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1 E humor
Bu soruda isim türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Cümleye “Bir insanın sahip olduğu mizah 
anlayışının kültürel geçmişi ile yakından ilişkili 
olduğunu söylemek hiç de haksızlık olmaz” 
anlamını E seçeneğinde geçen “humor” (espri, 
mizah) verebilir. Doğru yanıt E seçeneğidir.
Seçenekler;

 | harbor:
(liman) a sheltered part of a body of water deep 
enough to provide anchorage for ship

 | rumor:
(dedikodu) a piece of unverified information 
of uncertain origin usually spread by word of 
mouth.

 | tumor:
(tümör) an abnormal growth of tissue resulting 
from uncontrolled, progressive multiplication of 
cells and serving no physiological function; a 
neoplasm

 | labor:
(iş) physical or mental exertion, especially 
when difficult or exhausting; work

 | humor:
(espri, mizah) the ability to perceive, enjoy, or 
express what is amusing, comical, incongruous, 
or absurd

DENEME - 2



www.pelikanyayinevi.com.tr

YÖKDİL İKİZİ

DENEME - 2
SOSYAL BİLİMLER

2 D agents
Bu soruda isim türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Cümleye “Okullar, akran gruplarının ve 
öğretmenlerin önemli bir etkiye sahip olduğu 
en önemli sosyalleşme araçlarından biridir” 
anlamını D seçeneğinde geçen “agents” (araç, 
ajan, servis) verebilir. Doğru yanıt D seçeneğidir.
Seçenekler;

 | degrees:
(derece) one of a series of steps in a process, 
course, or progression 

 | rules:
(kural) governing power or its possession or 
use; authority

 | customs:
(gelenek) a practice followed by people of a 
particular group or region

 | agents:
(araç, ajan, servis) one that acts or has the 
power or authority to act, means by which 
something is done or caused; instrument

 | advances:
(ilerleme) the act or process of moving or going 
forward

3 A illogical
Bu soruda sıfat türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Cümleye “İnsanlar, cinsiyetler arasındaki farkları 
konuşmaya gelince tamamen mantıksız olurlar” 
anlamını A seçeneğinde geçen “illogical” 
(mantıksız) verebilir. Doğru yanıt A seçeneğidir.
Seçenekler;

 | illogical:
(mantıksız) contradicting or disregarding the 
principles of logic

 | illiterate:
(okuma yazma bilmeyen)unable to read and 
write

 | illegible:
(okunaksız) not legible or decipherable

 | illegal:
(kanunsuz, yasa dışı)prohibited by law

 | illegitimate:
(gayri meşru) against the law; illegal
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4 E relatively
Bu soruda zarf türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Cümleye “Yağmurlar, Orta Afrika’nın güney 
bölgelerinde nispeten boldur” anlamını E 
seçeneğinde geçen “relatively” (nispeten) 
verebilir. Doğru yanıt E seçeneğidir.
Seçenekler;

 | reluctantly:
(isteksizce, kerhen, zar zor) with reluctance

 | appropriately:
(uygun bir şekilde) in an appropriate manner

 | scarcely:
(zar zor, nadiren) by a small margin; barely

 | solely:
(yalnızca, sadece) alone; singly, entirely; 
exclusively

 | relatively:
(nispeten, göreceli olarak) in a relative manner; 
in comparison with something else

5 D remain
Bu soruda fiil türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Cümleye “Çin son yıllarda özellikle üretimde 
kayda değer ilerlemeler kaydetse de tarım 
uzun süre ekonominin temeli olarak kalacaktır” 
anlamını D seçeneğinde geçen “remain” 
(kalmak) verebilir. Doğru yanıt D seçeneğidir.
Seçenekler;

 | produce:
(üretmek) to bring forth; yield

 | differ:
(farklı olmak, farklılaşmak) to be dissimilar or 
unlike in nature, quality, amount, or form

 | extend:
(uzatmak, genişlemek) to open or straighten 
(something) out; unbend

 | remain:
(kalmak) to continue in the same state or 
condition

 | resist:
(direnç göstermek) to strive to fend off or offset 
the actions, effects, or force of
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6 A broke out
Bu soruda phrasal verb türü sözcük bilgisi 
ölçülmektedir. Cümleye “Fas’da genaral Francisco 
Franco önderliğindeki İspanyol ordusu demokratik 
bir şekilde seçilen Cumhuriyet hükümetine karşı 
ayaklandığında İspanyol iç savaşı çıktı” anlamını 
A seçeneğinde geçen “broke out” (çıkmak 
(savaş), meydana gelmek) verebilir. Doğru yanıt A 
seçeneğidir.
Seçenekler;

 | break out:
(patlak vermek, birden başlamak) to become 
affected with a skin eruption, such as pimples, to 
develop suddenly and forcefully

 | fall off:
(azalmak, düşmek) to become less; decrease, to 
lose weight

 | come along:
(birlikte gelmek) to make advances to a goal; 
progress, to go with someone else who takes the 
lead, to show up; appear

 | turn on:
(açmak, uyarmak) to cause to begin the 
operation, activity, or flow of

 | blow up:
(patlamak) to explode, burst, go off

7 B feels / have
Doğru zamanın tespit edilmesi istenen bu soruda 
yan cümlede (… as they succeed in acquiring …) 
geçen “succeed” fiilinden cümlenin genel zamanı 
“present” olarak tespit edelir. İlk cümlede (the 
pride which everyone ….) içinde başkaca zaman 
zarfı olmadığından belirtilen cümle ve bu cümlenin 
bağlı olduğu cümlenin (the pride which everyone 
…..) eylemlerinin aynı zaman diliminde çekilmesi 
gerekir. Bu durumda ilk boşluğa gelen fiil “feels” 
olarak çekilmelidir. Cümlenin devamında da başka 
zaman zarfı olmadığından ikinci boşluktaki fiil de 
aynı zamanda çekilmelidir. Belirtilen zamanlara 
göre fiillerin çekimi “feels / have” olacaktır. Doğru 
yanıt B seçeneğidir.
Seçenekler ve önerilen zamanlar:

 | A) is feeling / had
(present continuous) / (simple past)

 | B) feels / have
(simple present) / (simple present)

 | C) has felt / had had
(present perfect) / (past perfect)

 | D) will feel / are having
(simple future) / (present continuous)

 | E) was feeling / would have
(past continuous) / (future-in-the-past)
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8 A may determine / will be extensively sold 
Doğru zamanın tespit edilmesi istenen bu soruda 
ana cümlede geçen “succeed” fiilinden genel 
zamanı “present” olarak tespit ederiz. Zarf 
cümleciği (Although book reviews …..) içinde 
başkaca zaman zarfı olmadığından belirtilen 
cümle ve bu cümleye bağlı olan isim cümlesinin 
(whether a given book …..) eylemlerinin aynı 
zaman diliminde çekilmesi gerekir. Bu durumda 
ilk boşluğa gelen fiil “may determine” olarak 
kullanılmalıdır. İkinci boşluğa ise “yaygın bir 
şekilde satılacak” anlamını, “will be extensively 
sold” çekimi verecektir. Belirtilen zamanlara 
göre fiillerin çekimi “may determine / will be 
extensively sold” olacaktır. Doğru yanıt A 
seçeneğidir.
Seçenekler ve önerilen zamanlar:

 | A) may determine / will be extensively 
sold

(present-modal) / (simple future)

 | B) are determining / is extensively sold
(present continuous) / (simple present)

 | C) determined / had extensively sold
(simple past) / (past perfect)

 | D) will determine / would have been 
extensively sold

(simple future) / (modal perfect)

 | E) have determined / has been 
extensively sold

(present perfect) / (present perfect)

9 D to / with
İlk boşlukta diğer sözcükler arası anlam ilişkisini 
kuran ilgeç bilgisi sorgulanmaktadır. Cümledeki 
isim öbeğine “Ekimin sonuna kadar” anlamını 
“….. the end of October” ifadesine “to” ilgecini 
yerleştirerek verebiliriz. İkinci boşlukta da diğer 
sözcükler arası anlam ilişkisini kuran ilgeç bilgisi 
sorgulanmaktadır. Cümledeki isim öbeğine “ilk 
olarak yakacak odunların toplanması ve daha 
sonra da yiyeceklerin hazırlanmasıyla” anlamını 
“….. the collection, first, of firewood and then 
the preparation of foodstuffs” ifadesine “with” 
ilgecini yerleştirerek verebiliriz. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.
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10 E for / to
Bu soruda diğer sözcükler arası anlam ilişkisini 
kuran ilgeç bilgisi sorgulanmaktadır. Cümledeki 
isim öbeği olan “Homer …… the Byzantines” 
ifadesine “Bizanslılar için Homeros” anlamını 
“for” ilgecini yerleştirerek verebiliriz. Doğru 
yanıt E seçeneğidir. İkinci boşlukta ise bağıl 
bir ilgeç sorgulanmaktadır. Bu boşluktan önce 
gelen “guide” fiilinden sonra “to” kullanılır. Bu 
durumda doğru yanıt E seçeneğidir.

11 D on / of
Bu soruda diğer sözcükler arası anlam ilişkisini 
kuran edat bilgisi sorgulanmaktadır. Cümlenin 
başındaki edat öbeğine “beşinci yüzyıldan 
itibaren” anlamını “From the mid-fifteenth 
century ………” ifadesine “from … on” edatını 
yerleştirerek verebiliriz. İkinci boşlukta da diğer 
sözcükler arası anlam ilişkisini kuran ilgeç bilgisi 
sorgulanmaktadır. Cümledeki isim öbeği olan “a 
significant market ……… slavery” ifadesine 
“önemli bir köle pazarı” anlamını “of” ilgecini 
yerleştirerek verebiliriz. Bahse konu iki edatın 
doğru bir şekilde verildiği seçeneğin D olduğu 
görülür. Bu nedenle doğru yanıt D seçeneğidir.
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12 C as well as
Cümleye “Ergenliğin başlama yaşı, ekonomik 
ve kalıtımsal etmenlerin yanı sıra çocuğun 
genel sağlığı ve beslenmesinden de etkilenir 
görünüyor” anlamını C seçeneğinde geçen “as 
well as” (yanı sıra) verebilir. Doğru yanıt C 
seçeneğidir.
Seçenekler; 

 | also:
“üstelik, ayrıca, bundan da ötesi” anlamına 
gelir. Bir “transitor” (geçiş) işlevsel sözcüğüdür. 
İki cümleyi yapısal olarak değil de anlamsal 
olarak birbirine bağlar. Bu soruda anlamsal 
olarak uygun değildir.

 | so long as:
“müddetince, -dığı sürece” anlamına gelen 
“adverbial clause of time / condition” bağlacıdır. 
Bu soruda anlam olarak doğru yanıt olamaz.

 | as well as:
“yanında, ek olarak” anlamına gelen bir ilgeç 
öbeğidir. Hem kavramsal hem de yapısal 
olarak bu soruda boş bırakılan kısmı doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır.

 | both:
(1)“hem …… hem de” anlamına “both .... and” 
ikilisinin ilk kısmıdır. Bu ikili bir “correlative 
conjunction” bağlacıdır ve benzer özellik ve 
nitelikteki iki unsuru ilişkilendirmek üzere 
kullanılır ve birinciden sonra ne tür bir sözcük 
ya da yapı kullanılmışsa, ikinciden sonra da 
aynı türden sözcük ya da yapı kullanılmalıdır.  
(2) “her ikisi de” anlamına gelen bir “determiner” 
yapıdır. Bu soruda, böyle bir işleve ve anlama 
sahip olmadığı için doğru yanıt olamaz.

 | either:
“ya …… ya da” anlamına gelen “either .... 
or” ikilisinin ilk kısmıdır. Bu ikili bir “correlative 
conjunction” bağlacıdır ve benzer özellik ve 
nitelikteki iki unsuru ilişkilendirmek üzere 
kullanılır ve birinciden sonra ne tür bir sözcük 
ya da yapı kullanılmışsa, ikinciden sonra da 
aynı türden sözcük ya da yapı kullanılmalıdır. 
Bu soruda, böyle bir işleve ve anlama sahip 
olmadığı için doğru yanıt olamaz.
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13 E but
Bu soruda boşluğun her iki tarafında bağımsız 
ve kendi içinde anlam bütünlüğü olan iki ayrı 
cümle verilmiştir. İki cümlenin anlamlarını 
incelediğimizde, ilk cümlede Sezar’ın ömür 
boyunca iktidarda kalmak istediğini, ikinci 
cümlede ise suikasta kurban gittiğini öğreniyoruz. 
Bu iki cümleyi anlamca doğru bir şekilde 
ilişkilendirecek bağlaç “but” olur: “Sezar ömür 
boyunca iktidarda kalmayı umuyordu, fakat M.Ö. 
44 yılı 15 Mart tarihinde suikastçılar tarafından 
katledildi.” Doğru yanıt E seçeneğidir.
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14 A though
Bu soruda doğru yanıta soru kavramsal olarak 
inceleyerek varılabilir. Soru kökünde ilk cümle 
“Bu günlerde pek çok insan düzenli olarak 
bilgisayar kullanır ve bilgisayarlara bağımlıdır” 
anlamına gelirken, ikinci cümle ise, “diğerlerinin 
çoğu bilgisayarların nasıl çalıştığını bile 
anlamazlar” 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 A seçeneğinde 
geçen “though” kullanılır. Doğru yanıt A 
seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı “Bu 
günlerde pek çok insan düzenli olarak bilgisayar 
kullanır ve bilgisayarlara bağımlı olsalar da 
diğerlerinin çoğu bilgisayarların nasıl çalıştığını 
bile anlamazlar” olacaktır.
Seçenekler;

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

 | When:
Zaman zarfı yan cümleciklerini ana cümleye 
bağlamak için kullanılan “adverbial clause 
of time marker” olarak kullanılır. Bu soruda 
anlamsal olarak uygun değildir.

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

 | In case:
“-ması halinde, … olur diye” anlamına gelen 
bir “adverbial clause of unwanted purpose” 
bağlacıdır. Bu soruda kavramsal olarak doğru 
yanıt olamaz.

 | If:
Şart cümlelerini ana cümleye bağlamak 
için kullanılır. Ayrıca nesne durumundaki 
evet / hayır sorularından oluşturulan isim 
cümleciklerini ana cümleye bağlamak için 
kullanılır. Bu soruda anlamsal olarak uygun 
değildir.
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15 D unless
Bu soruda doğru yanıta soru kavramsal olarak 
inceleyerek varılabilir. Soru kökünde ilk cümle; 
“Dünya su savaşlarıyla karşı karşıya kalacaktır” 
anlamına gelirken, ikinci cümle ise; “uluslar 
arası su kıtlığını ve çatışmalara dönüşen 
sanitasyon sorunlarını önlemek için harekete 
geçilir” anlamına gelmektedir. Cümlelerin 
anlamları incelendiğinde iki cümle arasında 
anlamsal olumsuz şart ilişkisi olduğu görülür. 
Bu tür anlamsal olumsuz şart ilişkisi olan iki 
cümleyi birbirine bağlamak için seçenekler 
içinden yalnızca D seçeneğinde geçen “unless” 
kullanılır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Bu durumda 
cümlenin anlamı “uluslararası su kıtlığını ve 
çatışmalara dönüşen sanitasyon sorunlarını 
önlemek için harekete geçilmedikçe Dünya su 
savaşlarıyla karşı karşıya kalacaktır” olacaktır.
Seçenekler;

 | as long as:
“müddetince, -dığı sürece” anlamına gelen 
“adverbial clause of time / condition” bağlacıdır. 
Bu soruda anlam olarak doğru yanıt olamaz.

 | whether:
“olup olmadığı” anlamına gelen “noun clause” 
bağlacıdır. Bu soruda böyle bir işleve sahip 
olmadığı için doğru yanıt olamaz.

 | since:
“çünkü, -den dolayı” anlamına gelen bir 
“adverbial clause of cause” bağlacıdır. Bu 
soruda hem kavramsal hem de işlevsel olarak 
doğru yanıt olamaz.

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

 | if:
Şart cümlelerini ana cümleye bağlamak 
için kullanılır. Ayrıca nesne durumundaki 
evet / hayır sorularından oluşturulan isim 
cümleciklerini ana cümleye bağlamak için 
kullanılır. Bu soruda anlamsal olarak uygun 
değildir.
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16 B until
Cümleye “bir damat ya da gelin gelinceye kadar” 
anlamını “until” bağlacıyla verebiliriz. Doğru 
yanıt B seçeneğidir.
Seçenekler;

 | in case:
“… olur diye, -ması halinde” anlamına gelen 
bir “adverbial clause of unwanted purpose” 
bağlacıdır. Bu soruda kavramsal olarak doğru 
yanıt olamaz.

 | until:
“-e kadar” anlamına gelir. Zaman zarfı yan 
cümlelerini ana cümleye bağlamak için 
kullanılır. Bu soruda hem anlamsal olarak hem 
de yapısal olarak doğru yanıttır. 

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

 | so that:
“bu yüzden, -ki böylece, -sın diye” 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” kullanılır. Bu soruda anlamsal 
olarak uygun değildir.

 | whether:
“… olup olmadığı” anlamına gelen “noun 
clause” bağlacıdır. Bu soruda böyle bir işleve 
sahip olmadığı için doğru yanıt olamaz.
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17 A despite
Soru kökü incelendiğinde bir isim öbeğinden önce 
kullanılabilecek yapı bilgisinin ölçüldüğü görüle-
cektir. Bu yapı bir edat ya da edat öbeği olmalıdır. 
Seçenekler incelendiğinde bütün seçeneklerde 
edat öbeklerine rastlıyoruz. Bu seçenekler arasın-
da ise doğru yanıta seçenekleri kavramsal olarak 
inceleyerek ulaşabiliriz. Cümleyi kavramsal olarak 
incelediğimizde ise, cümleye, “Ülkenin ekonomik 
durumunu iyileştirmeye yardımcı olan pek çok re-
formist politikaya rağmen fakirlerin hayat standar-
dında pek fazla iyileşme olmadı” anlamını A seçe-
neğinde geçen “despite” (-e rağmen) edat öbeği 
verir. Doğru yanıt A seçeneğidir.
Seçenekler;

 | 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. Bu soruda hem 
anlamsal olarak hem de yapısal olarak doğru 
yanıttır. 

(despite + Ving / Noun / Noun Phrase / Noun 
Clause)

 | instead of:
“-nin yerine” anlamına gelen bir ilgeç öbeğidir. 
Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra 
yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine 
kullanılabilen yapılar gelebilir. Bu soruda 
kavramsal olarak uygun değildir. 

(instead of + Ving / Noun / Noun Phrase / Noun 
Clause)

 | in connection with:
“… ile ilişkili olarak” anlamına gelen bir ilgeç 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden 
sonra yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin 
yerine kullanılabilen yapılar gelebilir. Bu soruda 
kavramsal olarak uygun değildir. 

(in connection with + Ving / Noun / Noun Phrase 
/ Noun Clause)

 | 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)

 | as regards:
“hakkında” anlamına gelen bir ilgeç öbeğidir. 
Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra 
yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine 
kullanılabilen yapılar gelebilir. Bu soruda 
kavramsal olarak uygun değildir. 

(as regards + Ving / Noun / Noun Phrase / Noun 
Clause)
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18 E not merely / but also
Her iki boşluktan sonra aynı tür sözcüklerin 
kullanılmış olması(isim türü), boşlukları dolduracak 
ifadenin bir “correlative conjunction” yapısı olmasını 
gerektirir. Yani İlk boşluktan sonra bir isim öbeği (a 
response to diversity) ve ikinci boşluktan sonra 
da ikinci bir isim öbeği (means of constraining it) 
kullanılmıştır. Sadece E seçeneğinde bu tür bir ikili 
bağlaç kullanıldığından doğru yanıt bu seçenektir. 
Öyle olsa da cümlenin anlamını incelemekte de 
yarar vardır. Cümleye “Siyasi bir araç olarak, çok 
kültürlülük sadece çeşitliliğe bir tepki olarak değil, 
aynı zamanda onu kısıtlamanın bir aracı olarak da 
işlev görmüştür” olacaktır. 

19 D rather than
Cümleye “Sanat tarihinde iptidailik belirli bir 
hareketten ya da sanatçı grubundan ziyade 20. 
yüzyıl sanat ve düşüncesinde hayati bir nosyondur” 
anlamını D seçeneğinde geçen “rather than” 
(-den ziyade) verebilir. Doğru yanıt D seçeneğidir.
Seçenekler;

 | in that:
“çünkü, -den dolayı, -ması bakımından” anlamına 
gelen bir “adverbial clause of cause” bağlacıdır. 
Bu soruda kavramsal olarak doğru yanıt olamaz. 

 | instead of:
“-nın yerine” anlamına gelen bir ilgeç öbeğidir. 
Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra 
yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine 
kullanılabilen yapılar gelebilir. 

(instead of + Ving / Noun / Noun Clause)

 | the same as:
“ile aynı” anlamına gelen bir ilgeç öbeğidir. 
Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra 
yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine 
kullanılabilen yapılar gelebilir. 

(the same as + Ving / Noun / Noun Clause)

 | rather than:
“-den ziyade” anlamına gelen bir ilgeç öbeğidir. 
Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra 
yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine 
kullanılabilen yapılar gelebilir. 

(rather than + Ving / Noun / Noun Clause)

 | whereas:
(-iken) Doğrudan zıtlık içeren iki cümleyi hem 
anlamsal hem de yapısal olarak bağlamak için 
kullanılan bir “adverbial clause” bağlacıdır.
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20 D in which
Bu soru incelendiğinde “a drawing or painting” 
isim öbeğini niteleyecek bir “adjective clause” 
yapısının ilgi zamirinin eksik olduğu görülecektir. 
Bu yapıdaki bir cins ismi nitelemek için “prep. 
+ which” ilgi zamiri kullanılabilir. Bu nedenle, 
seçenekler içinde “a drawing or painting” ismini 
doğru niteleyen “adjective clause” yapısı “in 
which” olmalıdır. Bu soruyu doğru cevaplaya-
bilmek 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:
A caricature is often a drawing or painting. 
Children a person is ridiculed by the exaggeration 
or distortion of his most obvious characteristics in 
this drawing or painting.
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 “A caricature is often 
a drawing or painting in which a person is 
ridiculed by the exaggeration or distortion of his 
most obvious characteristics” şeklini alacaktır. 
Doğru yanıt D seçeneğidir.

21 C by
Soru kökü incelendiğinde bir isim öbeğinden 
önce kullanılabilecek yapı bilgisinin ölçüldüğü 
görülecektir. Bu yapı bir edat ya da edat öbeği 
olmalıdır. Seçenekler incelendiğinde bütün 
seçeneklerde edat öbeklerine rastlıyoruz. Bu 
seçenekler arasında ise doğru yanıta seçenekleri 
kavramsal olarak inceleyerek ulaşabiliriz. 
Cümleyi kavramsal olarak incelediğimizde ise, 
cümleye, “Yüz yıl önce bilim adamları bir insanın 
yüzünü inceleyerek onun zihinsal ya da kişisel 
özelliklerini değerlendirebileceklerini iddia ettiler” 
anlamını C seçeneğinde geçen “by” (-erek, 
-arak, yolu ile, vasıtasıyla) edat öbeği verir. 
Doğru yanıt C seçeneğidir.
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22 A has been discredited
Bu cümlenin fiili ise geçmişte belirsiz bir zamanda 
(indefinite past) gerçekleşen ve etkisi halen 
süren bir eylemi ifade ettiğinden fiil “present 
perfect tense” olarak çekilir. Belirtilen zamanda 
fiilin çekimi “has been discredited” olacaktır. 
Doğru yanıt A seçeneğidir. 
Seçenekler ve önerilen zamanlar; 

 | A) has been discredited
(present perfect)

 | B) could have been discredited
(modal perfect) 

 | C) will be discredited
(simple future)

 | D) should be discredited
(present-modal) 

 | E) had been discredited
(past perfect)

Ek Gramer Notu:
“Present Perfect Tense” kullanımını gerektiren 
zarflar:

so far, within / over / in / for / during the 
last / recent / past ten days, until now, 

recently, since last Tuesday, for several 
weeks, up to this moment, yet, just, 

already
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23 D after all
Cümleye “Ne de olsa yüz, insan vücudunun 
en ayırt edici özelliğidir” anlamını “after all” 
bağlacıyla verebiliriz. Doğru yanıt D seçeneğidir.
Seçenekler;

 | for example:
“örneğin” anlamına gelir. Bir “transitor” (geçiş) 
işlevsel sözcüğüdür. İki cümleyi yapısal olarak 
değil de anlamsal olarak birbirine bağlar. Bu 
soruda kavramsal olarak uygun değildir.

 | as a result:
“sonuç olarak” anlamına gelir. Bir “transitor” 
(geçiş) işlevsel sözcüğüdür. İki cümleyi yapısal 
olarak değil de anlamsal olarak birbirine bağlar. 
Bu soruda kavramsal olarak uygun değildir.

 | 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.

 | after all:
“ne de olsa” anlamına gelir. Bir “transitor” 
(geçiş) işlevsel sözcüğüdür. İki cümleyi yapısal 
olarak değil de anlamsal olarak birbirine bağlar. 
Bu soruda hem kavramsal hem de işlevsel 
olarak doğru yanıttır.

 | in conclusion:
“netice olarak, sonuç olarak” anlamına gelir. 
Bir “transitor” (geçiş) işlevsel sözcüğüdür. İki 
cümleyi yapısal olarak değil de anlamsal olarak 
birbirine bağlar. Bu soruda kavramsal olarak 
uygun değildir.

24 B both 
Cümleye “hem kimlik işareti hem de iletişim 
metodu olarak” anlamını “both” bağlacıyla 
verebiliriz. Doğru yanıt B seçeneğidir.
BOTH ….. AND ….. = hem hem de 
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25 A particularly
Bu soruda zarf türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Cümleye “”İnsan beyni, yüzleri ve yüz ifadelerini 
tanımak için özellikle uygundur” anlamını A 
seçeneğinde geçen “particularly” (özellikle, 
bilhassa) verebilir. Doğru yanıt A seçeneğidir.
Seçenekler;

 | particularly:
(özellikle) to a great degree; especially

 | vaguely:
(hayal meyal) in a vague way

 | gradually:
(derece derece) in a gradual manner

 | recklessly:
(deli gibi, dikkatsizce) in a reckless manner

 | redundantly:
(artık bir şekilde) in a redundant manner
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26 B although
Bu soruda doğru yanıta soru kavramsal olarak 
inceleyerek varılabilir. Soru kökünde ilk cümle 
“Güney Amerika’da düzinelerce yerel dil 
vardır” anlamına gelirken, ikinci cümle ise, “bu 
kıta Portekizce konuşulan Brezilya dışında 
İspanyolca konuşulan bir kıtadır” 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 B 
seçeneğinde geçen “although” kullanılır. Doğru 
yanıt B seçeneğidir. Bu durumda cümlenin 
anlamı “Düzinelerce yerel dil olsa da / olmasına 
rağmen, Güney Amerika, Portekizce konuşulan 
Brezilya dışında İspanyolca konuşulan bir 
kıtadır” olacaktır.
Seçenekler;

 | If:
(1) “… olup olmadığı” (= whether) anlamına 
gelir. Nesne durumundaki evet/hayır 
sorularından oluşturulan isim cümleciklerini 
ana cümleye bağlamak için kullanılır. 

(2) Şart cümlelerini ana cümleye bağlamak için 
kullanılır. Bu soruda, böyle bir işleve ve anlama 
sahip olmadığı için doğru yanıt olamaz.

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

 | When:
Zaman zarfı yan cümleciklerini ana cümleye 
bağlamak için kullanılan “adverbial clause 
of time marker” olarak kullanılır. Bu soruda 
anlamsal olarak uygun değildir.

 | Whereas:
Doğrudan zıtlık içeren iki cümleyi hem anlamsal 
hem de yapısal olarak bağlamak için kullanılan 
bir “adverbial clause” bağlacıdır. Bu soruda, 
böyle bir işleve ve anlama sahip olmadığı için 
doğru yanıt olamaz.

 | Just as:
“tıpkı … gibi / tam ..-yorken” anlamına gelen 
bir “adverbial clause of manner” bağlacıdır. 
Bu soruda, böyle bir işleve ve anlama sahip 
olmadığı için doğru yanıt olamaz.
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27 A exception
Bu soruda isim türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Cümleye “Düzinelerce yerel dil olsa da; Güney 
Amerika, Portekizce konuşulan Brezilya dışında 
İspanyolca konuşulan bir kıtadır” anlamını A 
seçeneğinde geçen “exception” (dış, istisna) 
verebilir. Doğru yanıt A seçeneğidir.
Seçenekler;

 | exception:
(atlama, istisna) a deliberate act of omission

 | contribution:
(katkı) the part played by a person in bringing 
about a result

 | involvement:
(dahil olma, katılım) the act of sharing in the 
activities of a group

 | partition:
(bölünme, ayrılma) the act or process of 
dividing something into parts 

 | convention:
(toplantı) a formal meeting of members, 
representatives, or delegates, as of a political 
party, fraternal society, profession, or industry. 

28 E to
Bu soruda bağıl bir ilgeç bilgisi sorgulanmaktadır. 
İlk boşluktan önce gelen “conform” 
sözcüğünden sonra “to” ilgeci kullanılır. Doğru 
yanıt E seçeneğidir.
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29 C in addition to
Bu soru anlamsal olarak incelendiğinde, cümleye 
“Telaffuzdaki acayip farklara ilaveten, çeşitli 
Avrupa dillerinin yanı sıra yerel dillerden gelen 
kelimeler Güney Amerika İspanyolcasına girerek 
bu dillerin her birine kendine özgü özellikler 
kazandırmıştır” anlamını seçenekler içerisinden 
C seçeneğinde geçen “in addition to” (ilaveten, 
ek olarak, yanı sıra) ifadesinin verebileceği 
görülür. 
Seçenekler;

 | in case of:
“-ması halinde / durumunda” anlamına gelen 
bir ilgeç öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük 
öbeğinden sonra yalnızca isim / isim öbeği ya 
da ismin yerine kullanılabilen yapılar gelebilir. 
(in case of + Ving / Noun / Noun Clause)

 | so far as:
“-e kadar / -dığı sürece” anlamına gelen 
“adverbial clause of place” bağlacıdır. Bu 
soruda hem sözdizimsel olarak hem de anlam 
olarak doğru yanıt olamaz.

 | in addition to:
“-ya 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 Clause)

 | by means of:
“vasıtasıyla, yoluyla” anlamına gelen bir ilgeç 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden 
sonra yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin 
yerine kullanılabilen yapılar gelebilir. (by 
means of + Ving / Noun / Noun Clause)

 | in accordance with:
“ile uygun olarak, -ya göre” anlamına gelen 
bir ilgeç öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük 
öbeğinden sonra yalnızca isim / isim öbeği ya 
da ismin yerine kullanılabilen yapılar gelebilir. 
(in accordance with + Ving / Noun / Noun Clause)
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30 D have infiltrated
Parça incelendiğinde genel zamanın “present” 
olduğu görülecektir. Soru kökünü oluşturan 
cümlede başkaca zaman zarfının bulunmaması 
fiilin “present perfect / present” olarak çekilmesini 
gerektirir. Belirtilen zamanda fiilin çekimi 
“have infiltrated” ifadesidir ve D seçeneğinde 
verilmiştir.
Seçenekler;

 | A) would infiltrate
(future-in-the-past)

 | B) had infiltrated
(past perfect) 

 | C) infiltrated
(simple past) 

 | D) have infiltrated
(present perfect)

 | E) were infiltrating
(past continuous)

31 D Bu soruda doğru yanıta soruyu işlevsel ve 
anlamsal olarak inceleyerek ulaşabiliriz. Soru 
işlevsel olarak incelendiğinde, soru kökünde 
“while” cümleciğinde geçen “it” zamirinin ana 
cümlede karşılığı yalnızca D seçeneğinde geçen 
“technology” ismidir. Ayrıca “while” cümleciği 
ile ana cümle arasında “doğrudan zıtlık” olmalıdır. 
Bu durumda soru anlamsal olarak incelemelidir. 
Bu soru anlamsal olarak incelendiğinde, soru 
kökünde verilen “Endüstriyel Devrimin ilk 
on yıllarında, Fransa’da yalnızca hükümet 
müdahalesiyle değil aynı zamanda kaynaklarının 
çokluğu ile kontrol edilirken …” ifadesini en iyi D 
seçeneğinde verilen “İngiltere’de teknoloji, yeni 
endüstriyel ihtiyaçlardan dolayı geliştirilmiştir” 
ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı: 
“Endüstriyel Devrimin ilk on yıllarında, 
Fransa’da yalnızca hükümet müdahalesiyle 
değil aynı zamanda kaynaklarının çokluğuyla 
kontrol edilirken İngiltere’de teknoloji, 
yeni endüstriyel ihtiyaçlardan dolayı 
geliştirilmiştir” olacaktır. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.
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32 A Bu soru anlamsal olarak incelendiğinde, soru 
kökünde verilen “Marks’ın tarih teorisine göre, 
Fransız Devrimi, burjuvanın politik gücüne 
ve endüstriyel kapitalizme kapıyı aralayarak 
eski düzeni yıktığında…” ifadesini en iyi A 
seçeneğinde verilen “feodal ve aristokrat sahiplik 
ilişkileri sonlandı” ifadesi tamamlar. Bu durumda 
cümlenin anlamı: “Marks’ın tarih teorisine 
göre; Fransız Devrimi, burjuvanın politik 
gücüne ve endüstriyel kapitalizme kapıyı 
aralayarak eski düzeni yıktığında feodal ve 
aristokrat sahiplik ilişkileri sonlandı” olacaktır. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.

33 C  “But” ile başlayan soru köküyle doğru seçenek 
arasında anlamsal zıtlık olmalıdır. Bu nedenle 
bu sorunun doğru yanıtı soru kökünün ve 
seçeneklerin kavramsal olarak incelenmesiyle 
tespit edilir. Soru kökünde geçen,“ancak bu 
iki tür yazı şekli birbirinden o kadar farklıdır ki 
muhtemelen bağımsız olarak gelişmişlerdir” 
ifadesini seçenekler içinden en anlamlı bir şekilde 
C seçeneğinde geçen “Mısır hiyeroglif yazısının 
fotoğrafik doğası Sümer çivi yazısının erken 
etkilerine işaret edebilir” tamamlar. Doğru yanıt 
C seçeneğidir. Ayrıca soru kökünde geçen “the 
two forms of writing” zamiri C seçeneğinde 
geçen “Egyptian hieroglyphics” ve “Sumerian 
cuneiform script” isimleri yerine kullanılmış ve 
doğru yanıtın tespitinde ipucu oluşturmuştur.

34 A Bu soru anlamsal olarak incelendiğinde, soru 
kökünde verilen “Ortaçağ alimleri Romalı 
yazarlar olarak … yalnızca Virgil, Ovid, ve 
Cicero’yu bilirdi” ifadesini en iyi A seçeneğinde 
verilen “ancak Rönesans döneminde Livy, 
Tacitus, ve Lucretius gibi diğerlerinin eserleri de 
yeniden keşfedildi ve tanındı” ifadesi tamamlar. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.
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35 C Bu soru anlamsal olarak incelendiğinde, soru 
kökünde verilen “Müzikte klasik sitilin önde gelen 
temsilcilerinden biri olan Mozart ... yalnızca otuz 
beşindeydi” ifadesini en iyi C seçeneğinde verilen 
“ateşli romatizmadan öldüğünde” ifadesi 
tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı: “Müzikte 
klasik sitilin önde gelen temsilcilerinden biri 
olan Mozart ateşli romatizmadan öldüğünde 
yalnızca otuz beşindeydi” olacaktır. Doğru yanıt 
C seçeneğidir. Diğer seçenekler anlamsal olarak 
soru köküyle ilgili değildir. Bu seçenekte geçen 
“he” zamiri de soru kökünde geçen “Mozart” 
ismi yerine kullanılmıştır.

36 D Koşul cümleleri ile bağlı oldukları ana cümleler 
arasında mutlaka bir zaman uyumu vardır. Temel 
olarak koşul cümleleri zamana göre çekilirken ana 
cümleler mütekabil modal (kiplik) yapılar içerir. 
Bu soru kökü incelendiğinde Type 2 türünde bir 
koşul cümleciğinin ana cümlesinin verilmiş olduğu 
“could” kipliğinden anlaşılmaktadır. Aşağıdaki 
tabloda görüleceği gibi ana cümlesinde “could + 
V1” olan koşul cümleleri gerçeğe aykırı durumlar 
için kullanıldığı ve ana fiilin “V2” olarak çekildiği 
cümlelerdir. Seçenekler incelendiğinde yalnızca 
C ve D seçeneklerinde koşul cümlelerinin olduğu 
görülür. Bu durumda bu iki cümle anlamsal 
olarak incelenmelidir. Bu iki seçenek anlamsal 
olarak incelendiğinde ise soru kökünde geçen 
“Ünlü eseri Novum Organum’da, Francis Bacon 
..... doğal bilimlerin ilerleyemeyeceğini vurguladı” 
ifadesini D seçeneğinde verilen “geçmişin 
hatalarından kurtulmadıkça” ifadesi tamamlar. 
Bu durumda cümlenin anlamı: “Francis Bacon 
ünlü eseri Novum Organum’da geçmişin 
hatalarından kurtulmadıkça doğal bilimlerin 
ilerleyemeyeceğini vurguladı.”
Ek Gramer Açıklaması: Koşul Cümlelerinde 
Zaman Uyumu
Temel olarak üç tip koşul cümleciği vardır:

CONDITIONAL 
CLAUSE MAIN CLAUSE

TYPE 1 If / Unless + present 
tense (V1)

present tense / future / 
modal + V1

TYPE 2 If / Unless+ past tense 
(V2) / could + V1

could / would / might 
+ V1

TYPE 3 If / Unless + past perfect 
tense / could have + V3

would / could + have 
+ V3
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37 D “As” bağlacı bulunan bu cümlede, neden 
cümlesinin genel zamanı “present” olduğundan, 
sonuç cümlesinin genel zamanının da “present” 
olması gerekir. B seçeneği dışındaki seçenekler 
belirtilen genel zamandadır. Bu durumda doğru 
yanıta soru kökünü ve seçenekleri kavramsal 
olarak inceleyerek ulaşabiliriz. Anlamsal 
olarak ise, soru kökünde verilen “the use of 
the Internet has developed and expanded 
in recent years = Son zamanlarda internet 
kullanımı geliştiği ve büyüdüğü için…” ifadesini 
anlamca en iyi D seçeneğinde verilen “… fewer 
and fewer people have turned to reading as a 
source of entertainment” = “… giderek azalan 
sayıda insan eğlence kaynagı olarak okumaya 
yönelmiştir” ifadesi tamamlamaktadır. Doğru 
yanıt D seçeneğidir. 

38 E Soru kökünde verilen “Türk vatandaşlığına 
sahip olmaksızın” ifadesini anlamsal olarak en 
iyi E seçeneğinde verilen “seçimlerde oy verme 
yetkisine sahip olmazsınız” ifadesi tamamlar. Bu 
durumda cümlenin anlamı: “Türk vatandaşlığına 
sahip olmaksızın seçimlerde oy verme 
yetkisine sahip olmazsınız” olacaktır. Doğru 
yanıt E seçeneğidir. Diğer seçenekler kavramsal 
olarak soru köküyle ilgili değildir.

39 A Cümleyi uygun bir şekilde tamamlayan ifadenin 
bulunması istenen bu tür soruları; soruyu 
kavramsal ve yapısal olarak inceleyerek 
çözebiliriz. “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 
“Bir zamanlar lüks yiyecek olarak düşünülmesine 
rağmen” ifadesini seçenekler içinden anlamlı bir 
şekilde A seçeneğinde geçen “çikolata bugün çok 
daha ucuz olduğu için herkes tarafından tüketilir” 
ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı: 
“Çikolata, bir zamanları lüks yiyecek olarak 
düşünülmesine rağmen bugün çok daha 
ucuz olduğu için herkes tarafından tüketilir” 
olur. Doğru yanıt A seçeneğidir. Soru kökünde 
geçen “it” şahıs sıfatı da A seçeneğinde geçen 
“chocolate” ismi yerine kullanılmıştır. 
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40 B Cümleyi uygun bir şekilde tamamlayan ifadenin 
bulunması istenen bu tür soruları; soruyu 
kavramsal ve yapısal olarak inceleyerek 
çözebiliriz. “Even 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 “Dünya Kolombiya sergisinden eserleri 
sergilemek için 1893 yılında kurulmuş olmasına 
rağmen” ifadesini seçenekler içinden anlamlı 
bir şekilde B seçeneğinde geçen “şimdi Sahra 
Müzesi dünyadaki en tam ve en iyi şekilde 
korunmuş dinazor iskeleti olan “Sue”nun 
evi olmuştur” ifadesi tamamlar. Bu durumda 
cümlenin anlamı: “Sahra Müzesi; Dünya 
Kolombiya sergisinden eserleri sergilemek için 
1893 yılında kurulmuş olmasına rağmen, şimdi 
dünyadaki en tam ve en iyi şekilde korunmuş 
dinazor iskeleti olan “Sue”nun evi olmuştur” olur. 
Doğru yanıt B seçeneğidir. Soru kökünde geçen 
“it” şahıs sıfatı da B seçeneğinde geçen “the 
Field Museum” ismi yerine kullanılmıştır. 

41 D Soru kökünde verilen “Kısa vadeli faiz oranları 
2000’li yılların başlarından itibaren muntazaman 
yükselmiş olması gerçeğine rağmen” ifadesini 
anlamsal olarak en iyi D seçeneğinde verilen 
“gerçekte hala eksidedir” ifadesi tamamlar. Bu 
durumda cümlenin anlamı: “Kısa vadeli faiz 
oranları 2000’li yılların başlarından itibaren 
muntazaman yükselmiş olması gerçeğine 
rağmen gerçekte hala eksidedir” olacaktır. 
Doğru yanıt D seçeneğidir. Diğer seçenekler 
kavramsal olarak soru köküyle ilgili değildir. 
Ayrıca bu seçenekte geçen “they” şahıs zamiri 
soru kökünde geçen “short-term interest 
rates” ismi yerine kullanılmış ve doğru yanıtın 
tespitinde ipucu oluşturmuştur.
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42 B Çeviri sorularında bazen cümle başında yer 
alan ilgeç öbekleri, deyimsel ifadeler ya da 
giriş ve bağlantı sağlayan zarflar (as we know; 
according to … ; in this case, etc.) doğru yanıtı 
kolayca bulmamıza yardımcı olabilir. Bu soruda, 
soru kökünde geçen “in part” ifadesinin Türkçe 
karşılığı “kısmen” ifadesidir ve yalnızca B 
seçeneğinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru 
yanıt B seçeneğidir.

 | the Romantic movement in the arts:
sanatta Romantik akım

 | inspired in part by the American and 
French revolutions:

kısmen Amerikan ve Fransız devrimlerinden  
esinlenmiş olup 

 | emerged towards the end of the  
eighteenth century:

on sekizinci yüzyılın sonuna doğru ortaya 
çıkmıştır.

43 D Soru kökünde verilen cümlenin özne + yüklem 
öbeği “many of the concepts, terms, and 
issues related to social classes + are 
also used” ifadesidir ve bu ifade yalnızca D 
seçeneğinde “Toplumsal sınıflara ilişkin pek çok 
kavram, terim ve konu, …... de kullanılmaktadır” 
şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

 | many of the concepts, terms, and issues  
related to social classes:

toplumsal sınıflara ilişkin pek çok kavram, terim 
ve konu

 | are also used in Marxist criticism:
Marksist eleştiride de kullanılmaktadır

 | which stems:
kaynaklanan

 | from the works of the nineteenth-century 
German philosopher Karl Marx:

on dokuzuncu yüzyıl Alman filozofu Karl 
Marx’ın eserlerinden
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44 A Bileşik cümleden oluşan çeviri sorularında bazen 
yalnızca temel cümlenin ya da yan cümlenin 
doğru çevirisini tespit etmek, soruyu doğru 
olarak yanıtlamak için yeterli olur. Bu soruda, 
soru kökünde verilen ve bir zarf cümlesi olan 
“Although Plato loves Homer and regularly 
cites from his epics” ifadesi, A seçeneğinde 
“Platon, Homeros’u sevmesine ve onun 
destanlarından düzenli olarak alıntılar yapmasına 
rağmen” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.

 | Although Plato loves Homer and 
regularly cites from his epics:

Platon, Homeros’u sevmesine ve onun 
destanlarından düzenli olarak alıntılar 
yapmasına rağmen 

 | he insists on:
ısrar eder 

 | the censorship of those passages:
bölümlerin sansür edilmesinde 

 | that represent morally controversial 
behavior:

ahlaki bakımdan tartışmalı davranışları 
yansıtan

45 C Bu soruda, soru kökünde verilen ve bir zarf 
cümlesi olan “because the stock market 
crash in October 1929 had precipitated a 
total collapse in the economy” ifadesi, C 
seçeneğinde “çünkü borsanın Ekim 1929’da 
yere çakılması, ekonomide tam bir çöküşe yol 
açmıştı” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. 
Doğru yanıt C seçeneğidir.

 | politics and economics:
siyaset ve iktisat 

 | were primary concerns of:
öncelikli konuları idi

 | writers and intellectuals in America:
Amerika’da yazarların ve aydınların 

 | during the 1930s:
1930’larda

 | because the stock market crash in  
October 1929:

çünkü borsanın Ekim 1929’da yere çakılması

 | had precipitated a total collapse in the  
economy:

ekonomide tam bir çöküşe yol açmıştı
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46 D Soru kökünde verilen ana cümlenin özne + 
yüklemi + nesnesi “Renaissance humanism 
+ played + some role …” ifadesidir ve bu 
ifade yalnızca D seçeneğinde “Rönesans 
hümanizması biraz rol oynamıştır” şeklinde doğru 
olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

 | Renaissance humanism:
Rönesans hümanizması

 | played some role:
biraz rol oynamıştır 

 | in the growing fascination:
giderek artan hayranlıkta

 | with the intricate mechanisms:
karmaşık mekanizmalara ilişkin 

 | at work in the universe:
evrende işleyen 

47 B Soru kökünde verilen cümlede geçen “… such a 
high point of development that …” ifadesinin 
Türkçe dengi yalnızca B seçeneğinde “… 
öylesine yüksek bir gelişme noktasına ulaştı ki 
…” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru 
yanıt B seçeneğidir

 | music in Western Europe:
Batı Avrupa’da müzik 

 | in the fifteenth and sixteenth centuries:
on beşinci ve on altıncı yüzyıllarda 

 | reached such a high point of develop-
ment that:

öylesine yüksek bir gelişme noktasına ulaştı ki

 | like painting and sculpture:
resim ve heykel gibi

 | it constituted one of the most brilliant 
aspects of the era:

dönemin en parlak yönlerinden birini oluştur-
muştur
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48 A Soru kökünde verilen cümlede geçen 
“1870’lerden itibaren …” ifadesinin İngilizce 
dengi yalnızca A seçeneğinde “From the 1870s 
on …” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru 
yanıt A seçeneğidir.

 | 1870’lerden itibaren:
from the 1870s on

 | pazar, mal ve nüfuz arayışı:
search for markets, goods, and influence

 | Avrupalı sanayileşmiş ülkelerin emper-
yalist yayılışını körüklemiş:

fuelled the imperial expansion of the European 
industrialized countries 

 | ve sonuçta:
and, consequently

 | onları çoğu kez birbirleriyle karşı karşıya 
getirmiştir:

often put them at odds with each other

49 B Soru kökünde verilen cümlede geçen “pek çok 
başka insan gibi …” ifadesinin İngilizce dengi 
yalnızca B seçeneğinde “like many other people 
…” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru 
yanıt B seçeneğidir.

 | pek çok başka insan gibi:
like many other people 

 | 1920’lerde ve 1930’larda:
in the 1920s and 1930s

 | romancılar, şairler ve oyun yazarları:
novelists, poets and dramatists 

 | I. Dünya Savaşı’nın insanlık dışı koşul-
larından:

by the inhuman conditions of World War I

 | ve zaferin, vaatlerini yerine getirememe-
sinden:

and by the failure of victory to fulfil its promises

 | düş kırıklığına uğramışlardır:
were disillusioned 
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50 D Bazı çeviri sorularında kullanılan bağlaç tek 
başına doğru yanıtı bulmak için yeterli olabilir. 
Örneğin bu sorudaki “ancak” bağlacı yalnızca 
D seçeneğinde “but” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Diğer seçeneklerin hiçbirinde “ancak” 
bağlacının karşılığı olmadığından doğru yanıt 
olamaz. Doğru yanıt D seçeneğidir.

 | Dadaist sanatçılar
Dadaist artists 

 | eserlerinin anlamsız ve gayriciddi oldu-
ğunu:

that their works were meaningless and playful 

 | iddia etmişlerdir:
claimed 

 | ancak:
but

 | eleştirmenler, farklı düşünüyor:
critics thought otherwise 

 | ve onların eserlerini bilinçaltının ifadeleri 
olarak görüyorlardı:

and regarded their works as expressions of the 
subconscious

51 E Soru kökünde verilen cümlede geçen “Tüm 
zamanların en büyük düşünürlerinden biri 
kabul edilen Einstein …” ifadesinin İngilizce 
dengi yalnızca E seçeneğinde “Recognized as 
one of the greatest intellects of all time, Einstein 
…” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru 
yanıt E seçeneğidir.

 | tüm zamanların en büyük düşünürlerin-
den biri kabul edilen:

recognized as one of the greatest intellects of 
all time 

 | Einstein:
Einstein 

 | yirminci yüzyılın başlarında:
early in the twentieth century 

 | bizzat geleneksel fiziğin temellerini 
sorgulamaya başlamıştır:

began to question the very foundations of 
traditional physics 
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52 C Soru kökünde verilen “her biri farklı öykü 
anlatan kadın portreleri” ifadesinin İngilizce 
dengi yalnızca C seçeneğinde “his portraits 
of women, each telling a different story” 
şeklinde doğru olarak verilmiştir. Doğru yanıt C 
seçeneğidir.

 | her biri farklı öykü anlatan:
each telling a different story

 | kadın portreleri ile tanınan Nuri İyem:
Nuri İyem, who is known for his portraits of 
women

 | Türkiye’nin olağanüstü yetenekli res-
samlarından birisidir:

is one of Turkey’s extraordinarily talented 
painters

53 E Soru kökünde verilen “ilk insanlar … beslenme 
ihtiyaçlarını sebze ve meyve gibi gıdaları 
tüketerek karşılamışlardır” ifadesinin İngilizce 
dengi yalnızca E seçeneğinde “early human 
beings met their dietary needs by consuming 
foods such as vegetables and fruits” şeklinde 
doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.

 | ilk insanlar:
early human beings 

 | ateşi keşfedip pişirmeyi öğreninceye 
kadar:

until the time they discovered fire and learned 
cooking 

 | beslenme ihtiyaçlarını:
their dietary needs 

 | sebze ve meyve gibi gıdaları tüketerek:
by consuming foods such as vegetables and 
fruits 

 | karşılamışlardır:
met
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54 D Giriş cümlesinde, en basit şekliyle kültürler 
arası iletişimin akademik bir çalışma ve 
araştırma alanına hitap ettiği belirtiliyor. İkinci 
cümlede, bu alanın farklı kültür ve farklı 
ülkelerden insanların nasıl davrandıklarını, 
iletişim kurduklarını ve çevrelerindeki dünyayı 
nasıl algıladıklarını anlamaya çalıştığı ifade 
ediliyor. Üçüncü cümledeyse “Araştırmacılar 
ve akademisyenler tarafından geliştirilen 
teoriler pek çok farklı alana uygulanabilir ve 
uygulanmıştır” deniliyor. Boş bırakılan dördüncü 
cümleden sonra ise, “Pek çok çok-uluslu 
şirketin kendilerini en iyi nasıl yapılandıra-
bileceklerini, personeli nasıl yöneteceklerini 
ve müşterileriyle nsaıl iletişim kuracaklarını 
bilmeye ihtiyacı vardır” deniliyor. Konu bu 
cümlede çok ulusluluğa geldiğine göre, önceki 
cümlede de benzer bir ifadeye konuya giriş 
yapmak amacıyla gerek vardır. Buna uygun 
ifade D seçeneğinde verilmiştir: “Daha fazla 
sayıda şirket küresel ve uluslararası nitelik 
kazandıkça, kültürler arası iletişime olan 
talep artmaktadır.” Doğru yanıt D seçeneğidir. 

55 A İlk cümlede yasal tercümelerin bilinen en çok 
ustalık isteyen tercüme türlerinden birisi olduğu 
belirtiliyor. İkinci cümlede, bu tercüme türünün 
özel bir dikkat gerektirdiği; hukuk alanında kültür 
bağımlı olduğu ve hem hedef hem de ana dilin 
kültüründe mükemmel bir anlama kabiliyetine 
gerek olduğu vurgulanıyor. Boşluktan sonra 
boşluğa gelecek cümlede sözü edilen hususun 
nedeni açıklanıyor: “Bunun nedeni hiçbir hata 
payının olmayışıdır; örneğin bir sözleşmedeki 
bir pasajın yanlış tercümesi felaket sonuçlar 
doğurabilir.” Bu durumda boşluğa gelecek 
cümlede bu neden uygun bir gerekçeden söz 
edilmelidir. Bu tür bir ifadeye A seçeneğinde 
rastlıyoruz: “Çoğu tercüme büroları daima 
bu işi yapacak hukuki bir profesyonelden 
yararlanır.” Böyle bir profesyonele ihtiyaç 
duymalarının gerekçesi, asla hata kabul 
etmemesidir. Doğru yanıt A seçeneğidir.
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56 D Son cümlesinin yeri boş bırakılan bu parçada, 
konu cümlesinde kahvenin kökenine yönelik 
“kahve dünyada en çok pazarlanan ikinci 
maldır” ifadesine yer veriliyor. İkinci cümlede ne 
kadar alanda ekilip biçildiği ve ne kadar insanın 
kahveden ekmek yediği açıklanıyor. Üçüncü 
cümlede, yüzden fazla kahve türü olmasına 
rağmen, en çok pazarlanan iki kahve türünün 
“coffea arabica” ile “coffea canephora” olduğu 
belirtiliyor. Paragrafta konu giderek daralma 
göstereceğinden, son cümlede bu iki kahve 
türünden söz edilmesi kaçınılmazdır. Bu yönde 
bir ifadeye D seçeneğinde rastlıyoruz: “Ancak 
bu iki tür içinde farklı çeşni ve kalite sunan 
çok sayıda tür olduğu söylenmektedir.” Doğru 
yanıt A seçeneğidir.

57 B Giriş cümlesinde Kolomb’un Yeni Dünya’ya 
gelişinin yerliler için bir felaket olduğu belirtiliyor. 
İkinci cümlenin bulunması bize bırakılmış. 
Üçüncü cümlede “Yeni mikroplara hiçbir 
direnci olmayan kabileler Avrupalılar ile olan 
ilk kısa temaslarında bilinmeyen hastalıklara 
kapıldılar” deniliyor. İlk cümlede felaketten 
söz edilip, üçüncü cümlede konu bilinmeyen 
hastalık türünden felaketlere geldiğine göre, 
arada Avrupalılardan etkilenme ile ilgili bir geçiş 
cümlesine ihtiyaç vardır. Bu yönde bir cümleye 
B seçeneğinde rastlıyoruz: “Avrupalılardan 
çok kötü bir şekilde etkilendiler.” Bu 
cümleden sonraki cümlede Avrupalılardan nasıl 
etkilendiklerine açık olarak değinilmiştir. Doğru 
yanıt B seçeneğidir.

58 A İlk cümlede, Yunan edebiyatının büyük 
başarılarından birisinin Herodot’un tarihi kayıt 
altına almasının olduğu ifade ediliyor. İkinci 
cümlede ondan önce hiç kimsenin tarihi yazma 
girişiminde bulunmadığı belirtiliyor. Boşluktan 
sonraki cümlede, onu tarihi yazmaya iten olayların 
neler olduğundan söz ediliyor ve ayrıntıya 
giriliyor. Bu durumda araya gelecek cümlede 
Herodot’un bu büyük girişimi ile ilgili bir ifade 
olmalıdır. Bu yönde bir ifadeye A seçeneğinde 
yer verilmiştir: “Onun ‘tarihin babası’ olarak 
bilinmesinin haklı nedeni de budur.”
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59 C Paragraf, 1930’lu yıllardaki ekonomik buhranın 
Amerikan edebiyatı nasıl etkilediğiyle ilgilidir. 
C seçeneğinde verilen “Buna ilaveten, 
eserlerini artık dost entelektüellere değil de 
sıradan erkek ve kadınlara yönettiler” ifadesi 
paragrafı metinsel birlik ve bütünlük içinde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt C seçeneğidir. 
Ayrıca bu seçenekte geçen “they” adılı 
soru kökünde geçen “authors” ismi yerine 
kullanılmıştır.

60 C İlk cümlede, Çin geleneklerine göre zamanın 
döngüsel bir harekete sahip olduğu ve bu 
döngüsel hareketin on iki periyota ayrıldığı, 
her bir periyotun bir burç hayvanı tarafından 
temsil edildiği belirtiliyor. İkinci cümlede, burç 
işaretlerine olan inanışa göre, kişinin bir bireyin 
doğduğu dönemde o dönemi temsil eden 
hayvanın karakter özelliklerinden etkilendiği 
gerçeğini kabul ettiği söyleniyor. Üçüncü 
cümlede “Ancak Çin resmi olarak ülke çapında 
kullanımda olan Gregoryen takvimini kabul 
etmiştir” deniliyor. Bu ifadeyle konuda ciddi bir 
sapma olmuştur. İlk iki cümlede burçlardan söz 
edilirken, bu cümlede konu Gregoryen takvimine 
getirilmiştir. Ancak dördüncü cümlede yine 
burçlardan söz edilmeye devam edilmektedir (… 
zodiac animals …). Bu durumda konu akışını 
bozan cümle üçüncü cümledir ve doğru yanıt C 
seçeneği olacaktır. 
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61 A Konu cümlesinde “İnsanoğlu oşinografi 
çalışmalarıyla her zaman yakından 
ilgilenmiştir” deniliyor. Bilindiği gibi “oşinografi” 
okyanus bilimi anlamına gelmektedir. İkinci 
cümledeyse balık ve mercanlar bir yana, renkleri 
ve yaşam tarzlarıyla deniz kabuklarının dalgalar 
altında kalan çok renkli dünyada mücevherlere 
benzediği ifade ediliyor. Açıkça görüldüğü gibi bu 
iki cümle arasında anlamsal bir kopukluk vardır. 
Bu durumda üçüncü cümle hangi cümlenin 
konu dışında kaldığını belirlemeye yeterli 
olacaktır: “Bilinenlerin yanı sıra, güzelliği bizi 
büyüleyecek olan az çok bilinen binlercesi 
vardır.” Bu cümlede yer alan “thousands” 
(binlercesi) ifadesi, ikinci cümlede söz edilen 
deniz kabuklarına atıfta bulunmaktadır. İkinci 
ve üçüncü cümlelerin her ikisinde de deniz 
kabuklarının etkileyici güzelliğinden söz edilmiş, 
ancak okyanus bilimine değinilmemiştir. Bu 
durumda konu cümlesi paragrafa uygun değildir. 
Doğru yanıt A seçeneğidir. 

62 C Bu sorudaki ilk cümlede, düşünce ya da 
ifadelerin yanlış ya da abartılmış olabileceği ve 
bir siyasi partiye, lidere destek sağlamak üzere 
kullanılan ‘propaganda’ olabileceği belirtiliyor. 
İkinci cümlede ilk cümlenin devamı niteliğinde 
bir ifadeyle, propagandacının durumlarını 
destekleyen bilgi unsurlarını vurguladıkları, 
desteklemeyenleri ise görmezden geldikleri 
belirtiliyor. Üçüncü cümlede konudan tamamen 
sapılarak “Almanya’da Naziler 1930’larda 
bilgiye sansür koyduklar ve Nazi karşıtlarına 
yönelik nefreti teşvik ettiler” deniliyor. Açıkça 
görüldüğü gibi bu konunun ilk iki cümleyle hiçbir 
ilgisi yoktur. Bu nedenle doğru yanıt C seçeneği 
olacaktır. 
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63 E İlk cümlede 1880’lerin başında George 
Nagelmackers adlı genç bir demiryolcunun 
Avrupa’da lüks vagon yapımına başladığı 
belirtiliyor. İkinci cümlede, Nagelmackers’in 
ilk restoran vagonu kullanıma sunduğu ifade 
ediliyor. Kronolojik olarak bu ilk cümlenin devamı 
niteliğindedir. Üçüncü cümlede yine aynı olayın 
devamı olarak, 4 Ekim 1883’te ilk Doğu Ekspresi 
seferinin başladığı anlatılıyor. Dördüncü 
cümlede yer alan “legendary train” ifadesi ile 
Doğu Ekspresi’ne atıfta bulunuluyor ve 1920 ve 
1930’lu yıllarda bu trenin en parlak dönemini 
yaşadığı ifade ediliyor. Son cümlede “Bunların 
en ünlüsü Agatha Christie’nin romanı Doğu 
Ekspresi’nde Cinayet …” şeklinde başlayan 
bir ifade yer alıyor. Bu cümlenin başında yer 
alan “the most famous of them” ifadesi bir 
romana atıfta bulunmaktadır ve önceki cümlede 
“them” zamirinin karşılığı olacak bir roman 
yer almamaktadır. Bu durumda son cümlenin 
konuyla ilgisinin olmadığı açıktır. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.

64 D Giriş cümlesinde eski Mısır inanışına göre, 
öldükten sonra mutlu bir yaşam sürmek için 
cesedin iyi korunmasının çok önemli olduğu 
belirtiliyor. İkinci cümlede “for this reason” (bu 
nedenle) ifadesiyle bunun gerekçesi açıklanıyor 
ve Mısırlılar tarafından gerçekleştirilen en 
görkemli defin işleminin mumyalama olduğu 
söyleniyor ve mumyalamanın çeşitli maddelerle 
ölü bedenin korunması olduğu bilgisine yer 
veriliyor. Üçüncü cümlede mumyalama işleminin 
nasıl yapıldığı açıklanıyor ve ön aşamalardan 
sonra ölü bedenin kumun ısısıyla tamamen 
kuruduğu ve bunun da vücuttan küf ve bakterileri 
uzak tuttuğu anlatılıyor. İlk üç cümlede görüldüğü 
gibi ölü bedenin korunması ve mumyalama 
işleminin yapılış yöntemi üzerinde duruluyor. 
Ancak dördüncü cümlede “Mezar hırsızlığı 
çok yaygındı çünkü ölüler birçok değerli 
eşyayla birlikte gömülüyordu” deniliyor. Parça 
genel olarak ölünün bozulmadan korunması 
ile ilgiliyken, bu cümlede mezar hırsızlığı gibi 
tamamen farklı bir konuya girilmiştir. Son cümlede 
ise yine ölünün korunması konusuna değiniyor 
ve mumyalamanın Mısır’da zengin ve soylu 
kişilere özgü bir uygulama olduğu belirtiliyor. Bu 
bilgilere göre doğru yanıt D seçeneği olacaktır.
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65 D Giriş cümlesinde, on yedinci ve on sekizinci 
yüzyıllarda Avrupa’da yaşamın büyük 
ölçüde savaş, ticaret ve düzenli olarak artış 
gösteren nüfusla bağlantılı olarak şekillendiği 
belirtiliyor. İkinci cümlede, özellikle serbest 
ticaret uygulamasının deniz aşırı sömürgelerin 
oluşmasına ve Avrupa endüstrisi için yeni 
pazarların açılmasına neden olduğu ifade 
ediliyor. Bu cümle konu olarak ilk cümlenin 
devamı niteliğindedir. Üçüncü cümlede, bunlara 
ek olarak, tarımsal üretimin arttığı ve bunun da 
Avrupa’da görülmedik biçimde artan nüfusu 
besleme imkanı sağladığı ifade ediliyor. Bu 
cümlede de ilk cümlede geçen nüfus artışı 
ile anlamsal bağlantı kurulmuştur. Dördüncü 
cümlede “1600 yılından 1700’lerin başlarına 
kadar Güney Avrupa’da hakim olan sanat 
ekolü Barok tarzıydı …” şeklinde bir ifade yer 
alıyor. Ancak konu cümlesi olan ilk cümlede 
sanata hiç vurgu yapılmamıştı. Bu durumda bu 
cümle konu dışında kalmaktadır ve doğru yanıt 
D seçeneği olur. 

66 E İlk soruda, halkla ilişkiler faaliyeti ile ilgili parçada 
yer alan bilgiyi seçenekler arasından bulmamız 
istenmektedir. Soruda yer alan tek anahtar 
ifade “public relations” olabilir. Parçada geçen 
“Through areas such as brand management, 
advertising, media relations and crisis 
management, public relations officers seek 
to foster interest, trust and belief in the 
company and its products” cümlesinde, halkla 
ilişkiler uzmanlarının, marka yönetimi, medya 
ilişkileri ve kriz yönetimi gibi alanlar vasıtasıyla, 
şirket ile ürünleri üzerinde ilgi, güven ve inanç 
oluşturmaya çalıştıkları belirtiliyor. Bu cümleden 
de anlaşılacağı gibi, halkla ilişkiler çok yönlü bir 
faaliyet trafiği gerektirmektedir. Bu açıklamaya 
göre doğru yanıt E seçeneği olacaktır.
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67 D Bu soruda halkla ilişkiler uzmanları ile ilgili 
parçadan bir çıkarım yapmamız isteniyor. 
Çıkarım sorusu olduğu için doğru yanıtı tespit 
etmek biraz zaman alıcı olabilir. Parçada geçen 
“They are aware of how best to carry this 
out when dealing within their own nations 
and cultures. However, when dealing with a 
foreign audience …” cümlelerindeki altı çizilmiş 
olarak gösterilen bölümlerden, halkla ilişkiler 
uzmanlarının hem kendi ulus ve kültürleriyle hem 
de yabancı uluslarla ilgili bilgilere sahip olmaları 
gerektiği sonucuna varıyoruz. Bu durumda 
yalnızca kendi toplumlarını tanımak yetmiyor, 
aynı zamanda yabancı toplum ve kültürleri de 
tanımaları gerekiyor. Bu açıklamaya göre doğru 
yanıt D seçeneği olacaktır. 

68 C Soru kökünün oldukça uzun olduğu bu 
soruda “Güneydoğu Asya’daki diş macunu 
kampanyası ile ilgili başarısızlığın önüne 
geçilebilirdi …” deniliyor ve “if” bağlacıyla 
bunun hangi koşulda mümkün olacağı soruluyor. 
Soruda geçen “Southeast Asia” ifadesi en 
önemli anahtar ifadedir. Parçada geçen “By 
way of illustrating the impact cross-cultural 
awareness can have on the success or 
failure of a public relations campaign” 
cümlesinde, kültürler arası etkiler konusunda 
bilinç oluşturulması yoluyla bir kampanyanın 
başarısı ya da başarısızlığının belli olabileceği 
vurgulanıyor. Ancak diş macunu kampanyasını 
yürüten şirket o bölgedeki insanların beyaz dişler 
yerine karartılmış dişleri tercih ettiğini analiz 
edememiş ve kampanya başarısız olmuştur. Bu 
durumda doğru yanıt C seçeneği olacaktır.
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69 A İlk soruda, Agta halkı arasındaki parçada söz 
edilen konuyu seçenekler arasından bulmamız 
istenmektedir. Soruda geçen en önemli anahtar 
sözcük “Agta” sözcüğüdür. Parçada geçen “The 
Agta Negritos of the Philippines, a present-
day tribal people, are an example of a culture 
whose women and men share all subsistence 
activities” cümlesinde, Agta kültüründe 
kadın ve erkeğin geçim konusunda ailede 
ortak sorumluluğa sahip olduğu vurgulanıyor. 
Yine parçada geçen “anthropologists 
have concluded that Western society’s 
traditionally low view of women’s status 
is by no means universal” cümlesindeyse, 
antropologların kadının Batı toplumundaki 
düşük statüsünün evrensel olmadığı sonucuna 
vardıkları ifade ediliyor. Diğer bir deyişle, Agta 
kültüründeki kadın ve erkeğin rolü Batı’dakinden 
tamamen farklıdır. Bu çıkarıma göre doğru yanıt 
A seçeneği olacaktır. 

70 D İkinci soruda “indicate” sözcüğü ile parçanın 
neye işaret ettiği sorulmaktadır. Bu soruda da 
anahtar sözcük ve ifade yoktur; bu nedenle 
doğru yanıtı bulmak zaman alıcı olabilir. Parçada 
geçen “They keep their birth rate down 
through the use of herbal contraceptives” 
cümlesinde, Agta halkının bitkisel doğum kontrol 
maddeleri ile doğum kontrolü uyguladıkları ifade 
ediliyor. Bu durumda Agta halkının doğum kontrol 
olayının bilincinde oldukları açıktır. Doğru yanıt D 
seçeneği olacaktır. 

71 A Çıkarım yapmamız istenen bu soruda da 
parçadan elde edebileceğimiz bilgiyi seçenekler 
arasından bulmamız isteniyor. Bu gibi soruların 
çokluğu genelde sınavın zorluk derecesini 
gittikçe daha yukarıya çekme eğilimindedir. 
Bu tip sorularda doğru yanıta ulaşmak için tüm 
seçenekleri irdelenmesi gerekebilir. Parçada 
geçen “the women are prevented from hunting 
only during late pregnancy …” cümlesinde, 
hamile kadınların hamileliğin son dönemlerinde 
avlanmalarının engellendiği belirtiliyor. Bu bilgiye 
göre doğru yanıt A seçeneği olacaktır.
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72 D Bu soruda yeni keşifle ilgili parçada yer alan 
bilgiyi seçenekler arasından bulmamız isteniyor. 
Soru kökünde geçen “new discovery” 
ifadesinden doğru yanıtı daha kolay bulmak 
amacıyla yararlanabiliriz. Parçada geçen “The 
researchers say “We found that this view is 
wrong, and there is a lot more to discover 
in these places” cümlesinden, araştırmacıların 
eskiden hakim olan görüşün yanlış olduğunu fark 
ettiklerini anlıyoruz. Bu bilgiye göre doğru yanıt D 
seçeneği olacaktır.

73 A Çıkarım yapmamız istenen bir soruyla daha karşı 
karşıyayız. Ne yazık ki doğru yanıtı bulmamızı 
kolaylaştıracak herhangi bir ipucu ya da anahtar 
sözcük yok. Parçada geçen “Satellite images 
of the upper Amazon Basin in Brazil taken 
since 1999 have revealed hundreds of 
circles, squares, and other geometric shapes 
once hidden by the Amazon rain forests” 
cümlesinde, uydu görüntülerinin Amazon yağmur 
ormanları tarafından gizlenen yüzlerce daire, 
kare ve diğer geometrik şekillerdeki bulguları 
bilim adamlarının hizmetine sunduğu belirtiliyor. 
Bu bilgiye göre, uydu görüntülerinin bilim 
adamları için önemli veriler sunduğu sonucuna 
varabiliriz. Bu durumda doğru yanıt A seçeneği 
olacaktır. 

74 B Soruda eski Amazon toplumuyla ilgili parçada 
yer alan bilgiyi seçenekler arasından tespit 
etmemiz istenmiştir. Soruda geçen “ancient 
Amazon people” ifadesi doğru yanıtı daha 
kolay bulmamızda yardımcı olabilir. Parçada 
geçen “… the Amazon once teemed with 
complex societies, which were largely wiped 
out by diseases brought to South America 
by European colonists …” cümlesinde, bir 
zamanlar karmaşık bir toplum yapısına sahip 
olan Amazon halkının, Avrupalı sömürgeciler 
yoluyla bölgeye ulaşan hastalıklar nedeniyle 
silinip gittiği belirtiliyor. Demek ki Amazon halkının 
yeni hastalıklara karşı direnci çok zayıfmış. Bu 
çıkarıma göre doğru yanıt B seçeneği olur.
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75 D İlk soruda soru kökünde “Dünyada terörist 
saldırılar ve terörist tehditler sona 
ermediğinden, …” şeklinde yarım bırakılmış 
bir cümle yer alıyor ve parçaya göre doğru 
olarak tamamlayacak ifadeyi bulmamız isteniyor. 
Parçada geçen “Americans appear less 
convinced that their country is winning the 
war on terror” cümlesinden, Amerikalıların 
ülkelerinin teröre karşı açmış olduğu savaşı 
kazanacakları konusunda yeterince ikna 
olmadıklar anlaşılmaktadır. Bu bilgiye göre doğru 
yanıt D seçeneği olacaktır.

76 B Bu soruda ise, 11 Eylül terörist saldırıları hakkında 
parçada geçen bilgiyi seçenekler arasından 
bulmamız isteniyor. Soruda geçen “9/11” 
en belirgin anahtar ifadedir. Parçada geçen 
“Following the terrorist attacks of September 
11, 2001, Americans understandably rallied 
around the flag” cümlesinde, 11 Eylül saldırıları 
sonrasında tüm Amerikan halkının Amerikan 
bayrağı altında bir araya geldiği belirtiliyor. Bu 
durumda B seçeneği doğru yanıt olacaktır: “… 
Amerikan halkını bir ulus olarak birleştirdi ve 
daha vatansever hissetmelerini sağladı.” 

77 A Soruda El Kaide liderleri ile ilgili parçada yer 
alan bilgiyi seçenekler arasından bulmamız 
isteniyor. Soruda geçen “Al Qaeda leaders” 
ifadesinden anahtar ifade olarak yararlanabiliriz. 
Parçada geçen “… al Qaeda operatives in 
the process. However, since 2001, terrorists 
have found their targets on almost every 
continent, with bombings in Bali, London, 
Madrid, Istanbul, and elsewhere” cümlesinde, 
Bali, Londra, Madrid ve İstanbul gibi yerlerdeki 
bombalı saldırılarla El Kaide’nin dünyanın 
her yerinde saldırılar gerçekleştirebileceğini 
gösterdiği belirtiliyor. Bu bilgiye göre doğru yanıt 
A seçeneği olur.
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78 A Soruda endüstriyel dönem sonrasına ilişkin 
parçada yer alan bilgiyi seçenekler arasından 
tespit etmemiz isteniyor. Soruda geçen “post-
industrial” ifadesi en belirgin anahtar ifadedir. 
Parçada geçen “in the post-industrial age the 
capacity to produce far exceeds the demand for 
goods” cümlesinde, üretim kapasitesinin talebi 
fazlasıyla karşıladığı ifade ediliyor. Bu bilgiye 
göre doğru yanıt A seçeneği olur.

79 A Bu soruda parçada geçen “these problems” 
ifadesiyle neye atıfta bulunulduğu soruluyor. 
Doğru yanıtı bulabilmek için bu ifadenin geçtiği 
cümleyi incelemek gerekir. Parçada geçen 
“… the ability to produce is limited only 
by the supply of materials and energy. We 
can confidently expect that both of these 
problems will be overcome …” cümlesinde, 
söz konusu sorunların önceki cümlede “the 
supply of materials and energy” şeklinde 
belirtildiğini görüyoruz. Bu durumda doğru yanıt 
A seçeneği olacaktır. 

80 E Bu soruda “renewable” sözcüğü ile neyin 
kastedildiği soruluyor. Parçada bu sözcüğün de 
içinde geçtiği “as renewable fuel sources are 
developed (e.g. Solar power, nuclear fusion” 
cümlesinde bu tür enerji kaynağına örnek olarak 
güneş enerjisi ile nükleer enerji verilmiştir. Bu 
kaynakların yenilenebilir kaynaklar olduğunu, 
diğer bir deyişle, yeniden sağlanabilir olduğunu 
biliyoruz. Bu bilgiye göre doğru yanıt E seçeneği 
olur.


