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1. Cümleye “Şehirde doğmuş ve büyümüş biri olarak 
ben kasabayı sizin hafta sonu ara sıra gittiğiniz bir 
yer olarak, tren penceresinden baktığınız bir şey 
gibi görmüşümdür” anlamını D seçeneğinde geçen 
“regarded” (olarak / gibi görmek, olarak kabul etmek) 
verebilir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

A) dedicate : adamak, kendini vermek

B) dominate  : hükmetmek, hakim olmak, baskın 
olmak 

C) emancipate : özgürlüğüne kavuşturmak, bağışla-
mak, affetmek

E) concern : ilgilenmek; kaygılanmak, endişelen-
mek

Cevap: D

2. Cümleye “Son zamanlarda keşfedilen yeni doğal 
kaynakların girişiyle Türkiye kesinlikle bölgede en 
çok imrenilen ülkelerden biri olacak” anlamını C 
seçeneğinde geçen “coveted” (imrenilen) verebilir. 
Doğru yanıt C seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

A) indigenous : yerel, yerli

B) shrinking : çeken, daralan, kısalan

D) innovative : yenilikçi

E) sacred : kutsal

Cevap: C

3. Cümleye “Bir konuşma kusurundan muzdarip olan 
ve ‘r’ harfini doğru bir şekilde telaffuz edemeyen 
Bay Blackburn yeni geliştirilen tıp eğitim modelinde 
bir tedavi bulmayı umuyor” anlamını D seçeneğinde 
geçen “defect” (kusur, hata) verebilir. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

A) fault  : hata, kusur

B) lack : eksik, olmayış, yokluk

C) mistake : hata

E) weakness : zayıflık

Cevap: D
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4. Cümleye “Avrupa’nın eski politik düzeni, rekabet, 
güvensizlik, güç mücadeleleri ve nihayetinde 
bağımsız devletler arasında savaş üzerine kuruluydu” 
anlamını B seçeneğinde geçen “ultimately” (en 
sonunda, nihayetinde) verebilir. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

A) initially : başlangıçta

C) sparsely  : seyrek bir şekilde, seyrek olarak

D) immediately : derhal, hemen, birden

E) urgently : acil bir şekilde, acilen, derhal

Cevap: B

5. Cümleye “Su kaynağı kirletenleri, çoğunlukla tarımsal, 
evsel ve endüstriyel atıklar gibi kaynaklardan gelir” 
anlamını E seçeneğinde geçen “contaminant” 
(kirletici, kirleten) verebilir. 

Diğer seçenekler; 

A) adhesive   : yapıştırıcı 

B) leakage   : sızdırma, sızıntı 

C) addiction   : bağımlılık 

D) struggle  : mücadele

Cevap: E

6. Cümleye “Genel kurul toplantısından önce şirketin 
finansal direktörü, son finansal rakamlar ve şirketin 
pazardaki durumuyla ilgili yıllık raporları dikkatlice 
gözden geçirdi” anlamını E seçeneğinde geçen 
“looked through” (gözden geçirdi) verebilir. Doğru 
yanıt E seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

A) look down on : küçümsemek, hakir görmek

B) make up for : telafi etmek

C) come up with : (bir fikir, çözüm) bulmak, 
üretmek, ortaya atmak

D) keep up with : -den geri kalmamak, ayak 
uydurmak, ile seviyeyi korumak

Cevap: E
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7. Zaman bilgisinin ölçüldüğü bu soruda, soru kökünde 
bizi doğru yanıta götürecek “at the annual academic 
congress” ifadesi ilk boşluğa gelecek zamanın 
“definite past” için kullandığımız zaman olan “Simple 
Past Tense” olduğunu gösterir. Söz konusu yan 
cümlenin fiili olan “notice” sözcüğünün nesnesi (that 
clause) bu fiilin sağında olduğundan fiil etken yapıda 
çekilmelidir. Fiilin belirtilen zamanda etken yapıda 
çekimi olan “noticed” ifadesi yalnızca B seçeneğinde 
verildiğinden bu seçenek doğru yanıttır. Cümlenin 
ikinci kısmında ise, ilk bölümde genel zaman “past” 
olduğundan, bu bölümde de fiilin genel zamanı “past” 
olmalıdır. Bu bölümde eylem geçmişte belirli bir zaman 
olan at the annual academic congress” ifadesinden 
önce gerçekleştiği için bu bölümün fiili “past perfect 
tense” olarak çekilmelidir. Belirtilen zamanlara göre 
fiillerin çekimi “noticed / had been” olacaktır.

Cevap: B

8. Sorunun ilk kısmında geçen “until recently” ifadesi, bu 
boşluğa gelecek fiilin “definite past” için kullandığımız 
zaman olan “Simple Past Tense” olarak çekilmesi 
gerektiğini gösterir. Bu nedenle, ilk boşluktaki eylem 
“looked” olarak çekilmelidir. İkinci cümlecikte (who 
…………. drugs and those who did not) başkaca 
zaman zarfı olmadığından belirtilen cümlenin de ilk 
cümle ile aynı zaman diliminde çekilmesi gerekir. 
Bu durumda ikinci boşluktaki fiil “abused” olarak 
çekilmelidir. Belirtilen zamanlarda fiillerin çekimi 
“looked / abused” olarak A seçeneğinde verilmiştir. 

Cevap: A
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9. Bu sorunun ilk kısmında “reduced adjective clauses 
= kısaltılmış 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 “operating” 
olarak çekilmesi gerektiğini anlayabiliriz. Doğru yanıt 
E seçeneğidir. Cümlenin ikinci kısmında ise doğru 
zamanın tespit edilmesi istenmektedir. Osmanlı 
imparatorluğunda yabancılara tanınan imtiyazlardan 
bahseden cümlenin zamanı geçmişte belirli bir 
zamanda meydana gelen olaylar için kullanılan zaman 
olan “past simple tense” olarak tespit edilir. Bütün 
seçenekler bu genel zamanda çekildiğinden doğru 
yanıta sorunun ilk kısmında etken yapıdaki “reduced 
adjective clauses = kısaltılmış sıfat cümleleri”  
kullanımından ulaşabiliriz. 

Adjective Clause Reduction (Active) :

Adjective Cl. Reduced Adjective Cl.

… the foreigners … the foreigners

who …..

operate operating

within the empire within the empire

Cevap: E

10. Bu soruda ilk boşluktan önce gelen “concerned” 
sözcüğünden sonra “ile ilgili” anlamında bağıl ilgeç 
olarak “with” ilgeci kullanılmalıdır. İkinci boşlukta ise 
“from ...... to” edat öbeğinin ikinci bölümü olan “to” 
verilmiş ve ilk kısmı olan “from” sorgulanmıştır. 

Cevap: D

11. Bu soruda ilk boşluktan önce gelen “crucial” 
sözcüğünden sonra bağıl ilgeç olarak “to” ilgeci 
kullanılmalıdır. İkinci boşlukta ise diğer sözcükler arası 
anlam ilişkisi kuran ilgeç bilgisi sorgulanmaktadır. 
İkinci boşlukta ise “released …... the restraints that 
usually inhibit extreme behavior” fiil öbeğine“uç 
davranışları bastıran  sınırlarından kurtuldu” 
anlamında bağıl ilgeç olan “from” kullanılır. 

Cevap: A
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12. Soru kökünde ilk cümle, “Paranın boşa harcanması 
yeterince kötüdür … ” anlamına gelirken, boşluktan 
sonra gelen ikinci cümle ise, “daha da kötüsü insan 
enerji ve hevesinin boşa harcanmasıdır” anlamına 
gelmektedir. Cümlelerin anlamları incelendiğinde iki 
cümle arasında anlamsal zıtlık ilişkisi olduğu görülür. 
Bu tür zıtlık ilişkisi içeren iki cümleyi birbirine bağlamak 
için seçenekler içinden yalnızca B seçeneğinde geçen 
“but = ancak” kullanılabilir. Doğru yanıt B seçeneğidir. 
Bu durumda cümlenin anlamı “Para boşa harcanması 
yeterince kötüdür, ancak daha da kötüsü insan enerji 
ve hevesinin boşa harcanmasıdır” olacaktır.

Cevap: B

13. Cümleye “Özellikle tıp ve hukuk alanlarında çalışan 
kamu görevlileri eğer hükümet yılın ilk yarısı için yüzde 
onluk maaş artışını kabul etmezse greve gidecekler” 
anlamını seçenekler içinden yalnızca C seçeneğinde 
geçen “unless” verebilir. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) even if : -sa bile

B) as long as : süresince, müddetince, -dığı sürece

D) so that : -mek için, maksadıyla, bu yüzden, -ki 
böylece

E) since : -den beri, çünkü

Cevap: C

14. Cümleye “Astrologlar karakterlerimizin altında 
kaldığımız burca göre doğar doğmaz oluştuğuna 
inanmamızı istiyorlar” anlamını seçenekler içinden 
yalnızca D seçeneğinde geçen “as soon as” verebilir. 
Doğru yanıt  D seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) even if : -sa da, -se de

B) long after : -den çok sonra

C) wherever : her neresi olursa, her nereye olursa

E) as though : sanki -mış gibi

Cevap: D
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15. Cümleye “Yüzen en büyük, en hızlı ve en lüks gemiyi 
inşa etmek çabasıyla İngilizler .... Titanik’i inşa 
etti” anlamını B seçeneğindeki “in an effort to = 
çabasıyla” verebilir. Doğru yanıt B olur. 

Diğer seçenekler;

A) With respect to : ile ilişkin olarak

C) Owing to : -den dolayı, yüzünden

D) In reference to : ilgisi ile, -ya atfen

E) With regard to : ile ilişkin olarak, hakkında

Cevap: B

16. Cümleye “Bir araştırma, periyodik orucun sağlık 
için daha uzun yaşama, artan insülin hassaslığı ve 
stres direncini de içeren kalorilerin aniden kesilmesi 
kadar iyi olabileceğine işaret etmiştir” anlamını E 
seçeneğinde geçen “including” (içeren) verebilir. 
Doğru yanıt E seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

A) rather than : -den ziyade

B) instead of : -nin yerine

C) despite : -e rağmen

D) due to : -den dolayı, yüzünden

Cevap: E

17. Bu soruda “prepositional phrase” türü sözcük bilgisi 
ölçülmektedir. Cümleye “Daha önceki dönemlere ait 
modalara kıyasla, günümüzde ayakkabı stilleri sıkıcı 
bir şekilde pratiktir” anlamını B seçeneğinde geçen 
“by comparison” (kıyasla) verebilir. 

Cevap: B

18. Bu soruda “take X as an example” kalıbının bir 
parçası olan “as” yapısı C seçeneğinde verildiği için 
doğru yanıt bu seçenektir.

Cevap: C

19. Bu soruda cümleye “On ikinci yüzyıl itibarıyla iyi giyinmiş 
bir asilzadenin ayakkabısının ucu parmaklarını iki inç 
geçiyordu” anlamını “past” (geçmiş olmak) verir. 

Cevap: C
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20. Bu soruda doğru yanıta soru kavramsal olarak 
inceleyerek varılabilir. Soru kökündeki ilk cümle, 
“Pek çok dini ve laik lider asillerin bu son gereksiz 
abartı örneğini kınadılar” anlamına gelirken, ikinci 
cümle ise “bu, sivri uçlu ayakkabıların beş yüz yıllık 
egemenlikleri sona erinceye kadar sürdü” anlamına 
gelmektedir. Cümlelerin anlamları incelendiğinde iki 
cümle arasında anlamsal zıtlık olduğu görülür. Bu tür 
anlamsal zıtlık içeren iki cümleyi birbirine bağlamak 
için seçenekler içinden yalnızca D seçeneğinde geçen 
“even though” kullanılır. Doğru yanıt D seçeneğidir. 
Bu durumda cümlenin anlamı “Pek çok dini ve laik 
lider asillerin bu son gereksiz abartı örneğini kınasalar 
da bu durum, sivri uçlu ayakkabıların beş yüz yıllık 
egemenlikleri sona erinceye kadar sürdü” olacaktır.

Seçenekler; 

A) Even : “bile” anlamına gelen bir 
“intensifier” (vurgulayıcı) 
sözcüktür. Bu soruda böyle 
bir işleve ihtiyaç olmadığından 
doğru yanıt olamaz.

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

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

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

E) Even so : “öyle bile olsa” anlamına 
gelen bir sözcük öbeğidir. İki 
cümleyi birbirine bağlamak için 
kullanılmaz. Bu soruda hem 
sözdizimsel olarak doğru yanıt 
olamaz.

Cevap: D
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21. Zaman bilgisinin ölçüldüğü bu soruda, soru kökünde 
bizi doğru yanıta götürecek “until pointed toe shoes 
ended their five-century reign” ifadesi bu boşluğa 
gelecek zamanın “definite past” için kullandığımız 
zaman olan “Simple Past Tense” olduğunu gösterir. 
Bu nedenle, bu boşlukta eylem “lasted” (sürdü, 
devam etti) olarak çekilmelidir. 

Cevap: E

22. Bu soruda zarf türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Cümleye “Pul koleksiyonculuğunun bozuk para 
koleksiyonculuğundan çok daha önce başlamış 
olması, pek de şaşırtıcı değildir” anlamını E 
seçeneğinde geçen “hardly” (zar zor, pek de değil)” 
verebilir. Doğru yanıt E seçeneğidir.

Seçenekler;

A) increasingly : (artan bir şekilde) advancing in 
amount or intensity

B) elaborately : (detaylı bir şekilde) with 
elaboration

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

D) openly : (dürüst bir şekilde, açıkça) frankly, 
plainly, honestly, in an open way

E) hardly : (zar zor, neredeyse hiç) barely

Cevap: E
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23. Doğru zamanı tespit etmemiz istenen bu soruda 
cümlenin zamanını ikinci boşlukta kullanılan “for 
more than 2,000 years” zarfından dolayı “present 
perfect” olarak tespit ederiz. Fiilin belirtilen zamanda 
çekimi olan “has had” D seçeneğinde verildiği için bu 
seçenek doğru yanıttır. 

Seçenekler ve mütekabil zamanlar; 

A) had had (past perfect tense)

B) had (simple past tense)

C) will have (future simple tense)

D) has had (present perfect tense)

E) will be having (future continuous tense)

Ek Gramer Notu:

“Present Perfect Tense” kullanımını gerektiren 
zarflar:

so far, within / over / in / for / during the last / 
recent / past ten days,  until now, recently, 
since last Tuesday, for several weeks, up to this 
moment, yet, just, already

Cevap: D

24. Bu soruda doğru yanıta soru kavramsal olarak 
inceleyerek varılabilir. Soru kökünde ilk cümle “Belki 
de üç bin yıl kadardır çeşitli posta hizmet türleri 
var olmuştur” anlamına gelirken, ikinci cümle ise, 
“pul koleksiyonu potansiyeli önceden satın alınan 
yapışkan pulun (bizim bildiğimiz tür) 1836 yılında 
İskoçya’da keşfine kadar ortaya çıkmamıştı” anlamına 
gelmektedir. Cümlelerin anlamları incelendiğinde iki 
cümle arasında anlamsal zıtlık olduğu görülür. Bu tür 
anlamsal zıtlık içeren iki cümleyi birbirine bağlamak 
için seçenekler içinden yalnızca B seçeneğinde geçen 
“although” kullanılır. Doğru yanıt B seçeneğidir. Bu 
durumda cümlenin anlamı “Belki de üç bin yıl kadardır 
çeşitli posta hizmet türleri olsa da, pul koleksiyonu 
potansiyeli, önceden satın alınan yapışkan pulun 
(bizim bildiğimiz tür) 1836 yılında İskoçya’da keşfine 
kadar ortaya çıkmamıştı” olacaktır.
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Seçenekler;

A) thus : “dolayısıyla” anlamına gelir. 
Bir “transitor” (geçiş) işlevsel 
sözcüğüdür. İki cümleyi yapısal 
olarak değil de anlamsal olarak 
birbirine bağlar. Bu soruda böyle 
bir işleve sahip olmadığı için doğru 
yanıt olamaz.

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

C) despite : “-e rağmen” anlamına gelen bir 
ilgeç öbeğidir. Yapısal olarak bu 
sözcük öbeğinden sonra yalnızca 
isim / isim öbeği ya da ismin yerine 
kullanılabilen yapılar gelebilir. 
Bu soruda böyle bir işleve sahip 
olmadığı için doğru yanıt olamaz.

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

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

E) in practice : “uygulamada” anlamına gelir. 
Bir “transitor” (geçiş) işlevsel 
sözcüğüdür. İki cümleyi yapısal 
olarak değil de anlamsal olarak 
birbirine bağlar. Bu soruda böyle  
bir işleve sahip olmadığı için doğru 
yanıt olamaz.

Cevap: B

25. Bu soruda  “cleft sentence” bilgisi ölçülmektedir. 
Bilindiği gibi bu yapıda herhangi düz bir cümlenin 
vurgulanmak istenen ögesi “it be …. that ….” 
yapısında “that” ilgi zamirinin hemen önüne 
yerleştirilir. Bu soruda ise bu ilgi zamirinin tespit 
edilmesi istenmiştir. 

Cevap: A
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26. Bu soruda isim türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Cümleye “Bundan sonra ilginin oluşması fazla sürmedi 
ve 1850’lerin ortaları itibarıyla ciddi sayıda hevesli 
çoktan oluşmuştu” anlamını D seçeneğinde geçen 
“enthusiasts” (hevesli kimseler) verebilir. Doğru 
yanıt D seçeneğidir.

Seçenekler;

A) insurgent : (isyancı) rising in revolt against 
established authority, especially a 
government

B) participant : (katılımcı) one that participates, 
shares, or takes part in something

C) audience : (seyirci) the spectators or listeners 
assembled at a performance, for 
example, or attracted by a radio or 
television program

D) enthusiast : (hevesli) one who is filled with 
enthusiasm; one who is ardently 
absorbed in an interest or pursuit

E) contender : (rakip) competitor, rival, candidate, 
contestant

Cevap: D

27. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen 
“Çevreyi koruma çabalarımızı arttırmadıkça ...” 
ifadesini seçenekler içinden en anlamlı bir şekilde B 
seçeneğinde geçen “sağlıklı ve refah dolu bir gelecek 
bekleyemeyiz” ifadesi tamamlar. Doğru yanıt B 
seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı “Çevreyi 
koruma çabalarımızı arttırmadıkça sağlıklı ve refah 
dolu bir gelecek bekleyemeyiz” olacaktır.

Cevap: B
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28. Soru kökünde verilen “Nehrin iki yakasını birleştiren 
köprü tadilatta olduğu için” ifadesini anlamsal olarak 
en iyi B seçeneğinde verilen “Köprünün iki şeridi geçici 
olarak trafiğe kapatıldı.” ifadesi tamamlar. Bu durumda 
cümlenin anlamı “Nehrin iki yakasını birleştiren 
köprü tadilatta olduğu için köprünün iki şeridi geçici 
olarak trafiğe kapatıldı” olacaktır. Doğru yanıt B 
seçeneğidir. Diğer seçenekler kavramsal olarak soru 
köküyle ilgili değildir. Ayrıca bu seçenekte geçen “it” 
şahıs zamiri soru kökünde geçen “the bridge” ismi 
yerine kullanılmış ve doğru yanıtın tespitinde ipucu 
oluşturmuştur.

Cevap: B

29. Soru kökünde verilen “Bilgisayarlar, insan beynince 
yapılan bazı işleri devralsa da” ifadesini anlamsal 
olarak en iyi D seçeneğinde verilen “insanoğlunun 
yerini henüz alamamıştır” ifadesi tamamlar. Bu 
durumda cümlenin anlamı “Bilgisayarlar, insan 
beynince yapılan bazı işleri devralsa da insanoğlunun 
yerini henüz alamamıştır” olacaktır. Doğru yanıt D 
seçeneğidir. Diğer seçenekler kavramsal olarak soru 
köküyle ilgili değildir.

Cevap: D

30. Soru kökünde verilen “İlkbahar mevsimi boyunca süren 
olağanüstü kötü hava şartlarından dolayı”  ifadesini 
anlamsal olarak en iyi C seçeneğinde verilen “bu yıl 
hasat çok kötüydü” ifadesi tamamlar. Bu durumda 
cümlenin anlamı: “İlkbahar mevsimi boyunca süren 
olağanüstü kötü hava şartlarından dolayı bu yıl hasat 
çok kötüydü” olacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir. 
Diğer seçenekler kavramsal olarak soru köküyle ilgili 
değildir.

Cevap: C
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31. Soru kökünde verilen bölümde “though” bağlacı ile 
verilen cümlenin zamanı “geniş zaman” olduğuna 
ve bu cümleden sonra anlamca buna tezat anlam 
içerecek bir cümle geleceğine göre, buna uygun 
seçenek E olur. Cümlenin anlamı “Her ne kadar her 
sanayi gelişimi, potansiyel bir kirlilik kaynağı olsa da, 
dikkatli gelişmiş planlama bu kirliliği ve onun nüfus 
üzerine olan etkilerini azaltabilir” olur.

Cevap: E

32. Soru kökü bir cümlede gerekli olan bütün öğelere 
sahiptir ve “… şirket kayıpları rapor etmedi ve kar 
olarak on milyonlarca dolar kazanabildi”  anlamına 
gelmektedir. Bu durumda yapılması gereken iş bu 
cümleyi anlam olarak en iyi tamamlayan cümleyi tespit 
etmektir. Seçenekler incelendiğinde C seçeneğinde 
geçen “Kayıt dışı üyelikle …” ifadesi soru kökünü 
doğru bir şekilde tamamlar. 

Cevap: C

33. Soru kökü bir cümlede gerekli olan bütün öğelere 
sahiptir ve “Özel fonlama eğilimi de fakir ve zengin 
bölgeler arasındaki farkı arttırabilir …” anlamına 
gelmektedir. Bu durumda yapılması gereken iş bu 
cümleyi anlam olarak en iyi tamamlayan cümleyi tespit 
etmektir. Seçenekler incelendiğinde D seçeneğinde 
geçen “… çünkü zengin bölgeler fon bulma konusunda 
çok daha gelişmiştir” ifadesi soru kökünü doğru bir 
şekilde tamamlar. Ayrıca bu seçenekte geçen “ones” 
isim öbeği soru kökünde geçen “districts” ismi 
yerine kullanılmış ve doğru yanıtın tespitinde ipucu 
oluşturmuştur. 

Cevap: D
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34. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “... 
bütün dünyanın duyabileceği bir şeyi yazmak çok 
daha motive edicidir” ifadesini seçenekler içinden en 
anlamlı bir şekilde C seçeneğinde geçen “Yalnızca 
öğretmenin not vereceği bir şeyden ziyade” ifadesi 
tamamlar. Doğru yanıt C seçeneğidir. Bu durumda 
cümlenin anlamı “Yalnızca öğretmenin not vereceği 
bir şeyden ziyade bütün dünyanın duyabileceği bir 
şeyi yazmak çok daha motive edicidir” olacaktır.

Cevap: C

35. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “... 
kimi araştırmacılar kendi çıkarımlarını federal test 
sonuçlarına dayandırdılar” ifadesini seçenekler 
içinden en anlamlı bir şekilde D seçeneğinde geçen 
“diğerleri eyalet sınavlarına daha fazla önem verirken” 
ifadesi tamamlar. Doğru yanıt D seçeneğidir. Bu 
durumda cümlenin anlamı “Kimi araştırmacılar kendi 
çıkarımlarını federal test sonuçlarına dayandırırken 
diğerleri eyalet sınavlarına daha fazla önem vermiştir” 
olacaktır. 

Cevap: D

36. Verilen cümleden sonra kullanılan virgül daha sonra 
gelecek cümlenin bütün cümleyi tamlayan bir sıfat 
cümlesi olma ihtimalini öncelikle düşünmemizi 
sağlıyor. Bunun yanında A seçeneğinde bulunan 
“its” iyelik sıfatı da soru kökünde kullanılan “the 
helicopter” kelimesine gönderimde bulunmaktadır. 
Soru anlamsal olarak incelendiğinde ise, “The 
helicopter has the ability to climb vertically, which, 
in certain circumstances, is its main advantage 
over other types of aircraft” = “Helikopterin dikey 
olarak tırmanma yeteneği vardır, ki bu yeteneği 
helikopteri bazı durumlarda diğer hava araçlarına 
göre daha avantajlı kılar.” Dolayısıyla doğru cevap A 
seçeneğidir.

Cevap: A
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37. Soru kökünde verilen “Not until the end of the 16th 
century did anyone think of …” ifadesinin Türkçe 
dengi yalnızca C seçeneğinde “16. yüzyılın sonuna 
kadar hiç kimse... düşünmedi” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

until the end of the 16th century did anyone:

16. yüzyılın sonuna kadar hiç kimse

not … think of:

düşünmedi

combining drama and music:

tiyatro ile müziği birleştirmeyi

and so invent the new art:

ve böylece, yeni sanatı icat etmeyi

we know today as ‘opera’:

bugün “opera” olarak bildiğimiz

Cevap: C

38. Soru kökünde verilen “Like President Carter before 
him, Reagan discovered …” ifadesinin Türkçe dengi 
yalnızca E seçeneğinde “Kendinden önceki Başkan 
Carter gibi Reagan ... fark etti” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Doğru yanıt  E seçeneğidir.

like President Carter before him:

kendinden önceki Başkan Carter gibi

Reagan discovered:

Reagan da anladı

by the end of his first year of President:

başkanlığının ilk yılının sonunda

that eliminating:

ortadan kaldırmanın 

or even substantially reducing … down:

hatta önemli ölçüde azaltmanın bile

the budget deficit:

bütçe açığını

was exceedingly difficult:

çok zor olduğunu

Cevap: E
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39. Soru kökünde geçen ana cümlenin öznesi “A 
successful transition by Nigeria, from a state 
monopoly to political pluralism …” ifadesinin 
Türkçe dengi yalnızca B seçeneğinde “Nijerya’nın 
devlet tekelinden siyasi çoğulculuğa başarılı geçişi” 
şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. 

a successful transition by Nigeria:

Nijerya’nın başarılı geçişi

from a state monopoly:

devlet tekelinden 

to political pluralism:

siyasi çoğulculuğa

has been an enormous boost:

muazzam bir destek olmuştur

to the stability of the new democracies:

demokrasilerin istikrarı için

throughout the country:

tüm ülkedeki

Cevap: B

40. Soruda verilen Türkçe cümledeki “alındığında” 
sözcüğünden, İngilizce cümledeki bağlacın “when” 
olması gerektiği çıkarımını yapabiliriz. Ayrıca “we can 
say” ifadesi de özne + yüklem olarak “söyleyebiliriz” 
ifadesinin doğru çevirisidir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

dikkate alındığında = when … is considered

hırsızlık olaylarının artışı = the increase in theft

kalıcı bir çözüm için = to reach a permanent 
solution

zorunlu olduğunu = that it is essential

ciddi araştırmaların = serious research

yapılmasının = to carry out

söyleye biliriz = we can say

Cevap: A
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41. Soruda verilen cümlenin öznesi “birçok işçi” yüklemi 
ise “söylediler” olduğuna göre, bunların İngilizce 
karşılığı “many workers … have said / told” olur. 
Yüklemleri sırasıyla “are reluctant” (isteksizdir / 
gönülsüzdür) olan A seçeneği, “have stated” (ifade 
ettiler) olan C seçeneği, “pointed out” (belirttiler) olan 
D seçeneği ve “are determined”  (kararlılar) olan E 
seçeneği yanlıştır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

birçok işçi = many workers

isteyen = who want

iş şartlarının iyileştirilmesini  = betterment in 
their working 
conditions

istekleri yerine getirilene kadar = until their 
demands are met

grevi sürdürmeye = to carry on their 
strike

kararlı olduklarını = that they are 
determined

söylediler = have told

Cevap: B

42. Soruda verilen Türkçe cümlenin edilgen yapıdaki 
yüklemi olan “bekleniyor” ifadesinin İngilizce karşılığı 
“is anticipated” olur. Edilgen yapıda olmayan A ve 
D seçenekleri yanlıştır. Doğru karşılık yalnızca B 
seçeneğinde verilmiştir ve doğru yanıt B olacaktır.

bekleniyor = it is anticipated that

yeni bir rekor kırması = will break a new 
record

turizm geliriyle = profit from tourism

yaklaşık 700 milyon dolarlık = with its approximately 
$ 700 million

Temmuz ayında = in the month of July

turizm sektörünün = the tourism sector

Cevap: B
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43. İlk soruda “…. –dığına inanılıyordu” şeklinde 
yarım bırakılmış bir cümle yer alıyor. Bu durumda 
parçada inanıldığından söz edilen şeyin ne olduğunu 
seçenekler arasından bulmamız gerekiyor. Parçada 
geçen “… they believed sense perception and 
scientific observation to be the principle avenue of 
any pursuit of these secrets and laws” cümlesinde, 
evrendeki sırların ve kanunların duyuşsal algı ve 
bilimsel gözlem yoluyla açıklanabileceğine inanıldığı 
belirtiliyor. Bu bilgiye göre C seçeneği doğru yanıt 
olur: “… evrenin sırları ve kanunları duyuşsal algı 
ve deney yoluyla açıklığa kavuşturulabilir.”

Cevap: C

44. Soru kökünde anahtar sözcük ya da ifade 
bulunmadığından, seçeneklerin tamamını 
değerlendirmek gerekli olabilir. Bu nedenle, bu tip 
sorular genelde daha fazla zaman alabilirler. Parçada 
geçen “… sense perception in investigation 
generally enhanced human knowledge of the 
universe …” cümlesinde, araştırmada kullanılan 
duyuşsal algının genellikle insanın evren hakkındaki 
bilgisini geliştirmeye yardımcı olduğu belirtiliyor. Bu 
bilgiden hareketle duyuşsal algının evren konusundaki 
bilgimizi arttırdığını anlayabiliriz. 

Cevap: A

45. Soru kökünün son derece kısa olduğu bu soruda 
“… -dığı değerlendiriliyor” şeklinde bir ifade yer 
alıyor. Bu soru da çok zaman almaya eğilimli gibi 
durmaktadır. Parçada geçen “… sense perception 
and experimentation are two of the most important 
tools which human reason and knowledge must 
employ in pursuit of the discovery of the secrets 
of the universe” cümlesinde, duyuşsal algı ve 
deneyin, evrenin sırlarını keşfedebilmesi için insan 
aklı ve bilgisinin en çok ihtiyaç duyduğu araçlar 
olduğu belirtiliyor. Bu bilgi çerçevesinde doğru yanıt 
B seçeneği olur: “… evrenin sırlarını keşfederken, 
duyuşsal algı ve deney kullanılmalıdır.”

Cevap: B
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46. Son soruda bilimsel deney ile ilgili parçada yer alan 
bilgiyi tespit etmemiz isteniyor. Soru kökünde yer 
alan “scientific experimentation” ifadesinden doğru 
yanıtı tespit için anahtar ifade olarak yararlanabiliriz. 
Parçanın ilk cümlesinde, bilimsel deneyin 
düşünürler için bir araç haline gelmesiyle birlikte, 
genel kavramların evrenin sırlarını açıklamada tek 
başına yetersiz olduğunun anlaşıldığı ifade ediliyor. 
Bu da demek oluyor ki, evrenin sırlarını açıklığa 
kavuşturabilmek için bilimsel deney gereklidir. Bu 
bilgiye göre doğru yanıt E seçeneği olur: “… bilimsel 
deney doğanın incelenmesinde gerekli bir araçtır.” 
C seçeneği de doğru gibi görünmesine rağmen, 
parçaya göre bilimsel deney fizik ötesi düşüncenin 
temelini oluşturmamaktadır. 

Cevap: E

47. İlk soruda, bir ülke içinde ya da bir toplum içindeki 
gruplar arasındaki etnik çatışma ile ilgili parçada geçen 
bilgiyi seçenekler arasından bulmamız isteniyor. 
Soruda geçen “ethnic conflict” ve “groups” 
ifadelerinden anahtar ifade olarak yararlanarak 
doğru yanıtı daha kolay bulabiliriz. Parçada geçen 
“Ethnic conflict within a State and among 
groups in its society is increasingly salient in the 
global environment of the twenty-first century” 
cümlesinde, soruda söz edilen etnik çatışmanın 21. 
yüzyılın küresel çevresinde kendini giderek açıkça 
gösterdiği ifade ediliyor. Bu bilgiye göre A seçeneği 
doğru yanıt olur. A seçeneğinde yer alan “gradually” 
sözcüğü ile “conspicuous” sözcükleri parçada 
geçen yukarıdaki cümlede yer alan “increasingly” 
ve “salient” sözcükleri ile eş anlamlıdır ve anlamsal 
köprü oluşturmaktadır.

Cevap: A
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48. Bu soruda, son on yıl içindeki etnik çatışmaların 
şiddetinin neyi yarattığı soruluyor. Soruda yer alan 
“brutality” ve “last decade” ifadelerinden doğru 
yanıtın tespitinde anahtar ifadeler olarak yararlanmak 
mümkün olabilir. Parçada geçen “The brutality of 
ethnic conflict over the past decade has created 
an ethical imperative for a type of learning 
which is unprecedented” cümlesinde, son on yıl 
içinde gerçekleşen etnik çatışmaların hiç eşi benzeri 
görülmemiş bir öğrenme tipi için etik bir baskı 
oluşturduğu ifade ediliyor. Bu bilgiye göre doğru yanıt 
D seçeneği olacaktır: “… henüz hiç yaşanmamış 
bir öğrenme tipine ihtiyaç doğurmuştur.” Parçada 
geçen “unprecedented” sözcüğü D seçeneğindeki 
“not experienced yet” ifadesiyle eş anlamlıdır. 
Ayrıca bu seçenekte geçen “necessity” sözcüğü de 
“imperative” sözcüğüyle yakın anlamlıdır.

Cevap: D

49. Sorudaki ifadede “Bizim tecrübemizde, bu 
pedagoji ….. -ebilir” şeklinde yarım bırakılmış bir 
cümle yer alıyor ve bu cümleyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayacak seçeneği bulmamız isteniyor. 
Soru kökünde yer alan “this pedagogy” ifadesi 
anahtar ifade olarak doğru yanıtın tespitinde işimize 
yarayabilir. Parçada geçen “In our experience, this 
pedagogy can only be created over time, through 
trial and error, implementing concepts in practice” 
cümlesinden, bu pedagojinin deneme yanılma yoluyla 
ve kavramların uygulamaya dönüştürülerek zaman 
içinde oluşturulabileceği ifade ediliyor. Bu bilgiye 
göre doğru yanıt C seçeneği olur. Bu seçenekte 
geçen “form” sözcüğü ile cümlede geçen “create” 
sözcükleri eş anlamlıdır. Aynı şekilde “through 
trial and practice” ifadesi “through experience” 
ifadesiyle ve “concepts” sözcüğü ise “notions” 
sözcüğüyle eş anlamlıdır. C seçeneğindeki cümle 
bu nitelikleriyle parçada yer alan cümlenin farklı 
sözcüklerle ifade edilmiş biçimidir. 

Cevap: C
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50. Parçanın son sorusunda, 1948 Evrensel İnsan Hakları 
Bildirgesi’nin sağlamış olduğu özgürlüklerle ilgili 
parçada ifade edilen bilgiyi seçenekler arasından 
bulmamız istenmektedir. Soruda geçen tarih ve özel 
ad doğru yanıtı daha kolay bulmamıza yardımcı 
olacaktır. Parçada geçen “This right (The 1948 
Universal Declaration of Human Rights) includes 
freedom to hold opinions without interference 
and to seek, receive and impart information 
and ideas through any media and regardless of 
frontiers …” cümlesinde, bu hakkın düşüncelere 
müdahale edilmesini engellediği ve sınır tanımaksızın 
her türlü medya organıyla bilgi arama, alma ve 
yayma özgürlüğünü tanıdığı ifade ediliyor. Bu bilgiye 
göre doğru yanıt B seçeneği olur. Parçada geçen 
“look for, intervention, take” sözcükleri sırasıyla B 
seçeneğindeki cümlede geçen “seek, interference, 
receive” sözcükleriyle eş anlamlıdır.

Cevap: B

51. Soruda yazarın Amerikan Edebiyatı dersini neden 
sevdiği soruluyor. Soruda geçen “American 
Literature Class” ifadesi anahtar ifade olarak doğru 
yanıtın tespit edilmesinde yardımcı olabilir. Parçada 
geçen “I really liked my American Literature Class. 
…… We got a chance to talk to other kids and see 
what they thought about the reading instead of just 
hearing the teacher’s point of view” cümlelerinde, 
yazarın dersi sevme nedeni olarak, derslerde sadece 
öğretmenin görüşlerini dinlemek yerine, konuşma 
fırsatı bulması gösteriliyor. Bu da demek oluyor ki 
dersin öğretmeni öğrencilere konuşma fırsatı vererek, 
onların kendilerini ifade etmelerine şans tanımaktadır. 
Bu çıkarıma göre doğru yanıt B seçeneği olur.

Cevap: B
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52. Bu soruda, parçaya göre dersin hangi tip öğrencinin 
tutumunu değiştirme olasılığı bulunduğu soruluyor. 
Parçada geçen “… my teacher encouraged me 
to speak up and share my feelings with the 
class. He also encouraged good communication 
between him and the students” cümlelerinde, 
öğretmenin Brad’i ve diğer öğrencileri konuşmaya 
ve kendilerini ifade etmeye teşvik ettiği açıkça 
vurgulanıyor. Öğretmenin aynı zamanda iyi iletişim 
kurma konusunda da onları teşvik ettiği ifade ediliyor. 
Böyle bir sınıf ortamındaki diğerleriyle iletişim kurma 
konusunda tereddüt eden bir öğrencinin kendine olan 
güveni artacaktır. 

Cevap: C

53. Soruda, parçada önerilen ders ortamına dayalı olarak, 
başarılı bir edebiyat dersi ortamının neyi kapsaması 
gerektiği soruluyor. Soruda geçen “involve” sözcüğü 
doğru yanıtın tespitinde yardımcı olabilir. Parçada 
geçen “… talking in small groups, we were 
allowed to report to the whole class what we 
had discussed” cümlesinde, küçük gruplar halinde 
yapılan tartışmalardan söz ediliyor. Yine parçada 
geçen “the regular discussions were good” 
cümlesinde olağan tartışma ortamlarının güzel olduğu 
ifade ediliyor. Bu bilgilere göre, başarılı bir edebiyat 
dersinde işbirliğine dayalı bir grup çalışmasının olması 
gerektiği sonucunu çıkarabiliriz. 

Cevap: B
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54. Son soruda parçayı en uygun şekilde bitirecek 
cümlenin hangisi olabileceği soruluyor. Sondan 
bir önceki cümlede “He also encouraged good 
communication between him and the students 
by having personal writing conferences with 
individual students on a regular basis. That way, 
…” deniliyor. Bu cümlede, öğretmenin, kişisel yazılı 
konferanslar yoluyla, kendisi ile öğrenciler arasında 
iyi bir iletişimi teşvik ettiği belirtiliyor. Bu cümleden 
sonra da “Bu yolla, …” şeklinde bir ifadeye yer 
veriliyor ve bu ifadeyi uygun şekilde tamamlayacak 
cümleyi bulmamız isteniyor. Bu ifadeyi en uygun 
biçimde A seçeneğindeki cümle tamamlar: “Derste ne 
yaptığımız konusunda onun düşündüklerini görme 
imkanı bulduk.” Diğer bir deyişle, yapılan bu yazılı 
konferanslarla, öğretmen öğrencilerine bireysel başarı 
raporuna benzer bir geri bildirimde bulunmaktadır. 

Cevap: A

55. Bu soruda parçanın temelde ne ile ilgili olduğu 
soruluyor. Bir bakıma ana fikir sorusu olduğu da 
söylenebilir. Ana fikir sorularının yanıtlarını çoğu 
zaman ilk cümleyi inceleyerek bulmak mümkün 
olabilir. Ama nadiren de olsa daha fazla cümle ya da 
parçanın büyük bir bölümünü incelemek gerekebilir. 
Parçanın ikinci cümlesi olan “the Gothic novel traces 
its origins to The Castle of Otranto by Horace 
Walpole” ifadesinden, Gotik tarzı romanın izlerinin 
Horace Walpole’un Otranto Kalesi adlı eserine kadar 
uzandığı anlaşılıyor. Bu cümleden parçada Gotik 
tarzı romanın tarihsel sürece değinildiği açıkça 
görülmektedir. Parçanın genelinde de Gotik tarzı 
romanın İngiltere’de ortaya çıktığı, gizem ve korku 
dolu temaların Gotik tarzın genel konusu olduğu ifade 
ediliyor. Bu bilgilere göre seçenekler incelendiğinde, 
doğru yanıtın D seçeneği olduğu görülür: “… Gotik 
edebiyatın tarzı temel olarak karanlık, gizem ve 
korku ile ilgilidir.”

Cevap: D
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56. Bu soruda parçadan bir çıkarım yapmamız isteniyor. 
Çıkarım soruları bazen dikkatli yorum yapmayı 
gerekli kılabilir. Bu nedenle çıkarım yaparken, kişisel 
yorumlara dayalı zorlamalardan kaçınılmalıdır. 
Parçada geçen “Gothic literature is a style of fiction 
that emphasizes the grotesque, mysterious, and 
desolate” cümlesinde, Gotik edebiyatın grotesk, 
gizemlilik ve yalnızlık temalarını vurguladığı ifade 
ediliyor. 

Cevap: E

57. Sorudaki ifadeden parçada ifade edilen bir bilgiyi 
seçenekler arasından ayırt etmemizin istendiğini 
anlıyoruz. Soru kökünde ayırt edici anahtar ifade 
olmadığından, doğru yanıtı bulmak zaman alıcı 
olabilir. Parçada geçen “it (Gothic literature) largely 
combines the real and the fabulous” cümlesinde, 
Gotik edebiyatın büyük ölçüde gerçek ile masalsı 
konuları bir araya getirerek bütünleştirdiği ifade 
ediliyor. Bu durumda Gotik edebiyatın gerçek ile 
gerçek üstülüğü birleştirdiği söylenebilir. 

Cevap: E

58. Parçanın son sorusunda parçaya göre doğru olan 
bilgiyi seçenekler içinden ayırt etmemiz istenmektedir. 
Parçada geçen “Its typical settings will include 
gloomy castles, oppressive ruins in wild 
landscapes, European countries usually under a 
Catholic or feudal reign” cümlesinde, Gotik eserlerde 
olayların genellikle kasvetli kalelerde ve harabelerde, 
çoğunlukla Katolik ya da feodal saltanatın hüküm 
sürdüğü Avrupa ülkelerinde geçtiği belirtiliyor. 

Cevap: B
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59. Sorudaki ifadede “Dr. Sheets’e göre, insanların 
kafası karışık çünkü …” deniliyor ve söz konusu 
durumun nedenini seçenekler arasından bulmamız 
isteniyor. Soruda geçen özel ad ile birlikte “confused” 
sözcüğünden anahtar ifade olarak yararlanabiliriz. 
Parçada geçen “Dr. Sheets said, “We received 
hundreds of letters. People couldn’t understand (= 
confused) how science could send people to the 
moon and not predict a storm’s path” cümlelerinde, 
Dr. Sheets yüzlerce mektup aldığından söz ediyor ve 
bu mektuplarda insanları Ay’a gönderen bilimin nasıl 
oluyor da kasırgaları tahmin edemediğinin insanlar 
tarafından anlaşılamadığı ifade ediliyor. Bu bilgilere 
göre doğru yanıt E seçeneği olacaktır: “… fırtınalar 
bilim adamlarınca tahmin edilememektedir.” A 
seçeneği önemli bir çeldirici özelliği taşımaktadır: “… 
bilim adamları fırtınanın rotasını tahmin edemezler 
ve Ay’a insan gönderemezler.” Oysa parçada geçen 
cümlede, Ay’a insan gönderen bilimin fırtınaları tahmin 
edememesine anlam verilemiyor. 

Cevap: E

60. Bu soruda “seeding” sözcüğüyle parçada 
neyin kastedildiği soruluyor. Bilindiği gibi “seed” 
sözcüğü “tohum, tohum saçmak, tohumlamak” 
anlamlarına gelir. Parçada bu sözcüğün de içinde 
geçtiği “Meteorologists work inside a hurricane 
by “seeding” the centre “eye” with silver iodide” 
cümlesinde, meteoroloji uzmanlarının fırtınanın gözü 
olarak bilinen merkezine gümüş iyodür tohumlaması 
yaptıkları belirtiliyor. Bu bilgiye göre doğru yanıt B 
seçeneği olur: “… fırtınanın gözüne gümüş iyodür 
yerleştirmek.”

Cevap: B
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61. Bu soruda bilim adamlarının neden dikkatli oldukları 
soruluyor. Soruda geçen “careful” sözcüğü doğru 
yanıtın tespitinde anahtar sözcük işlevi görebilir. 
Parçada geçen “Other unpredicted changes, such 
as an increase in temperature or a wind shift, might 
take the storm out as an increase in temperature 
or a wind shift, might take the storm out of control 
again. For this reason, scientists have been 
cautious (= careful) …” cümlelerinde, ısı ya da rüzgâr 
yönünde beklenmedik değişimler olabileceği ve bunun 
da fırtınayı kontrolden çıkarabileceği; bu nedenle 
de bilim adamlarının bu konuda dikkatli oldukları 
ifade ediliyor. Yukarıdaki alıntıda geçen “cautious” 
sözcüğü ile soruda geçen “careful” sözcüğü eş 
anlamlıdır. 

Cevap: C

62. Parçanın son sorusunda gümüş iyodür ile ilgili olarak 
parçada yer alan bilgiyi seçenekler arasından ayırt 
etmemiz isteniyor. Soru kökünde yer alan “silver 
iodide” ifadesi anahtar ifade olarak doğru yanıtın 
tespitinde yardımcı olabilir. Parçada geçen “The 
silver iodide causes raindrops to form and fall 
over the ocean” cümlesinde, gümüş iyodürün yağmur 
damlalarının oluşmasını ve okyanusa düşmesini 
sağladığı ifade ediliyor. Yine parçada geçen “Taking 
the water out of the clouds reduces the energy 
of the storm” cümlesinde ise, bulutlardan suyun 
alınmasının fırtınanın enerjisini azalttığı ifade ediliyor. 
Bu durumda, gümüş iyodür kullanımının fırtınanın 
kontrol altına alınmasında yardımcı olduğu çıkarımını 
yapabiliriz. 

Cevap: A
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63. Konuşmanın başında Bayan Jenkins bu yaz 
Side’ye gidebileceklerini söylüyor ve yıllardır tatil 
yapmadıklarından söz ediyor. Martha’nın bu söze nasıl 
karşılık verdiğini bulmak bize kalıyor. Boş bırakılan 
konuşmadan sonra Kim “Ben de. Daha önce hiç 
oraya gittin mi, anne?” diyor. Bu ifadenin başında 
yer alan “so would I” ifadesinden, boşluğa gelecek 
konuşmada da “would” yardımcı fiilinin olumlu haliyle 
mutlaka bulunması gerektiği sonucuna varabiliriz. Bu 
açıklamaya uygun ifadeye B seçeneğinde rastlıyoruz: 
“… I would like her to see Side this time.” A 
seçeneğinde “would” yardımcı fiili olumsuz haliyle 
kullanıldığından, D ve E seçeneklerinde ise soru 
cümlesinde kullanıldığından yanlıştır. 

Cevap: B

64. Konuşmanın başında Bayan Brown 250 gram Türk 
kahvesi istediğini belirtiyor. Daha sonra söz alan 
kahveci Bay Green’in ne söylediğini bulmamız 
istenmiş. Bayan Brown son söz alışında “Bu doğru. 
Eğer satmasaydın ne yapardım bilemiyorum” dediğine 
göre Bay Green boş bırakılan bölümde “Her zaman 
aldığınız o sert Türk Kahvesi, değil mi? diye sormuş 
olmalı. 

Cevap: D

65. Kevin konuşmasında politikacıların son zamanlarda 
iyiden iyiye yozlaştığını söylüyor. Boris bu sözü 
doğruluyor, ama diğer taraftan iyi liderliğin özelliklerini 
bize sunmaya çalıştıklarını belirtiyor. Bir bakıma Boris 
bu sözle siyasilerin tutarsızlıklarını vurguluyor. Kevin’in 
bu söze nasıl karşılık verdiğini bulmak bize bırakılmış. 
Boris son konuşmasında “Doğruluk, akıl, dürüstlük 
ve şeffaflık” diyerek birtakım kişisel nitelikler 
sıraladığına göre, Kevin araya gelecek konuşmasında 
bunları saymayı gerektirecek bir soru sormuş 
olmalıdır. Bu yöndeki soru E seçeneğinde verilmiştir: 
“Öyleyse bunların ne olduğunu bana söyleyebilir 
misin?” Bu soruda geçen “they” zamiri, Boris’in 
ilk konuşmasında sözünü ettiği “characteristics of 
good leadership” yerine kullanılmış ve yapısal bağ 
oluşturmuştur.

Cevap: E
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66. Sorudaki konuşmada Martin yeni reklam tekniklerindeki 
gelişmelerin çok ilginç olduğundan söz ediyor. Peter’ın 
boş bırakılan konuşmasından sonra ise “Well, here 
is one of the big petrol companies …” ifadesiyle 
Peter’ın söylemiş olduğu söze karşılık Martin 
tarafından yeni petrol şirketlerinden biri örnek olarak 
sunuluyor. Bu durumda, Peter boş kalan bölümdeki 
konuşmada Martin’in ilk konuşmasında sözünü ettiği 
duruma yönelik bir örnek vermesini istemiş olabilir. 
Buna uygun düşen ifade A seçeneğinde verilmiştir: 
“Haklı olabilirsin ancak bir örnek verebilir misin?” 
Martin’in ikinci konuşmasında verdiği örnekten sonra 
da Peter bu örnekte sözü edilen durumun gerçekten 
yeni bir yaklaşım olduğunu doğruluyor. Demek ki 
verilen örnek Peter için tatminkâr olmuştur. A seçeneği 
doğru yanıt olur. B seçeneğinde Peter reklamlara 
asla inanmadığından söz etmektedir ve konuşmanın 
akışına uygun değildir. C seçeneğinde ise tekniklerin 
değişmiş olabileceğini belirten Peter, amaçların 
değişip değişmemiş olduğunu öğrenmek istiyor. D 
seçeneğinde Peter tarafından her reklamın amacının 
aldatmak olduğu ifade ediliyor. E seçeneğinde 
ise, reklamların kaça mal olduğu soruluyor, ama 
konuşmada söz konusu olan konu bu değildir.

Cevap: A

67. Bu karşılıklı konuşmada Tony kibarca Carla’yı 
sinemaya davet ediyor. Doğru yanıtta Carla’nın 
ya daveti kabul etmesi ya da kibarca bir mazeret 
bildirerek reddetmesi gerekir. Böyle bir yanıt yalnızca 
D seçeneğinde verilen “Çok üzgünüm, ancak bu gece 
geç saatlere kadar çalışmak zorundayım. Bu rapor 
yarın sabaha kadar hazır olmak zorunda” ifadesi 
olabilir. 

Cevap: D
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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 “O kadar güçlü bir 
rüzgar olmasaydı, itfaiyenin yangını söndürmesi o 
kadar zor olmayacaktı” olduğuna göre, bu cümleye 
anlamca en yakın seçenek C olur: “It was the strong 
wind which made it difficult for firefighters to 
put out the fire.” = “İtfaiyenin yangını söndürmesini 
zorlaştıran güçlü rüzgardı”  Bu açıdan, C  seçeneği 
soru kökünü veren tek seçenektir.

Cevap: C

69. Soruda verilen cümlenin anlamı “İspanyollar çikolatayı 
Avrupa’ya ilk getirdiklerinde yalnızca çok zenginler 
onu satın alabiliyordu” olduğuna göre, bu cümleye 
anlamca en yakın seçenek C olur: “Chocolate, when 
it was first introduced to Europe by the Spaniards, 
was so expensive that none but the very rich could 
buy it” = “Çikolata, Avrupa’ya İspanyollar tarafından 
getirildiğinde, o kadar pahalıydı ki zenginler dışında 
hiç kimse satın alamıyordu”  Bu açıdan, C seçeneği 
soru kökünü veren tek seçenektir.

Cevap: C

70. Soruda verilen cümlenin anlamı “Hastalığıyla ilgili 
şikayetlerine aldırma; hiçbir şeyi yok” olduğuna göre, 
bu cümleye anlamca en yakın seçenek E olur: “You 
can ignore all his talk about being ill; he’s actually 
perfectly healthy.” = “Hasta olduğuyla ilgili bütün 
söylediklerine aldırma; gerçekte mükemmel bir şekilde 
sağlıklıdır”  Bu açıdan, E seçeneği soru kökündeki 
anlamı veren tek seçenektir.

Cevap: E
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71. Soruda verilen cümlenin anlamı “Yollarda çok fazla 
trafik olduğundan, yolculuk umduğumuzdan fazla 
sürdü” olduğuna göre, bu cümleye anlamca en 
yakın seçenek A olur: “The journey turned out to 
be much longer than we’d foreseen, owing to the 
heavy traffic.” = “Yoğun trafik yüzünden seyahat, 
tahminimizden çok daha fazla sürdü.”  Bu açıdan, A 
seçeneği soru kökündeki anlamı veren tek seçenektir.

Cevap: A

72. İlk cümlede Londra’ya yeni gelenlerin özellikle 
akşamları yapacak bir şey bulamamalarından şikâyetçi 
oldukları anlatılmaktadır. Boşluktan sonra gelen 
cümlede ise “Örneğin akşam dersleri çoğalmaktadır” 
denilerek boşluktaki yargıya bir örnek sunuluyor. Bu 
yargı C seçeneğinde ifade edilen yeni gelenlerin fark 
edemeyeceği birçok etkinliğin olmasıdır. C seçeneği 
parçayı metinsel bütünlük ve konu birliği içinde 
tamamlamaktadır.

Cevap: C

73. Konu cümlesinin sorgulandığı bu paragrafta, ikinci 
cümlede “Milyonlarca yıl boyunca, su, buz ve 
rüzgar kanyonu oluşturdu” deniliyor. Bu cümlede 
ilk defa bir kanyondan söz edildiğine ve kanyon 
sözcüğünün önünde “the” belirtili artikeli yer aldığına 
göre, ilk cümlede belli bir kanyonun adına yer 
verilmiş olmalıdır. Üçüncü cümleden bu kanyonun 
“Grand Canyon” olduğunu anlıyoruz. O halde ilk 
cümlede de bu isim yer almalıdır. İkinci cümlede 
kanyonun oluşum safhasından söz edildiğine göre, 
ilk cümlede kanyonun tarihsel oluşum süreci ile ilgili 
genel bir ifade yer almalıdır. Bu yöndeki bir ifadeye 
A seçeneğinde rastlıyoruz: “Büyük Kanyon’un 
jeolojisi Yeryüzü’nün oluşum tarihine benzer.” 
Demek ki Büyük Kanyon’un oluşumunda da 
Yeryüzü’nün oluşumunda olduğu gibi, rüzgar, buz ve 
su etkili olmuştur.

Cevap: A



www.pelikanyayinevi.com.tr

YDS

Özgün Deneme - 4
ANSWERS

74. İlk cümlede ozon tabakasının önemi vurgulanıyor. 
Boşluktan sonra gelen cümlede ise ultraviyole 
ışınlarının zararı anlatılıyor. B seçeneğinde ise iki 
cümleye bir köprü görevi yapan ve ozon tabakasının 
bizi güneş ışınlarından koruması konu ediliyor. B 
seçeneği parçayı metinsel bütünlük ve konu birliği 
içinde tamamlamaktadır.

Cevap: B

75. Parça İngilizlerin iyi gazete okurları olmasıyla ilgili. 
Boşluktan önce “Bir gazetenin girmediği çok az ev 
vardır” ve boşluktan sonra da “Bir gazete eve gelir bir 
gazete trende okunmak üzere tren istasyonunda alınır 
ve ev ahalisinden bir başkası da aynı gün içerisinde 
bir akşam gazetesi alabilir” denildiğine göre boşluğu 
metinsel birlik ve bütünlük içerisinde D seçeneğinde 
geçen “Pek çok ev halkı her gün iki ya da hatta üç 
gazete alır” ifadesi tamamlamaktadır.

Cevap: D

76. Parça genel olarak bilgisayar oyunlarının çocukları 
şiddete alıştırmasıyla ilgili. E seçeneğinde geçen 
“Bu sebepten dolayı bilgisayarların dezavantajları, 
avantajlarından çok daha fazladır” ifadesi aşırı genel 
olduğu için metinsel birlik ve bütünlüğü bozmaktadır. 

Cevap: E

77. Parça genel olarak evcil hayvan edinmenin özellikle 
çocukların duygusal gelişimine olan olumlu etkileri 
ile ilgili. D seçeneğinde geçen “Ne yazık ki pek 
çok evcil hayvan sahibi hayvanlarına insanmış 
gibi davranma hatasında bulunurlar” ifadesi 
konunun dışına çıkarak insanların evcil hayvanlarla 
olan ilişkilerinde yaptıkları hatalar konusuyla ilgili 
olduğundan metinsel birlik ve bütünlüğü bozmaktadır.

Cevap: D
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78. Parça genel olarak İngiltere’de kadınların günümüzde 
eskiden olduğundan çok daha fazla spor imkanları 
bulabilmesine karşın futbolun bireysel performans 
isteyen bir spor olmasından dolayı kadınların fazla 
ilgisini çekememiş olması ile ilgili. E seçeneğinde 
geçen “Diğer bir deyişle, tarih boyunca kadınların 
spora ilgisi az olmuştur” ifadesi ana konunun tersi 
bir görüş bildirmekte ve paragrafın sınırlarının dışına 
çıkmakta ve dolayısıyla metinsel birlik ve bütünlüğü 
bozmaktadır.

Cevap: E

79. Parça genel olarak dillerin yok oluşu ile ilgili. D 
seçeneğinde geçen “Tecrit edilmiş bölgelerdeki 
küçük toplumlar depremler, kasırgalar veya 
diğer çeşitli nedenler tarafından kolaylıkla yok 
edilebilirler” ifadesi konuyla ilgili değildir ve metinsel 
birlik ve bütünlüğü bozmaktadır.

Cevap: D

80. Parça, Japonların resim yapmayı Çinlilerden 
öğrendiğini, zaman içinde Japonların kendi özelliklerini 
geliştirdiklerini, gerçekçilikten ziyade, sembolcülüğü 
ön plana çıkardıkları ile ilgili. D seçeneğinde geçen 
“Japon ve Çinli ressamlar genellikle sadece siyah 
beyaz çalışmayı tercih ederler” ifadesi metinsel 
birlik ve bütünlüğü bozmaktadır. 

Cevap: D


