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ANSWERS

1. Cümleye “Şehir merkezinde yol kenarlarına parkı 
yasaklama çabaları trafik sıkışıklığı sorununu 
ağırlaştırmıştır” anlamını E seçeneğindeki 
“aggravate = ağırlaştırmak” verebilir. 

Diğer seçenekler;

A) separate : ayırmak

B) demand : istemek, talep etmek

C) reverse : tersine çevirmek, geriye doğru gitmek

D) evacuate : tahliye etmek, boşaltmak

Cevap: E

2. Cümleye “Büyük ümitlerle gittiğim dükkan, istediğim 
şeyin hepsini satmıştı. Sanırım o anki hayal 
kırıklığımı (hüsranımı) hayal edebilirsin” anlamını 
D seçeneğindeki “disappoinment = hayal kırıklığı, 
hüsran” verebilir. 

Diğer seçenekler;

A) disregard : saygısızlık, ihmal, önemsememe, 
ilgisizlik

B) observation : gözlem

C) pleasure : zevk, keyif

E) willingness : isteklilik

Cevap: D

3. Cümleye “Babam tatminkar olmaktan uzak bir 
çocukluk yaşasa da, yalnızca çocukların ideal bir 
çocukluğa sahip olduklarına inandığı için onlara hep 
imrenmiştir” anlamını A seçeneğindeki “satisfactory 
= tatminkar” verebilir. 

Diğer seçenekler;

B) anxious : endişeli, kaygılı, huzursuz 

C) indifferent : kayıtsız, umursamaz

D) uncertain : belirsiz, tereddütlü

E) neutral : nötr, tarafsız

Cevap: A
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4. Cümleye “Kara listeye alınan bazı ülkelerdeki 
zenginleştirilmiş uranyum potansiyelli tesislerin keşfi 
bu yılın başında manşet olunca, dünya çapında korku 
ve şok yarattı” anlamını B seçeneğindeki “potentially 
= potansiyel olarak, potansiyelli” verebilir. 

Diğer seçenekler;

A) separately : ayrı ayrı, ayrıca, bağımsızca

C) properly : hakkıyla, layıkıyla, düzgünce, 
düzgün bir şekilde 

D) permanently : temelli, daimi olarak, kalıcı bir 
şekilde

E) confidently : güvenerek, güvenli bir şekilde

Cevap: B

5. Bazen bulmamız istenen isim türü sözcük, soru 
cümlesinde yer alan bir başka isim ile yan yana 
gelerek bir isim tamlaması oluşturabilir. Bu gibi 
durumlarda isim tamlamasının anlamlı bir bütün 
oluşturup oluşturmadığına bakılmalıdır. Bu soruda 
ise, boşluktan önce “life = hayat, yaşam” sözcüğü yer 
alıyor. Bu durumda boşluğa gelecek isim türü sözcük 
bu isim ile birlikte bir isim tamlaması oluşturmalıdır. 
Seçenekler içinde anlamlı bir bütün oluşturabilecek tek 
sözcük “expectancy” (beklenti) olacaktır. Bu durumda 
isim tamlaması “ömür beklentisi” olacak ve doğru 
yanıtı oluşturacaktır. Doğru yanıtı cümleyi anlamsal 
olarak inceleyerek de teyit edebiliriz. Cümle anlamsal 
olarak incelendiğinde ise, cümleye “İnsanların nasıl 
yaşlandığını öğrendikçe, bütün insanların ömür 
beklentisini iyileştirmemiz daha da olası olur” anlamını 
A seçeneğinde geçen “expectancy” (beklenti) 
verebilir.

Diğer seçenekler; 

B)  duration   : süre; müddet; devam süresi 

C)  possibility   : olasılık, ihtimal 

D)  insurance   : sigorta, güvence 

E)  enhancement : güçlendirme, iyileşme

Cevap: A
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6. Cümleye “Barajların ve su rezervuarlarının nehirlerin 
havzaları için zararlı olduğu düşünülür, çünkü bir 
nehrin sularında yaşayan pek çok canlı esasen 
akıntının getirdiği yiyecek ve organizmalara 
bağımlıdır” anlamını seçeneğindeki “depend on = 
bağımlı olmak” verebilir. 

Diğer seçenekler;

A) count out : dahil etmemek, saymamak, birer 
birer saymak, hariç tutmak

B) stand for : simgelemek, yerine geçmek, 
temsil etmek

D) take over : üstlenmek

E) bring up : yetiştirmek, büyütmek

Cevap: C

7. Şart cümlelerinde zaman uyumu gerekir. Bu tür 
cümlelerde genel olarak şart (if) cümleleri zaman 
(tense), ana cümleler ise kiplik (modal) içerir. 
Seçenekler içinde, şart cümlesi ile ana cümle arasında 
bunu doğru zaman kalıbına göre gerçekleyen tek 
seçenek E seçeneğidir. Diğer bir deyişle, zaman 
uyumsuzluğu gösteren A, B, C ve D seçeneklerini bu 
yüzden daha işin başında elemek yerinde olur. Şimdi 
de şart kipi cümleciklerini (conditional clauses) yapısal 
olarak hatırlayalım. Temel olarak üç tip 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 perf. tense / 

could have + V3

would / could /  might + 

have + V3

Şart cümlecikleriyle ilgili soruları çözerken öncelikle 
genel zamanı tespit etmek gerekir. Bu sorunun genel 
zamanı, “that-clause” içinde bulunan “did not 
cover” ifadesinden “past” olarak tespit edilir. Genel 
zamanın “past” olduğu cümlelerde “Type-3” şart 
cümleciği kullanılır. Anlamsal olarak incelendiğinde 
ise soru kökündeki cümlenin gerçeğe aykırı (contrary-
to-fact / unreal past) bir durumdan bahsettiği kolaylıkla 
görülecektir. 

Cevap: E
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8. Sorunun ilk bölümünde kullanılan “for some time 
now” zaman belirteci yalnızca “present perfect 
(continuous) tense” ile birlikte kullanıldığından ve 
eylem süreklilik arz ettiğinden ilk bölümde fiilin doğru 
çekimi “has been trying” olacaktır. İkinci bölümde 
ise zaman belirteci olarak “so far” kullanılmıştır. Bu 
zaman belirteci ise yalnızca “present perfect tense” 
ile birlikte kullanıldığından, ikinci bölümde cümlenin 
fiilinin doğru çekimi “has had” olacaktır. Doğru yanıt 
her iki fiilin doğru çekimi olan “has been trying / has 
had” ikililerinin verildiği A seçeneğidir.

Cevap: A

9. Soru kökünde geçen “before the end of this 
judicial year” ifadesinden dolayı ikinci boşlukta fiilin 
“future perfect tense” çekimi olan “will have been 
implemented” gelmelidir. 

Cümlenin ilk bölümünde başkaca zaman zarfının 
olmaması ana cümle ve Noun Clause arasında 
zaman uyumu olduğunu gösterir. Bağıl cümlede (that 
amendments expected to be made in the constitution 
regarding the human rights issues …………. before 
the end of this judicial year) “future perfect tense” 
kullanıldığında ana cümlede kullanılan cognitive verb 
de “simple present tense” çekilmelidir. Di-transitive bir 
fiil olan “claim” fiilinin her iki nesnesi de sağında yer 
almadığı için bu fiilin bahse konu zamanda  “passive” 
çekimi “is claimed” olmalıdır. 

Cevap: E

10. Bu soruda ilk boşluktan önce gelen “arrested” 
sözcüğünden sonra bağıl ilgeç olarak “for” ilgeci 
kullanılmalıdır (bir neden yüzünden tutuklanmak). Bu 
şartı sağlayan tek seçeneğin D olduğu görülür. İkinci 
boşluktan sonra gelen “box cutters” sözcüğünden 
önce ilgeç olarak “ile” anlamında “with” ilgeci 
kullanılabilir. 

Cevap: D
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11. Bu soruda diğer sözcükler arası anlam ilişkisi kuran 
ilgeç bilgisi sorgulanmaktadır. Cümlenin başındaki 
“filed a suit against a paparazzi ……… interfering 
...... her private life continually” ifadesinin “özel 
hayatını devamlı olarak ihlal ettiği için bir paparazi 
aleyhine dava açtı” anlamını ifadesine “for” ilgecini 
yerleştirerek verebiliriz. İkinci boşluktan önce gelen 
“interfere” sözcüğünden sonra bağıl ilgeç olarak “in / 
with” ilgeçleri kullanılabilir. 

Cevap: A

12. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek varılabilir. Soru kökündeki ilk cümle, “Soğuk 
hava akımı özellikle Atlantik Okyanusu üzerinde sıcak 
hava akımı ile çarpışır” anlamına gelirken, boşluktan 
sonra gelen ikinci cümle ise, “Çoğunlukla fırtına ve 
kasırga çıkaran bir türbülans alanı yaratılır” anlamına 
gelmektedir. Cümlelerin anlamları incelendiğinde ikinci 
cümlenin ilk cümlenin zamanını bildirdiği görülecektir. 
Bu tür ana cümlenin zamanını veren yancümleleri ana 
cümleye bağlamak için, seçenekler içinden yalnızca 
B seçeneğinde geçen “when” kullanılır. Bu durumda 
cümle “Soğuk hava akımı özellikle Atlantik Okyanusu 
üzerinde sıcak hava akımı ile çarpışınca, çoğunlukla 
fırtına ve kasırga çıkaran bir türbülans alanı yaratılır” 
anlamına gelir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

Diğer seçenekler; 

A) Whereas : “iken” anlamına gelir. Doğrudan 
zıtlık içeren iki cümleyi bağlamak için 
kullanılır.

C) Unless : “-medikçe / -madıkça” anlamına 
gelir. Şart cümlelerini ana cümleye 
bağlar.

D) Even if : “-sa bile” anlamına gelir. Yan 
cümlede yaratılan beklentinin ana 
cümlede reddedildiği cümleleri 
bağlar.

E) Although : “-e rağmen” anlamına gelir. Yan 
cümlede yaratılan beklentinin ana 
cümlede boşa çıkartıldığı cümleleri 
bağlar.

Cevap: B
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13. İlk cümle “Fiziksel bir hastalık ya da özrün yüküyle 
yaşayan insanlara sempati duymak kolay olabilir” 
anlamına gelirken, ikinci cümle, “zihinsel özürlülere 
sık sık bir etiket yapıştırılır” 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 
“while” kullanılır. Bu cümlede “while = whereas” 
anlamındadır. Bu durumda cümlenin anlamı “Fiziksel 
bir hastalık ya da özrün yüküyle yaşayan insanlara 
kolaylıkla sempati duyulurken, zihinsel özürlülere sık 
sık bir damga yapıştırılır” olacaktır. 

Diğer seçenekler;

A) As though : “-mış gibi” anlamına gelir. 
Hal zarfı cümleciklerini ana 
cümleye bağlar.

B) No matter how :  her nasıl olursa olsun” anlamına 
gelir. Zıtlık içeren cümleleri ana 
cümleye bağlar.

C) As long as : “müddetince, süresince” 
anlamına gelir. Zaman ve şart 
cümlelerini ana cümleye bağlar.

E) Inasmuch as : “-den dolayı” anlamına gelir. 
Neden cümlelerini ana cümleye 
bağlar.

Cevap: D

14. Soru kökünde geçen “breach of rules or behavior” 
isim öbeğini niteleyen sıfat cümlesini ana cümleye 
bağlamak için niteleyen sıfat yan cümlesi olan “…… 
is damaging to the character or interests of the club or 
offensive to other members or staff” cümlesinin öznesi 
eksik olduğu için “which” ilgi zamirinin verildiği E 
seçeneği doğru yanıttır.

Cevap: E
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15. Soru kökünde ilk cümle, “Tamamen farklı bir yazı 
sistemini öğrenmek çok zordur…” anlamına gelirken, 
boşluktan sonra gelen ikinci cümle ise, “bu bir dili 
ille de başka bir dilden daha zor yapmaz” anlamına 
gelmektedir. Cümlelerin anlamları incelendiğinde 
iki cümle arasında anlamsal zıtlık ilişkisi olduğu 
görülür. Bu tür zıtlık ilişkisi içeren sıralı iki cümleyi 
birbirine bağlamak için seçenekler içinden yalnızca A 
seçeneğinde geçen “but = ancak” kullanılabilir. Bu 
durumda cümlenin anlamı “Tamamen farklı bir yazı 
sistemini öğrenmek çok zordur, ancak bu bir dili ille de 
başka bir dilden daha zor yapmaz” olacaktır. 

Diğer seçenekler;

B) so : “böylece” anlamına gelir. Sonuç 
cümlelerini ana cümleye bağlar.

C) such : “öyle / gibi” anlamına gelir. Önceki ifade 
yerine kullanılır.

D) even : “bile, hatta” anlamına gelir. Önüne geldiği 
kelime ya da ifadeye odaklanılmasını 
sağlar.

E) since : “-den dolayı / -den beri” anlamlarına gelir. 
Zaman ya da neden cümlelerini ana 
cümleye bağlar.

Cevap: A

16. Cümleye “2009 küresel krizinden sonra önde gelen pek 
çok uluslararası şirket finansal çöküşün eşiğindeydi” 
anlamını D seçeneğindeki “on the verge of = -nın 
eşiğinde” verebilir.  

Diğer seçenekler;

A) instead of  : -nın yerine

B) in the case of : -ması durumunda, -ması 
halinde

C) in excess of : -den fazla, geçen, aşan, 
fazlası olarak

E) in accordance with : uyumlu bir şekilde

Cevap: D
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17. Cümleye “Jackson’ın ölümü konusunda hiçbir resmi 
yorum yoktu” anlamını E seçeneğindeki “official = 
resmi” sözcüğü verebilir. 

Diğer seçenekler;

A) suspicious : şüpheli, şüphe çekici, kuşku verici  

B) ridiculous : saçma, gülünç

C) superfluous : lüzumsuz, fazla, yersiz

D) confidential : gizli, özel

Cevap: E

18. Cümledeki ilk boşluğa gelecek fiil, “report” 
ismini niteleyen bir sıfat cümleciğinin kısaltması 
durumundadır. Bu cümlenin kısaltılmamış halde “… 
report that / which was made …” şeklindeyken, 
kısaltmada yardımcı fiil ve ilgi zamirinin cümleden 
çıkarılmasıyla “… report made …” durumuna 
dönüşmüştür. Yani, cümlenin fiili edilgen çatılı 
olduğundan fiil, V3 durumuna indirgenmiştir. 

Adjective Clause Reduction (Passive):

Adj. Cl. Red. Adj. Cl.

a report a report

that / which ----------------

was made made

Cevap: A

19. Cümleye “.... Valium, Lorazepam, ve Propofol gibi 
yatıştırıcılar ve ağrı kesiciler ....” anlamını “like = gibi” 
ilgeci verir. 

Diğer seçenekler;

A) for : için

B) according to : -e göre

D) regarding : ile ilişkin olarak, hakkında

E) rather than : -den ziyade

Cevap: C
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20. Cümleye “Diğer ilaçlar ile karıştırıldığında” anlamını 
“when = -dığı zaman” bağlacı verir.

Doğru yanıt B seçeneğidir. Diğer bağlaçlar;

A) because : -den dolayı, -dığı için, çünkü

C) though : -e rağmen, -sa bilse

D) before : -den önce, önce

E) even if : -sa bilse

Cevap: B

21. Bu soruda iyelik / aitlik (possessiveness) bildiren “of” 
edatı sorulmuştur. Bu ilgeç iki isim arasına geldiğinde 
bir isim tamlaması oluşturmaya yarar. İsim öbeğine 
olan “details ………. Jackson’s medical history” 
ifadesine, “-nın” anlamında “of” ilgecini yerleştirerek 
“Jackson’ın hastalık geçmişinin detayları” anlamını 
verebiliriz. 

Diğer seçenekler;

A) to  : -e doğru, -ye, -ya

C) during : esnasında, sırasında

D) around : etrafında, çevresinde, civarı

E) by : tarafından, ile, yanında, -e kadar, 
itirabariyle

Cevap: B

22. İlk cümlede geçen “British and French nuclear 
submarines” isim tamlamaları yerine “her ikisi” 
anlamında “both” kullanılır. 

A) All : hepsi (ikiden daha fazla)

B) Some : bazı, birkaç, kimi

C) Either : iki şeyden biri, ya … 

E) Each : her biri

Cevap: D
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23. Cümle içinde geçen “were carrying” ve “was not 
damaged” ifadelerinden genel zamanı “past” olarak 
tespit ederiz. Cümle içinde başkaca zaman zarfı 
olmadığından ve eylem tamamlandığı için fiil “simple 
past tense” olarak çekilmelidir. Fiilin belirtilen zamanda 
edilgen çekimi olan “were damaged” A seçeneğinde 
verilmiştir. 

Cevap: A

24. Bu soruda diğer sözcükler arası anlam ilişkisi 
kuran ilgeç bilgisi sorgulanmaktadır. “The crash 
is embarrassing …………  the British and French 
navies” ifadesine “Kaza, İngiliz ve Fransız deniz 
kuvvetleri için utanç vericiydi” anlamını “for” ilgecini 
yerleştirerek verebiliriz. 

Cevap: E

25. Cümleye “ancak denizaltılar düşmana ve diğer gemi 
ve denizaltılara görünmez olarak inşa edilir” anlamını 
A seçeneğindeki “invisible = görünmez” verebilir. 

Diğer seçenekler;

B) susceptible : hassas, zarar görebilir, kırılgan, 
narin

C) deceitful : aldatıcı, yanıltıcı

D) enthusiastic : hevesli, istekli, coşkulu

E) adroit : becerikli, eli çabuk

Cevap: A
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26. Soru kökünde ilk cümle, “İngiliz Deniz Kuvvetleri 
genellikle güvenilirdir… ” anlamına gelirken, boşluktan 
sonra gelen ikinci cümle ise, “İngiliz halkı, Fransız 
halkı ve Dünyanın diğer halkları bunun bir daha 
olmayacağından emin olmak isterler” 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 C seçeneğinde geçen 
“but = ancak” kullanılabilir. Bu durumda cümlenin 
anlamı “İngiliz Deniz Kuvvetleri genellikle güvenlidir, 
ancak İngiliz halkı, Fransız halkı ve Dünyanın diğer 
halkları bunun bir daha olmayacağından emin olmak 
isterler” olacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Diğer 
seçenekler;

A) so  : “böylece, öyleyse, o halde, bu 
yüzden” anlamına gelir. Sözdizimsel 
olarak sonra gelen sonuç cümlesini 
ana cümleye bağlar.

B) because : “-den dolayı, için, çünkü” anlamına 
gelir. Neden cümlesini ana cümleye 
bağlar. 

D) so that : “dolayısıyla, -sın diye” anlamına 
gelir. Sözdizimsel olarak sonra 
gelen sonuç cümlesini ana cümleye 
bağlar.

E) only when : “yalnızca ... -dığı zaman” anlamına 
gelir. Zaman zarf cümlesini ana 
cümleye bağlar

Cevap: C

27. Soru kökünde verilen “Elli yaşın üstündeki insanların 
kolesterol seviyelerine hayatlarının önceki herhangi 
bir döneminden çok daha fazla dikkat etmeleri 
gerektiği evrensel olarak kabul edilir” ifadesini en iyi 
B seçeneğinde verilen “çünkü yüksek kolesterolün, 
çoğu kalp rahatsızlığına sebep olan olduğuna inanılır” 
ifadesi tamamlar. 

Cevap: B
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28. Soru kökünde verilen “Birkaç gün önce yayınlanan bir 
rapora göre nükleer teknolojinin İran’a satışı konusunda 
Pakistan’ı geçen hafta ziyaret eden denetlemeciler … 
şikayetçi oldu” ifadesini en iyi C seçeneğinde verilen 
“kritik bilginin kesinlikle saklandığından”  ifadesi 
tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı “Birkaç gün 
önce yayınlanan bir rapora göre nükleer teknolojinin 
İran’a satışı konusunda Pakistan’ı geçen hafta 
ziyaret eden denetlemeciler kritik bilginin kesinlikle 
saklandığından şikayetçi oldu” olacaktır. 

Cevap: C

29. Soru kökünde verilen “Bu dehşet verici salgının 
ortaya çıkardığı derinleşen yoksulluk ve istikrarsızlık 
...... dünyanın en kötü etkilenmiş bölgelerinden öteye 
ulaşacaktır” ifadesini en iyi C seçeneğinde verilen 
“çok zaman kaybetmeden kararlı bir şekilde harekete 
geçmedikçe” ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin 
anlamı “Bu dehşet verici salgının ortaya çıkardığı 
derinleşen yoksulluk ve istikrarsızlık çok zaman 
kaybetmeden kararlı bir şekilde harekete geçmedikçe 
dünyanın en kötü etkilenmiş bölgelerinden öteye 
ulaşacaktır” olacaktır. 

Cevap: C

30. Soru kökünde verilen “Genel olarak … orta ölçekli 
endüstriler, büyük ölçekli şirketlerden nispeten daha 
verimlidir” ifadesini en iyi B seçeneğinde verilen 
“küçük oldukları ve farklı alanlarda yatırım yaptıkları 
için” ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı 
“Genel olarak küçük oldukları ve farklı alanlarda 
yatırım yaptıkları için orta ölçekli endüstriler, büyük 
ölçekli şirketlerden nispeten daha verimlidir” olacaktır. 
Doğru yanıt B seçeneğidir. Bu seçenekte geçen 
“they” soru kökündeki “medium scale industries” 
yerine kullanılmış ve doğru yanıtın bulunmasında 
yardımcı ipucu oluşturmuştur.

Cevap: B
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31. Soru kökünde verilen “İşaretlerimizi ve mesajlarımızı 
ne kadar dikkatli tasarlasak ve göndersek de …” 
ifadesini en iyi E seçeneğinde verilen “onlar bazen 
bizim etrafımızdaki insanlarca niyetlenildiği gibi 
algılanmaz” ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin 
anlamı: “İşaretlerimizi ve mesajlarımızı ne kadar 
dikkatli tasarlasak ve göndersek de; onlar bazen 
bizim etrafımızdaki insanlarca niyetlenildiği gibi 
algılanmaz” olacaktır. Doğru yanıt E seçeneğidir. Bu 
seçenekte geçen “they” soru kökündeki “signals 
and messages” yerine kullanılmış ve doğru yanıtın 
bulunmasında yardımcı ipucu oluşturmuştur.

Cevap: E

32. Soru kökünde verilen “Şefim olayı benden dinledikten 
sonra .....” ifadesini en iyi B seçeneğinde verilen 
“hakkımda çok çabuk karar verdiğini kabul etti” ifadesi 
tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı: “Şefim 
olayı benden dinledikten sonra hakkımda çok çabuk 
karar verdiğini kabul etti” olacaktır. Doğru yanıt B 
seçeneğidir. Bu seçenekte geçen “he” soru kökündeki 
“our supervisor” yerine kullanılmış ve doğru yanıtın 
bulunmasında yardımcı ipucu oluşturmuştur.

Cevap: B

33. Bu soru anlamsal olarak incelendiğinde, soru kökünde 
verilen “Statik elektrik bir şekilde baskı makinesinde 
birikince …” ifadesini en iyi A seçeneğinde verilen 
“teknisyen makinenin fişini güvenlik sebebiyle çekmek 
zorundadır” ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin 
anlamı “Statik elektrik bir şekilde baskı makinesinde 
birikince, teknisyen makinenin fişini güvenlik sebebiyle 
çekmek zorundadır” olacaktır. 

Cevap: A
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34. Bu soru anlamsal olarak incelendiğinde, soru kökünde 
verilen “Türkiye Orta Asya’nın  tüm su kaynaklarının 
üçte birine sahip olmasına rağmen …” ifadesini 
en iyi  C seçeneğinde verilen “gene de pek çok 
bölge ülkesinden çok daha az elektrik üretir” ifadesi 
tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı “Türkiye 
Orta Asya’nın tüm su kaynaklarının üçte birine sahip 
olmasına rağmen gene de pek çok bölge ülkesinden 
çok daha az elektrik üretir” olacaktır. Doğru yanıt C 
seçeneğidir. Bu seçenekte geçen “it” soru kökündeki 
“Turkey” yerine kullanılmış ve doğru yanıtın 
bulunmasında yardımcı ipucu oluşturmuştur.

Cevap: C

35. Bu soru anlamsal olarak incelendiğinde, soru kökünde 
verilen “Küresel ısınma ve sıcak su akıntılarının 
yönlerinin değişmesinden dolayı …” ifadesini en iyi 
A seçeneğinde verilen “2050 yılına kadar okyanus 
seviyelerinin bir metreden daha fazla yükselmesi 
bekleniyor” ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin 
anlamı “Küresel ısınma ve sıcak su akıntılarının 
yönlerinin değişmesinden dolayı 2050 yılına kadar 
okyanus seviyelerinin bir metreden daha fazla 
yükselmesi bekleniyor” olacaktır. 

Cevap: A

36. Soru kökünde verilen “Louisiana eyaletine daha 
önceden gelmiş olmalarına rağmen …” ifadesini en 
iyi C seçeneğinde verilen “Afrikalı kölelerin sayısı 
18. yüzyıla kadar hızlı bir artış göstermedi” ifadesi 
tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı “Louisiana 
eyaletine daha önceden gelmiş olmalarına rağmen 
Afrikalı kölelerin sayısı 18. yüzyıla kadar hızlı bir artış 
gösteremedi” olacaktır. 

Cevap: C
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37. Soru kökünde verilen bağlaç ve ikinci fiil öbeği “and 
thus reinforced immune system” ifadesidir ve bu 
ifade yalnızca B seçeneğinde “ve böylece bağışıklık 
sistemini güçlendirmiştir” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. 

Cevap: B

38. Soru kökünde verilen “compared with the ways 
things were twenty or thirty years ago” ifadesinin 
Türkçe dengi yalnızca E seçeneğinde “Her şey yirmi 
ya da otuz yıl önceki haliyle karşılaştırıldığında” 
şeklinde verilmiştir. 

Cevap: E

39. Soru kökünde verilen “contrary to what most 
people think” ifadesinin Türkçe dengi yalnızca B 
seçeneğinde “Çoğu kimsenin düşündüğünün aksine” 
şeklinde doğru olarak verilmiştir. 

Cevap: B

40. Soru kökünde verilen ana cümlenin özne + yüklemi 
“Doktorlar + uzun zamandır uğraş veriyorlar” 
ifadesidir ve bu ifade yalnızca D seçeneğinde 
“Physicians have long been struggling” şeklinde 
doğru olarak çevrilmiştir. 

Cevap: D

41. Soru kökünde verilen ana cümlenin özne + yüklemi + 
zaman zarfı “Şu an itibariyle hepimiz iddia ediyoruz 
ki” ifadesidir ve bu ifade yalnızca A seçeneğinde 
“We all claim by now that” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. 

Cevap: A
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42. Soru kökünde verilen ana cümle “Her bilimsel 
disiplin kendi özel dilini geliştirme eğilimindedir” 
ifadesidir ve bu ifade yalnızca C seçeneğinde “Every 
scientific discipline tends to develop its own special 
language” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. 

Cevap: C

43. Bu soruda, parçanın hedefinin ne olduğu soruluyor. 
Bu tip sorularda doğru yanıtı genelde parçanın ilk 
cümlesinde aramak doğru olur. Ancak bazen tüm 
parçayı değerlendirmek de gerekebilir. Bu nedenle 
bu gibi sorular zaman alıcı olabilir. Parçada genel 
olarak Nobel Ödülü hakkında bilgi veriliyor ve özellikle 
de Edebiyat Ödülü seçim kriterleri tartışılıyor ve bu 
kriterlerin açık ve net olmadıkları eleştiriliyor.

Cevap: C

44. Bu soruda yazarın Akademi üyeleriyle ilgili olarak 
temelde neyi vurguladığı soruluyor. Parçada geçen 
“the correspondence between the members is 
often enlightening” cümlesinden, Akademi üyelerinin 
karar verirken iletişim içinde olduklarını öğreniyoruz. 

Cevap: D

45. Soruda Nobel ödüllerinde genel kriterlerin ne olduğu 
soruluyor. Soruda geçen “criteria” sözcüğünden 
anahtar sözcük olarak yararlanabiliriz. Parçada 
geçen “the candidate should have bestowed “the 
greatest benefit on mankind” cümlesinde, Nobel 
Ödülü’nün genel kriterlerinden birisinin, insanlığa en 
büyük faydayı sağlaması olduğu belirtiliyor. 

Cevap: E
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46. Parçanın son sorusunda, edebiyat ödülünün kriterleri 
sorgulanıyor. Parçada geçen “Both prescriptions 
are vague and the second, in particular, was to 
cause much discussion” cümlesinde, parçada 
bahsedilen her iki çözüm önerisinin de müphem olduğu 
ve özellikle de ikincisinin pek çok tartışmaya neden 
olduğu belirtiliyor. Bu durumda doğru yanıt D seçeneği 
olur. Bu seçenekte geçen “unclear” sözcüğü parçada 
geçen “vague” sözcüğü ile eş anlamlıdır ve anlamsal 
bağ oluşturmuştur. 

Cevap: D

47. İlk soruda, Bermuda üçgeninde oluşan olayların en 
şaşırtıcı yanının ne olduğu soruluyor. Soruda geçen 
“surprising” ve “incidents” sözcüklerinden anahtar 
sözcükler olarak yararlanmak mümkün olabilir. 
Parçada geçen “One of the greatest mysteries of 
the world, for which scientists have so far been 
unable to find any satisfactory explanation is the 
Bermuda Triangle …” cümlesinde, bilim adamlarının 
tatminkar bir açıklama bulamadıkları dünyanın en 
büyük sırlarından birisinin Bermuda Üçgeni olduğu 
belirtiliyor. Yine parçada geçen “No wreckage has 
been found, no bodies, life belts or any other 
evidence of disaster” cümlesindeyse, bu bölgenin 
esrarengiz özelliğine değiniliyor ve burada meydana 
gelen felaketlerle ilgili hiçbir enkaz, ceset, can yeleği 
ya da herhangi başka bir delil bulunamadığı ifade 
ediliyor. Bu bilgiye göre doğru yanıt B seçeneği 
olacaktır: “… felaketle ilgili delillerin yokluğu.” 

Cevap: B

48. Parçada geçen “In some cases a routine radio 
message has been received from aircraft reporting 
everything in order a few minutes before all contact 
was lost, in others a weak S.O.S. message has 
been picked up and, in perfect weather, inexplicable 
references to fog and loss of bearings” cümlesinde, 
temas kaybolmadan önce bazen rutin bir telsiz mesajı, 
bazen zayıf bir SOS mesajı bazen de güzel havada 
açıklanması mümkün olmayan sis mesajı alındığı ifade 
ediliyor. Bu durumda alınan mesajların bazen şaşırtıcı 
olduğu çıkarımı yapılabilir. Çünkü ifade edildiği gibi 
alınan mesajlar bazen tutarsız ve anlamsızdır. 

Cevap: B
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49. Soruda kaybolan Amerikan Donanması’na ait 
uçaklarla ilgili parçada yer alan bilgiyi seçenekler 
arasından bulmamız isteniyor. Soruda geçen “United 
States Navy planes” ifadesinden anahtar ifade 
olarak yararlanmak mümkün olabilir. Parçada geçen 
“In the extraordinary case of five U.S. navy planes 
disappearing on a routine mission from Florida, 
the rescue plane sent to locate them vanished 
also” cümlesindeki altı çizilmiş olarak gösterilen 
bölümden, söz konusu beş uçağın rutin bir uçuş 
görevinde oldukları anlaşılıyor. 

Cevap: E

50. Parçanın son sorusunda, Bermuda Üçgeni bölgesinde 
deniz yüzeyinde görülen beyaz ışıkla ilgili parçada yer 
alan bilgiyi seçenekler arasından bulmamız isteniyor. 
Soruda geçen en çarpıcı anahtar ifade “white lights” 
ifadesidir. Parçada geçen “There have been references 
to the curious white light …… it is interesting to note 
that not only was this light, …… observed by the 
astronauts on their way to space, but was also noted 
by Colombus, five centruies ago. Whether this light has 
any connection with the mysterious disappearances 
is unknown” cümlelerinde, söz konusu ışığın sadece 
astronotlar tarafından gözlemlenmekle kalmayıp, aynı 
zamanda Kristof Kolomb tarafından beş asır önce 
tespit edildiği ifade ediliyor. 

Cevap: D

51. Parçada “rises in living standards will worsen the 
situation” = “yaşam standartlarındaki artış durumu 
kötüleştirecek” denilmektedir. Bu açıklamadan E 
seçeneğinde geçen “daha iyi yaşam koşullarının su 
kıtlığını arttıracağı” sonucunu çıkartabiliriz. 

Cevap: E
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52. Parçada “The term “water wars” is devised by 
environmentalists for a type of conflict, most probably 
a form of guerrilla warfare which has not yet occurred, 
but which they predict will happen sometime shortly 
after the millennium through an acute shortage of 
water for drinking and irrigation.” = “Su savaşları 
terimi, büyük bir ihtimalle henüz meydana gelmemiş, 
bir tür gerilla savaşı olan, ancak bilim adamlarının 
tahminlerine göre içme ve sulama suyundaki kıtlıktan 
dolayı bin yılın sonundan kısa süre sonra ortaya 
çıkacak çatışma türü için çevreciler tarafından 
uydurulmuştur” denilmektedir. Bu açıklamaya göre 
soru kökünü B seçeneğinde geçen “… gelecekte su 
konusunda savaş olasılığı çevrecilerin su savaşları 
terimini bulmalarına yardımcı oldu …” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: B

53. Soru kökünde “Parçadan dünyanın ana nehir 
havzalarında ............ çıkartabiliriz” şeklinde bir ifade 
yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“Possible flash points have been predicted in the 
Middle East, parts of Africa and in many of the 
world’s major river basins, including the Danube” 
= “Muhtemel parlama yerleri Orta Doğu, Afrika’nın 
bazı bölgeleri ve Tuna Nehrini de içeren dünyanın ana 
su havzaları olarak tahmin ediliyor” denilmektedir. Bu 
açıklamaya göre soru kökünü E seçeneğinde geçen 
“… su konusunda çatışmaların olacağının beklendiğini 
… ” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: E

54. Parçada “Experts point to the disaster of the Aral 
Sea, which has already lost three-quarters of its 
water through diversion for irrigation of the rivers 
feeding it.” = “Uzmanlar, su kaynaklarının sulama 
için ayrılmasıyla suyunun üç çeyreğini kaybeden Aral 
Gölündeki felakete işaret etmektedirler” denilmektedir. 
Bu ifadeden “… ana su havzalarının, ana su 
kaynaklarını iklim değişikliğinden ve sulamadan dolayı 
kaybetme olasılığı olduğu…” sonucunu çıkartabiliriz. 

Cevap: A
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55. İlk soruda parçanın ana teması soruluyor. Ana tema 
sorularını yanıtlarken genellikle ilk cümleyi dikkatlice 
incelemek çoğu zaman iyi sonuç verir. Parçanın ilk 
cümlesi olan “The field of cognitive science consists 
of an interdisciplinary study of the structures of 
the human mind” cümlesinde, bilişsel bilimin insan 
aklının yapısını inceleyen disiplinler arası bir alan 
olduğu ifade ediliyor. Parçanın diğer bölümlerinde de 
bilişsel alan ve bu alanla ilgili bilim dalı hakkında bilgi 
verilmeye devam ediliyor. Bu bilgiye göre doğru yanıt 
B seçeneği olur: “… bilişsel bilimi ve bu bilimin ana 
bölümlerini tanımlamak.” 

Cevap: B

56. Bu soruda motor kontrol ve becerisel davranış 
organizasyonu hakkında parçada geçen bilgiyi 
seçenekler arasından bulmamız isteniyor. Soruda 
geçen “motor control” ve “skilled behavior” 
ifadelerinden anahtar ifadeler olarak yararlanabiliriz. 
Parçada geçen “… motor control and the 
organization of skilled behavior such as speech 
and musical performance …” cümlesinden, motor 
kontrol ve becerisel davranış organizasyonunun müzik 
performansı ve konuşmaya örnek olarak gösterildiğini 
anlıyoruz.

Cevap: A

57. Bu soruda ise, parçada ifade olunan bilgiyi seçenekler 
arasından ayırt etmemiz isteniyor. Parçada geçen 
“All of these subfields are clearly intertwined” 
cümlesinde, söz konusu alt alanların hepsinin birbiri 
ile ilişkili olduğu (intertwined) ifade ediliyor.

Cevap: C

58. Son soruda parçadan öğrenilen bilgiyi seçenekler 
arasından bulmamız isteniyor. Parçada geçen “It 
examines if ….. . Or, are there some things that 
we know mainly in the area of nature and science 
that every human would see and understand in 
the same way?” cümlesinde, bilişsel bilimin, her 
insanın aynı biçimde görüp görmediği ve düşünüp 
düşünmediği konusunu araştırdığı ifade ediliyor. 

Cevap: C
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59. Soruda hayvan hakları hareketinin hayvanları ne 
şekilde gördükleri soruluyor. Soruda geçen “animal 
rights movement” ifadesi ile “view” sözcüğü en 
önemli anahtar ifadeler olarak doğru yanıtın tespitinde 
yardımcı olabilir. Parçada geçen “That movement, 
which views animals as moral agents on a par 
with people …” cümlesinde, söz konusu hareketin 
hayvanları insanlarla eşit statüde aktörler olarak 
gördüğü ifade ediliyor. Bu ifade C seçeneğindeki ifade 
ile bire bir aynıdır ve bu nedenle doğru yanıt C olur.

Cevap: C

60. Bu soruda ise bilim adamlarının bu harekete ne 
şekilde tepkide bulundukları soruluyor. Soruda geçen 
“scientists” sözcüğünden anahtar sözcük olarak 
yararlanabiliriz. Seçenekler incelendiğinde A ve E 
seçeneklerinin anlamca birbirinin tamamen karşıtı 
olduğu görülüyor. Bu gibi durumlarda genelde bu iki 
seçenekten birisi doğru olur. Hangi seçeneğin doğru 
olduğuna ise parçaya göre mantıklı gelen seçenek 
üzerinde karar kılarak sonuca gidilebilir. Bu iki seçenekte 
A seçeneğinde güçlendirme, B seçeneğinde ise 
zayıflatma üzerinde duruluyor. Normal olarak hiç kimse 
hayvanların bakım standartlarının zayıflatılmasını 
istemez. Bu durumda A seçeneği olası doğru yanıt gibi 
durmaktadır. Parçada geçen “Scientists responded 
to this movement by proposing to strengthen the 
standards and regulation of animal research and 
care” cümlesinde, bilim adamlarının bu harekete 
olan tepkilerinin, hayvanların bakımı ve araştırılması 
konusunun düzenlenmesi ve güçlendirilmesi yönünde 
önerilerde bulunmak şeklindedir. 

Cevap: A
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61. Bu soruda hayvanlarla çalışan, özellikle de beyin ve 
davranışsal araştırmalarla ilgilenen bilim adamları 
hakkında parçada yer alan bilgiyi seçenekler 
arasından bulmamız istenmektedir. Soruda geçen 
“brain” ve “behavioral research” ifadelerinden 
anahtar ifadeler olarak yararlanabiliriz. Parçada geçen 
“Scientists working with animals, especially those 
involved in brain and behavioral research, were 
assaulted in their laboratories …” cümlesinde, söz 
konusu bilim adamlarının laboratuarlarında saldırıya 
uğradıkları belirtiliyor. 

Cevap: E

62. Parçanın son sorusunda Oxford Üniversitesi’nde 
sinirbilimci olan Colin Blakemore ile ilgili parçada yer 
alan bilgiyi seçenekler arasından bulmamız isteniyor. 
Bilindiği gibi soruda geçen özel adlar genelde doğru 
yanıtın tespitinde fazlaca yardımcı olurlar. Parçada 
geçen “the neuroscientist Colin Blakemore at 
Oxford University, who studies brain activity in 
cats, literally lives under siege. Police must protect 
his home, …” cümlelerinden, Colin Blakemore’un 
birilerince kuşatma altında yaşamaya zorlandığını ve 
polisin evini koruma altında tutmak zorunda kaldığını 
anlıyoruz. Parçadan onu kuşatma altında yaşamaya 
zorlayan kişilerin hayvan hakları savunucuları olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Cevap: A

63. Steve’in son söz alışında “Çünkü İspanya’daki bu 
tür insanların pek çoğu aslında boş boş sokaklarda 
dolaşmak yerine geçinebilmek için kayıt dışı yüzlerce 
iş yapıyor” dediğine göre boş bırakılan yere “Bunun 
neden öyle olduğunu merak ediyorum” demiş olmalı. 
Doğru yanıt D seçeneğidir. Bu seçenekte geçen 
“so” sözcüğü Steve’in ilk söz alışında geçen “You 
are right. But unlike in Spain, you could see 
those unemployed people almost everywhere in 
Turkey” ifadesi yerine kullanılmış ve doğru yanıtın 
bulunmasında ipucu oluşturmuştur.

Cevap: D
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64. Konuşmanın başında Ann, babasının yaptığı her işe 
karıştığını söylüyor. Bayan Jenkins’in bu söze verdiği 
karşılığı bulmamız istenen soruda Ann, daha sonra 
“Ama hiç kendi başımın çaresine bakmama izin 
vermiyor” diye şikayetçi tavrına devam ediyor. Bu 
durumda Bayan Jenkins’in sözleri Ann’in şikayetçi 
sözler söylemesine neden olacak türden olmalıdır. 
Bu yönde ifadelere B seçeneğinde rastlıyoruz: 
“Neden karışmasın ki? Baban değil mi?” Zira 
Bayan Jenkins’in son konuşmasında da babasının 
müdahalesinin doğru ve gerekli olduğu yönünde 
sözler yer alıyor.

Cevap: B

65. Konuşmanın başında Bayan Perkins Thomas’a 
yeğenini tren istasyonundan alıp alamayacağını 
soruyor. Thomas’ın bu soruya nasıl yanıt verdiğini 
bilmiyoruz. Bayan Perkins Thomas’ın konuşmasından 
sonra “Peki, oldukça kısa boylu ve zayıf. Siyah 
uzun saçlı” diyerek yeğenini tarif ediyor. Öyleyse 
Thomas yeğenini karşılamayı kabul etmiş ve onu 
nasıl tanıyacağını sormuş olmalı. Bu açıklamalara 
göre boşluğa gelecek ifade B seçeneğindeki ifade 
olacaktır: “Elbette. Ama onu nasıl tanıyacağım?” 
(NOT: Sorulan bir soruya olumlu yanıt vermek üzere 
“sure” (elbette) kullanılabilir.)

Cevap: B

66. Bu konuşmanın başında Brian, İkinci Dünya Savaşı 
esnasındaki deniz çıkarma harekatları hakkında bir 
şeyler okuduğunu söylüyor. Kimberley’nin bu söze 
nasıl karşılık verdiğini bilmiyoruz. Brian daha sonra 
“Oldukça çok. Alman denizaltılarının yaklaşık 
500 gemiyi batırdığını biliyor muydun?” diyor. 
Bu ifadenin hemen başında yer alan “quite a lot” 
(oldukça çok) ifadesi, önceki konuşmada geçen ve 
sayıca ya da miktarca çok olabilecek bir şeye atıfta 
bulunmaktadır. Bu durumda Kimberly bu yönde 
bir soru yöneltmiş olmalıdır. Bu yönde bir ifadeye 
E seçeneğinde rastlıyoruz: “Peki, ne öğrendin?” 
Bu soruya karşılık olarak Brian çok şey öğrenmiş 
olduğunu söylüyor. 

Cevap: E
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67. Konuşmanın başında Emily okuduğu romanın nasıl 
gittiğini soruyor Miriam’a. Sonra da James Joyce’un 
okuması zor bir yazar olduğuna değiniyor. Miriam bu 
söze karşılık olarak “Diyelim ki onun tarzı olağan 
dışı ve buna alışman gerekiyor” diyor. Bu söze 
Emily’nin nasıl karşılık verdiğini bilmiyoruz. Miriam 
konuşmanın sonunda “Oh, kesinlikle. Fikirleri 
gerçekten çok ilginç ve etkileyici” diyor. Bu ifadenin 
başında yer alan “Oh, certainly” ifadesi, Emily’nin 
önceki konuşmasında olumlu onay verilebilecek bir 
soru yönelttiğini gösteriyor. Ayrıca bu soru ya da 
ifade, yazarın tarzı ve olağan dışılığı ile ilgili olmalıdır. 
Ancak o zaman Miriam son konuşmasında onun 
fikirlerinden bahsedebilir. Bu açıklamalara göre 
boşluğa gelecek en uygun ifade C seçeneğindeki 
ifade olur: “Peki, sonuçta bu kadar çabaya değdi 
mi?” Miriam ilk konuşmasında bu olağan dışı tarza 
alışma gerekliliğinden söz etmiş ve bunun zorluğunu 
ima etmişti. Sonraki konuşmasında da bunca çabaya 
değip değmediği sorusuna “elbette” diyerek olumlu 
yanıt vermektedir. 

Cevap: C

68. Soruda yer alan cümlede “Bir kaç arkadaş 
edinebilmesi yalnızca çekingenliğini yenebilme-
sinden sonra oldu” deniliyor. Anlamca bu ifadeye 
en yakın cümle A seçeneğindeki cümle olur: 
“Çekingenliği, üstesinden gelene kadar arkadaş 
edinmesini engelledi.”

Cevap: A

69. Soruda yer alan cümlede “Direktör herhangi bir 
şey söyleme konusunda isteksiz, çünkü hukuk 
müşaviri ile görüşme fırsatı olmadı” deniliyor. 
Anlamca bu ifadeye en yakın cümle C seçeneğindeki 
cümle olur: “Direktör, hukuk müşavirince hukuki 
konularda bilgilendirilinceye kadar bir şey 
söyleme konusunda isteksiz.”

Cevap: C
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70. Soruda yer alan cümlede “Günde sekiz saat 
çalışmanın ve ev işlerini yapmanın yanı sıra, 
çocuklara da bakmak zorunda” deniliyor. Anlamca 
bu ifadeye en yakın cümle D seçeneğindeki cümle 
olur: “O yalnızca günde sekiz saat çalışmak ve ev 
işlerini yapmaktan sorumlu değil aynı zamanda 
çocuklara da bakmak zorunda”

Cevap: D

71. Soruda yer alan cümlede “Kızı başkasında 
şartlandığı için konuyu onunla tartışmasının ona 
hiçbir yararı olmadı” deniliyor. Anlamca bu ifadeye 
en yakın cümle C seçeneğindeki cümle olur: “Konuyu 
boşu boşuna kızıyla tartışmaya çalıştı, ancak kızı 
çoktan başka birinin etkisi altındaydı.”

Cevap: C

72. Paragraf, arıların çiçeklerin polenleşmesine katkılarıyla 
ilgili. B seçeneğinde geçen “Ayrıca pek çok ürünün 
kalitesi polenleşmeye bağlıdır” ifadesi paragrafı 
metinsel birlik ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. 

Cevap: B

73. Paragraf, İsrail ile Ürdün’ün BM Dünya Sürdürülebilir 
Gelişme Zirvesinde Lut Gölü’nü kurtarmak için ortak 
çalışma yapacaklarına dair yaptıkları açıklama ile 
ilgili. C seçeneğinde geçen “Hükümet yetkilileri 
müşterek projenin göle yardımcı olacağını, bölgenin 
olağandışı yaban hayatını koruyacağını ve bölgeye 
gelen ziyaretçilerin sayısını arttıracağını söyledi” 
ifadesi paragrafı metinsel birlik ve bütünlük içinde 
tamamlamaktadır.

Cevap: C
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74. Paragraf, günlük diyeti yüzdelere ayırmış ve boşluktan 
önce yüzde yetmiş beşlik dilim boşluktan sonra da 
yüzde onluk dilim anlatılmış. Geriye kalan yüzde on 
beşlik dilim A seçeneğinde verildiği için bu seçenek 
doğru yanıttır. 

Cevap: A

75. Paragrafta solak olmanın dezavantajları 
anlatılmaktadır. D seçeneğinde geçen “Pek çok 
alet ve uygulama hala sağ elini kullanan insanlar 
için tasarlanmaktadır” ifadesi solak olmanın 
dezavantajlarından bir başkası olduğu için paragrafı 
metinsel birlik ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. 

Cevap: D

76. Parça, 1980 öncesi kurulan elektrik santrallerinin 
aynı zamanda hava kirliliğine de sebep olduğu ve 
son yirmi yıldır hava kirliliğinde azalma olsa da 
şehirlerde küçük partikül kirliliğinin hala Çevre Koruma 
Kurumunun koyduğu limitlerin üstünde olduğu ile 
ilgili.  D seçeneğinde geçen “en son çalışma yüzden 
fazla Amerikan şehrinde beş yüz bin insanı kapsadı” 
ifadesi, ana konunun dışında kaldığı için bu paragrafın 
metinsel birliğini bozmaktadır. 

Cevap: D

77. Parça, Rusya’nın güneyinde bir maden kuyusunda 
mahsur kalan ve daha sonra da kurtarılan işçilerle 
ilgili. A seçeneğinde geçen “Kurtarma görevlileri zor 
bir hayat sürerler çünkü diğerlerini kurtarmak için 
kendi hayatlarını tehlikeye atmak zorunda kalırlar” 
ifadesi, belirli bir olayın anlatıldığı parçada genel bir 
konu anlattığı için bu paragrafın metinsel birliğini 
bozmaktadır.

Cevap: A
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78. Parça, mekanik dünya görüşü ile ilgili. C seçeneğinde 
geçen “Tıbbi ilerlemeler sağlıklı uzun ömrü uzattı” 
ifadesi, ana konunun dışında kaldığı için bu paragrafın 
metinsel birliğini bozmaktadır. 

Cevap: C

79. Parça, en temel uçuş şekli olan yamaç paraşütü ile ilgili. 
Bir kanopinin ne olduğunun anlatıldığı B seçeneği ana 
konunun dışında kaldığı için bu paragrafın metinsel 
birliğini bozmaktadır. 

Cevap: B

80. Parça, Amerika’da hava kirliliğinin insan sağlığı 
üzerindeki etkileri üzerine yapılan araştırma  sonuçları 
ile ilgili. B seçeneğinde geçen “Daha fazla kanser 
riski kömür yakılan merkezlerden, fabrikalardan ve 
motorlu araçlardan çıkan küçük kurum partiküllerinden 
kaynaklanan kirlilikle ilişkilendirilmiştir” ifadesi, ana 
konunun dışında kaldığı için bu paragrafın metinsel 
birliğini bozmaktadır. 

Cevap: B


