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1. A disturbance
Bu soruda isim soylu sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Deniz 
biyo-çeşitliliği, ekosistemlerin kazara ya 
da doğal bir bozulmadan sonra nispeten 
hızlı bir şekilde iyileştiğini temin etmektedir” 
olmalıdır. Cümleye bu anlamı verecek sözcük 
“disturbance” (bozulma) olmalıdır. Bu nedenle 
doğru yanıt A seçeneğidir.
Seçenekler;

 | disturbance:
(intrusion, interruption) rahatsızlık, bozulma

 | hesitation:
(indecision in speech or action) tereddüt

 | encouragement:
(expression of approval and support) cesaret 
verme

 | dedication:
(complete and wholehearted fidelity) 
adanmışlık

 | spectacle:
(stg. that can be seen or viewed) görmeğe 
değer

2. D innovation
Bu soruda isim türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Tarih 
boyunca bilim ve mühendislikteki pek yenilik 
silahlardaki gelişme sonucunda ortaya 
çıkmıştır” olmalıdır. Cümleye bu anlamı verecek 
sözcük “innovation” (yenilik, icat, buluş) olur. 
Bu nedenle doğru yanıt D seçeneğidir.
Seçenekler;

 | A) application:
(the act of bringing something to bear; using 
it for a particular purpose; “he advocated the 
application of statistics to the problem”; “a 
novel application of electronics to medical 
diagnosis”) uygulama, tatbik; başvuru

 | B) resolution:
(a formal expression by a meeting; agreed to 
by a vote) karar

 | C) representation:
(presentation to the mind in the form of an 
idea or image) temsil

 | D) innovation:
(a creation, a new device or process resulting 
from study and experimentation) icat, buluş

 | E) amplification:
(addition of extra material or illustration or 
clarifying detail; “a few remarks added in 
amplification and defense”; “an elaboration of 
the sketch followed” the amount of increase in 
signal power or voltage or current expressed 
as the ratio of output to input) genişletme, 
büyütme, artırma, yükseltme
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3. D proportional
Bu soruda sıfat soylu sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Soru kökünde verilen cümlenin anlamı 
“Kinetik enerji teorisine göre, bir gazın mutlak 
ısısı moleküllerin ortalama kinetik enerjisiyle 
doğrudan orantılıdır” olmalıdır. Cümleye bu 
anlamı verecek sözcük “proportional” (orantılı) 
olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt D seçeneğidir.
Seçenekler;

 | experimental:
(based on experiment) deneysel, 

 | fundamental:
(elementary, of or relating to the foundation) 
temel, ana

 | negligible:
(not significant or important enough) ihmal 
edilebilir

 | proportional:
(properly related in size or degree or other 
measurable characteristics) orantısal

 | exceptional:
(far beyond what is usual in magnitude or 
degree) istisnai

4. C considerably
Bu soruda zarf soylu sözcük bilgisi 
ölçülmektedir. Soru kökünde verilen cümlenin 
anlamı “Son Buz Devrindeki Kuzey Atlantik 
termohalin sirkülasyonu bugünkünden çok 
daha zayıftı” olmalıdır. Cümleye bu anlamı 
verecek sözcük “considerably” (çok, hayli, 
kayda değer) olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt 
C seçeneğidir.
Seçenekler;

 | pleasantly:
(in a cheerful manner) hoş bir şekilde

 | rarely:
(not often, infrequently) nadiren, ender olarak

 | considerably:
(to a great extent or degree) hayli, oldukça, 
kayda değer ölçüde

 | directly:
(without deviation) doğrudan

 | fully:
(totally, completely) tamamen
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5. E speculate
Bu soruda fiil soylu sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Soru kökünde verilen cümlenin anlamı 
“1940’larda bilgisayar öncüsü Konrad Zuse, 
evrenin kendi evrimini hesaplamaya çalışan 
formal kurallar üreten dev bir bilgisayardan 
başka bir şey olmadığını düşünmeye başladı” 
olmalıdır. Cümleye bu anlamı verecek 
sözcük “speculate” (spekülasyon yapmak, 
düşünmek) olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt 
E seçeneğidir.
Seçenekler;

 | denounce:
(speak out against) kınamak

 | pressurize:
(maintain a certain pressure) baskı yapmak

 | empower:
(to invest with power) yetkisini astlarına 
devretmek

 | evade:
(avoid) sakınmak

 | speculate:
(to believe on uncertain or tentative grounds) 
spekülasyon yapmak, düşünmek

6. D uses up 
Bu soruda da “phrasal verb” bilgisi 
ölçülmektedir. Soru kökünde verilen cümlenin 
anlamı “Elektromanyetik dalgalar içindeki 
elektronların hareketleri dalganın enerjisinin 
bir kısmını tüketir; dalganın özelliklerini ve 
nasıl yol aldığını etkiler” olmalıdır. Cümleye bu 
anlamı verecek sözcük “uses up” (kullanmak, 
tüketmek) olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt D 
seçeneğidir.
Seçenekler;

 | tell off:
(to rebuke severely, reprimand) azarlamak

 | put in:
(devote time, effort, etc. to a task) çaba, 
zaman harcamak

 | find out:
(discover) keşfetmek, bulmak

 | use up:
(to consume completely) tamamen tüketmek, 
bitirmek

 | go around:
(to move or travel, proceed) hareket etmek, 
etrafında dönmek
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7. B could be to blame / was banned
Doğru zamanın tespit edilmesi istenen bu 
soruda, soru kökünde bizi doğru yanıta 
götürecek “decades ago” ifadesi ikinci 
boşluğa gelecek zamanın “definite past” için 
kullandığımız zaman olan “simple past tense” 
olduğunu gösterir. Bu zaman diliminde fiilin 
doğru çekimi olan “was banned” yalnızca 
B seçeneğinde verildiğinden doğru yanıt bu 
seçenektir. İlk boşlukta ise olasılığı ifade etmek 
için kullandığımız “could” kipliği kullanılmıştır. 
Doğru yanıt B seçeneğidir. 
Seçenekler ve mütekabil zamanlar:

 | A) are blamed:
(simple present tense-passive) / would have 
been banned (modal perfect-passive)

 | B) could be to blame:
(present modal-passive) / was banned 
(simple past tense)

 | C) were blamed:
(simple past tense) / must be banned (present 
modal-passive)

 | D) might be blamed:
(present modal-passive) / would be banned 
(future-in-the-past/passive)

 | E) are to blame:
(future tense-passive) / has been banned 
(present perfect tense)
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8. D flowing / might be able
Cümledeki ilk boşluktan hemen önce bir isim 
öbeğinin (a great deal of unused energy) 
geldiğini görüyoruz. İsimlerden sonra gelen 
cümlecikler sıfat cümleciği (relative clause) 
olarak adlandırılırlar. Bağlaç olarak “who, 
which, that, whom, whose” gibi bağlaçların 
kullanıldığı bu cümlecikler, çoğu zaman 
“present participle = Ving” ya da “past participle 
= V3” şeklinde kısaltmaya uğrarlar. Bu şekilde 
cümlenin kısaltılmasına dilbilgisinde “reduction” 
adını veriyoruz. Bu sorudaki ilk boşluğa gelecek 
olan “flow” fiili kısaltmaya uğramadan önce 
tam bir sıfat cümleciği iken “a great deal of 
unused energy which is flowing” şeklindeydi. 
Daha önce buna benzer sıfat cümlecikleri 
üzerinde durmuştuk. Etken (active) durumdaki 
sıfat cümleciklerinin fiilleri “present participle 
= Ving” ve edilgen (passive) durumdaki sıfat 
cümleciklerinin fiilleri ise “past participle = V3” 
yapısına indirgenir. Bu cümledeki fiil etken / 
aktif olduğuna göre, kısaltması “a great deal of 
unused energy flowing” olacaktır. İlk boşluktaki 
fiilin zamanı “present” olduğuna göre, buna 
bağlı olarak ikinci boşluğa gelecek olan 
fiilin zamanı da paralel yapıda olmalıdır. Bu 
durumda “past” haldeki B, C ve E seçeneklerini 
eleyebiliriz. A seçeneğinde ise ilk boşluğa gelen 
“having flowed” ifadesi “after it had flowed” 
cümleciğinin kısaltması olabilirdi. Bu nedenle 
bu cümle için doğru olamaz. Doğru yanıt D 
seçeneğidir. İkinci boşluğa gelecek “might be 
able” geniş ya da şimdiki zamanda olasılık 
belirtir. 

9. E on / to
Bu soruda kullanılan her iki edat da deyimsel 
anlam taşıyan kalıplaşmış birer edat öbeği 
içinde kullanılmıştır. Bunlardan birincisi “yolda 
olmak, gerçekleşmek üzere olmak, bitmek 
üzere olmak” anlamına gelen “on its way” ve 
ikincisi ise “memnun edecek ve rahatlatacak” 
anlamında “to the delight and relief of” edat 
öbekleridir. Bu yapıda daha sık karşılaştığımız 
bir örnek “to one’s surprise” ifadesidir. Bu 
durumda birinci boşlukta “on” ve ikinci boşlukta 
“to” edatları kullanılmalıdır. Doğru yanıt E 
seçeneğidir. Cümlenin anlamı “İlgili herkesi 
memnun edecek ve rahatlatacak olan başka 
bir gezegene yapılan ilk Avrupa uçuş görevi 
gerçekleşmek üzere.” 
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10. B in / to
Edat bilgilerinin sorgulandığı bu soruda esas 
belirleyici ve kolay yanıtlanabilecek olan 
bölüm “damage” sözcüğünden sonra gelecek 
olan edattır. “Bir şeye yönelik” zarardan söz 
ederken kullanılan bağıl edat “to” olacaktır. 
İlk bölümde ise anlatılmak istenen “verim 
kaybında” olduğuna göre, bu anlamı vermek 
üzere boşluğa “in” (-de, -da) edatı gelmelidir. 
Cümlenin anlamı “Sülfür kirliliğinin, her yıl verim 
kaybında, sağlık bakımında ve ormanlara ve 
ürünlere gelen zararda Çin’e yaklaşık olarak 45 
milyar dolara mal olduğu tahmin edilmektedir.” 

11. A of / over
Edat sorularında iki isim arasına gelmesi 
gereken bir edat sorgulanıyorsa, burada bir 
isim tamlaması söz konusu olabileceği ilk 
olarak göz önüne alınmalıdır. Eğer bir isim 
tamlaması söz konusu ise, aradaki boşluğa “of” 
edatı gelecek demektir. Bu soruda da ilk boşluk 
için böyle bir durum geçerlidir (advances of 
astronomy = astronomik gelişmeler). İkinci 
boşlukta ise, cümledeki zaman zarfının önüne 
gelmesi gereken edatı bulmamız istenmektedir. 
Cümlenin zamanını “present perfect” olduğuna 
öncelikle dikkat edelim. Verilen zaman zarfı 
“…. the past decade” ifadesi bir süreç 
belirtmektedir. Zamanının “present perfect” 
olduğu cümlelerde, süreç belirten zaman 
zarflarında edat olarak “for, through, over” 
gibi edatlar kullanılmaktadır. Bu edatlar içinden 
cümledeki zaman zarfını doğru tamamlayacak 
olan edat “over” olacaktır (over the last 
decade = son on yıl boyunca). Doğru yanıt A 
seçeneği olacaktır. 
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12. C ever before / even more
Soru kökünden şimdi ile daha önceki bir 
zamanın karşılaştırıldığını görebiliriz. Cümlenin 
ilk bölümünde geçen “now” zaman zarfı 
ile karşılaştırma yapmak için seçenekler 
içerisinde “ever before” kullanılabilir. Bu 
ifade de kullanılan “ever” ifadesi ise yalnızca 
anlamı güçlendirmek için kullanılmıştır. İkinci 
boşlukta ise “but if anything” (ama aslında) 
bağlacından sonra getirilen bölüm anlamca 
ilk bölümle ilişkilidir. Bu ilişkiden dolayı ikinci 
bölüme yine bir karşılaştırma ifadesi olan 
“more” yapısını kullanırız. Bu yapıdan önce ise 
yine bir vurgu/pekiştirme ifadesi olan “even” 
(çok) sözcüğü kullanılır. Cümle anlam olarak 
incelendiğinde ise, “Fizikçiler evren hakkında 
bugün kesinlikle daha önce bildiklerinden 
daha fazla şey biliyorlar, ama aslında kafaları 
çok daha karışık” şeklinde bir anlam veren C 
seçeneği doğru yanıttır.
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13. C unless 
Bu soruda yan cümle (they can calculate their 
position accurately) ile ana cümle (Robots will 
never be much good at household tasks such 
as pouring coffee or polishing shoes) arasında 
şart-sonuç ilişkisi vardır. Bu tür şart cümlelerini 
ana cümleye bağlamak için kullanılan 
bağlaçlara “adverbial clause of condition 
marker” denir. Seçenekler içinde yalnızca C 
seçeneğinde geçen “unless = -medikçe/-
madıkça” bu tür bir bağlaçtır. Bu durumda 
cümle “Robots will never be much good at 
household tasks such as pouring coffee or 
polishing shoes unless they can calculate their 
position accurately” (Robotlar kendi yerlerini 
doğru hesaplamadıkça kahveyi doldurmak 
veya ayakkabıyı parlatmak gibi ev işlerinde 
hiçbir zaman pek işe yaramayacaklardır) 
olacaktır. Doğru yanıt “-medikçe/-madıkça” 
anlamına gelen “unless” sözcüğünün verildiği 
C seçeneğidir. 
Seçenekler:

 | A) since:
“çünkü, -dığı için” anlamına gelen bir 
“adverbial clause of cause” bağlacıdır. Bu 
soruda kavramsal olarak doğru yanıt olamaz.

 | B) when:
“-iken, -diğinde, -diği zaman” anlamına gelen 
bir “adverbial clause of time” bağlacıdır. Bu 
soruda kavramsal olarak doğru yanıt olamaz.

 | C) unless:
“-medikçe/-madıkça; -mazsa” anlamına gelen 
bir “adverbial clause of condition” bağlacıdır. 
Bu soruda hem kavramsal olarak hem de 
işlevsel olarak boş bırakılan kısmı doğru bir 
şekilde doldurabilir.

 | D) so that:
“… için, ki böylece” anlamına gelen bir 
“adverbial clause of purpose” bağlacıdır. Bu 
soruda kavramsal olarak doğru yanıt olamaz.

 | E) in case:
“… olur diye, -ması halinde” anlamına gelen 
bir “adverbial clause of unwanted purpose” 
bağlacıdır. Bu soruda kavramsal olarak doğru 
yanıt olamaz.
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14. E so
Ana cümle olan “comets are thought to have 
changed very little over the last 4 billion 
years” (Kuyruklu yıldızlar yıllar boyunca çok 
az değişmişlerdir) ile bağıl cümle olan “their 
composition should hold clues to the origin 
of the solar system” (… onların yapıları güneş 
sisteminin başlangıcıyla ilgili ipuçlarına sahip 
olmalıdırlar) arasında neden sonuç ilişkisi 
olduğundan bağıl cümlenin başına sonuç 
cümlesini ana cümleye bağlamak için kullanılan 
“so” (o halde, öyleyse) bağlacı kullanılmalıdır. 
Doğru yanıt E seçeneğidir. 
Seçenekler: 

 | A) but:
“ancak, fakat, ama” anlamına gelen bir eş 
düzey (coordinate conjunction) bağlacıdır. Bu 
soruda kavramsal olarak doğru yanıt olamaz.

 | B) whereas:
“-iken” anlamına gelen bir “adverbial clause 
of contrast” bağlacıdır. Bu soruda kavramsal 
olarak doğru yanıt olamaz.

 | C) just as:
“tıpkı … gibi; tam …-yorken” anlamlarına 
gelen bir “adverbial clause of manner / time” 
bağlacıdır. Bu soruda kavramsal olarak doğru 
yanıt olamaz.

 | D) in that:
“-dığı için, -ması bakımından” anlamına gelen 
bir “adverbial clause of cause” bağlacıdır. Bu 
soruda kavramsal olarak doğru yanıt olamaz.

 | E) so:
“o halde, bu yüzden” anlamına gelen bir 
“coordinate conjunction” bağlacıdır. Bu 
soruda hem kavramsal olarak hem de 
işlevsel olarak boş bırakılan kısmı doğru bir 
şekilde doldurabilir.
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15. A as well as
Cümleye anlamı “Atmosferdeki artan 
karbondioksit eğilimi atmosferin direk 
ölçümünün yanı sıra buz içinde sıkışmış hava 
baloncuklarının kontrolüyle belgelenmiştir” 
anlamını A seçeneğinde geçen “as well as” 
verir. B ve D seçeneklerinde “adverbial clause” 
cümleciklerini ana cümleye bağlamak için 
kullanılan bağlaçlar verilmiştir. Bu bağlaçlardan 
sonra cümle gelmediğinden bu iki seçenek 
de yanlıştır. C seçeneğinde geçen “because 
of” ise “-den dolayı” anlamına gelen bir ilgeç 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden 
sonra yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin 
yerine kullanılabilen yapılar gelebilir (Because 
of + Ving / Noun / Noun Phrase / Noun Clause). 
Bu nedenle bu seçenek de yanlıştır. D 
seçeneğinde geçen “also” yapısal olarak bir 
işleve sahip olmadığından bu soruda geçen 
iki edat öbeği olan “by the examination of 
air bubbles trapped in glacial ice” ve “by 
direct measurements of the atmosphere” 
ifadelerini birbirine bağlamak için kullanılamaz. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.
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16. D In addition to
Cümleyi kavramsal olarak incelediğimizde, 
cümleye, “Proteinler, enerji vermelerine ek 
olarak, vücudun organlarının oluşturulması ve 
pek çok etkinliğin düzenlenmesi için gerekli olan 
hammaddeyi sağlar” anlamını D seçeneğinde 
geçen “in addition to” (-e ek olarak, yanı sıra) 
edat öbeği verir. Doğru yanıt D seçeneğidir.
Seçenekler;

 | A) According to:
“-e göre” anlamına gelen bir ilgeç öbeğidir. 
Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden 
sonra yalnızca isim / isim öbeği ya da 
ismin yerine kullanılabilen yapılar gelebilir.  
(According to + Ving / Noun / Noun Phrase / 
Noun Clause)

 | B) As regards:
“-e gelince, ya ilişkin olarak” anlamına gelen 
bir ilgeç öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük 
öbeğinden sonra yalnızca isim / isim öbeği ya 
da ismin yerine kullanılabilen yapılar gelebilir. 
(As regards + Ving / Noun / Noun Phrase / 
Noun Clause)

 | C) Despite:
“-e rağmen” anlamına gelen bir ilgeç öbeğidir. 
Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra 
yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine 
kullanılabilen yapılar gelebilir. (Despite + Ving / 
Noun / Noun Phrase / Noun Clause)

 | D) In addition to:
“yanı sıra, -e ek olarak” anlamına gelen bir 
ilgeç öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük 
öbeğinden sonra yalnızca isim / isim öbeği ya 
da ismin yerine kullanılabilen yapılar gelebilir. 
(In addition to +Ving / Noun / Noun Phrase / 
Noun Clause)

 | E) Contrary to:
“… -nın aksine, -ya karşın” anlamına gelen 
bir ilgeç öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük 
öbeğinden sonra yalnızca isim / isim öbeği ya 
da ismin yerine kullanılabilen yapılar gelebilir. 
(Contrary to + Ving / Noun / Noun Phrase / 
Noun Clause)
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17. C whether 
Bu soruda boşluktan sonraki ifadenin içinde 
geçen “or” ifadesi en önemli ipucudur. Bu 
ifadeyi seçenekler içinden, C seçeneğindeki 
“whether” bağlacı ile birlikte kullanabiliriz 
(whether… or … = ister … olsun, ister …). 
Doğru yanıt C seçeneğidir. 

18. B more / than
Soru kökünde kömür ile diğer fosil yakıtlar 
arasında karbondioksit üretimi konusunda 
bir kıyaslama yapıldığı açıktır. Bilindiği gibi 
karşılaştırma (comparison) yaparken “more / 
less + adj. / adv. + than” ya da “adj . / adv. + 
-er than” yapılarından biri kullanılır. Seçenekler 
incelendiğinde “more ……. than” yapısının 
cümleyi doğru bir şekilde tamamladığı görülür. 
Doğru yanıt B seçeneğidir.

19. D while
Bu cümlede 65 yaş üstü kadınlar ve erkekler 
arasında ek gıda alımı konusundaki farklılık 
mukayese edilmektedir. Farklılıkların 
karşılaştırılmasında iki cümle arasında bağlaç 
olarak “while / whereas” bağlaçları kullanılır. 
Cümlede “65 yaş üstü kadınların yarısına 
yakını ek gıda alırken yaşlı erkeklerin yalnızca 
beşte biri bu gıdaları alır” anlamı vardır. 
Cümleye bu anlamı verecek bağlaç “while” 
(-iken) olacağından doğru yanıt D seçeneğidir. 
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20. D Bu soruda boşluktan önce kullanılan cümle 
“yakıt bulmak giderek zorlaşıyor” ve boşluktan 
sonraki cümle “petrole bağımlı olmayan ulaşım 
sistemleri geliştirmek zorundayız” şeklinde 
çevrilebilir. Seçenekler incelendiğinde bu iki 
ifadeyi birbirine bağlayacak geçiş kelimesinin 
(transitional words / transitors / connectors) 
“dolayısıyla, bu yüzden” anlamına gelen 
“therefore” olduğunu görülecektir. Bu durumda 
cümlenin anlamı: “Yakıt bulmak giderek 
zorlaşıyor. Dolayısıyla / Bu yüzden petrole 
bağımlı olmayan ulaşım sistemleri geliştirmek 
zorundayız.” Doğru yanıt D seçeneğidir.
Diğer seçenekler; 

 | A) however:
“ama, ancak” anlamına gelen bir “transitor” 
(geçiş) işlevsel sözcüğüdür. İki cümleyi 
yapısal olarak değil de anlamsal olarak 
birbirine bağlar. Bu soruda kavramsal olarak 
uygun değildir.

 | B) otherwise:
“aksi halde, yoksa” anlamına gelir. Bir 
“transitor” (geçiş) işlevsel sözcüğüdür. İki 
cümleyi yapısal olarak değil de anlamsal 
olarak birbirine bağlar. Bu soruda kavramsal 
olarak uygun değildir.

 | C) because:
“-dığı için, çünkü” anlamına gelir. Neden 
bildiren bir “adverbial clause” cümleciğini 
sonuç cümlesi olan temel cümleye bağlar. 
Bu soruda hem kavramsal hem de işlevsel 
olarak uygun değildir.

 | E) on the contrary:
“-nın aksine, -nın tersine” anlamına gelir. 
Bir “transitor” (geçiş) işlevsel sözcüğüdür. 
İki cümleyi yapısal olarak değil de anlamsal 
olarak birbirine bağlar. Bu soruda kavramsal 
olarak uygun değildir.
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21. A “Cloze Test” bölümünün bu ilk sorusunda 
“object pronoun” bilgisi ölçülmektedir. Bir 
ismin yerine kullanılan sözcüğe zamir denir. 
İngilizcede zamirler “subject pronoun,” “object 
pronoun” ve “possessive pronoun” olarak üç 
gruba ayrılır. Yüklemden önce kullanılan özne 
durumundaki zamirlere “subject pronoun” (I, 
you, he, she, it, we, you, they) adı verilirken, 
nesnel konumlardaki zamirlere “object 
pronoun” (me, you, him, her, it, us, you, them) 
adı verilir. İyelik belirten durumlarda isimlerin 
yerinde kullanılan zamirlere ise “possessive 
pronoun” (mine, yours, his, hers, its, ours, 
yours, theirs) adı verilir. Bu soruda ilgecin 
(of) nesnesi durumunda “names” ismi için 
kullanılan “object pronoun” sorgulanmıştır. 
Belirtilen isim çoğul bir cins isim olduğundan 
ve bu tür isimlerin yerine “them” zamiri 
kullanıldığından doğru yanıt A seçeneğidir. 

22. D Bu soruda olduğu gibi geçmişte tamamlanmış 
eylemleri kronolojik sırasına uygun bir şekilde 
ardışık olarak anlatmak için “narrative tenses” 
diye adlandırdığımız “past tenses” kullanılır. 
Bu parçada internet öncesi (geçmişte belirli bir 
zaman) dönem tasvir edilmektedir. İngilizcede 
geçmişte belirli bir zamanda tamamlanmış 
eylemleri ifade etmek için eylemi “simple past 
tense” olarak çekeriz. Bu soruda “know” 
eylemi geçmiş zamanda edilgen yapıda “were 
known” olarak çekileceğinden doğru yanıt D 
seçeneğidir. 



www.pelikanyayinevi.com.tr

YÖKDİL İKİZİ

Deneme - 2
FEN BİLİMLERİ

23. E İngilizcede bir ismi nitelemek için isimden sonra 
kullanılan cümleciklere “adjective clauses” 
adını veririz. Bu tür yapılardan özneye dönük 
olanları aşağıdaki örneklerde olduğu gibi 
kısaltılabilirler.

Adjective 
clause

This is the man who checks the ID 
cards at the gate.

Reduced adj. 
clause

This is the man checking the ID 
cards at the gate.

Adjective 
clause

The woman who is married to 
John is here.

Reduced adj. 
clause

The woman married to John is 
here.

Yukarıdaki tabloda görüleceği gibi özneye 
dönük etken yapıda “adjective clause” yapıların 
kısaltılmasında bu tür cümlecik içindeki ilgi 
zamiri atılır ve eylem “Ving” halinde getirilir. 
Soruya dönecek olursak söz konusu ifade 
olan “his system of Latin binomials, which 
identifies …” cümleciğinin doğru kısaltması 
“his system of Latin binomials, identifying…” 
olduğundan doğru yanıt E seçeneğidir. 

24. B Bu soruda isim türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Soru kökündeki ifadenin anlamı “Linnaeus ve 
onun müritleri” olmalıdır. İfadeye bu anlamı 
verecek sözcük “followers” (takipçiler, 
müritleri) olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt B 
seçeneğidir.
Seçenekler;

 | participants:
(one that participates, shares, or takes part in 
something) katılımcı

 | followers:
(one who subscribes to the teachings or 
methods of another; an adherent) müritler, 
takipçiler

 | occupants:
(one that occupies a position or place) işgalci

 | suppliers:
(someone whose business is to supply a 
particular service or commodity) tedarikçi

 | practitioners:
(one who practices something, especially an 
occupation, profession, or technique) uğraş 
sahibi, meslek sahibi, pratisyen
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25. A Bu soruda sıfat türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “sabit 
mücadele” olmalıdır. Cümleye bu anlamı 
verecek sözcük “constant” (sabit) olmalıdır. 
Bu nedenle doğru yanıt A seçeneğidir
Seçenekler;

 | constant:
(continually occurring; persistent) sabit, 
değişmez

 | primary:
(first or highest in rank, quality, importance; 
principal) ana, temel, öncül

 | rapid:
(moving, acting, or occurring with great 
speed) çabuk, hızlı

 | similar:
(related in appearance or nature; alike though 
not identical) benzer

 | partial:
(of, relating to, being, or affecting only a part; 
not total; incomplete) kısmi

26. D to reduce
Bir fiilden sonra gelen ikinci bir fiilin nasıl 
yapılanacağı, ilk fiile bağlıdır. Bu bağlamda 
soru kökünde geçen “want” fiili “to-infinitive” 
alan bir fiil olduğundan doğru yanıt bu tür bir 
yapı olan “to reduce” ifadesidir. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

27. A as
Katlı mukayese ifade eden karşılaştırma 
cümlelerinde “…. times as ….. as” yapısı 
kullanılır. Bu cümlede de “otoyoldaki araçlardan 
en az üç kere daha büyük” anlamında “three 
times as great as” ifadesi kullanılması doğru 
olur. Doğru yanıt bu kalıbı doğru olarak 
tamamlayan A seçeneğidir. 
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28. C so that
Bu soruda yan cümle (small planes could 
compete with the jetliners’ speed) ile ana 
cümle (existing small-plane fleet averages 
150 knots; that should be raised to 300 knots 
within a decade, and eventually to 450 knots) 
arasında amaç-sonuç ilişkisi vardır. Bu tür 
amaç cümlelerini ana cümleye bağlamak 
için “adverbial clause of purpose” bağlaçları 
kullanılır. Seçenekler içinde C seçeneğinde 
geçen “so that = -mak için, amacıyla, -sın diye, 
ki böylece” bu tür bir bağlaçtır. Soru kavramsal 
olarak incelendiğinde, cümlenin “The existing 
small-plane fleet averages 150 knots; that 
should be raised to 300 knots within a decade, 
and eventually to 450 knots, so that small 
planes could compete with the jetliners’ speed 
= Halihazırdaki küçük uçak filosu saatte 
150 deniz mili ortalama hızı sahiptir. Küçük 
uçakların, jetlerin hızıyla yarışabilmeleri için on 
yıl içinde 300 deniz miline ve en sonunda da 
bunun 450 deniz miline çıkarılması gerekir” 
olması gerektiği görülür. Doğru yanıt “-ması 
için, amacıyla, -sın diye” anlamına gelen “so 
that” sözcüğünün verildiği C seçeneğidir. 

29. B consistent 
Bu soruda sıfat türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Soru kökünde verilen cümlenin anlamı 
“Operasyonlarında daha tutarlı olmalıdırlar” 
olacaktır. Cümleye bu anlamı verecek sözcük 
“consistent” (tutarlı, sürekli) olur. Bu nedenle 
doğru yanıt B seçeneğidir.
Seçenekler;

 | A) tentative:
(unsettled in mind or opinion; “drew a few 
tentative conclusions”, “just a tentative 
schedule”) geçici olarak

 | B) consistent:
(being in agreement with itself; coherent and 
uniform) uygun, uyumlu, tutarlı

 | C) deliberate:
(with or marked by full consciousness of 
the nature and effects; intentional) kasten, 
bilerek, bilinçli olarak

 | D) reluctant:
(unwilling; disinclined) isteksiz, gönülsüz

 | E) recurrent:
(occurring or appearing again or repeatedly) 
tekrar vuku bulan, nükseden
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30. D of
Bu soruda da sözcükler arası anlam ilişkisini 
kuran edat bilgisi sorgulanmaktadır. Boşlukta 
iyelik / aitlik (possessiveness) bildiren “of” edatı 
sorulmuştur. Bu durumda “revolution …….. the 
1980s and 1990s” öbeğine “1980 ve 1990’ların 
devrimi” anlamını “of” edatı verebilir. Doğru 
yanıt D seçeneğidir.

31. A “Despite the fact that” ile başlayan bu cümle 
ile doğru seçenek arasında anlamsal zıtlık 
olmalıdır. Bu nedenle bu sorunun doğru yanıtı 
soru kökünün ve seçeneklerin kavramsal 
olarak incelenmesiyle tespit edilir. Soru 
kökünde geçen “Meydana gelişini hiç kimse 
görmese de ….” ifadesini seçenekler içinden 
anlamlı olarak A seçeneğinde geçen “320 
kiloya varan taşların Kaliforniya’da bulunan 
Ölüm Vadisinde rüzgarlar tarafından hareket 
ettirildiğini gösteren kanıtlar vardır” ifadesi 
tamamlar. Doğru yanıt A seçeneğidir. Zaman 
uyumu bu soruda yardımcı olur gibi görünse de 
“though” cümlecikleri ile ana cümle arasında 
zaman uyumu zorunlu değildir. Kavramsal 
olarak A seçeneği soru kökünü en iyi şekilde 
tamamlamaktadır. Ayrıca soru kökünde geçen 
“it” adılı A seçeneğinde geçen “that rocks of up 
to 320 kilograms are moved by the wind across 
the floor of Death Valley in California” isim 
cümleciğine gönderimde bulunmakta ve doğru 
yanıtın bulunmasında ipucu oluşturmaktadır.

32. D Soru işlevsel olarak incelendiğinde, “as soon 
as” bağlacı bulunan bu cümlede, yancümlenin 
genel zamanı “past” olduğundan, genel 
zamanın “present” olduğu B ve E seçeneklerinin 
hemen elenebileceği görülür. Kavramsal olarak 
incelendiğinde ise, soru kökünde geçen, “Bilim 
adamları DNA teknolojisinin gücünün farkına 
varır varmaz...” ifadesini “... onun potansiyel 
tehlikeleri konusunda endişelenmeye 
başladılar” ifadesi anlamlı olarak tamamlar. 
Doğru yanıt D seçeneğidir. Bu seçenekte 
geçen “they” adılı da soru kökünde geçen 
“scientists” adı yerine kullanılmıştır.
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33. C “Since” bağlacı bulunan bu cümlede, neden 
cümlesinin genel zamanı “present” olduğundan, 
sonuç cümlesinin genel zamanının “present” 
olması gerekir. Bu nedenle seçenekler arasında 
genel zamanı “past” olan A, B ve D seçenekleri 
elenebilir. Anlamsal olarak ise, soru kökünde 
verilen, “Since albatross have the longest 
wings in nature = … Doğadaki en uzun 
kanatlara albatros sahip olduğu için” ifadesini 
anlamca en iyi C seçeneğinde geçen “they can 
glide for hundreds of kilometres without 
flapping their wings = kanat çırpmadan 
yüzlerce kilometre uçabilirler” ifadesi tamamlar. 
Doğru yanıt C seçeneğidir. Bu seçenekte 
geçen “they” adılı da soru kökünde geçen 
“albatrosses” adı yerine kullanılmıştır. 

34. E Bu soruda doğru yanıtı, soruyu kavramsal 
olarak inceleyerek bulabiliriz. Soru kökünde 
verilen “Çernobil kazasından bu yana otuz 
beş yıl geçti ...” ifadesini anlamlı olarak E 
seçeneğinde verilen “… ancak insanların ve 
çevrenin gördüğü zararın boyutu hala ateşli 
bir şekilde tartışılmaktadır” ifadesi tamamlar. 
Doğru yanıt E seçeneğidir. 

35. C Bu soruya da doğru yanıtı, soruyu kavramsal 
olarak inceleyerek verebiliriz. Soru kökünde 
verilen “Jeologlar, kömürün zifte …… 
benzediğine dikkat çekiyorlar” ifadesini anlamlı 
olarak C seçeneğinde verilen “... her ikisinin 
de tehlikeli çevresel etkileri olmadan 
çıkarılmasının mümkün olamamasından 
dolayı” ifadesi tamamlar. Anlam olarak yalnızca 
C seçeneği soru kökünü doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Bu nedenle doğru yanıt C 
seçeneğidir. Bu seçenekte geçen “both” adılı 
da soru kökünde geçen “coal” ve “tar” isimleri 
yerine kullanılmıştır.
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36. A Bu soruda da doğru yanıtı, soruyu kavramsal 
olarak inceleyerek verebiliriz. Soru kökünde 
verilen “Pratikte, uzay gemilerinde kas-
iskelet ve vücut sıvısı sistemleriyle ilgili bütün 
sorunlardan kurtulabilinir ya da bu sorunlar 
hafifletilebilir ....” ifadesini anlamlı olarak A 
seçeneğinde verilen “eğer yerküredekine 
benzer bir yapay yerçekimi sağlanabilirse” 
ifadesi tamamlar. Doğru yanıt A seçeneğidir. 

37. A Soru kökünde verilen “when the first transistor 
amplifiers came along = ilk transistorlu 
yükseltici çıktığında …” ifadesini anlamsal 
olarak en iyi A seçeneğinde geçen, “there 
were a number of design deficiencies” = pek 
çok tasarım eksiklikleri vardı” ifadesi tamamlar. 
Doğru yanıt A seçeneğidir. B seçeneğinde 
geçen “these” işaret sıfatının soru kökünde 
işaret edebileceği bir isim olmadığından bu 
seçenek soru kökünü tamamlayamaz. C 
seçeneğinde kullanılan “would have been 
astonished” gerçeğe aykırı bir şart cümlesinin 
ana cümlesinde kullanılabilir. Soru kökünde 
böyle bir şart cümlesi verilmediğinden bu 
seçenek de yanlıştır. D seçeneği, soru kökünün 
temel konusu olan “transistorlu yükseltici” 
yerine ilk transistorun kimler tarafından 
keşfedildiğini anlattığı için doğru yanıt olamaz. 
E seçeneği zaman uyumu olmadığından ve 
bu seçenekte geçen “their” iyelik sıfatının 
soru kökünde işaret edebileceği bir isim 
olmadığından yanlıştır. 

38. E “Although” ile başlayan bu cümle ile doğru 
seçenek arasında anlamsal zıtlık olmalıdır. 
Bu nedenle bu sorunun doğru yanıtı soru 
kökünün ve seçeneklerin kavramsal olarak 
incelenmesiyle tespit edilir. Soru kökünde geçen 
“Jeologlar, fizikçi Kelvin’in Dünyanın yaşını 
tahmin etmesini çok basit bularak reddetme 
eğiliminde olsalar da …” ifadesini seçenekler 
içinden anlamlı olarak E seçeneğinde geçen 
“… gerçekte onun kullandığı model jeolojide 
çok faydalı oldu” ifadesi tamamlar. Doğru 
yanıt E seçeneğidir. Bu seçenekte geçen “he” 
adılı (zamir) da soru kökünde geçen “Kelvin” 
adı yerine kullanılmıştır.
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39. A Şart cümlesi (Should the cabin pressure 
somehow be lost … = Eğer kabin basıncı bir 
sebepten düşerse …) verilen ve ana cümlesini 
bulmamız istenen bu soruda sonuç cümlesini 
seçenekleri kavramsal olarak inceleyerek 
bulabiliriz. Soru kökünü en anlamlı şekilde A 
seçeneğinde geçen “… yolcu koltuklarının 
üstüne yerleştirilmiş olan oksijen kutuları 
yolculara maskeler yoluyla oksijen 
sağlarlar” ifadesi tamamlamaktadır. Doğru 
yanıt A seçeneğidir.

40. D “When” bağlacı bulunan bu cümlede, yan 
cümlenin genel zamanı “present” olduğundan, 
ana cümlenin de genel zamanının “present / 
future” olması gerekir. Bu nedenle seçenekler 
arasında genel zamanı “past” olan C seçeneği 
kolaylıkla elenebilir. Anlamsal olarak ise, soru 
kökünde verilen “Normalden daha yüksek ısılara 
maruz kaldıklarında ...” ifadesini anlamca en 
iyi D seçeneğinde geçen “Bazı organizmalar 
…… genetik değişime uğrarlar” ifadesi 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt D seçeneğidir. 
Ayrıca soru kökünde geçen “they” zamiri bu 
seçenekte yer alan “some organisms” ismi 
yerine kullanılmış ve doğru yanıtın tespitinde 
ipucu oluşturmuştur.

41. C Soru kökünde yer alan “… insan zihinsel 
kapasitesinin şempanzenin-kinden neden 
o kadar büyük olduğuyla ilişkin olarak …” 
edat öbeği yalnızca C seçeneğinde geçen 
“araştırmacılar …… bir ipucu buldular” 
ifadesiyle anlam olarak uyumludur. Doğru yanıt 
C seçeneğidir.
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42. A Soru kökünde verilen cümlenin yüklemi bir 
isim fiildir ve “are no longer the creations of a 
single person” ifadesidir. Bu ifade yalnızca A 
seçeneğinde “artık, … tek bir kişinin yaratıları 
değildir” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.

 | inventions of modern science:
çağdaş bilimin buluşları

 | are no longer the creations of a single 
person:

artık, tek bir kişinin yaratıları değildir 

 | as they were in the past:
geçmişte olduğu gibi

43. E Soru kökünde verilen cümlenin özne + yüklemi 
“meteorites provide” ifadesidir ve bu ifade 
yalnızca E seçeneğinde “göktaşları … sağlar” 
şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt 
E seçeneğidir.

 | meteorites provide:
göktaşları … sağlar

 | the best available data:
mevcut en iyi verileri

 | about the chemical and physical 
processes that occurred:

meydana gelmiş olan kimyasal ve fiziksel 
süreçler hakkında 

 | during the first few million years of our 
solar system’s history:

güneş sistemimizin tarihinin ilk birkaç milyon 
yılında



www.pelikanyayinevi.com.tr

YÖKDİL İKİZİ

Deneme - 2
FEN BİLİMLERİ

44. A Soru kökünde verilen cümlenin yüklemi olan 
“came into being” ifadesinin Türkçe karşılığı 
yalnızca A seçeneğinde geçen “ortaya 
çıkmıştır” ifadesidir. Buna göre doğru yanıt A 
seçeneğidir. 

 | as a field of study based on scientific 
principles:

bilimsel ilkelere dayalı bir çalışma alanı olarak

 | chemistry,…. , came into being:
kimya, ortaya çıkmıştır

 | in the latter part of the eighteenth 
century:

on sekizinci yüzyılın son bölümünde

45. E Soru kökünde verilen cümlenin yüklemi olan 
“exist” ifadesinin Türkçe karşılığı yalnızca E 
seçeneğinde geçen “varlıklarını sürdürür” 
ifadesidir. Buna göre doğru yanıt E seçeneğidir.

 | certain species of bees and ants:
arıların ve karıncaların bazı türleri

 | exist:
varlıklarını sürdürür 

 | as colonies:
koloniler halinde 

 | made up of several different 
individuals:

birtakım değişik bireylerden oluşan 

 | each adapted for some particular 
function:

her biri belli bir işleve uyum sağlamış
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46. D Soru kökünde verilen cümlenin yüklem öbeğini 
oluşturan “… is not Earth’s magnetic field 
… , but rather the bulk of the atmosphere” 
ifadesinin Türkçe karşılığı D seçeneğinde 
verilen “… yerkürenin manyetik alanı değil, 
daha ziyade atmosferin kalınlığıdır” ifadesi 
olabilir. Buna göre doğru yanıt D seçeneğidir.

 | contrary to popular belief:
yaygın inancın tersine

 | it is:
-dır

 | not Earth’s magnetic field:
yerkürenin manyetik alanı değil

 | that shields people on the ground from 
cosmic rays:

yeryüzündeki insanları kozmik ışınlardan 
koruyan 

 | but rather the bulk of the atmosphere:
daha ziyade atmosferin kalınlığı

47. C Soru kökünde verilen ana cümlenin özne 
öbeği “breaking the hypersonic barrier of 6,000 
km/h for commercial air transport” ifadesidir 
ve bu ifade yalnızca C seçeneğinde “ticari 
hava taşımacılığındaki 6.000 km/s’lik hiper 
ses hızı sınırını aşmak” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

 | breaking the hypersonic barrier:
hiper ses hızı sınırını aşmak 

 | of 6,000 km/h for commercial air 
transport:

ticari hava taşımacılığındaki 6.000 km/s lik

 | is a very serious research field:
çok ciddi bir araştırma alanıdır

 | for today’s European aircraft 
manufacturers:

günümüz Avrupalı hava taşıtı üreticileri için
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48. B Soru kökünde geçen ana cümlenin “özne + 
yüklem” öbeği olan “insanlar …. fark etmeye 
başladılar” ifadesinin İngilizce karşılığı 
yalnızca B seçeneğinde geçen “people began 
to notice …” ifadesidir. 

 | ateşin keşfinden sonra:
after the discovery of fire

 | insanlar:
people 

 | yüksek sıcaklıklara maruz kalan belirli 
kayalar ve minerallerde değişiklikler:

changes in certain rocks and minerals 
exposed to high temperatures 

 | fark etmeye başladılar:
people began to notice

49. C Soru kökünde geçen ana cümlenin “özne 
+ yüklem” öbeği olan “bilgisayarların enerji 
ihtiyacını azaltmaya yönelik stratejilerin 
bazıları, … benzemektedir” ifadesinin İngilizce 
karşılığı yalnızca C seçeneğinde geçen “some 
of the strategies for reducing the energy 
demands of computers are similar to …” 
ifadesidir. 

 | bilgisayarların enerji ihtiyacını 
azaltmaya yönelik stratejilerin bazıları:

some of the strategies for reducing the 
energy demands of computers

 | otomobillerde yakıt tasarrufunu 
sağlamak için alınan önlemlere:

measures taken to ensure the fuel economy 
of automobiles

 | benzemektedir:
are similar to

50. A Soru kökünde verilen Türkçe cümle iki farklı 
ana önermeden oluşmaktadır. Cümlenin 
birinci yüklem öbeği olan “vazgeçilmez bir 
yere sahiptir” ifadesinin karşılığı “have an 
indispensable place” olacaktır. Cümlenin 
ikinci yüklem öbeği olan “geliştirmeye devam 
etmektedir” ifadesinin İngilizce karşılığı ise 
“continue to develop” olacaktır. Bu karşılıklar 
sırasıyla doğru olarak yalnızca A seçeneğinde 
verilmiştir. Doğru yanıt A olur. 
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51. D Soru kökünde verilen ana cümlenin “zaman 
belirteci + özne + yüklem” öbeği “2006 
yazında Mars’ın atmosferinde oluşan bulutlar 
… gözlemlendi” ifadesidir ve bu ifade yalnızca D 
seçeneğinde “in the summer of 2006, clouds 
forming in the atmosphere of Mars were 
observed” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. 
Doğru yanıt D seçeneğidir.

 | 2006 yazında:
in the summer of 2006

 | Mars’ın atmosferinde oluşan bulutlar:
clouds forming in the atmosphere of Mars

 | ilk defa olarak:
for the first time

 | beklenmeyen bir yükseklikte 80-100 
km arasında:

at an unexpected height between 80 and 100 
km

 | sıcaklığın -193°C olduğu:
where the temperature was -193°C 

 | gözlemlendi:
were observed 

52. A Soru kökünde verilen ilk cümle bloğu “tek bir 
türün yok olması çok etkili değildir” ifadesidir 
ve bu ifade yalnızca A seçeneğinde “the 
disappearance of a single species is not 
dramatic” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.

 | tek bir türün yok olması:
the disappearance of a single species 

 | çok etkili değildir:
is not dramatic

 | ama:
but

 | bir ikinci, üçüncü veya daha fazla 
sayıda tür:

when a second, third, or greater number of 
species 

 | yok olduğunda:
becomes extinct

 | ekosistemin tutarlılığı:
the stability of the ecosystem

 | tehdit altına girer:
is threatened
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53. B Soru kökünde verilen ana cümlenin özne bloğu 
“dil teknolojilerinin en büyük ilerleme gösterdiği 
uygulama alanlarından biri” ifadesidir ve bu 
ifade yalnızca B seçeneğinde “one of the 
fields of application in which language 
technology is progressing the most” 
şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt 
B seçeneğidir.

 | dil teknolojilerinin en büyük ilerleme 
gösterdiği:

in which language technology is progressing 
the most 

 | uygulama alanlarından biri:
one of the fields of application 

 | ses komutuyla çalışan:
operated by voice command

 | ev aletleri alanıdır:
is that of domestic appliances

54. B Giriş cümlesinde, 1815 yılında Endonezya’nın 
Sumbawa adasındaki Tambora yanardağının 
patladığı ve bu patlamanın tarihteki ikinci en 
büyük yanardağ patlaması olduğu, Vezüv 
yanardağından 20 kat fazla miktarda taş 
ve kaya fırlattığı söyleniyor. İkinci cümlede, 
sıcak kül ve kayaların minik Tambora krallığı 
da dahil olmak üzere yoluna çıkan her şeyi 
yakıp toprağa gömdüğü belirtiliyor. Üçüncü 
cümlede ise ölü sayısının 92,000 olduğu ifade 
ediliyor. Sonraki cümlede ise, 27 mil yüksekliğe 
ulaşan küllerin güneşin ışığını sönükleştirdiği 
belirtiliyor. Bu cümleden sonra gelen cümlenin 
yeri boş bırakılmış. Son cümlede “Patlamadan 
sonra, Sumbawa’da on yıllar boyunca yerleşim 
olmadı” deniliyor. Son cümlede Sumbawa’da 
yıllar boyunca kimsenin yaşamadığı ifade 
edildiğine göre, bundan önceki cümlede bu 
duruma neyin neden olduğu açıklanmalıdır. 
Bu açıklama ifadesi B seçeneğindeki cümle 
olabilir: “Karanlığın bir sonucu olarak, civar 
bölgelerdeki ürünler yetişemedi ve pek çok 
kimse aç kaldı.” Bu cümlede geçen “darkness” 
sözcüğüyle bir önceki cümlede geçen “dimmed 
the Sun’s rays” ifadesi arasında anlamsal 
paralellik vardır ve iki cümle arasında köprü 
oluşturmaktadır. Doğru yanıt B seçeneğidir. 
Bu soruda tüm cümleler açıklanmış olsa da, 
dikkat edilirse son üç cümleyi derinlemesine 
irdelemek sonuca varmak için yeterli olacaktır. 
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55. D Bu sorunun ilk cümlesinde, günümüzde 
Amerika’da üretilen biyoyakıtların, bazı 
çiftçilerle tarıma dayalı bazı büyük şirketler 
için yararlı olmasına rağmen, çevre açısından 
fazla yararı olmadığı belirtiliyor. İkinci cümlede 
ise, etanol üretiminde kullanılan mısırın 
yüksek dozda herbisit ve azotlu gübreye 
gereksinim duyduğu ve diğer herhangi bir 
ürüne göre daha fazla toprak erozyonuna 
neden olabileceği ifade ediliyor. Boş bırakılan 
üçüncü cümleden sonra gelen dördüncü 
cümlede “Soya fasulyesinden üretilen biyodizel 
biraz daha iyidir” şeklinde bir ifade yer alıyor. 
Bu cümlede biyodizel üretiminden ilk defa söz 
ediliyor ve “slightly better” ifadesiyle önceki 
cümlede sözü edilen başka bir yakıt türüyle 
karşılaştırılıyor. Boşluktan önceki cümlede 
ise mısırdan üretilen etanoldan söz edilmişti. 
Bu durumda boşluğa gelecek cümlede ya 
etanol ile ilgili bilgilere devam edilmeli, ya da 
başka bir yakıt türünden söz edilmelidir. Ancak 
başka bir yakıt türünden yalnızca bir cümlede 
bahsedip geçmek de uygun olmayacaktır. 
Bu durumda boşluğa gelebilecek cümle D 
seçeneğindeki cümle olabilir: “Buna ilaveten, 
mısırdan etanol üretilmesi en az yerini aldığı 
etanol kadar katı yakıt tüketilmesine neden 
olur.” Bu cümlede mısırdan üretilen etanolun 
olumsuz yanlarından söz edilmeye bir önceki 
cümlede olduğu gibi devam edilmektedir. 
Cümle başında yer alan “additionally” zarf 
sözcüğü de bu konuda anlamlı bir köprü 
işlevi görmektedir. Boşluktan sonra gelen 
cümlede ise, olumsuzluklarından söz edilen 
etanola göre, biyodizelin biraz olsun iyi olduğu 
vurgulanıyor. Bu bilgilere göre D seçeneğinin 
doğru yanıt olduğu açıktır.
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56. E İlk cümlede, Amerika’da tarımsal ürünlerin 
polinasyonunu sağlayan bal arılarının 1600’lü 
yıllarda Avrupa’dan getirildiği belirtiliyor. Boş 
bırakılan ikinci cümleden sonra, ister böcek ilacı, 
hastalık, isterse stresörler neden olmuş olsun, 
kayıpların çok fazla araştırma ve soruşturmayla 
sonuçlandığı belirtiliyor. Devamında ise “yerli 
arılar onların yerini alabilir mi?” sorusu 
geliyor. Üçüncü cümlede “çeşitli nedenlere 
bağlı olarak arıların kaybolması” olayından 
söz edilebilmesi için, ikinci cümlede bu konuya 
değinilmiş olması gerekir. Bu durumda boşluğa 
gelebilecek cümle E seçeneğinde verilen 
cümle olabilir: “2006 yılından bu yana, bu 
bal arılarının yüz binlercesi koloni çöküş 
hastalığı olarak bilinen bir nedenden dolayı 
öldü.” Bu cümlede yer alan “these honeybees” 
ifadesi, ilk cümlede sözü edilen Avrupa’dan 
getirilen arılara atıfta bulunmaktadır. Doğru 
yanıt E seçeneğidir.
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57. A Bu soruda ise paragrafın ana tema cümlesi 
olarak adlandırdığımız giriş cümlesinin yeri 
boş bırakılmıştır. Giriş cümleleri o paragrafta 
değinilecek konunun özet olarak ifade edildiği 
cümlelerdir ve oldukça genel kapsamlı ve 
geniş ifadelerden oluşurlar. Boş bırakılan 
birinci cümleden sonra gelen ikinci cümlede, 
ormanların özellikle yangınlar sonucu ölmekte 
olduğu ifade ediliyor. Üçüncü cümledeyse, 
büyük çoğunluğu batı eyaletlerinde gerçekleşen 
Amerika’daki büyük orman yangınlarının 
1980’li yılların sonlarında büyük ölçüde artış 
gösterdiği belirtiliyor. Sonraki cümlede, 2006 
yılında yaklaşık 10 milyon dönüm ormanlık 
alanın tahrip olduğu vurgulanıyor. Daha 
sonra da, kuraklık nedeniyle gittikçe azalmış 
olan kar yığınlarının yılın hemen başlarında 
erimesiyle toprağın çabuk kuruduğu ve orman 
yangınlarına elverişli bir ortam hazırladığı ifade 
ediliyor. Son cümlede sıcak yaz günlerinin 
sonbahar aylarına sarkmasının bu dönemde de 
orman yangınlarının çıkmasına neden olduğu 
söyleniyor. Paragrafın akışını baştan sona 
incelediğimizde, aslında ne kadar zorlayıcı 
bir paragraf olduğunu görebiliyoruz. Çünkü 
son iki cümleye gelinceye kadar paragrafın 
asıl hedefinin ne olduğu konusunda farklı 
çıkarımlarda bulunabilirdik. Paragraflarda giriş 
cümlesi ana temayı, son cümleyse varılmak 
istenen sonucu ifade ettiklerinden, bu soruda 
değerlendirmeyi de bu yönde yapmamız 
gerekecektir. Bu açıklamalara göre doğru yanıt 
A seçeneğindeki cümle olacaktır: “Amerika’nın 
batı kesimlerinde yaşayan insanlar su kıtlığı 
çekmiyorlar, ama ağaçlar çekiyor.” 
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58. A Paragrafın ilk cümlesinde, parmağıyla içinde 
su ısıtılan bir metal kabın üzerine dokunarak 
parmağını yakan bir kimsenin, suyun metale 
göre çok daha çabuk ısındığını bilebileceği 
ifade ediliyor. İkinci cümlede ise, “Aslında, 
hidrojen bağlarından dolayı, suyun birçok 
maddeye göre ısı değişimlerine daha iyi 
direnç gösterme kabiliyeti vardır” deniliyor. 
Özellikle ikinci cümleyle birlikte, suyun ısıyı 
emme özelliğinin vurgulandığını görüyoruz. 
Daha sonraki cümlede de paralel doğrultuda 
suyun bu özelliğinin sağlayacağı yararlardan 
söz edilebilir. Böyle bir ifade A seçeneğinde 
verilmiştir: “Bu özellikten dolayı, yeryüzünün 
dev su kaynağı, ısıyı yaşama imkan tanıyan 
sınırlar içinde tutarak düzenler.”

59. C Bu paragrafta, bilimsel deneylerde cevaba 
cevapla karşılık vermenin (replication) bilimde 
doğruluğu sağlamada tek yol olmadığının ifade 
edildiği ilk cümleden sonra gelen cümlenin 
yeri boş bırakılmıştır. Üçüncü cümlede ise 
“Engelleme, tesadüfi hataları azaltan 
deneysel bir tasarım yöntemidir; öte yandan 
modelleme ise, uygulama alanındaki bilim 
adamlarına daha az aşina bir konudur” 
deniliyor. İlk cümlede geçen “not the only 
way” ifadesinden, bilimde gelişme yolunda 
daha başka yöntemlerin var olduğu sonucunu 
çıkarıyoruz. Son cümlede ise, “on the other 
hand” ifadesinin her iki yanında sözü edilen 
“blocking” ile “modeling” yöntemlerinden, 
bu amaca yönelik iki yöntem daha olduğunu 
anlıyoruz. Bu durumda araya gelecek cümle 
ilk cümle ile son cümle arasında bu doğrultuda 
bir anlam ilişkisi kuracak ve köprü oluşturacak 
bir cümle olmalıdır. Buna uygun cümle C 
seçeneğinde verilmiştir: “Engelleme ve 
modelleme adı verilen diğer iki strateji, bir 
replikasyonun doğruluk değerini neredeyse 
sıfır maliyetle temin edebilir.” Bu cümlede, 
son cümlede geçen iki yöntemin adından söz 
edildiği gibi, ilk cümleyle de anlamsal bağ 
oluşturmaktadır. 



www.pelikanyayinevi.com.tr

YÖKDİL İKİZİ

Deneme - 2
FEN BİLİMLERİ

60. B Paragrafın giriş cümlesinde, bileşiğin ne olduğu 
tanımlanıyor ve sabit oranda iki ya da daha 
fazla element içerdiği anlatılıyor. İkinci cümlede 
ise, o elementin bütün özelliklerine sahip olan 
bir elementin en küçük birimine atom denildiği 
ifade ediliyor. Bu iki cümle arasındaki anlam 
ilişkisizliği hemen kendini göstermektedir. İlk 
cümlede bileşiğin ne olduğu tanımlanırken, 
sonraki cümlede atom söz konusu ediliyor. Bu 
durumda hangi cümlenin paragrafın dışında 
kalacağına karar vermek için, üçüncü cümleye 
de bakmak gerekecektir: “Onlar doğadaki saf 
elementlerden çok daha yaygındır.” Bu cümlede 
geçen “they” adılı, ilk cümledeki “compounds” 
sözcüğünün yerine kullanılmıştır. İkinci cümlede 
“they” adılına karşılık gelecek çoğul sözcük 
de yoktur. Bu açıklamalar doğrultusunda B 
seçeneği doğru yanıt olacaktır. Doğru yanıtın 
açık ve seçik olarak ilk üç cümlede belirlendiği 
buna benzer sorularda, artık son iki cümleyi 
incelemek için gereksiz yere zaman harcamak 
yanlış bir davranış olacaktır. 

61. C İlk cümlede, Bill Joy adlı yazarın makalesinde, 
genetik mühendisliği, nano-teknoloji ve 
robotik gibi üç alandaki gelişmelerden söz 
ettiği belirtiliyor. Bu ilk cümleden sonra gelen 
cümlelerin giriş bölümlerine baktığımızda, 
ikinci cümlede “the first” ile ilk cümlede geçen 
“genetic engineering”; dördüncü cümlede 
geçen “the second” ile “nano-technology” ve 
son cümledeki “finally” ile “robotics” ifadesine 
atıfta bulunduğu görülmektedir. Bu durumda 
üçüncü cümle ilk cümlede herhangi bir şeye 
atıfta bulunmadığından ve anlamca paragrafın 
dışında kaldığından, konu dışında kalan cümle 
olur. Doğru yanıt C seçeneğidir: “Bu teknolojik 
gelişmeler, çok uzak olmayan bir gelecekte 
yaşam kalitemizi artırmaya yönelik güçlü bir 
potansiyel taşımaktadır.”
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62. E Paragraf gemi taşımacılığının hızla gelişmesiyle 
ilgili. İlk cümlede, bu gelişmeye paralel olarak, 
feribotlardan kaynaklanan hava kirliliğini sıfıra 
indirmeye yönelik planlar olduğundan söz 
ediliyor. İkinci cümlede bu planlardan birisi 
olan, rüzgarın bilgisayar kontrollü yelkenlerle 
hapsedilmesi suretiyle elektrik üretilmesi yöntemi 
konu ediliyor. Üçüncü cümlede bu amaca yönelik 
tipteki geminin fiziki özellikleri ve gövde yapısı 
anlatılıyor. Bu fiziki yapının ise, olumsuz çevresel 
etkilere neden olan safra suyu gereksinimini 
ortadan kaldıracağı belirtiliyor. Son cümlede, 
gemi taşımacılığının gezegenimizde okyanus 
aşırı taşımacılıkta en ucuz yöntem olduğu 
vurgulanıyor. Görüldüğü gibi ilk dört cümle, feribot 
taşımacılığının gelişimi ve feribotla taşımacılığın 
nasıl daha etkin ve çevreye daha az zarar verir 
hale getirilebileceği ile ilgili iken, son cümle 
daha genel bir konu olan gemi taşımacılığının 
dünyadaki en ucuz taşımacılık olduğu ile 
ilgilidir. Bu durumda, paragraf konu olarak ilk 
cümleden dördüncü cümleye doğru giderek bir 
daralma gösterirken, son cümle burada adeta 
bir balon yapmıştır. Normal olarak, bir paragrafın 
konu akışında, konuyu destekleyen cümleler 
ters bir koni şeklinde anlamsal olarak belirli 
bir odak noktasına doğru giderek bir daralma 
göstermelidir. Bu nedenle bu paragraftaki son 
cümle uygun olmadığından, E seçeneği doğru 
yanıttır. 

63. B İlk cümlede, günümüzde daha çok insanın 
doğal felaketlere karşı hassas olan bölgelerde 
yaşadığı ifade ediliyor. İkinci cümlede ise, 
sıradan vatandaşlar için yapılan bu araştırmanın 
beklenmedik durumlarla karşılaştıklarında hazır 
bulunmalarına yardımcı olduğu söyleniyor. 
Bu cümlede “this research” ifadesinden 
söz edebilmek için, ilk cümlede “research” 
sözcüğünün kullanılmış olması gerekirdi. Bu 
durumda bu iki cümleden birisi konu akışını 
bozmaktadır. Hangi cümle olduğunu anlamak 
için üçüncü cümleye bakmak yeterli olacaktır: 
“Bir milyarın üzerinde insan dünyadaki 
1900 aktif yanardağın gölgesinde yaşıyor, 
ama bu yanardağların sadece birkaçı yeteri 
kadar izleniyor.” Bu cümlede birçok insanın 
yanardağların tehdidi altında yaşamlarını 
sürdürdükleri ifade ediliyor. Bu cümle ilk cümleyi 
destekler nitelikte olduğuna göre, konu akışını 
bozan ikinci cümledir. Öyleyse doğru yanıt B 
olacaktır.
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64. A Paragrafın ilk cümlesinde, kutup bölgesindeki 
buz tabakalarının kaderinin, deniz seviyesinin 
önümüzdeki yüzyılda ne kadar yükseleceğini 
göstereceği belirtiliyor. Bu cümleye göre 
paragraf kutup bölgesindeki buzulların geleceği 
ile ilgili olmalıdır. İkinci cümlede “Himalaya 
buzullarının donmuş yüzeyinin altında, Everest 
Tepesi’nin yan taraflarında ve yakınındaki 
dev zirvelerde, buzların arasında mağaralar 
kıvrılarak ilerlemektedir” şeklinde edebi bir 
anlatıma yer veriliyor. Bu cümlede Himalaya 
buzullarından söz edilirken, ilk cümlede 
kutuplardaki buzullardan ve bu buzulların 
erimesinin sonuçlarından söz edilmişti. Bu 
durumda bu iki cümleden birisi konu akışını 
bozmaktadır. Üçüncü cümleyi incelemek 
sonuca varmamız için yeterli olacaktır: “Erimiş 
buzlardan kaynaklanan akan suların oyduğu 
kıvrımlı bir yol izlerler …” Bu cümle başında 
özne konumunda yer alan “they” adılı, ikinci 
cümlede geçen “caves” sözcüğünün yerine 
kullanılmıştır. Ayrıca yine bu cümlede geçen 
“twisting paths” ile ikinci cümledeki “wind 
through” arasında anlamsal paralellik vardır. 
Bu durumda ilk cümle konu akışına uygun 
olmadığından, doğru yanıt A olacaktır.

65. C İlk cümlede, küresel iklimin her zaman olduğu 
gibi değişmekte olduğu, canlı türlerinin neslinin 
tükendiği ve diğer türlerin geliştiği belirtiliyor. 
İkinci cümlede ise, insanların bu değişime etki 
yapmış olabileceği, ancak değişimi kendisinin 
yaratmadığı vurgulanıyor. Bu cümle ilk 
cümleyi anlamca desteklemektedir. Üçüncü 
cümlede “Küresel ısınma yeryüzünün diğer 
süreçleri gibi dinamik bir süreçtir” şeklinde 
oldukça geniş kapsamlı genel-geçer bir ifade 
yer alıyor. Bilindiği gibi paragraflarda cümleler 
ilk cümleden itibaren anlamca daralma ve 
genelden özele doğru bir yönelme gösterir. 
Üçüncü cümledekine benzer cümleler 
paragrafın orta yerinde konu açısından 
taşmaya ya da sapmalara neden olacağından, 
doğru ifadeler olamaz. Bu nedenle doğru yanıt 
C seçeneği olacaktır. 
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1. Paragrafta geçen önemli sözcükler (66.-68. sorular)

 | mysterious:
akıl ermez, gizemli

 | stuff:
madde

 | emit:
yaymak, çıkarmak

 | absorb:
emmek, içine çekmek

 | pinpoint:
yerini saptamak

distant:

uzak, ırak

 | massive:
ağır, yoğun

 | with reference to:
-ye göre

 | deformed:
bozulmuş, deforme

 | bent:
bükülmüş, eğilmiş

 | infer:
çıkarım yapmak

 | three-dimensional:
üç boyutlu

 | immense:
çok büyük, kocaman

66. D İlk soruda karanlık maddeyle (dark matter) ilgili 
parçada yer alan bilgiyi seçenekler arasından 
ayırt etmemiz istenmektedir. Parçada geçen 
“… we can look at how light from galaxies 
has been bent and, consequently, infer the 
quantity and location of the matter that 
did the bending” cümlesinde altı çizili olarak 
belirtilen bölümden, galaksilerden gelen ışığın 
karanlık madde tarafından kırıldığı sonucuna 
varıyoruz. Bu bilgiye göre doğru yanıt D 
seçeneği olur.
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67. A Bu soruda karanlık maddenin haritası hakkında 
parçada yer alan bilgiyi seçenekler arasından 
bulmamız isteniyor. Soru kökünde yer alan 
“mapping” sözcüğü anahtar sözcük olarak 
yardımcı olabilir. Parçada geçen “While we are 
unable to see dark matter itself, we are able to 
create maps of it” cümlesinde, karanlık maddeyi 
görme imkanımız olmasa da, haritasının 
yapılabileceği ifade ediliyor. Daha sonra 
gelen “We can clearly pinpoint its location by 
observing the effects of its mass on light from 
distant galaxies. This can be explained with 
reference to Einstein” cümlelerinde ise, karanlık 
maddenin yerini tam olarak belirleyebileceğimiz 
ve bunun Einstein’ın teorisi doğrultusunda 
açıklanabileceği belirtiliyor. Bu bilgiye göre 
doğru yanıt A seçeneği olacaktır.

68. B Bu soruda “maintain” (ileri sürmek, iddia 
etmek) sözcüğü ile parçaya göre ne gibi 
bir düşünce ileri sürülebileceği / iddiada 
bulunulabileceği soruluyor. Parça genel olarak 
karanlık maddenin özellikleri ve bu maddenin 
var oluşunun açıklanması ile ilgili olduğuna 
göre, bu sorunun doğru yanıtı B seçeneği 
olacaktır. 
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2. Paragrafta geçen önemli sözcükler (69.-71. sorular)

 | coal:
kömür

 | account for:
açıklaması olmak

 | emission:
emisyon

 | tackle:
uğraşmak, çaresine bakmak

 | reduction:
azaltma, eksiltme

 | addict:
bağımlı olmak

 | abundant:
bol, gür, bereketli

 | immense:
çok büyük, devasa

 | premature:
mevsimsiz, erken

 | mercury:
cıva

 | devastate:
mahvetmek

 | gigantic:
kocaman, çok büyük

69. C İlk soruda, Amerika’da kömürle çalışan enerji 
santralleri hakkında parçada yer alan bilgiyi 
seçenekler içinden bulmamız istenmektedir. 
Soru kökünde geçen “coal-fired power 
plants” ifadesinden anahtar ifade olarak 
yararlanabiliriz. Parçada geçen “Burning 
coal produces more than half the country’s 
electricity …” cümlesinden, ülkenin elektrik 
ihtiyacının yarıdan fazlasının kömürle çalışan 
santrallerden sağlandığını öğreniyoruz. Bu 
durumda doğru yanıt C seçeneği olur.
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70. A İkinci soruda, parçada Amerika Birleşik 
Devletleri hakkında ne gibi bir konuya vurgu 
yapılmış olduğu sorulmaktadır. Soru kökünde 
yer alan özel adların doğru yanıtı parçada 
daha kolay bulmamıza yardımcı olabileceğini 
bir kez daha hatırlatalım. Parçada geçen “… 
tackling emissions from coal-fired power plants 
represents our best opportunity to make sharp 
reductions in greenhouse gases. Fortunately, 
the United States already has the technology to 
do that” cümlelerinden ilkinde, kömürle çalışan 
enerji istasyonlarından çıkan emisyonun 
kontrol altına alınmasının, sera gazlarının 
miktarında keskin düşüşler sağlamak için en 
güzel fırsat olduğu belirtiliyor. İkinci cümlede 
ise, Amerika Birleşik Devletleri’nin bunu 
yapacak teknolojiye sahip olduğu vurgulanıyor. 
Bu bilgiye göre A seçeneğinin doğru yanıt 
olacağı açıkça görülmektedir: “… ülkedeki 
sera gazlarını büyük ölçüde azaltabilecek 
kabiliyete sahiptir.”

71. E Bu soruda “Parçadan kömürün …… 
öğrenilebilir” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu cümleyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayacak seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada geçen “Using coal to make electricity 
accounts for about a third of America’s carbon 
emissions” cümlesinden, elektrik üretiminde 
kömür kullanılmasının Amerika’daki karbon 
emisyonunun üçte birine karşılık geldiğini 
öğreniyoruz. Bu da demek oluyor ki, kömürle 
enerji üretiminin insana ve çevreye olumsuz 
etkileri söz konusudur. İkinci olarak yine 
parçada geçen “Burning coal produces more 
than half the country’s electricity, despite its 
immense human and environmental costs” 
cümlesinde, kömürün elektrik enerjisi üretiminin 
yarısını karşıladığı, ancak insana ve çevreye 
olumsuz etkilerinin olduğu belirtiliyor. Bu iki 
cümleye göre doğru yanıt E seçeneği olacaktır.
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3. Paragrafta geçen önemli sözcükler (72.-74. sorular)

 | hurricane:
tayfun, kasırga

 | circular:
döngüsel, dairesel

 | spin:
etrafında dönmek

 | spiral:
spiral biçimde hareket etmek

 | submerge:
batırmak, gömmek

 | vicinity:
civar, çevre

 | intensity:
yoğunluk

 | destructiveness:
yıkıcılık

 | markedly:
belirgin ölçüde

 | correlate:
karşılıklı ilişkisi olmak

 | release:
salıvermek

 | chiefly:
başlıca, özellikle

72. E Bu soruda küresel ısınmayla ilgili parçada 
geçen bilgiyi seçenekler içinden bulmamız 
istenmektedir. Soru kökünde yer alan “global 
warming” ifadesinden anahtar ifade olarak 
yararlanılabilir. Parçada geçen “… tropical 
oceans have warmed about one degree 
Fahrenheit in the past 50 years, a rise that 
is believed to be chiefly the result of global 
warming” cümlesinde, küresel ısınmanın bir 
sonucu olarak okyanusların son 50 yıl içinde 
1oF artış gösterdiği belirtiliyor. Bu açıklamaya 
göre doğru yanıt E seçeneği olacaktır: 
“… küresel ısınma yıllar içinde tropikal 
bölgelerde okyanusların ısısının artışında 
önemli rol oynamış olabilir.”
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73. D Bu soruda kasırgayla ilgili parçada yer 
alan bilgiyi seçenekler içinden bulmamız 
istenmektedir. Parçada geçen “Hurricanes, 
which are circular storms spinning around 
a region of low atmospheric pressure …” 
cümlesinde, kasırgaların düşük atmosfer 
basıncına sahip bir bölge civarında etkili 
olan dairesel fırtınalar olduğu ifade ediliyor. 
Bu ifade D seçeneğindeki ifadeyle paralellik 
göstermektedir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

74. A Bu soruda son 30 yılla ilgili olarak parçada 
vurgulanmış olan bilgiyi seçenekler arasından 
bulmamız istenmektedir. Soru kökünde geçen 
“over the last years” ifadesi anahtar ifade 
olarak doğru yanıtı bulmamızda yardımcı 
olabilir. Parçada geçen “… the energy released 
by an average hurricane appears to have 
increased by about 70 per cent within the past 
30 years …” cümlesinde, sıradan bir kasırganın 
enerjisinin son 30 yılda yüzde 70 oranında 
artmış olduğu ifade edilmektedir. Yüzde yetmiş 
demek, yaklaşık olarak “dörtte üç oranında” 
demek olacağına göre, doğru yanıt A seçeneği 
olacaktır.
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4. Paragrafta geçen önemli sözcükler (75.-77. sorular)

 | stream:
akıntı, dere

 | pond:
gölcük

 | nutrient:
besin, besleyici

 | swift:
hızlı, çabuk

 | current:
akıntı, akım, dere

 | silt:
alüvyon, balçık

 | accumulate:
birikmek

 | algae:
alg, su yosunu

 | downstream:
aşağı akıntı

 | sediment:
tortu, çökelti

 | suspend:
durdurmak, takılmak

 | worm:
solucan, kurtçuk

 | insect:
böcek

 | burrow:
yuvalanmak

 | abundant:
bol, bereketli

 | waterfowl:
su kuşu

 | frog:
kurbağa

 | mud:
çamur
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75. C İlk soruda yer alan ifadede “… akış istikametinin 
sonuna yakın bir yerde, bir nehir ya da dere 
…” deniliyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayacak seçeneği bulmamız 
isteniyor. Soru kökünde geçen “river, stream, 
near the end” ifadelerinden anahtar ifadeler 
olarak yararlanabiliriz. Parçada geçen “A 
river or stream changes greatly between its 
source and the point at which it empties into 
a lake or the sea” cümlesinde, bir nehir ya da 
derenin kaynağı ile göl ya da denize boşaldığı 
yer arasında büyük bir değişime uğradığı 
belirtiliyor. Bu bilgi çerçevesinde doğru yanıt C 
seçeneği olacaktır.

76. E Soru kökünde yer alan ifadede “… nehir ve 
derelerde bulunan organizmalar …” deniliyor. 
Bu ifadede geçen “organisms” sözcüğünden 
anahtar sözcük olarak yararlanabilir ve doğru 
yanıtı parçada daha kolay bulabiliriz. Parçada 
geçen “Rivers and streams generally support 
communities of organisms quite different from 
those of lakes and ponds” cümlesinde, nehir 
ve derelerin desteklediği organizmaların göl ve 
gölcüklerdeki organizmalardan oldukça farklı 
olduğu vurgulanıyor. Bu bilgiye göre doğru 
yanıt E seçeneği olur.

77. D Bu soruda ise, parçaya göre tam bir zıtlık / 
tezat içeren iki şeyin ne olduğunu seçenekler 
arasından bulmamız istenmektedir. Soru 
kökünde yer alan en önemli anahtar sözcük 
“contrast” olacaktır. Parçada geçen “Near 
the source, a stream’s water is usually cold, 
low in nutrients, and clear” cümlesinde, bir 
derenin kaynağındaki suyun soğuk, besleyiciler 
açısından zayıf ve berrak olduğu belirtiliyor. 
Parçanın ilerleyen bölümlerinde geçen 
“Downstream, a river or stream generally 
widens and slows. The water is usually warmer 
and may be cloudier because of sediments and 
other particles suspended in it” cümlelerinde 
ise, derenin aşağılarındaki suyun daha ılık ve 
bulanık olduğu, bunun nedeninin ise suda yer 
alan tortu ve partiküller olduğu vurgulanıyor. 
Bu durumda suyun kalitesi kaynakta çok iyi 
iken, aşağılarda bozulmaktadır. Bu bilgiye göre 
doğru yanıt D seçeneği olur.
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5. Paragrafta geçen önemli sözcükler (77.-80. sorular)

 | reduction:
azalma, eksilme

 | alarming:
endişe verici

 | dominate:
hakim / baskın olmak

 | shrink:
çekmek, azalmak, küçülmek

 | lumber:
kereste

 | deplete:
yok etmek, bitirmek

 | timber:
kereste

 | sustain:
korumak, desteklemek

 | pesticide:
böcek ilacı

 | biodiversity:
biyo-çeşitlilik

78. D İlk soruda parçanın genel olarak neyle ilgili 
olduğu soruluyor: “The passage as a whole 
deals with …” Paragraflarda ilk cümlede genel 
olarak o paragrafın ana teması hakkında bilgi 
verilir. Bu paragrafın ilk cümlesinde “People 
have been pushing into forestlands for 
thousands of years, but during the last century, 
scientists say, the rate of global forest reduction 
has reached alarming levels” şeklinde bir cümle 
yer alıyor. Bu cümlede insanların binlerce 
yıl boyunca orman sahalarını ihlal ettiği, son 
yüzyılda ise ormanlardaki azalmanın endişe 
verici boyutlara ulaştığı belirtiliyor. Parçada 
geçen “Not only have many of the animals that 
depend on these ecosystems disappeared, 
but various species of trees have also been 
depleted” cümlesinde ise, orman ekosistemine 
bağlı olan pek çok hayvanın ve ağaç türünün 
yok olduğu ifade ediliyor. Bu bilgiler kapsamında 
seçenekler incelenecek olursa, doğru yanıtın D 
seçeneği olacağı açıkça görülür.
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79. B Bu soruda, kereste üretmek amacıyla 
oluşturulan orman çiftlikleriyle ilgili olarak 
parçada yer alan iddianın ne olduğu 
sorulmaktadır. Soru kökünde yer alan “farm” 
ve “timber” sözcükleri anahtar sözcükler olarak 
doğru yanıtı bulmamızda yardımcı olabilir. 
Parçada geçen “Timber farms on land that 
once sustained natural forests have little of the 
biodiversity of the original forests” cümlesinde, 
daha önce doğal ormanların yer aldığı 
topraklarda oluşturulan kereste çiftliklerinin, 
orijinal ormanlardaki biyolojik çeşitliliğe sahip 
olmadıkları ifade ediliyor. Bu bilgiye göre doğru 
yanıt B seçeneği olacaktır.

80. A Soru kökünde yer alan ifadede “Parçaya göre, 
son yüzyıl boyunca …” deniliyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayacak 
seçeneği bulmamız isteniyor. Soru kökünde 
geçen “last century” ifadesinden anahtar 
ifade olarak yararlanabiliriz. Parçada geçen “… 
during the last century, scientists say, the rate 
of global forest reduction has reached alarming 
levels” cümlesinde, geçtiğimiz yüzyılda 
yeryüzündeki ormanlarda meydana gelen 
azalmanın endişe verici boyutlara ulaştığı 
vurgulanmaktadır. Bu bilgiye göre doğru yanıtın 
A seçeneği olduğu açıktır. 


