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1. Cümleye “Beyaz Nil, Doğu Afrika merkezindeki 
Victoria gölündeki ana kaynağından Uganda’ya, 
oradan da kuzeye doğru akar ve sınırı geçip Sudan’a 
girer” anlamını C seçeneğindeki “flow = akmak” 
verebilir. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) rise : yükselmek, doğmak

B) expand : büyümek, genişlemek

D) spread : yayılmak, yaymak, saçmak

E) lie : uzanmak, yalan söylemek

Cevap: C

2. Cümleye “Bazı diller, o dili konuşan yaşayan son 
kişinin ölümü ile bir anda yok olurken, diğerleri iki 
dilli kültürler içerisinde yavaş yavaş kaybolurlar, 
çünkü yerel diller okulda, pazarda ve televizyonda 
hakim olan dillerce baskı altına alınırlar” anlamını D 
seçeneğindeki “indigenous = yerel” verebilir. Doğru 
yanıt D seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) obligatory : zorunlu, mecburi

B) artificial : yapay, suni

C) competent : yetenekli, ehil

E) primitive : ilkel

Cevap: D

3. Cümleye “Bu haftaki haber anketi, hepimizin sezdiği 
bir şeyi, çoğu Amerikalının fakir ile zengin arasında 
ülkede giderek büyüyen uçurumdan rahatsız 
olduğunu ortaya çıkardı” anlamını B seçeneğindeki 
“gap = fark, boşluk, uçurum” verebilir. Doğru yanıt 
B olur. 

Diğer seçenekler;

A) admission : giriş, kabul, itiraf

C) tenure : görev süresi, memuriyet

D) trial : deneme, duruşma, celse

E) errand : hata

Cevap: B
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4. Cümleye “Doğum kontrol hapları, halkalar ve plasterleri 
de içeren bazı kadın doğum kontrol ürünleri, düşük 
dozlu ilaçlardan çok daha kuvvetli kan pıhtılaşması 
riski taşırlar” anlamını E seçeneğindeki “drastically 
= şiddetli bir şekilde, büyük ölçüde, kuvvetli” 
verebilir. Doğru yanıt E seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) conclusively : belirleyici bir şekilde, sonuca gidici 
bir şekilde, kesin bir şekilde

B) fluently : akıcı bir şekilde, akıcı olarak

C) plausibly : makul bir şekilde

D) lavishly : müsrifçe, savurgan bir şekilde, 
bolca

Cevap: E

5. Cümleye “Ergenler, çocukluktan olgunluk dönemine 
geçişte bazı biyolojik ve psikolojik değişimler geçirirler” 
anlamını B seçeneğinde geçen “transition” (geçiş) 
verebilir. 

Diğer seçenekler; 

A) interaction   : etkileşim 

C) reference   : ilgi, referans 

D) transfer   : transfer 

E) activation   : aktivasyon

Cevap: B
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6. Cümleye “İzlanda ve Fransa, küresel ısınmayla 
birlikte nesli tükenme tehlikesi altında olan Fransız 
ağaçlarının geleceklerini güvence altına alabilmek 
amacıyla İzlanda’ya dikmenin olasılığını araştırıyor” 
anlamını D seçeneğindeki “looking into = incelemek, 
araştırmak” verebilir. Doğru yanıt D seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) make up : uydurmak, icat etmek, telafi etmek, 
barışmak

B) cope with : üstesinden gelmek, başa çıkmak

C) set off : yola koyulmak, işe başlamak

E) fall behind : geride kalmak

Cevap: D

7. Soru kökünde geçen “a couple of years ago” ifadesi 
eylemin geçmişte belirli bir zamanda olduğuna işaret 
etmektedir. Geçmişte belirli bir zamanda gerçekleşen 
eylemleri ifade ederken “simple past tense” kullanılır. 
Ayrıca bu eylem öbeğinde kullanılan “predict” eylemi 
anlamı itibarıyla eylemin belirli bir zamandan önce 
olduğunu gösterdiğinden bu bölümde eylem “past 
perfect” olarak çekilmelidir. Cümlenin ikinci kısmında 
ise herhangi bir zaman zarfının verilmemiş olması 
ve cümlenin ikinci kısmında geçen “cheap houses 
that would otherwise have been put up for sale” 
= “aksi halde satışa konulacak olan ucuz evler” 
ifadesinden bu bölüme gelen cümlenin geçmişten 
bugüne kadar uzanan zaman olan “present perfect” 
zamanda çekilmesini gerektirir. Belirtilen zamanlarda 
fiillerin çekimi “had predicted / has been deprived” 
olarak C seçeneğinde verildiğinden bu seçenek doğru 
yanıttır.

Cevap: C
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8. Zaman bilgisinin sorulduğu bu soruda her zaman 
kanıtlanabilecek olan bilimsel bir gerçek ifade 
edildiğinden ve cümlenin ikinci kısmında da “sticks” 
fiili “simple present tense” olarak çekildiğinden genel 
zaman “simple present tense” olarak tespit edilir. İkinci 
boşlukta geçişli bir fiil olan “apply” fiilinin nesnesi 
sağında olmadığından bu fiil de “passive = edilgen 
çatıda” çekilmelidir. Belirtilen zamanda ve çatıda 
fiillerin çekimi B seçeneğinde (depends / is applied) 
verildiğinden doğru yanıt B seçeneğidir.

Cevap: B

9. Doğru zamanı tespit etmemiz istenen “and” bağlacı 
ile bağlanmış olan sıralı iki cümleden oluşan bu soruda 
ilk boşluğun zamanını ilk cümlede geçen zaman 
belirteci olarak kullanılan “lately” zarfından dolayı 
“present perfect tense”, ikinci boşluğun zamanını 
ise “in the near future” zaman belirtecinden dolayı 
“future continuous tense” olarak tespit ederiz. Ayrıca 
ilk cümlenin yüklemi olan “improved” fiili, sağında 
nesnesi bulunmamasından dolayı edilgen çatıda 
kullanılır. Bu durumda ilk boşluğa “present perfect 
tense / passive” yapı olan “have been improved” 
gelmelidir. İkinci boşlukta ise “in the near future” 
zaman belirtecinden dolayı fiil, “will be doing” olarak 
çekilebilir. 

Cevap: C

10. İlk boşlukta cümleye “sorun  ‘hakkında, konusunda, 
dair’ protestolaştılar” anlamını  “over” verir. İkinci 
boşlukta ise dahil etmemek anlamında kullanılan “rule 
out” deyimsel fiilinin bağıl edatı “out” sorgulanmıştır. 
Doğru yanıt her iki edatın doğru bir şekilde verildiği E 
seçeneğidir.

Cevap: E

11. İlk boşlukta “stick” fiilinin bağıl edatı olarak “with” 
sözcüğü, ikinci boşlukta ise “mix” fiilinin bağıl edatı 
olarak “with” edatı kullanılır. 

Cevap: D
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12. İki cümle arasında zıtlık ilişkisi olduğu için iki cümleyi 
“yet” bağlacı ile bağlayabiliriz. 

Cevap: B

13. İlk cümle bir beklenti yaratmakta ikinci cümle de bu 
beklentiyi boşa çıkarmaktadır. Yan cümlelerin beklenti 
yarattığı ana cümlenin de bu beklentiyi boşa çıkarttığı 
cümleleri bağlamak için “although” kullanılır. 

Cevap: C

14. Cümleye “Şam’da Sünnilerin lehine bir rejim 
değişikliği” anlamını “in favour of = lehine,  
-den yana” verebilir. 

Cevap: A

15. Bu soru kökünde “not” verilmiş ve birlikte kullanıldığı 
“but” seçeneklerde verilmiştir. 

Cevap: D

16. Cümleye “İngilizce öğrenmek isteyen ve Amerikan 
hayatına kaynamaya çalışan daha önceki göçmenlerin 
çoğunun aksine günümüz göçmenlerinin çoğu 
İngilizce öğrenme ihtiyacı duymuyor” anlamını “unlike 
= aksine” edatı verebilir.

Cevap: D

17. Cümleye “1938’de İtalya’nın paha biçilmez arşivlerini 
korumak için kurulan” anlamını A seçeneğindeki 
“priceless = paha biçilmez” verebilir. Doğru yanıt A 
seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

B) ignorant  : cahil, bilgisiz, habersiz, bihaber

C) hesitant  : tereddütlü, çekingen

D) obstructive : engelleyici

E) transitory : geçici

Cevap: A
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18. Cümleye “… termitler tarafından yenilmiş yumruk 
büyüklüğünde bir deliği de kapsayan en kötü belalara 
uğramış kitaplarla doludur” anlamını D seçeneğindeki 
“including = içeren, kapsayan” verebilir. Doğru 
yanıt D seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) considering : düşünerek, dikkate alarak

B) about : hakkında, ilgili, yaklaşık, civarı

C) despite : -e rağmen

E) as such : öyle, gibi

Cevap: D

19. Bu soruda boşluktan sonra bir isim fiil öbeği (is … 
the main point of reference for book and archive 
restoration in Italy) ve “but also” yapısından sonra 
da ikinci bir fiil öbeğinin (does work for the Vatican 
and internationally) kullanılmış olması, boşluğu 
dolduracak ifadenin bir “correlative conjunction” yapısı 
olmasını gerektirir. “Correlative conjunction” adını 
verdiğimiz bağlaçlar, 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. Soru kökünde kullanılan “but also” 
böyle bir “correlative conjunction” bağlacıdır ve 
seçenekler içinden yalnızca “not only” ifadesinden 
sonra gelebilir. 

Cevap: C

20. Cümleye “Son bir araştırma projesi …….. elyazması 
Kuran parçaları konusu üzerinde yürütüldü” anlamını 
B seçeneğindeki “carry out = icra etmek, yapmak, 
yürütmek” verebilir. Doğru yanıt B seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) make up of : oluşmak, -den meydana gelmek

C) consist of : içermek, kapsamak, -den oluşmak

D) point out : işaret etmek, belirtmek

E) break down : parçalara ayırmak, ufalanmak, 
bozulmak

Cevap: B
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21. Zaman bilgisinin sorgulandığı bu soruda doğru yanıta 
genel zamanın “past” olduğu bir cümlede “after” yan 
cümlesinin zamanının “past perfect” olması kuralını 
kullanarak ulaşılabilir. Ayrıca geçişli bir fiil olan 
“use” fiilinin nesnesi sağında olmadığı için bahse 
konu fiil edilgen çekilmelidir. Fiilin belirtilen zamanda 
edilgen yapıda çekimi “had been used to write” E 
seçeneğinde verildiğinden, doğru yanıt E olur.

Cevap: E

22. Bu soruda “reduced adjective clauses = kısaltılmış 
/ indirgenmiş sıfat cümleleri” bilgisi sorgulanmaktadır. 
Temel olarak özneye dönük etken yapıdaki sıfat 
cümlelerini kısaltırken ilgi zamiri (who, which, that) 
atılır ve sıfat cümlesinin fiili “Ving” haline indirgenir. Bu 
kuralı bu soruda uygularsak fiilin “appearing” olarak 
çekilmesi gerektiğini anlayabiliriz. 

Adjective Clause Reduction (Active) :

Adj. Cl. Reduced Adj. Cl.

several cases several cases

which …..

appear appearing

very complex .... very complex ....

Cevap: C

23. Soru kökünde “too + adjective + to-infinitive” yapısını 
tamamlayan sözcük “too” olduğu ve cümleye de 
“kullanılması çok kolay” anlamını verdiği için doğru 
yanıt D olur.

Cevap: D

24. Cümleye “Dünya çapındaki geniş tüketimle, imalatçılar 
hedef pazar sahasını genişlettiler” anlamına “with” 
edatı ile verilebilir. 

Cevap: E
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25. Bu soru incelendiğinde “their own R&D teams” 
ismini niteleyecek bir “adjective clause” yapısının ilgi 
zamirinin eksik olduğu görülecektir. Bu yapıda olduğu 
gibi sıfat cümleciği içinde işlevi özne olan bir ismi 
nitelemek için “which” ilgi zamiri kullanılabilir. Bu 
nedenle, seçenekler içinde “their own R&D teams” 
ismini doğru niteleyen “adjective clause” yapısı 
“which” olmalıdır.  

Ek Gramer Açıklaması:

İçinde aynı ismi ortak olarak içeren iki basit cümleyi 
birleştirerek tek bir cümle haline getirmek için “adjective 
clause” yapısını kullanırız. Bu yapıda kullanılan ilgi 
zamirleri aşağıdadır:

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

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

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

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

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

* Nitelenen ismin öğesel görevi yer zarfı ise “where” 
ya da “prep. + which” ilgi zamirlerinden birisini; 

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

* Nitelenen ismin öğesel görevi neden ya da 
açıklama belirten isim türü bir sözcük (reason) ise 
“why” ilgi zamirini kullanırız.

Cevap: A
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26. Cümleye “Ticari sergiler, yeni ve gelişmiş gereçlere 
göz atmak için en iyi platformdur” anlamını D 
seçeneğindeki “browse = göz atmak” verebilir. 
Doğru yanıt D seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) affirm : tasdik etmek, doğrulamak, 
onaylamak

B) manipulate  : manipüle etmek, ustalıkla 
kullanmak, idare etmek, çekip 
çevirmek

C) devise : bulmak, düşünmek, düzenlemek, 
tasarlamak, icat etmek

E) hinder : engellemek, ket vurmak

Cevap: D

27. Soru kökünde verilen “yetişkinlikte bir kedi sahibi 
olmak, ona karşı bir bağışıklık reaksiyonu geliştirme 
olasılığını neredeyse ikiye katlar” ifadesini anlamsal 
olarak en iyi D seçeneğinde verilen “Çocukken kedi 
sahibi olmak gelecekteki alerjilere karşı koruyabilirken” 
ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı 
“Çocukken kedi sahibi olmak gelecekteki alerjilere 
karşı koruyabilirken, yetişkinlikte bir kedi sahibi 
olmak, ona karşı bir bağışıklık reaksiyonu geliştirme 
olasılığını neredeyse ikiye katlar” olacaktır. Doğru 
yanıt D seçeneğidir. Diğer seçenekler kavramsal 
olarak soru köküyle ilgili değildir. Soru kökünde geçen 
“one” sözcüğü D seçeneğinde geçen “allergy” ismi 
yerine kullanılmıştır. 

Cevap: D
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28. Bir ismi nitelemek için kullandığımız yapıya “adjective 
clause” deriz. Bu cümlede “biodiversity” ismini 
niteleyen bir “adjective clause” yapısına ihtiyaç vardır. 
Bu yapıdaki görevi özne olan isimleri nitelemek için 
“that / who / which” ilgi zamirlerinden birini kullanırız. 
Bu nedenle, seçenekler içerisinde “biodiversity” 
ismini doğru niteleyen “adjective clause” yapısı “which 
/ that”  ilgi zamiri ile başlamalıdır. Bu kapsamda, 
yalnızca A seçeneği soru kökünü doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Anlamsal olarak incelediğimizde 
ise, soru kökünde geçen “Eğer hükümetler .... biyo-
çeşitliliğin korunması ve sürdürülmesi konusunda 
yatırım yapmada başarısız olurlarsa, bölgenin biyo-
çeşitlilik açısından bir hazinesi olan orman yok olacak” 
ifadesini anlamlı bir şekilde A seçeneğinde verilen “… 
küresel çevresel değişim karşısında uzun dönem 
sürdürülebilirliğin temininde son derece önemli 
olan …” ifadesi tamamlamaktadır. 

Cevap: A

29. Soru kökünde verilen “Daha fazla insan iş ve özel 
seyahatlerinde .... özel uçak kiralıyor” ifadesini 
anlamsal olarak en iyi A seçeneğinde verilen 
“günümüzde ticari uçakları kullanmak yerine” ifadesi 
tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı “Günümüzde 
daha fazla insan iş ve özel seyahatlerinde ticari 
uçakları kullanmak yerine özel uçak kiralıyor” 
olacaktır. Doğru yanıt A seçeneğidir. Diğer seçenekler 
kavramsal olarak soru köküyle ilgili değildir.

Cevap: A

30. Soru kökünde verilen “Sesinizi iç kulak vasıtasıyla 
tanıdığınız için herkesin duyduğu şekilde 
duyamazsınız,” ifadesini anlamsal olarak en iyi D 
seçeneğinde verilen “İçinizde daha iyi bir sese sahip 
olsanız da” ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin 
anlamı: “Dışarıda daha iyi bir sese sahip olsanız 
da, herkesin duyduğu şekilde duyamazsınız, 
çünkü sesinizi iç kulak vasıtasıyla tanırsınız” 
olacaktır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Diğer seçenekler 
kavramsal olarak soru köküyle ilgili değildir. Soru 
kökünde geçen “it” sözcüğü da D seçeneğinde geçen 
“a better voice outside” ismi yerine kullanılmıştır. 

Cevap: D
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31. Soru kökünde verilen “finansal sıkıntıları nasıl 
çözeceğinize dair bir fikriniz olmadan, başınızı 
kaşıyarak havalara bakıyor olabilirsiniz” ifadesini 
anlamsal olarak en iyi A seçeneğinde verilen 
“Günümüzün zor şartlarında bu kadar çok ihtiyaç ve 
talep karşısında, …” ifadesi tamamlar. Bu durumda 
cümlenin anlamı “Günümüzün zor şartlarında bu 
kadar çok ihtiyaç ve talep karşısında, finansal 
sıkıntıları nasıl çözeceğinize dair bir fikriniz 
olmadan, başınızı kaşıyarak havalara bakıyor 
olabilirsiniz” olacaktır. 

Cevap: A

32. Soru kökü incelendiğinde şart cümleciğinin zamanının 
“unreal-present (offered)” olduğu görülecektir. Şart 
cümleciğinin “unreal-present” olduğu durumlarda ana 
cümlenin fiili de “modal + V1” (would / could / might + 
V1) şeklinde yapılandırılmalıdır. Bu durumda yalnızca 
zaman uyumu kuralından doğru yanıta ulaşabiliriz. 
Doğru yanıt E seçeneğidir. Anlam olarak incelendiğinde 
ise soru kökünde verilen “Aynı ürün için bir başkası 
yüklü miktarda ücret talep ederken, siz maddi değeri 
olan bu şeyi ücretsiz olarak sunarsanız, …” ifadesini 
anlamsal olarak en iyi E seçeneğinde verilen “insan 
mantıken çoğu kimsenin ücretsiz seçeneği tercih 
edeceğini varsayacaktır” ifadesi tamamlar. Doğru 
yanıt E seçeneğidir. Diğer seçenekler kavramsal 
olarak soru köküyle ilgili değildir.

Ek Gramer Açıklaması:

Şimdi de şart kipi cümleciklerini (conditional clauses) 
yapısal olarak hatırlayalım. Temel olarak üç tür şart 
cümleciği vardır:

CondItIonal Clause MaIn Clause

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

modal +V1

TYPE 2
IF + past tense (V2 / 

could +V1)

could / would / might 

+ V1

TYPE 3
IF + past perfect tense / 

could have V3

would / could / might + 

have + V3

Cevap: E
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33. “When” bağlacı bulunan bu cümlede, zaman cümlesinin 
genel zamanı “past” olduğundan, ana cümlenin de 
genel zamanının “past / past perfect” olması gerekir. 
Bu nedenle seçenekler arasında genel zamanı 
“present perfect / present” olan B, D ve E seçenekleri 
kolaylıkla elenebilir. Diğer seçenekler arasında ise 
doğru yanıta seçenekleri kavramsal olarak incelenerek 
ulaşabilir. Kavramsal olarak incelendiğinde ise, soru 
kökünde verilen “Bir kaç on yıl kadar önce, tamamen 
televizyon işgalinin olduğu zamanlarda ...” ifadesini 
anlamca en iyi C seçeneğinde verilen “bilgisayarlar, 
internet ve dönemin diğer son elektronik cihazları hep 
birlikte, insanları yeniden okumaya iten bir şeyi ortaya 
çıkardılar” ifadesi tamamlamaktadır. 

Cevap: C

34. Soru kökünde verilen “Paranın, çoğu insan için 
hayattaki en son hedef ve başarı göstergesi olmasına 
karşın” ifadesini anlamsal olarak en iyi C seçeneğinde 
verilen “diğerleri için şeytanın gözü, kötülüğün özüdür” 
ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı: 
“Paranın, çoğu insan için hayattaki en son hedef 
ve başarı göstergesi olmasına karşın, diğerleri için 
şeytanın gözü, kötülüğün özüdür” olacaktır. Doğru 
yanıt C seçeneğidir. Diğer seçenekler soru kökündeki 
cümleyi anlamca doğru tamamlayamaz. Ayrıca C 
seçeneğinde geçen “it” şahıs zamiri, soru kökünde 
geçen “money” ismi yerine kullanılmış ve doğru 
yanıtın tespitinde ipucu oluşturmuştur. 

while ...... majority of people ....... , others

Cevap: C

35. Soru kökünde verilen “herhangi bir ülkeye 
zenginleşme ve büyüme potansiyelini veren şey 
ekonomik gelişme olduğundan” ifadesini anlamsal 
olarak en iyi B seçeneğinde verilen “ekonomik 
gelişme bir ülkenin zenginliğinin büyümesidir” ifadesi 
tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı: “Herhangi 
bir ülkeye zenginleşme ve büyüme potansiyelini veren 
şey ekonomik gelişme olduğundan, ekonomik gelişme 
ülkenin zenginliğinin artmasıdır.” olacaktır.

Cevap: B
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36. Soru kökünde verilen “Senatoda daha fazla sandalye 
alabilsinler ve böylelikle politik güçlerini arttırabilsinler 
diye” ifadesini anlamsal olarak en iyi B seçeneğinde 
verilen “Güneydeki eyaletler Amerika’nın normal 
nüfusuna köleleri de dahil etmek istediler” ifadesi 
tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı: “Senatoda 
daha fazla sandalye alabilsinler ve böylelikle politik 
güçlerini arttırabilsinler diye, Güneydeki eyaletler 
Amerika’nın normal nüfusuna köleleri de dahil etmek 
istediler” olacaktır. Doğru yanıt B seçeneğidir. Diğer 
seçenekler kavramsal olarak soru köküyle ilgili değildir.

Cevap: B

37. Soru kökü “and” bağlacı ile bağlanan sıralı iki 
cümleden oluşmaktadır. Bu durumda çeviri de sıralı 
ve bağlacı ile birleştirilen sıralı iki cümle içermelidir. 
Seçenekler incelendiğinde ilk cümle olan “Germany 
was highly dependent on foreign loans and 
money” ifadesinin doğru çevirisinin “Almanya büyük 
ölçüde yabancı kredilere ve paraya bağımlıydı” olarak 
yalnızca A seçeneğinde verildiği görülmektedir. 

Cevap: A

38. Soru kökünde geçen “deaths and injuries resulting 
from traffic accidents” ve “a major public health 
problem” ifadeleri sırasıyla, yalnızca D seçeneğinde 
“trafik kazalarından kaynaklanan yaralanmalar 
ve ölümler” ve “başlıca halk sağlığı sorunudur” 
olarak doğru bir şekilde çevrilmiştir. 

Cevap: D

39. Soru kökünde verilen cümlede yan cümle 
konumundaki “even though economic reforms 
may involve painful sacrifices in the beginning” 
ifadesinin dengi yalnızca C seçeneğinde “Ekonomik 
reformlar başlangıçta can sıkıcı özveriler gerektirse 
bile” şeklinde doğru olarak verilmiştir. 

Cevap: C
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40. Soru kökünde verilen cümlede yan cümle konumundaki 
“yeni yasaya göre, işgücü maliyetleri düşerken” 
ifadesinin dengi yalnızca B seçeneğinde “according 
to the new law, while labor costs are falling down” 
şeklinde doğru olarak verilmiştir. 

Cevap: B

41. Soru kökünde verilen cümlenin özne + yüklemi 
durumundaki “Irak’ta büyüyen sorunlar öncelikle 
Amerika Birleşik Devletlerinin kendisini etkiliyor” 
ifadesinin dengi yalnızca B seçeneğinde “The 
increasing problems in Iraq are affecting primarily the 
US itself” şeklinde doğru olarak verilmiştir. 

Cevap: B

42. Soru kökü “ama” bağlacı ile bağlanan sıralı iki 
cümleden oluşmaktadır. Bu durumda cümlenin çevirisi 
de sıralı ve aynı bağlaç ile birleştirilen sıralı iki cümle 
içermelidir. Bahse konu bağlacın karşılığı olan “but” 
ve ikinci cümle olan “çoğu hasta için bu hapların 
yalnızca marjinal etkileri vardır” ifadesinin dengi 
yalnızca D seçeneğinde “for most patients these pills 
have only marginal effects” olarak doğru bir şekilde 
verildiğinden bu seçenek doğru yanıttır.

Cevap: D

43. Soru kökünde “Parçadan anlaşılacağı üzere bilim 
adamları… keşfettiler” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “Scientists 
have found that one in six UK mobile phones is 
contaminated with fecal bacteria due to poor 
personal hygiene” = “Büyük Britanya’daki cep 
telefonlarının altıda birinde kötü kişisel hijyenden 
dolayı dışkı pisliği bakterisi bulunduğunu bilim 
adamları tespit etmiştir” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, D seçeneğinde geçen “Büyük 
Britanya’daki tüm cep telefonlarının neredeyse yüzde 
on altısının dışkı pisliği bakterisiyle kirlendiği” ifadesi 
doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: D
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44. Soru kökünde “Parçaya göre araştırmanın bir başka 
bulgusu …-dir” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu 
ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “The study 
also found that Britons tend to lie about their personal 
hygiene” =“Ayrıca araştırma İngilizlerin kişisel hijyen 
konusunda yalan söyleme eğiliminde olduklarını tespit 
etti” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, 
C seçeneğinde geçen “İngilizlerin kişisel temizlik 
konusunda doğru söylemedikleri” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: C

45. Soru kökünde “E-Coli’nin …… parçadan çıkartılabilir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya 
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada “A virulent strain of the bacterium 
has recently been implicated in the fatal outbreak 
of food poisoning in Germany in June” = “Haziran 
ayında geçtiğimiz günlerde Almanya’da bakterinin 
virütik bir türünün adı, ölümcül yiyecek zehirlenmesinin 
ortaya çıkmasında geçti” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, D seçeneğinde geçen “Almanya’da 
yiyecek zehirlenmesine yol açmış olabileceği” ifadesi 
doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: D

46. Soru kökünde “Bu çalışmaların sonucu olarak …… 
parçadan çıkartılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “It is hoped 
that the thought of having E coli on their hands 
and phones encourages them to take more care 
in the bathroom” = “Ellerinde ve cep telefonlarında 
E-Coli bakterisinin bulunduğu düşüncesinin, onları 
lavaboda daha dikkatli davranmaya teşvik edeceği 
ümit edilmektedir” denilmektedir. Bu açıklamaya göre 
soru kökünü, A seçeneğinde geçen “insanların ellerini 
düzgün bir şekilde yıkayacaklarının ümit edildiği” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: A
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47. Soru kökünde “Alaska ormanlarının ..… parçadan 
anlaşılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “Alaskan forests used 
to be important players in Mother Nature’s game 
plan for regulating carbon dioxide levels in the 
air” = “Alaska ormanları, Doğa Ana’nın havadaki 
karbondioksit seviyesini düzenleme oyununu 
planlamasında önemli bir oyuncuydu” denilmektedir. 
Bu açıklamaya göre soru kökünü, B seçeneğinde 
geçen “havadaki CO2 seviyesinin düzenlenmesinde 
hayati bir rol oynadığı” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. 

Cevap: B

48. Soru kökünde “Alaska ormanlarının yok edilmesinin 
…… parçada belirtilmişir” şeklinde bir ifade yer 
alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçadaki 
ifadede “climate change is causing wildfires to 
burn larger swaths of Alaskan trees” = “İklim 
değişikliği Alaska’da daha fazla sayıda ağacın 
yanmasına neden olan büyük yangınlara yol açıyor” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü C 
seçeneğinde geçen “iklim değişiminden dolayı orman 
yangınlarından kaynaklandığı” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: C

49. Soru kökünde “Siyah alaçam ağaçlarındaki artışın 
…… parçadan anlaşılabilir” şeklinde bir ifade yer 
alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“since the proliferation of black spruce, Alaskan 
soils have acted as huge carbon sinks” = “siyah 
alaçam ağaçlarının yayılmasından bu yana, Alaska 
toprakları büyük karbon depoları vazifesi görmüştür” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, 
E seçeneğinde geçen “Alaska topraklarının büyük 
karbon deposu olmasına sebep olduğu” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: E



www.pelikanyayinevi.com.tr

YDS

Özgün Deneme - 2
ANSWERS

50. Soru kökünde “karbonun …… parçadan anlaşılabilir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre 
doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “Great majority of the carbon in these 
forests is stored in the layers of moss, peat and 
leaf litter that cover the ground” = “Bu ormanlardaki 
karbonun büyük çoğunluğu toprağı kaplayan yosun, 
torf ve yaprak döküntüsünde depolanır” denilmektedir. 
Bu açıklamaya göre soru kökünü, B seçeneğinde 
geçen “genellikle Alaska ormanlarındaki kalıntı ve alt 
floranın altında ve içinde hapsedildiği” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: B

51. Soru kökünde “Bir fikir yazısının …… parçadan 
anlaşılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “The main aim of an 
opinion essay is to persuade your audience that 
your thesis is correct” = “Fikir yazısının ana amacı, 
tezinizin doğru olduğu konusunda karşı tarafı ikna 
etmektir” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, C seçeneğinde geçen “metinde aktarılan tez 
konusunda okuyucuyu ikna etmeyi amaçladığı” ifadesi 
doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: C

52. Soru kökünde “Parçaya göre bir fikir yazısının daha 
etkili olabilmesi için, ……” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “Opinion 
papers should be interesting and well-balanced. 
Both your point of view and the opposing idea 
must be introduced to assure the pluralism of the 
idea” = “Fikir yazıları ilginç ve mantıklı olmalıdır. Hem 
kendi görüş açınızı, hem de karşı tarafın görüşünü, 
çoğulculuğu temin edebilmek için sunmalıdır” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, 
E seçeneğinde geçen “hem kişisel hem de karşı 
görüşleri aynı anda içermesi gerekir” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: E
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53. Soru kökünde “Parçaya göre, fikir yazıları yazmada 
iyi olmayanlar …” şeklinde bir ifade yer alıyor ve 
bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “If you are not 
good at writing, you can always find an example 
of opinion essays on the Internet pages” = “Eğer 
yazma konusunda başarılı değilseniz, fikir yazılarının 
bir örneğini her zaman internet sayfalarında 
bulabilirsiniz” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, B seçeneğinde geçen “ilgili web sitelerinden 
internet desteği alabilirler” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. 

Cevap: B

54. Soru kökünde “Karşıt görüşün …… parçadan 
çıkartılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “The opposing point of 
view presented in an opinion paper must reflect 
the common view of the readers on the selected 
topic” = “Bir fikir yazısında sunulan karşıt görüş, 
potansiyel okuyucular arasında en çok kabul gören 
görüş olmalıdır.” denilmektedir. Bu açıklamaya göre 
soru kökünü, A seçeneğinde geçen ifade doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır.

Cevap: A

55. Soru kökünde “… parçadan çıkartılabilir” şeklinde bir 
ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“nine brain regions appear to be thinner in people 
who eventually go on to develop Alzheimer’s 
– but that it takes many years for this structural 
difference to show up as symptoms of memory 
loss or cognitive problems” = “sonunda Alzheimer 
hastalığına yakalanan insanlarda, dokuz beyin 
bölgesinin incelmiş olduğu görülür – ancak bu yapısal 
değişikliklerin, hafıza kaybı veya bilişsel sorunların 
belirtileri olarak ortaya çıkması yıllar alacaktır” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, 
C seçeneğinde geçen “beynin belli yerlerindeki 
küçülmenin, belirtileri ortaya çıkmazdan çok önce 
Alzheimer hastalığının habercisi olduğu” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: C
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56. Soru kökünde “Alzheimer hastalığının belirtisi olmayan 
bir faktörün  …… olduğu metinde açıktır” şeklinde 
bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada omurilik sıvısı içinde amiloyit proteinin düşük 
seviyede olmasıyla ilgili bir bilgi yoktur. Bu nedenle 
soru kökünü, D seçeneğinde geçen “omurilik sıvısı 
içinde düşük seviyede amiloyit protein” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: D

57. Soru kökünde “… metinden anlaşılabilir” şeklinde bir 
ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“Alzheimer’s disease has always been difficult to 
diagnose” = “Alzheimer hastalığının teşhis edilmesi 
her zaman zor olmuştur” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, A seçeneğinde geçen “Alzheimer 
hastalığının tespit ve teşhis edilmesinin her zaman zor 
olduğunu” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: A

58. Soru kökünde “… metinden çıkartılabilir” şeklinde bir 
ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçanın 
tamamında MRI taramasının hastalığın teşhisinde 
büyük bir sıçrama olacağı ifade edilmektedir. Bu 
açıklamaya göre soru kökünü, C seçeneğinde geçen 
“beynin MRI taramalarının Alzheimer hastalığının 
teşhisinde bir atılım olacağı” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. 

Cevap: C
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59. Soru kökünde “Aile içi şiddetin… metinden anlaşılabilir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya 
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada “Domestic violence occurs in 
every culture, country and age group. It affects 
people from all socioeconomic, educational and 
religious backgrounds and takes place in same 
sex as well as heterosexual relationships” = “Aile 
içi şiddet her kültürde, her ülkede, her yaş grubunda 
ortaya çıkar. Her tür sosyoekonomik, eğitim ve dini 
çevrelerdeki insanları etkiler ve farklı cinsiyetler 
arasında olduğu gibi, aynı cinsiyette olanlar arasında 
da olur” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, B seçeneğinde geçen “herhangi bir cinsle 
ve sosyal sınıfla sınırlı olmadığını” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: B

60. Soru kökünde “…… parçadan anlaşılır” şeklinde 
bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “women with fewer resources or greater 
perceived vulnerability … are at even greater risk 
for domestic violence” = “daha az imkanlara sahip 
veya daha savunmasız olarak algılanan kadınlar, 
daha fazla aile içi şiddete maruz kalma riski altındadır” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, 
D seçeneğinde geçen “psikolojik ya da ekonomik 
olarak zayıf olan kadınların, aile içi şiddete çok 
daha fazla maruz kaldıkları” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. 

Cevap: D
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61. Soru kökünde “… metinden çıkarılır” şeklinde bir ifade 
yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“Early on, your partner may seem attentive, 
generous and protective in ways that later turn out 
to be frightening and controlling” = “Başlangıçta 
partneriniz ilgili, cömert ve koruyucu görünebilir, 
daha sonra korkutucu ve kontrol edici olacak şekilde 
değişebilir” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, A seçeneğinde geçen “Aile içi şiddetin 
başlangıç safhalarında özenlilik ve yardımseverlik 
olarak kendini gösterebileceği” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: A

62. Soru kökünde “Ailede başka birisine karşı şiddet 
uygulayanların .… metinden anlayabiliriz” şeklinde 
bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “initially the abuse is isolated incidents 
for which your partner ….. rationalizes as being 
due to stress or caused by something you did or 
didn’t do” = “kötü davranış başlangıçta, partnerinizin 
stresten ya da yaptığınız ya da yapmadığınız bir 
şeyden kaynaklandığını gerekçe olarak gösterdiği 
istisnai olaylardır” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, C seçeneğinde geçen “şiddete 
başvurmak için stresli durumlarını mazeret olarak 
gösterme eğiliminde olduğunu” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır.

Cevap: C

63. Bu karşılıklı konuşmada Mandy son söz alışında daha 
önce söylediği ile tutarlı olabilmek için B seçeneğinde 
geçen “Kesinlikle! Davalarına çok fazla kamuoyu 
ilgisi çekerlerse, kendilerini başarılı sayarlar” ifadesini 
söylemiş olabilir. 

Cevap: B
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64. Yönetici ile yardımcısı arasında geçen bu diyalogda 
yönetici, yardımcısına “Ne zaman raporu gözden 
geçirmek için zaman bulabileceğini düşünüyorsun?” 
diye sorduğunda yardımcı, “Endişelenmeye gerek yok. 
Bunun için on, on beş dakika yeter, çünkü yapılacak 
değişiklikleri taslak üzerinde zaten işaretledim” demiş 
olmalı. 

Cevap: E

65. Bankacı ile müşteri arasında geçen bu karşılıklı 
konuşmada; bankacı müşteriye “Kredi kartınız ödeme 
yapılmadığından donduruldu” dediğinde müşteri 
“Bu mümkün değil. Ödemeyi bu sabah yaptım” 
diyor. Bu durumda bankacı “Öyleyse, daha fazla 
endişelenmenize gerek yok. Ödemenizin sisteme 
aktarılması biraz zaman alabilir” demiş olmalı. 

Cevap: C

66. Angela ve Bruce arasında Pasifik Okyanusuna düşen 
yirmi yıllık yapay uydu hakkında geçen bu karşılıklı 
konuşmanın sonunda Angela’nın verdiği yanıtta 
“Medyada aktarıldığı kadarıyla, henüz uyduya ait 
hiçbir parça bulunmadı” denildiğine göre Bruce “O 
halde onun kalıntılarına de oldu?” demiş olmalı. 

Cevap: D

67. Demir Bey ile Günay Bey arasında önceki geceki 
çığda iki otobüs ve onlarca yolcunun mahsur kalması 
konusunda bir gazete haberi hakkında geçen bu 
karşılıklı konuşmada Günay Bey “Gazete nerede 
olduğunu yazıyor mu?” diye sorduğunda Demir Bey 
“Tunceli ile Erzurum arasındaki dağlık bölgede” diye 
yanıt veriyor. Bu durumda Günay Bey “Ben bölgeyi 
iyi tanıyorum. Her iki tarafında çığ düşebilecek dik 
dağlarla çevrili dönemeçli bir yol” demiş olmalı. Doğru 
yanıt A seçeneğidir. Bu seçenekte geçen “the area” 
önceki cümlede geçen “In the mountainous region 
between Tunceli and Erzurum” ifadesi yerine 
kullanılmış ve doğru yanıtın bulunmasında ipucu 
olmuştur.

Cevap: A
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68. Bu bölümde – anlamca en yakın – verilen cümledeki 
öğelerin hepsini içeren, aynı anlamı veren kelimelerle 
yapılmış cümleleri bulmak gerekir. Yoruma ve anlam 
kaymasına meydan vermeden sorular incelenmelidir. 
Soruda verilen cümlenin anlamı “Genel olarak 
resesyonlar, çoğunlukla ters arz şoku ya da ekonomik 
balonun patlamasının takip ettiği harcamalardaki geniş 
çaplı düşüş durumunda meydana gelir” olduğuna 
göre, bu cümleye anlamca en yakın seçenek D olur: 
“Recessions generally occur when there is an 
extensive drop in spending, often followed by an 
adverse supply shock or the burst of an economic 
bubble” = “Genellikle resesyonlar çoğunlukla ters arz 
şoku ya da ekonomik balonun patlaması tarafından 
takip edilen harcamada büyük çaplı düşüş olduğunda 
meydana gelir”  Bu açıdan D seçeneği soru kökünü 
veren tek seçenektir.

Cevap: D

69. Soruda verilen cümlenin anlamı “Silahlı şiddet kaynaklı 
en yüksek ölüm oranının rapor edildiği El Salvador ile 
Orta Amerika, dünyada şiddetin en yüksek olduğu 
yerdir” olduğuna göre, bu cümleye anlamca en yakın 
seçenek C olur: “There is no other region in the 
world as violent as Central America, with the 
highest death rate in El Salvador because of armed 
violence” = “Silahlı şiddetten dolayı en yüksek ölüm 
oranıyla, El Salvador ile Orta Amerika kadar şiddetin 
olduğu başka bir yer yoktur.” Bu açıdan C seçeneği 
soru kökünü veren tek seçenektir.

Cevap: C
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70. Soruda verilen cümlenin anlamı “Çok meşgul ya da 
stresli olduğumuzda, hepimiz gerçekten stresimizi 
arttıracak ve başka sorunlara yol açacak kötü yiyecek 
seçimleri yapma eğiliminde oluruz” olduğuna göre, 
bu cümleye anlamca en yakın seçenek B olur: “It is 
often our stressful and busy times that we usually 
choose unhealthy food, which indeed heightens 
our stress as well as leading to other problems” 
= “gerçekte   diğer sorunlara yol açmasının yanı sıra 
stresimizi yükselten sağlıksız yiyecekleri seçtiğimiz 
zamanlar, çoğunlukla stresli ya da meşgul olduğumuz 
anlardır.” Bu açıdan B seçeneği soru kökünü veren tek 
seçenektir.

Cevap: B

71. Soruda verilen cümlenin anlamı “Hükümetin ve çevreci 
grupların ‘yeşil’ hareketin kampanyasını yapmasıyla 
daha fazla enerji kaynakları bulunmaktadır” olduğuna 
göre, bu cümleye anlamca en yakın seçenek A olur: 
“As certain government and environmental circles 
emphasize the importance of “green” agenda, 
more alternative energy resources continue to 
appear every day” = “Bazı hükümet ve çevreci 
gruplar ‘yeşil’ hareketin önemine vurgu yaptıkça, her 
gün daha fazla alternatif enerji kaynağı ortaya çıkmaya 
devam ediyor.” Bu açıdan A seçeneği soru kökündeki 
cümleyle aynı anlamı veren tek seçenektir.

Cevap: A

72. Parça, evde eğitimin sağladığı esneklikle ilgilidir. 
Boşluğu metinsel birlik ve bütünlük içerisinde A 
seçeneğinde geçen “Siz ve çocuğunuz nerede, ne 
kadar ve ne zaman öğrenileceğine karar verirsiniz” 
ifadesi tamamlamaktadır.

Cevap: A

73. Parça bazı nesnelerin belirli duyguları hissetmemize 
sebep olması ile ilgili. Boşluğu metinsel birlik ve 
bütünlük içerisinde E seçeneğinde geçen “duyguların 
evrendeki her bir objeyle ilişkilendirilmesi bu süreç 
yoluyladır” ifadesi tamamlamaktadır. Bu seçenekte 
geçen “this” işaret sıfatı soru kökünde geçen 
son cümle yerine kullanılmış ve doğru yanıtın 
bulunmasında ipucu olmuştur.

Cevap: E
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74. Parça yaşlılıkla ilgilidir. Boşluğu metinsel birlik ve 
bütünlük içerisinde B seçeneğinde verilen “Onun şimdi 
hareket etmede sorunlar yaşama ve romatizma gibi 
hastalıklardan muzdarip olma ihtimali daha fazladır” 
ifadesi tamamlamaktadır.

Cevap: B

75. Parça sağlıklı ekosistemlerin yalnızca afet zamanı 
değil de her zaman hayati olduğu ile ilgilidir. Boşluğu 
metinsel birlik ve bütünlük içerisinde C seçeneğinde 
verilen “Örneğin, iç bölgelerdeki bataklıklar suyu 
depolayarak, ancak aynı zamanda fazla besinlerden 
ve diğer kirleticilerden suyu arındırarak, insanların 
kullanımı için yeniden kullanılabilir kılan temel tatlı su 
kaynaklarıdır” ifadesi tamamlamaktadır.

Cevap: C

76. Parça genel olarak tatil seçiminde paket turların 
yararları ile ilgilidir. D seçeneğinde geçen “Dünya 
çapında büyük şirketlerce kayaking ve kano gibi 
diğer su sporları da sunulur” ifadesi paket turların 
yararlarıyla ilgili olmadığından metinsel birlik ve 
bütünlüğü bozmaktadır.

Cevap: D

77. Parça genel olarak kendine güvenin bireysel olarak 
yararlı olmasına karşın kurum için zararlı olduğu 
ile ilgili. E seçeneğinde geçen “Dış bilgi, insanların 
kendi fikirlerine çok fazla ağırlık verdiklerinde oluşan 
tahribatın düzeltilmesine yardımcı olur” ifadesi 
konunun dışına çıktığı için metinsel birlik ve bütünlüğü 
bozmaktadır.

Cevap: E
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78. Parça genel olarak sınırlı su kaynakları ve etkili su 
yönetiminin dünyanın her yerindeki politikacıların 
karşılaştıkları güçlükler olduğu ve bu kapsamda 
Güney Afrika’nın da bir istisna olmadığı ve su 
kaynaklarının verimli kullanılması maksadıyla ileri uydu 
teknolojisinin kullanılmasıyla ile ilgili. D seçeneğinde 
geçen “Tatlı suya olan artan talepten dolayı, gelecekte 
su kaynakları büyük olasılıkla azalacaktır” ifadesi 
konunun dışına çıktığı için metinsel birlik ve bütünlüğü 
bozmaktadır.

Cevap: D

79. Parça genel olarak tat alma duyusunun yaşla 
birlikte değişim geçirmesiyle ile ilgili. İkinci cümlede 
bebeklik dönemindeki duruma değinilmiş. Ancak C 
seçeneğinde tat alma noktalarının ağızda nerelerde 
olduğu belirtilerek metinsel birlik ve bütünlük 
bozulmuştur. Dördüncü cümlede ise yaşla birlikte 
meydana gelen değişimlerden söz edilerek tekrar ana 
konuya dönüş yapılmıştır. Bu durumda üçüncü cümle 
konu akışını bozmuştur ve bu durumda doğru yanıt C 
seçeneği olur.

Cevap: C

80. Parça genel olarak, kahve ve kafeinin farklı ırka 
mensup kadınlarda enerji seviyesi dışında yaratacağı 
etkiler ile ilgili. E seçeneğinde geçen “Ortalama olarak 
günde bir fincan kahveye karşılık gelecek miktarda 
90 mg kadar kahve tükettiler” ifadesi konunun dışına 
çıktığı için metinsel birlik ve bütünlüğü bozmaktadır. 
E seçeneğindeki cümleden önce gelen üç cümlede 
de ırklara göre farklılık gösteren kahve tüketimi ve 
etkilerinden söz edilmiştir. Ancak sonuç cümlesi 
olması gereken son cümlede tamamen konu dışına 
çıkılmıştır.

Cevap: E


