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1. D species
Bu soruda sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru 
kökünde verilen cümlenin anlamı “büyük 
topluluklar halinde yaşayan hayvan türleri 
önceleri inanıldığından daha çok birbirlerine 
bağlıdırlar” olmalıdır. Cümleye bu anlamı 
verecek sözcük “species (tür, türler)” olmalıdır. 
Seçenekler;

 | instincts:
(an inborn pattern of behavior) iç güdüler

 | patterns:
(models, structures) modeller, yapılar 

 | relatives:
(kins) akrabalar

 | species:
(types) türler

 | habitats:
(natural living place) doğal ortamlar

2. C Soruda mercan kayalıkları (resif) üzerinde 
çalışan bilim adamlarının topladıkları bilgilerden 
söz edilmekte ve şu an için en zorlayıcı şeyin ne 
olduğu boş bırakılan sözcük ile sorulmaktadır. 
Cümlenin sonundaki isim cümleciği (noun 
clause) ise söz konusu olan bu şeyi açıklar 
niteliktedir: “… tarımın Büyük Set resifine 
zarar verdiği.” Bu ifade uzmanların elde etmiş 
oldukları bir kanıt oluşturmaktadır. Boşluğa 
gelmesi en uygun sözcük C seçeneğindeki 
“evidence” (kanıt, delil, bulgu) olur. 
Diğer seçenekler:

 | circumstance:
(condition,situation, incident, event) koşul, 
durum, ahval 

 | proposal:
(offer, proposition, suggestion) öneri, teklif

 | discussion:
(argument, debate, conversation) konuşma, 
münazara, tartışma

 | controversy:
(dispute, debate, disagreement) anlaşmazlık, 
uyuşmazlık
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3. C significant
Bu soruda sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru 
kökünde verilen cümlenin anlamı “Kıtanın her 
bölgesinde orman miktarının iklim üzerinde 
önemli bir etkisi olduğunun farkına varılmıştır” 
olmalıdır. Cümleye bu anlamı verecek 
sözcük “significant (önemli)” olmalıdır.  
Seçenekler; 

 | reliable:
(countable, dependable) güvenilir, emin

 | compulsive:
(having the capacity to compel) zorunlu, 
zorlayıcı

 | significant:
(important) kayda değer, önemli

 | controversial:
(disputatious) tartışmalı

 | sensitive:
(easily irritated) duyarlı, hassas

4. E Cümlede “the Green Revolution” (Yeşil Devrim) 
ifadesini niteleyen sıfat cümleciğinde “reduce” 
fiilini niteleyecek olan zarf sorgulanmaktadır. 
Sıfat cümleciğinin anlamı “gelişmemiş 
ülkelerdeki açlığı ……… azaltan” olduğuna 
göre, bu ifadeyi anlamlı bir şekilde tamamlayacak 
zarf sözcüğü E seçeneğindeki “greatly” (büyük 
ölçüde) olacaktır. 
Diğer seçenekler:

 | diversely:
(variously, divergently) karma olarak, muhtelif 
biçimde

 | plausibly:
(convincingly, feasibly, credibly) akla yatkın 
biçimde, inandırıcı şekilde

 | currently:
(presently, now) halen, şu anda

 | adversely:
(negatively) olumsuz olarak
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5. A fill
Boşluğa gelecek fiil türünden sözcük için soru 
kökündeki en önemli ipucu boşluktan hemen 
sonra gelen ve fiilin nesnesini oluşturan “the 
gap” (boşluk) sözcüğüdür. Bir fiilin nesnesi o fiili 
bulmamızda çoğu zaman burada da olduğu gibi 
çok önemli rol oynar ve kolaylık oluşturur. Bu 
cümlede boşluğa gelecek fiil “fill” (doldurmak 
→ fill the gap = boşluğu doldurmak) olur. Doğru 
yanıt A seçeneğidir.
Diğer seçenekler:

 | link: 
(connect, attach) bağlamak, bağlantı 
oluşturmak

 | avoid:
(shun, keep away, stay away, steer clear of) 
uzak durmak, sakınmak, kaçınmak

 | refuse:
(turn down, reject, decline) geri çevirmek, 
reddetmek

 | exceed:
(go beyond, surpass, outrun) aşırıya kaçmak, 
aşmak
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6. C Bu soruda bir “phrasal verb” sorgulanmaktadır. 
Bilindiği gibi bir fiilin ardından edat gelen fiillerin 
pek çoğu, o fiile, fiilin yüzeysel anlamının çok 
dışında bir anlam kazandırırlar. Soruda verilen 
cümlenin anlamı “Britanya’ya gıda ve içecek 
getiren gemi ve uçaklar tarafından kullanılan 
yakıt, 4 milyon tonluk karbondioksit emisyonu 
………..” olur. Cümleyi anlam bakımından doğru 
tamamlayacak fiil C seçeneğindeki “account 
for” (oluşturmak, bir şeyin nedenini açıklamak, 
anlamına gelmek, -ya karşılık gelmek) olacaktır.
Diğer seçenekler:

 | bring out:
(emphasize, reveal, display) ortaya çıkarmak, 
vurgulamak, göstermek

 | deal with:
(treat, handle, take care of) ilgilenmek, 
uğraşmak, ele almak

 | get through:
(succeed in, complete, fulfil) başarmak, 
sonuçlandırmak

speed up:
(accelerate, increase the speed of) 
hızlandırmak, ivmesini artırmak

7. A was realized / remains
Bu soruda verilen iki boşluğa gelmesi gereken 
fiillerin zamanını belirleyen ipuçları aradığımızda, 
ikinci boşluğa gelecek fiil için belirleyici 
olabilecek “still” zarfını görüyoruz. Bu zarfın 
kullanıldığı yan cümlenin anlamı “… ki bunların 
içinde 1952’deki Londra hava kirliliği hala daha 
temel örnek teşkil etmektedir” olacağından, 
ikinci boşluğa gelecek fiilin “present” çekimli 
olması doğru olur. İlk boşlukta ise, geçmiş 
yıllarda atmosferin temizlenmesi gereksiniminin, 
çoğunlukla büyük çevre felaketleri sonucu akla 
geldiği anlatılıyor. O halde ilk boşlukta “past 
tense” kullanılmalıdır. Doğru yanıt A seçeneği 
olur.
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8. B being linked / occurs
Soruda verilen cümlenin ana yüklemi “read” 
olduğuna göre, herhangi bir bağlaç kullanmadan 
ikinci bir çekimli fiil kullanmak mümkün olamaz. 
Birinci boşluktan önce “global warming” isim 
öbeğini görüyoruz. İsim öbeklerinden sonra 
gelen cümleciklere sıfat cümleciği adını veririz 
ve sıfat cümlecikleri bir ilgi zamiri (who, which, 
that, vb.) ile ana cümleye ulanırlar. Ancak sıfat 
cümlecikleri çoğu zaman “participle” adını 
verdiğimiz, Ving ve V3 fiil yapılarının kullanılması 
ve ilgi zamirinin cümleden çıkarılmasıyla 
oluşturulan kısaltılmış cümleciğe (reduced 
clause) indirgenirler. Sıfat cümleciğindeki 
fiil etken (active) ise, fiil Ving, edilgen ise V3 
kullanılarak kısaltma yapılır. Bu cümlede 
“global warming” isim öbeği “link” (bağlamak) 
eylemini tek başına gerçekleştiremez ve bu 
yüzden edilgen fiil çatısı gereklidir. Bu durumda 
D seçeneği doğru yanıt olamaz. Şimdi de 
“link” fiilinin kullanıldığı sıfat cümleciğinin 
kısaltılmadan önceki durumuna bakalım: “… 
global warming which is being linked ...” Sıfat 
cümlelerinde kısaltmaya gidilirken, ilgi zamiri ve 
yardımcı fiil cümle dışına çıkarılır. O halde bu 
cümlede “which” ile “is” cümleden çıkarılacaktır. 
İkinci boşluğa gelecek fiil için ise, “these days” 
(bu günlerde) zaman tümlecinin önemli bir 
belirleyici ipucu oluşturduğunu görüyoruz. Bu 
durumda ikinci boşluğa “present” zamanlı bir 
fiil gelmelidir. Bu açıklamalar doğrultusunda B 
seçeneğinin doğru yanıt olduğu görülür. 
Ek Gramer Notu:
Reduced Relative Clauses (Active Voice):

Main 
Clause Pronoun Relative 

Clause Main Clause

Finite 
Form The man who is pruning 

the trees is my uncle.

Reduced 
Form The man -- -- pruning 

the trees is my uncle.

Reduced Relative Clauses (Passive Voice):
Main 

Clause Pronoun Relative 
Clause Main Clause

Finite 
Form The man who was hit 

by a car
is taken to the 

hospital.

Reduced 
Form The man -- -- hit by a 

car
is taken to the 

hospital.
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9. D into / by
Cümlenin ilk bölümünde anlatılmak istenen “atık 
ısının elektriğe dönüştürülmesi” olduğundan, 
ilk boşluğa bu anlamı vermek üzere “into” 
(turn into = bir durumdan başka bir duruma 
dönüştürmek) gelmelidir. İkinci bölümde ise 
kısaltılmış ve edilgen durumda bir sıfat cümleciği 
(solar cell which is powered …) kullanılmıştır. 
Boşluktan sonra bu edilgen cümlecikteki 
eylemi gerçekleştiren “passive agent” (by heat) 
gelmiştir. Edilgen cümlelerde “passive agent” 
durumundaki ismin önünde her zaman “by” 
edatı kullanılır. Doğru yanıt D seçeneği olur.

10. E on / by
Bağıl ilgeç bilgisinin ölçüldüğü bu soruda ilk 
boşluğa “average” sözcüğünün bağıl ilgeci 
olarak “on” ilgeci; ikinci boşluğa ise sayılardan 
önce kullandığımız “by” ilgeci kullanılabilir. 
Doğru yanıt E seçeneğidir.

11. A of / from
Edat sorularında iki boşluktan birisine gelmesi 
gereken edatlardan birisinden eminsek, doğru 
yanıtı kesinlikle bulduk demektir. Bu soruda 
ilk boşlukta bir bağıl edat sorulmaktadır: “be 
capable of” (muktedir olmak, yapmaya gücü 
yetmek, kabiliyeti olmak). İkinci boşlukta ise 
“bir kaynaktan enerji emmek” söz konusudur. 
İfadeye bu anlamı vermek üzere “den / -dan” 
anlamına gelen “from” kullanımı doğru yanıt 
olacaktır.

12. C in terms of
Cümlede anlatılmak istenen “Fizikteki birleşik 
alan teorisi, ……….. dört temel gücü tek bir 
birleşik güç olarak / bakımından açıklamaya 
çalışan bir teoridir” olduğuna göre, cümleyi bu 
anlama göre uygun bir şekilde tamamlamak 
üzere boşluğa “in terms of” (olarak / 
bakımından) ifadesi gelmelidir. 
Diğer seçenekler:

 | so as to:
amacıyla, için

 | ahead of:
-nın önünde

 | with a view to:
amacıyla, maksadıyla

 | on behalf of:
birisinin adına, birisinin namına
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13. D even if
Bu soruda da iki cümle arasında doğru ve 
mantıklı anlam ilişkisini sağlayacak bağlaç 
sorgulanmaktadır. Cümlenin ilk bölümünde 
“may have V3” yapısı geçmişte olasılık ifade 
etmektedir ve bu bölümün anlamı “Dinozorlar 
yaşadıkları dönemde Dünya’daki diğer canlılara 
korku salmış olabilirler” olur. İkinci bölümde ise 
şimdiki zamanda bir durumdan söz edildiğini 
“now” zaman zarfından anlıyoruz. Bu bölümdeki 
cümlenin anlamı ise “şimdi bazı türlerin kendi 
hemcinsinin etini sevdiği ortaya çıkmıştır” olur. 
Bu cümlede “bazı türler” ile bazı dinozor türleri 
ifade edilmektedir. Bu iki cümlede dinozorlarla 
ilgili geçmiş ve günümüzdeki iki farklı bilgi 
karşılaştırılmaktadır ve bu iki bilgi arasında bir 
anlam karşıtlığı vardır. Bu iki cümleyi anlamca 
doğru birleştirecek bağlaç D seçeneğindeki 
“even if” (-sa bile) olur: “Şimdi bazı türlerin 
kendi hemcinsinin etini sevdiği ortaya çıkmış 
olsa bile, dinozorların yaşadıkları dönemde 
Dünya’daki diğer canlılara korku salmış olmaları 
muhtemeldir.” A seçeneğindeki “unless” 
(-madıkça) anlam bakımından uygun değildir. 
B seçeneğindeki “whether” iki farklı durumda 
kullanılabilir: 1- Öznel ya da nesnel konumda 
bir isim cümleciği olarak “or not” ile birlikte ya 
da tek başına… (Örn. Whether our team will 
win today is up to their performance.) 2- Belli 
başlı fiillerden sonra o fiilin nesnesi olarak… 
(Örn. I don’t know whether they will join us this 
weekend.) Bu durumda bu iki olasılık da bu 
cümle için geçerli olamaz. İki cümle arasında 
bir neden – sonuç ilişkisi değil zaman ilişkisi 
olduğundan C seçeneğindeki “because” bağlacı 
da doğru yanıt olamaz. E seçeneğindeki “so 
that” (için, ki böylece, ki bu sayede) bağlacı 
da önceki cümlede verilen durumun sonucu 
ikinci cümlede ifade etmek için kullanılır: (Örn. 
Students should go to bed early on weekdays so 
that they can easily get up early in the morning.) 
Bu bağlaç da anlamca bu cümle için uygun 
değildir. Doğru yanıt D seçeneğidir.
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14. E Since
Soruda iki cümle verilmiş ve yan cümle duru-
mundaki ilk cümlenin bağlacını bulmamız is-
tenmiştir. Soruyu yanıtlamamızı kolaylaştıracak 
yapısal ipuçları bulunmadığından, değerlendir-
meyi doğrudan anlama odaklı olarak yapmamız 
gerekecektir. Soruda verilen cümlenin anlamı 
“Otomobil gelişmiş bir koruma sistemiyle 
donatılmış ….. , tam olarak korunduğunuzu 
bilirsiniz” olduğuna göre, iki cümle arasında bir 
sebep – sonuç ilişkisinin olduğu görülmektedir. 
Seçenekler içinde sebep – sonuç ilişkisi belirten 
bağlaç E seçeneğindeki “since” (= -den dolayı, 
yüzünden, nedeniyle) olur. Cümlenin bir bütün 
olarak çevirisi “Otomobil gelişmiş bir koruma 
sistemiyle donatılmış olduğundan, tam ola-
rak korunduğunuzu bilirsiniz” olur. 

15. C although
Yan cümle bağlacının sorulduğu bu soruda yan 
cümlede bir beklenti yaratılmakta ancak ana 
cümlede bu beklenti boşa çıkarılmaktadır. Bu 
tür yan cümlede bir beklentinin yaratıldığı ve 
ana cümlede bu beklentinin tersine bir durumun 
geçekleştiği “consessive contrast” adı verilen 
cümleleri ana cümleye bağlamak için “although, 
though, even though ....” bağlaçlarından 
birisi kullanılır. Yan cümlecikte “Atomik iyon 
elektromanyetik tuzakları, büyük ölçekli sistemler 
için pratik olmamasına rağmen” diyerek bir 
beklenti yaratılmakta ancak bu beklenti ana 
cümledeki “az sayıda iyon kullanılan deneylerde 
iyi çalışır” denilerek boşa çıkartılmaktadır. Doğru 
yanıt C seçeneğidir.

16. E nor
Olumsuz bir cümle ile olumlu yapıda ancak 
olumsuz anlam taşıyan ikinci bir cümleyi 
birbirine bağlarken devrik yapı gerektiren “nor” 
bağlacını kullanırız. Bu soruda olumsuz yapıdaki 
ilk cümleden sonra devrik yapıda gelen ikinci 
cümleden önce “coordinate conjuction” olarak 
E seçeneğinde geçen “nor” kullanılmıştır. Doğru 
yanıt E seçeneğidir.
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17. D Cümleye “Çevre sorumluluğunu yerine getirip 
aynı zamanda da mali durumunu da iyileştirmek 
istiyorsan, evinin enerji ihtiyacını karşılamak 
için rüzgar türbini kullanmayı düşünmelisin” 
anlamını D seçeneğindeki “as well = de / da” 
verebilir. Doğru yanıt D seçeneğidir. 
Diğer seçenekler;

 | A) after all:
ne de olsa

 | B) so far:
bugüne kadar, şu ana kadar

 | C) by contrast:
aksine, tersine

 | E) besides:
ilaveten, yanında, yanı sıra

18. A in order to
Bu soruda işlevsel sözcük bilgisi ölçülmüştür. 
Soru kökü incelendiğinde boşluktan sonra 
kullanılan fiilin “bare-infinitive” (Vkök) bir yapı 
olmasından dolayı bu yapıdan önce seçenekler 
içinde yalnızca A seçeneğinde geçen amaç 
bildiren “in order to” yapısı kullanılabilir. 
Diğer seçeneklerde geçen yapılar ilgeç 
öbeği (prepositional phrase) olduklarından 
kendilerinden sonra ya isim soylu bir sözcük ya 
da “gerund (Ving)” formunda bir fiil gelir. Doğru 
yanıt A seçeneğidir.
Seçenekler: 

 | A) in order to:
için; amaç bildirmek için kullanılır. “infinitive” 
yapısında bir fiil takip eder.

 | B) as well as:
“Yanı sıra” anlamına gelen bir ilgeçtir. Bu 
sözcük öbeğinden sonra ya isim soylu bir 
sözcük ya da “gerund (Ving)” formunda bir fiil 
gelir. 

 | C) with respect to:
“-ile ilgili olarak” anlamına gelen bir ilgeçtir. 
Bu sözcük öbeğinden sonra ya isim soylu bir 
sözcük ya da “gerund (Ving)” formunda bir fiil 
gelir. 

 | D) due to:
“-den dolayı” anlamına gelen bir ilgeçtir. Bu 
sözcük öbeğinden sonra ya isim soylu bir 
sözcük ya da “gerund (Ving)” formunda bir fiil 
gelir. 

 | E) with reference to:
“ilgi olarak” anlamına gelen bir ilgeçtir. Bu 
sözcük öbeğinden sonra ya isim soylu bir 
sözcük ya da “gerund (Ving)” formunda bir fiil 
gelir. 
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19. D thanks to
Silikon yalıtım teknolojisi ile ilgili bu cümlenin 
virgülden sonra gelen bölümünde anlatılmak 
istenen “Akıllı Kesim adı verilen bir teknoloji 
sayesinde” olduğuna göre, “sayesinde” 
anlamına gelen “thanks to” doğru yanıt 
olacaktır. 
Diğer seçenekler:

 | apart from:
-den başka; -den ayrı olarak

 | as regards:
…. söz konusu olduğunda, hakkında, ile ilgili 
olarak

 | according to:
-e göre

 | with respect to:
hakkında, ile ilgili olarak 

20. A not only / but also
Sorudaki her iki boşluktan sonra birbiriyle aynı 
yapıda iki “infinitive phrase” verilmiştir. Bu demek 
oluyor ki seçenekler içinden bu cümle için uygun 
olan yapı bir “correlative conjunction” olacaktır. 
Bu bağlaçlar, hatırlayacağınız gibi birbiriyle 
tıpatıp aynı işlev ve yapıda dilbilgisi öbeklerini 
ilişkilendirmek için kullanılır. Bu bağlaçlar 
arasında “either… or, neither … nor, not only 
… but also, both … and” sayılabilir. Bu cümleyi 
doğru tamamlayacak seçenek A “not only / but 
also” olacaktır: “Mühendislik yapıları yalnızca 
tiplerine değil aynı zamanda fizik kanunlarına 
uygun olmalıdır.” B seçeneği bir “comparative” 
yapısıdır ve arada bir sıfat ya da zarf kullanımını 
gerektirir. C seçeneğindeki “more” devamında 
“than” kullanımını gerekli kılar. Ama cümlede 
“but” kullanılmıştır. Bu “not …. but” yapısıyla 
çelişki yaratmak üzere bir seçenek olarak 
verilmiştir. D seçeneğindeki “both” devamında 
“and” ile devam etmelidir. E seçeneği de “either 
…. or” olması gerektiğinden yanlış olur. 
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21. D effects
Paragrafta deprem ve tayfun gibi doğal 
afetlerin doğal çevreye verdiği etkilerden söz 
edilmektedir. İkinci cümlede anlatılmak istenen 
“Bunlar her zaman olduğu gibi şiddetlidir 
ama kısa süreli ……. sahiptir” olduğuna göre, 
cümleyi paragrafın akışına göre anlamca 
doğru tamamlayacak sözcük D seçeneğindeki 
“effects” (etkiler) olur. Cümlenin bir bütün olarak 
anlamı “Bunlar her zaman olduğu gibi şiddetlidir 
ama kısa süreli etkiye sahiptir” olacaktır.
Diğer seçenekler:

 | product:
ürün, verim, semere

 | condition:
durum, hal, koşul

 | concern:
kaygı, endişe, ilgi

 | explanation:
açıklama, tarif

22. E away from
Bu cümlede boş bırakılan yeri göz ardı ederek 
cümleye baktığımızda, cümlenin anlamı 
“İnsan etkileri ……… mercan sahaları 
genellikle birkaç yıl içinde toparlanırlar” olur. 
Cümleye seçenekler içinden anlamca doğru 
tamamlayacak ifade E seçeneğindeki “away 
from” (-den uzak) olacaktır. Cümlenin anlamı 
“İnsan etkilerinden uzak mercan sahaları 
genellikle birkaç yıl içinde toparlanırlar” olur. 
Doğru yanıt E seçeneğidir.
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23. D if
Bu soru, bir önceki sorunun cümlesinin yan 
cümlesi durumundaki ifadenin bağlacını 
oluşturmaktadır. Temel cümle durumundaki 
birinci bölümün anlamı “İnsan etkilerinden 
uzak mercan sahaları genellikle birkaç yıl 
içinde toparlanırlar” idi. Boşluğa gelecek 
bağlaçtan sonraki yan cümleciğin anlamı ise “su 
ve alt tabakanın kalitesi yüksek kalır” olur. Bu 
iki ifadeyi anlamca doğru ilişkilendirecek bağlaç 
koşul belirten “if” bağlacı olacaktır. Cümlenin bir 
bütün olarak anlamı “Su ve alt tabakanın kalitesi 
yüksek kalırsa, insan etkilerinden uzak mercan 
sahaları genellikle birkaç yıl içinde toparlanırlar” 
olacaktır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Seçenekler 
içinden E seçeneğindeki “whether” bağlacının 
isim cümleciklerinin başında kullanıldığını, 
dolayısıyla bir fiilden sonra nesnel konumda 
gelmesi gerektiğini unutmayalım. 

24. E to maintain
Soruda verilen cümlede “can help” ifadesinden 
sonra gelecek “maintain” fiilinin zamanı 
sorgulanmaktadır. Öncelikle “help” fiilinden 
sonra gelecek olan herhangi bir fiilin ya 
“V1” ya da “to + V1” durumunda gelmesi 
gerektiğini hatırlayalım. Bu açıklama ile B ve C 
seçeneklerini elemiş oluruz. D seçeneğindeki 
“to be maintained” ifadesi edilgen yapıdadır 
ve nesne almaması gerekir. Oysa fiilden 
sonra gelen “diversity” sözcüğü, “maintain” 
fiilinin nesnesini oluşturmaktadır. Fiilin nesnesi 
olduğuna göre, fiil edilgen yapıda olamaz ve 
bu nedenle D seçeneğini de elemiş oluruz. A 
seçeneğindeki “to have maintained” ifadesi, 
“can help” ifadesinden farklı bir zamana 
işaret etmektedir. Diğer bir deyişle, “to have 
maintained” ifadesindeki eylem “can help” 
ifadesinden daha önce vuku bulmuş demektir. 
Fakat yardım etmeye konu olacak fiil, yardım 
etmek fiilinden önce değil, ya eş zamanlı ya da 
daha sonra olacaktır. Bu nedenle A seçeneği 
anlam bakımından uygun olamaz. Doğru yanıt 
E seçeneğidir. Cümlenin anlamı “Aslında şiddetli 
doğal tesirler mercan kayalıkları üzerindeki 
çeşitliliğin korunmasına gerçekten yardımcı 
olur” olacaktır.



www.pelikanyayinevi.com.tr

YÖKDİL İKİZİ

Deneme - 1
FEN BİLİMLERİ

25. D less
Bu soruda da aynı cümlenin ikinci bölümündeki 
bir sözcük sorgulanmıştır. Bu soruyu doğru 
yanıtlamamıza, önceki soruyu doğru yanıtlamış 
olmamız da yardımcı olabilir. Öncelikle 
cümlenin ilk bölümünde anlatılmak istenen 
ifadeyi hatırlayalım: “Aslında şiddetli doğal 
tesirler mercan kayalıkları üzerindeki çeşitliliğin 
korunmasına gerçekten yardımcı olur.” İkinci 
bölümde “by” ile başlayan cümlede, önceki 
bölümde anlatılan olayın ne şekilde gerçekleştiği 
anlatılmaktadır. Bu bölümün anlamı “… 
baskın türleri geri iterek ve rekabet gücü daha 
zayıf türlerin kendilerini yeniden gerçekleştir-
melerine imkan vererek …” olacaktır. Cümledeki 
“competetive” sözcüğüne bu anlamı vermek 
üzere boşluğa gelmesi gereken sözcük 
“less” olacaktır. Bu cümlede baskın türler ile 
rekabet gücü daha zayıf olan türler mukayese 
edilmektedir. Doğru yanıt D seçeneğidir. 

26. B awakened
Bu bölümdeki soruları çözerken paragraf 
içerisindeki cümleleri basit cümle seviyesine 
indirgemek işimizi kolaylaştıracaktır. Bu soruda 
sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru kökünde 
verilen cümlenin anlamı “Aksi halde, rüya gören 
bir kişi bağırma ile uyandırılamazdı” olmalıdır. 
Cümleye bu anlamı verecek sözcük “awaken 
(uyandırmak)” olmalıdır. Buna göre, doğru yanıt 
B seçeneğidir. 
Seçenekler:

 | A) ensure:
(to make sure, to make certain of) emin olmak 

 | B) awaken:
(to rise up from sleep) uyandırmak

 | C) hear:
(to perceive by the ear) duymak

 | D) embarrass:
(to cause to feel self-conscious) utanmak

 | E) calm:
(to soothe, solace) sakinleşmek
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27. D of
Edatlar kendi başlarına anlam taşımaz ancak 
diğer sözcüklerle kullanıldıklarında diğer 
sözcükler arasındaki ilişkiyi kurarlar. Bu 
soruda da diğer sözcükler arası anlam ilişkisini 
kuran edat bilgisi sorgulanmaktadır. Cümleye 
‘rüyaların yüzde 50’ye yakını’ anlamını iyelik 
(possessiveness) bildiren “of” edatı verir. Doğru 
yanıt D seçeneğidir.

28. C much
Bu soruda “comparative” yapılardan önce 
kullanılan “intensifier” (vurgulayıcı, güçlendirici) 
bir ifadeyi tespit etmemiz istenmiştir. 
“Comparative” yapılardan önce “intensifier” 
olarak “much, rather, a lot, far, somewhat, 
even, ….vb.” ifadeler kullanılır. Bu ifadelerden 
biri olan “much” C seçeneğinde verildiğinden bu 
seçenek doğru yanıttır. 

29. A who
Bir ismi nitelemek için kullandığımız yapıya 
“adjective clause” deriz. Bu cümlede “a sleeper” 
ismini niteleyen bir “adjective clause” yapısına 
ihtiyaç vardır. Bu yapıdaki görevi özne olan 
isimleri nitelemek için “who, that, which, 
whom” ilgi zamirlerinden biri kullanılır. Bu 
nedenle, seçenekler içerinde “sleeper” ismini 
doğru niteleyen “adjective clause” yapısı “who” 
olmalıdır. 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:
“Sounds occurring near a sleeper can be 
incorporated into the dream. The sleeper is 
already dreaming.”
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 “Sounds occurring 
near a sleeper who is already dreaming can 
be incorporated into the dream” şeklini alacaktır. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.
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30. B themselves
Soru kökünde yer alan “sounds” adı yerine 
“reflexive pronoun” olarak “themselves” 
kullanılır. Doğru yanıt B seçeneğidir. 

31. B Soru kökünde temel cümle verilmiş ve bizden 
bu cümleyi anlamca destekleyecek yan cümleyi 
bulmamız istenmiştir. Öncelikle temel cümlenin 
anlamını analiz ederek işe başlayalım: “…, 
nükleer füzyon, elektrik titreşimlerinin 
yüksek yoğunluktaki sıcak gaz plazmasının 
içinden geçirilmesiyle oluşturulabilir.” Bu 
cümleyi anlamca doğru tamamlayacak seçenek 
B olacaktır: “Kaliforniya’da bir laboratuardaki 
bir araştırma ekibinin de gösterdiği gibi, …” 
Bu cümleden de anlaşılacağı gibi, sözü edilen 
araştırma ekibi, temel cümlede anlatılan deneyi 
gerçekleştirerek bir örnek teşkil etmiştir. 

32. D Bu soruda da temel cümle verilmiş ve cümleyi 
destekleyecek ve tamamlayacak yan cümle 
sorulmuştur. Soru kökündeki temel cümlenin 
anlamı “Deniz topçusunun ilkeleri kara 
topçusununkiyle aynıdır …” olduğuna göre, 
Cümleyi anlamca doğru tamamlayacak seçenek 
D olacaktır: “fakat hem top platformunun 
hem de hedefin hızlı hareket halinde olması 
bakımından farklılık gösterir.” Bu cümlede 
deniz topçusunun kara topçusundan hangi 
bakımlardan farklı olduğu vurgulanmıştır. İlk 
cümlede benzerlik vurgulanırken, ikinci cümlede 
farklılığa işaret edilmiştir. Bu durumda arada 
tezat belirten bir bağlacın (but) kullanılması 
doğrudur. Diğer yandan, D seçeneğindeki 
“they” zamiri ilk bölümdeki “the principles of 
gunnery at sea” öznesinin yerine kullanılmıştır. 
Bunlar da yapısal olarak iki cümleyi destekleyen 
unsurlardır. 
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33. A Soru kökündeki bölümde temel cümle verilmiştir. 
Bu cümlenin anlamı “Yeryüzünde yaşamın 3,7 
milyar yıl önce evrim geçirdiğine inanılmaktadır” 
olduğuna göre, seçenekler içinden bu ifadeyi 
doğru bir şekilde tamamlayacak cümle 
A seçeneğindeki “gezegeni çevreleyen 
koruyucu bir ozon tabakasının olmadığı bir 
zamanda” olacaktır. A seçeneğinde verilen 
yan cümlecik, soru kökünde verilen cümlede 
yer zarfı durumundaki “3,7 billion years” 
zaman zarfını niteleyen / açıklayan bir sıfat 
cümleciği durumundadır. Zamanı niteleyen sıfat 
cümleciklerinde kullanılan ilgi zamiri (relative 
pronoun) “when” olur. Doğru yanıt A seçeneğidir 
ve cümlenin anlamı “Yeryüzünde yaşamın, 3.7 
milyar yıl önce gezegeni çevreleyen koruyucu 
bir ozon tabakasının olmadığı bir zamanda, 
evrim geçirdiğine inanılmaktadır.” 

34. E Soru kökünde verilen bölümde özneden 
hemen sonra iki virgül arasında gelmesi 
gereken ifadenin yeri boş bırakılmıştır. Bu özel 
isim durumundaki özneyi niteleyen tipik bir 
“appositive” yapısıdır ve bu gibi durumlarda özel 
ismi niteleyen sıfat cümleciği nitelediği isimden 
virgülle ayrılır. Bu cümlede özne konumundaki 
“The North of China” ifadesinden sonra gelecek 
olan cümlecik bir sıfat cümleciğinden başkası 
olamaz. Hatırlamak gerekirse, isimlerden sonra 
genellikle o ismi niteleyen bir sıfat cümleciği 
gelir. Bu açıklama doğrultusunda doğru yanıtın 
E seçeneği olacağı açıkça görülmektedir. 
Cümlenin anlamı “Ekim arazisinin üçte ikisine 
ve ülkenin sularının yalnızca beşte birine sahip 
olan Çin’in kuzeyi, her yıl 28 km3 daha fazla suya 
ihtiyaç duymaktadır.”
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35. A Soru kökündeki cümlenin en sonunda yer 
alan “decide” fiili geçişli bir fiildir ve kendinden 
sonra bir nesne alması gerekir. Bu nesne tek 
kelimeden oluşabileceği gibi bazen bir isim 
cümleciği de olabilir. Bu soruda, seçeneklerden 
de anlaşılacağı gibi bir sisim cümleciği 
gelecektir. Bu durumda isim cümleciği olmayan A 
seçeneği dışındaki tüm seçenekler otomatikman 
elenebilir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Cümlenin 
anlamı “Gelecek on yıl içinde Avrupa Birliği, 
İspanya’nın 24 milyar dolarlık Ulusal Su Planı’nın 
gerçekleşmesi için 8 milyar dolarlık bir ödenek 
ayırıp ayırmayacağına karar verecek.” 

36. B Soru kökünde “concessive contrast” gösteren 
“though” (her ne kadar … olsa da; -e rağmen) 
bağlacı kullanılmıştır. Bu tip bileşik cümlelerde 
temel cümle ile yan cümle arasında zaman 
uyumu olmayabilir. Bu yüzden zamana bağlı 
bir eleme yapamayız. Öncelikle yan cümlenin 
anlamını inceleyelim: “İnsansı robotlar 
gelişmekte olan en çekici robotlar olsa da, 
…” Seçenekler içinde bu ifadeyi anlamca en 
iyi destekleyecek ve tamamlayacak cümle B 
seçeneğinde verilmiştir: “… mevcut robotların 
çoğunun yakından uzaktan insanla benzerliği 
yoktur.” 
Ek Gramer Notu:
“Concessive contrast” (beklentinin boşa 
çıkması) ifade eden bağlaçlar şunlardır:

although / though / even 
though / in spite of / the fact 

that / despite the fact that
Bu bağlaçların kullanıldığı yan cümledeki 
anlam ile arkasından gelen temel cümledeki 
anlam arasında bir tezatlık olması gerekir. 
Diğer bir deyişle, zarf cümleciği durumundaki 
yan cümlede sözü edilen durum ya da beklenti, 
temel cümlede boşa çıkacaktır. (Örn. Although 
they studied very hard for the chemistry exam, 
they couldn’t do well on the test.) 
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37. A Zaman zarf cümleciklerinde mutlaka zaman 
uyumu gerekeceğini hatırlayarak soruya 
bakacak olursak, soru kökünde “when” bağlacı 
ile başlayan bir zaman zarf cümleciğinin verilmiş 
olduğunu görürüz. Geniş zamanlı (simple 
present) bu yan cümlenin anlamı “Konu fizik ve 
kimyada Nobel ödüllerini almaya gelince, …” olur. 
Seçenekler içinde zaman uyumsuzluğu gösteren 
hiçbir seçenek olmadığından, bütün seçenekleri 
anlamına göre irdelemek gerekecektir. Bu gibi 
soruların çok zaman alıcı olacağını bir test 
tekniği açısından dikkate almakta yarar vardır. 
Cümleyi anlamca doğru tamamlayacak seçenek 
A olacaktır: “… Avrupa’nın çoğunluğu son 
yıllarda eli boş dönmektedir.” B seçeneğinin 
anlamı “Cambridge Üniversitesi uzun yıllardan 
beri süregelen bir disiplinler arası araştırma 
geleneğine sahiptir” olur. C seçeneğinde “Ulusal 
Bilim Merkezi’nin araştırmaya çok esnek bir 
yaklaşımı vardır” denilmiştir. D seçeneğinde 
anlatılmak istenen ise “bu enstitüdeki bilim 
adamlarına keşfetmeye yönelik tam bir 
serbestlik verilir” olur. E seçeneğindeki anlam 
ise “üniversiteler ve enstitüler ne üzerinde 
çalışacaklarını seçmek konusunda özgürlüğe 
sahip olmalıdırlar” olur. 

38. C Soru kökünde “because” ile başlayan bir cümle 
ile boş bırakılan yere gelmesi gereken cümlenin 
gerekçesi ifade edilmiştir. Soruda verilen 
bölümde “… çünkü bunlar diğer yıldızların 
yörüngesindeki gezegenlerin araştırılmasında 
önemli kilometre taşlarını oluşturuyor.” Bu 
cümledeki en önemli yapısal ipucu, cümlenin 
öznesini teşkil eden “they” zamiridir ve 
dolayısıyla bu zamirin açık adının boşluğa 
gelecek cümlede belirtilmiş olması gerekecektir. 
B ve D seçeneklerinde bu zamire karşı gelecek 
çoğul isimler bulunmamaktadır (B → one of 
the newly-discovered exoplanets / D → one of 
these exoplanets). Bu nedenle bu seçenekleri 
hemen eleyebiliriz. Diğer seçenekler içinde 
cümleyi anlamca doğru tamamlayacak cümle 
C seçeneğinde verilmiştir: “Yeni keşfedilen iki 
dış-gezegen astronomi bilginlerinin çok büyük 
ilgisini çekti, çünkü bunlar diğer yıldızların 
yörüngesindeki gezegenlerin araştırılmasında 
önemli kilometre taşlarını oluşturuyor.” 
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39. D Bu soruda soru kökünde bir koşul cümleciği (if 
clause) verildiğine göre mutlaka zaman uyumu 
aramamız gerekecektir. Zaman uyumsuzluğu 
(would) gösteren A seçeneğini hemen elemek 
gerekir. Soru kökündeki cümlede “Eğer çatı 
yalıtımı tam anlamıyla etkili olacaksa” 
olduğuna göre, bundan sonra gelecek cümlenin 
öznesinin de büyük olasılıkla aynı olması söz 
konusudur. Olayı bu açıdan değerlendirecek 
olursak, D seçeneğinin doğru yanıt olduğunu 
görürüz: “… en az 200 mm kalınlığında olması 
gerekir.” Bu cümlenin öznesi konumundaki “it” 
zamiri, soru kökünde verilen cümledeki “roof 
insulation” ifadesinin yerine kullanılmıştır. Öznel 
çelişki yaratan B seçeneğinde “ısınma faturaları 
büyük ölçüde düşmektedir” denilmiştir. 
C seçeneğinde ise “yalıtım malzemeleri ve 
seviyeleri sürekli gelişmektedir” anlamına gelen 
son derece genel ve konuyla ilgisi olmayan 
bir ifade yer almıştır. E seçeneğindeki ifade 
“enerji tüketimindeki kısıtlama çok dikkat çekici 
olmuştur” anlamına gelir ve sorudaki cümleyle 
anlam bakımından ilgisizdir. 

40. E Soru kökündeki cümlede “Alternatif tarımın 
bazı açık dezavantajları vardır” deniliyor. 
Zaman bakımından uyumsuzluk gösteren 
B ve C seçeneklerini hemen eleyebiliriz. 
Diğer seçenekler içinde cümleyi anlamca 
doğru tamamlayacak ifade E seçeneğinde 
verilmiştir: “… ama bunları dengeleyecek 
gerçek avantajları vardır.” A seçeneğinde “so 
that” bağlacı ile sunulan ifade, soruda verilen 
cümlenin bir sonucu olamaz. D seçeneğinde ise, 
sorudaki konudan çok farklı olarak “büyükbaş 
hayvan sürülerinin araziye zarar vermesi” konu 
edilmiştir. 
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41. D Soru kökündeki cümlenin zamanı “present” 
olduğundan ve seçeneklerdeki zaman 
kalıpları da bu zamanla aynı olduğundan, 
zamana dayalı bir eleme yapmak mümkün 
değildir. Soru kökündeki cümlede “as” neden 
ifade eden ve “because” anlamına gelen bir 
bağlaçtır. Soru kökündeki ifadenin anlamı 
“Yapraklardan buharlaşan su ısıyı emdiğinden” 
olur. Bu cümledeki “leaves” (yapraklar) ifadesi 
ile “absorbs heat” (ısıyı emmek) ifadesi, bizi 
doğrudan D seçeneğine götürür: “Yapraklardan 
buharlaşan su ısıyı emdiğinden, ormanlar 
atmosferin serinlemesine yardımcı olur.”

42. A Bu soruda verilen cümlenin çevirisini bulmak 
son derece kolay olacaktır. Öncelikle cümleyi 
en basite indirgeyerek temel unsurları 
değerlendirelim. Cümle en basit ve yalın 
haliyle “there is no evidence” olduğuna 
göre, bu ifadenin Türkçe karşılığı “hiçbir 
kanıt yoktur” olur. Bu karşılık yalnızca A 
seçeneğinde verilmiştir ve bu seçenek doğru 
yanıttır. B seçeneğindeki “önemli” sözcüğü 
fazladan bir bilgidir. C seçeneğinde “kanıt” 
sözcüğü fiil olarak “kanıtlanmamıştır” olarak 
kullanıldığından yanlıştır. D seçeneğinin yüklemi 
“bulunamamıştır” olduğundan, bu ifade soruda 
yüklemin karşılığı değildir. E seçeneğinin 
yüklemi öbeği de sorudakinden farklı olarak 
“herhangi bir bulgu yoktur” şeklinde verilmiştir.
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43. D Bir isim fiil içeren cümlenin “özne + yüklem” 
bölümünün çevirisi “rezonans …. artıştır” 
olacaktır. Bu çeviriye uygun görünen A, B 
ve D seçeneklerini sırasıyla irdeleyelim. A 
seçeneğinde, sorudaki cümlede geçen ve 
“acoustic system” ifadesini niteleyen sıfat 
cümleciği durumundaki “caused by an external 
influence” ifadesinin karşılığı “bir dış etkinin 
neden olduğu” şeklinde karşılık bulmamıştır. 
A seçeneği bu nedenle doğru değildir. B 
seçeneğinin öznesi durumundaki “bir sistemde 
rezonans” ifadesinin Türkçe cümledeki karşılığı 
“resonance in a system” olmalıydı. Ama soruda 
verilen cümlede böyle bir karşılık yoktur. 
Doğru yanıt D seçeneğidir. Bu seçenekte özne 
“rezonans” yüklem “artıştır” ve sıfat cümleciği 
“bir dış etkinin neden olduğu” ifadeleri 
Türkçe cümledeki ifadelerin bire bir karşılığı 
durumundadır.

44. E Bu cümlede de yüklemi bir isim fiil öbeği 
oluşturmaktadır. Bu isim fiil öbeği olan “is 
the first tangible clue” ifadesinin Türkçe 
karşılığı “elle tutulur ilk ipucudur” şeklinde 
yalnızca E seçeneğinde verilmiştir. Diğer bütün 
seçeneklerde yüklem farklı olduğundan, sadece 
bu gerekçeden dolayı kolayca elenebilir. 

45. C Çeviri sorularında sorgulamaya her zaman 
olduğu gibi yüklem, özne, cümle başında edat 
öbeği (varsa), cümlenin nesnesi, yan cümlenin 
yüklemi, yan cümlenin öznesi vb. sırasını 
izleyerek başlayalım. Sorudaki cümlenin yüklemi 
“shut down” ve zaman kipi “present perfect” 
olduğuna göre, bunun Türkçe cümledeki karşılığı 
“durdurmuştur” olur. Bu durumda edilgen yapı 
kullanılan A seçeneği ile şimdiki zaman kipi 
kullanılan D seçeneğini hemen eleriz. Özne 
konumunda özneyle birlikte özneyi niteleyen bir 
edat öbeği yer zarfı durumunda kullanılmıştır. 
Özneyi oluşturan “an underground physics 
laboratory in Italy” ifadesinin Türkçe karşılığı 
“İtalya’da bir yer altı fizik laboratuarı” olur. 
Böylece D seçeneğini de elemiş oluruz. Geriye 
kalan iki seçenekten B seçeneğinde geçen ve 
amaç belirten “için” ifadesinin İngilizce cümlede 
karşılığı (to_infinitive phrase / in order to) yoktur. 
Cümlede geçen “following concerns” ifadesinin 
çevirisi “kaygılar üzerine” olur. Doğru yanıt C 
seçeneğidir. 



www.pelikanyayinevi.com.tr

YÖKDİL İKİZİ

Deneme - 1
FEN BİLİMLERİ

46. D Sorudaki cümlede yüklem durumunda bir isim 
fiil öbeği vardır: “is an ancient continent” Bu 
ifadenin Türkçe çevirisindeki karşılığı “eski 
bir kıtadır” olacağından, bu ifadenin yüklem 
konumunda yer almadığı A, C ve E seçeneklerini 
eleyebiliriz. İkinci olarak yan cümle durumundaki 
sıfat cümleciğinin yüklem öbeği olan “that has 
been unchanged” ifadesine bakacak olursak, 
bu ifadenin Türkçe karşılığı “değişmemiş” 
olacağından D seçeneği doğru olacaktır. B 
seçeneğinde aynı fiil edilgen durumda değil, 
etken (active voice) durumda (değiştiremediği = 
that couldn’t change) verildiğinden yanlıştır. 

47. B Bir koşul cümlesinin verildiği bu soruda önce 
temel cümlenin yüklemi ile değerlendirmeye 
başlayalım: Temel cümlenin yüklemi ve 
yüklemi niteleyen zarfı olan “would probably 
perish” ifadesinin Türkçe karşılığı “belki de / 
muhtemelen yok olurdu” olacağına göre, B 
seçeneği doğru yanıt olacaktır. A seçeneğinin 
yüklemi (kaçınılmaz olacaktı = would be 
inevitable) doğru değildir. C seçeneğinde de 
aynı sorun vardır: (yok olmasına yol açabilir = 
may cause to perish). D seçeneğinin yüklemi 
durumundaki “yok olma olasılığını doğurabilir” 
ifadesinin karşılığı soru cümlesinde “may 
give rise to the possibility of getting perished” 
olabilirdi. E seçeneğindeki yüklemin zamanı 
yanlıştır: “yok olup gidecek = will perish.”

48. A Cümlenin yüklemi olan “bir arada tutulur” 
cümleyi geniş zamanlı ve edilgen çatılı (passive 
voice) yapar. Bu ifadenin İngilizce karşılığı “are 
held together” olacağından A seçeneğinin 
doğru olduğu açıkça görülür. B seçeneği bir isim 
fiil (it is the chemical bonds = kimyasal bağlardır) 
içerdiğinden yanlıştır. C seçeneğinde “modal” ve 
kısıtlayıcı zarf (only) kullanımından dolayı anlam 
kayması olmuştur: “can only be held in place = 
ancak yerinde tutulabilir.” D seçeneğindeki “have 
the ability to keep …unified = bir arada tutma 
kabiliyetine sahiptir” ifadesi soru cümlesindeki 
yüklemden tamamen farklıdır. E seçeneği de bir 
isim fiil cümlesidir: “Forces of attraction …. are 
what hold … together = … bir arada tutan çekim 
kuvvetleridir.”
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49. E Soru kökündeki cümlenin yüklemi olan “ortaya 
koymuştur” ifadesinin İngilizce karşılığı E 
seçeneğinde “has yielded” olarak verildiğinden, 
bu seçenek doğru yanıt olur. A seçeneğinde 
bir sıfat fiil yapısı (is astounding = şaşırtıcıdır) 
vardır. B seçeneğinde farklı bir fiil söz konusudur: 
(has produced = üretmiştir; yaratmıştır). C 
seçeneğindeki yüklemi oluşturan “have come 
to light” ifadesinin karşılığı “gün ışığına çıktı” 
olmalıydı. D seçeneğindeki “has brought to light” 
ifadesi de Türkçe cümlede “gün ışığına çıkardı” 
şeklinde karşılık bulmalıydı. Bu nedenlerden 
dolayı diğer seçenekler doğru olamaz. Doğru 
yanıt E seçeneğidir. 

50. C Soruda verilen cümlenin yüklemi “oluşmuştur” 
ve öznesi ise “birbiriyle bağlantılı büyük 
göller” isim öbeğidir. Bu iki öğenin çevirisine 
sırasıyla bakacak olursak, yüklemin çevirisi 
“were formed / came into being” ve öznenin 
çevirisi “large interconnected lakes” olur. Bu 
durumda doğru yanıt C seçeneği olacaktır. A 
seçeneğindeki cümlenin yüklemi bir isim fiildir 
(buzullardır). B seçeneğinde cümle başında 
verilen zaman zarfının (towards the end of the 
last ice age = son buzul çağının sonuna doğru) 
soru kökündeki cümlede karşılığı yoktur. D 
seçeneğinde özneyi niteleyen sıfat cümleciği 
(situated in the Death Valley area = Ölüm 
Vadisi bölgesinde yer alan) soruda verilen 
Türkçe cümlede yoktur. E seçeneğinde zaman 
zarfı durumundaki “towards the end of the last 
ice age = son buzul çağının sonuna doğru” B 
seçeneğinde olduğu gibi, soruda verilen Türkçe 
cümlede karşılığı yoktur. 
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51. B Soru kökünde “ve” bağlacı ile yapılmış sıralı 
iki yüklem öbeği verilmiştir. İlk yüklem öbeğinin 
kökü “oluşur” ve ikinci yüklem öbeğinin 
kökü “taşınabilir” eylemleridir. Seçenekler 
incelendiğinde “ve” bağlacının İngilizce doğru 
karşılığının “and” olarak yalnızca B seçeneğinde 
görmekteyiz. Buna ilaveten, soru kökündeki 
yüklemlerin de İngilizce karşılığı olan “form” ve 
“can ... be brought” ifadeleri sıralı bir şekilde 
yalnızca B seçeneğinde verilmiştir.

 | elmaslar yerkürenin derinliklerinde 
oluşur:

diamonds form deep within the Earth 

 | ve:
and

 | sadece:
only

 | güçlü yanardağ patlamaları ile:
by powerful volcanic eruptions

 | yüzeye taşınabilir:
can … be brought to the surface 

52. D Soru kökünde “ancak” bağlacı ile bağlanmış 
sıralı iki cümle verilmiştir. Bu ifadenin İngilizce 
karşılığı olan “but” bağlacı yalnızca B ve D 
seçeneklerinde vardır. Ayrıca, soru kökünde 
verilen ilk cümlenin yüklemi olan “çalışmış”, ikinci 
cümlenin yüklemi olan “başarılı olamamıştır” 
ifadelerinin İngilizce karşılığı sırasıyla “have 
tried” ve “have never been successful” 
ifadeleridir. Seçenekler incelendiğinde hem 
soru kökündeki “ancak” bağlacının İngilizce 
karşılığının “but” olduğu, hem de soru kökündeki 
yüklemlerin “have tried” ve “have never been 
successful” olduğu seçenek D seçeneğidir. 
Doğru yanıt D olur. 

 | pek çok kişi ...... oluşturmaya çalışmış:
many people have tried to produce

 | tepkime odasında:
in a reaction chamber

 | karbonu hidrojen gazıyla karıştırarak:
by combining carbon with hydrogen gas 

 | hidrokarbon:
hydrocarbons 

 | çok yüksek sıcaklıkta:
at very high temperatures

 | ancak:
but

 | hiçbir zaman başarılı olamamıştır:
they have never been successful
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53. D Soruda verilen cümlenin yüklemi olan “yükseltir” 
ifadesinin İngilizce karşılığı “promote, raise, 
elevate, heighten” fiillerinden cümlenin 
anlamına en uygun olan “raise” fiili olabilir. Bu fiil 
çoğunlukla “rise” (yükselmek) fiiliyle karıştırılır, 
oysa “raise” fiili geçişli bir fiildir ve nesne alır, 
ama “rise” fiili geçişsizdir ve nesne almaz. Bu 
soruda geçen “yükseltmek” fiili nesne aldığından 
(yerel deniz seviyesini) İngilizce karşılığı “raise” 
olmalıdır. Bu fiil yalnızca D seçeneğinde 
kullanılmıştır ve otomatikman doğru olur. A ve 
C seçeneklerinde güçlü çeldirici olarak “rise” 
fiili verilmiştir. B seçeneğinin yüklemi (brings) 
ile E seçeneğinin yüklemi (can cause) soru 
cümlesindeki “yükseltir” yükleminin karşılığı 
değildir. 
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54. B Paragraf tamamlama sorularında paragraf 
ortasında bir cümlenin yeri boş bırakıldığında, 
temel olarak bir önceki ve bir sonraki cümleler 
belirleyici rol oynar. Paragrafta 2. Dünya Savaşı 
esnasında tahrip gücü yüksek bombalara olan 
ihtiyaçtan ve bu yönde yürütülen araştırmalardan 
söz edilmiştir. Boşluktan sonraki cümlede 
ise 6 tona kadar ulaşan kapasiteye sahip 
tahrip bombalarının üretildiği söylenmektedir. 
Bir önceki cümlede bu yolda yapılan 
araştırmalardan söz ediliyordu ve bu cümlede ise 
bu araştırmaların bir sonucundan bahsedilmiştir. 
Bu durumda aradaki cümlede bu bombaların 
üretilmesine yönelik yapılan çalışmalardan 
ve araştırmalardan söz edilmiş olmalıdır. Bu 
duruma en uygun seçenek B olacaktır: “Tahrip 
gücü, özellikle Alman Hava Kuvvetleri 
tarafından kara mayınlarının İngiltere üzerine 
atılması sonucu etkisinin gözlenmesiyle 
incelenmeye başlandı.” E seçeneğinde 
de bir bombanın üretilmiş olduğundan söz 
edilmiştir, ancak devamında bu bombanın işe 
yaramadığını hiç kullanılmadığından anlıyoruz. 
O halde bu cümle paragrafın akışına uygun 
değildir. A seçeneğinde geçen “these gas-
filled bombs” ifadesindeki “these” gösterme 
sıfatı, önceki cümlede sözü edilmiş olması 
gereken “gas-filled bombs” ifadesine atıfta 
bulunmaktadır, ama önceki cümlede böyle bir 
bombadan söz edilmemiştir. C seçeneğinde ise 
İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerinin yüksek etkiye 
sahip bombalarından söz edilmiştir. Bu cümlede 
bu bombaların çalışma mekanizmasından 
bahsedilmiştir. Bu nedenle de sonraki cümleye 
bağ oluşturmamaktadır. D seçeneği ise konunun 
oldukça dışındadır ve bombalardaki bir tür 
güvenlik cihazından bahsetmektedir. 
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55. D Paragrafta oksijen gazının ilginç bir özelliği 
konu edilmiştir. Bu özellik de ultraviyole 
ışınları emmesidir. Boş bırakılan yerden sonra 
gelen cümle başındaki “oxygen in this form” 
ifadesinde, oksijenin önceki cümlede anlatılan 
durumuna atıfta bulunulmuştur. Öyleyse, 
önceki cümlede oksijenin bir durumundan söz 
edilmelidir ve büyük olasılıkla cümlede “oxygen” 
sözcüğü olacaktır. Seçeneklere baktığımızda 
içinde “oxygen” sözcüğünün yalnızca D ve E 
seçeneklerinde geçtiğini görürüz. Bunlardan E 
seçeneğindeki cümlede atmosferde bulunan 
oksijenin solunumu mümkün kıldığı ifade 
edilmiştir. Bu ifade paragrafın ana temasının 
tamamen dışındadır. Doğru yanıt D seçeneğidir: 
“Bu şekilde oluşan oksijen atomları, üç 
oksijen atomundan oluşan moleküllere sahip 
yeni bir gaz vermek üzere birleşirler.” (NOT: 
Paragraf tamamlama sorularında, boşluktan 
sonraki cümlede geçen bir gösterme sıfatı ya da 
zamir, önceki cümlede adı geçen bir şeye işaret 
etmektedir. Bu nedenle, bu gösterme sıfatı ve 
zamir gibi sözcükler doğru yanıtı bulmamızda 
çok önemli rol oynarlar.)

56. A Paragrafta modern fabrikasyon mobilya 
imalatından bahsedilmektedir. Boşluktan 
sonraki cümlede ise, taşıyıcı mekanizmaların 
devamlı olarak üretim hatlarına parça akışı 
sağladığı belirtilmiştir. Diğer bir deyişle, son 
cümlede seri imalatın ne şekilde işlediğine ilişkin 
bir ifade yer almıştır. Öyleyse boşluğa gelecek 
cümlede de bu seri imalat sistemi ile ilgili bir giriş 
cümlesi yer almalıdır. Bu cümle A seçeneğindeki 
“İyi organize edilmiş fabrikalar ‘sürekli iş 
bandı’ çalıştırırlar” olur. Bu cümlede sözü 
edilen “sürekli iş bandı”nın ne şekilde işlediği 
son cümlede açıklanmıştır. B seçeneğinde yer 
alan “this particular factory” ifadesinde önceki 
cümlede bahsedilmiş olması gereken belli bir 
fabrikaya işaret etmektedir. Ama ilk cümlede 
böyle bir durum yoktur. C seçeneğinde fabrikanın 
atıklardan nasıl kurtulduğu anlatılmıştır. Ama 
paragrafın teması bu değildir. D seçeneğinde 
de imalatta kullanılan ağaç cinsine değinilmiştir. 
Bu da tema dışı bir konudur. E seçeneğinde 
seri imalat sayesinde ucuz maliyetin mümkün 
olduğu söylenmektedir. Ama bunun paragrafın 
konusuyla doğrudan ilgisi yoktur. 



www.pelikanyayinevi.com.tr

YÖKDİL İKİZİ

Deneme - 1
FEN BİLİMLERİ

57. B Paragrafın genelinde gıda üreticilerinin biyo-
teknolojiyi mucize olarak görürken pek çok 
kişinin bu yeni gelişmeyi tedirginlikle karşıladığı 
anlatılırken B seçeneğinde geçen, “Bu insanlar, 
genetik yapıyı değiştirmenin bu teknikleri 
geliştiren bilim adamlarının bile tam olarak 
anlayamayacakları şekilde organizmaları 
değiştirebileceğini hissediyorlar” ifadesi 
metinsel birlik ve bütünlük içinde paragrafı 
tamamlamaktadır. Ayrıca B seçeneğinde 
geçen “these people” ifadesi boşluktan 
önce gelen cümlede geçen “many people” 
ifadesine gönderme yapmaktadır. Doğru yanıt B 
seçeneğidir. 

58. E Paragrafın genelinde uzay araştırmaları genel 
olarak tanımlanırken E seçeneğinde geçen, 
“Bu bağlamda; uzay, balonlar veya uçaklar 
gibi araçlarla ulaşılamayan yeryüzünün 
ötesindeki bölge anlamına gelir” ifadesi uzayın 
tanımını yaptığı için metinsel birlik ve bütünlük 
içinde paragrafı tamamlamaktadır. Ayrıca E 
seçeneğinde geçen “this” adılı boşluktan önce 
gelen bütün cümleye gönderim yapmaktadır. 
Doğru yanıt E seçeneğidir. 

59. E Paragrafın genelinde güneş ışınları havayı 
ısıttığı zaman toprak üstündeki küçük 
hortumların oluşması anlatılırken E seçeneğinde 
geçen, “Bundan sonra hafif rüzgarlar 
yükselen havaya bir döngü verebilir” ifadesi 
metinsel birlik ve bütünlük içinde paragrafı 
tamamlamaktadır. Boşluktan sonra kullanılan 
“it” adılının paragrafı tamamlayacak cümlede 
gönderimde bulunabileceği bir ifadeye ihtiyaç 
vardır. Böyle bir ifade E seçeneğinde geçen 
“twist” sözcüğüdür. Doğru yanıt E seçeneğidir. 

60. D Paragrafın genelinde tünel yapımı sırasında 
kayalarda deliklerin açılması anlatılırken D 
seçeneğinde geçen, “Ancak toprağı çıkarma 
sorunu da göz önünde bulundurulmalıdır” 
ifadesi konu dışına çıktığı için metinsel birlik 
ve bütünlüğü bozmaktadır. Doğru yanıt D 
seçeneğidir. 
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61. E Paragrafın genelinde radyo dalgalarından 
bahsedilirken E seçeneğinde geçen, “40 yıldır 
bilim adamları ara sıra gökyüzünü radyo 
sinyalleri için taradılar” ifadesi metinsel birlik ve 
bütünlüğü bozmaktadır. Paragrafın tamamında 
radyo dalgalarının yıldızlar arası bağlantı 
kullanımında yetersiz olduğu anlatılırken E 
seçeneğinde yazarın bu görüşü desteklemek 
yerine tarafsız bir ifade kullanması paragraf 
bütünlüğü açısından uygun değildir. Doğru yanıt 
E seçeneğidir. 

62. B Paragrafın genelinde yerçekimi ve bilim 
adamlarının yerçekimine ilgisi anlatılırken B 
seçeneğinde geçen, “Kozmik genişleme 15 
milyon yıl önce gerçekleşen büyük patlama 
tarafından tetiklenmiştir” ifadesi metinsel 
birlik ve bütünlüğü bozmaktadır. Ayrıca III. 
cümlede geçen “they” adılı ilk cümlede geçen 
“scientists” ismine gönderme yapmaktadır. 
Doğru yanıt B seçeneğidir.

63. D Paragrafın genelinde sert suyun özelliklerinden 
ve verdiği zararlardan bahsedilirken D 
seçeneğinde geçen, “Filtrenin temel işlevi 
suyun görüntüsünü ve tadını geliştirmektir” 
ifadesi sert suyun özellikleri, verdiği zarar ve 
sert suya karşı alınması gereken önlemler ile 
ilgili olmadığı için metinsel birlik ve bütünlüğü 
bozmaktadır. Doğru yanıt D seçeneğidir. 

64. B Paragrafın genelinde rüzgar enerjisinin bütün 
Avrupa’da ilgi gördüğünden bahsedilirken B 
seçeneğinde geçen, “Aslında pahalı olan tek 
şey rüzgar çiftliğinin kurulmasıdır, işletme 
maliyetleri düşüktür” ifadesi metinsel birlik ve 
bütünlüğü bozmaktadır. Paragraf organizasyonu 
açısından incelendiğinde ise üçüncü cümlede 
geçen “this” adılının birinci cümlenin tamamına 
gönderme yaptığı görülecektir. Doğru yanıt B 
seçeneğidir. 
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65. C İlk cümle olan konu cümlesinde su ile elde 
edilen elektrikten başka, rüzgar tribünleri ve 
güneş enerjisi ile ısınma gibi tükenmez enerji 
kaynaklarının olduğu anlatılıyor. İkinci cümlede 
ise bu konuyla ilgili, bu kaynakların her birinin 
pek az ortamda ekonomik olabileceği gibi 
olumsuz bir durumdan söz ediliyor. Bu noktada 
konu bu enerji kaynaklarının ekonomik olup 
olmadığı hususuna odaklanmaya başlamıştır. 
Üçüncü cümlede, dünyada gelişmekte olan 
ülkelerin ticari enerjide üretimin dörtte birini 
karşılarken, beşte birini tükettiği ifade edilmiştir. 
Bu cümlede ise konu gelişmekte olan ülkelerin 
enerji üretimi ve tüketimi konu edilmiştir. Bu 
durumda iki ve üçüncü cümleler arasında bir 
konu uyuşmazlığı ortaya çıkmıştır. Dördüncü 
cümle hangi cümlenin uyumsuz olduğunu 
bulmamızda belirleyici olacaktır. Dördüncü 
cümlede rüzgar ve güneş enerjisi gibi enerji 
kaynaklarının (they = ikinci cümlede geçen 
‘them’ ile ilk cümlede geçen ‘non-depletable 
energy sources) genellikle yoğun bir şekilde 
devlet desteği gördüğü belirtilmiş ve konunun 
ekonomi boyutu ile ilgili olması devam etmiştir. 
Bu durumda üçüncü cümlenin konuyla ilgisiz 
olduğu kanıtlanmış olmaktadır. Doğru yanıt C 
olur. 



www.pelikanyayinevi.com.tr

YÖKDİL İKİZİ

Deneme - 1
FEN BİLİMLERİ

1. Paragrafta geçen önemli sözcükler (66-68. sorular)

 | associate:
ortaklık

 | dispersal:
yayma, dağıtma 

 | blurred vision:
bulanık görüş

 | beam:
ışın 

 | profound:
derin, engin, geniş

 | discomfort:
rahatsızlık, huzursuzluk 

 | earplug:
kulak tıkacı

 | project: 
yansıtmak 

 | fan:
pervane

 | whistle:
ıslık, düdük 

 | combustion:
yanma, tutuşma

66. C Bu soruda, yüksek desibele sahip bir sesle ilgili 
parçada geçen bir bilgi sorgulanıyor. Parçada 
geçen “sound levels of 120 to 130 decibels 
cause pain and blurred vision, above 140 
decibels, sound produces discomfort 
throughout the body” (120 ila 130 desibellik 
ses seviyeleri acıya ve görüntü bulanıklığına 
neden olur; 140 desibel üzerinde, ses tüm 
vücutta rahatsızlık uyandırır) cümlesinden C 
seçeneğinin doğru yanıt olduğu açıkça görülür: 
“… vücutta acıya ve görüşte bozulmaya 
neden olur.”
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67. A Bu soruda SARA tarafından geliştirilen akustik 
sistemlerle ilgili bilgi sorulmaktadır. Parçada 
geçen “… SARA has developed crowd-
dispersal weapons for the US military that 
generate high-intensity sound waves” 
cümlesinden SARA’nın yüksek yoğunlukta ses 
üreten jeneratörler kullandığını ve yine parçadaki 
“… are combustion driven” ifadesinden 
bu cihazların yanma sistemiyle çalıştığını 
anlıyoruz. Bu bilgilerde bizi doğru yanıt olarak A 
seçeneğine götürür. 

68. E Soruda parçada geçen Amerikan Ordusu için 
geliştirilmiş olan yeni akustik sistemlerle ilgili 
bir bilgi sorulmaktadır. Parçada geçen “… 
developed crowd-dispersal weapons for 
the US military that generate high-intensity 
sound waves” cümlesinden, geliştirilen bu 
sistemin öncelikle kalabalıkları dağıtmak için 
geliştirilip kullanıldığını anlıyoruz. Bu bilgi 
doğrultusunda E seçeneğinin doğru olduğu 
görülür: “… öncelikle kalabalıkları dağıtmak 
için tasarlanmıştı.”
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2. Paragrafta geçen önemli sözcükler (69-71. sorular)
 | cutting-edge:

uç, sınır

 | code-breaking:
şifre kırma 

 | forerunner:
öncü, lider

 | downfall:
çöküş 

 | cipher:
şifre

 | pulley:
makara 

 | ungainly:
kaba, hantal, beceriksiz

 | triumph:
zafer, başarı 

 | deception:
yanıltma, aldatma

 | spy:
casus

 | exploit:
kullanmak, yararlanmak

 | acknowledge:
kabul etmek 

 | D-Day:
(2.Dünya Savaşı) savaşın başlaması için planlanan gün

69. B Soru kökündeki “the passage is mainly about 
…” ifadesi parçanın ana fikrini bizden bulmamızı 
istemektedir. (Bu konuda bkz. aynı yazarların 
EASY YDS ya da TAM BAŞARI YDS veya YDS 
STRATEGIES Kitapları ‘Strategies / Reading 
Comprehension) Paragrafta ana fikir genellikle 
ilk cümlede açıkça belirtilir ya da ima edilir. 
Bu paragrafta ilk cümleye baktığımızda “… 
there is one task which cutting-edge computer 
technology has always been applied: code-
breaking” ifadesinde, İkinci Dünya Savaşı 
sırasında bilgisayar teknolojisinin temel olarak 
bir konuya odaklandığını ve bu odak noktasının 
da şifre kırma olduğunu anlıyoruz. Paragrafın 
sonraki cümlelerinde de konunun ayrıntılarına 
girilmiştir. Bu durumda doğru yanıt B seçeneği 
olacaktır: “… şifre kırmada bilgisayarların 
başarısı.”
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70. E Bu soruda 2. Dünya Savaşı’nda müttefiklerle 
(the Allies) ilgili bir bilgi sorgulanmaktadır. 
Parçada geçen “… One of its major triumphs 
was to reveal that Hitler had been taken in by 
Allied deception tactics leading up to D-Day, thus 
clearing the way for the real invasion in 1944…” 
cümlesinde, Colossus adlı bilgisayarın Hitler’i 
savaşın başlayacağı gün konusunda yanılttığı 
ve özellikle de altı çizili bölümde, gerçek işgal 
günü için yolu açtığı vurgulanmıştır. Bu bilgi 
ışığında doğru yanıt E seçeneği olacaktır: “… 
müttefikler, işgal gününün planlanandan 
daha erken gerçekleşeceğine inandırarak 
Hitler’i yanıltmıştır.”

71. D Bu soruda ise en yeni ve en hızlı süper 
bilgisayarlarla ilgili parçada geçen bir bilgiyi 
bulmamız istenmektedir. Bu konuda parçada 
geçen “… government code-breaking centers 
have bought the fastest supercomputers the 
moment they emerge…” cümlesinden, devletin 
şifre kırma merkezlerinin süper bilgisayarları 
çıkar çıkmaz satın aldıklarını öğreniyoruz. Bu 
durumda D seçeneği doğru yanıt olacaktır: 
“… süper bilgisayarlar hükümet şifre kırma 
merkezlerince kullanılmaktadır.”
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3. Paragrafta geçen önemli sözcükler (72-74. sorular)
 | launch:

fırlatmak, atmak

 | capsule:
uzay kapsülü 

 | trigger:
başlatmak, tetiklemek

 | rebound:
esneklik, yansıma 

 | backpack:
sırt çantası

 | hatch:
uzay gemisinin kapağı

 | nightmare:
kabus

 | pressurize:
basınç yapmak 

 | flex:
esnemek, bükülmek

 | prolong:
süresi uzamak 

 | lever:
kaldıraç, kol

 | fib:
küçük yalan söylemek 

 | exertion:
çaba, gayret, tazyik 

 | manned space program:
insanlı uzay programı 

 | laborious:
yorucu, zahmetli, çalışkan 

 | improvise:
doğaçlamak, o anda uydurmak 

 | umbilical cord:
göbek bağı, astronotu uzay gemisine bağlayan kordon 

 | latch:
mandallamak, sürgülemek, kavramak
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72. A Paragraf insanlı uzay yolculuğunun ilk 
dönemlerinde uzayda bir iş yapabilmek için 
gerekli olan mühendislik çabaları ile ilgilidir. 
Bu soruda, parçada tasvir edildiği belirtilen 
uzayda yürüyüş ile ilgili bir bilgi istenmektedir. 
Soru kökündeki “walk in space” ifadesi gerekli 
bilgiyi paragrafta bulmamız için önemli bir ipucu 
ve anahtar ifadedir. Paragrafta geçen “From 
the moment he emerged from the capsule, 
everything Cernan did was much harder 
than he had expected” (Uzay mekiğinden 
çıktığı andan itibaren, Cernan’ın yaptığı her 
şey umduğundan çok daha zor olmuştu) 
cümlesine göre A seçeneği doğru yanıt olur: “… 
düşünüldüğünden çok farklıydı.”

73. C Bu soruda Stafford’un yer mürettebatına 
göndermiş olduğu mesajlardan en az birisi 
ile ilgili bir bilgi istenmektedir. Soru kökünde 
geçen özel isim, tarih, coğrafi yer adları vb. 
gibi belirleyici isimleri parçada arayarak gerekli 
olan bilginin geçtiği cümleyi kolayca bulabiliriz. 
Bu gibi isimler ayırt edici ipuçlarını oluştururlar. 
Bu konuyla ilişkili olarak parçada geçen “… the 
struggle to close the hatch was so prolonged 
and difficult that Stafford decided he needed 
to lie, so the ground crew would not panic” 
(… kapağı kapatma mücadelesi öyle zor ve 
zaman alıcıydı ki, Stafford yalan söylemesi 
gerektiğine karar verdi, böylece yer mürettebatı 
paniğe kapılmayacaktı) cümlesinden 
Stafford’un göndermiş olduğu mesajlardan 
en az birisinin doğru olmadığını ve yalnızca 
ekibi endişelendirmemek için öyle söylenmiş 
olduğunu anlıyoruz. Bu durumda doğru yanıt C 
seçeneği olur. 

74. D Soruda geçen “in a state of weightlessness” 
(ağırlığın sıfır olması durumu) ifadesini 
parçaya göre doğru tamamlayacak seçeneği 
bulmamız istenmiştir. Soru kökünde geçen 
“weightlessness” ifadesi bizi parçada doğru 
yanıtı bulunduğu cümleye götürecek belirleyici 
ipucunu teşkil etmektedir. Parçada geçen 
“Every weightless movement triggered an 
equal, opposite reaction, and he found himself 
repeatedly flying out to the end of the umbilical 
cord connecting him to the Gemini capsule and 
then rebounding in an unexpected direction” 
cümlesinden, kişinin kendi hareketlerini isteği 
doğrultusunda kontrol edemediği sonucunu 
çıkarıyoruz. Bu durumda doğru yanıtın D 
seçeneği olduğu açıkça görülür. 
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4. Paragrafta geçen önemli sözcükler (75-77. sorular)
 | insulate:

izole etmek, yalıtmak

 | embedded:
içine gömülü durumda 

 | soil:
toprak

 | shrink:
çekmek, kısalmak 

 | expand:
genleşmek, büyümek

 | plant:
fabrika 

 | mat-like:
paspasa benzeyen

 | switch off:
(cihaz vb.) kapatmak 

 | bush:
çalı

 | limelight:
ilginin odak noktası 

 | dubbed:
dublajlı

 | by-product:
yan ürün 

 | native:
yerli, bir yerin yerlisi

 | polyaromatic:
çok ve çeşitli kokulu 

 | ground-hugging:
yeri sıkıca kavrayan 

 | on account of:
-den dolayı, -nın yüzünden 

 | refitted:
tamir edilmiş, düzenlenmiş, onarılmış 

 | habitat:
bir canlının doğal yaşam alanı 

 | skylight:
tepe camı, aydınlatma penceresi 
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75. C Parçada, Michigan’daki önde gelen bir otomobil 
fabrikası ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. İlk 
soruda bu fabrikanın çatısını tasvir etmek üzere 
kullanılmış olan “living” (yaşayan) ifadesi ile 
ilgili açıklayıcı bilgi sorgulanmaktadır. Çatıya bu 
ismin verilmiş olmasının nedeni parçadaki “… a 
living roof ….., it consists of a ground-hugging 
plant called sedum which is growing in a 7.6 cm-
thick mat-like material” cümlesinde anlatılmıştır. 
Bu cümlede, yere sıkıca yapışmış durumda 
büyümekte olan bir bitkinin çatıyı kapladığı 
anlatılmaktadır. Bu bilgi C seçeneğini doğru 
kılmaktadır.

76. D Bu soruda ise şirketin bir hedefini parçadan 
bulmamız istenmektedir. İçinde amaç / hedef 
ifade eden “intend” fiilinin geçtiği “The company 
also intends to clear the soil around the 
factory to remove the chemical by-products 
of years of steel-manufacturing” (Şirket 
aynı zamanda yıllar süren çelik üretiminin 
kimyasal yan ürünlerini ortadan kaldırmak 
üzere fabrikanın etrafındaki toprağı temizlemeyi 
amaçlamaktadır) cümlesinden, şirketin fabrika 
etrafındaki kimyasal birikimlerden kurtulmak 
istediği sonucuna varabiliriz. Bu durumda doğru 
yanıtın D seçeneği olduğu açıkça görülür. 

77. A Soru kökünde ayırt edici çok fazla ipucu olmayan 
bu soruda, parçada sözü edilen fabrika ile ilgili 
doğru bilginin hangi seçenekte verilmiş olduğunu 
bulmamız istenmektedir. Parçada geçen “It 
is famous primarily on account of record-
breaking models produced there between 
1927 and 1931. Now the refitted factory is 
back in the limelight as one of the world’s 
most architecturally advanced buildings” 
cümlelerinden, parçadaki fabrika binasının 
mimari tarzı açısından yapıldığı dönemde çok 
popüler bir yapı olduğunu ve onarım gördükten 
sonra yeniden ilgi odağı olduğunu anlıyoruz. Bu 
bilgilere göre doğru yanıt A seçeneği olacaktır.
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5. Paragrafta geçen önemli sözcükler (78-80. sorular)
 | manuscript:

el yazması

 | chronicle:
tarih, kayıt, vakayiname 

 | prophecy:
kehanet

 | catastrophe:
büyük felaket 

 | divine:
ilahi

 | inundation:
su basması, sel 

 | engulf:
yutmak, içine almak

 | legend:
efsane 

 | wipe out:
silip süpürmek

 | hangover:
kalıntı, artık 

 | superstitious:
batıl

 | formation:
oluşum 

 | impact:
etki, darbe

 | severe:
şiddetli, sert 

 | devastate:
yıkmak, bozmak, mahvetmek

 | dramatic:
köklü, derin, etkili 
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78. D Parçada, eski el yazması eserlerde ve tarih 
kayıtlarında bahsedilen ve dünyayı etkisi 
altına alan felaketlerden ve bu felaketlerin 
derin etkilerinden söz edilmektedir. İlk soruda 
parçanın ana fikri “the main point made in the 
passage is that …” ifadesi ile sorulmuştur. 
Ana fikrin sorulduğu sorularda, bu sorunun 
doğru yanıtını oluşturacak bilgiyi ararken 
öncelikle ilk cümleye bakmak doğru olur. 
Parçanın ilk cümlesinde “Ancient Babylonian 
manuscripts, Dark Age chronicles and New 
Age prophecies all speak of catastrophes 
striking the Earth with devastating 
consequences, and all regard these 
disasters as instances of divine punishment” 
ifadesiyle, eski Babil el yazmalarında, Karanlık 
Çağ’a ait tarih kayıtlarında ve Yeni Çağ’a ait 
kehanetlerde dünyada büyük yıkımlara neden 
olan felaketlerden daima ilahi bir cezalandırma 
olarak söz edilmiş olduğu anlatılmaktadır. Bu 
cümleden edindiğimiz bilgi, daha sonra gelen 
“These events are every bit as catastrophic 
as the legends claimed: cosmic impacts that 
have dealt severe blows to life many times 
in the past…” ifadesiyle de birleştirilince, D 
seçeneğinin doğru olduğu kanıtlanmış olur.

79. A Bu soruda, bilim adamlarının son yirmi yıl 
içerisinde neyin farkına varmaya başladıklarını 
(scientists have begun to realize …) 
sorgulamaktadır. Soru kökündeki “during the 
past twenty years or so” ifadesi, bizi son 
cümledeki “the 1980s” ifadesine götürmektedir. 
Parçada geçen “The dramatic view of Earth 
history now emerging could hardly be more 
different from that held by many scientists 
even as recently as the 1980s” cümlesinden, 
Yeryüzü tarihinin şimdilerde ortaya çıkan 
görüntüsünün, daha 1980’li yıllarda pek çok 
bilim adamı tarafından ifade edilenden pek de 
farklı olmadığı sonucu çıkarılmaktadır. Diğer bir 
deyişle, eski kehanetler ve tahminlerde bahsi 
edilmiş olan şeylerin bilim adamlarınca da 
doğrulandığı ve tarih boyunca sözü edilenlere 
benzer pek çok felaketin vuku bulduğu ima 
edilmektedir. Bu bilgi ışığında doğru yanıt A 
seçeneği olacaktır. 
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80. B Bu soruda ise, gökyüzünden yağmur gibi 
gelen yangınlardan ve ateş yağmurundan söz 
edilmekte ve bu olgularla ilgili yakın zamanlardaki 
durum (have only recently) sorulmaktadır. Bu 
konuyla ilgili olarak parçada geçen “Others 
describe fires that rain down from the skies. 
Until recently, few scientists took these tales 
of catastrophe seriously…” cümlesinden, 
bilim adamlarının göklerden gelen ateş yağmuru 
şeklindeki hikayeleri yakın zamana değin pek 
önemsemediklerini anlıyoruz. Bu bilgiye göre B 
seçeneği doğru yanıt olur.


