
www.pelikanyayinevi.com.tr

1. Bu soruda fiil türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Soru kökünde verilen cümle “Şu ana kadar drone 
uçurma izni için yapılan başvuru listesi çoğunlukla 
üniversiteleri, kamu kurumlarını ve drone üreticilerini 
kapsamaktadır” anlamındadır. Boşluktan sonra 
gelen “of” edatı da ayrıca bağıl edat olarak bir ipucu 
oluşturmaktadır. Cümleye bu anlamı verecek sözcük 
“consist” (içermek, kapsamak) olmalıdır. Bu nedenle 
doğru yanıt B seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A) remember : hatırlamak, anımsamak
B) consist : içermek, kapsamak, -den meydan 

gelmek, oluşmak
C) prevent : önlemek, engellemek
D) keep : korumak, tutmak, muhafaza etmek, 

sürdürmek
E) leave : ayrılmak, terk etmek, bırakmak

Cevap: B

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

Seçenekler; 

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

B) weird : tuhaf, acayip, garip
C) pertinent : uygun, yerinde, geçerli, ilgili
D) premeditated : planlayarak, kasten, bilerek, 

taammüden
E) resilient : dirençli, dayanıklı, metanetli

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

Seçenekler; 

A) mostly : çoğunlukla, genelde 
B) rudely : kabaca, küstahça, edepsizce
C) respectively : sırasıyla, anılan / yazılan ya da 

belirtilen sıraya göre
D) mutually : karşılıklı olarak
E) frankly : samimiyetle, içtenlikle

Cevap: A

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

Seçenekler; 

A) drought  : kuraklık, kıtlık

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

C) component : bileşen, parça

D) deficit : eksiklik, kusur

E) enrichment : zenginleştirme

Cevap: E
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5. Cümleye “Tsunami, büyük su kütlelerinin yer 
değiştirmesinin neden olduğu bir dizi su dalgasıdır” 
anlamını D seçeneğinde geçen “displacement” (yer 
değiştirme) verebilir. 

Diğer seçenekler; 

A) explosion   : patlama 

B) improvement : iyileşme, gelişme 

C) assessment   : değerlendirme 

E) revolution   : devrim

Cevap: D

6. Bu soruda phrasal verb türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Soru kökünde verilen cümle “Armstrong, Amerikan Anti-
Doping Kurulu’nun uyuşturucu kullanmakla suçlayan 
aleyhindeki raporun yayınlanmasını takiben Kasım 
2012’de kurul üyeliğinden istifa etti” anlamındadır. 
Cümleye bu anlamı verecek sözcük “step down” 
(ayrılmak, inmek, istifa etmek, geri çekilmek) olmalıdır. 
Bu nedenle doğru yanıt D seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A) resort to : başvurmak, son çare olarak 
kullanmak

B) send for : çağırtmak, getirtmek, ısmarlamak

C) come out : çıkmak, ortaya çıkmak, anlaşılmak, 
görünmek

D) step down : ayrılmak, inmek, istifa etmek, geri 
çekilmek

E) embark on : girişmek, başlamak, teşebbüs 
etmek

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

Cevap: A

8. Zaman bilgisinin ölçüldüğü bu soruda, soru kökünde 
geçen “since the earthquake and tsunami” 
(deprem ve tsunamiden beri) ifadesi ilk boşluğa 
gelecek zamanın “present perfect” olmasını 
gerektirir. Bu zaman diliminde fiilin doğru çekimi C 
ve E seçeneklerinde verilmiştir. İkinci bölümde ise 
bir sıfat cümleciği yer alıyor. Sıfat cümlecikleri temel 
cümleyle zaman uyumu şartı gerektirmez. Bu sıfat 
cümleciği Mart ayında gerçekleşmiş olan deprem ve 
tsunamiye işaret ediyor. Bu durumda ikinci boşluğa 
gelecek fiilin çekimi “simple past” olmalıdır. Cümlenin 
anlamı “Japonya, Mart ayında ülkeyi vuran deprem ve 
tsunamiden beri ileriye dönük bazı adımlar atmıştır” 
olur. 

Cevap: E
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9. Zaman bilgisinin ölçüldüğü bu soruda, soru kökünde 
geçen “last week” ifadesi ilk boşluğa gelecek zamanın 
“past” çekimli olmasını gerektirir. Bu zaman diliminde 
fiil çekimi A, B, C ve D seçeneklerinde verilmiştir. 
Öncelikle E seçeneği elenmiş olur. İkinci olarak, ilk 
boşluğa gelecek fiil passive çekimli olmalıdır, çünkü 
boşluktan sonra fiile ait nesne yer almamaktadır ve 
“by” edatı ile passive agent gelmiştir. Buna göre ise A 
ve C seçenekleri de elenir. İkinci boşlukta ise, “warn” 
fiili active çekimli olmalıdır, çünkü eylemi yapan 
“government” sözcüğü ve nesne ise “all Turkish 
citizens” isim öbeğidir. D seçeneğinde ikinci boşluk 
için önerilen fiil passive çekimli olduğu için yanlıştır. 
Zaten iki eylem arasında bir öncelik / sonralık durumu 
olduğundan da eylemleri çekimi bu sıraya uygun 
olarak B seçeneğindeki gibi olmalıdır. Cümlenin 
anlamı “Geçen hafta, bir Türk otobüs konvoyuna 
Suriye birlikleri tarafından ateş açıldı, bu nedenle 
hükümet tüm Türk vatandaşlarını oraya yolculuk 
yapmaktan kaçınmaları için uyardı” olur. 

Cevap: B

10. Bu soruda cümleler arası zaman ilişkisi test 
edilmektedir. İlk bölümde “encourage” fiilinin 
nesnesinin olmaması ve ardından passive agent 
(by a mother) gelmesi, ilk boşluğa gelecek fiilin 
passive çekimli olması gerektiğine işaret etmektedir. 
Seçenekler içinde passive reduction durumu sadece 
D seçeneğinde verilmiştir. 

İkinci boşlukta ise, simple past zamanlı bir eylem söz 
konusudur. Doğru yanıt D seçeneğidir. Cümlenin 
anlamı: “Oğlunun eşit olduğu düşüncesinin dışında 
her şeyi reddeden bir anne tarafından teşvik edilen 
Pistorius, lise döneminde sağlam vücutluların yaptığı 
sporlarda kendini göstermek için protez organlar 
kullandı.”

Cevap: D

11. Bu soruda diğer sözcüklerle anlam ilişkisi kurmaya 
yarayan edat bilgisi sorgulanmaktadır. İlk boşluğa 
gelecek edat “emphasis” sözcüğünden dolayı “on” 
olacaktır. İkinci bölümde ise “öğrenciler arasında” 
anlamını vermek üzere “among” edatı kullanılmalıdır. 

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

Cevap: C

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

Cevap: B
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14. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek varılabilir. Soru kökünde ilk cümle, “İlk 
tarım toplulukları bitkileri ekmeye başladılar” anlamına 
gelirken, boşluktan sonra gelen ikinci cümle ise, “kalıcı 
köyleri kurmaya başlayabildiler” anlamına gelmektedir. 
Cümlelerin anlamları incelendiğinde ilk cümleciğin 
ikinci cümlenin zamanını bildirdiği görülecektir. 
Eylemlerin oluş zamanları da düşünüldüğünde iki 
cümleyi ‘-ınca; -den hemen sonra’ anlamına gelen 
“once” zaman zarfı bağlacının ilişkilendirebileceği 
görülür. Doğru yanıt A seçeneğidir. Bu durumda cümle 
“İlk tarım toplulukları bitkileri ekmeye başlayınca, kalıcı 
köyleri oluşturmaya başlayabildiler” anlamına gelir.

Cevap: A

15. Yan cümlecikte “Çocuklar her zaman yemek seçerler” 
diyerek bir beklenti yaratılmakta ancak bu beklenti ana 
cümledeki “ebeveynler günümüzde tavuk nugetler, 
işlenmiş aperatifler ve şekerli içeceklerin hakim olduğu 
bir dünyada sağlıklı yiyecek sunmaya çalışıyorlar” 
denilerek boşa çıkartılmaktadır. Yan cümlede 
beklentinin yaratılıp ana cümlede reddedildiği, diğer 
bir deyişle tezat karşılaştırma yapılan cümlelerde 
“concessive contrast” bağlacı olan “though, 
although, even though, while …. vb.” kullanılabilir. 
Bu durumda cümlenin anlamı: “Çocuklar her zaman 
yemek seçse de ebeveynler günümüzde tavuk 
nugetler, işlenmiş aperatifler ve şekerli içeceklerin 
hakim olduğu bir dünyada sağlıklı yiyecek sunmaya 
çalışıyorlar.” 

Cevap: B
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16. Seçeneklere dikkatlice bakıldığında, iki parçadan olan 
yapılar dikkat çekmektedir. Bu gibi sorularda, özellikle 
bu iki parçalı yapıların arasına ne gibi sözcük ya da 
kalıpların gelmesinin gerektiğine dikkat edilmelidir. 
A seçeneğindeki “both … and …” her iki tarafta 
da aynı türden sözcük ya da dilbilgisi yapısının 
gelmesini gerektirir. Sorudaki duruma bakılırsa, bu 
şartın sağlandığı görülür. B seçeneği bir comparative 
yapıdır ve araya sıfat, zarf ya da isim türü bir sözcük 
gelmelidir. İsim türü bir sözcük gelirse, bu ismin miktarı 
ve niceliği söz konusu olmalıdır. Ancak cümlede böyle 
bir durum yoktur. C seçeneğindeki “just” benzerlik 
durumuna işaret etmektedir, ancak cümlede böyle 
bir anlam söz konusu değildir. D seçeneğindeki “so 
… that” bağlacında aradaki boşluğa sıfat ya da zarf 
türü sözcük gelmelidir. Ardından “that” bağlacından 
sonra ise özne ile başlayan tam cümle gelmelidir. 
E seçeneğindeki “such … as” ise örnek vermek 
amacıyla kullanılır ve hem araya hem de sona isim 
gelmelidir. Ancak cümlede iki boşluktan sonra gelen 
isim öbekleri ön taraftaki herhangi bir şeye örnek 
oluşturmamaktadır. Bu durumda doğru yanıt A 
seçeneği olur. Cümlenin anlamı “Camın kırılmasına 
neden olan şey, hem meteor parçacağının patlaması, 
hem de hız kaybederken oluşturduğu basınç 
dalgalarıydı.”

Cevap: A

17. Bu soruda boşluktan hemen sonra bir superlative 
sıfat sözcüğünün (fastest-warming) geldiği görülüyor. 
Bilindiği gibi superlative yapıdaki sıfatlardan önce 
“the” belirleyicisinin kullanılması bir zorunluluktur. Bu 
durumda doğru yanıt A seçeneği olur.

Cevap: A
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18. Soruda verilen cümledeki boşluğa gelecek ve cümleyi 
anlamlı olarak tamamlayacak olan fiil türü sözcüğün 
bulunması isteniyor. Bu cümlenin öznesi olan “the 
polar icecap” (kutup buzul tabakası)’nın açık 
denizlere yeterince “yayıldığı, genişlediği” anlamını 
C seçeneğindeki “spanned” sözcüğü verecektir. 
Doğru yanıt C seçeneğidir. 

Diğer seçenekler ve anlamları:

A) fetch  : gidip getirmek

B) reverse  : tersine çevirmek, geri gitmek

C) span  : uzatmak, yayılmak, genişlemek, 
kapsamak

D) magnify  : büyütmek, abartmak, göklere 
çıkarmak

E) retreat  : geri çekilmek, geri adım atmak, 
gerilemek

Cevap: C

19. Bu soruda boşluktan önce ve sonra coğrafi bölge 
adalarının verilmiş olduğu dikkat çekiyor. Bu durumda 
bu iki coğrafi bölgeleri ilişkilendirecek bir edat öbeğine 
ihtiyaç vardır. Cümlede “kutup buz tabakasının Kuzey 
Amerika’nın yanı sıra Avrasya’nın kuzeyindeki açık 
denizlere kadar yeterince genişlediği” söyleniyor. 
Cümleye bu anlamı verecek ifade D seçeneğindeki 
“as well as” olacaktır. 

Diğer seçenekler ve anlamları:

A) as opposed to  : -e karşın

B) in spite of  : - e rağmen

C) similar to  : -e benzer

D) as well as  : -nın yanı sıra

E) according to  : -e göre

Cevap: D
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20. Bu soruda cümledeki boşluğa gelecek fiilin doğru 
zaman çekimini bulmamız isteniyor. Bu tür sorularda 
boşluğa gelecek fiilin zamanını belirleyecek somut 
ipuçları aramak gerekir. Bu soruda boşluktan sonra 
gelen “once” (bir zamanlar) zaman zarfı geçmişe 
atıfta bulunmaktadır. Bu durumda boşluğa gelecek 
fiil “simple past” çekimli olmalıdır. Doğru yanıt B 
seçeneğidir. Ayrıca cümlenin devamında da “last 
summer” ve “was recorded” ifadeleriyle bu zaman 
kipine uyum sağlanmıştır.

Cevap: B

21. Bu soruda boşluktan önce gelen “region” (bölge) 
sözcüğünü ardındaki sıfat cümleciği ile ilişkilendirecek 
bağlaç sorgulanmaktadır. Söz konusu nitelenen isim 
bir yer adı olduğuna göre, isimden sonra “which, 
that, where” ilgi zamirlerinden biri gelebilir. Bu ilgi 
zamirlerinden seçenekler içinde zaten sadece 
“where” bulunmaktadır ve doğru yanıt C olacaktır. 
Cümlenin anlamı: “yerel İnuit şivelerinin orman 
yangını anlamına gelen bir sözcükten yoksun olduğu 
bir bölgede…”

Cevap: C

22. Soruda yer alan cümlede “organize” fiilinin nesnesi 
olabilecek zamir türü sözcüğün eksik olduğu 
görülüyor. Boşluktan önce yer alan “communities 
of cells” ifadesi çoğul bir isim olduğundan, A ve E 
seçenekleri doğru olamaz, çünkü boşluğa gelecek 
nesne konumundaki zamir türü sözcük öznenin dengi 
olmak durumunda. Cümledeki anlama bakılırsa, 
söylenmek istenen “Hücre toplulukları kendilerini 
dokular şeklinde düzenlerler” olduğuna göre, cümleye 
“kendileri” anlamını verecek sözcük B seçeneğindeki 
“themselves” olacaktır. 

Cevap: B
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23. Bu soruda, boşluktan sonraki ifadeyi temel cümle ile 
anlamlı şekilde ilişkilendirecek bağlaç türü ifadenin 
bulunması isteniyor. A seçeneğindeki “in addition” 
zarfı, ardından isim geldiğinde “to” ile birlikte 
kullanılmalıdır. D seçeneğindeki “as well” (-de, -da) 
cümle sonuna gelmelidir. E seçeneğindeki “just 
as” (tıpkı ….. gibi) ise bir benzerliğe işaret etmelidir, 
ancak cümlede böyle bir durum söz konusu değildir. 
B ve C seçeneklerinden cümleyi anlamca doğru 
tamamlayacak ifade C seçeneğindeki “as well 
as” (yanı sıra) olur. Cümlenin anlamı: “Bu dokular, 
metabolik atıkları ve karbondioksidi atma imkanının 
yanı sıra, oksijen ve besinlere ihtiyaç duyarlar.”

Cevap: C

24. Bir cümlede bileşik cümle yapısı olmadığı halde birden 
fazla fiil söz konusuysa, bu fiillerden sadece birisi belli 
bir zaman göre çekilmiş durumda olur. Diğer bütün 
fiiller participle ya da infinitive yapılara indirgenir ve 
bu olaya bilindiği gibi reduction adını veriyoruz. Bu 
cümlede görüldüğü gibi “satisfies” fiili simple present 
tense zaman kipine göre çekilmiştir. Buna ek olarak 
boşluğa gelecek fiil ile arasında herhangi bir bağlaç 
yoktur. Bu durumda boşluğa gelecek fiil reduction 
yapıda olmalıdır. Bu yapıdaki fiiller active ya da 
passive reduction yapıda olabilir. Bunu belirlemek için 
passive cümle yapısını sorgularken yaptığımız gibi, 
fiilden sonra nesne olup olmadığına bakarız. Sorudaki 
cümlede boşluktan sonra nesne yer almadığına göre, 
bu boşluğa gelecek fiilin passive çekimli reduction 
olması gerekir. Seçenekler içinde tek passive çekimli 
fiil D seçeneğinde verilmiştir. Bu cümlenin reduced 
olmadan önceki hali şöyledir: “The formation of new 
blood vessels, which are known as angiogenesis, 
satisfies these needs.” 

Cevap: D
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25. Sorudaki cümlede boşluktan hemen sonra “low” 
(düşük, aşağı) anlamına gelen bir sıfat yer almaktadır. 
Bu durumda A seçeneğinin doğru olabilmesi için ikinci 
bir “as” sözcüğüne ihtiyaç vardır: “as low as” İkinci 
olarak B seçeneğindeki “in order to” amaç belirtmek 
için kullanılır ve ardından V1 yapıda fiil gelmesi gerekir. 
C seçeneğindeki “so as” ifadesi de “to + V1” ile 
devam eder ve “in order to” ile aynı anlam ve işleve 
sahiptir. D seçeneğindeki “so” (öyle) sözcüğünü sıfat 
ya da zarf türü bir sözcük izler ve “öyle ….” anlamına 
gelir. Ancak daha sonrasında bu yapı bir “that clause” 
ile devam etmelidir (so + adj. / adv. + THAT +SVO). 
E seçeneğindeki “too” zarfı da aynı şekilde sıfat ya 
da zarf türü bir sözcük ile devam eder ve aşırılıktan 
kaynaklanan bir olumsuz sonuca işaret eder. 
Genellikle arkasına “to + V1” yapısı gelir. Sorudaki 
cümle anlam açısından dikkatle incelendiğinde, “and” 
bağlacından sonra söz konusu olumsuz sonuca işaret 
edilmektedir. Bu durumda doğru yanıt E seçeneği 
olacaktır. Cümlenin anlamı: “hacim oranına göre 
yüzey alanı çok azalır ve gelişen tümör açlık çekmeye 
başlar.”

Cevap: E

26. Bu soruda cümleler arası anlamsal geçişe imkan 
veren zarf türü bağlaç bilgisi sorgulanmaktadır. 
Bu gibi sorularda hem önceki hem de sonraki 
cümle anlamsal olarak sorgulanmalıdır. Ancak bu 
sorgulamayı derinlemesine yapmadan önce, iki 
cümle arasındaki anlamsal ilişkinin ne yönde (zaman, 
tezatlık, neden/sonuç, koşul, benzerlik, örnekleme, 
vs.) olduğuna bakmak çok işe yarayabilir. İlk cümlenin 
anlamı “hacim oranına göre yüzey alanı çok düşer 
ve gelişen tümör açlık çekmeye başlar” olur. İkinci 
cümlede ise anlam “…. kanser hücreleri civardaki kan 
damarlarının hücrelerine sinyaller gönderir” olduğuna 
göre, ikinci cümlede kanser hücrelerinin sinyaller 
göndermesi, önceki cümlede gelişmekte olan tümörün 
açlık çekmeye başlamasına bir tepki / cevap olarak 
gerçekleşmektedir. Bu durumda iki cümleyi anlamca 
doğru ilişkilendirecek ifade A seçeneğindeki “in 
response” (cevap olarak / karşılık olarak) olacaktır.

Diğer seçenekler ve anlamları:

B) In advance  : önceden

C) By contrast  : aksine, tersine, -e karşın

D) In practice  : uygulamada, pratikte

E) At odds  : karşıt görüşte, anlaşmazlık içinde, 
kavgalı, arası açık, ihtilaflı

Cevap: A
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27. Soru kökünde verilen cümle tüm unsurları bulunan 
ve anlamca kendi içinde bütünlüğü olan eksiksiz 
bir cümledir. Ardından gelecek yan cümlecik büyük 
olasılıkla Zarf Yan Cümleciği olacaktır. Bu durumda 
doğru yanıta soruyu kavramsal olarak inceleyerek 
ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “Performans arttırıcı 
ilaçlar narkotik ilaçlara benzer” ifadesini seçenekler 
içinden anlamlı bir şekilde D seçeneğinde verilen 
“her ikisi de uyarıcı etki yaptığı için” ifadesi tamamlar. 
Doğru yanıt D seçeneğidir. Bu durumda cümlenin 
anlamı “Her ikisi de uyarıcı etki yaptığı için performans 
arttırıcı ilaçlar narkotik ilaçlara benzer” olacaktır. 
Ayrıca bu seçenekte geçen “both of them” zamiri 
soru kökünde geçen “performance-enhancing 
drugs … narcotic ones …” isimleri yerine kullanılmış 
ve doğru yanıtın tespitinde ipucu oluşturmuştur. Diğer 
seçenekler soru kökünü kavramsal olarak doğru bir 
şekilde tamamlamadıkları için doğru yanıt olamazlar. 

Cevap: D

28. Soruda verilen cümle “Somon ve yabanmersini 
yüklemesi yapar ve yeşil çay içeriz” anlamına 
gelmektedir. Cümlenin öznesi bu soruda olduğu gibi 
spesifik bir özne ise (I, we, you), cümleyi anlamlı 
olarak tamamlayacak cümlede de öncelikle öznel 
uyum göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durumda B 
ve E seçeneklerinin ilk aşamada doğru olma olasılığı 
zayıflamaktadır. Sorudaki cümleden bir beklenti 
oluşturursak, bu eylemleri hangi amaçla yaptığımızın 
gerekçesini seçeneklerde arama yoluna gidebiliriz. 
Bu durumda cümleyi anlamlı olarak tamamlayacak 
ifade C seçeneğindeki ifade olur: “çünkü bize 
bunların kanseri, kalp hastalığını ya da Alzheimer’ı 
önleyeceği söylenmiştir.” Bu cümlede geçen 
“they” zamiri soru cümlesinde geçen “salmon, 
blueberries, green tea” yerine kullanılmıştır ve ipucu 
oluşturmuştur.

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

Cevap: E

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

Cevap: C
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31. Sorudaki cümlede “Deniz suyunun yaklaşık yüzde 3,5 
kadarı çözülmüş bileşiklerden oluşur” deniliyor. Geri 
kalan yüzde 96,5’uğunun neden oluştuğunu ifade 
eden C seçeneği doğru yanıt olur. Bağlacı “whereas 
/ while” olan doğrudan tezatlık / zıt karşılaştırma ifade 
eden cümlelerde, özellikle öznel karşılaştırmalar dikkat 
çeker. Örneğin bu soruda olduğu gibi “3,5 percent of 
seawater ----- while the other 96,5 percent.” Cümlenin 
anlamı “Diğer yüzde 96,5’uğu saf sudan oluşurken, 
deniz suyunun yaklaşık yüzde 3,5 kadarı çözülmüş 
bileşiklerden oluşur.”

WHILE / WHEREAS  : some people ---------- others 
most / many ---------- the others 
/ others

Cevap: C

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

Cevap: E

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

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

Cevap: A

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

Cevap: D

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

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

Cevap: A

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

all this  = bütün bunlar

doubtless  = kuşkusuz 

destekçilerinin bir kısmını  = some of her 
supporters

istikrarlı bir hükümet dönemi  = a period of stable 
government

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

Cevap: D

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

Cevap: A

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

Cevap: B

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

Cevap: B
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43. Parçada geçen “Within the next five to ten years, 
regimes that are dependent on energy exports 
will see their power diminished. No longer able to 
raise massive sums from energy sales to distribute 
patronage and project power abroad, they will have to 
tax their citizens.” cümlelerinde, gelecek beş ile on yıl 
içerisinde, enerji ihracatına bağımlı ülkelerin güçlerinin 
zayıflayacağı, enerji satışına dayalı üstünlüklerinin 
zayıflayacağı ve bu yüzden de vatandaşlarına vergiler 
yükleyecekleri ifade ediliyor. Söz konusu bu ülkeler 
paragrafın başında belirtilen Rusya, Suudi Arabistan 
ve Venezuela gibi ülkeler olduğuna göre, bu bilgi 
doğrultusunda doğru yanıt C seçeneği olur.

Cevap: C

44. Parçada geçen “one cutting-edge procedure, 
hydraulic fracturing, …” ifadesinde, hidrolik 
kırılmanın en ileri teknolojik işlem olduğu belirtiliyor. 
Bu durumda sorunun doğru yanıtını oluşturacak 
ifade olumlu anlam içermelidir. Ancak sorunun 
seçeneklerinde tek olumlu anlam içeren ifade C 
seçeneğinde verilmiştir: “… küresel jeopolitik 
dengeyi alt üst eden enerji elde etmedeki büyük 
atılımlardan birisidir.”

Cevap: C

45. Parçada geçen “This new world will feature 
considerably lower energy prices, and in turn, 
geopolitics will hinge less on oil and gas” cümlesinde, 
yeni dünyada nispeten daha düşük enerji fiyatlarının 
ön plana çıkacağı ve ve sonuçta da petrol ve gaza 
daha az bağımlı olunacağı belirtiliyor. Bu bilgiye 
dayanarak petrol fiyatlarının da hızla düşerek dip 
yapacağı çıkarımını yapabiliriz. Bu çıkarıma göre 
doğru yanıt C seçeneği olacaktır: “petrol fiyatları dip 
yapacaktır.”

Cevap: C
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46. Parçada geçen “we are moving away from a world 
dominated by a few energy mega-suppliers, such as 
Russia, Saudi Arabia, and Venezuela” cümlesinde, 
Rusya, Suudi Arabistan ve Venezuela gibi birkaç enerji 
devinin baskın olduğu bir dünyadan uzaklaştığımız 
ifade ediliyor. Bu durumda dünyanın geçmişte bu 
enerji devlerinin hakimiyeti altında olduğu çıkarımını 
yapabiliriz. 

Cevap: E

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

Cevap: B

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

Cevap: C
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49. Parçada geçen “Students who exercise have lower 
body fat, greater muscular strength” cümlesinde, 
egzersiz yapan çocukların kaslarının daha güçlü 
olduğu belirtiliyor. Ayrıca yine parçada geçen “have 
better working memories and problem solving skills” 
ifadesinde, aktif çocukların hafızalarının dah iyi 
çalıştığı ve daha iyi problem çözme yetisine sahip 
oldukları ifade ediliyor. O halde egzersiz yapan aktif 
çocuklar, hem daha iyi fiziksel becerilere hem de 
bilişsel yeteneklere sahip olacaktır. 

Cevap: A

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

Cevap: C

51. Parçanın son cümlesi durumundaki “The value of 
this last discovery in laying the basis for a knowledge 
of the circulation of the blood can hardly be 
overestimated” ifadede, Chalcedon’un kan dolaşımı 
konusunda sağlamış olduğu temel bilgilerin kolay 
kolay görmezden gelinemeyeceği söyleniyor ve bunun 
önemine vurgu yapılıyor. 

Cevap: C

52. Bu soruda parçaya göre yanlış olan bilgiyi seçenekler 
arasından bulmamız isteniyor. Parçada Chalcedon’un 
tıp alemine yaptığı başarılı katkılardan söz ediliyor. 
Bu durumda A seçeneğindeki ifade parçaya göre 
doğru bilgi olamaz: “tıp bilimine pek fazla katkı 
yapmamıştır.”

Cevap: A
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53. Parçanın ilk cümlesi olan “none of the Hellenistic 
advances in science surpassed in importance the 
progress in medicine” ifadesinde, bilim alanındaki 
hiçbir ilerlemenin önem bakımından tıp alanındaki 
gelişmelerin önüne geçemediği belirtiliyor. Bu bilgiye 
göre doğru yanıt B seçeneği olacaktır: “Helenistik 
bilimde tıp alanındaki ilerlemeler rakipsizdi.”

Cevap: B

54. Bu soruda da parçaya göre yanlış olan bilgiyi 
seçenekler arasından bulmamız isteniyor. Parçada 
geçen “the discovery that the arteries contain blood 
alone, not a mixture of blood and air as Aristotle had 
taught” cümlesinde, Aristo’nun bir zamanlar sandığının 
aksine, atardamarların kan ve hava karışımı değil 
sadece kan içerdiğinin keşfinden söz ediliyor. Bu 
bilgiye göre E seçeneği yanlış olur: “atardamarlar 
kan ve hava karışımı içerir.”

Cevap: E

55. Bu soruda bilimsel rasyonelistlerin görüşünü 
seçenekler arasından bulmamız isteniyor. 
Rasyonelistlerin akupunkturu savunan kişilerin görüş 
ve iddialarını çürütme çabası içinde olduklarını 
parçada geçen “scientific rationalists – who spend 
their lives debunking quackery” cümlesinden 
anlıyoruz. Bu cümlede rasyonelistlerin hayatlarını, 
saçmalıkları ve sahte doktorlukla ilgili şarlatanlıkları 
çürütmeye harcadıklarından söz ediliyor. Parçanın 
devamında da bu doğrultuda neler yaptıkları 
anlatılıyor. Bu bilgilere göre doğru yanıt A seçeneği 
olacaktır: “Akupunkturun hastalıkların tedavisinde 
çok küçük etkisi vardır ya da hiç etkisi yoktur, ve 
eğer varsa, bu sadece plasebo etkisi ile mukayese 
edilebilir.”

Cevap: A
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56. Bu soruda parçadaki bilgilere göre doğru çıkarımı 
yapmamız isteniyor. Parçada geçen “While there 
is research showing it may be mildly effective, the 
effect is weak. In trials, some patients benefit and 
others don’t. And when acupuncture is tested on 
thousands of patients, the average benefit is too small 
for a person to notice” cümlelerinde, akupunkturun 
etkilerinin zayıf ve düşük olduğu açıkça belirtiliyor. 
Bu bilgiler ışığında doğru çıkarımı yansıtan ifade D 
seçeneğindeki ifadedir: “akupunkturun faydaları yok 
gibidir, ya da varsa bile çok küçüktür ve klinik açıdan 
önemi yoktur.” 

Cevap: D

57. Bu sorunun soru kökündeki ifadede “akupunktura 
olan büyük ilgiye rağmen, …” deniliyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayacak seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada geçen “it continues 
to muddy the waters of research into acupuncture” 
cümlesinde, akupunktura yönelik araştırmaların hala 
belirsiz olduğu ifade ediliyor: “akupunktgura yönelik 
araştırmanın sularını bulandırmaya devam ediyor.” 
Bu durumda akupunktur tedavisi ile ilgili olarak iddia 
edilen faydalar henüz kanıtlanamamıştır. 

Cevap: E

58. Bu soruda parçaya en uygun olacak başlığı seçenekler 
arasından bulmamız isteniyor. Parçanın başlığı ile 
ilgili soruları, soru sırasına bakılmaksızın (ilk ya da 
son soru) daima son soru olarak cevaplamak gerekir. 
Çünkü ilk üç soruyu cevaplarken parçanın geneli 
hakkında kapsamlı bilgi sahibi olacağımızdan, uygun 
başlığı saptamak daha kolay olur. Bu parçada ise 
akupunkturun faydaları hakkında halen belirsizlikler 
olduğundan, bu konuda net bilimsel veriler 
bulunmadığından söz ediliyor. Bu durumda akupunktur 
halen de gizemini korumaya devam etmektedir. Bu 
bilgi doğrultusunda doğru yanıt E seçeneği olacaktır: 
“Akupunktur: Hâlâ Gizemli Bir Sır.”

Cevap: E
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59. Bu soruda parçadan çıkarım yapmamız ve seçenekler 
içinden parçaya göre anlamca doğru olan bilgiyi 
seçmemiz istenmektedir. Parçada geçen “Russia has 
been attempting to protect its market share by simply 
preventing unconventional energy technologies from 
spreading” cümlesinde, Rusya’nın enerji alanındaki 
mevcut pazar payını koruyabilmek amacıyla, yenilikçi 
enerji teknolojilerinin yayılmasını önlemeye çalıştığı 
ifade ediliyor. Yine parçada geçen “Russia, meanwhile, 
is attempting to block or at least slow the process” 
cümlesinde ise, Rusya’nın bu enerji teknolojilerinin 
yayılma sürecini engelleme ya da en azından 
yavaşlatma çabası içinde olduğu ifade ediliyor. 
Bu bilgilere göre doğru yanıt B seçeneği olacaktır: 
“Rusya kendi etki alanında olan ülkelerin yeni 
enerji teknolojilerini edinmesini istememektedir.”

Cevap: B

60. Bu soruda da parçadan çıkarım yaparak doğru 
seçeneği bulmamız istenmektedir. Bilindiği gibi 
çıkarım soruları çoğu zaman parçanın büyük bir 
bölümünü ve hatta bazen tamamını özümsemeyi 
gerektirebilmektedir. Parçada geçen “Moscow might 
have pressed ExxonMobil to pull out of Poland, which 
could have the largest shale gas deposits in all of 
Europe, in exchange for a cooperation agreement 
with Rosneft” cümlesinde, Rusya’nın ExxonMobile 
firmasını Polonya’dan çekilmeye zorlamış olabileceği, 
yerine Rosneft firması ile bir işbirliği anlaşması 
yapmayı istediği ifade ediliyor. Daha sonra gelen 
“when one company exits, another rushes to fill the 
void” cümlesinde ise, bir firma piyasadan çekilince, bir 
diğerinin o boşluğu dolduracağı belirtiliyor. Sonra da 
“The U.S. company Chevron has commenced shale 
gas and oil exploration throughout the region between 
the Baltic and Black Seas” cümlesinde, Amerikan 
firması Chevron’un Baltık ve Karadeniz arasındaki 
bölgede gaz aramalarına başladığı vurgulanıyor. Bu 
ifadelerden de anlaşılacağı üzere, Rusya ne yaparsa 
yapsın, gelişmeleri engelleme konusunda başarılı 
olamamıştır. Rusya’nın tüm çabalarına karşın Polonya 
farklı firmalarla gaz çıkarmaya devam edecektir. 

Cevap: A
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61. Bu soruda da parçadan çıkarım yapmamız 
istenmektedir. Parçada geçen “Countries that achieve 
greater energy independence, Washington assumes, 
will be less susceptible to bullying from unfriendly petro-
states” cümlesinde Washington’un bir varsayımına 
yer veriliyor ve ülkeler enerji bakımından ne kadar 
çok bağımsız olurlarsa, dostça tavır takınmayan 
petrol üreticisi ülkelerin baskılarına o kadar az maruz 
kalacakları belirtiliyor. 

Cevap: E

62. Parçanın son sorusunda parçaya uygun başlığı 
bulmamız istenmektedir. Unutulmamalıdır ki, başlık 
parçanın sadece bir cümlesi ya da küçük bir bölümünü 
değil, tamamını kapsayan ve ifade eden bir başlık 
olmalıdır. Bu parçada ABD ile Rusya arasında enerji 
alanındaki üstünlük mücadelesine yer verilmekte 
ve yeni enerji teknolojilerinin ABD tarafından 
yaygınlaştırılma çabasına karşı Rusya’nın engelleme 
çabaları anlatılmaktadır.  Bu durumda parçaya en 
uygun başlık C seçeneğindeki başlık olacaktır: “İki 
Süper Güç arasındaki Enerji Mücadelesi”

Cevap: C

63. Konuşmanın başında Kevin arkadaşı Scott’a 
boşuna zaman kaybettiğini söylüyor ve ondan 
gidip kızla konuşmasını ve neler hissettiğini ifade 
etmesini istiyor. Scott ise buna karşılık olarak son 
zamanlarda derste onun yanına oturduğunu ve 
onunla konuşmaya başladığını söylüyor. Kevin’in 
ikinci konuşmasından sonra da “Bir damlacık bile 
olsun bir şey değiştirmez, çünkü onun yaptığı 
her şeyi seviyorum” diyor. Bu durumda Kevin 
boş bırakılan yere gelecek konuşmada Scott’ın kız 
arkadaşı hakkında muhtemel olumsuz durumlardan 
söz etmiş olmalıdır. Bu tarz bir ifadeye E seçeneğinde 
rastlıyoruz: “Bu daha bir başlangıç. Bir süre sonra 
onun hayal ettiğin kız olup olmadığını göreceksin.”

Cevap: E
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64. Bu soruda konuşmadaki ilk bölüm boş bırakılmış. Daha 
sonra Tom Maria’ya “Hep Mark’tan hoşlandığını 
düşündüm, bu yüzden de şansım olduğunu 
sanmıyorum” diyor. Demek ki boş bırakılan bölümde 
Maria, Mark’tan gelecek bir arkadaşlık teklifi beklentisi 
içinde olduğunu ifade eden bir şeyler söylemiş 
olmalıdır. Buna benzer bir ifadeye D seçeneğinde 
rastlıyoruz: “Bana çıkma teklif etmek için bu kadar 
uzun zaman beklemene inanamıyorum.”

Cevap: D

65. Bu konuşmanın başında Brian arkadaşına bir şeyi 
kesinlikle bırakması gerektiğini söylüyor ve kendisi için 
son derece kötü olduğunu vurguluyor. Buna karşılık 
olarak Anne’in söylemiş olduğu ifadenin yeri boş 
bırakılmış. Daha sonrasında Brian “Öyle yapmaya 
başlamalısın” şeklinde bir tavsiyede bulunuyor. 
Bu tavsiyeye uygun düşen tek ifade B seçeneğinde 
verilmiştir: “Bu konu hakkında hiç düşünmemiştim.” 
Demek ki Brian sonraki söz alışında “Düşünmeye 
başlamalısın” demek istemiştir. 

Cevap: B

66. Konuşmanın başında doktor hastasına onu en 
son gördüğünden bu yana çok zaman geçmediğini 
söylüyor ve bu defa sorunun ne olduğunu soruyor. 
Hasta ise, uyandığında yüzünün iki yanında bir tür 
sancı ve gerginlik hissettiğini belirtiyor. Doktorun 
buna verdiği karşılığı bulmamız istenen sorunun son 
bölümünde hasta “Umarım çok ciddi değildir ve 
tedavi edilebilir” diyor. Bu durumda doktor önceki 
konuşmasında hastayı endişelendirebilecek birtakım 
olasılıklardan ve bu rahatsızlığın olası nedenlerinden 
söz etmiş olmalıdır. Bu tarz bir ifadeyi C seçeneğinde 
görüyoruz: “Anlıyorum. Genellikle buna benzer 
bir durum tekrarlanan kas ya da diş sıkma veya 
gıcırdatmanın neden olduğu kas spazmlarından 
kaynaklanır.”

Cevap: C
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67. İş görüşmesinde adaydan sabit kariyerli bir iş ile kariyer 
gelişimine açık bir iş arasında tercih yapması isteniyor. 
Aday bu soruya “İşimde gelişmek ve yükselmek 
istiyorum” diye karşılık veriyor. Kendisine yöneltilen 
ikinci soruda ise, “İhtiyaç olursa bizim için başka 
bir eyalette çalışır mısın?” deniliyor. Bu durumda 
son konuşmada aday bu konudaki tercihini açıkça 
belirtmelidir. Buna uygun ifade A seçeneğindeki ifade 
olur: “Gelecek yıl içinde yer değiştirme şansım 
yok, ama gelecekte buna açık olabilirim.”

Cevap: A

68. Sorudaki cümlede “İnternet kullanıcılarının sayısı her 
yıl katlanarak artsa da, dünya nüfusunun çoğu halen 
bilgisayar ya da İnternet erişimine sahip değildir” 
deniliyor. Buna en yakın ifade D seçeneğinde verilmiştir: 
“İnternet her yıl dünyada daha fazla kişi tarafından 
yaygın olarak kullanılmaktadır, ancak çoğu kimse 
hala kişisel bilgisayara sahip değildir.” Bu gibi 
soruları daha kolay yanıtlayabilmek için, öncelikle soru 
kökündeki cümlede yer alan bağlaca dikkat edilmeli ve 
aynı anlamsal ilişki seçenekler arasında gözetilmelidir. 
Sorudaki cümlede yer alan “although” bağlacı ile D 
seçeneğindeki “while” bağlacı anlamsal zıtlık ifade 
etmesi açısından öncelikle dikkate alınmalıdır.

Cevap: D

69. Bu soruda verilen cümlede “Bir konakçıya yeni 
yerleşmiş olan parazitin uzun bir evrim sürecine sahip 
olana göre daha fazla zarar verici olması muhtemeldir” 
deniliyor. Bu ifadeye en yakın ifade E seçeneğindeki 
ifade olacaktır: “Bir parazit tarafından konakçıya 
verilecek hasarın şiddeti muhtemelen ilk yerleştiği 
anda daha fazla olur.”

Cevap: E
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70. Soru kökünde verilen cümlede “Tarihçiler, çoğu 
Mezopotamya ve Mısır medeniyetlerinde belirgin olan 
bir dizi medeniyet özellikleri tespit ettiler” deniliyor. 
Bu ifadeye anlamca en yakın ifade B seçeneğinde 
verilmiştir: “Çoğu Mezopotamya ve Mısır 
medeniyetlerinde açıkça kendini gösteren bir dizi 
temel medeniyet özelliği tarihçiler tarafından tespit 
edildi.” Bu cümle bir bakıma soru kökünde verilen 
etken cümlenin edilgen biçimde ifade edilmiş halidir. 
Eş anlamlı cümle sorularında bu dönüşüm olasılığına 
dikkat etmek son derece yararlı olur.

Cevap: B

71. Bu soruda verilen cümlede “Birçok durumda sonuçlar 
bir zamanlar Mars’ta hayat olduğu sonucunu 
doğrulamıyor” olduğuna göre, anlamca bu cümleye 
en yakın ifade B seçeneğindeki ifade olur: “Pek çok 
durumdan elde edilen kanıtlar geçmişte Mars’ta 
hayat olduğunu göstermemektedir.” 

Cevap: B

72. Bu paragrafta tıbbi araştırmalarda asla kolay altın 
çözümler olamayacağı ve sadece bir araştırma 
sonucuna dayanarak kesin kararlara varılamayacağı 
ifade ediliyor. Özellikle paragrafın son cümlesinde “Bir 
araştırma her şeyi kanıtlar ya da kanıtlamaz demek 
yerine, …” ifadesi bu çıkarımı da doğrulamaktadır. 
Buna göre boşluğa gelebilecek en uygun ifade A 
seçeneğindeki ifade olur: “Sadece bir tıbbi araştırma 
nadiren kendi başına kesin sonuç belirtir.”

Cevap: A

73. Paragrafın ilk cümlesinde, sıtmanın dünyadaki en ciddi 
kamu sağlığı sorunlarından biri olmaya devam ettiği 
belirtiliyor. İkinci cümlede ise sıtmanın gelişmekte olan 
ülkelerde birincil ölüm nedeni olduğu ifade ediliyor. 
Üçüncü cümledeyse, kurbanların çoğunun Afrikalı 
genç çocuklar olduğu vurgulanıyor. Bu durumda bu 
akışa en uygun ifade C seçeneğindeki cümle olacaktır: 
“Kıta genelinde, her 30 saniyede bir Afrikalı çocuk 
ölmektedir.”

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

Cevap: B

75. İlk cümlede fiziksel hareketsizliğin obeziteden 
daha ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğu belirtiliyor. 
Boşluktan sonraki cümledeyse, “Madsen, daha fazla 
Beden Eğitimi dersini finanse etmek için para toplamak 
üzere, çoğu okullardaki otomatik makinelerde 
satılan şekerli içecekler ile abur cubur gıdalara 
vergi konulmasını öneriyor” deniliyor. Bu durumda 
boşluğa gelecek cümlede söz konusu bu hareketsizlik 
sorunun aşmak üzere birtakım önerilerden söz 
edilmiş olmalıdır ki, ardından örnek olarak Madsen’in 
önerisine yer verilsin. Bu yöndeki en uygun ifade D 
seçeneğinde verilmiştir: “Ulusumuzun en değerli 
kaynağı olan gençliğimize destek olmak için hep 
birlikte çalışmalıyız.”

Cevap: D

76. Giriş cümlesinde, kadınlardaki saç dökülmesinin 
temel nedeninin medeni halleri olduğu vurgulanıyor. 
İkinci cümlede bu ifadeye paralel olarak, eşini 
kaybetmiş kadınların düzenli evliliği olan kardeşlerine 
göre saçlarının daha çok döküldüğü ifade ediliyor. 
Üçüncü ve dördüncü cümlelerde, kadınlardaki saç 
dökülmelerinin diğer etmenlerinden söz ediliyor. 
Son cümlede ise konu genel kapsamından çıkarak 
erkeklerdeki saç dökülmesi konusuna kayıyor ve 
“Araştırmacılar erkeklerde saç dökülmesinin 
genetik bir durum olduğunu keşfettiler” deniliyor. 
Bu durumda konu akışına uymayan cümle beşinci ve 
son cümledir. 

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

Cevap: C

78. İlk cümlede, ticaret ve sanayinin mevzuata 
uygunluktaki yükünün, sözüm ona daha açık bir 
pazarın avantajlarına göre ağır bastığı belirtiliyor. 
İkinci cümledeyse, bu durumun halihazırda Avrupa’nın 
etkin olmayan ülkelerine zarar verdiği ve tüm 
Avrupa’yı dünyayla rekabet edemez hale getirdiği 
vurgulanıyor. Üçüncü cümlede, ekonomik birliğin 
ideolojiden ziyade gerçeğe dayanması gerektiği 
belirtiliyor. Dördüncü cümlede ise, AB’nin bir inanç 
değil ekonomik işbirliği örgütü olduğuna, bu nedenle 
de cihada değil müzakerelere yönelmesi gerektiğine 
işaret ediliyor. Görüldüğü gibi ilk dört cümlede AB’nin 
sahip olması gereken niteliklerden söz ediliyor. Son 
cümlede “Tarih boyunca Britanya’nın tüm Avrupa 
ile olan ilişkisinin anlaşılmaz durumu bir türlü 
çözümlenememiştir” deniliyor. İlk dört cümle genel 
olarak AB ile ilgiliyken, son cümlede konu Britanya’nın 
AB içindeki durum ve konumuna yönelmiştir. Bu 
durumda konu akışını bozan cümle son cümledir. 

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

Cevap: D

80. Giriş cümlesinde küresel ısınmanın Amerika üzerinde 
halen büyük bir etki oluşturduğu ifade ediliyor. İkinci 
cümlede, “Diğer bir deyişle, artan fırtınalar, seller, eriyen 
buzullar ve etkisi artıran kuraklıklar Amerikalıların 
yaşamları üzerinde derin etkiler oluşturmaktadır” 
deniliyor. Bu ifade ilk cümlenin devamı niteliğindedir. 
Paragraf küresel ısınmanın Amerika ve Amerikalılar 
üzerindeki olumsuz etkilerine odaklanmışken, üçüncü 
cümlede farklı olarak “Küresel ısınma çoğunlukla 
insan faaliyetlerinden ve ağırlıklı olarak da yanan 
katı yakıtlardan kaynaklanmaktadır” deniliyor. 
Dördüncü cümlede ilk iki cümleye paralel olarak, sağlık 
hizmetlerinin, su kaynaklarının, tarım ve ulaşımın 
olumsuz etkilendiği ifade ediliyor. 

Cevap: C


