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1. Bu soruda isim türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru 
kökünde verilen cümle “Müzakereler, rejime maksimum 
kırılganlığı ve acımasızlığı noktasında, uranyum 
zenginleştirmek ve bomba geliştirmek için daha fazla 
zaman vermenin yanında, meşruiyet kazandırmaktan 
başka bir şey yapmamıştır” anlamındadır. Cümleye bu 
anlamı verecek sözcük “enrichment” (zenginleştirme) 
olmalıdır. Kelime sorularında, özellikle de soru kökünün 
çok uzun olduğu bu gibi durumlarda, doğru cevabı 
oluşturması muhtemel kelimelerin soru kökündeki 
bileşenleriyle oluşturacağı anlam bütünlüğüne dikkat 
edilebilir. Örneğin bu soruda “uranium ….” ifadesinden 
sonra anlamlı bir isim tamlamasının “enrichment”  
ile “uranyum zenginleştirme” şeklinde gerçekleştiğini 
görüyoruz. Bu nedenle doğru yanıt E seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A) drought : kuraklık, kıtlık

B) conduct : davranış, tutum, tavır, gidişat, iletim

C) component : bileşen, parça

D) deficit : eksiklik, kusur

E) enrichment : zenginleştirme

CEVAP: E

2. Bazen bulmamız istenen isim türü sözcük, soru 
cümlesinde yer alan bir başka isim ile yan yana gelerek 
bir isim tamlaması oluşturabilir. Bu gibi durumlarda isim 
tamlamasının anlamlı bir bütün oluşturup oluşturmadığına 
bakılmalıdır. Bu soruda ise, boşluktan önce “life = 
hayat, yaşam” sözcüğü yer alıyor. Bu durumda boşluğa 
gelecek isim türü sözcük bu isim ile birlikte bir isim 
tamlaması oluşturmalıdır. Seçenekler içinde anlamlı 
bir bütün oluşturabilecek tek sözcük “expectancy” 
(beklenti) olacaktır. Bu durumda isim tamlaması “ömür 
beklentisi” olacak ve doğru yanıtı oluşturacaktır. Doğru 
yanıtı cümleyi anlamsal olarak inceleyerek de teyit 
edebiliriz. Cümle anlamsal olarak incelendiğinde ise, 
cümleye “İnsanların nasıl yaşlandığını öğrendikçe, bütün 
insanların ömür beklentisini iyileştirmemiz daha da 
olasıdır” anlamını A seçeneğinde geçen “expectancy” 
(beklenti) verebilir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

      Diğer seçenekler;

B) duration  : süre; müddet; devam süresi

C) possibility  : olasılık, ihtimal

D) insurance  : sigorta, güvence

E) enhancement  : güçlendirme, iyileşme

CEVAP: A



SOSYAL BİLİMLER5
ÇÖZÜMÜ

3. Bu soruda sıfat türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Soru kökünde verilen cümle “Cuma günü savcılar 
mahkemede kendisine karşı yöneltilen kasten adam 
öldürmek suçuyla suçlanacağını söyleyince, paralimpik 
yıldız ruhen çöktü ve kontrolsüzce ağlamaya başladı” 
anlamındadır. Cümleye bu anlamı verecek sözcük 
“premeditated” (planlayarak, kasten, bilerek, 
taammüden) olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt D 
seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A) strict : katı, sert, esnek olmayan, sıkı, 
otoriter, hoşgörüsüz

B) weird : tuhaf, acayip, garip

C) pertinent : uygun, yerinde, geçerli, ilgili

D) premeditated : planlayarak, kasten, bilerek, 
taammüden

E) resilient : dirençli, dayanıklı, metanetli

CEVAP: D

4. Bu soruda zarf türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru 
kökünde verilen cümle “Banka üzerindeki yaptırımlar, 
çoğunlukla güçlü Devrim Muhafızlarının hakim olduğu 
İran’ın ekonomik işlemleri için kötü sonuçlar oluşturdu” 
anlamındadır. Cümleye bu anlamı verecek sözcük 
“mostly” (çoğunlukla, genelde) olmalıdır. Bu nedenle 
doğru yanıt A seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A) mostly : çoğunlukla, genelde 

B) rudely : kabaca, küstahça, edepsizce

C) respectively : sırasıyla, anılan / yazılan ya da 
belirtilen sıraya göre 

D) mutually : karşılıklı olarak

E) frankly : samimiyetle, içtenlikle

CEVAP: A



SOSYAL BİLİMLER5
ÇÖZÜMÜ

5. Bu soruda fiil türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru 
kökünde verilen cümle “Yeni Osmanlı Ordusu 1453’teki 
ünlü kuşatmada İstanbul’u fethetti ve bir yüzyıldan 
daha kısa bir zaman içinde Viyana kapılarına kadar 
ilerledi” anlamındadır. Cümleye bu anlamı verecek 
sözcük “conquered” (fethetti) olmalıdır. Bu nedenle 
doğru yanıt E seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A) reduce : azalmak, eksilmek; azaltmak, 
düşürmek, indirgemek 

B) signify : işaret etmek (olmak), delalet etmek, 
belirlemek 

C) entrust : güvenmek, emanet etmek 

D) provoke : provoke etmek, kışkırtmak, tahrik 
etmek 

E) conquer : fethetmek, ele geçirmek

CEVAP: E

6. Bu soruda phrasal verb türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Soru kökünde verilen cümle “Lucy, Amerikan aktör Billy 
Zane ile evlenecekti ancak 2007’deki düğünü iptal etti” 
anlamındadır. Cümleye bu anlamı verecek sözcük “call 
off” (iptal etmek) olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt D 
seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A) make out : anlamak, ortaya çıkarmak, belirlemek 

B) give in : vazgeçmek, pes etmek, boyun eğmek 

C) act out : canlandırmak

D) call off : iptal etmek; yasaklamak, feshetmek, 
durdurmak

E) end up : ile sonlanmak, planlanan dışında bir 
sonuç almak

CEVAP: D
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7. Zaman bilgisinin ölçüldüğü bu sorunun ilk bölümünde 
yer alan “in 2008” zaman zarfı, cümledeki ilk boşluğa 
gelecek fiilin zamanının definite past olan “simple past” 
olmasını gerektirir. İkinci olarak bu boşluğa gelecek 
“bring on” fiilinin arkasında nesnesi bulunmadığından, 
fiil passive çekimli olmalıdır. İkinci boşlukta da aynı 
şekilde passive çekimli bir fiile ihtiyaç vardır. İçerisinde 
active çekimli fiiller yer alan B ve E seçenekleri öncelikle 
elenir. Ayrıca D seçeneğinin ilk bölümü için önerilen 
present perfect zaman çekimi cümleye uygun değildir. İlk 
boşluğa simple past çekimli bir fiil gelmesi gerektiğinden 
doğru yanıt A olur. Bu durumda cümlenin anlamı 
şöyle olur: “Bazen 2008 ekonomik krizine, insanların 
mağazalarda satın aldıkları sandviçlere harcadıkları tüm 
parayla kapatılabilecek olan aşırı kredi kart borçlarının 
sebep olduğunu düşünüyorum.”

Doğru yanıt A olacaktır.

CEVAP: A

8. Bilindiği gibi “since”  bağlacı zaman zarf yan cümlelerini 
ana cümleye bağladığında, ana cümle “present perfect 
tense”; yan cümle ise “past simple tense” olarak 
çekilir (Açıklamayı daha iyi kavrayabilmek için Ek 
Gramer Açıklamasını okuyunuz). Bu kuralı ilk cümlede 
uygularsak ana cümlenin(who …………. for most 
of the three years ) zamanını “present perfect 
tense”; ve yan cümlenin(since he …………. from 
a community college here after growing up on a 
rice farm) zamanını  “simple past tense” olarak tespit 
ederiz. Belirtilen zamanlarda fiillerin çekimi “has been 
unemployed / graduated” olduğundan doğru yanıt D 
seçeneğidir. 

Ek Gramer Açıklaması: 

SINCE = ..... den beri 

 Main Clause + SINCE + Adverbial Clause

 Present Perfect + SINCE + Simple Past Tense

 Millions of innocent people have been killed 
since the US declared war on Iraq.

     Adverbial Clause of Time

CEVAP: D
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9. Bu soruda diğer sözcüklerle anlam ilişkisi kurmaya 
yarayan edat bilgisi sorgulanmaktadır. İlk boşluğa 
gelecek edat “emphasis” sözcüğünden dolayı “on” 
olacaktır. İkinci bölümde ise “öğrenciler arasında” 
anlamını vermek üzere “among” edatı kullanılmalıdır. 
Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

10. Bu soruda da diğer sözcüklerle anlam ilişkisi kurmaya 
yarayan edat bilgisi sorgulanmaktadır. İlk bölümde 
“küçük orta sınıf ve entelektüellerin” hangi kaynaktan 
olduğunu belirtmek üzere “from” edatı kullanılmalıdır. 
İkinci bölümde ise, “kamu hizmeti ve mesleklerindeki 
kişilerin aileleri” anlamını vermek üzere “in” edatı 
kullanılmalıdır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

11. Bu soruda ilk boşlukta bağıl ilgeç sorgulanmaktadır. 
Bu boşluktan önce gelen “dismissed” sözcüğünden 
sonra “from” ilgeci kullanılır (–den atılmak). İkinci 
boşlukta diğer sözcükler arası anlam ilişkisini kuran 
ilgeç bilgisi sorgulanmaktadır. Cümledeki isim öbeğine 
“bir süngü ile” anlamını “…………. a bayonet” ifadesine 
“with” ilgecini yerleştirerek verebiliriz. Doğru yanıt C 
seçeneğidir.

CEVAP: C

12. Bu soruda temel cümle ile yan cümle arasındaki 
anlam ilişkisini kuracak bağlacı bulmamız istenmiştir. 
Bu gibi sorularda öncelikle ne tür bir clause yapısının 
söz konusu olduğu tespit edilmeli ve seçenekler bu 
gözle incelenmelidir. Seçeneklerin dördünde bir zaman 
ilişkisine işaret edilmiştir. Ancak “since” bağlacı ile 
bir neden / sonuç ilişkisi de söz konusu olabilir. A 
seçeneğindeki “where” bağlacı bir yer adını niteleyen 
sıfat cümleciği bağlacı olduğundan ve öncesinde bir yer 
adı olmadığından doğru yanıt olamaz. Şimdi de cümlelerin 
ayrı ayrı anlamlarına bakalım. İlk cümlenin anlamı “İngiliz 
hükümeti, yönetim şeklindeki değişimlerin büyük bir 
Romanyalı göçüne neden olmayacağını düşünüyordu” 
olur. İkinci cümlede ise, “Romanyalıların Britanya’dan 
ziyade Almanya ve İtalya ile daha yakın bağları vardır” 
deniliyor. Bu durumda ikinci cümlenin, ilk cümlenin 
nedenini açıkladığı açıktır ve doğru yanıt “since”  
(= because) olur. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B
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13. unless

Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek varılabilir. Soru kökünde ilk cümle, “… 
durumun değişmeyeceği yüzde yüz açıktır” anlamına 
gelirken, boşluktan sonra gelen ikinci cümle ise, “… 
ekonomi iyileşir” anlamına gelmektedir. Cümlelerin 
anlamları incelendiğinde iki cümleyi “–medikçe, –
mazsa” anlamına gelen “unless” bağlacının doğru bir 
şekilde tamamladığı görülecektir. Bu durumda cümlenin 
anlamı “Ekonomi iyileşmedikçe durumun değişmeyeceği 
yüzde yüz açıktır” olacaktır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

Seçenekler;

A) which : “ki” anlamına gelen özneye / nesneye 
dönük sıfat yan cümlelerinde kullanılan 
bağlaçtır. Bu soruda nitelenen isim 
olmadığı için doğru yanıt olamaz. 

B) if :  Şart cümlelerini ana cümleye bağlamak 
için kullanılır. Ayrıca nesne durumundaki 
“evet / hayır” sorularından oluşturulan 
isim cümleciklerini ana cümleye  
bağlamak için de kullanılır. Bu soruda 
anlamsal olarak uygun değildir.

C) whatever : “her ne olursa” anlamına gelen soru 
kelimesi ya da isim cümlesi bağlacı ola-
rak kullanılır. Bu soruda böyle bir işlevi 
olmadığı için doğru yanıt olamaz. 

D) how : “nasıl, ne kadar” anlamına gelen soru 
kelimesi ya da isim cümlesi bağlacı ola-
rak kullanılır. Bu soruda böyle bir işlevi 
olmadığı için doğru yanıt olamaz. 

E)  unless : “-medikçe / -madıkça” anlamına gelir. 
Şart bildiren bir “adverbial clause” 
cümleciğini sonuç cümlesi olan temel 
cümleye bağlar. Bu soruda hem anlamsal 
hem de yapısal olarak doğru yanıttır.

CEVAP: E
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14. Yapısal olarak birbirinden ayrı iki cümle arasındaki 
anlam ilişkisini kurabilmek ve böylelikle akıcılığı 
sağlayabilmek için kullandığımız yapılara “transition 
adverbs / transitors / connectors” adını veririz. Bu 
soruda “transition adverbs / transitors / connectors” 
bilgisi ölçülmektedir. Bu tür soruları yanıtlarken 
boşluktan önceki ve sonraki cümlelerin anlamları ve 
bu iki cümlenin anlam ilişkisi düşünülmelidir. Bu soruda 
boşluktan önce gelen cümle “Japonya’da en önemli 
konu hangi şirkette çalıştığındır” ve boşluktan sonra 
gelen cümle ise “... insanlar çalıştıkları şirkete bağlıdır 
ve iş stabilitesi daha yüksektir” şeklinde çevrilebilir. 
Seçenekler incelendiğinde bu iki ifadeyi birbirine 
bağlayacak geçiş kelimesinin (transition adverbs / 
transitors / connectors) “dolayısıyla” anlamına gelen 
“thus” olduğunu görülecektir. Bu durumda cümlenin 
anlamı: “Japonya’da en önemli konu hangi şirkette 
çalıştığındır; dolayısıyla insanlar çalıştıkları şirkete 
bağlıdırlar ve iş stabilitesi daha yüksektir” olacaktır.  
Doğru yanıt C seçeneğidir.

Seçenekler; 

A)  although: “-e rağmen” anlamına gelen yan cümlenin 
beklenti yarattığı yan cümlelerini ana cümlenin bu 
beklentiyi boşa çıkardığı cümlelere bağlamak için 
kullanılır. Bu soruda hem anlamsal hem de yapısal 
olarak uygun değildir.  

B) however: “ancak” anlamında yapısal olarak 
birbirinden ayrı iki cümle arasındaki anlam ilişkisini 
kurabilmek ve böylelikle akıcılığı sağlayabilmek 
için kullanılır. Bu cümlede anlamsal olarak uygun 
değildir. 

C) thus: “dolayısıyla, bu yüzden” anlamında yapısal 
olarak birbirinden ayrı iki cümle arasındaki 
anlam ilişkisini kurabilmek ve böylelikle akıcılığı 
sağlayabilmek için kullanılır. Bu cümlede hem 
yapısal hem de anlamsal olarak doğru yanıtttır. 

D) despite: “-e rağmen” anlamına gelen edat öbeğidir. 
Beklenti yaratan isim öbeğini beklentiyi boşa çıkaran 
cümleye bağlamak için kullanılır. Bu soruda hem 
anlamsal hem de yapısal olarak uygun değildir. 

E)  since: Yan cümlenin neden, ana cümlenin de 
sonuç  olduğu “adverbial clause of cause” bağlacı 
olarak kullanılan “-den dolayı” anlamına gelen bir 
sözcüktür. Bu soruda hem anlamsal hem de yapısal 
olarak uygun değildir. 

CEVAP: C
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15. Bu soruda verilen cümlede, boşluktan hemen önce 
“vote” fiili ile buna bağlı edat türü bir sözcüğün 
yer aldığı görülüyor. Bu durumda boşluktan sonra 
gelen cümlecik bir isim cümleciği olmalıdır. Boşluktan 
sonra gelen cümlede ise, ikili bağlaca (correlative  
conjunction) işaret eden “or” sözcüğü dikkat çekiyor. 
Bu iki cümleyi anlamlı bir şekilde ilişkilendirecek bağlaç 
“whether … or” olacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir. 
Cümlenin anlamı “Falkland adası halkı, Arjantin 
tarafından yönetilmek mi yoksa Britanya toprağı olarak 
kalmak mı konusnda  Mart ayında oy kullanma şansı 
bulacak.”

CEVAP: C

16. Soru kökünde geçen “an international copyright 
agreement” isim öbeğini niteleyen sıfat cümlesini ana 
cümleye bağlamak için, niteleyici durumundaki sıfat 
yan cümlesi “…… has sparked days of protests 
by Internet users who fear it will lead to online 
censorship” cümlesinin öznesi eksik olduğu için, 
kişi olmayan öznenin yerini tutmak üzere “which” ilgi 
zamiri kullanılır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

17. Bu soruda edat öbeği türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Soru kökünde verilen cümle “Günümüzde dünyanın 
en büyük şirketlerinin hemen hemen yarısı finansal 
raporların yanı sıra sosyal ve çevresel raporlar da 
düzenletmektedir” anlamındadır. Cümleye bu anlamı 
verecek sözcük “in addition to (yanı sıra)” olmalıdır. Bu 
nedenle doğru yanıt B seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A) owing to : -den dolayı 

B) in addition to : -nın yanı sıra  

C) despite : -e rağmen 

D) regarding : ile ilişkin olarak

E) in case of : olmaz da olur diye

CEVAP: B
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18. Cümleye “Belli bir okulun müdürü, akademik ve liderlik 
özellikleri bakımından en iyiyi seçecektir” anlamını “in 
terms of” edat öbeği verir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

Seçenekler: 

A) in terms of : “bakımından” anlamına gelen bir edat 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük 
öbeğinden sonra yalnızca isim / isim 
öbeği ya da ismin yerine kullanılabilen 
yapılar gelebilir. (in terms of + Ving / 
Noun / Noun Phrase / Noun Clause)

B) instead of : “-nın yerine” anlamına gelen bir edat 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük 
öbeğinden sonra yalnızca isim / isim 
öbeği ya da ismin yerine kullanılabilen 
yapılar gelebilir. (instead of + Ving / 
Noun / Noun Phrase / Noun Clause)

C) the same as : “aynı şekilde” anlamına gelen bir edat 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük 
öbeğinden sonra yalnızca isim / isim 
öbeği ya da ismin yerine kullanılabilen 
yapılar gelebilir. (the same as + 
Ving / Noun / Noun Phrase / Noun 
Clause)

D)  rather than : “-den ziyade, yerine” anlamına gelen 
bir ilgeç öbeğidir. Yapısal olarak bu 
sözcük öbeğinden sonra yalnızca 
isim / isim öbeği ya da ismin yerine 
kullanılabilen yapılar gelebilir.   
(rather than + Ving / Noun / Noun 
Phrase / Noun Clause)

E)  whereas : “-iken” anlamına gelen doğrudan 
zıtlık içeren iki cümleyi hem anlamsal 
hem de yapısal olarak bağlamak 
için kullanılan bir “adverbial clause” 
bağlacıdır. Bu cümlede böyle bir işlev 
ya da anlama ihtiyaç olmadığından 
hem yapısal hem de anlamsal olarak 
da doğru yanıt olamaz.

CEVAP: A
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19. Bağlaç ve clauses bilgisinin sorgulandığı bu soruda 
seçenekler incelendiğinde, bu sorunun relative clause ya 
da noun clause bilgisini sorguladığı anlaşılır. Boşluğun 
hemen önünde fiil türü bir sözcük olması, boşluktan 
sonraki cümleciğin yüklemin nesnesi konumundaki 
bir noun clause olduğunu gösterir. Noun clause 
sorularında, boşluktan sonra gelen isim cümleciğindeki 
eksik unsur tespit edilmeli ve bu unsura karşılık gelen 
soru kelimesi bağlaç olarak kullanılmalıdır. Boşluğun 
hemen arkasında yer alan “sonuçlar …. olacaktır” (the 
consequences will be) ifadesinde eksik olan bilgi, “ne” 
olacağıdır. Bu durumda doğru yanıt B seçeneğindeki 
“what” olacaktır. 

NOT: İsim cümleciği tam yargı cümlesi ise, o zaman 
bağlaç “that” olur. Ayrıca, isim cümleciğinde bir 
belirsizlik ya da ikircikli durum varsa, bu durumda 
bağlaç “whether” ya da “if” olacaktır.

CEVAP: B
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20. Bir cins ismi nitelemek için “prep. + which” ilgi 
zamiri kullanılabilir. Bu nedenle, seçenekler içinde “the 
honeymoon period” ismini doğru niteleyen “adjective 
clause” yapısı “during which” olabilir. Bu soruyu doğru 
cevaplayabilmek için soru kökünde yer alan karmaşık 
cümleyi oluşturan basit cümleleri tahmin etmeli ve iki 
cümlenin nasıl birleştirildiğini bilmeliyiz. Bu karmaşık 
cümlenin iki temel cümlesi şöyledir:

The honeymoon period offered by the global 
financial crisis and the rise of China will be short, 
quickly subject to a battery of political timetables 
and shifting priorities. Both sides may be able to 
make the necessary compromises during this time.

Bu iki cümleyi “adjective clause” yapısı ile birleştirmek 
için öncelikle iki cümlede de ortak ismi tespit ederiz. 
Daha sonra ana cümlede nitelenecek ismin “adjective 
clause” içindeki öğesel görevine uygun ilgi zamirini, 
nitelenecek isimden sonra yerleştirip ikinci cümleyi 
nitelenen ismi atarak yazarız. Cümle “The honeymoon 
period offered by the global financial crisis and the 
rise of China, which both sides may be able to make 
the necessary compromises during,  will be short, 
quickly subject to a battery of political timetables 
and shifting priorities” şeklini alacaktır. Görüldüğü 
gibi cümle sonuna gelen “during” ilgecinin nesnesi 
düşmüştür ve sözdizimsel olarak yeri uygun değildir. 
Cümleyi sözdizimsel olarak daha güzel bir cümle 
yapmak için “during” ilgecini “which” ilgi zamirinin 
önüne çekebiliriz. Bu durumda cümle “The honeymoon  
period offered by the global financial crisis and the 
rise of China, during which both sides may be able 
to make the necessary compromises,  will be short, 
quickly subject to a battery of political timetables 
and shifting priorities” şeklini alacaktır. Doğru yanıt 
D seçeneğidir.

CEVAP: D
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21. Bu soruda phrasal verb türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Soru kökünde verilen cümle “1994’te Deniz Kuvvetleri, 
Anvil Projesiyle B-24 Liberator uçaklarını Birleşik 
Krallıktan kalkabilecek şekilde adapte etmeyi denedi” 
anlamındadır. Cümleye bu anlamı verecek sözcük 
“take off” (kalkmak, havalanmak) olmalıdır. Bu nedenle 
doğru yanıt C seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A)  put off : ertelemek 

B)  land on : inmek, konmak 

C)  take off : kalkmak, havalanmak; çıkarmak  
(giyecek) 

D)  break up : bozulmak, kopmak, dağılmak, ayrılmak, 
sona ermek, parçalanmak, bozuşmak 

E)  take out : çıkarmak, çekmek, sökmek

CEVAP: C

22. Bu soruda fiil türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru 
kökünde verilen cümle “Program tam bir başarısızlıktı 
ve Joseph Kennedy’nin hayatına mal oldu (aldı)” 
anlamındadır. Cümleye bu anlamı verecek sözcük 
“claim” (hayatına mal olmak / almak)” olmalıdır. Bu 
nedenle doğru yanıt A seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A)  claim : hayatına mal olmak / almak; iddia etmek; 
talep etmek, istemek 

B)  perish : yok olmak, ölmek, mahvolmak, can 
vermek 

C)  die : ölmek 

D)  vanish : gözden / ortadan kaybolmak

E)  rob : soymak, soygun yapmak

CEVAP: A
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23. Soru kökünde ilk cümle, “Birleşik Devletler, Vietnam’da 
keşif için drone kullandı … ” anlamına gelirken, boşluktan 
sonra gelen ikinci cümle ise, “Drone Çağı 2001’e kadar 
tam anlamıyla başlamamıştır” anlamına gelmektedir. 
Cümlelerin anlamları incelendiğinde iki cümle arasında 
anlamsal zıtlık ilişkisi olduğu görülür. Bu tür zıtlık ilişkisi 
içeren iki cümleyi birbirine bağlamak için seçenekler 
içinden yalnızca E seçeneğinde geçen “but = ancak” 
kullanılabilir. Doğru yanıt E seçeneğidir. Bu durumda 
cümlenin anlamı “Birleşik Devletler, Vietnam’da keşif 
için drone kullandı; ancak Drone Çağı 2001’e kadar tam 
anlamıyla başlamamıştır” olacaktır. 

Seçenekler;

A)  despite : -e rağmen  

B)  since : çünkü; -den beri 

C)  thereby : ve böylelikle

D)  thus : bu yüzden, öyleyse

E)  but : ancak, ama, fakat  

CEVAP: E

24. Soru kökünde geçen “2001” zaman zarfından genel 
zamanın “past simple tense” olduğunu anladığımız bu 
soruda, belirtilen zamanda fiilin çekimi “took” olarak B 
seçeneğinde verilmiştir. Doğru yanıt B seçeneğidir. 

CEVAP: B

25. Bu soruda boşluktan önce gelen “hangs” sözcüğünden 
sonra bağıl edat olarak “from” edatı kullanılmalıdır 
(tavandan sarkmak / tavandan asılı olmak). Doğru yanıt 
D seçeneğidir.

CEVAP: D
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26. Soru kökünde ilk cümle, “Göçmen bir millet olduğumuzu 
düşünürüz … ” anlamına gelirken, boşluktan sonra 
gelen ikinci cümle ise, “yabancı ülkelerde doğanların 
genel nüfus içindeki payı şu anda takriben Almanya 
ve Fransa’yla aynı seviyededir” anlamına gelmektedir. 
Cümlelerin anlamları incelendiğinde iki cümle arasında 
anlamsal zıtlık ilişkisi olduğu görülür. Bu tür anlamsal 
zıtlık ilişkisi içeren sıralı iki cümleyi birbirine bağlamak 
için seçenekler içinden yalnızca A seçeneğinde geçen 
“but = ancak” kullanılabilir. Bu durumda cümlenin 
anlamı “Göçmen bir millet olduğumuzu düşünürüz; 
ancak yabancı ülkelerde doğanların genel nüfus 
içindeki payı şu anda takriben Almanya ve Fransa’yla 
aynı seviyededir” olacaktır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

27. Cümleye “Göçmen bir millet olduğumuzu düşünürüz; 
ancak yabancı ülkelerde doğanların genel nüfus içindeki 
payı şu anda takriben Almanya ve Fransa’yla aynı 
seviyededir” anlamını “on par with = aynı seviyede” 
ifadesi verebilir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

Seçenekler; 

A) in addition to : -e ek olarak 

B) by and large : genel olarak, genelde

C) on par with : ile aynı seviyede, denk olarak

D) owing to : -den dolayı, yüzünden

E) on track : doğru yolda, yolunda

CEVAP: C

28. Bu soruda intensifier (pekiştireç) türü sözcük bilgisi 
ölçülmektedir. Cümleye “çok daha fazla altında” 
anlamını B seçeneğinde geçen “far” (çok) verebilir. 
Doğru yanıt B seçeneğidir. 

Karşılaştırma sıfatlarının öncesinde kullanılan bazı 
pekiştirici zarflar:

 much, a lot, far, even, still, rather 

►  a lot more interesting, much better, even 
more difficult 

CEVAP: B
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29. Yapısal olarak birbirinden ayrı iki cümle arasındaki anlam 
ilişkisini kurabilmek ve böylelikle akıcılığı sağlayabilmek 
için kullandığımız yapılara “transitional words / transitors 
/ connectors” adını veririz. Bu soruda “transitional 
words / transitors / connectors” bilgisi ölçülmektedir. 
Bu tür soruları yanıtlarken boşluktan önceki ve sonraki 
cümlelerin anlamları ve bu iki cümlenin anlam ilişkisi 
düşünülmelidir. Bu soruda boşluktan önce kullanılan 
cümle, “Bizim göçmenlerimiz Kanada ve Avustralya’nın 
kabul ettiklerinden çok daha az yeteneklidir” ve boşluktan 
sonraki cümle ise “ileri teknoloji göçmen start-upların 
sayısı hiç artmadı” şeklinde çevrilebilir. Seçenekler 
incelendiğinde bu iki ifadeyi birbirine bağlayacak geçiş 
kelimesinin (transitional words / transitors / connectors) 
“bunun sonucunda” anlamına gelen “as a result” 
olduğunu görülecektir. Bu durumda cümlenin anlamı: 
“Bizim göçmenlerimiz Kanada ve Avustralya’nın kabul 
ettiklerinden çok daha az yetenekli; bunun sonucunda 
ileri teknoloji göçmen start-upların sayısı hiç artmadı” 
olacaktır.  Doğru yanıt D seçeneğidir.

Seçenekler; 

A)  However : ancak, bununla birlikte, yine de, 
lâkin 

B)  Despite : -e rağmen 

C)  Rather : doğrusu, -nın yerine 

D)  As a result : sonucunda, sonuç olarak

E)  Thereafter : müteakiben, arkasından, sonra, 
ardından

CEVAP: D
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30. which

Bu soru incelendiğinde “the Kauffman Foundation” 
isim öbeğini niteleyecek bir “adjective clause” yapısının 
ilgi zamirinin eksik olduğu görülecektir. Bu yapıda 
olduğu gibi sıfat cümleciği içinde işlevi özne olan bir 
özel adı nitelemek için “which” ilgi zamiri kullanılmalıdır. 
Bu soruyu doğru cevaplayabilmek için soru kökünde yer 
alan karmaşık cümleyi oluşturan basit cümleleri tahmin 
etmeli ve iki cümlenin nasıl birleştirildiğini bilmeliyiz. Bu 
karmaşık cümlenin iki temel cümlesi şöyledir:

The number of high-tech immigrant start-ups has 
stagnated, according to the Kauffman Foundation. 
The

Kauffman Foundation studies entrepreneurship. 

Bu iki cümleyi “adjective clause” yapısı ile birleştirmek 
için öncelikle iki cümlede de ortak ismi tespit ederiz. 
Daha sonra ana cümlede nitelenecek ismin “adjective 
clause” içindeki öğesel görevine göre uygun ilgi zamirini, 
nitelenecek isimden sonra yerleştirip ikinci cümleyi 
nitelenen ismi atarak yazarız. Bu durumda yukarıdaki 
cümle “The number of high-tech immigrant start-ups 
has stagnated, according to the Kauffman Foundation, 
which studies entrepreneurship” şeklini alacaktır. Doğru 
yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

31. Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Yeni vergi 
oranı, kamu yükü karşısında eşitliği sağlamada 
başarısız oldu” deniliyor. Verilen cümle üzerinde 
düşünüldüğünde, devamında söz konusu başarısızlığın 
nedeninden bahsedilmesi oldukça yüksek olasılıktır. 
Cümle tamamlama sorularında soru kökünde verilen 
ifadeye ek olarak olası bir beklenti oluşturmak genelde 
işe yarar. Seçenekler içinden cümleyi anlamlı olarak 
tamamlayacak ifade D seçeneğinde verilmiştir: “çünkü, 
diğer gelir vergisi türlerinin aksine, bu vergi hane 
başına olmaktan ziyade kişi başına uygulanacaktı” 
Bu cümlede özne konumunda yer alan “it” zamiri, 
sorudaki cümlenin öznesi konumunda yer alan “the new 
tax” ifadesinin yerine kullanılmıştır. Diğer seçeneklere 
gelince, A seçeneği öncelikle hem anlam hem de zaman 
açısından uygun değildir. B seçeneği anlamca uygun 
değildir. C seçeneği bir koşul cümleciğidir ve soru 
kökündeki cümle ile koşul cümleciği yapısına uygun 
değildir. E seçeneğinde yine bir koşul cümleciği (unless) 
verilmiştir. Ancak bu cümle ile sorudaki cümle arasında 
zaman uyumsuzluğu vardır. Doğru yanıt D seçeneğidir. 

CEVAP: D
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32. Soruda verilen temel cümlede “ülke, teröristler ve 
uyuşturucu kaçakçıları için güvenli bir liman haline 
gelecek” deniliyor. Cümlenin zamanının “future” olması 
nedeniyle A seçeneği doğru yanıt olamaz, çünkü 
koşul cümleciklerinde zaman uyumu şartı vardır. B 
seçeneğindeki yan cümlecik ile sorudaki temel cümle 
arasında anlamlı bir ilişki yoktur. C seçeneğindeki 
cümlecikte olumsuz bir anlam söz konusudur. Sorudaki 
cümlede de olumsuz bir durumdan söz edilmektedir. Bu 
durumda “though” bağlacı ile bu iki cümleyi birleştiremeyiz. 
D seçeneğindeki bağlaç “in case” olduğuna göre, soru 
kökündeki cümlede bir önlemden söz edilmelidir; ancak 
böyle bir durum söz konusu değildir. Doğru yanıt E 
seçeneği olur: “Batı yakında müdehale etmezse, ülke, 
teröristler ve uyuşturucu kaçakçıları için güvenli bir 
liman haline gelecek.” Bu seçenekteki “unless” bağlacı 
koşul cümleciği oluşturmaya yarar ve temel cümle ile 
arasında zaman uyumu olmasını gerektirir. Bu soruda 
da bu şart sağlanmıştır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

33. Sorudaki cümlede “Çoğunluğu Sünni olan iki vilayette 
karışıklık var” deniliyor. A seçeneğindeki cümlecik sıfat 
ya da isim cümleciği olabilir. Ancak soruda boşluktan 
önce isim türü bir sözcük olduğundan, burada isim 
cümleciği kullanamayız. Sıfat cümleciği de olamaz, 
çünkü özel adlardan sonra gelen “non-defining relative 
clause” yapılarından sonra virgül gelir ve ardından 
gelen bağlaç asla ”that” olamaz. B seçeneği anlamca 
uygun değildir. D seçeneğindeki “much as” bağlacı 
“although” anlamına gelir ve zıtlık belirtir. Ancak 
hem D seçeneğindeki yan cümlecikte, hem de soru 
kökündeki temel cümlede olumsuz bir anlam söz konusu 
olduğundan, doğru yanıt olamaz. E seçeneğindeki “as” 
bağlacı “when, while, because” anlamlarına gelebilir. 
Ancak hiçbirinde sorudaki cümleyle anlamca doğru 
bir ilişki oluşturmaz. Doğru yanıt önündeki “the two 
Sunni provinces” ismini anlamca doğru niteleyen sıfat 
cümleciği bulunan C seçeneğidir. Cümlenin anlamı 
“Kendilerini özerk bölge ilan etmek isteyen çoğunluğu 
Sünni iki vilayette karışıklık var”

the two Sunni provinces ….. themselves

CEVAP: C
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34. Sorudaki zarf cümleciğinin bağlacının “by the time” 
olması buradaki en çarpıcı ipucudur. Bilindiği gibi bu 
bağlaç ile iki temel zaman kalıbı vardır. Zarf cümleciğinin 
zamanının “simple past” olması halinde, temel cümlenin 
yükleminin çekimi “past perfect” olmalıdır. Sadece 
bu bilgi doğrultusunda seçenekeleri incelediğimizde, 
doğru yanıtı E seçeneği olacağı net olarak görülür. 
Cümlenin anlamı “Avrupalılar Asya ve Afrika’nın 
içlerine yürüdüklerinde, bu kıtaların büyük bir kısmı 
güney Afrika’daki Zulu İmparatorluğu ile Hindistan’daki 
Maratha İmparatorluğu gibi güçlü ordulara sahip yerli 
rejimlerin idaresi altına girmişti.” 

Asia and Africa ………….. those continents 

CEVAP: E

35. Soruda yer alan neden belirten zarf cümleciğinde 
“Yoksulluk ile çocuk istismarı arasında karşılıklı bir ilişki 
olduğundan” deniliyor. Neden / sonuç zarf cümlecikleri 
temel cümle ile zaman uyumu şartı gerektirmezler. 
Bu nedenle seçenekleri anlamlarına göre irdelemek 
gerekir. Seçenekler anlamlarına göre incelendiğinde, 
sorudaki ifadeyi anlamlı olarak tamamlayacak cümlenin 
C seçeneğinde verilmiş olduğu görülür: “… çocuk evlat 
edinecek insanların suç geçmişi kontrolünden geçmeleri 
gerekir.”

CEVAP: C

36. Bu sorudaki soru kökünde bir koşul cümleciği verilmiştir. 
Bu koşul cümleciğinin türünün “had been threatened” 
çekimli fiil yapısından dolayı üçüncü tip (unreal past) 
bir koşul cümleciği olduğu anlaşılıyor. Bu durumda 
boşluğa gelecek cümlede bir “modal perfect” (would / 
could / might + have + V3) yapısı aramamız gerekiyor. 
Buna uygun “modal perfect” çekimli fiillere A ve C 
seçeneklerinde rastlıyoruz. Anlamca sorudaki cümleyi 
doğru tamamlayacak seçenek A olacaktır: “Eğer 
Britanya’nın ulusal çıkarları gerçekten tehdit görmüş 
olsaydı, Başbakan adına euro bölgesinden çıkış için AB 
anlaşmalarının kullanımını veto etme durumu olabilirdi.” 
C seçeneğindeki cümle kalıbı da üçüncü tür koşul zarf 
cümleciğine uygundur, ancak anlamca uygun değildir: 
“Bir düzine yabancı yatırım bankası ile birkaç düzine 
koruma fonu çok az etkilenmiş olabilir.”

CEVAP: A
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37. Sorudaki cümlede yer alan “since” bağlacı “-den beri” 
ya da “because” anlamlarına gelebilir. Cümledeki 
yüklemin past olarak çekilmesi (began), “-den beri” 
anlamını ön plana çıkarmaktadır ve buna göre de 
boşluğa gelecek olan temel cümlenin yükleminin 
“present perfect” çekimli olması gerekir. Fiilin bu 
zamanda çekilmiş olduğu tek cümle D seçeneğinde 
verilmiştir: “Henry David Thoreau 1852 yılında öyle 
yapmaya başladığından beri, hem amatör hem de 
profesyonel bilim adamları Walden Pond’daki bitkilerin 
çiçeklenme kayıtlarını tutmuşlardır.”

CEVAP: D

38. Soruda verilen cümlede “Zor olan şeyi yapmam için 
bana malzeme vermek yerine” deniliyor. Dikkat edilirse 
bu ifadede bir özne yer almıyor. Bu durumda boşluğa 
gelecek temel cümlenin öznesi aynı zamanda soru 
kökünde yer alan ifadedeki “give” (vermek) eylemini 
yapan / yapabilen bir özne olmalıdır. Sorudaki ifadede 
“me” nesnel zamiri, cümlenin öznesinin “I” olmaması 
gerektiğinin işaretidir, çünkü kişi kendi kendisine bir şey 
veremez. Bu durumda doğru yanıt A seçeneği olacaktır: 
“öğretmenlerim beni olayın dışında tutarlardı.”

CEVAP: A

39. Soru kökünde verilen “Şehir merkezindeki iyi bir lisede 
okuyabilmek maksadıyla” ifadesini anlamsal olarak 
en iyi E seçeneğinde verilen “Odera Londra’da her 
gün 2 saatlik yolculuk etmek zorunda olduğundan 
5.30’da kalkmak zorundaydı” ifadesi tamamlar. Bu 
durumda cümlenin anlamı: “Şehir merkezindeki iyi 
bir lisede okuyabilmek maksadıyla, Odera Londra’da 
her gün 2 saatlik yolculuk etmek zorunda olduğundan 
5.30’da kalkmak zorundaydı” olacaktır. Doğru yanıt E 
seçeneğidir. Diğer seçenekler kavramsal olarak soru 
köküyle ilgili değildir. 

CEVAP: E
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40. Soru kökünde verilen “Ailelerin artan iş yüküne 
rağmen, şaşılacak bir şekilde” ifadesini anlamsal olarak 
en iyi A seçeneğinde verilen “ABD’de son yirmi yıl 
içinde hükümetler işçilerin iş ve aile yükümlülüklerini 
rahatlatacak önemli hiçbir federal girişimde bulunmadı” 
ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı: 
“Ailelerin artan iş yüküne rağmen, şaşılacak bir 
şekilde, ABD’de son yirmi yıldır hükümetler işçilerin 
iş ve aile yükümlülüklerini rahatlatacak önemli hiçbir 
federal girişimde bulunmadı ” olacaktır. Doğru yanıt A 
seçeneğidir. Diğer seçenekler kavramsal olarak soru 
köküyle ilgili değildir. 

CEVAP: A

41. Soru kökünde verilen “Bu yasama döneminde hangi 
yasa önerilirse önerilsin” ifadesini anlamsal olarak en 
iyi A seçeneğinde verilen “Amerika’daki silah şiddeti, 
geniş çaplı halk hareketi gerektirir” ifadesi tamamlar. 
Bu durumda cümlenin anlamı: “Bu yasama döneminde 
hangi yasa önerilirse önerilsin Amerika’daki silah 
şiddetini önlemek için geniş çaplı halk hareketine 
ihtiyaç vardır” olacaktır. Doğru yanıt A seçeneğidir. Diğer 
seçenekler kavramsal olarak soru köküyle ilgili değildir. 

CEVAP: A

42. Soruda verilen cümlede yer alan bağlaç olan  
“because” bağlacının tam karşılığı “çünkü” şeklinde 
A ve D seçeneklerinde verilmiştir. Sorudaki cümlede 
geçen “such as those in the US city” ifadesinin tam 
karşılığı sadece A seçeneğinde “ABD’dekiler gibi” 
şeklinde doğru çevrilmiştir. Bu durumda doğru yanıt A 
seçeneği olur.

CEVAP: A

43. Soruda verilen cümlede “cleft sentence” adını 
verdiğimiz cümle yapısı vardır ve bu cümlede “during 
the Berlin Conference in 1885” şeklindeki zaman 
zarfı vurgulanmaktadır. Bu gibi cümlelerde vurgulanan 
ifade Türkçe cümlede yüklem öbeğini oluşturacaktır. 
Bu durumda “it was during the Berlin Conference 
in 1885” ifadesinin Türkçe cümledeki karşılığı B 
seçeneğindeki gibi “1885 Berlin Konferansı esnasında 
olmuştur” şeklinde olur. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B
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44. Soruda yer alan cümlede “and” ve “because” 
bağlaçları dikkat çekiyor. Ayrıca özne konumunda 
“people” ve yüklem öbeği olarak ise “often ask” 
ifadesi dikkat çekiyor. İşe öncelikle özne + yüklemi 
sorgulayarak başlarsak, bu bölümün tam çeviri karşılığı 
“insanlar genellikle / sıklıkla sorarlar” olacaktır. Bu 
karşılık A ve B seçeneklerinde verilmiştir. D seçeneğinde 
özne + yüklem karşılığı doğru olmakla birlikte, zarf 
sözcüğü “often” yanlış olarak “çoğunlukla” şeklinde 
çevrilmiştir. Şimdi de ikinci cümle konumundaki “it is 
not easy to answer” ifadesinin karşılığını arayalım. A 
ve B seçeneklerinde bu ifadenin doğru çevirisi sadece 
B seçeneğinde “kolay değildir” şeklinde verilmiştir. Bu 
nedenle doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

45. Soru kökünde verilen “was inhabited from the end 
of the Bronze Age onwards” ifadesinin Türkçe dengi 
yalnızca C seçeneğinde “Efes’te Bronz Çağın sonundan 
itibaren ikamet edilmiş” şeklinde doğru olarak verilmiştir. 
Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

46. Soru kökünde verilen yan cümle olan “… while 
the continuing rise of undemocratic China has 
advertised the supposed strengths of one party 
governance”  ifadesinin Türkçe dengi yalnızca E 
seçeneğinde “… Son zamanlarda demokratik olmayan 
Çin’in yükselişi dünyaya tek parti yönetiminin sözde 
avantajlarını pazarlamasına karşın” şeklinde doğru 
olarak verilmiştir. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

47. Soru kökünde verilen yan cümle olan “… but 2014 
stands a good chance of being pivotal, both in terms 
of people and a clash of ideas”  ifadesinin İngilizce 
dengi yalnızca E seçeneğinde “…ancak 2014’ün hem 
halklar hem de fikirlerin çatışması düzeyinde kritik bir 
yıl olma ihtimali çok yüksektir” şeklinde doğru olarak 
verilmiştir. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E
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48. Bu çeviri sorusunda öncelikle, cümlenin özne öbeğini 
oluşturan “Britanya Hükümetinin İngiltere ve Galler 
sakinlerine ne yapacağını belirleyeni” ifadesinin 
karşılığını seçenekler içinden aramak yerinde olur. 
Çeviri sorularında özne öbeğinin bu soruda olduğu gibi 
uzun olduğu durumlarda, sadece özne bloğunun doğru 
çevirisini bulmak kolaylıkla doğru yanıtı bulmamızı 
sağlayabilir. Sorudaki bu bloğun doğru çevirisi 
A seçeneğinde verilmiştir: “the one by which the 
British government determined what residents of 
England and Wales will do.” Ayrıca diğer bir bölümü 
de sorgulamak sonuca götürebilir: “2014’te yürürlüğe 
konulacak tüm kısıtlamalar ve yasaklar içerisinde … = 
among all of the limitations and bans which will be put 
into effect in 2014 …”

CEVAP: A

49. Yeni dönem sınavlarda çeviri sorularını daha etkili ve 
kolay cevaplamak için işe cümledeki bağlaçtan başlamak 
daha yerinde olur. Bu çeviri sorusundaki cümlede 
geçen “-sa da” ekinden İngilizce çevirisinde bağlacın 
“although”  ve “while” gibi zıtlık / karşılaştırma ifade 
eden bir bağlaç olması gerektiği anlaşılır. Bu durumda A 
seçeneğindeki “but” bağlacı “ancak, fakat” anlamlarına 
gelir ve doğru cevap olamaz. B seçeneğindeki  
“despite” arkasından tam cümle alamayacağından 
ve sorudaki cümlede tam cümle yer aldığından doğru 
olamaz. Buna ilaveten C seçeneğindeki “however” 
bağlacı ise “ne kadar … olursa olsun” anlamına 
gelir ve bu nedenle bu da doğru yanıt olamaz. D 
seçeneğindeki “even if” bağlacı “-sa bile, -sa da” 
anlamına gelir ve uygundur. E seçeneğindeki “while” 
bağlacı ise Türkçe’de genelde “-iken” şeklinde karşılık 
bulsa da bazen “-sa da, -sa bile, -e rağmen” şeklinde 
çevirlebilir. Bu durumda doğru yanıt D ya da E 
seçeneğinden birisidir. D seçeneğinde yer alan “by its  
nature” ifadesinin karşılığı “doğası gereği” olur. Ayrıca 
D seçeneğinde yer alan “in the end” ifadesinin soru 
cümlesinde karşılığı yoktur. Bu durumda doğru yanıt E 
seçeneği olacaktır.

 all this  = tüm bunlar
 doubtless = kuşkusuz 
 destekçilerinin bir kısmını = some of her supporters
 istikrarlı bir hükümet dönemi = a period of stable 

government
CEVAP: E
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50. Bu soruda ana cümlenin öznesi ile yüklemini 
sorgulayarak işe başlayabiliriz. Sorudaki cümlenin 
öznesi durumundaki “bu kredilerin çoğu” ifadesinin 
karşılığı “much of this credit / lending” olacaktır. 
Yüklem durumundaki “aktı” ifadesi ile “flowed” 
şeklinde çevrilmelidir. Bu şartları sağlayan tek seçenek 
olan D seçeneği doğru yanıt olacaktır.

CEVAP: D

51. Soru kökünde verilen “Teyit edilemeyen haberler ölü 
sayısının çok daha yüksek olduğunu belirtse de …”  
ifadesinin İngilizce dengi yalnızca B seçeneğinde “… 
although unconfirmed reports put the death toll much 
higher” şeklinde doğru olarak verilmiştir. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.

CEVAP: B

52. Soru kökünde verilen “Dışarıdan dayatılan çözümlerin 
…. nadiren yürürlülükte kaldığına inanıyoruz”  ifadesinin 
İngilizce dengi yalnızca E seçeneğinde “…We believe 
that solutions imposed from outside rarely remain in 
effect …” şeklinde doğru olarak verilmiştir. Doğru yanıt 
E seçeneğidir.

CEVAP: E

53. Soru kökünde verilen “Sebebi tam olarak bilinmemekle 
birlikte …”  ifadesinin İngilizce dengi yalnızca B 
seçeneğinde “Although its reason is not known  
perfectly …” şeklinde doğru olarak verilmiştir. Doğru 
yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B
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54. Paragrafın giriş cümlesinde, dış politikanın her zaman 
için dengeleyici bir hareket olduğu ve bu harekette 
hiçbir ideolojik sistemin başarıyı garanti edemeyeceği 
vurgulanıyor ve hiçbir etkili hareketin maliyetsiz 
olamayacağı ifade ediliyor. İkinci cümlenin yerinin 
boş bırakıldığı paragrafın üçüncü cümlesinde ise 
“Hagel Irak savaşının bir hata olduğunu düşünerek 
kesinlikle haklıydı, ama 2007 dalgasının durumu 
daha da kötüleştireceğini varsayması çok büyük bir 
hataydı” deniliyor. Daha sonraki bölümde ise diğer 
aday olan Brennan’ın görüşlerine ve onun başarı ve 
başarısızlıklarına yer veriliyor. Bu durumda boşluğa 
gelecek cümlede bu iki adayın dış politika ile ilgili 
düşünce ve uygulamalarından söz edilmiş olmalıdır. 
Buna uygun ifade B seçeneğinde verilmiştir: “İki adayın 
yakın dönemdeki kariyerleri bu duruma işaret 
etmektedir.” 

CEVAP: B

55. Parça, başarılı bir sivil direnişin nasıl yapılması gerektiği 
ile ilgili. Paragrafın giriş cümlesi olan ilk cümlede “Sivil 
direnişle ilgili en tehlikeli yanlış anlayışlardan biri, birkaç 
haftalık sokak gösterilerinin ya da oturma eylemlerinin 
istendik değişikliği getirebileceğiyle ilgili yanlış inançtır” 
deniliyor. Bu cümleden sonra D seçeneğinde geçen 
“Bilakis, ortalama bir sivil direniş hareketinin rayına 
oturması üç yıl alır” denmiş olmalı ki sonraki cümlede 
“üç yıla” atıf yapılsın. Doğru yanıt D seçeneğidir. 

CEVAP: D

56. Parça, başlangıçta çok özenli olan çiftlerin zamanla 
birbirlerine özen göstermeyi bırakarak daha geleneksel 
rollere bürünmeleriyle ilgili. E seçeneğinde verilen 
“Kadın, çocuk bakımıyla ilgili umduğu paylaşımı 
göremediği için gücenir ve kocasının ev dışındaki 
sosyal ağını kıskanır” ifadesi parçayı metinsel birlik ve 
bütünlük içinde tamamlar. Doğru yanıt E seçeneğidir. 
Zira paragrafın son cümlesinde kullanılan “on the 
other hand” ifadesi birlikte yaşamın bir diğer tarafı 
olan kocanın sorunlarını bu cümlede geçen kadının 
sorunlarıyla ilişkilendirmektedir.   

CEVAP: E
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57. Paragraf, günümüzde hayatımızın her alanını etkileyen 
değişimdeki eşi benzeri görülmemiş ilerleme ile ilgili. D 
seçeneğinde verilen “Geleneksel olarak, ekonomik 
gelişme hayatımızın diğer alanlarındaki gelişmeyi 
körükleyen itici güçlerden birisi olarak görülmüştür” 
ifadesi paragrafı metinsel birlik ve bütünlük içinde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

58. Parçanın ilk cümlesinde “Kişi depresif, yalnız ya da 
kızgın hissettiğinde kompulsif alışveriş ya da harcama 
yapar” deniyor. Boş bırakılan ikinci cümleden sonra ise 
“Tam tersine, bu bağımlılığın neden olduğu finansal 
sorunlardan dolayı nihayetinde bu duyguları daha da 
kötü yapacaktır” deniliyor. Bu durumda boş bırakılan 
cümle kavramsal açıdan üçüncü cümlenin tam tersi 
anlam taşımalı ve üçüncü cümlede geçen bu duyguların 
hangi duygular olduğunu sunan bir cümle olmalıdır. 
Bu tür bir anlam B seçeneğinde vardır: “Alışveriş 
ve harcama ne daha fazla sevgiyi temin eder, ne 
kırgınlıkları, pişmanlıkları giderir, ne de stresi ve 
günlük hayatın sorunlarını çözer.” Ayrıca, üçüncü 
cümlede kullanılan “these feelings” B seçeneğinde 
geçen “love, ... hurts, regrets, stress” duyguları 
yerine kullanılmış ve doğru yanıtın bulunmasında 
ipucu oluşturmuştur. Bu nedenlerle B seçeneği parçayı 
metinsel birlik ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. 

CEVAP: B

59. Metnin ana konusu Afrika’nın yeniden dirilişinde 
makroekonomik politikalardaki iyileşmenin önemidir. 
Afrika’nın yeniden dirilişinin birçok sebebi olduğunu 
belirten giriş cümlesinden sonra ana konu olan 
makroekonomik politikalardaki iyileşmeye geçişi 
sağlayan cümle B seçeneğinde verilmiştir: “Ancak en 
önemlisi yatırımcılara ve tüketicilere güven veren 
bütün sub Sahara Afrika’sını (Güney Sahra) saran 
makroekonomik politikalardaki iyileşmedir”. Doğru 
yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B
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60. Yazar ilk cümlesinde, yayıncılık sektörüne aşina birisi 
olarak, romandaki kahramanın sevilebilir bir karakter 
olması gerektiğine vurgu yapıyor. İkinci cümledeyse, 
ilk cümleye tezat bir bilgiye yer verildiğinin işareti 
olarak “however” (ancak) sözcüğüne yer veriliyor 
ve bu kuralın başarılı bir yazar nezdinde birtakım 
felsefi niyetlerle ihmal edilebileceği söyleniyor. Üçüncü 
cümlede “Umberto Eco kariyerinin ilk ve büyük 
bir bölümünü filizof ve orta çağ tarihçisi olarak 
geçirdi” deniliyor. Bu cümlenin ilk iki cümlede söz 
edilen romandaki ana kahramanın nitelikleri ile hiçbir 
ilgisi yoktur. Dördüncü cümlede yine paragrafın 
konusuna dönülerek, başarılı yazarların kahramanlarını 
sevilmeyen tipler yapabilecekleri belirtiliyor. Konu 
akışını bozan cümle üçüncü cümledir. Doğru yanıt C 
seçeneğidir.

CEVAP: C

61. Paragrafın ilk cümlesinde, dışarıda yemek yemenin 
uygun bir şey olduğu ve alışveriş yapma, pişirme 
ve yıkama işlerinden bizleri kurtardığı söyleniyor. 
İkinci cümledeyse “Ama evde yemek pişirmek gerçek 
anlamda çok fazla zaman almamalıdır” deniliyor. Üçüncü 
cümlede aynı doğrultuda “Hazırlanması çok zaman 
almayacak pek çok basit yemek çeşidi vardır” deniliyor. 
Dördüncü cümlede bu akışın dışına çıkılarak “Bazı 
insanlar yiyecek stantlarında ve lokantalarda yemeyi 
severken, diğerleri yemeklerini evde yapmaktan 
hoşlanmaktadırlar” deniliyor. Aslında paragraf genel 
olarak evde yemek hazırlamanın sanıldığı kadar zor ve 
çok zaman alan bir iş olmadığı konusuna yönelmişti. Zira 
son cümlede aynı paralelde, evde yemek hazırlamanın, 
dışarıda yemek yemeden daha hızlı olduğu belirtiliyor 
ve lokantaya arabayla giderken, araba park ederken, 
boş masa ve yemek servisi için beklerken ve eve geri 
dönerken daha çok zaman kaybedildiğine işaret ediliyor. 
Bu durumda konu akışına uymayan cümle dördüncü 
cümledir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D
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62. Parça genel olarak Çin’de çocukların eğitim masraflarının 
aile için büyük bir yük olmasıyla ilgili. A seçeneğinde 
verilen “Çocuklarının eğitimine yüklü miktarda yatırım 
yapan Amerikan aileleri yaşlandıklarında sağlık ve 
sosyal sigortalara ya da diğer sosyal yardımlara bel 
bağlayabilirler” ifadesi ana konunun dışında kaldığı için 
bu paragrafın metinsel birliğini bozmaktadır. Doğru yanıt 
A seçeneğidir.

CEVAP: A

63. Parça genel olarak, çocukların medyadan etkilenme-
leriyle ilgili. B seçeneğinde verilen “20. yüzyıl medyada 
fenomen bir gelişim ve büyüme dönemiydi” ifadesi ana 
konunun dışında kaldığı için bu paragrafın metinsel 
birliğini bozmaktadır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

64. Parça genel olarak sigortanın hayatımızın her alanında 
bir zorunluluk haline geldiği ve bu nedenle sigortacının 
işinin zor olduğu ile ilgili. A seçeneğinde geçen “Sigorta 
acentesi yönetim yazılımı, gerekli tüm bilgiyi bir 
yerde toplar ve sigortacının ihtiyacına göre organize 
eder” ifadesi, konu cümlesi olması bakımından, 
konuyu yönetim yazılımı üzerine odaklamaktadır. 
Oysa paragrafın diğer cümlelerinde bu konudan söz 
edilmemektedir. Bu açıdan bakıldığında, ilk cümle ana 
konuya göre çok dar kapsamlıdır ve paragrafın metinsel 
bütünlüğünü bozmaktadır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

65. Parça genel olarak insanoğlunun gücü ele geçirme 
isteğinin kendi doğasından ileri geldiği ile ilgili.  İkinci 
cümle olarak verilen “Genel olarak gücün iki şekli vardır; 
fiziksel ve zihinsel” ifadesi, ana konunun dışında kaldığı 
için bu paragrafın metinsel birliğini bozmaktadır. Çünkü 
bu cümleden sonra gelen cümlelerde normal olarak bu 
iki farka değinilmesi gerekirken, aksine yine güce olan 
sevgi ve güç sahibi olabilme isteğinden söz edilmiştir. 
Bu açıklamalara göre doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B
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66. Soru kökünde “Chartwell’in … metinden çıkartılabilir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya 
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada “Chartwell was Churchill’s refuge. 
…. Chartwell was also, at times, a burden. Its repairs 
and staff devoured Churchill’s income ..” = “Chartwell, 
Churchill’in sığınağıydı. … Chartwell aynı zamanda bir 
yüktü. Tamiratı, çalışanlar Churchill’in gelirini yutuyordu” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, B 
seçeneğinde verilen “Churchill için hem bir sığınak hem 
de külfetli bir uğraş olduğu” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

67. Soru kökünde “Churchill’in … metinden çıkartılabilir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya 
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada “he cultivated the landscape with the 
same meticulous obsession he gave to his speeches” 
= “Konuşmalarına gösterdiği itinanın aynısını toprağı 
işlerken de gösteriyordu” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, E seçeneğinde verilen “yaptığı her 
şeye gereken ilgiyi gösterdiği” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

68. Soru kökünde “1930’ların başlarında … metinden 
çıkartılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu 
ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “By the end 
of 1933 Churchill was widely regarded as a failed 
politician,” = “Churchill 1933’ün sonlarına doğru genel 
olarak başarısız bir politikacı olarak görülüyordu” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, C 
seçeneğinde verilen “Churchill’in bir daha güç 
kazanacağı artık beklenmiyordu” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C
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69. Soru kökünde “Metinden ABD’nin baskın küresel 
duruşunun … metinden çıkartabiliriz” şeklinde bir ifade 
yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“Proponents of retrenchment argue that a globally 
engaged grand strategy … generates resentment among 
foreign populations and governments.” = “Küçülmeyi 
savunanlar küresel büyük devlet stratejisinin yabancı 
halk ve hükümetlerde kırılganlıklara neden olduğunu 
iddia etmektedir” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, B seçeneğinde verilen “Küçülmeyi savunanlara 
göre dünya çapında Amerika’ya karşı hassasiyet 
yarattığını” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

70. Soru kökünde “Metne göre, Çin’in yükselişi …” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya 
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada “The rise of China is chipping 
away at the United States’ preponderance of power” 
= “Çin’in yükselişi ABD’nin güç alanlarını yavaş yavaş 
tüketmektedir” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, C seçeneğinde verilen “ABD’nin zararına bir 
şekilde devam etmektedir” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

71. Soru kökünde “Metne göre son on yılda alimler arasındaki 
yeni görüş ABD’nin …. düşüncesiyle çelişmektedir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya 
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada “even as most politicians continue 
to assert their commitment to global leadership, a 
very different view has taken hold among scholars of 
international relations over the past decade: that the 
United States should minimize its overseas military 
presence, shed its security ties, and give up its efforts 
to lead the liberal international order” = “Çoğu politikacı 
küresel liderlik düşüncesine bağlılıklarını teyit etseler 
de son on yıl içinde alimler arasında ABD’nin denizaşırı 
ülkelerdeki varlığını azaltması, güvenlik bağlarından 
kurtulması  ve uluslar arası liberal düzene liderlik etmesi 
düşüncesinden vazgeçmesi gerektiğine dair oldukça 
farkı bir düşünce yayıldı” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, E seçeneğinde verilen “küresel 
liderlik rolünü üstlenmesi gerektiği” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E
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72. Soru kökünde “Metne göre 18 Ekim’de Zanesville’de 
yaşayan Terry Thomson … ” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “On October 18, 
Terry Thompson of Zanesville, Ohio set loose captive 
Bengal tigers ‒ along with dozens of other exotic animals 
in his private menagerie ‒ before taking his own life” = 
“18 Ekim’de Zanesville’de yaşayan Terry Thomson 
kendi canına kıymadan önce özel manejinde bulunan 
düzinelerce diğer egzotik hayvanlarla birlikte tutsak ettiği 
Bengal kaplanlarını da serbest bıraktı” denilmektedir. 
Bu açıklamaya göre soru kökünü, D seçeneğinde 
verilen “hayvanlarını serbest bıraktıktan sonra intihar 
etti” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru 
yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

73. Soru kökünde “Metne göre düzinelerce diğer egzotik 
hayvanla birlikte Bengal kaplanları …” şeklinde bir 
ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“As town residents cowered in fear, overmatched Ohio 
police were forced to kill nearly all the animals, including 
the 18 Bengal tigers.” = “Halk korku içinde evlerine 
kapanırken sayıca yetersiz kalan Ohio polisi 18 Bengal 
kaplanı da dahil hemen hemen tüm hayvanları öldürmek 
zorunda kaldı” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, B seçeneğinde verilen “kasabada kargaşaya 
neden oldu” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

74. Soru kökünde “Metne göre Ohio polisi …” şeklinde bir 
ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“As town residents cowered in fear, overmatched 
Ohio police were forced to kill nearly all the animals, 
including the 18 Bengal tigers.” = “Halk korku içinde 
evlerine kapanırken sayıca yetersiz kalan Ohio polisi 18 
Bengal kaplanı da dahil hemen hemen tüm hayvanları 
öldürmek zorunda kaldı” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, C seçeneğinde verilen “hemen 
hemen bütün hayvanları bertaraf etmek zorunda kaldı” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt 
C seçeneğidir.

CEVAP: C
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75. Bu soruda parçaya göre hangi tarz düşüncenin yanlış 
olacağı soruluyor. Parçada geçen “It found that exercise 
can significantly improve children’s cognitive abilities 
and their academic performance, as well as their health” 
cümlesinde, araştırma sonuçlarına göre, egzersizin 
çocukların sağlıklarının yanı sıra, bilişsel yeteneklerini 
ve akademik performansını belirgin ölçüde geliştirdiğinin 
anlaşıldığı ifade ediliyor. Bu durumda okullarda beden 
eğitimi ve dinlenme dönemlerinin artırılmasının, 
çocukların bilişsel yeteneklerini zayıflatacağını 
düşünmek yanlış olacaktır. Bu bilgi doğrultusunda 
doğru yanıt B seçeneği olur.

CEVAP: B

76. Parçada geçen “children who are more active are 
better able to focus their attention, are quicker to 
perform simple tasks, and have better working  
memories and problem solving skills than less- 
active children” cümlesinde, daha aktif olan çocukların 
ilgilerini daha iyi odaklayabildikleri, basit görevleri daha 
hızlı yerine getirebildikleri, hafızalarının daha iyi çalıştığı 
ve problem çözme becerilerinin daha iyi olduğu ifade 
ediliyor. Ardından gelen “They also perform better on 
standardized academic tests” cümlesinde ise, akademik 
testlerde de daha başarılı olacakları vurgulanıyor. Bu 
durumda doğru yanıt C seçeneği olacaktır: “düzenli 
egzersiz yapmak öğrencinin akademik başarısını 
geliştirebilir.”

CEVAP: C

77. Parçanın genelinde beden eğitimi ve egzersizin 
öğrencilerin sağlığının yanı sıra, bedensel ve bilişsel 
becerilerine olumlu katkılar yaptığı vurgulanıyor. Öte 
yandan hareketin son derece kısıtlandığı akademik 
süreçlerin sanılanın aksine olumsuz etki yaptığı 
belirtiliyor. Bu genel çıkarıma göre C seçeneği doğru 
yanıt olacaktır: “okulda gün boyu yapılan egzersizin 
faydaları, sınıfta geçen zamanın artırılmasının 
getireceği faydalardan çok fazladır.”

CEVAP: C
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78. İlk soruda Maslow’un teorisine göre doğru olan bilgiyi 
seçenekler arasından bulmamız isteniyor. Bu soruda, 
daha önceki deneme sınavlarında sözünü ettiğimiz, 
aşırıya kaçan kısıtlılık, olumsuzluk ya da abartılı 
olumluluk, daraltma ya da genelleme içeren “only, 
best, least, rarely, never, merely, all, every, most, 
etc.” gibi ifadelerin kullanıldığı seçeneklerin genelde 
doğru yanıt olmaktan uzak olduğunu bir kez daha 
hatırlatalım. Bu sorunun seçeneklerine baktığımızda, 
C seçeneğindeki “only”, D seçeneğindeki “the best” 
ve E seçeneğindeki “any” (= all) sözcüklerinden 
dolayı bu seçenekleri göz ardı etmek mümkün olabilir. 
Parçada geçen “Maslow took an optimistic approach 
to human behavior that emphasized developing 
one’s full potential” cümlesinde, altı çizilmiş olarak 
gösterilen bölümde, Maslow teorisine göre, kişinin kendi 
ful potansiyelini geliştirebileceği ifade ediliyor. Bu bilgiye 
göre doğru yanıt A seçeneği olacaktır.

CEVAP: A

79. Sorudaki ifadeden parçada yer alan bir bilgi hakkında 
çıkarımda bulunmamız gerektiği anlaşılıyor. Bu gibi 
çıkarım sorularında, soru kökünde kısıtlayıcı anahtar 
sözcük ya da ifade bulunmadığından, doğru yanıtı bulmak 
genelde daha çok zaman alabilir. Parçanın genelinden 
Maslow’un psikolojide önemli bir kişi olduğunu anlıyoruz. 
Bu durumda doğru yanıt E seçeneği olacaktır. 

CEVAP: E

80. Bu soruda, Maslow’un yaklaşımın diğerlerine göre ne 
bakımdan farklı olduğu soruluyor. Soruda geçen “in 
that” bağlacı “bakımından, açısından, yönünden” 
anlamına gelir. Seçeneklerde yer alan “all, totally” 
sözcüklerinden dolayı A ve D seçenekleri göz ardı 
edilebilir. Parçada geçen “Rejecting the determinism 
of both the psychoanalytic and behaviorist 
approaches, Maslow took an optimistic approach to 
human behavior that emphasized developing one’s 
full potential” cümlesinden, Maslow’un teorisindeki 
farkın, altı çizili olarak belirtilen bölümde vurgulandığı 
gibi, Maslow’un insan davranışına olan farklı yaklaşımı 
ve bu yaklaşıma göre insanın kendini geliştirme 
potansiyelinin çok yüksek olduğunu vurgulaması 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu bilgiye göre doğru yanıt 
C seçeneğidir: “… insanın doğuştan gelen kendini 
gerçekleştirme kapasitesine inanıyordu.”

CEVAP: C


