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1. Cümleye “2002 yılında Avro lehine drahmiyi 
bırakmasına yol açan Yunanistan’ın ekonomik 
reformları ülkenin borç almasını kolaylaştırdı” anlamını 
A seçeneğindeki “abandon = bırakma, vazgeçme” 
verebilir. Doğru yanıt A seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

B) invest : yatırım yapmak

C) withdraw : geri çekilmek, geri çekmek, geri adım 
atmak; para çekmek  

D) deposit : biriktirmek, birikmek, kapora vermek

E) charge : saldırmak; doldurmak; suçlamak; 
ücret talep etmek; yüklemek

Cevap: A

2. Cümleye “Buz katmanları eridikçe, sıcaklık arttıkça 
ve deniz hayvanları iklim değişikliğinden dolayı göç 
ettikçe Avrupa’nın denizleri görülmemiş bir oranda 
değişiyor” anlamını B seçeneğindeki “unprecedented 
= görülmemiş” verebilir. Doğru yanıt B seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) commonplace  : yaygın, sıradan, alelade   

C) bountiful : bol miktarda

D) generous : cömert    

E) irregular : düzensiz, kuralsız

Cevap: B

3. Cümleye “Bir enerji şirketi deniz aşırı rüzgar santrali 
inşaatı hazırlığı için Rodos Adası açığında deniz 
tabanının haritasını yapıyor” anlamını A seçeneğindeki 
“preparation = hazırlık” verebilir. Doğru yanıt A 
seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

B) accordance : uyum

C) defiance : başkaldırı, meydan okuma

D) progression : ilerleme, gelişme, yükselme  

E) relation : ilişki, alaka

Cevap: A
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4. Cümleye “1980’lere kadar kalp hastalığı büyük 
ölçüde erkek hastalığı olarak düşünülürdü ve yalnızca 
erkekler üzerine odaklanan pek çok araştırma kalp 
krizinin tipik emarelerinin dar bir resmini çizebildi” 
anlamını E seçeneğindeki “largely = büyük ölçüde” 
verebilir. Doğru yanıt E seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) tentatively : taslak olarak, geçici olarak

B) curiously : meraklı bir şekilde

C) eventually : en sonunda, nihayetinde

D) hastily : aceleci bir şekilde, aceleyle

Cevap: E

5. Cümleye “Ameliyattan sonra hastanede kalma süresi, 
çoğu önemli ameliyatlar için bir haftaya kadar düştü” 
anlamını E seçeneğinde geçen “surgery” (ameliyat) 
verebilir. 

Diğer seçenekler; 

A) treatment   : tedavi; muamele, davranış 

B) medication   : ilaç 

C) examination  : muayene; sınav 

D) severity  : şiddet (derecesi)

Cevap: E

6. Cümleye “Yalnızca idareyi suçlama; bize onların 
yerinde olsaydın bu sorundan nasıl kurtulurdun, 
onu anlat” anlamını C seçeneğindeki “get rid of = 
kurtulmak” verebilir. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) come down : aşağı gelmek, düşmek

B) bring up : yetiştirmek, büyütmek  

D) make up : oluşturmak, icat etmek, uydurmak

E) make up for : telafi etmek

Cevap: C
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7. Bir “subjunctive” isim olan “proposal” sözcüğünden 
sonra gelen “that-clause” içinde yer alan fiili ya 
çekimsiz eylem ya da “should + Vkök” olmalıdır. 
Ayrıca “levy” fiilinin sağında nesnesi olmadığından 
edilgen çekilmelidir. Bu nedenlerle fiil “be levied” 
şeklinde çekilmelidir.  

Cevap: C

8. Bu cümlenin ilk bölümünde geçen “çoğunlukla” 
anlamına gelen “more often than not” zarfı bu 
bölümdeki eylemin “present” olarak çekilmesi 
gerektiğini gösterir. Cümlede başkaca bir zaman 
zarfının olmayışı ilk cümlenin (More often than not the 
Nobel Prize, especially for Peace and Literature …… 
by controversy and allegations) ve ikinci cümlenin 
(the prizes ………) eylemlerinin bahse konu genel 
zaman diliminde çekilmesini zorunlu kılar. Ayrıca her 
iki fiilin de nesneleri fiillerin sağında olmadığından her 
iki fiil de “passive = edilgen” çekilmelidir. Seçenekler 
içinde yalnızca E seçeneğinde “present / passive” 
genel zamanına ve çatısına sadık kalınmış ve zaman 
uyumu gözetilmiştir. Belirtilen zamanda fiillerin çekimi 
“is surrounded / are politically motivated” olacaktır. 

Cevap: E

9. Zaman bilgisinin ölçüldüğü bu soruda, soru kökünde 
bizi doğru yanıta götürecek olan “throughout his 
life” ifadesi ikinci boşluğa gelecek zamanın belirli 
bir zamandan önce meydana gelen olaylar için 
kullandığımız “Past Perfect Tense” olduğunu gösterir. 
İlk boşlukta ise, başkaca zaman zarfı olmadığından 
ve “argue” fiilinin eylemi ikinci cümlede işlenen 
eylemden doğası gereği sonra geldiğinden bu fiil 
“simple past tense” olarak çekilmelidir. Bu nedenle, ilk 
boşluktaki eylem “argued”  olarak ve ikinci boşluktaki 
eylem ise “had done” olarak çekilmelidir.

Cevap: A
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10. Bu soruda her iki boşlukta da bağıl bir ilgeç 
sorgulanmaktadır. İlk boşluktan sonra gelen 
“secrecy” sözcüğünden önce “in” ilgeci kullanılır. 
İkinci boşluktan önce gelen “worry” sözcüğünden 
sonra da “about” ilgeci kullanılır. 

Cevap: C

11. Bu soruda her iki boşlukta da bağıl bir ilgeç 
sorgulanmaktadır. İlk boşluktan önce gelen 
“focus” sözcüğünden sonra “on” ilgeci kullanılır. 
İkinci boşluktan önce gelen “paying attention” 
sözcüğünden sonra da “to” ilgeci kullanılır. 

Cevap: D

12. Cümleye “iki yıl önce ülkenin tek para birimi bölgesine 
düşme olasılığı düşünülemezdi ancak Yunan seçmen 
tasarrufun karşısında yer aldıkça kırılmanın nasıl 
olabileceğini hayal etmek çok kolaylaşıyor” anlamını 
E seçeneğindeki “as = -dıkça” verebilir. Doğru yanıt 
E seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) unless : -medikçe, -madıkça, -mazsa

B) where : ki orası, -dığı yer

C) if : eğer, -se, -sa

D) whereas : -iken (while)

Cevap: E
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13. Cümleye “Ukrayna’daki şikeyle ilgili söylentiler çok 
yaygın ve Ukraynalı hakemler üstündeki baskı o 
kadar ki önemli maçlara sıklıkla yabancı gözlemciler 
çağrılmak zorunda kalınıyor” anlamını B seçeneğindeki 
“such that = o kadar ki” verebilir. Doğru yanıt B 
seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) so as (to)  : -mek için (arkasına V1 gelmelidir)

C) inasmuch as : -den dolayı, yüzünden  
(= because)

D) such as : …. gibi (örnek vermek amacıyla 
kullanılır ve arkasına isim gelir)

E) as well as : yanı sıra

Cevap: B

14. Cümleye “Trudeau tipik bir Kanadalı olmayabilir, 
ancak halk onun Kanada’nın en iyisini temsil ettiğine 
inandı” anlamını A seçeneğindeki “yet = ancak” 
verebilir. Doğru yanıt A seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

B) nor  : ne de

C) such : öyle 

D) whether : -ıp –ıpmadığı

E) if : eğer, -se, -sa

Cevap: A

15. Cümleye “Fakir çocuklar, özellikle de şehirdekiler 
için sorun oynayacak güvenli yerlerin olmayışı, ev 
ve diğer temel ihtiyaçları karşılamakla meşgul aileler 
ve akademik çalışmalara daha fazla zaman ayırmak 
için beden eğitimi ve teneffüslerden kesen okullardır” 
anlamını B seçeneğindeki “in particular = özellikle” 
verebilir. Doğru yanıt B seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) for instance : örneğin

C) as well : de / da

D) by the way : aklıma gelmişken, bu arada

E) in comparison : kıyasla, nazaran

Cevap: B
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16. Yapısal olarak birbirinden ayrı iki cümle arasındaki 
anlam ilişkisini kurabilmek ve böylelikle akıcılığı 
sağlayabilmek için kullandığımız yapılara “transitional 
words / transitors / connectors” adını veririz. Bu 
soruda “transitional words / transitors / connectors” 
bilgisi ölçülmektedir. Bu tür soruları yanıtlarken 
boşluktan önceki ve sonraki cümlelerin anlamları 
ve bu iki cümlenin anlam ilişkisi düşünülmelidir. Bu 
soruda boşluktan önce kullanılan cümlenin anlamı “iyi 
okuyucular satır aralarını okuyabilmeli” ve boşluktan 
sonraki cümlenin anlamı “Onlar aktarılan ya da 
kısmen verilen bilgiden çıkarımlarda bulunabilmelidir” 
şeklinde çevrilebilir. Seçenekler incelendiğinde bu 
iki ifadeyi birbirine bağlayacak geçiş kelimesinin 
(transitional words / transitors / connectors) “yani, 
diğer bir deyişle” anlamına gelen “that is” olduğunu 
görülecektir. Doğru yanıt E seçeneğidir.

Seçenekler; 

A) furthermore : dahası

B) in contrast : aksine, tersine

C) for this reason : bu sebepten dolayı, bu nedenle

D) accordingly : sonuç olarak, buna göre

Cevap: E

17. Cümleye “Zayıflarken, para biriktirirken ya da spor 
yeteneklerini geliştirirken, insanlar tek tek yapmak 
yerine çoklu adımlarla daha başarılı olurlar” anlamını 
E seçeneğindeki “whether = ya ... ya da …” verebilir. 
Doğru yanıt E seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) Either : ikisinden biri, ya ….

B) Both : her ikisi

C) As well as : -nin yanı sıra

D) While : -iken

Cevap: E
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18. Cümleye “Eğer beş paundu kaybedemeyecek kadar 
pulsuzsan, beş paundu kaybetmeye çalışma” anlamını 
A seçeneğindeki “desperate = zavallı, ümitsiz” 
verebilir. Doğru yanıt A seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

B) conceited : gururlu, mağrur, kibirli, kendini 
beğenmiş

C) determined : kararlı, azimli; belirli

D) moderate : ılıman, ılımlı, orta dereceli

E) obedient : itaatkar, uyumlu, sadık, uysal

Cevap: A

19. Cümleye “Çok daha varlıklı olacaksın” anlamını C 
seçeneğindeki “much = çok” verebilir. Doğru yanıt C 
seçeneğidir. “Comparative” yapıları pekiştirmek üzere 
sıfat ya da zarfların önüne şu zarflar gelebilir: “much, 
still, far, even, a lot”

Cevap: C

20. Bu soruda bağıl ilgeç bilgisi sorgulanmaktadır. 
Boşluktan önce gelen “slim” sözcüğünden sonra 
“down” ilgeci kullanılır ve ikisi bir arada deyimsel 
sözcük oluşturarak “zayıflamak” anlamına gelir. 

Cevap: B

21. Doğru zamanın tespit edilmesi istenen bu soruda ikinci 
cümlede geçen “might not meet” çekiminden genel 
zamanı “present” olarak tespit ederiz. Ayrıca geçişli bir 
fiil olan “discourage” fiilinin sağında nesnesi olmadığı 
için bahse konu fiil edilgen (passive) çekilmelidir. 
Seçenekler incelendiğinde yalnızca E seçeneğinde 
“present + passive” bir yapı olduğundan bu seçenek 
doğru yanıttır.

Cevap: E
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22. Bu soruda bağıl ilgeç bilgisi sorgulanmaktadır. 
Boşluktan önce gelen “dump” sözcüğü “down” 
edatıyla birleşerek “aşağı bırakmak” anlamına gelen 
bir deyimsel anlam kazanır. Doğru yanıt “down” 
edatının verildiği D seçeneğidir.

Cevap: D

23. Cümleye “40 saatten daha uzun süre bir kanalizasyona 
düşmüş olan bir bebek, ancak bir komşunun bir 
hayvanın “miyavladığını” sanıp, hayvanın mahsur 
kaldığını düşünmesiyle canlı olarak kurtarıldı” 
anlamını A seçeneğindeki “trap = kapana sıkışmak, 
mahsur kalmak, tuzaklamak” verebilir. Doğru yanıt 
A seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

B) suffer : ızdırap çekmek, acı çekmek, sıkıntı 
çekmek

C) drown : boğulmak (suda)

D) secure : güvenceye almak, sağlamlaştırmak, 
teminat vermek

E) rescue : kurtarmak (tehlikeden)

Cevap: A

24. Cümleye “ciddi ama hayati tehlikesi olmayan 
yaralarının tedavisi için şehir hastanesine götürüldü” 
anlamını C seçeneğindeki “but = ancak, ama” 
verebilir. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) though : -e rağmen

B) if : eğer, -se, -sa

D) so : öyleyse, o halde, bu yüzden

E) thus : böylelikle, bu yüzden, öyleyse, o halde

Cevap: C



www.pelikanyayinevi.com.tr

YDS

Özgün Deneme - 3
ANSWERS

25. Soru kökü incelendiğinde “claim” fiilinden sonra 
gelecek çatının tespit edilmesinin istendiği görülecektir. 
Bilindiği gibi bir fiilin sağında hangi yapıların hangi 
formlarda geleceğini bu fiil belirler. Bu soruda geçen 
“claim”  fiilinden sonra “to-infinitive” bir yapı gelmelidir. 
Seçenekler içinden A, B ve D seçenekleri “to-infinitive” 
yapılar içerse de düşük yapmaktan muzdarip olma 
eylemi (suffer), iddia etmek (claim) eyleminden önce 
gerçekleşeceği için “suffer” fiili “perfect infinitive” 
olarak çekilmelidir. Bahse konu fiil olan “suffer” fiilinin 
“perfect infinitive” olarak çekimi “to have suffered” 
olarak B seçeneğinde verilmiştir. 

Cevap: B

26. Zaman bilgisinin sorgulandığı bu soruda aynı 
zamanda “modal” bilgisi de sorgulanmaktadır. Doğru 
“modal” seçilirken cümlenin anlamı önem arz eder. 
Bu cümleye “kürtaja imkanı olmadığı için” anlamını  
“because she couldn’t afford to have an abortion” ile 
verebiliriz. 

Cevap: B

27. Soru kökünde verilen “Kaza yerine ulaşan yaralının 
bakımı ve kurbanın kurtarılması işine koyulurken” 
ifadesini anlamsal olarak en iyi E seçeneğinde verilen 
“Hipnoz eğitimi almış personel kişiyle daha özel bir ilişki 
kurar ve kişinin ilgisini kaza mahallinin travmasından 
başka tarafa çeker” ifadesi tamamlar. Bu durumda 
cümlenin anlamı “Kaza yerine ulaşan yaralının bakımı 
ve kazazedenin kurtarılması işine koyulurken hipnoz 
eğitimi almış personel, kişiyle daha özel bir ilişki kurar 
ve kişinin ilgisini kaza mahallindeki travmadan başka 
yöne çeker” olacaktır. 

Cevap: E
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28. Soru kökünde verilen “yaklaşık olarak iki milyon 
çocuk bakım harcaması olan çalışan ailenin ve sağlık 
harcamaları olan yaşlıların sosyal güvenlik yardımını 
bundan sonra alamamaları için” ifadesini anlamsal 
olarak en iyi C seçeneğinde verilen “Yeni kanun 
Senato kanununda yardım kısıtlamaları ve uygunluk 
şartlarında değişiklikler içeriyor” ifadesi tamamlar. 
Bu durumda cümlenin anlamı “Yeni kanun yaklaşık 
olarak iki milyon çocuk bakımı harcaması olan çalışan 
ailenin ve sağlık harcamaları olan yaşlıların sosyal 
güvenlik yardımını bundan sonra alamamaları için 
Senato kanununda yardım kısıtlamaları ve uygunluk 
şartlarında değişiklikler içeriyor” olacaktır. 

Cevap: C

29. Soru kökünde verilen “İster iş için olsun ister 
eğlence için olsun” ifadesini anlamsal olarak en iyi D 
seçeneğinde verilen “Bugünün küresel toplumunda 
yabancı dil öğrenmek önemlidir” ifadesi tamamlar. 
Bu durumda cümlenin anlamı “Bugünün küresel 
toplumunda yabancı dil öğrenmek ister iş için olsun 
ister eğlence için olsun önemlidir” olacaktır. Doğru 
yanıt D seçeneğidir. Diğer seçenekler kavramsal 
olarak soru köküyle ilgili değildir.

Cevap: D

30. Soru kökünde verilen “Erkeklere avantajlarını 
kaybettiren ve hissetmeleri gerekenden çok daha 
yaşlı hissettiren” ifadesini anlamsal olarak en iyi A 
seçeneğinde verilen “hayati hormonun kaybıdır” ifadesi 
tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı “Erkeklere 
avantajlarını kaybettiren ve hissetmeleri gerekenden 
çok daha yaşlı hissettiren hayati hormonun kaybıdır” 
olacaktır. Doğru yanıt A seçeneğidir. Diğer seçenekler 
kavramsal olarak soru köküyle ilgili değildir.

Cevap: A
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31. Soru kökünde verilen “Eğer ahşap bir güverte, çit ya 
da dış yüzeyiniz varsa” ifadesini anlamsal olarak en iyi 
C seçeneğinde verilen “yüzeyin iyi görünmesi için ve 
uzun süre dayanması için onu temizleyip verniklemek 
zorunda olduğunuzu muhtemelen bilirsiniz” ifadesi 
tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı “Eğer 
ahşap bir güverte, çit ya da dış yüzeyiniz varsa, 
yüzeyin iyi görünmesi için ve uzun süre dayanması 
için onu temizleyip verniklemek zorunda olduğunuzu 
muhtemelen bilirsiniz” olacaktır. Doğru yanıt C 
seçeneğidir. Diğer seçenekler kavramsal olarak soru 
köküyle ilgili değildir. Ayrıca bu seçenekte geçen “it” 
şahıs zamiri soru kökünde geçen “a wood deck, 
fence or other exterior wood” ismi yerine kullanılmış 
ve doğru yanıtın tespitinde ipucu oluşturmuştur.

Cevap: C

32. Soru kökünde verilen “insanlar işlemlerini kısıtlı 
sayıdaki mal müdürlükleri yerine noterlerde 
yapabilecekler” ifadesini anlamsal olarak en iyi B 
seçeneğinde verilen “Notere emlak alış satışı yapma 
yetkisi verildiğinde” ifadesi tamamlar. Bu durumda 
cümlenin anlamı “Notere emlak alış satışı yapma 
yetkisi verildiğinde insanlar işlemlerini kısıtlı sayıdaki 
mal müdürlükleri yerine noterlerde yapabilecekler” 
olacaktır. Doğru yanıt B seçeneğidir. Diğer seçenekler 
kavramsal olarak soru köküyle ilgili değildir.

Cevap: B

33. Soru kökünde verilen “Günümüzde ABD’deki 
matematik öğretmenlerinin üçte birinden fazlası bu 
alanda bir lisans mezunu bile değildirler” ifadesini 
anlamsal olarak en iyi E seçeneğinde verilen “bırakın 
yüksek lisansı” ifadesi tamamlar. Bu durumda 
cümlenin anlamı “Günümüzde ABD’deki matematik 
öğretmenlerinin üçte birinden fazlası bu alanda yüksek 
lisansı bırakın bir lisans mezunu bile değildirler” 
olacaktır. Doğru yanıt E seçeneğidir. Diğer seçenekler 
kavramsal olarak soru köküyle ilgili değildir.

Cevap: E
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34. Soru kökünde verilen “İnternet korsanlarından 
üniversitelere kadar milyonlarca kişi açık kaynaklı 
algoritmaları ve protokolleri test etmek için kullanılıyor” 
ifadesini anlamsal olarak en iyi C seçeneğinde verilen 
“ancak onların yalnızca küçük bir bölümü üstün 
güvenlik kodlarını kırma yeterliliğine sahiptir” ifadesi 
tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı “İnternet 
korsanlarından üniversitelere kadar milyonlarca kişi 
açık kaynaklı algoritmaları ve protokolleri test etmek 
için kullanılıyor, ancak onların yalnızca küçük bir 
bölümü üstün güvenlik kodlarını kırma yeterliliğine 
sahiptir” olacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Diğer 
seçenekler kavramsal olarak soru köküyle ilgili değildir. 
Ayrıca bu seçenekte geçen “them” şahıs zamiri soru 
kökünde geçen “millions of people, from hackers to 
universities” ismi yerine kullanılmış ve doğru yanıtın 
tespitinde ipucu oluşturmuştur.

Cevap: C

35. Soru kökünde verilen “Türkiye’nin üye olduğu ya da 
üye olmayı istediği Avrupa kurumları Ankara’ya bir 
biri ardına ders vermeyi teklif etmektedir” ifadesini 
anlamsal olarak en iyi A seçeneğinde verilen 
“demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün uyulması 
gereken temel prensipler olduğuna dair” ifadesi 
tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı “Türkiye’nin 
üye olduğu ya da üye olmayı istediği Avrupa kurumları 
Ankara’ya bir biri ardına demokrasinin ve hukukun 
üstünlüğüne uyulması gereken temel prensipler 
olduğuna dair dersler vermeyi teklif etmektedir” 
olacaktır. 

Cevap: A

36. Soru kökünde verilen “Rusya Güney Kafkaslar da 
dahil olmak üzere bölgede nüfuzunu hissettirmeye 
devam etmektedir” ifadesini anlamsal olarak en iyi 
E seçeneğinde verilen “tarihsel olarak en dominant 
aktör olduğu yer olan” ifadesi tamamlar. Bu durumda 
cümlenin anlamı “Rusya, tarihsel olarak en dominant 
aktör olduğu yer olan Güney Kafkaslar da dahil 
olmak üzere bölgede nüfuzunu hissettirmeye devam 
etmektedir” olacaktır. Doğru yanıt E seçeneğidir. 
Diğer seçenekler kavramsal olarak soru köküyle ilgili 
değildir.

Cevap: E
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37. Soru kökünde verilen “US government auditors 
discovered …. were not doing enough to ensure 
the quality of their investigations” ifadesinin Türkçe 
dengi yalnızca B seçeneğinde “Amerikan hükümet 
müfettişleri, …. yeterince iyi çalışmadıklarının farkına 
vardı” şeklinde verilmiştir. 

Cevap: B

38. Soru kökünde verilen “A large handbag can be 
tremendously useful during long trips” ifadesinin 
Türkçe dengi yalnızca C seçeneğinde “Büyük bir el 
çantası uzun gezilerde son derece kullanışlı olabilir” 
şeklinde verilmiştir.

Cevap: C

39. Soru kökünde verilen “It is said that camels never 
forget and will remember their torturers for a long 
time” ifadesinin Türkçe dengi yalnızca A seçeneğinde 
“Develerin asla unutmadıkları ve kendilerine eziyet 
edenleri uzun zaman hatırlayacakları… söylenir” 
şeklinde verilmiştir. 

Cevap: A

40. Soru kökünde geçen “Bir çocuk olarak, hafta 
sonlarının çoğunu ıslak ve vıcık vıcık bataklıklar 
içinde babamın ayak izlerini takip ederek geçirdim” 
ifadesinin karşılığı “As a child, I spent many weekends 
tramping in the footsteps of my dad across wet, soggy 
moors” ifadesidir ve yalnızca D seçeneğinde doğru 
olarak çevrilmiştir. 

Cevap: D

41. Soru kökünde geçen “Avrupa, …… 
çeşitlendirilmesini amaçlamaktadır” ifadesinin 
karşılığı “Europe aims to diversify” ifadesidir ve 
yalnızca B seçeneğinde doğru olarak çevrilmiştir. 

Cevap: B
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42. Soru kökünde geçen “Atina, ekonomide reform 
yapma çabası içinde harcamalarda bir dizi büyük 
kesintiler ve vergi artırımları için taahhütte 
bulundu” ifadesinin karşılığı “Athens has pledged 
a series of deep spending cuts and tax hikes in an 
effort to reform the economy” ifadesidir ve yalnızca E 
seçeneğinde doğru olarak çevrilmiştir. 

Cevap: E

43. Soru kökünde “Buehler’den önce yapılan araştırmanın 
çoğunun …… parçada açıktır” şeklinde bir ifade 
yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “To 
date, much of the research on maternal employment 
has focused on how it affects children” = “Bu güne 
kadar annenin çalışması konusundaki araştırmaların 
çoğu annenin çalışmasının çocukları nasıl etkilediğine 
odaklanmıştır” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, A seçeneğinde geçen “annenin çalışmasının 
çocukları nasıl etkilediğine odaklandığı” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: A

44. Soru kökünde “Buehler’in temel olarak … parçada 
açıktır” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “Buehler decided to 
zero in on the mothers. … Buehler was particularly 
interested in looking at part-time work because it hasn’t 
been studied much” = “Buehler annelere odaklanmaya 
karar verdi. … Buehler özellikle yarı-zamanlı işleri 
incelemeye ilgi duyuyordu çünkü bu alan yeterince 
araştırılmamıştı” denilmektedir. Bu açıklamaya göre 
soru kökünü,  E seçeneğinde geçen “ilgisini yarı-
zamanlı olarak çalışan annelere yoğunlaştırdığı” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: E
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45. Soru kökünde “Buehler’in araştırmasının bir 
bulgusunun … parçada açıktır” şeklinde bir ifade 
yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“The data shows that part-time employment helps 
family life” = “Bulgular yarı zamanlı çalışmanın 
aileye iyi geldiğini göstermektedir” denilmektedir. Bu 
açıklamaya göre soru kökünü, E seçeneğinde geçen 
“yarı zamanlı çalışmanın anneler ve aileler için iyi 
olduğu” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: E

46. Soru kökünde “Parçaya göre Buehler özellikle yarı 
zamanlı işi incelemek istiyordu …” şeklinde bir ifade 
yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“Buehler was particularly interested in looking at 
part-time work because it hasn’t been studied much” 
= “Buehler yarı zamanlı işi araştırmaya özellikle 
ilgi duydu, çünkü bu alanda çok çalışma yoktu” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, D 
seçeneğinde geçen “çünkü bu konuda çok az araştırma 
vardı” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: D

47. Soru kökünde “Parçadan kanser tedavisi gören 
kadınların … çıkartılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada kanser teşhisi 
konan genç kadınlarda kısırlığın yıkıcı bir yan etki 
olduğu ancak zamanla onko-doğurganlığın hastalara 
doğurganlıklarını koruma şansı sunduğundan 
bahsediliyor. Bu açıklamaya göre soru kökünü, D 
seçeneğinde geçen “doğurganlıklarını korumada 
bugün daha şanslı olduğu” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. 

Cevap: D
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48. Soru kökünde “Kanser tedavisinden sonra …… 
hamileliğin mümkün olduğu parçadan anlaşılır” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya 
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada “offering patients the choice to 
preserve their fertility via many of the same techniques 
used by couples who have trouble getting pregnant” 
= “hastalara, hamile kalmakta zorlanan çiftler için 
kullanılan tekniklerin çoğu ile doğurganlıklarını 
koruma şansı sunarak” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, B seçeneğinde geçen “yeni hamile 
kalma yöntemleri sayesinde” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. 

Cevap: B

49. Soru kökünde “Erkeklerin … parçada ima edilmiştir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya 
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada “women, who have more complex 
reproductive tracts than men” = “üreme organları 
erkekten daha karmaşık olan kadın” denilmektedir. Bu 
açıklamaya göre soru kökünü, C seçeneğinde geçen 
“kanser tedavisi esnasında üretkenliklerini kaybetme 
riskinin kadınlardan daha az olduğu” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: C

50. Soru kökünde “Şuanda yapılmakta olan araştırmanın 
… parçadan anlaşılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “There’s 
research being done on maturing ovarian follicles 
outside the body with the hope that one day soon, viable 
eggs can be coaxed forth” = “Yakın bir günde canlı 
yumurtalar elde etmek ümidiyle ovaryen folikülünü 
vücut dışında olgunlaştırmak için yapılmakta olan bir 
araştırma var” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, D seçeneğinde geçen “uygun yumurtaları 
yakın zamanda vücut dışında elde etmeyi amaçladığı” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: D
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51. Soru kökünde “Konuşma esnasında göz temasının 
… parçadan anlaşılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “When you are 
addressing to only one person during a speech, it is 
very important to maintain eye contact” = “Bir konuşma 
esnasında yalnızca bir kişiye hitap ediyorsanız 
göz teması kurmak önemlidir” denilmektedir. Bu 
açıklamaya göre soru kökünü, E seçeneğinde geçen 
“sağlıklı bir sohbet için önemli olduğunu” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: E

52. Soru kökünde “Parçadan konuşurken yere bakmanın 
….. çıkartılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor ve 
bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “If you look 
at the floor while stating important points during your 
persuasive presentation, people may think that either 
you are not so sure on your subject, or worse, that 
you are lying and that person you are talking to is 
not so very important to you” = “Eğer konuşmanız 
esnasında yere bakıyorsanız, insanlar ya konuya 
hakim olmadığınızı ya da yalan söylediğinizi ve 
konuştuğunuz kişiyi o kadar da önemsemediğinizi 
düşünecektir” denilmektedir. Bu açıklamaya göre 
soru kökünü, A seçeneğinde geçen “dinleyici üstünde 
kesinlikle olumsuz etki yapacağı” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: A

53. Soru kökünde “Parçaya göre büyük bir gruba sunu 
yaparken sunu yapan …” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “Try to 
look at each of them from time to time during your 
presentation” = “Sunu esnasında zaman zaman her 
birine bakmaya çalış” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, C seçeneğinde geçen “her insana 
bakmaya çalışmalıdır” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. 

Cevap: C
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54. Soru kökünde “Parçaya göre dinleyicisinden dönüt 
almak isteyen bir konuşmacı ...” şeklinde bir ifade 
yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“Try to look at each of them from time to time during 
your presentation. You can do this by mentally dividing 
the space into segments and the audience into smaller 
groups. This way you can look at each group as you 
speak and everyone will feel important during the 
presentation” = “Sunu esnasında zaman zaman 
her birine bakmaya çalış. Bunu zihninizde salonu 
segmentlere bölerek ve dinleyicileri, küçük gruplara 
ayırarak yapabilirsiniz. Bu şekilde konuşurken her 
gruba bakabilirsiniz ve sunum esnasında herkes 
önemli hissedecektir” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, D seçeneğinde geçen “sunu 
esnasında dinleyicilerin farklı bölümlerine bakarak 
herkesi dahil etmelidir” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır.

Cevap: D

55. Soru kökünde “Parçaya göre en şanslı yolcu” şeklinde 
bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada geçen “For most people who are lucky 
enough to work at home, the commute is whatever 
distance lies between the bed and the desk. In 
many cases, this isn’t more than a few hundred feet. 
For some, this means: no car, no gas and no car 
insurance. It cuts down on overhead when you don’t 
need a vehicle, a bus pass or a train ticket to get down 
to business. Not only are you your own boss, but your 
boss is awesome” en şanslı yolcunun hiç yolculuk 
yapmak zorunda kalmayan evinden işini yapan kişi 
olduğu açıktır. Bu açıklamaya göre soru kökünü, C 
seçeneğinde geçen “işini evinde yapandır” ifadesi 
doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: C
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56. Soru kökünde “Parçaya göre işinizi evinizde yapmanın 
ve kendi işinizi yapmanın bir avantajı …” şeklinde 
bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “Not only are you your own boss, but your 
boss is awesome.” = “Yalnızca kendi patronunuz 
değilsiniz aynı zamanda patronunuz da mükemmel” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, E 
seçeneğinde geçen “kendi kendinizin patronusunuz 
ve sorun yaşayacağınız bir patronunuz yok” ifadesi 
doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: E

57. Soru kökünde “Kendi işinizi yapmanın …… parçadan 
çıkartılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “You decide the work 
day starts at noon? Approved! You like to eat crackers 
while working in Excel? Go for it! You sign contracts 
in your pajamas? No problem! Man, the boss is 
cool. Because you don’t fit into a box with the word 
“JOB” stamped on top of it, you can redefine who 
you are on an as-needed basis” ifadelerinden soru 
kökünü D  seçeneğinde geçen “çalışma ortamınızı 
ve programınızı tasarlamak için size tüm fırsatları 
verdiğini” ifadesinin tamamladığı anlaşılır. 

Cevap: D

58. Soru kökünde “Kendi işini kuran kişinin dikkatli olması 
gerekli olduğu bir konu” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “Being self-
employed requires you to constantly be reframing your 
expertise in a way that is productive, happy-making, 
and in sync with the evolving market” = “Kendi işini 
yapmak uzmanlığınızı daima üretici, mutluluk veren ve 
gelişen pazarlarla uyum içinde olan bir şekilde yeniden 
tasarlamanızı gerektirir” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, A seçeneğinde geçen “yaratıcı 
olmak ve pazardaki değişikliklere ayak uydurmaktır” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: A
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59. Soru kökünde “Agorafobi çekenlerin … parçadan 
anlaşılır” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “Agoraphobia is the fear 
of being alone in any place or situation where it seems 
escape would be difficult or help unavailable should the 
need arise” = “Agorafobi ihtiyaç olduğunda yardımın 
gelmeyeceği ya da kaçışın zor olacağı bir yer ya da 
durumda yalnız kalma korkusudur” denilmektedir. Bu 
açıklamaya göre soru kökünü, A seçeneğinde geçen 
“kaçışın nispeten imkansız gibi göründüğü yer ve 
ortamlarda tuzağa düşmüş hissettikleri” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: A

60. Soru kökünde “Agorafobi mağdurlarının … başlama 
eğiliminde olduğu parçadan çıkartılabilir” şeklinde bir 
ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“Most people with agoraphobia develop the disorder 
after first suffering from one or more spontaneous 
panic attacks” = “Agorafobi mağduru çoğu insan bir 
ya da daha fazla spontane gelişen panik ataklardan 
sonra hasta olurlar” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, B seçeneğinde geçen “ani bir 
panik atak vakasından sonra” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. 

Cevap: B

61. Soru kökünde “… parçadan çıkartılabilir” şeklinde 
bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “Symptoms usually develop between late 
adolescence and mid 30’s” = “Belirtiler genellikle 
ergenlik döneminin sonu ila 30’lu yaşlar arasında 
ortaya çıkar” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, D seçeneğinde geçen “ergenlik döneminin 
agorafobinin geliştiği dönem olduğunu” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: D
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62. Soru kökünde “Parçadan … sonucu çıkartılabilir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya 
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada “they avoid going into any place or 
situation where previous panic attacks have occurred” 
= “daha önceki panik atakların olduğu yerlere 
gitmekten sakınırlar” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, E seçeneğinde geçen “agorafobinin 
sonraki safhalarında kişinin panik atağı algılayıp 
kaçabilmesinin zor olduğu” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. 

Cevap: E

63. Anne ile kız arasında geçen bu karşılıklı konuşmada 
kız “Yine ne hata yaptım?” diye sorduğunda anne 
“Her şeyi niçin bu kadar kısa zamanda unutuyorsun? 
Eve bu kadar geç gelmemeni söylemedim mi?” diye 
sormuş olmalı ki kızı “Ah. Eski hikaye. Sen bu saati 
geç mi diyorsun?” diye yanıt veriyor. 

Cevap: E

64. Bayan Perkins ile Bay Dawson arasında geçen bu 
karşılıklı konuşmada Bay Dawson son söz alışında 
“Evet. Çok önce değildi, muhtemelen geçen yazdı. 
Kilitlenip orada öylece kalıp birkaç dakika hareket 
edemediğimde bir saman balyasını kamyona atmaya 
çalışıyordum” diye yanıt verdiğine göre Bayan Perkins 
“Daha önceden hiç böyle bir acı duydun mu, yoksa ilk 
defa mıydı?”  diye sormuş olmalı. 

Cevap: D

65. Frank ve Brian arasında geçen bu karşılıklı konuşmada 
son söz alışında Brian “Öyle olmadığını biliyorum. 
Ancak araştırmalar akciğerlerin kötü etkilendiklerini 
gösteriyor” dediğine göre Frank “Ben de. Ancak henüz 
kesin bir şekilde kanıtlanmadı” demiş olmalı. 

Cevap: A
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66. Profesör ve asistanı arasında geçen bu konuşmada 
profesör asistanına “Sıtma ilacının etkisini 
kaybetmekte olduğuna dair gazete haberini okudun 
mu?” diye sorduğunda asistan “Hayır. Ancak kesinlikle 
kötü bir haber. Nedenini de belirtiyor mu?” diye 
soruyor. Bu soruya profesör “Sivrisineklerin yaydığı 
sıtmanın en öldürücü olanı bu ilaçlara daha dirençli 
oluyor” demiş olmalı ki bundan sonra söz alan asistan 
“Bu durumda,  farmakologlar dünyadaki binlerce hasta 
için bir tedavi sunacak yeni formülü bulabilmek için 
gece geç saatlere kadar çalışmak zorunda kalacaklar” 
diyor. 

Cevap: C

67. Doktor ile hasta arasında geçen bu karşılıklı 
konuşmada doktor hastasına “Yani sen şiddetli mide 
yanması çektiğini ve gece yarısında acılarla uyandığını 
söylüyorsun” dediğinde hasta “Tamamen öyle. Bazen 
sabaha kadar hiç uyuyamıyorum” diyor. Bu durumda 
doktor “Peki, her şeyden önce hiç ülser geçirdin mi ya 
da benzer şikayetlerin oldu mu? İkinci olarak, biraz 
günlük yemek yeme düzeninden bahset” demiş olmalı 
ki hasta “Hayır, daha önce hiç bu tür şikayetlerim 
yoktu, ancak açıkçası baharatlı yiyecekleri severim ve 
bazı kötü yeme alışkanlıklarım var” desin. 

Cevap: D

68. Soruda yer alan cümlede “Erkekler de çocuk olarak 
evlendirilseler de çocuk evliliği fazla sayıda kızı 
etkiler ve sonuçları onların sağlığı ve iyiliği için 
yıkıcı olabilir” deniliyor. Anlamca bu ifadeye en yakın 
cümle A seçeneğindeki cümle olur: “Hem kızlar hem 
de erkekler çocuk olarak evlendirilseler de, çok daha 
fazla kız çocuk evliliğinden etkilenir ve çok fazla sağlık 
sorunu yaşayabilirler.”

Cevap: A
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69. Soruda yer alan cümlede “Kadınlar çocuk sahibi 
olduktan sonra eski patronlarına gittiklerinde eski 
işlerinin değiştiğini ya da tamamen yok olduğunu 
sıklıkla tespit ederler” deniliyor. Anlamca bu ifadeye 
en yakın cümle E seçeneğindeki cümle olur: “Kadınlar, 
çocuk sahibi olduktan sonra her ne zaman eski işlerine 
dönseler işlerini önceden bıraktıkları gibi bulamazlar”

Cevap: E

70. Soruda verilen cümlenin anlamı “Suudi Arabistan’da 
kadınlar için spor büyük ölçüde pahalı sağlık 
kulüplerine üye olabilen elitlerin boş zaman etkinliği 
olmuştur” olduğuna göre, bu cümleye anlamca en 
yakın seçenek C olur: “Except for the rich elites 
who can attend to luxurious health clubs, sport 
for women in Saudi Arabia has mostly been a 
dream” = “Lüks sağlık kulüplerine katılabilen zengin 
elitler dışında Suudi Arabistan’da kadınlar için spor 
çoğunlukla bir rüyadır.” Bu açıdan, C seçeneği soru 
kökünü veren tek seçenektir.

Cevap: C

71. Soruda verilen cümlenin anlamı “Bilimin sınırlarını 
yöneten kuralları koymak modern çağın daha zor ve 
ilgi çekici sorunlarından biridir” olduğuna göre, bu 
cümleye anlamca en yakın seçenek D olur: “One of 
the tough and challenging problems of our time is 
determining the rules that mark the boundaries of 
science” = “Zamanımızın çetin ve zor sorunlarından 
biri bilimin sınırlarını çizen kuralların belirlenmesidir.” 
Bu açıdan, D seçeneği soru kökünü veren tek 
seçenektir.

Cevap: D

72. Paragraf, Nelson Mandela’nın mücadelesinin dünya 
çapında etki yapması ile ilgili. D seçeneğinde geçen 
“Bu kampanya bile kendi başına ırkçılığa karşı 
ya da sömürgeci baskıya karşı dünyadaki diğer 
mücadeleler için ongunsal oldu” ifadesi paragrafı 
metinsel birlik ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. 

Cevap: D
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73. Paragraf, Hırvatistan’ın Avrupa Birliğine katılmasına 
taraf olanlar ile karşı çıkanlarla ilgili. B seçeneğinde 
geçen “Öyle olsa bile milliyetçi muhaliflerin sesi 
oldukça fazla çıkıyordu” ifadesi paragrafı metinsel 
birlik ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. 

Cevap: B

74. Paragraf, 1977’de Büyük Britanya’da kalp 
cerrahlarının kurumsal ve milli ameliyat sonuçlarını 
ölçen dünyadaki ilkler olduğu ancak kurumsal 
sonuçların halka paylaşılmadığı ve hastanelerce 
yeterince ilgi gösterilmediği ile ilgili. E seçeneğinde 
geçen “Eğer öyle olsaydı 1990’larda Bristol’da 
bazı çocuk ölümleri ve üç yıl süren pahalı halka 
açık soruşturmalar önlenebilirdi” ifadesi paragrafı 
metinsel birlik ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. 
Ayrıca bu cümleden sonra gelen “Ancak öyle 
olmadı” ifadesi E seçeneğinde geçen cümleyle bağ 
kurmaktadır. 

Cevap: E

75. Paragraf, kişilik haklarının korunumu ile ilgili. C 
seçeneğinde geçen “Mahremiyeti onurlu ve güvenli 
bir şekilde yaşamayı arzu ediyorsak, bu önemli bir 
temel insan hakkıdır” ifadesi paragrafı metinsel birlik 
ve bütünlük içinde tamamlamaktadır.

Cevap: C

76. Parça genel olarak astımın ortaya çıkışı ve hava 
kanallarına verdiği tahribatla ilgili. A seçeneğinde 
geçen “Astım hava kanallarının iltihaplanması sonucu 
olsa da bilim adamları bu iltihaplanmaya tam olarak 
neyin sebep olduğunu bilemiyorlar” ifadesi, ana 
konunun dışında kaldığı için bu paragrafın metinsel 
birliğini bozmaktadır. 

Cevap: A
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77. Parça genel olarak buğday köklerindeki mantar 
hastalığı ile ilgili. B seçeneğinde geçen “Ancak, genetik 
ilerleme mantara dirençli buğday yetiştirme olasılığını 
ortaya çıkardı” ifadesi; ana konunun dışında kaldığı 
için bu paragrafın metinsel birliğini bozmaktadır. 

Cevap: B

78. Parça genel olarak gökbilimcilerin Rusya’ya düşen 
meteorun düşmeden önce çizdiği güzergahı 
oluşturmaları ile ilgili. C seçeneğinde geçen “fotoğraf 
makineli telefonlar, CCTV ve arabalara yerleştirilen 
fotoğraf makineleri ile ateş topunun çeşitli videoları 
çekildi ve daha sonra nette geniş bir şekilde paylaşıldı” 
ifadesi, ana konunun dışında kaldığı için bu paragrafın 
metinsel birliğini bozmaktadır. 

Cevap: C

79. Parça genel olarak hükümetin genetik hastalıkların 
önlenmesinde çığır açan bir tekniği destekleme kararı 
ile ilgili. D seçeneğinde geçen “Bu tekniği kullanarak 
bebekler doğduğunda, geriye dönüş olmayacak” 
ifadesi, ana konunun dışında kaldığı için bu paragrafın 
metinsel birliğini bozmaktadır. 

Cevap: D

80. Parça genel olarak nörolojik ve psikolojik alanların insan 
dürtülerine olan etkileriyle ilgili. A seçeneğinde geçen 
“Zevkin biyolojik temelini anlamak, bağımlılığın ahlaki 
ve hukuki yönlerini temelden yeniden düşünmemize 
neden olur” ifadesi, ana konunun dışında kaldığı için 
bu paragrafın metinsel birliğini bozmaktadır. 

Cevap: A


