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1 E association
ÖSYM’nin son iki yıl içindeki yönelimlere uyumlu 
olarak bu sınavda da ilk iki soru isim sorusudur. 
İsim soruları çözerken ismin cümle içindeki üç 
ana işlevi göz önünde bulundurulmalı ve buna 
göre soru incelenmelidir. Bir isim cümlede ya 
özne ya nesne ya da edatın nesnesi işlevinde 
kullanılır. Cümleye “Rüya bedensel rahatsızlık 
tarafından tetiklense de, rüyanın gerçek olgusu; 
uyuyan kişinin rahatsızlığı zihninde ilişkilendiril-
mesine bağlıdır” anlamını E seçeneğinde geçen 
“association” (ilişkilendirme) verebilir. Doğru 
yanıt E seçeneğidir. 
Diğer seçenekler; 

 | A) deviation:
deviasyon, yolundan sapma, sapkınlık 

 | B) absence:
yokluk, eksiklik 

 | C) damage:
zarar, hasar 

 | D) constraint:
kısıtlama 

2 A stance
Bu soruda da isim türü sözcük bilgisi ölçülmek-
tedir. Cümleye “Gerçek şu ki, Mütevelli Heyeti 
onun insan hakları konusundaki duruşunu tasvip 
etmiyor” anlamını A seçeneğinde geçen “stan-
ce” (duruş) verebilir. Doğru yanıt A seçeneğidir.
Seçenekler;

 | stance:
(duruş) the attitude or position of a standing 
person or animal, especially the position 
assumed by an athlete preparatory to action

 | posture:
(postür, duruş) a position of the body or of 
body parts, a characteristic manner of bearing 
the body; carriage

 | reputation:
(ün, şöhret) the general estimation in which a 
person is held by the public

 | credit:
(kredi) belief or confidence in the truth of 
something, recognition or approval for an 
act, ability, or quality, official certification or 
recognition that a student has successfully 
completed a course of study

 | estimation:
(değerlendirme, tahmin) a considered opinion; 
judgment
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3 C confrontational
Cümleye “Sendikalarla işverenler arasındaki 
ilişki bir kez daha çatışmacı ve yıkıcı bir hal aldı” 
anlamını C seçeneğindeki “confrontational 
= cepheleşmiş, çatışmacı, zıtlaşan” verebilir. 
Doğru yanıt C seçeneğidir. 
Diğer seçenekler; 

 | smooth:
pürüzsüz, düz, düzgün 

 | compromising:
uzlaşımcı, uzlaşmacı 

 | friendly:
dostane, dostça 

 | lucrative:
kârlı, kazançlı, verimli

4 E allegedly
Cümleye “Salı günü yedi bilim adamı ve diğer 
uzmanlar, yıkıcı 2020 depreminden önce iddiaya 
göre halkı yeterince uyaramadıkları için, cinayet 
suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi” anlamını 
E seçeneğindeki “allegedly = iddiaya göre, 
sözde” verebilir. Doğru yanıt E seçeneğidir. 
Diğer seçenekler; 

 | rightly:
haklı bir şekilde, haklı olarak, dürüstçe 

 | casually:
rahat bir şekilde, sıradan, üstünkörü 

 | thoroughly:
detaylı, kapsamlı bir şekilde, tastamam, 
büsbütün 

 | flawlessly:
hatasız bir şekilde, pürüzsüz bir şekilde, 
kusursuzca
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5 E tended 
Bu soruda fiil türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Cümleye “İzlenimciler; resim, heykel ve 
edebiyatta iç dünyanın yansımalarını 
yaratabilmek için doğal görünüşü bozma ya 
da abartma eğiliminde olmuşlardır” anlamını 
E seçeneğinde geçen “tended” (eğiliminde 
olmak) verebilir. Doğru yanıt E seçeneğidir.
Seçenekler;

 | offer:
(teklif etmek) to present or proffer (something, 
someone, oneself, etc.) for acceptance or 
rejection 

 | expect:
(ummak) to look forward to the probable 
occurrence or appearance of

 | pretend:
(gibi görünmek) to give a false appearance of; 
feign; make believe with the intent to deceive 

 | persuade:
(ikna etmek) to convince; to make (someone) 
(not) do something, by arguing with him or 
advising; to induce to undertake a course of 
action or embrace a point of view by means of 
argument, reasoning, or entreaty

 | tend:
(eğiliminde olmak) to have a tendency; to be 
disposed or inclined; to move or extend in a 
certain direction
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6 A cope with 
Bu soruda phrasal verb türü sözcük bilgisi 
ölçülmektedir. Cümleye “Bazı tarihçiler, insan 
kaderinin çoğunlukla iklim değişimi, göç, 
hastalık vb. şeylerin üstesinden gelebilme 
mücadeleleriyle şekillendiğine inanırlar” 
anlamını A seçeneğinde geçen “cope with” 
(üstesinden gelmek, başa çıkmak) verebilir. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.
Seçenekler;

 | cope with:
(üstesinden gelmek, başa çıkmak) to contend 
or strive, especially on even terms or with 
success; to contend with difficulties and act to 
overcome them; to deal successfully with or 
handle a situation; manage

 | hand in:
(teslim etmek) to give or bring to a person, 
place etc

 | go over:
(gözden geçirmek) to examine or review

 | make up:
(oluşturmak, uydurmak) to put together; 
construct or compose

 | lay down:
(teslim olmak, belirlemek, daha sonra 
kullanmak üzere ayırmak) to give up and 
surrender; to specify; to store for the future
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7 B YÖKDİL sınavlarının 7 ve 8 inci soruları 
İngilizcede fiillerin işlevleri ve halleriyle 
ilgilidir. Yani bu bölümde zamanlar, modallar, 
infinitives/gerunds, participles, sadeleştirmeler 
ve bu yapıların etken edilgenlik durumları 
sorgulanmaktadır. Dolayısıyla öncelikle 
seçeneklere bakarak neyin sorgulandığının 
doğru tespiti doğru yanıta ulaşmada önemlidir. Bu 
sorunun ilk kısmında “reduced adjective clause” 
sorgulanırken ikinci kısmında “noun clause” 
cümleciklerin “to-infinitive”e sadeleştirilmeleri 
sorgulanmaktadır. 
Bu sorunun ilk bölümünde “reduced adjective 
clauses” bilgisi ölçülmektedir. İngilizcede 
edilgen yapıda özneye dönük sıfat cümlecikleri 
kısaltıldığında, bahse konu yapının eylemi “V3” 
haline getirilir. Cümlede geçen, “a rock painting” 
ismini niteleyen bir sıfat cümleciğinin kısaltması 
sorgulanmaktadır. Bu cümlenin kısaltılmamış 
halde “… a rock painting at Black Dragon 
Canyon in Utah, which was discovered in the 
1920s …” şeklindeyken, kısaltmada yardımcı fiil 
ve ilgi zamirinin cümleden çıkarılmasıyla ““… a 
rock painting at Black Dragon Canyon ….. in 
Utah, in the 1920s …”” durumuna dönüşmüştür. 
Yani, cümlenin fiili edilgen çatılı olduğundan fiil, 
bahse konu sıfat yan cümlesi (adjective clause) 
V3 durumuna indirgenmiştir. Bu konuyu daha iyi 
anlayabilmek için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.
Adjective Clause Reduction(Passive):

Adj. Cl. A study that / 
which

has been 
conducted recently

Red. 
Adj. Cl. A study ….. conducted recently

İkinci kısmında ise; 
Soru kökünde verilen “is thought” fiili yapısal 
olarak kendisinden sonra “to-infinitive” alan 
bir fiildir. Bu bilginin ışığında “gerund” çekilen 
C seçeneği eleyebiliriz. Diğer seçenekler 
arasından ise seçimi olayların öncelik-sonralık 
ilişkisine ve etken-edilgenlik durumuna bağlı 
olarak yapabiliriz. Cümlede sözdizimsel olarak 
sonra gelen “paint” eylemi olayların oluş 
sırasına göre önce gelmektedir. Bu durumda 
bu fiil “perfect” çekilmelidir. Bahse konu fiilin 
edilgen çatıda “perfect” çekimi “to have been 
painted” olarak B seçeneğinde verildiğinden bu 
seçenek doğru yanıttır.
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8 A Doğru zamanı tespit etmemiz istenen bu soruda 
ilk boşluğun zamanını “for more than a year” 
zaman belirtecinden dolayı “present perfect 
tense / present perfect continous tense” olarak 
tespit ederiz. İkinci boşlukta ise başkaca zaman 
zarfı olmamasından dolayı verilen fiil “present 
perfect (cont.) / present” olarak çekilmelidir. 
Belirtilen zamanlara göre fiillerin çekimi “have 
been complaining / hope” olacaktır. Doğru 
yanıt A seçeneğidir.
Ek Gramer Notu:
“Present Perfect Tense” kullanımını gerektiren 
zarflar:

so far, until now, already, recently, since 
last Tuesday, for several weeks, up to this 
moment, yet, just, within / over / in / for / 

during the past / recent / past ten days, 

9 C into / between 
Bu soruda diğer sözcükler arası anlam ilişkisini 
kuran ilgeç bilgisi sorgulanmaktadır. Bu soruda 
ilk boşluktaki isim öbeğine “uzaya sinyaller 
göndermek” anlamını “to send signals …… 
space” ifadesine “into” ilgecini yerleştirerek 
verebiliriz. Bu ilgeç “içine doğru” anlamını taşır 
ve soru kökünü doğru bir şekilde tamamlar. İkinci 
boşlukta da diğer sözcükler arası anlam ilişkisini 
kuran ilgeç bilgisi sorgulanmaktadır. Cümledeki 
isim öbeği olan “to control communication 
…… galaxies” ifadesine “galaksiler arasında 
iletişimi kontrol etmek için” anlamını “between” 
ilgecini yerleştirerek verebiliriz. Bahse konu iki 
ilgecin doğru bir şekilde verildiği tek seçeneğin 
C olduğu görülür. Bu nedenle doğru yanıt C 
seçeneğidir.
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10 A for / to 
Bu soruda diğer sözcükler arası anlam 
ilişkisini kuran ilgeç bilgisi sorgulanmaktadır. 
Cümlenin başındaki “The 2010 Nobel Prize 
…… chemistry” ilgeç öbeğine “2010 Nobel 
Kimya ödülü” anlamını ifadesine “for” ilgecini 
yerleştirerek verebiliriz. Ödül anlamına gelen 
“prize” sözcüğünden sonra ne için verildiğini 
belirtmek için “for” ilgeci kullanılır. İkinci boşlukta 
ise devrik kullanılan bir fiilden sonra gelen 
dolaylı tümleçten (indirect object) önce “to” 
edatının kullanılması bilgisi test edilmektedir. 
Bahse konu iki edatın doğru bir şekilde verildiği 
seçeneğin A olduğu görülür. Bu nedenle doğru 
yanıt A seçeneğidir.

11 D above / into 
Bu soruda diğer sözcükler arası anlam ilişkisini 
kuran ilgeç bilgisi sorgulanmaktadır. Cümledeki 
isim öbeği olan “…… the thermosphere” 
ifadesine “ısıkürenin üstünde” anlamını “above” 
ilgecini yerleştirerek verebiliriz. Cümlenin 
başındaki “…… the vacuum of space” edat 
öbeğine “uzayın boşluğuna” anlamını ifadesine 
“into” edatını yerleştirerek verebiliriz. Bu 
durumda doğru yanıt D seçeneğidir. 
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12 C Although 
Bağlaç bilgisinin ölçüldüğü bu soruda doğru 
yanıta iki cümle arasındaki anlam ilişkisini doğru 
tespit ederek ulaşabiliriz. Soru kökü anlam olarak 
incelendiğinde, ilk cümle (electric cars are a 
welcome development = elektrikli araçlar hoş 
bir gelişmedir) ile ikinci cümle (they are neither 
as useful nor as green as their supporters 
claim = onlar destekçilerinin iddia ettikleri kadar 
ne faydalı ne de çevrecidir) arasında dolaylı 
zıtlık ilişkisi olduğu görülecektir. Anlamsal olarak 
aralarında dolaylı zıtlık olan iki cümleyi yapısal 
olarak birleştirmek için “adverbial clause of 
concessive contrast” bağlacı olan “although” 
kullanılabilir. Bu nedenle doğru yanıt “although” 
bağlacının verildiği C seçeneğidir. Bu durumda 
cümlenin anlamı “Elektrikli araçlar hoş bir 
gelişme olsa da, destekçilerinin iddia ettiği 
kadar ne faydalı ne de çevrecidir” olacaktır.
Seçenekler;

 | Before:
“-den önce” anlamına gelir. Zaman zarfı yan 
cümleciklerini ana cümleye bağlamak için 
kullanılan “adverbial clause of time marker” 
olarak kullanılır. Bu soruda, böyle bir işleve 
ve anlama sahip olmadığı için doğru yanıt 
olamaz.

 | Just as:
“tıpkı … gibi” anlamına gelen bir “adverbial 
clause of manner” bağlacıdır. Bu soruda, böyle 
bir işleve ve anlama sahip olmadığı için doğru 
yanıt olamaz.

 | Although:
“-e rağmen” anlamına gelen bir “adverbial 
clause of contrast” bağlacıdır. Hem kavramsal 
hem de yapısal olarak bu soruda boş bırakılan 
kısmı doğru bir şekilde tamamlamaktadır.

 | Since:
“-dığı için, çünkü” anlamına gelir. Neden 
bildiren bir “adverbial clause” cümleciğini 
sonuç cümlesi olan temel cümleye bağlar. 
Bu soruda, böyle bir işleve ve anlama sahip 
olmadığı için doğru yanıt olamaz.

 | Because:
“-dığı için, çünkü” anlamına gelir. Neden 
bildiren bir “adverbial clause” cümleciğini 
sonuç cümlesi olan temel cümleye bağlar. 
Bu soruda, böyle bir işleve ve anlama sahip 
olmadığı için doğru yanıt olamaz.
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13 D whereas 
Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal 
olarak inceleyerek varılabilir. Soru kökünde ilk 
cümle “Duygularımız oldukça seçicidir ve iyi 
zamanların ne kadar iyi olduğunu hatırlama 
eğiliminde oluruz” anlamına gelirken, 
boşluktan sonra gelen ikinci cümle ise, “kötü 
zamanların hatıralarını daha çabuk unuturuz” 
anlamına gelmektedir. Cümlelerin anlamları 
incelendiğinde iki cümle arasında doğrudan 
zıtlık ilişkisi olduğu görülür. Bu tür doğrudan 
zıtlık ilişkisi olan iki cümleyi birbirine bağlamak 
için seçenekler içinden yalnızca D seçeneğinde 
verilen “whereas” kullanılır. Doğru yanıt D 
seçeneğidir. Bu durumda cümle “Duygularımız 
oldukça seçicidir ve kötü zamanların hatıralarını 
daha çabuk unuturken iyi zamanların ne kadar 
iyi olduğunu hatırlama eğiliminde oluruz” 
anlamına gelir.
Seçenekler;

 | even:
“hatta, bile” anlamına gelen bir sözcüktür. 
Önüne geldiği sözcüğün ya da ifadenin 
anlamını güçlendirir. Yapısal bir işlevi yoktur. 
Bu soruda, böyle bir işleve ve anlama sahip 
olmadığı için doğru yanıt olamaz. 

 | as if:
“-mış gibi” anlamına gelir. Hal bildiren bir 
“adverbial clause” yapıyı temel cümleye 
bağlar. Bu soruda kavramsal olarak uygun 
değildir.

 | whenever:
“her ne zaman …. olsa” anlamına gelen 
zaman zarfı bağlacıdır. Bu soruda, böyle bir 
işleve ve anlama sahip olmadığı için doğru 
yanıt olamaz.

 | whereas:
“-iken” anlamına gelen doğrudan zıtlık içeren 
iki cümleyi hem anlamsal hem de yapısal 
olarak bağlamak için kullanılan bir “adverbial 
clause” bağlacıdır. Bu bağlaçtan sonra cümle 
gelir. Bu soruda, böyle bir işleve ve anlama 
sahip olduğu için doğru yanıttır. 

 | likewise:
“benzer şekilde” anlamına gelir. Bir “transitor” 
(geçiş) işlevsel sözcüğüdür. İki cümleyi yapısal 
olarak değil de anlamsal olarak birbirine 
bağlar. Bu soruda hem anlamsal hem de 
yapısal olarak uygun değildir.
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14 E when
Bu soruda doğru yanıta “that clause” cümlesini 
oluşturan cümleleri kavramsal olarak 
inceleyerek varılabilir. Bu cümleyi oluşturan ilk 
ifade “zihni melekeler en üst seviyededir” 
anlamına gelirken, boşluktan sonra gelen ikinci 
cümle ise, “beynimiz yirmili yaşların başında 
olgunlaşır” anlamına gelmektedir. Cümlelerin 
anlamları incelendiğinde ikinci cümlenin ilk 
cümlenin zamanını bildirdiği görülecektir. Bu 
tür ana cümlenin zamanını veren yancümleleri 
ana cümleye bağlamak için seçenekler içinden 
yalnızca E seçeneğinde geçen “when = -dığı 
zaman, -dığında, -ınca” kullanılır. Doğru yanıt 
E seçeneğidir. Bu durumda cümle “Beynimiz 
yirmili yaşların başında olgunlaştığında, zihni 
melekeler en üst seviyededir” anlamına gelir.
Seçenekler;

 | unless:
“-medikçe / -madıkça / -mazsa” anlamına gelir. 
Şart bildiren bir “adverbial clause” cümleciğini 
sonuç cümlesi olan temel cümleye bağlar. Bu 
soruda anlamsal olarak uygun değildir. 

 | until:
“-e kadar” anlamına gelen zaman zarfı yan 
cümle bağlacıdır. Bu soruda anlamsal olarak 
uygun değildir. 

 | as if:
“-mış gibi” anlamına gelir. Hal bildiren bir 
“adverbial clause” yapıyı temel cümleye 
bağlar. Bu soruda kavramsal olarak uygun 
değildir.

 | although:
“-e rağmen” anlamına gelen bir “adverbial 
clause of contrast” bağlacıdır. Bu soruda 
anlamsal olarak uygun değildir.

 | when:
“-dığı zaman, -dığında, -ınca” Zaman zarfı 
yan cümleciklerini ana cümleye bağlamak için 
kullanılan “adverbial clause of time marker” 
olarak kullanılır. Bu soruda, böyle bir işleve ve 
anlama sahip olduğu için doğru yanıttır.
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15 C otherwise
Yapısal olarak birbirinden ayrı iki cümle arasındaki 
anlam ilişkisini kurabilmek ve böylelikle akıcılığı 
sağlayabilmek için kullandığımız yapılara 
“transitional words / transitors / connectors” adını 
veririz. Bu soruda “transitional words / transitors 
/ connectors” bilgisi ölçülmektedir. Bu tür 
soruları yanıtlarken boşluktan önceki ve sonraki 
cümlelerin anlamları ve bu iki cümlenin anlam 
ilişkisi düşünülmelidir. Bu soruda boşluktan 
önce kullanılan cümlenin anlamı “Gelinler ve 
kayın valideler birbirleriyle iyi geçinmelidir” 
ve boşluktan sonraki cümlenin anlamı “onlar 
için birlikte yaşamak zor olacaktır” şeklinde 
çevrilebilir. Seçenekler incelendiğinde bu iki 
ifadeyi birbirine bağlayacak geçiş kelimesinin 
(transitional words / transitors / connectors) “aksi 
takdirde” anlamına gelen “otherwise” (aksi 
halde, yoksa) olduğunu görülecektir. 
Doğru yanıt C seçeneğidir.
Seçenekler:

 | furthermore:
“üstelik, ayrıca, bundan başka” anlamına gelir. 
Bir “transitor” (geçiş) işlevsel sözcüğüdür. 
İki cümleyi yapısal olarak değil de anlamsal 
olarak birbirine bağlar. Bu soruda kavramsal 
olarak doğru yanıt olamaz.

 | for this:
“bunun için” anlamına gelir. Bir “transitor” 
(geçiş) işlevsel sözcüğüdür. İki cümleyi yapısal 
olarak değil de anlamsal olarak birbirine 
bağlar. Bu soruda kavramsal olarak doğru 
yanıt olamaz.

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

 | nonetheless:
“bununla birlikte, yine de” anlamına gelir. 
Bir “transitor” (geçiş) işlevsel sözcüğüdür. 
İki cümleyi yapısal olarak değil de anlamsal 
olarak birbirine bağlar. Bu soruda kavramsal 
olarak doğru yanıt olamaz.

 | on the contrary:
“aksine, tersine” anlamına gelen “transitor” bir 
sözcüktür. İki cümleyi yapısal olarak değil de 
anlamsal olarak birbirine bağlar. Bu soruda 
anlamsal olarak uygun olmadığından doğru 
yanıt olamaz.
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16 D due to
Soru işlevsel olarak incelendiğinde ad öbeklerini 
(corruption, royal extravagance, and the chaos 
that comes with revolution) ana cümleye (in 
1789, France was in a serious financial position) 
bağlamak için gerekli olan bir edat (ilgeç) ya da 
edat öbeğine ihtiyaç duyulduğu görülecektir. 
Boşluktan sonra gelen ad öbeği ile ana cümle 
arasında neden-sonuç ilişkisi olduğundan 
bu soruda kullanılması uygun olan ilgeç D 
seçeneğinde geçen “-den dolayı” anlamına 
gelen “due to” edat öbeğidir. “In 1789, France 
was in a serious financial position due to 
corruption, royal extravagance, and the 
chaos that comes with revolution” = 1789’da 
Fransa, yozlaşma, kraliyetin savurganlığı 
ve devrimle gelen kargaşadan dolayı mali 
bakımdan kötü durumdaydı. 
Diğer seçenekler:

 | according to:
-e göre 

 | irrespective of:
-e bakmaksızın 

 | despite:
-e rağmen 

 | such as:
gibi

17 E instead of 
Soruda verilen cümlede boşluğa bir edat 
öbeği gelmesi gerekmektedir. Verilen cümlenin 
anlamı “Eğitim fırsatları yaratmaya konsantre 
olmak ….. , hükümet dikkatlerini yeni iş 
imkanları yaratmaya çevirmelidir” olduğuna 
göre, cümleyi seçenekler içinden anlamca en 
iyi E seçeneğindeki “instead of” (-nın yerine) 
tamamlar. 
Diğer seçenekler: 

 | far from:
-den öte, -den uzak 

 | in accordance with:
-e göre 

 | with a view to:
için, amacıyla 

 | in case of:
-ması durumunda, -ması halinde
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18 D not only / but also
Soruda verilen her iki boşluktan sonra gelen 
işlevsel bakımdan tamamen paralel iki geniş 
zaman çekimli yüklemin gelmesi, bu cümlede 
“correlative conjunction” kullanımına işaret 
etmektedir. Seçenekler içinde bu türden bir 
bağlaca yalnızca D seçeneğinde (not only 
/ but also) rastlıyoruz. Cümlenin anlamı 
“Organizasyon endüstriyel firmalara yalnızca 
günlük psikolojik sorunları üzerine danışmanlık 
yapmakla kalmaz, aynı zamanda okuldan 
ayrılanlara mesleki tavsiyelerde bulunur” olur.

19 B how 
Soru kökündeki cümleye baktığımızda, boş 
bırakılan yerin yan cümleciğin bağlacını 
oluşturduğunu görüyoruz. Boşluktan hemen 
sonra bir sıfat ya da zarf türünden sözcük 
gelmesi, bizi doğrudan “how + adj. / adv. + 
sentence” (ne kadar ……. olduğu) yapısına 
götürür. Doğru yanıt B seçeneğidir. Cümlenin 
anlamı “Bir arkadaşın desteğine sahip olmak, 
bir engelin üstesinden gelmenin ne kadar zor 
olduğunu algılamamızı değiştirebilir” olur. 
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20 A which 
Bu soru incelendiğinde, “many faculties, institutes 
and schools” ismini niteleyecek bir “adjective clause” 
yapısının ilgi zamirinin eksik olduğu görülecektir. Bu 
yapıda olduğu gibi sıfat cümleciği içinde işlevi özne 
olan bir ismi nitelemek için kullanılan “of” ilgecinden 
sonra “which” ilgi zamiri kullanılabilir. Bu nedenle, 
seçenekler içinde “many faculties, institutes and 
schools” ismini doğru niteleyen “adjective clause”un 
ilgi zamiri “which” 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:
Ankara University was established in 1925, and 
many faculties, institutes and schools have since 
been set up within it. 
The first of these faculties, institutes and schools 
was the Faculty of Law.
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 “Ankara University was established 
in 1925, and many faculties, institutes and schools 
have since been set up within it, the first of which 
was the Faculty of Law” şeklini alacaktır. Doğru yanıt 
A seçeneğidir.
Ek Gramer Açıklaması:
İçinde aynı ismi ortak olarak içeren iki basit cümleyi 
birleştirerek tek bir cümle haline getirmek için 
“adjective clause” yapısını kullanırız. Bu yapıda 
kullanılan ilgi zamirleri aşağıdadır:

who, whom, which, that, when,  
where, whose, why

Bu ilgi zamirleri arasındaki seçimi nitelenen ismin 
“adjective clause” içindeki rolüne bağlı olarak yaparız. 

 | Nitelenen ismin öğesel görevi “adjective clause” 
yapısının öznesi ise, “who / which / that” ilgi 
zamirlerinden birisini; 

 | Nitelenen ismin öğesel görevi nesne ise “whom 
/ which / prep. + whom / prep. + which” ilgi 
zamirlerinden birisini; 

 | Nitelenen ismin öğesel görevi iyelik sıfatı ise 
“whose” ya da “noun + of + which” ilgi 
zamirlerinden birisini; 

 | Nitelenen ismin öğesel görevi yer zarfı 
ise “where” ya da “prep. + which” ilgi 
zamirlerindenbirisini; 

 | Nitelenen ismin öğesel görevi zaman zarfı 
ise “when” ya da “prep. + which” ilgi 
zamirlerinden birisini; 

 | Nitelenen ismin öğesel görevi neden ya da 
açıklama belirten isim türü bir sözcük (reason) 
ise “why” ilgi zamirini kullanırız. 
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21 B By comparison
Bu soruda “prepositional phrase” türü 
sözcük bilgisi ölçülmektedir. Cümleye “Daha 
önceki dönemlere ait modalara kıyasla, 
günümüzde ayakkabı stilleri sıkıcı bir şekilde 
pratiktir” anlamını B seçeneğinde geçen “by 
comparison” (kıyasla) verebilir. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.

22 C as
Bu soruda “take X as an example” (X’i örnek 
olarak almak) kalıbının bir parçası olan “as” 
(olarak) yapısı C seçeneğinde verildiği için 
doğru yanıt bu seçenektir.

23 C past
Bu soruda cümleye “On ikinci yüzyıl itibarıyla 
iyi giyinmiş bir asilzadenin ayakkabısının ucu 
parmaklarını iki inç geçiyordu” anlamını “past” 
(geçmiş olmak) verir. Doğru yanıt C seçeneğidir.
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24 D Even though
Bu soruda doğru yanıta soru kavramsal 
olarak inceleyerek varılabilir. Soru kökünde ilk 
cümle, “Pek çok dini ve laik lider asillerin 
bu son gereksiz abartı örneğini kınadılar” 
anlamına gelirken, ikinci cümle ise “bu, 
sivri uçlu ayakkabıların beş yüz yıllık 
egemenlikleri sona erinceye kadar sürdü” 
anlamına gelmektedir. Cümlelerin anlamları 
incelendiğinde iki cümle arasında anlamsal zıtlık 
olduğu görülür. Bu tür anlamsal zıtlık içeren 
iki cümleyi birbirine bağlamak için seçenekler 
içinden yalnızca D seçeneğinde geçen “even 
though” kullanılır. Doğru yanıt D seçeneğidir. 
Bu durumda cümlenin anlamı “Pek çok dini ve 
laik lider asillerin bu son gereksiz abartı örneğini 
kınasalar da bu durum, sivri uçlu ayakkabıların 
beş yüz yıllık egemenlikleri sona erinceye kadar 
sürdü” olacaktır.
Seçenekler; 

 | Even:
“hatta, bile” anlamına gelen bir “intensifier” 
(vurgulayıcı) sözcüktür. Bu soruda böyle bir 
işleve sahip olmadığından doğru yanıt olamaz.

 | As if:
“-mış gibi” anlamına gelir. Hal bildiren bir 
“adverbial clause” yapıyı temel cümleye 
bağlar. Bu soruda kavramsal olarak uygun 
değildir.

 | So:
“bu yüzden” anlamına gelir. Yan cümlenin 
sonuç, ana cümlenin de neden olduğu 
“adverbial clause” bağlacı olarak “so / so that 
/ so much so that / so … that / such … that” 
şeklinde kullanılır. Bu soruda anlamsal olarak 
uygun değildir. 

 | Even though:
“-e rağmen” anlamına gelen bir “adverbial 
clause of contrast” bağlacıdır. Bu soruda hem 
sözdizimsel olarak hem de anlam olarak doğru 
yanıttır.

 | Even so:
“öyle bile olsa” anlamına gelen bir sözcük 
öbeğidir. İki cümleyi birbirine bağlamak için 
kullanılmaz. Bu soruda hem sözdizimsel olarak 
hem de anlam olarak doğru yanıt olamaz.
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25 C lasted
Zaman bilgisinin ölçüldüğü bu soruda, soru 
kökünde bizi doğru yanıta götürecek “until 
pointed toe shoes ended their five-century 
reign” ifadesi ikinci boşluğa gelecek zamanın 
“definite past” için kullandığımız zaman olan 
“Simple Past Tense” olduğunu gösterir. Bu 
nedenle, bu boşlukta eylem “lasted” olarak 
çekilmelidir. C seçeneği doğru yanıttır.

26 E amazingly
Bu soruda zarf türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Cümleye “Küçük bir çocuk olduğu andan itibaren 
Wolfgang Amadeus Mozart, hayret verici 
derecede yetenekli bir müzisyendi” anlamını E 
seçeneğinde verilen “amazingly” (hayret verici 
bir şekilde) verebilir. Doğru yanıt E seçeneğidir.
Seçenekler;

 | reluctantly:
(isteksizce, gönülsüzce) with reluctance

 | fictitiously:
(hayali bir şekilde) in a false manner intended 
to mislead

 | eventually:
(en sonunda, nihayetinde) at the very end; 
finally

 | virtually:
(gerçekte, aslında) in fact or to all purposes; 
practically

 | amazingly:
(hayret verici bir şekilde) in an amazing 
manner
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27 D when
Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal 
olarak inceleyerek varılabilir. Soru kökünde ilk 
cümle, “O, yalnızca üç yaşındaydı” anlamına 
gelirken, boşluktan sonra gelen ikinci cümle 
ise, “klavyeli enstrümanları çalmaya başladı” 
anlamına gelmektedir. Cümlelerin anlamları 
incelendiğinde iki cümle arasında aynı zamanda 
meydana geliş ilişkisi olduğu görülür. Bu tür 
aynı zamanda meydana geliş ilişkisi olan iki 
cümleyi birbirine bağlamak için seçenekler 
içinden yalnızca D seçeneğinde geçen 
“when” kullanılır. Doğru yanıt D seçeneğidir. 
Bu durumda cümle “Yalnızca üç yaşındayken 
klavyeli enstrümanlarla oynamaya başladı” 
anlamına gelir.

28 A before
İlgeçler kendi başlarına anlam taşımaz ancak 
diğer sözcüklerle kullanıldıklarında diğer 
sözcükler arasındaki ilişkiyi kurarlar. Bu soruda 
da diğer sözcükler arası anlam ilişkisini kuran 
ilgeç bilgisi sorgulanmaktadır. Bu boşlukta 
“Avusturya imparatorunun önünde” anlamını 
boşluktan sonra gelen “…….. the emperor of 
Austria” isim öbeğine “before” ilgeci verebilir. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.

29 B had been published
Zaman ilişkilerinin sorgulandığı bu cümlede, 
bu gibi zaman zarf cümleciklerinde “by the 
time” bağlacındaki eylemin zamanı “simple 
past tense” olduğu durumlarda, temel cümlenin 
eyleminin zamanının mutlaka “past perfect 
tense” olması gerekir. Bu bilgi de bizi doğrudan 
doğru yanıt olarak B seçeneğine götürür. Doğru 
yanıt B seçeneğidir. 

Ek Gramer Notu: BY THE TIME

Past Perfect + BY THE TIME  + Simple Past
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30 D As
Cümleye “... bugün Mozart bütün zamanların 
en büyük bestecilerinden biri olarak hatırlanır” 
anlamı vardır. Cümleye bu anlamı verecek edat 
“as” olacağından doğru yanıt D seçeneğidir. 

31 E Zamanla gerçekleşen dönüşüm / değişimi ifade 
etmek için “-dıkça” anlamında zaman zarfı 
yan cümleciğinin başında kullanılan “as”, ana 
cümleyle zaman uyumu içinde kullanılır. Soru 
bu bakımdan incelendiğinde, doğru yanıtın 
E seçeneği olduğu görülecektir. Anlamsal 
olarak ise, soru kökünde verilen “As children 
become more self-critical = “Çocuklar daha 
özeleştirel oldukça …” ifadesini anlamca en iyi 
E seçeneğinde verilen “… they become more 
likely to discard their work” = “… ödevlerini 
önemsememeleri daha olasıdır” ifadesi 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt E seçeneğidir. 
Ayrıca bu seçenekte geçen “they” adılı soru 
kökünde geçen “children” isim öbeği yerine 
kullanılmakta ve doğru yanıtın bulunmasında 
ipucu oluşturmaktadır. Bu durumda cümlenin 
anlamı şöyle olur: “Çocuklar daha özeleştirel 
oldukça, ödevlerini önemsiz görmeleri daha 
olasıdır.”
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32 C Soru kökü incelendiğinde koşul cümleciğinin 
zamanının “unreal present” olduğu görülecektir. 
Koşul cümleciğinin “Type 2 - Unreal Present” 
olduğu durumlarda, ana cümlede “would / could 
/ might + V1” kullanılır. Bu durumda yalnızca 
zaman uyumu kuralından doğru yanıtın A, 
C veya D seçeneklerinden birisinin olması 
gerektiği görülür. Bu durumda bu üç seçenek 
anlamları açısından incelenmelidir. Anlamsal 
olarak incelendiğinde ise soru kökünde geçen 
“Eğer kullanıcı talebi yeniliğin arkasındaki tek 
itici güç olsaydı …” ifadesini C seçeneğinde 
verilen “… fırın dünyanın en karmaşık cihazı 
olurdu” ifadesi anlamlı olarak tamamlar. Doğru 
yanıt C seçeneğidir.
Koşul kipli cümlelerde zaman uyumu şartı 
vardır. Zaman uyumsuzluğu gösteren B ve E 
seçeneklerini bu yüzden daha işin başında 
elemek yerinde olur. Şimdi de koşul kipi 
cümleciklerini (conditional clauses) yapısal 
olarak hatırlayalım. 
Temel olarak üç tip koşul cümleciği vardır:

Conditional Clase Main Clause

TYPE 1 If + present tense (V1)
present tense / future / 

modal + V1

TYPE 2
If + past tense (V2) / 

(could)
modal (past) + V1

TYPE 3 If + past perfect tense
would / could + have 

+ V3

33 D “So long as” sözcüğü hem zaman hem de şart 
cümleciği (if clause) bağlacıdır ve bu soru kökü 
incelendiğinde 30. sorunun açıklamasında 
görülebileceği gibi Type 2 türünde bir şart 
cümleciğinin verilmiş olduğu “produced” 
sözcüğünden anlaşılmaktadır. Yukarıdaki 
tabloda görüleceği gibi koşul cümleciğinin 
“unreal present” olduğu durumlarda ana 
cümlede “would / could / might + V1” kullanılır. 
Bu durumda yalnızca zaman uyumu kuralından 
doğru yanıtın D olması gerektiği görülür. 
Anlamsal olarak incelendiğinde ise soru kökünde 
geçen “Sanayileşmiş bir ülkenin köylüsü, ailenin 
ihtiyacından daha fazlasını ürettiği sürece …” 
ifadesini D seçeneğinde verilen “… ekonomik 
bağımsızlığın tadını neredeyse tam olarak 
çıkarabilir” ifadesi anlamlı olarak tamamlar. 
Doğru yanıt D seçeneğidir. 
Ayrıca bu seçenekte geçen “he” adılı 
soru kökünde geçen “a villager in an 
unindustrialized country” isim öbeği yerine 
kullanılmakta ve doğru yanıtın bulunmasında 
ipucu oluşturmaktadır.
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34 E Cümleyi uygun bir şekilde tamamlayan ifadenin 
bulunması istenen bu tür soruları, soruyu 
kavramsal ve yapısal olarak inceleyerek 
çözebiliriz. “Though” 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 “Düşen emlak fiyatlarının gerçekte 
ekonomiyi tehlikeli bir düşüş sarmalına 
sokma olasılığı olsa da” ifadesini seçenekler 
içinden anlamlı olarak E seçeneğinde verilen 
“bu tür bir ekonomik afete işaret eden kanıt 
pek yoktur” ifadesi tamamlar. Doğru yanıt E 
seçeneğidir. 
Bu seçenekte geçen “such an economic 
disaster” ifadesi de soru kökünde geçen “pull 
the economy into a harmful downward 
spiral” ifadesi yerine kullanılmıştır.

35 D Soru kökünde verilen “Bir gazete fotoğrafçısı, 
eserinde kişiliğinin izlerini bırakmaktan 
kendini alıkoyamaz” ifadesini anlamsal olarak 
en iyi D seçeneğinde verilen “ne kadar nesnel 
olmaya çalışırsa çalışsın” ifadesi tamamlar. 
Bu durumda cümlenin anlamı: “Bir gazete 
fotoğrafçısı ne kadar nesnel olmaya çalışırsa 
çalışsın, eserinde kişiliğinin izlerini bırakmaktan 
kendini alıkoyamaz” olacaktır. Doğru yanıt D 
seçeneğidir. Diğer seçenekler kavramsal olarak 
soru köküyle ilgili değildir.

36 C Soru kökünde verilen “Şu anda güneş enerjisi 
hâlâ daha ait olduğu çağı çoktan aşan bir 
fikirdir” ifadesini anlamsal olarak en iyi C 
seçeneğinde verilen “ancak gerekli teknolojiye 
halihazırda sahibiz ve maliyet de giderek 
düşüyor” ifadesi tamamlar. Bu durumda 
cümlenin anlamı: “Şu anda güneş enerjisi hâlâ 
daha ait olduğu çağı çoktan aşan bir fikirdir; 
ancak gerekli teknolojiye halihazırda sahibiz ve 
maliyeti de giderek düşüyor” olacaktır. Doğru 
yanıt C seçeneğidir. Diğer seçenekler kavramsal 
olarak soru köküyle ilgili değildir. 
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37 A Soru kökünde verilen “şu anda reform 
yanlısı politikacılar değişim için hükümeti 
baskı altında tutmaya çalışıyorlar” ifadesini 
anlamsal olarak en iyi A seçeneğinde verilen 
“yine başarısız olacakları yönündeki yüksek 
olasılığa karşın” ifadesi tamamlar. Bu durumda 
cümlenin anlamı: “Yine başarısız olacakları 
yönündeki yüksek olasılığa karşın, reform yanlısı 
politikacılar şu anda değişim için hükümeti baskı 
altında tutmaya çalışıyorlar” olacaktır. Doğru 
yanıt A seçeneğidir. Diğer seçenekler kavramsal 
olarak soru köküyle ilgili değildir.

38 B Soru kökünde verilen “başarılı olduklarını 
bilmiyorlardı” ifadesini anlamsal olarak en iyi 
B seçeneğinde verilen “geri dönüp ölçümleri 
yapana kadar” ifadesi tamamlar. Bu durumda 
cümlenin anlamı: “Geri dönüp ölçümleri yapana 
kadar başarılı olduklarını bilmiyorlardı” olacaktır. 
Doğru yanıt B seçeneğidir. Diğer seçenekler 
kavramsal olarak soru köküyle ilgili değildir. 

39 E Soru kökünde verilen “Brook’un anlatımında 
her bilgi hikayeyi ileriye doğru sürükler” 
ifadesini anlamsal olarak en iyi E seçeneğinde 
verilen “Çoğu edebi eser geçmişe atıfta 
bulunmak için mücadele ederken” ifadesi 
tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı: 
“Çoğu edebi eser geçmişe atıfta bulunmak için 
mücadele ederken, Brook’un anlatımında her 
bilgi hikayeyi ileriye doğru sürükler” olacaktır. 
Doğru yanıt E seçeneğidir. Diğer seçenekler 
kavramsal olarak soru köküyle ilgili değildir. 

40 D Soru kökünde verilen “Charles Dickens’in 
Oliver Twist’ini okuduktan sonra …” ifadesini 
anlamsal olarak en iyi D seçeneğinde verilen 
“çocukluk dönemindeki sevgi ve ilginin 
değerini anlayabiliriz” ifadesi tamamlar. Bu 
durumda cümlenin anlamı “Charles Dickens’in 
Oliver Twist’ini okuduktan sonra, kişi çocukluk 
dönemindeki sevgi ve ilginin değerini anlar” olur. 
Doğru yanıt D seçeneğidir.
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41 C Soru kökünde verilen “Olağanüstü kötü hava 
şartlarından dolayı” ifadesini anlamsal olarak 
en iyi C seçeneğinde verilen “bu yıl hasat 
çok kötüydü” ifadesi tamamlar. Bu durumda 
cümlenin anlamı: “Olağanüstü kötü hava 
şartlarından dolayı bu yıl hasat çok kötüydü” 
olacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Diğer 
seçenekler kavramsal olarak soru köküyle ilgili 
değildir.

42 C Soru kökünde verilen ana cümlenin özne + 
yüklemi, “Trabzon’s Ayasofya Church ... was 
constructed” ifadesidir ve bu ifade yalnızca C 
seçeneğinde “… Trabzon Ayasofya Kilisesi ... 
inşa edilmiştir” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. 
Doğru yanıt C seçeneğidir.

 | Trabzon’s Ayasofya Church:
Trabzon Ayasofya Kilisesi

 | which serves as a museum today:
günümüzde müze olarak hizmet veren

 | was constructed:
inşa edilmiştir

 | in the time of Manuel Comnenos I (1238-
1263):

1. Manuel Comnenos (1238-1263) zamanında

 | one of the kings of the Trabzon Empire:
Trabzon İmparatorluğu krallarından
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43 E Soru kökünde verilen son fiil + zarf öbeği “are still 
alive at present” ifadesidir ve bu ifade yalnızca 
E seçeneğinde “… hâlâ varlığını sürdürmektedir” 
şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.

 | old Turkish houses:
eski Türk evleri 

 | are the structural cornerstones:
temel yapıtaşlarıdır 

 | of Turkish urban culture:
Türk kent kültürünün

 | which were formed:
oluşan

 | over hundreds of years:
yüzlerce yılda

 | and are still alive at present:
ve günümüzde hâlâ varlığını sürdürmektedir

44 E Soru kökünde verilen cümlede geçen “… but … 
” ifadesinin Türkçe dengi yalnızca E seçeneğinde 
“… ancak ...” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. 
Doğru yanıt E seçeneğidir.

 | the author is known:
yazar tanınmaktadır

 | primarily:
öncelikle

 | as a poet:
bir şair olarak

 | but:
ancak

 | he occasionally wrote:
ara sıra yazmıştır

 | prose:
düzyazılar 

 | in the form of:
biçiminde

 | short stories, novels and essays:
kısa öyküler, romanlar ve denemeler 



www.pelikanyayinevi.com.tr

YÖKDİL İKİZİ

DENEME - 1
SOSYAL BİLİMLER

45 D Soru kökünde verilen cümlede geçen “… was 
towards the freeing of economic activity and 
the lifting of restrictions on the movement 
of labor, capital, goods and resources …” 
ifadesinin Türkçe dengi yalnızca D seçeneğinde 
“ekonomik faaliyetlerin serbest bırakılması ve 
işgücü, sermaye, mal ve kaynak hareketleri 
üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması yönündeydi” 
şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

 | from the late eighteenth century:
on sekizinci yüzyılın sonlarından 

 | to the early twentieth century:
yirminci yüzyılın başlarına kadar 

 | the main tendency in the country:
ülkedeki ana eğilim 

 | was towards:
yönündeydi

 | the freeing of economic activity:
ekonomik faaliyetlerin serbest bırakılması 

 | and the lifting of restrictions:
ve kısıtlamaların kaldırılması

 | on the movement:
hareketleri üzerindeki

 | of labor, capital, goods and resources:
ve işgücü, sermaye, mal ve kaynak 

46 B Soru kökünde verilen yan cümle olan “… even 
though economic reforms may involve painful 
sacrifices in the beginning …” ifadesinin 
Türkçe dengi yalnızca B seçeneğinde “Ekonomik 
reformlar başlangıçta acı özveriler gerektirse bile” 
şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.

 | even though:
-se bile

 | economic reforms:
ekonomik reformlar

 | may involve painful sacrifices:
acı özveriler gerektir

 | in the beginning:
başlangıçta

 | the long term benefits:
uzun vadeli yararları

 | and rising prosperity:
ve artan refah

 | will bolster up:
güçlendirecektir

 | political freedom in the region:
bölgelerdeki siyasi özgürlüğü
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47 D Soru kökünde verilen ana cümle olan “… much 
of Turkish-textile industry is still on a small-
scale …” ifadesinin Türkçe dengi yalnızca D 
seçeneğinde “Türkiye’deki tekstil endüstrisinin 
çoğu hala küçük ölçeklidir” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

 | although:
-na karşın

 | the Turkish Government:
Türk hükümeti

 | is seeking:
yollarını araması

 | to make textile industry more efficient:
tekstili daha verimli hale getirmenin

 | much of Turkish-textile industry:
Türkiye’deki tekstil endüstrisinin çoğu

 | still:
hala

 | is on a small-scale:
küçük ölçeklidir

48 A Soruda verilen cümlenin yüklemi “ortaya 
koydu” öznesi ise “daha detaylı bir inceleme” 
olduğuna göre, İngilizce cümlenin özne + 
yüklemi “a more detailed survey disclosed” 
olacaktır. Bu karşılık sadece A seçeneğinde 
verilmiştir ve bu seçenek doğru yanıt olur.

 | daha detaylı bir inceleme:
a more detailed survey

 | bu toplumlarda:
in these societies

 | kendi ev halkı için:
for their households

 | mahsul yetiştiren çiftçilerin:
the farmers growing crops

 | aslında:
in fact

 | kadınların olduğunu:
that are women

 | ortaya koydu:
disclosed
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49 B Cümlede bağlaç olarak kullanılan “eğer” 
sözcüğünün İngilizce karşılığı “if” olmalıdır. Bu 
bağlaç “whether” olamaz, çünkü bu sözcüğün 
anlamı “olup olmadığı” anlamına gelir. Bu 
durumda C seçeneği hemen elenmelidir. Sorudaki 
cümlede ana cümlenin özne ve yüklemi “bu … 
göstermektedir” olduğuna göre, bu ifadenin 
İngilizce karşılığı sadece B seçeneğinde olduğu 
gibi “this indicates” olabilir. A seçeneğinde 
yer alan “this is because”, D seçeneğinde yer 
alan “this is due to” ve E seçeneğinde yer alan 
“this is because” şeklindeki neden belirten 
ifadeler sorudaki cümlede yoktur ve bu nedenle 
doğru yanıt olamazlar. 

 | eğer …-se:
if

 | enerji sıkıntısı:
the problem of energy

 | tüm ülkelerde:
in all countries

 | önemli bir konu haline gelmiş:
has become a serious issue

 | bu:
this

 | dünyanın devamlı olarak artan:
the world’s constantly growing

 | enerji ihtiyacını:
energy needs

 | karşılamanın:
to satisfy

 | artık mümkün olmadığını:
that it is no longer possible

 | göstermektedir:
indicates
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50 D Soruda verilen Türkçe cümlede özne konumunda 
“bu göstergelerdeki artışları zenginliğin 
belirtileri olarak görmek” şeklinde bir isim 
cümleciği yer alıyor. Bu isim cümleciğinde 
yüklem konumunda yer alan “görmek” ifadesi 
İngilizce’de “present participle” olarak “seeing” 
ya da “viewing” şeklinde ifade edilebilir. A 
seçeneğinde yer alan “regarding” sözcüğü “ile 
ilgili olarak” anlamına geldiğinden doğru yanıt 
olamaz. C seçeneğinde yer alan “assessing” 
sözcüğünün anlamı “değerlendirerek” 
anlamına gelir. E seçeneğinde zaten bir “present 
participle” değil “it seems” ile başlayan normal 
bir cümle vardır. Bu durumda doğru yanıt B ya 
da D seçeneği olacaktır. Ana cümlenin yüklem 
öbeği olan “mantıklı hale getirmektedir” 
ifadesinin tam karşılığı “makes it logical” 
şeklinde D seçeneğinde verilmiştir. Bu nedenle 
doğru yanıt D olur.

 | bu göstergelerdeki artışları:
increases in these indicatory

 | zenginliğin belirtileri olarak:
as signs of affluence

 | görmek:
viewing

 | devlet hazinesinin büyük bir kısmının:
a larger share of the public purse

 | ulaşımda:
the transport

 | altyapı tesislerinin:
infrastructure

 | geliştirilmesi için:
to expanding

 | ayrılmasını:
to devote

 | mantıklı hale getirmektedir:
makes it logical
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51 E Soruda verilen cümlenin öznesi 
“concentration” ve yüklemi ise “ruh halidir” 
olduğuna göre, bunların İngilizce’deki tam 
karşılıkları “concentration is a state of 
mind / spirit” olabilir. Bu durumda A, B ve 
D seçenekleri kesinlikle doğru yanıt olamaz, 
çünkü bu seçeneklerde sırasıyla “a kind of 
attention”, “an unwavering awareness” ve 
“a state of life” ifadeleri kullanılmıştır. Sorudaki 
cümlede geçen “ön şart” ifadesi ise yalnızca 
E seçeneğinde “prerequisite” şeklinde doğru 
olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt E olur.

 | konsantrasyon:
concentration

 | tüm sporcuların:
all sportspeople

 | iyi bir performans için:
to good performance

 | ön şart:
a prerequisite

 | olarak gördükleri:
recognize as

 | bir ruh halidir:
is a state of spirit

52 B Soruda verilen cümlede yüklem konumunda 
“verir” sözcüğünü görüyoruz. Bu sözcüğün 
cümledeki asıl anlamı “hizmetleri sağlar” 
olduğundan, geniş zamanda İngilizce karşılığı 
“provides” olur. Cümlenin öznesi ise “yerel 
hükümet” olduğuna göre, bu ifadenin karşılığı 
da “local government” olacaktır. Bu durumda 
özne + yüklemin çevirisi “local government 
provides” olacaktır. Bu karşılığa sadece B 
seçeneğinde rastlıyoruz. E seçeneğinde doğru 
özneyle birlikte “gives” yüklemini görüyoruz. Bu 
sözcükte doğru olabilir, ancak Türkçe cümlede 
“bize” denilirken, E seçeneğinde “to people” 
(insanlara) karşılığı dikkat çekiyor. Bu nedenle 
doğru yanıt B seçeneği olur.

 | yerel hükümet:
local government

 | bize … verir:
provides us

 | okullar, kütüphaneler:
with schools, libraries

 | ve diğer önemli hizmetleri:
and other important services
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53 D Sorudaki Türkçe ifadenin yüklemi “seçtiler” 
olduğuna göre, özne çoğul üçüncü şahıs olan 
“onlar” (= they) olacaktır. Bu durumda özne 
+ yüklem kalıbının karşılığı “they chose” 
olacaktır. Bu karşılığın verilmiş olduğu tek 
seçenek olan D seçeneği doğru yanıt olur.

 | kanunların uygulandığını:
that the laws were put into force

 | görebilmek için:
to see

 | Yüzbaşı John Smith’i … seçtiler:
they chose Captain John Smith

 | konseyin başkanı olarak:
as president of the council

54 B Parça, Harvard Üniversitesi’nde dönem başı 
ders seçimi sırasında yaşanan bir haftalık 
“alışveriş dönemi” ile ilgili. B seçeneğinde 
verilen “İstedikleri gibi mümkün olduğunca 
fazla örnek derse girebilirler ve böylelikle en 
uygun dersleri seçebilirler” ifadesi parçayı 
metinsel birlik ve bütünlük içinde tamamlar. 
Doğru yanıt B seçeneğidir.

55 C Parça, bir yerin ilerleyememesinin nedenleri ile 
ilgili. C seçeneğinde verilen “Sahra’nın altında 
kalan Afrika’nın ekonomik olarak sıçrama 
yapamamasına pek çok sebep sunulmuştur” 
ifadesi parçayı metinsel birlik ve bütünlük içinde 
tamamlar. Doğru yanıt C seçeneğidir.

56 D Parça, İngiltere’de devlet desteğinin azaltılması 
veya kesilmesinden sonra müzelerin giderlerini 
karşılayabilmek için giriş ücreti almaya 
başlamaları ve halkı müzelere çekebilmek 
için daha güzel sergiler yapmaları ile ilgili. D 
seçeneğinde verilen “Şu anda pek çok müze 
eserlere dokunabildiğiniz interaktif sergiler 
sunuyor” ifadesi parçayı metinsel birlik ve 
bütünlük içinde tamamlar. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.
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57 E Parça, Hindistan’da kadınlar arasındaki 
okuryazarlık oranının düşük olmasının sebepleri 
ile ilgili. E seçeneğinde verilen “Bu, onların 
çoğunlukla ailenin yetiştirilmesi ve evin bakımını 
üstlenmelerindendir” ifadesi parçayı metinsel 
birlik ve bütünlük içinde tamamlar. Doğru 
yanıt E seçeneğidir. Bu seçenekte kullanılan 
“this” zamiri parçanın ikinci cümlesi olan “In 
India, for example, high levels of illiteracy are 
common among girls and young women” ifadesi 
yerine kullanılarak iki cümle arasında bağ 
oluşturmaktadır.

58 B Parça, Normandiyalıların İngiltere’yi fethetmele-
rinden sonra İngilizcenin Normandiya Fransız-
casının etkisi altına girmesi ile ilgili. B seçene-
ğinde verilen “Kaçınılmaz olarak her iki dilin 
kullanımı da arttı” ifadesi parçayı metinsel birlik 
ve bütünlük içinde tamamlar. Doğru yanıt B se-
çeneğidir.

59 C Bu soruda giriş cümlesinin yeri boş bırakılmış. 
Bu durumda bizden konu cümlesini bulmamız 
isteniyor. Paragrafta konu cümlesi tüm paragrafın 
bir bakıma özetini kapsamalıdır. İkinci cümlede, 
çevirinin A dilindeki bir cümlenin sadece B diline 
mekanik olarak dönüştürülmesinden ibaret 
olmadığı ifade ediliyor. Sonraki cümledeyse, 
bundan ziyade çevirinin karmaşık bir sanat 
olduğu ve düşünce ve deyimlerin dilden 
dile farklılık gösterdiğinden söz ediliyor. Bu 
durumda giriş cümlesinde çevirinin kolay bir 
şey olmadığına yönelik bir giriş ifadesine gerek 
vardır. Bu yönde bir ifadeye C seçeneğinde 
rastlıyoruz: “Sadece iki dil bilmek bir kimseyi 
çevirmen yapmaya yetmez.” Bu cümleden 
hareketle ikinci cümlede A ve B dillerinden söz 
ediliyor ve çevirinin bu iki dil arasında mekanik 
bir dönüşüm süreci olmadığı belirtiliyor. Bu 
durumda doğru yanıt C seçeneği olur. 
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60 B Parça genel olarak ABD’nin Irak’ta artık yeni 
bir başlangıç yapamayacağı, ancak en kısa 
sürede ülkeden çekilerek yeni bir hatadan 
sakınabileceği ile ilgili. B seçeneğinde verilen 
“Irak Hükümeti sel gibi doğal afetlere önlem 
olsun diye altyapısını ıslah etmeye karar 
verdi” ifadesi ana konunun dışına çıktığı için bu 
paragrafın metinsel birliğini bozmaktadır. Doğru 
yanıt B seçeneğidir.

61 D Parça genel olarak Avrupa’nın birlik olarak ayakta 
kalabilmek ve ABD’nin alternatifi olabilmek için 
neler yapması gerektiği ile ilgili. D seçeneğinde 
verilen “Ancak biri dışında büyük Avrupa 
Devletlerinin tamamı Kyoto Protokolünü 
imzaladı” ifadesi ana konunun dışında kaldığı 
için bu paragrafın metinsel birliğini bozmaktadır. 
Doğru yanıt D seçeneğidir.

62 C Parça genel olarak, Rusya’nın eski Sovyetler 
Birliği’nden ayrılmış devletlerin ve Doğu 
Avrupa’nın büyük kısmının enerji bakımından 
Rusya’ya olan bağımlılığına rakip çıkmasını 
engellemek için aldığı önlemlerle ilgili. C 
seçeneğinde verilen “Japonya ile adalar 
konusunda uzun süreden beri devam eden 
anlaşmazlık da çözülmeli” ifadesi ana konunun 
dışında kaldığı için bu paragrafın metinsel 
birliğini bozmaktadır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

63 B Parça genel olarak, Amerikan Anayasasının 
tüm önemli atamalar konusunda senatonun 
tavsiyelerde bulunmasını ve olurunun alınmasını 
zorunlu kıldığı ve bunun da bazen sorunlar 
yarattığı ile ilgili. B seçeneğinde verilen “Yakında 
Senato, görevi öncekinden devralacak olan 
baş hakimin atamasıyla ilgili toplantılar 
yapacak” ifadesi ana konunun dışında kaldığı 
için bu paragrafın metinsel birliğini bozmaktadır. 
Doğru yanıt B seçeneğidir.
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64 D İlk cümlede, Dünya nüfusu yedi milyara 
yaklaştıkça, insanoğlunun karşı karşıya kaldığı 
sorunların hiçbir zaman bu kadar fazla olmadığı 
belirtiliyor. İkinci cümlede ise, bilimin bu en 
temel sorunların pek çoğuna çözüm olduğu 
vurgulanmış. Üçüncü cümlede artan nüfusun 
yiyecek, enerji ve güvenlik ihtiyaçlarının 
tamamının karşılanması için bilimden daha 
fazla şeye ihtiyaç olduğu belirtilmiş. Beşinci 
cümlede bunun (artan nüfusun yiyecek, enerji ve 
güvenlik ihtiyaçlarının tamamının karşılanması) 
için sınırlar ötesindeki insanların, hükümetlerin, 
örgütlerin ve kültürlerin birlikte çalışmasını 
zorunlu kıldığı belirtiyor. Görüldüğü gibi üçüncü 
cümle ile beşinci cümle birbirini tamamlar 
niteliktedir. Küçük ya da büyük şirketlerin ticareti 
rahatlatmak için daha fazla yenilik yapmak 
zorunda olduğunun belirtildiği dördüncü cümle 
temel konunun dışında kaldığı için metinsel 
birliği bozmaktadır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

65 D İlk cümlede uykunun hatıraların kurtarılması 
için bir yol olduğundan söz ediliyor. İkinci 
cümlede bu ifadeye paralel olarak, Chicago 
Üniversitesi’ndeki araştırmacıların kapalı 
durumdaki gözlerin gün içindeki hatıraları 
anımsayabildiğini keşfettikleri belirtiliyor. Bu 
durumda konu akışına göre sonraki cümlelerde 
bu araştırmanın sonuçlarına yer verilmesi 
beklenebilir. Üç ve beşinci cümlelerde yer alan 
“a group of college students” ifadesi ile “the 
latter group” (sonraki grup) ifadesi, araştırmaya 
katılan grupları kastetmektedir. Ayrıca üçüncü 
cümlede yer alan “some students” ve “others” 
ifadesinden sonra beşinci cümlede geçen “the 
latter group” ifadesi, üçüncü cümledeki iki 
gruptan ikincisine gönderme yapmaktadır. Bu 
açıklamalara göre dördüncü cümlenin açıkta 
kaldığı anlaşılmaktadır. Şimdi bir de dördüncü 
cümlenin anlamına bakalım: “PIN numaranızı 
ya da karşılaştığınız kişilerin adlarını 
hatırlayamıyorsanız, bunları düşünerek 
uyumaya çalışın.” Bu cümlede öznenin “you” 
olması da paragraftaki genel özne uyumuna 
uymamaktadır ve konuyu öznelleştirmektedir. 
Oysa konu geneldir ve bir araştırmanın 
sonuçlarını yansıtmaktadır. Bu bilgilere göre 
doğru yanıt D seçeneği olacaktır.
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66 A İlk soruda ırksal önyargı hakkında parçada yer 
alan bilgiyi seçenekler arasından bulmamız 
istenmiştir. Soru kökünde yer alan “racial 
prejudice” doğru yanıtın tespitinde kolaylık 
sağlayabilecek bir anahtar ifade olabilir. Parçada 
geçen “… overt racial prejudice. But an 
unsettling study published by researchers in 
the United States suggests that there is still a 
long way to go” cümlesinde, Amerika’da yapılan 
bir araştırmaya göre, ırksal önyargı konusunda 
hâlâ alınması gereken uzun bir yol olduğunun 
vurgulandığı ifade ediliyor. Yine parçada geçen 
“Even today, the study finds, Americans of 
various races still unconsciously dehumanize 
their black fellow citizens” cümlesindeyse, 
bugün bile Amerikalıların siyahi vatandaşlarını 
aşağıladıkları ifade ediliyor. Bu cümlede geçen 
“even today” (bugün bile) ifadesinden, ırksal 
önyargının içinde bulunduğumuz çağda da 
hüküm sürdüğünü (prevail) anlıyoruz. Bu bilgiye 
göre doğru yanıt A seçeneği olacaktır. 

67 C Soru kökünde anahtar sözcük ya da ifade 
bulunmayan bu soruda, parçada ifade edilmiş 
olan bilgiyi seçenekler arasından bulmamız 
isteniyor. Soru kökünde anahtar ifade ya da 
sözcük olmadığı durumlarda, doğru yanıtı 
bulmak daha zor ve zaman alıcı olabilir. Parçada 
geçen “In an experiment in which students 
were subliminally flashed a photo of either an 
African-American or a European-American 
face, and then shown a blurry picture of 
an ape, those shown the black face were 
quicker to recognize the ape” cümlesinde, 
yapılan bir deneyde, öğrencilere önce siyahi bir 
Amerikalının, sonra da beyaz bir Amerikalının 
yüzüne ait bir resmin hızlı bir şekilde gösterildiği, 
sonra da net olmayan bir maymun resminin 
gösterildiği belirtiliyor ve siyahi yüzün maymunu 
daha çabuk çağrıştırdığı söyleniyor. Bu 
deneyden de anlaşılacağı gibi, siyahi yüzün 
öğrencilerde maymunu çağrıştırması, ırkçılığın 
halen var olduğunun göstergesidir. Bu bilgiye 
göre doğru yanıt C seçeneği olacaktır. 
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68 B Anahtar ifade ya da sözcüğün bulunmadığı bu 
soruda, parçaya göre doğru olan bilginin yer 
aldığı seçeneği tespit etmemiz isteniyor. Bu 
gibi sorular parçada belli bir kesime odaklanma 
imkanı vermediğinden, doğru yanıtı bulmak 
genelde daha zor ve zaman alıcı olur. Parçada 
“an unsettling study published by …”; 
“Even today, the study finds, …” ve “In an 
experiment in which students …” ile başlayan 
cümlelerde, ırk ayrımı ile ilgili olarak şu ana 
kadar kat edilmiş olan yola karşın, şu an ulaşılan 
noktanın tam anlamıyla tatminkar olmadığı ima 
edilmektedir. Bu çıkarıma göre doğru yanıt B 
seçeneği olacaktır: “… ırksal tutumlar üzerinde 
yapılan çok daha fazla sayıdaki araştırma 
görmek istediğimiz durumun olmadığını 
göstermektedir.” 

69 E Bu soruda Verne’nin edebi değeri ile ilgili 
parçada yer alan bilgiyi seçenekler arasından 
bulmamız istenmektedir. Soru kökünde geçen 
“Verne’s literary merit” ifadesi doğru yanıtın 
tespitinde yardımcı olabilecek anahtar ifadedir. 
Parçada geçen “Jules Verne enthusiasts are 
pushing for a reconsideration of the writer as 
an influential literary figure, whose 64 novels 
and stories - of admittedly varying literary 
quality” cümlesinde, Jules Verne hayranlarının 
yazarın etkili bir edebi kişilik olduğu konusunu 
yeniden değerlendirmeye açtıkları ve edebi 
nitelik açısından farklı değere sahip 64 roman 
ve hikayeyi değerlendirmeye tabi tuttukları ifade 
ediliyor. Bu bilgiye göre doğru yanıt E seçeneği 
olacaktır: “Verne’nin edebi değeri çok sayıda 
kişi tarafından sorgulanmaktadır.” 

70 C Soru kökünde yine anahtar sözcük ya da 
ifadenin yer almadığı bu soruda, parçada ifade 
olunan bilgiyi seçenekler arasından bulmamız 
istenmektedir. Parçada geçen “Best known 
for his novels” 20,000 Leagues Under the Sea 
“and” Around the World in 80 Days, “Jules 
Verne …” ifadesinde, Jules Verne’nin en bilinen 
eserlerinin Denizler Altında 20,000 Fersah 
ve Seksek Günde Devrialem olduğu açıkça 
belirtilmektedir. Bu bilgiye göre doğru yanıt C 
seçeneği olacaktır. 
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71 B Bu soruda İngilizce konuşulan dünya ile ilgili 
parçada yer alan bilgiyi bulmamız isteniyor. 
Soruda geçen “the English-speaking world” 
ifadesi doğru yanıtı daha kolay tespit etmemizde 
yardımcı olabilecek anahtar ifadedir. Parçada 
geçen “in the English-speaking world, Jules 
Verne has been pigeonholed as merely a 
young boy’s adventure writer” ifadesinde, 
Jules Verne’nin İngilizce konuşulan ülkelerde 
genç bir çocuğun maceralarını anlatan yazar 
olarak algılandığı belirtiliyor. Bu ifadeden 
de anlaşılacağı gibi, Jules Verne bu kesim 
tarafından olduğundan hafife alınmıştır. Bu 
bilgiye göre doğru yanıt B seçeneği olacaktır: 
“… Verne’nin eserlerini hafife almıştır.” 

72 A Bu soruda geleneksel müzik ile ilgili parçada yer 
alan bilginin seçenekler içinden tespit edilmesi 
isteniyor. Soru kökünde yer alan “traditional 
music” ifadesi doğru yanıtın bulunmasında 
yardımcı olabilecek tek anahtar ifadedir. 
Parçada geçen “A battle between traditional 
and progressive educators has raged since 
the 1930s, when modern approaches to 
musical teaching were first proposed” 
cümlesinde, geleneksel ve ilerici eğitimciler 
arasında müzik konusunda 1930’lardan bu yana 
bir çatışmanın hüküm sürdüğü ifade ediliyor. Bu 
ifadeden çıkarımla, yaklaşık bir yüzyıla yakın 
süredir bu çatışmanın devam ettiği söylenebilir. 
Bu çıkarıma göre doğru yanıt A seçeneği olur.

73 E Bu soruda ilerici yönteme ilişkin olarak parçada 
ifade edilmiş olan bilgiyi seçenekler arasından 
tespit etmemiz istenmektedir. Soruda yer alan 
“progressive method” ifadesi doğru yanıtı 
parçada daha kolay bulmamıza yardımcı 
olabilecek anahtar ifade olabilir. Parçada 
geçen “… the progressives, if music was 
an expression of our inner psyche …” 
ifadesinden, ilericilere göre müziğin iç ruh halinin 
ifadesi olduğu çıkarımını yapabiliriz. Bu çıkarıma 
göre doğru yanıt E seçeneği olur: “… kişinin 
kendisini ifade etmesine önem verir.” 
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74 A Bu soruda iki müzik yaklaşımı ile ilgili parçada 
geçen bilginin yer aldığı seçeneği bulmamız 
istenmiştir. Soru kökünde yer alan “the two 
music approaches” ifadesi anahtar ifade 
olarak işimize yarayabilir. Parçada geçen “A 
battle between traditional and progressive 
educators has raged since the 1930s” 
cümlesinde, iki yaklaşım arasında 1930’lardan 
beri süren bir çatışma olduğu ifade ediliyor. 
Eğer iki yaklaşım arasında uzlaşı ağır basıyor 
olsaydı, çatışma bu kadar uzun süreli olmazdı. 
O halde, iki yaklaşım arasında uzlaşıdan çok 
uzlaşmazlığın olduğu çıkarımını yapabiliriz. Bu 
çıkarım doğrultusunda doğru yanıt A seçeneği 
olacaktır: “…. İki müzik yaklaşımı arasında 
uzlaşıdan çok daha fazla uzlaşmazlık vardır.” 

75 B Bu soruda “Yazara göre, …” şeklinde bir 
ifade yer alıyor. Bu durumda yazarın belirtmiş 
olduğu görüşü seçenekler içinden bulmamız 
gerekmektedir. Parçada geçen “The term 
“water wars” is devised by environmentalists 
for a type of conflict” cümlesinden, “water 
wars” (su savaşları) teriminin su ile ilgili 
anlaşmazlıklardan dolayı çevreciler tarafından 
uydurulduğu anlaşılmaktadır. Bu bilgi 
çerçevesinde doğru yanıt B seçeneği olur. 

76 E Soruda dünyadaki çoğu nehir havzaları ile ilgili 
parçada yer alan bilgiyi seçenekler arasından 
bulmamız isteniyor. Soruda geçen “major 
river basins” ifadesinden anahtar ifade olarak 
yararlanmak mümkün olabilir. Parçada geçen 
“Possible flash points have been predicted 
in the Middle East, parts of Africa and in 
many of the world’s major river basins, 
including the Danube” cümlesinde, olası 
sorunlu bölgeler olarak, Tuna Nehri de dahil 
olmak üzere dünyanın pek çok nehir havzası 
gösterilmiştir. Bu da demek oluyor ki, gelecekte 
bu bölgelerde su ile ilgili çatışmalar ve sorunlar 
yaşanacaktır. Bu çıkarım doğrultusunda doğru 
yanıt E seçeneği olur. 
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77 C Sınavın son sorusunda parçada geçen “acute” 
sözcüğünün anlamını seçenekler arasından 
bulmamız istenmektedir. Parçada bu sözcük 
“a form of guerrilla warfare which as not yet 
occurred, but which they predict will happen 
sometime shortly after the millennium 
through an acute shortage of water for 
drinking and irrigation” cümlesinde yer alıyor. 
Cümlede bu sözcük “shortage of water” (su 
kıtlığı) ifadesini niteleyen bir sıfat sözcüğü 
konumundadır. Cümlede su savaşlarının 
henüz gerçekleşmediği, ama yakın zamanda 
gerçekleşeceği belirtilmekte ve bunun içme 
ve sulama suyundaki kıtlığın belli bir seviyeye 
ulaşmasından hemen sonra gerçekleşeceği 
ifade edilmektedir. İşte bu ifadede “acute” 
sözcüğü su kıtlığının ulaşacağı seviye 
nitelenmektedir. Su savaşlarının çıkabilmesi 
için su kıtlığının ciddi biçimde artmış olması 
gerekeceğinden, seçenekler arasında uygun 
karşılığın C seçeneğindeki “severe” (şiddetli, 
ciddi, sert) olacağı görülür. 

78 B Soru kökünde yalnızca Alfred Nobel adının 
yer aldığı bu soruda, bu kişi ile ilgili parçaya 
göre doğru olan bilgiyi seçenekler arasından 
bulmamız istenmiştir. Soruda yer alan özel 
adlar genelde doğru yanıtı parçada daha kolay 
bulmamıza yardımcı olur. Parçada geçen “… 
were made available by a fund bequeathed 
for that purpose by Swedish philanthropist, 
Alfred Nobel” cümlesinde, Alfred Nobel’in söz 
konusu alanlarda üstün başarı gösterip ödüle 
hak kazananlara dağıtılması amacıyla fon 
oluşturmak için mirasını bıraktığı ifade ediliyor. 
Bu cümlede geçen “bequeath” sözcüğü “miras 
bırakmak” anlamına gelmektedir. Bu bilgiye 
göre doğru yanıt B seçeneği olur: “… ödüller 
için fon oluşturmak üzere vasiyetinde para 
bıraktı.” 
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79 C Sorudaki ifadede “Parçaya göre …. demek 
doğru değildir” deniliyor. Bu durumda bizden 
istenen parçaya göre söylenmesi mümkün 
olmayan bilgiyi seçenekler arasından bulmaktır. 
Parçada geçen “Every year on December 10, 
the anniversary of Nobel’s death, the awards 
…. are presented to the winners” cümlesinde, 
her yıl Nobel’in ölüm yıldönümü olan Aralık 
ayının 10’ununda ödüllerin kazananlara 
dağıtıldığı ifade ediliyor. Bu cümlede her Aralık 
ayında Nobel’in icadını kutlamak üzere törenler 
düzenlendiğinden söz edilmiyor. Bu durumda C 
seçeneğindeki bilgi parçaya göre doğru değildir. 
Doğru yanıt C olur.

80 D Parçanın son sorusunda, parçaya göre 
Amerikalılar hakkında doğru olan bilgiyi 
seçenekler arasından bulmamız isteniyor. 
Soruda geçen “Americans” sözcüğü doğru 
yanıtı bulmamızı kolaylaştıracak anahtar 
sözcüktür. Parçada geçen “Americans 
have won numerous science awards, but 
relatively few literature prizes” cümlesinde, 
Amerikalıların bilim alanında çok sayıda ödül 
kazandıkları, ancak edebiyat alanında az sayıda 
ödül kazandıkları belirtiliyor. Bu bilgiye göre 
doğru yanıt D olacaktır: “… bilim alanındaki 
kadar edebiyat ödülü kazanmamışlardır.”


