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1. Cümleye “Yemen’de amansız iç savaş beklentisi, 
isyancı askerlerin başkentin kontrolü için rejim 
güçlerine karşı hızla yayılan çatışmaya daha derinden 
müdahil olmalarından dolayı daha olası bir hal aldı” 
anlamını B seçeneğindeki “become involved = 
müdahil olmak, katılmak” verebilir. 

Diğer seçenekler;

A) complicated : karmaşık

C) assertive : hakkını savunan, iddialı, kendine 
güvenen

D) prominent  : önemli, öne çıkan, seçkin

E) submissive : itaatkar, uysal, boyun eğen

Cevap: B

2. Cümleye “Süre gelen koruyucu önlemlere rağmen, 
gittikçe artan sayıda küçük çocuk hâlâ kazara 
ilaç zehirlenmelerine maruz kalıyor” anlamını E 
seçeneğindeki “measure = önlem, tedbir” verebilir. 

Diğer seçenekler;

A) initiation : başlatma, başlangıç  

B) decline : düşüş, azalma, eksilme, gerileme   

C) consumption : tüketim

D) instance : misal, olay, an, durum  

Cevap: E

3. Cümleye “20. yüzyılın sonu, dünyanın birçok 
bölümünde, en belirgin şekilde de bazı Kuzey Afrika 
ve Orta Doğu ülkelerinde apaçık bir şekilde geri 
döndürülemez bir demokratikleşme dalgasına tanık 
oldu” anlamını A seçeneğindeki “irreversible = geri 
döndürülemez” verebilir. 

Diğer seçenekler;

B) sensible : akla uygun, makul

C) tenable : muhafaza edilebilir, savunulabilir, 
akla yatkın

D) sincere : samimi, içten, candan

E) intimate : içli dışlı, samimi, yakın, candan

Cevap: A
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4. Cümleye “Kaddafi kendisini taklit etme zeminini 
bulduğunda, Nasser yozlaşmış ve trajik bir idol haline 
gelmişti, ancak aynı zamanda son derece güçlü bir 
idoldü” anlamını D seçeneğindeki “immensely = son 
derece, büyük ölçüde” verebilir. 

Diğer seçenekler;

A) intentionally : kasti olarak, bilerek, kasten

B) externally : dıştan, haricen

C) outrageously : saldırganca, ahlaksızca, 
kabaca, arsızca, terbiyesizce

E) artificially : yapay bir şekilde, suni olarak

Cevap: D

5. Cümleye “Kişisel ve bireysel çıkarların güçlü olduğu 
kültürlerde, hukuka saygı az olabilir” anlamını D 
seçeneğinde geçen “respect” (saygı) verebilir. Doğru 
yanıt D seçeneğidir. 

Diğer seçenekler; 

A) worship   : ibadet, tapınma 

B) witness   : tanık, şahit 

C) tendency   : eğilim 

E) shame   : utanç

Cevap: D

6. Cümleye “Bazı yarasa mağaraları  ... farklı görevler 
üstlenen sakinlere sahiptir” anlamını E seçeneğindeki 
“take on = üstlenmek / almak (görev / sorumluluk)” 
verebilir. 

Diğer seçenekler;

A) rely on  : güvenmek, dayanmak, bel bağlamak

B) give out : (koku) salmak, bildirmek, dağıtmak, 
vermek

C) put up : (fiyat) arttırmak, (bina) dikmek, 
katlanmak

D) turn over : çevirmek, devirmek, altüst etmek, alt 
üst etmek

Cevap: E
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7. Bu soruda ilk boşluğun zamanını ilk cümlede 
geçen zaman belirteci olarak kullanılan “once = bir 
zamanlar” zarfından dolayı “simple past tense”, 
ikinci boşluğun zamanını ise “now = şimdi” zaman 
belirtecinden dolayı “present continuous tense” olarak 
tespit ederiz. Bu durumda ilk boşluğa fiilin “simple 
past tense” çekimi olan “confined” gelmelidir. İkinci 
boşlukta ise fiilin “present continuous tense” çekimi 
olan, “are becoming” kullanılır. 

Cevap: C

8. Bu soruda ilk boşluğun zamanını ilk cümlede geçen 
zaman belirteci olarak kullanılan “currently = bu 
günlerde, halen, şu anda” zarfından dolayı “simple 
present tense”, ikinci boşluğun zamanını ise daha 
önceden yapılmış ancak etkisi hala süren bir eylemde 
bahsedildiği için “present perfect tense” kullanılmalıdır. 
Bu nedenle ilk boşluğa fiilin “simple present tense” 
çekimi olan “sells” gelmelidir. İkinci boşlukta ise 
eylemin tamamlandığı vurgulandığından fiilin “present 
perfect tense” çekimi olan “have complained” 
kullanılmalıdır. 

Cevap: D
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9. operating / could import

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 “V−ing” 
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. İlk boşluktan sonra gelen “threat = tehdit” 
sözcüğünden önce ilgeç olarak “altında” anlamında 
“under” ilgeci kullanılabilir. İkinci boşlukta ise 
boşluktan sonra gelen “food = yiyecek” sözcüğünü 
boşluktan önce gelen “hunt = avlamak” fiiline 
bağlamak için “for = için” kullanılır. 

Cevap: B

11. İngilizcede süreç bildiren zaman zarflarından önce 
“süresince, boyunca, -dır” anlamında “for” edatı 
kullanılır. İlk boşluktan sonra gelen “prolonged periods 
= uzayan dönemler / süreçler” zaman belirtecinden 
önce “süresince” anlamında “for” edatı kullanılır. 
İkinci boşlukta ise boşluktan önce gelen “home” 
sözcüğünün bağıl edatı olarak “to” kullanılır. 

Cevap: C
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12. Cümleye “Bugünkü yaşam standardı tartışması 
endüstri devriminin insanları zenginleştirip 
zenginleştirmediği hakkında değil de bunun ne 
zaman olduğu hakkındadır” anlamını “whether” 
verebilir. Seçenekler içinde “if” de verilmiştir ancak 
“if” edatlardan sonra kullanılamaz. 

Cevap: A

13. Bağlaç bilgisinin ölçüldüğü bu soruda doğru yanıta iki 
cümle arasındaki anlam ilişkisini doğru tespit ederek 
ulaşabiliriz. Soru kökü anlam olarak incelendiğinde, 
ilk cümle (developed countries have a very low 
rate of population growth = Gelişmiş ülkelerin nüfus 
artış oranı çok düşüktür) ile ikinci cümle (it would be 
wrong to say that they will not be affected by the 
rapid increase of population in underdeveloped 
countries = onların gelişmemiş ülkelerdeki hızlı 
nüfus artışından etkilenmeyeceklerini söylemek 
doğru olmaz) arasında dolaylı zıtlık ilişkisi olduğu 
görülecektir. Anlamsal olarak aralarında dolaylı 
zıtlık olan iki cümleyi yapısal olarak birleştirmek için 
“adverbial clause of concessive contrast” bağlacı olan 
“even though” kullanılabilir. Bu nedenle doğru yanıt 
“even though” bağlacının verildiği E seçeneğidir. Bu 
durumda cümlenin anlamı “Gelişmiş ülkelerin nüfus 
artış oranı çok düşük olsa da, onların gelişmemiş 
ülkelerdeki hızlı nüfus artışından etkilenmeyeceklerini 
söylemek doğru olmaz” olacaktır.

Cevap: E

14. Cümleye “Havalar soğudukça, yetkililer denizdeki 
insanların daha az köpek balığı saldırısı riski altında 
olacaklarını ümit ediyor” anlamını D seçeneğindeki 
“as = -dıkça” verebilir. 

Diğer seçenekler;

A) Whereas  : iken (zıt karşılaştırmalarda kullanılır)

B) Whether : olup olmadığı

C) In view of : -den dolayı

E) Lest : ... olur diye, korkusuyla, kaygısıyla

Cevap: D
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15. Cümleye “Hipokrat, hastalıkların Allahın takdiri ya 
da batıl inançların sonucu olarak değil de, doğal 
nedenlerden kaynaklandığına inanan ilk insan olarak 
bilinir” anlamını B seçeneğindeki “as a result of = 
sonucu olarak, -den kaynaklanmak” verebilir. 

Diğer seçenekler;

A) by way of  : vasıtasıyla, yolu ile

C) in lieu of  : yerine, karşılık olarak

D) in return for : karşılığında

E) on behalf of : namına, adına

Cevap: B

16. Bu cümlede “comparative” bir yapıdan önce 
anlamı güçlendirmek için kullanılan sözcük 
bilgisi sorgulanmıştır. Seçenekler içinde yalnızca 
“even” anlamı güçlendirmek için “comparative” bir 
yapıdan önce kullanılan bir sözcüktür. Doğru yanıt 
D seçeneğidir. Ayrıca; cümleye “Yüksek kiralara 
hükümetin tek tepkisi, kira yardımlarını keserek en 
fakir kesimler için kiraları daha da ödenemez kılmak 
olmuştur” anlamını D seçeneğindeki “even = da, bile, 
hatta” verebilir.

Cevap: D

17. Cümleye “toplamda 353 uçak” anlamını B 
seçeneğindeki “totalling = toplamda” verebilir. 

Diğer seçenekler;

A) somehow : bir şekilde, nasıl olsa, her nasılsa 

C) somewhat : biraz

D) in general : genelde, genel olarak

E) additionally : ek olarak, ilaveten

Cevap: B

18. Dilimizde mastar (-mek, -mak) olarak adlandırdığımız 
“to-infinitive” temel olarak “to+ Vkök” yapısıdır. Bu 
yapılar “be” fiilinden sonra tümleç olarak işlev 
görebilirler. Bu soruda da “protect” fiili bu işlevde 
kullanıldığından fiil “to protect” olarak çekilmelidir. 
Doğru yanıt C seçeneğidir. Bu durumda cümlenin 
anlamı “Saldırının hedefi Japonya İmparatorluğunun 
... ilerlemesini durdurmaktı” olacaktır.

Cevap: C
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19. Cümleye “... kauçuk ve petrol gibi doğal kaynaklar” 
anlamını A seçeneğindeki “such as = gibi, mesela” 
verebilir. Doğru yanıt A seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

B) relatively : nispeten, göreceli olarak

C) similarly : benzer şekilde 

D) alike : benzer (yalnızca nitelediği isimlerden 
sonra ya da bağ fiillerden sonra 
kullanılır. 

   (Örn: John and his brother alike …)

E) likewise : aynı şekilde, benzer şekilde

Cevap: A

20. Bu soruda “control” fiilinin bağıl edatı olarak 
seçenekler içinden “over” edatı kullanılabilir: (Bir şey 
üzerinde kontrol sahibi olmak) Bu durumda doğru 
yanıt E seçeneğidir.

Cevap: E

21. İkinci Dünya Savaşına ABD’nin girişinin anlatıldığı 
bu paragrafta genel zaman “past” olduğu için ve 
soru kökünde de başkaca zaman zarfı ya da birden 
fazla eylem olmadığı için fiil “simple past tense” 
olarak çekilmelidir. Fiilin bahse konu zamanda çekimi 
“declared” D seçeneğinde verildiğinden bu seçenek 
doğru yanıttır.

Cevap: D

22. Cümleye “mal ve hizmetlere artan talep ile” anlamını 
B seçeneğindeki “demand = talep” verebilir.  

Diğer seçenekler;

A) treatment : tedavi; muamele, davranış, ikram

C) selection : seçim, tercih

D) swap : değiştirme, takas

E) supply : arz, stok

Cevap: B
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23. Zaman bilgisinin ölçüldüğü bu soruda, soru kökünde 
bizi doğru yanıta götürecek “since the Industrial 
Age” ifadesi bu boşluğa gelecek zamanın “Present 
Perfect Tense” olduğunu gösterir. Bu nedenle, bu 
boşlukta eylem “have built” olarak çekilmelidir. 

Cevap: A

24. Cümleye “Ve iş dünyası bu kaynakları değerlendirmeye 
ve korumaya başlamadıkça, bu döngü çocuklarımız 
ve torunlarımızın hayatlarına yıkıcı bir etki yapacaktır” 
anlamını E seçeneğindeki “unless = -medikçe / 
-madıkça” verebilir. 

Cevap: E

25. Cümleye “Seçenek olan şey, dünyada kapitalizmi 
gerçekten ilelebet bir güç olarak yeniden icat etmektir” 
anlamını D seçeneğindeki “for good = tamamen, 
büsbütün, ilelebet” verebilir. 

Diğer seçenekler;

A) in comparison : kıyasla, nazaran

B) in advance : önceden, peşinen  
(= beforehand)

C) to the worse : kötüye doğru 

E) in question : bahse konu, söz konusu

Cevap: D

26. Cümleye “Biz Virgin Grubunun kâr amacı gütmeyen 
bir kolu olan Virgin Unite’ta bu yaklaşıma kapitalizm 
diyoruz, çünkü bu yaklaşım dünyadaki bütün liderleri, 
insanlar ve gezegenimiz için iyi olanı nasıl yapabilirizi 
incelemeye odaklıyor” anlamını “because” ile 
verebiliriz. 

Cevap: C
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27. “Although” ile başlayan soru kökündeki cümleyle 
doğru seçenek arasında anlamsal zıtlık olmalıdır. Bu 
nedenle bu sorunun doğru yanıtı soru kökünün ve 
seçeneklerin kavramsal olarak incelenmesiyle tespit 
edilir. Soru kökünde geçen “Gelişmekte olan ülkelerde 
çok sayıda çocuk çalışmak zorunda olmasına rağmen 
…” ifadesini seçenekler içinden anlamlı bir şekilde D 
seçeneğinde verilen “onların çalışma koşulları zayıf 
ve maaşları da çok düşüktür” ifadesi tamamlar. Doğru 
yanıt D seçeneğidir. Ayrıca bu seçenekte geçen  
“their” iyelik sıfatı soru kökünde geçen “children” 
ismi yerine kullanılmış ve doğru yanıtın tespitinde 
ipucu oluşturmuştur. Bu durumda cümlenin anlamı 
“Gelişmekte olan ülkelerde çok sayıda çocuk çalışmak 
zorunda olmasına rağmen, çalışma koşulları zayıf ve 
maaşları da çok düşüktür” olacaktır. Diğer seçenekler 
soru kökünü kavramsal olarak doğru bir şekilde 
tamamlamadıkları için doğru yanıt olamazlar.

Cevap: D

28. Soru kökünde verilen “Bazı çatışmalar, ayrılıkçı 
savaşlar ya da etnik dini çatışmalar gibi ağırlıklı olarak 
iç etkenlerden kaynaklanabilir” ifadesini anlamsal 
olarak en iyi B seçeneğinde verilen “diğerleri Soğuk 
Savaş ve şimdi bile eski sömürgeci güçlerce empoze 
edilmiş uygunsuz devlet yapısı ve yeni sömürgecilik 
gibi harici etmenlerle ilişkiliyken” ifadesi tamamlar. Bu 
durumda cümlenin anlamı: “Bazı çatışmalar, ayrılıkçı 
savaşlar ya da etnik dini çatışmalar gibi ağırlıklı olarak 
iç etkenlerden kaynaklanırken, diğerleri Soğuk Savaş 
ve şimdi bile eski sömürgeci güçlerce empoze edilmiş 
uygunsuz devlet yapısı ve yeni sömürgecilik gibi 
harici etmenlerle ilişkilidir” olacaktır. Doğru yanıt B 
seçeneğidir. Diğer seçenekler soru kökündeki cümleyi 
anlamsal olarak doğru tamamlayamaz.

Kavramsal ipucu:

 some .... while .... others

Cevap: B
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29. Soru kökünde verilen “Çoğu elektronik cihazda yüz 
tanıma çok hızlı yaygınlaşıyor” ifadesini anlamsal 
olarak en iyi A seçeneğinde verilen “teknoloji büyük 
iş potansiyeline sahip olduğu için” ifadesi tamamlar. 
Bu durumda cümlenin anlamı “Teknoloji büyük iş 
potansiyeline sahip olduğu için, çoğu elektronik cihazda 
yüz tanıma çok hızlı yaygınlaşıyor” olacaktır. Doğru 
yanıt A seçeneğidir. Diğer seçenekler soru kökündeki 
cümleyi anlamsal olarak doğru tamamlayamaz.

Cevap: A

30. Soru kökünde verilen “uzay istasyonu geçici olarak 
6 kişilik tam kadro mürettebata yeniden ulaşacak” 
ifadesini anlamsal olarak en iyi C seçeneğinde 
verilen “Çarşamba günü üç astronot hedeflerine 
vardıklarında” ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin 
anlamı “Çarşamba günü üç astronot hedeflerine 
vardıklarında, uzay istasyonu geçici olarak 6 kişilik tam 
kadro mürettebata yeniden ulaşacak” olacaktır. Doğru 
yanıt C seçeneğidir. Diğer seçenekler soru kökündeki 
cümleyi anlamsal olarak doğru tamamlayamaz.

Cevap: C

31. Soru kökünde verilen “Testler, onların güvenli sınırları 
aşan radyoaktif sezyum içerdiğini ortaya koyduktan 
sonra” ifadesini anlamsal olarak en iyi A seçeneğinde 
verilen “Japon hükümeti Fukushima santrali 
bölgesinden pirinç nakliyatını yasakladı” ifadesi 
tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı “Testler, 
onların güvenli sınırları aşan radyoaktif sezyum 
içerdiğini ortaya çıkardıktan sonra, Japon hükümeti 
Fukushima santrali bölgesinden pirinç nakliyatını 
yasakladı” olacaktır. Soru kökündeki cümlede geçen 
“they” zamiri, A seçeneğindeki “shipments” 
sözcüğü yerine kullanılmıştır ve bu anlamda önemli 
bir ipucudur.  Doğru yanıt A seçeneğidir. Diğer 
seçenekler soru kökündeki cümleyi anlamsal olarak 
doğru tamamlayamaz.

Cevap: A
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32. Bu soru kökünde geçen “since” bağlacından dolayı 
soru kökünde verilen cümle, doğru yanıt olacak olan 
ana cümlenin nedeni olmalıdır. Yani soru kökü ile 
doğru yanıt arasında neden-sonuç ilişkisi olmalıdır. 
Bu durumda soru kavramsal olarak incelenmelidir. 
Soru kavramsal olarak incelediğinde ise soru kökünde 
geçen “Çelik, demirden daha dayanıklı ve ağırlık 
bakımından da hafif olduğu için …” ifadesini doğru 
olarak D seçeneğinde verilen “çelik iskeletlerin 
kullanımı gerçekten çok yüksek binaların inşa 
edilmesini mümkün kıldı” ifadesi tamamlar. Doğru yanıt 
D seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı “Çelik, 
demirden daha dayanıklı ve ağırlık bakımından da 
hafif olduğu için, çelik iskeletlerin kullanımı gerçekten 
çok yüksek binaların inşa edilmesini mümkün kıldı.”

Cevap: D

33. Soru kökü incelendiğinde şart cümleciğinin 
zamanının “unreal-present (were to become)” olduğu 
görülecektir. Şart cümleciğinin “unreal-present” olduğu 
durumlarda ana cümlenin fiili de “modal + V1” (would 
/ could / might + V1) şeklinde yapılandırılmalıdır. Bu 
durumda yalnızca zaman uyumu kuralından doğru 
yanıta ulaşabiliriz. Doğru yanıt A seçeneğidir. Anlam 
olarak incelendiğinde ise soru kökünde verilen “Eğer 
şirketin nakit durumu kısa dönemde daha da sıkıntılı 
olacak olsaydı, …” ifadesini anlamsal olarak en iyi A 
seçeneğinde verilen “şirketin en olası tepkisi temettü 
ödemelerindeki artışı ertelemek olurdu” ifadesi 
tamamlar. Doğru yanıt A seçeneğidir. Diğer seçenekler 
kavramsal olarak soru köküyle ilgili değildir.

Ek Gramer Açıklaması:

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

CondItIonal Clause MaIn Clause

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

modal +V1

TYPE 2
IF + past tense (V2 / 

could +V1)

could / would / might 

+ V1

TYPE 3
IF + past perfect tense / 

could have V3

would / could / might + 

have + V3

Cevap: A
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34. Soru kökünde verilen “hope” sözcüğü bir soyut 
isimdir ve soyut isimlerden sonra “that” bağlacı ile 
başlayan “noun clause” yapılar kullanılır. Yalnızca 
bu bilgi ile doğru yanıtın C ya da D olduğu sonucuna 
varabiliriz. Bu iki seçenek arasında ise seçimi 
cümlelerin anlamına bakarak yaparız. Bu iki cümlenin 
anlamı değerlendirildiğinde ise soru kökünde verilen 
“Teknolojik gelişmeler ancak şimdi ... ümit vermeye 
başlıyor” ifadesini anlamsal olarak en iyi C seçeneğinde 
verilen “rüzgar enerjisinin güvenilir bir elektrik kaynağı 
olarak kabul edileceğine dair” ifadesinin tamamladığı 
görülür. Bu durumda cümlenin anlamı “Teknolojik 
gelişmeler ancak şimdi rüzgar enerjisinin güvenilir 
bir elektrik kaynağı olarak kabul edileceğine dair 
ümit vermeye başlıyor” olacaktır. Doğru yanıt C 
seçeneğidir. Diğer seçenekler kavramsal olarak soru 
köküyle ilgili değildir.

Cevap: C

35. “Even though” ile başlayan bu cümle ile doğru 
seçenek arasında anlamsal zıtlık olmalıdır. Bu 
nedenle bu sorunun doğru yanıtı soru kökünün ve 
seçeneklerin kavramsal olarak incelenmesiyle tespit 
edilir. Soru kökünde geçen “Önleyici Hizmetler 
Görev Kuvveti bu yaş? grubundaki bazı kanserlere 
karşı rutin taramaya karşı tavsiyede bulunmasına 
rağmen” ifadesini seçenekler içinden anlamlı olarak 
A seçeneğinde verilen “75 yaş ve üzeri pek çok 
yetişkin kanser taramasından geçiyor.” ifadesi 
tamamlar. Doğru yanıt B seçeneğidir. Bu durumda 
cümlenin anlamı, “Önleyici Hizmetler Görev Kuvveti 
bu yaş grubundaki bazı kanserlere karşı rutin 
taramaya karşı tavsiyede bulunmasına rağmen, 75 
yaş ve üzeri pek çok yetişkin kanser taramasından 
geçiyor.” Sorudaki cümlede geçen “that age group” 
ifadesi, B seçeneğindeki “older adults” ifadesinin 
yerine zamir olarak kullanılmıştır.

Cevap: A
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36. Soru kökünde verilen cümle tüm unsurları bulunan 
ve anlamca kendi içinde bütünlüğü olan eksiksiz 
bir cümledir. Ardından gelecek yan cümlecik büyük 
olasılıkla Zarf Yan Cümleciği olacaktır. Bu durumda 
doğru yanıta soruyu kavramsal olarak inceleyerek 
ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “gezegenimizin 
tarihinde yeni bir şey değildir” ifadesini seçenekler 
içinden anlamlı bir şekilde B seçeneğinde verilen “sera 
etkisi daha son zamanlarda popüler bir konu haline 
gelmesine rağmen” ifadesi tamamlar. Doğru yanıt B 
seçeneğidir. Ayrıca soru kökünde geçen “it” zamiri 
bu seçenekte geçen “greenhouse effect” isim öbeği 
yerine kullanılmış ve doğru yanıtın tespitinde ipucu 
oluşturmuştur. Bu durumda cümlenin anlamı “Sera 
etkisi daha son zamanlarda popüler bir konu haline 
gelmesine rağmen, gezegenimizin tarihinde yeni bir 
şey değildir” olacaktır. Diğer seçenekler soru kökünü 
kavramsal olarak doğru bir şekilde tamamlamadıkları 
için doğru yanıt olamazlar. 

Cevap: B

37. Soru kökünde geçen “Due to our belief in 
stereotypes, we end up developing” ifadesinin 
karşılığı “Klişelere olan inancımızdan dolayı, sonuçta 
...... geliştirme durumuda oluruz” ifadesidir ve yalnızca 
E seçeneğinde doğru olarak çevrilmiştir.

Cevap: E



www.pelikanyayinevi.com.tr

YDS

Özgün Deneme - 1
ANSWERS

38. Soru kökünde geçen “The report, released 
on Wednesday, states …” ifadesinin karşılığı 
“Çarşamba günü yayımlanan rapor, .... belirtiyor” 
ifadesidir ve yalnızca C seçeneğinde doğru olarak 
çevrilmiştir. 

Cevap: C

39. Soru kökünde geçen “when ranked among other 
countries” ifadesinin karşılığı “diğer ülkelerle sıraya 
konulduğunda” ifadesidir ve yalnızca A seçeneğinde 
doğru olarak çevrilmiştir. 

Cevap: A

40. Soru kökünde geçen “mevsimsel alerji nezlelerinden 
uzak kalma meselesine gelince” ifadesinin karşılığı 
“when it comes to keeping the sniffles of seasonal 
allergies at bay” ifadesidir ve yalnızca B seçeneğinde 
doğru olarak çevrilmiştir. 

Cevap: B

41. Soru kökünde geçen “çünkü elde nakit bulundurmak 
çok tehlikelidir” ifadesinin karşılığı “because having 
cash on hand is so precarious” ifadesidir ve yalnızca 
E seçeneğinde doğru olarak çevrilmiştir. 

Cevap: E

42. Soru kökünde geçen “karşılık verebilmek için ulusal 
gücümüzün bütün unsurlarını birleştirmeliyiz” 
ifadesinin karşılığı “to respond, we must integrate all 
elements of our national power,” ifadesidir ve yalnızca 
C seçeneğinde doğru olarak çevrilmiştir. 

Cevap: C
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43. Bu soruda parçada yalnız kalma duygusuna çözüm 
olarak yazarın neyi önerdiğinin tespit edilmesi isteniyor. 
Parçada geçen “… , we all put on a show of self-
confidence to hide our uncertainties and doubts” 
cümlesinde, kararsızlıklarımızı ve şüphelerimizi 
gizleyebilmek için kendine güven gösterisi yaptığımız 
ifade ediliyor. Bu bilgiden hareketle, parçada yazarın 
yalnız kalma duygusuna çözüm olarak zayıflıklarımız 
gizleyebilmek için kendine güveniyormuş gibi 
davranmayı önerdiğini anlayabiliriz. 

Cevap: A

44. Yazarın tutumunun sorulduğu bu soruda parçada 
geçen “loneliness” ve “utter sense of isolation” 
ifadelerinden yazarın tutumunun “hopeless = ümitsiz” 
olduğunu anlayabiliriz. 

Cevap: B

45. Bu soruda parçaya göre insanların yeni bir gruba 
girdiklerinde nasıl hissettiğini tespit etmemiz 
istenmektedir. Parçada geçen “utter sense of isolation 
that comes over you when you are at a party, in a 
room full of happy laughing people, or in an audience 
at a theatre or a lecture. It suddenly seems to you 
as if everybody knows everybody else, everybody is 
sure of himself, everybody knows what is going on; 
everybody, that is, except you” ifadelerinde altı çizili 
kelimelerden yeni bir gruba giren insanların yalnız ve 
izole olmuş hissedeceğini anlayabiliriz. 

Cevap: E
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46. Bu soruda parçaya göre kalabalık içinde yalnız ve 
izole olmanın kaynağının ne olduğunu tespit etmemiz 
isteniyor. Parçada geçen “You feel lonely because you 
feel left out of things” ifadesinden yalnız hissetmemizin 
nedeninin kişinin kendisi ve kendi psikolojisinin 
olduğunu anlayabiliriz. 

Cevap: A

47. Soru kökünde “Büyük Abi’nin .... parçadan çıkartılabilir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre 
doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “Suddenly, Big Brother feels very real. Make 
no mistake: the amount of data being collected on 
ordinary Americans these days is staggering” = 
“Birdenbire Büyük Abi çok gerçekçi geliyor. Hata 
yapmayın: Bugünlerde sıradan Amerikalılar hakkında 
toplanan verinin miktarı şaşırtıcı” denilmektedir. 
Bu açıklamaya göre soru kökünü, D seçeneğinde 
geçen “bütün vatandaşlarını gizlice izleyen Amerikan 
hükümeti için kullanılan bir metafor olduğu” ifadesi 
doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: D

48. Soru kökünde “GPS gibi teknolojilerin .... parçadan 
çıkartılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “The government does 
not have enough law enforcement agents to follow 
Americans this closely – but technology like GPS 
makes it cheap and easy to do close surveillance on a 
mass scale.” = “Hükümetin her vatandaşı takip edecek 
kadar ajanı yoktur, ancak GPS gibi bir teknoloji 
toplu olarak yakın gözetimi ucuz ve kolay kılar” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, A 
seçeneğinde geçen “Amerikan hükümetinin Amerikan 
halkını toplu olarak takip etmesine imkan verdiği” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: A
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49. Soru kökünde “Parçaya göre, hükümet aracınıza 
bir GPS cihazı taktığında, hükümetin ... söylemek 
doğrudur” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Hükümetin sizin aracınıza 
GPS yerleştirerek “sizin dışınızda herkesi takip 
edemeyeceğini” anlamak kolaydır. 

Cevap: E

50. Soru kökünde “Bu çağda .... parçadan açıktır” şeklinde 
bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “In this high-tech age, it is easier than ever for 
the government to spy on its citizens.” = “Bu yüksek 
teknoloji çağında hükümetlerin vatandaşları takip 
etmesi hiç olmadığı kadar kolaydır” denilmektedir. Bu 
açıklamaya göre soru kökünü B seçeneğinde geçen 
“hükümetlerin insanların özel hayatlarını daha önceleri 
hiçbir zaman olmadığı kadar ihlal edebildiği” ifadesi 
doğru bir şekilde tamamlamaktadır.

Cevap: B

51. Soru kökünde “Parçaya göre, doğum sonrası 
depresyon ....” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “Across sub-Saharan 
Africa, new moms are at risk of falling into depressive 
states that can potentially damage their own mental 
health as well as the well-being of their new born child” 
= “Güney Sahra Afrika’sı bölgesinde yeni doğmuş 
çocuğun sağlığının yanı sıra, yeni anneler kendi 
zihinsel sağlığına potansiyel olarak zarar verebilecek 
depresyona girme tehlikesi altındadır” denilmektedir. 
Bu açıklamaya göre soru kökünü, A seçeneğinde 
geçen “çocukları ve anneleri etkileyebilir” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: A
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52. Soru kökünde “Parçaya göre, Afrika’nın pek çok 
bölgesinde ....” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu 
ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “In many 
parts of the continent, public health systems are ill-
equipped to deal with postpartum depression” = 
“Kıtanın pek çok bölümünde, halk sağlığı sistemleri 
doğum sonrası depresyonla ilgilenemeyecek kadar 
kötü donatılmıştır” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, B seçeneğinde verilen “halk sağlık 
sistemleri doğum sonrası depresyonun üstesinden 
gelebilecek şekilde donatılmamıştır” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: B

53. Soru kökünde “.... parçadan çıkartılabilir” şeklinde 
bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “postpartum depression ... affects as many 
as one in five women, particularly during the first year 
of motherhood. Less than two in 1,000 women are also 
at risk of developing postpartum psychosis” = “Doğum 
sonrası depresyon özellikle doğumu takip eden ilk 
yılda her beş kadından birini etkileyebilir. Ayrıca 
kadınların binde ikisinden daha azı da doğum sonrası 
psikoza girebilir” denilmektedir. Bu açıklamaya göre 
soru kökünü, A seçeneğinde geçen “yeni annelerin 
doğum sonrası depresyondan etkilenme riski doğum 
sonrası psikozdan etkilenme risklerinden fazladır” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: A
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54. Soru kökünde “Metinden, doğum sonrası depresyonun 
.... açıktır” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “The condition causes 
mothers to feel exhausted and emotionally empty and 
can potentially destroy the bonding between a mother 
and her newborn baby” = “Hastalık annelerin bitkin 
düşmelerine ve duygusal olarak boş hissetmelerine 
neden olabilir ve potansiyel olarak anne ile yeni doğan 
bebeği arasındaki bağa zarar verebilir” denilmektedir. 
Bu açıklamaya göre soru kökünü, D seçeneğinde 
geçen “yeni doğan çocuk ile anne arasındaki ilişkiyi 
olumsuz bir şekilde etkileyebildiği” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: D

55. Soru kökünde “Metinde anlatıldığı gibi alışveriş 
bağımlıları .... kişiler değildir” şeklinde bir ifade 
yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“Shopaholics go out and buy things much more often 
than other people do. They often buy things they do not 
need” = “Alışveriş bağımlıları alışverişe çıkar ve diğer 
insanlardan çok daha fazla şey satın alırlar. Onlar 
sıklıkla ihtiyaç olmadan birşeyler alırlar” denilmektedir. 
Bu açıklamaya göre soru kökünü, A seçeneğinde 
geçen “ılımlı şekilde satın alan ve alışverişini kontrol 
eden” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: A

56. Soru kökünde “Alışveriş bağımlısı olmanın .... metinden 
açıktır” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “if people are no longer 
capable to control their shopping but their shopping 
is in control of them, they’ve crossed the line and 
became addicts” = “eğer insanlar artık alışverişlerini 
kontrol edemiyorlarsa ve yaptıkları alışverişler onları 
kontrol ediyorsa, sınırı aşmışlardır ve bağımlı olurlar” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, A 
seçeneğinde geçen “psikolojik bir bozukluktur” ifadesi 
doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: A
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57. Soru kökünde “Metne göre, alışveriş bağımlıları ....” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya 
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada “shop addicts will not recognize 
the boundaries of a budget” = “alışveriş bağımlıları 
bütçelerinin sınırlarını tanımazlar” denilmektedir. Bu 
açıklamaya göre soru kökünü, C seçeneğinde geçen 
“alışveriş dürtülerini kontrol edemezler” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: C

58. Soru kökünde “Parçaya göre, pek çok alışveriş 
bağımlısının ....” şeklinde bir ifade yer alıyor ve 
bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “Many shopping 
addicts go on shopping binges all year long and may 
be compulsive about buying certain items” = “Pek 
çok alışveriş bağımlısı, yıl boyunca alışveriş alemine 
girer ve bazı şeyleri satın alma konusunda alışveriş 
delisi olabilir” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, C seçeneğinde geçen “gerçekten ihtiyacı 
olmamasına rağmen, bazı şeyleri alma konusunda 
inatçıdırlar” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır.

Cevap: C

59. Soru kökünde “Afrika’daki çatışmanın .... parçadan 
çıkartılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “The conflicts in Africa 
result from a complex web of multiple factors” = 
“Afrika’daki çatışmalar pek çok karmaşık faktörlerden 
kaynaklanır” denilmektedir. Bu açıklamaya göre 
soru kökünü, A seçeneğinde geçen “pek çok yapısal 
sebepten kaynaklandığını” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. 

Cevap: A
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60. Soru kökünde “Büyük güçlerin sömürgeci dönem 
sonrası felsefesinin .... parçadan çıkartılabilir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya 
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada “post-colonial logic of the great 
powers demarcation, to the extent that a territory 
that is home to a conflict is one area in which it is 
easy to take ownership of wealth.” = “Büyük güçlerin 
sömürgeci dönem sonrası sınır belirleme mantığı, bir 
bölgenin zenginliğini kolayca ele geçirmenin, çatışma 
mahalli olmaya ne derecede bağlı olduğuna dayanır” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, B 
seçeneğinde geçen “çatışma mahalli olan yerin, ele 
geçirilmesinin kolay olduğu fikri” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: B

61. Soru kökünde “Jeopolitik ve küresel stratejik 
sorunların .... parçadan açıktır” şeklinde bir ifade 
yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“conflicts have often been exacerbated by geopolitical 
and global strategic issues” = “çatışmalar jeopolitik ve 
küresel stratejik sorunlar yüzünden şiddetlendirmiştir” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, C 
seçeneğinde geçen “sorunları zorlaştırdığını” ifadesi 
doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 

Cevap: C

62. Soru kökünde “1885 Berlin Konferansının .... metinden 
açıktır” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “It was during the Berlin 
conference in 1885 that the great European powers 
of the time carved out regions of Africa” = “zamanın 
büyük Avrupa devletlerinin Afrika’nın bölgesel 
haritasını şekillendirmesi, 1885 Berlin Konferansı 
esnasında olmuştur” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, D seçeneğinde geçen “Afrika’daki 
ülkelerin sınırlarını belirlediği” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. 

Cevap: D
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63. Doktor ile hasta arasında geçen bu konuşmada 
hasta “kronik öksürükle göz kaşıntısından ve göz 
sulanmasından bir haftadır sıkıntı çekiyorum” diye 
şikayetini bildirince “Peki, bu sizi bütün yıl boyunca mı, 
yoksa yılın yalnızca bir kısmında mı etkiliyor?” diye 
sormuş olmalı ki bundan sonra hasta “Yalnızca soğuk 
kış aylarından hemen sonra, bu birkaç ay içinde. Yılın 
diğer kısmında değil” diye cevap vermiş olmalı.

Cevap: C

64. Müşteri ile satıcı arasında geçen bu diyalogda 
satıcı “Tamam. Anlaşılan, kutusu hasar görmüş. Bu 
durumda ya raftan yeni bir tanesini alabilirsiniz, ya da 
paranızı geri isteyebilirsiniz” dediğine göre müşteri 
“Farklı bir şey almak istemiyorum. Yalnızca paramı 
geri istiyorum” demiş olmalı ki bundan sonra söz alan 
satıcı “Öyleyse, sizden ürünü geri getirme sebebinizi 
de ifade ederek, bu formu doldurmanızı istiyorum ve 
son olarak burayı da imzalayın” demiş olmalı. 

Cevap: D

65. Bu karşılıklı konuşmada Ursula, Larry’ye “Peki 
ya geçerli bir ulusal ehliyetim zaten varsa?” diye 
sorduğunda Larry “O zaman, her şey çok daha 
kolay. Ehliyetinizi emniyet müdürlüğünde tercüme 
ettirebilirsiniz” demiş olmalı. 

Cevap: A

66. Bu karşılıklı konuşmada hasta doktorun sormuş 
olduğu soruya “Başım dönüyor. Ayrıca devamlı bitkin 
ve zayıf da hissediyorum” diye yanıt verdiğine göre 
doktor “Kötü ile neyi kastediyorsun? Tam olarak 
nasıl hissettiğini söyler misin?” diye sormuş olmalı. 

Cevap: C

67. Emily ve Alicia arasında geçen bu konuşmada Emily 
“Hayır. Bugünden itibaren onları bulamayacağımı mı 
kastediyorsun?” diye sorduğunda Emily “Tamam. 
Endişelenme! Yalnızca eczanelerde hukuki izinle 
satılacak” diye cevap vermiş olmalı. Doğru yanıt C 
seçeneğidir. C seçeneğinde geçen “they” zamiri 
konuşmanın başında geçen “herbal drugs” yerine 
kullanılmıştır.

Cevap: C
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68. Soruda verilen cümlenin anlamı “Azteklerin zengin 
mistik gelenekleri ve ritüelleri vardı ve mimari ve 
sanatları da heyecan vericiydi” olduğuna göre, 
bu cümleye anlamca en yakın seçenek E olur: 
“The Aztecs were not only rich in terms of their 
mythical traditions and rituals, their knowledge in 
architecture and arts was also striking.” = “Aztekler 
sadece mistik gelenekleri ve ritüelleri bakımından değil 
aynı zamanda mimari ve sanattaki bilgi bakımından 
da şaşırtıcıydı”  Bu açıdan, E seçeneği soru kökünü 
veren tek seçenektir.

Cevap: E

69. Soruda verilen cümlenin anlamı “İnsanlar sıklıkla 
hangi dili öğrenmenin en zor olduğunu sorarlar ve pek 
çok etmeni dikkate almak zorunda olduğumuzdan, bu 
soruyu cevaplaması kolay değildir” olduğuna göre, 
bu cümleye anlamca en yakın seçenek B olur: “The 
question which is the most difficult language 
to learn is frequently asked, and it is difficult to 
answer as many factors should be taken into 
account” = “Hangi dilin öğrenilmesi en zor olduğu 
sorusu sıklıkla sorulur ve pek çok etmeni göz önünde 
bulundurmak gerektiği için bu soruyu yanıtlamak 
zordur.”  Bu açıdan, B seçeneği soru kökünü veren 
tek seçenektir.

Cevap: B

70. Soruda verilen cümlenin anlamı “Pahalı ve tehlikeli 
olan plastik cerrahi ya da toksik kimyasallar olmadan 
da, yaşlanmanın olumsuz etkilerini azaltmanın yolları 
vardır” olduğuna göre, bu cümleye anlamca en yakın 
seçenek E olur: “One can mitigate the adverse 
effects of aging without referring to costly and 
harmful plastic surgery or toxic substances” = 
“Bir kişi maliyetli ve zararlı plastik cerrahiye ya da 
toksik maddelere başvurmadan yaşlanmanın olumsuz 
etkilerinin azaltabilir.”  Bu açıdan, E seçeneği soru 
kökünü veren tek seçenektir.

Cevap: E
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71. Soruda verilen cümlenin anlamı “Eğer bizim 
delegelerimiz anlaşmaya istekli olmasalardı, diğer 
ülkelerden gelenler de olmayacaktı” olduğuna göre, 
bu cümleye anlamca en yakın seçenek D olur: “It 
was the willingness of our delegates to come to 
an agreement that brought the delegates of other 
countries to come to the same line” = “Diğer ülkelerin 
delegelerini aynı çizgiye çeken, bizim delegelerimizin 
anlaşmaya varma konusundaki isteklilikleriydi”  Bu 
açıdan, D seçeneği soru kökünü veren tek seçenektir.

Cevap: D

72. Paragraf, kanser tedavisinde kullanılan yöntemler 
olan kemoterapi, ameliyat ve radyasyon terapisi 
ile ilgili. İlk iki cümlede kemoterapiden son cümlede 
ise radyasyon terapisinden bahsedilmektedir. Boş 
bırakılan cümlede ise ameliyattan bahsediliyor. Bu 
durumda A seçeneğinde geçen “Kanserle savaşmanın 
bir diğer yolu da, hastalıklı hücreleri kesip almaktır” 
ifadesi paragrafı metinsel birlik ve bütünlük içinde 
tamamlamaktadır. 

Cevap: A

73. İlk cümlede, stratejik kavramlar, harekatın icrası ve 
dördüncü nesil savaş taktik tekniklerinin savunma 
anlayışımızda önemli değişiklikleri gerekli kıldığı 
belirtiliyor. Boşluktan sonraki cümlede ise, dördüncü 
nesil muharebede düşmanların uluslararası sınırları 
bir engel olarak görmedikleri ve savaşı ise bir askeri 
işlev olarak kabul etmedikleri ifade ediliyor. Bu 
durumda boşluğa gelecek cümlede, hem savunma 
anlayışındaki eksikliğe değinecek hem de düşmanlarla 
ilgili olacak bir cümleye ihtiyaç vardır. Bu yönde bir 
ifadeye D seçeneğinde rastlıyoruz: “Artık savunma 
yalnızca düşmanı deniz aşırı noktalarda durdurmak 
anlamına gelmiyor.” Bu cümle ilk cümlede eleştiri 
konusu olan eski savunma anlayışını eleştirmeye 
devam eden bir cümledir. Ayrıca bir sonraki cümlede 
geçen düşmanların artık uluslararası sınır tanımaması 
konusu ile de ilişkilidir. 

Cevap: D
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74. Paragraf, John F. Kennedy’nin doğumundan 
politikaya girişine kadar süren yaşam öyküsü ile ilgili. 
Kronolojik sıra dikkate alındığında, B seçeneğinde 
geçen “Babasına öykünerek 1946’da siyasete atıldı 
ve Temsilciler Meclisine Demokrat Partiden girdi” 
ifadesi paragrafı metinsel birlik ve bütünlük içinde 
tamamlamaktadır. 

Cevap: B

75. Paragraf, Çernobil nükleer santralindeki patlamayla 
ilgili. E seçeneğinde geçen “Saat 1:23’te meydana 
gelen kaza kendini öylesine güçlü ateş topları 
olarak ortaya çıkardı ki, reaktörün çelik ve betondan 
yapılmış kapağını patlattı” ifadesi paragrafı metinsel 
birlik ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. 

Cevap: E

76. Parça genel olarak çocukların derse odaklanmada 
başarısız olmalarıyla ilgili. A seçeneğinde geçen “Pek 
çok anne baba çocuklarının ödevlerini yaparken 
yardıma ihtiyaç duyduklarını hissederler” ifadesi, 
ana konunun dışında kaldığı için bu paragrafın 
metinsel birliğini bozmaktadır. 

Cevap: A

77. Parça genel olarak Dr. Spock’un politik etkinlikleri 
ile ilgili. D seçeneğinde geçen Dr. Spock’un çocuk 
yetiştirmeyle ilgili felsefesi, ana konunun dışında 
kaldığı için bu paragrafın metinsel birliğini bozmaktadır. 

Cevap: D

78. Parça genel olarak bir depremin fizyolojik olarak 
oluşumuyla ilgili. A seçeneğinde geçen bir depremin 
ne kadar sürdüğü konusu, ana konunun dışında kaldığı 
için bu paragrafın metinsel birliğini bozmaktadır. 

Cevap: A
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79. Parça genel olarak bakterilerin üç bin beş yüz yıl 
öncesine kadar dayandığıyla ilgili. B seçeneği ise 
bakteriyoloji bilimiyle ilgili olduğundan ve bu nedenle 
ana konunun dışında kaldığı için bu paragrafın 
metinsel birliğini bozmaktadır. 

Cevap: B

80. Parça genel olarak odanızda yaptığınız herhangi bir 
değişikliğin mutlaka bir maliyet de içerdiği ile ilgili. 
B seçeneğinde geçen “Odanızı kalabalıklaştıran 
eşyalarınız varsa, onlardan kurtulduğunuzdan emin 
olun ve bu da odanızı daha geniş gösterecektir” 
ifadesi, ana konunun dışında kaldığı için bu paragrafın 
metinsel birliğini bozmaktadır. 

Cevap: B


