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1. Bu soruda isim türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru
kökünde verilen cümle “1960’larda Amerikalı işçiler,
Avrupa ve Japonya’daki mevkidaşlarından daha az
çalıştılar” anlamındadır. Cümleye bu anlamı verecek
sözcük “counterpart (mevkidaş)” olmalıdır.
Seçenekler;
A) approaches: yaklaşımlar
B) skills

: beceriler

C) counterparts : mevkidaşlar, emsaller
D) victims

: kurbanlar, kazazedeler

E) intruders

: davetsiz misafir, tacizci
Cevap: C

2. Bu soruda fiil türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru
kökünde verilen cümle “Bilim adamları; çarpışma
durumunda gezegenimizi harap edecek öldürücü
nesneleri on yıllardır izlemektedir” anlamındadır.
Cümleye bu anlamı verecek sözcük “devastate
(harap etmek)” olmalıdır.
Seçenekler;
A) devastate : harap etmek, tahrip etmek
B) detach

: ayırmak

B) aggravate : kötüleştirmek
D) embark

: girişmek, teşebbüs etmek

E) revolve

: etrafında dönmek
Cevap: A

3. Bu soruda sıfat türü sözcük bilgisi ölçülmektedir.
Soru kökünde verilen cümle “Michael Jackson’ın eski
doktoru Los Angeles’taki bir jüri tarafından istemeden
birinin ölümüne sebep olmaktan suçlu bulundu”
anlamındadır. Cümleye bu anlamı verecek sözcük
“involuntary (istemeden)” olmalıdır.
Seçenekler;
A) simple

: basit

B) ample

: çok, bol

C) involuntary : istemeden, istemsiz, istem dışı
D) accessible : ulaşılabilir
E) tentative

: geçici
Cevap: C
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4. Bu soruda zarf türü sözcük bilgisi ölçülmektedir.
Soru kökünde verilen cümle “İran nükleer programın
sadece sivil amaçlı olduğunu söyleyerek suçlamaları
reddetmektedir.” anlamındadır. Cümleye bu anlamı
verecek sözcük “solely (sadece)” olmalıdır.
Seçenekler;
A) commonly : yaygın olarak
B) regretfully : pişman bir şekilde
C) defiantly

: meydan okurcasına

D) barely

: zar zor

E) solely

: sadece, yalnızca
Cevap: E

5. Cümleye “Özel sektördeki bazı şirketler, cinsiyet
ayrımcılığından dolayı kadınlara daha az ücret
vermeye devam ediyorlar” anlamını A seçeneğinde
verilen “discrimination” (ayrımcılık, ayrım) sözcüğü
verebilir. Doğru yanıt A seçeneğidir.
Diğer seçenekler;
B) privilege

: ayrıcalık; imtiyaz

C) harassment

: taciz

D) violence

: şiddet

E) assault

: saldırı
Cevap: A
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6. Bu

soruda

phrasal

verb

türü

sözcük

bilgisi

ölçülmektedir. Soru kökünde verilen cümle “44
milyona yakın Amerikalı günde ortalama kişi başına
5 dolar veren devlet yiyecek yardımı ya da Ek Besin
Destek Programına bağlıdır ” anlamındadır. Cümleye
bu anlamı verecek sözcük “rely on(bel bağlamak,
bağlı olmak)” olmalıdır.
Seçenekler;
A) take after : benzemek, birisine çekmek
B) send for : çağırmak
C) rely on

: -e bel bağlamak

D) put forth : ileri sürmek, ortaya atmak
E) bring up : yetiştirmek, tartışmaya açmak
Cevap: C

7. Zaman bilgisinin sorgulandığı bu soruda ilk boşluğun
zamanı “now” zaman belirtecinden dolayı “present
simple tense” olarak tespit edilir. İkinci cümlede geçen
“in the spring of 1989” zaman zarfı bu boşluğa gelen
fiilin “past simple tense” çekilmesini zorunlu kılar.
Belirtilen zamanlara göre fiillerin çekimi “has / did”
olacaktır.
Cevap: A
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8. Bilindiği gibi “since”
bağlacı zaman zarf yan
cümlelerini ana cümleye bağladığında, ana cümle
“present perfect tense”; yan cümle ise “past simple
tense” olarak çekilir(Açıklamayı daha iyi kavrayabilmek
için Ek Gramer Açıklamasını okuyunuz). Bu kuralı ilk
cümlede uygularsak ana cümlenin(who …………. for
most of the three years ) zamanını “present perfect
tense”; ve yan cümlenin(since he …………. from
a community college here after growing up on a
rice farm) zamanını “simple past tense” olarak tespit
ederiz. Belirtilen zamanlarda fiillerin çekimi “has been
unemployed / graduated” olduğundan doğru yanıt D
seçeneğidir.
Ek Gramer Açıklaması:
SINCE = ..... den beri
Main Clause

+ SINCE +

Adverbial Clause

Present Perfect + SINCE + Simple Past Tense
Millions of innocent people have been killed since the
US declared war on Iraq.
Adverbial Clause of Time
Cevap: D
9. Birbirini takip eden sıralı fiillerin biçimini sözdizimsel
olarak solda kalan fiil belirler. Bu soruda yer alan
“claim” fiili bu fiili takip eden fiilin “to-infinitive” bir
fiil tarafından takip edilmesini gerektirir. Seçenekler
incelendiğinde A, D ve E seçeneklerinde farklı türde
“to-infinitive” yapıların verildiği görülmektedir. Bu
yapılardan uygun olanının belirlenmesi ise sonraki
eylemin eğer geçişli bir fiilse sağında nesne alıp
almamasına ve ana cümlenin yüklemi ile bu eylem
arasındaki meydana geliş sırası belirler. Yani bu
soruda geçen geçişli ve iki nesne alan bir fiil olan “tell”
fiili sağında nesnelerinden biri verilmediği için edilgen
kullanılmalıdır. A ve E seçeneklerinde fiiller edilgen
çekilmiştir. Bu iki seçenek içinden ise seçimi olayların
öncelik-sonralık ilişkisine bağlı olarak yapabiliriz.
Cümlede sözdizimsel olarak sonra gelen “tell” eylemi
olayların oluş sırasına göre önce gelmektedir. Bu
durumda bu fiil “perfect” çekilmelidir. Bahse konu fiilin
edilgen çatıda “perfect” çekimi “to have been told”
olarak E seçeneğinde verildiğinden bu seçenek doğru
yanıttır. Sorunun ikinci kısmında ise “if” yapısından
sonra bu cümlesinin “unreal present” kullanımı için
V2 kullanılmıştır.
Cevap: E
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10. Bu soruda ilk boşlukta diğer sözcükler arası anlam
ilişkisini kuran ilgeç bilgisi sorgulanmaktadır. Cümleye
“Norveç’te bilim adamları, hemen hemen 30.000 kadın
ve erkek ile ilgili bilgiyi analiz ettiler” anlamını “data
…………. nearly 30,000 men and women” ifadesine
“on” ilgecini yerleştirerek verebiliriz. Bu soruda ikinci
boşlukta bağıl bir ilgeç sorgulanmaktadır. Bu boşluktan
önce gelen “die” sözcüğünden sonra “-den ölmek”
anlamında bağıl ilgeç olarak “from” ilgeci kullanılır.
Cevap: A

11. Bu soruda ilk boşlukta bağıl ilgeç sorgulanmaktadır.
Bu boşluktan önce gelen “dismissed” sözcüğünden
sonra “from” ilgeci kullanılır (–den atılmak). İkinci
boşlukta diğer sözcükler arası anlam ilişkisini kuran
ilgeç bilgisi sorgulanmaktadır. Cümledeki isim öbeğine
“bir süngü ile” anlamını “…………. a bayonet”
ifadesine “with” ilgecini yerleştirerek verebiliriz.
Cevap: C
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12. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak
inceleyerek varılabilir. Soru kökündeki ilk cümle,
“Kinoa’nın ana vatanı her zaman Andes bölgesi olarak
bilinecektir,… ” anlamına gelirken, ikinci cümle “…
bu bölge kinoa üretimi yapılan tek yer olarak kalmak
zorunda değildir” anlamına gelmektedir. Cümlelerin
anlamları incelendiğinde iki cümle arasında anlamsal
dolaylı zıtlık ilişkisi olduğu görülür. Bu tür dolaylı
zıtlık ilişkisi içeren iki cümleyi birbirine bağlamak
için seçenekler içinden yalnızca B seçeneğinde
geçen “although = -se bile, -e rağmen” bağlacı
kullanılabilir. Bu durumda cümlenin anlamı “Kinoa’nın
ana vatanı her zaman Andes bölgesi olarak bilinecek
olsa da bu bölge kinoa üretimi yapılan tek yer olarak
kalmak zorunda değildir” olacaktır.
Seçenekler:
A) Once

: “-den sonra” anlamına gelir. Zaman
zarfı yan cümleciklerini ana cümleye
bağlamak için kullanılan “adverbial
clause of time” bağlacı olarak
kullanılır. Bu cümlede kavramsal
olarak doğru yanıt olamaz.

B) Although : “-e rağmen” anlamına gelen yan
cümlenin beklenti yarattığı yan
cümleleri ana cümlenin bu beklentiyi
boşa çıkardığı cümlelere bağlamak
için kullanılır.Bu cümlede hem
yapısal olarak hem de anlamsal
olarak doğru yanıttır.
C) Even

: “bile, hatta” anlamına bir pekiştireçtir.
Önüne geldiği kelime ya da öbeği
vurgulamak için kullanılır. Bu
cümlede hem anlamsal hem de
yapısal olarak uygun değildir.

D) Because : Yan cümlenin neden, ana cümlenin
de sonuç olduğu “adverbial clause
of cause” bağlacı olarak kullanılan
“-den dolayı, çünkü” anlamına gelen
bir sözcüktür. Bu cümlede kavramsal
olarak doğru yanıt olamaz.
E) After

: “-den sonra” anlamına gelir. Zaman
zarfı yan cümleciklerini ana cümleye
bağlamak için kullanılan “adverbial
clause of time” bağlacı olarak
kullanılır. Bu cümlede kavramsal
olarak doğru yanıt olamaz.
Cevap: B
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13. Bu soruda edat öbeği türü sözcük bilgisi ölçülmektedir.
Soru kökünde verilen cümle “Günümüzde dünyanın
en büyük şirketlerinin hemen hemen yarısı finansal
raporların yanı sıra sosyal ve çevresel raporlar da
düzenletmektedir” anlamındadır. Cümleye bu anlamı
verecek sözcük “in addition to(yanı sıra)” olmalıdır.
Seçenekler;
A) owing to

: -den dolayı, yüzünden

B) in addition to : -nın yanı sıra, -ye ek olarak
C) despite

: -e rağmen

D) regarding

: ile ilişkin olarak, hakkında

E) in case of

: ... olur diye, -ması halinde
Cevap: B

14. Bu

soruda

“participle”

türü

sözcük

bilgisi

ölçülmektedir. Soru kökünde verilen cümle “Beş
Amerikalıdan birinin obez olduğu 1990’lar ile kıyasla
günümüzde üç Amerikalıdan bir obezdir” anlamındadır.
Cümleye bu anlamı verecek sözcük “compared to(ile
kıyasya)” olmalıdır.
Seçenekler;
A) because of

: -den dolayı

B) for all that

: -e rağmen

C) if only

: ancak ... -sa

D) despite

: -e rağmen

E) compared to : ile kıyasla
Cevap: E
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15. Yapısal olarak birbirinden ayrı iki cümle arasındaki anlam
ilişkisini kurabilmek ve böylelikle akıcılığı sağlayabilmek için
kullandığımız yapılara “transition adverbs / transitors /
connectors” adını veririz. Bu soruda “transition adverbs
/ transitors / connectors” bilgisi ölçülmektedir. Bu tür
soruları yanıtlarken boşluktan önceki ve sonraki cümlelerin
anlamları ve bu iki cümlenin anlam ilişkisi düşünülmelidir.
Bu soruda boşluktan önce gelen cümle “Japonya’da en
önemli konu hangi şirkette çalıştığındır” ve boşluktan sonra
gelen cümle ise “... insanlar çalıştıkları şirkete bağlıdırlar ve
iş stabilitesi daha yüksektir” şeklinde çevrilebilir. Seçenekler
incelendiğinde bu iki ifadeyi birbirine bağlayacak geçiş
kelimesinin (transition adverbs / transitors / connectors)
“dolayısıyla” anlamına gelen “thus” olduğunu görülecektir.
Bu durumda cümlenin anlamı: “Japonya’da en önemli konu
hangi şirkette çalıştığındır; dolayısıyla insanlar çalıştıkları
şirkete bağlıdırlar ve iş stabilitesi daha yüksektir” olacaktır.
Doğru yanıt C seçeneğidir.
Seçenekler;
A) although

: “-e rağmen” anlamına gelen yan cümlenin
beklenti yarattığı yan cümlelerini ana
cümlenin bu beklentiyi boşa çıkardığı
cümlelere bağlamak için kullanılır. Bu
soruda hem anlamsal hem de yapısal
olarak uygun değildir.

B) however

: “ancak”

anlamında

yapısal

olarak

birbirinden ayrı iki cümle arasındaki anlam
ilişkisini kurabilmek ve böylelikle akıcılığı
sağlayabilmek için kullanılır. Bu cümlede
anlamsal olarak uygun değildir.
C) thus

: “dolayısıyla, o halde, öyleyse” anlamında
yapısal olarak birbirinden ayrı iki cümle
arasındaki anlam ilişkisini kurabilmek
ve böylelikle akıcılığı sağlayabilmek için
kullanılır. Bu cümlede hem yapısal hem
de anlamsal olarak doğru yanıtttır.

D) despite

: “-e rağmen” anlamına gelen edat öbeğidir.
Beklenti yaratan isim öbeğini beklentiyi
boşa çıkaran cümleye bağlamak için
kullanılır. Bu soruda hem anlamsal hem
de yapısal olarak uygun değildir.

E) since

: Yan cümlenin neden, ana cümlenin de
sonuç olduğu “adverbial clause of cause”
bağlacı olarak kullanılan “-den dolayı”
anlamına gelen bir sözcüktür. Bu soruda
hem anlamsal hem de yapısal olarak
uygun değildir.
Cevap: C

www.pelikanyayinevi.com.tr

YDS

Özgün Deneme - 2
ANSWERS

16. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak
inceleyerek varılabilir. Soru kökünde ilk cümle, “…
umutsuz durumun değişmeyeceği yüzde yüz kesindir”
anlamına gelirken, boşluktan sonra gelen ikinci cümle ise,
“Ekonomi iyileşir, …” anlamına gelmektedir. Cümlelerin
anlamları

incelendiğinde

iki

“–medikçe”

cümleyi

anlamına gelen “unless” bağlacının doğru bir şekilde
tamamladığı görülecektir. Doğru yanıt D seçeneğidir.
Bu durumda cümlenin anlamı “Ekonomi iyileşmedikçe
umutsuz durumun değişmeyeceği yüzde yüz kesindir”
olacaktır.
Seçenekler;
A) but

: “ancak, fakat, ama” anlamına gelen
bir eş düzey (coordinate conjunction)
bağlacıdır. Bu soruda, böyle bir işleve ve
anlama sahip olmadığı için doğru yanıt
olamaz.

B) if

: (1) “olup olmadığı” anlamına gelir. Nesne
durumundaki evet/hayır sorularından
oluşturulan isim cümleciklerini ana
cümleye bağlamak için kullanılır. Bu
soruda, böyle bir işleve ve anlama sahip
olmadığı için doğru yanıt olamaz.
(2)

Şart

cümlelerini

ana

bağlamak için kullanılır.

cümleye

Bu soruda,

böyle bir işleve ve anlama sahip
olmadığı için doğru yanıt olamaz.
C) whereas : “-iken” anlamına gelir. Doğrudan zıtlık
içeren iki cümleyi hem anlamsal hem de
yapısal olarak bağlamak için kullanılan
bir “adverbial clause” bağlacıdır. Bu
soruda, böyle bir işleve ve anlama sahip
olmadığı için doğru yanıt olamaz.
D) unless

: “-medikçe / -madıkça, -mazsa” anlamına
gelir. Şart bildiren bir “adverbial clause”
cümleciğini sonuç cümlesi olan temel
cümleye

bağlar.

Hem

kavramsal

hem de yapısal olarak bu soruda
boş bırakılan kısmı doğru bir şekilde
tamamlamaktadır.
E) whether : “olup olmadığı” anlamına gelir. Nesne
durumundaki evet/hayır sorularından
oluşturulan isim cümleciklerini ana
cümleye bağlamak için kullanılır. Bu
soruda, böyle bir işleve ve anlama sahip
olmadığı için doğru yanıt olamaz.
Cevap: D
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17. Bu soruda fiil türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru
kökünde verilen cümle “Azınlık terimini etnik grup ile
karıştırmamak önemlidir” anlamındadır. Cümleye
bu anlamı verecek sözcük “confuse (karıştırmak)”
olmalıdır.
Seçenekler;
A) enact

: uygulamaya koymak

B) abduct

: birini kaçırmak

C) permeate : nüfuz etmek, içine işlemek
D) confuse

: karıştırmak, aklını karıştırmak

E) entail

: içermek, gerektirmek
Cevap: D

18. Bu soruda boşluktan sonra ilk isim öbeğinin (a
minority) ve “or” yapısından sonra da ikinci bir isim
öbeğinin (a majority) kullanılmış olması, boşluğu
dolduracak ifadenin bir “correlative conjunction” yapısı
olmasını gerektirir. “Correlative conjunction” adını
verdiğimiz bağlaçlar, benzer özellik ve nitelikteki iki
unsuru ilişkilendirmek üzere kullanılır ve birinciden
sonra ne tür bir sözcük ya da yapı kullanılmışsa,
ikinciden sonra da aynı türden sözcük ya da yapı
kullanılmalıdır. Soru kökünde kullanılan “or” böyle
bir “correlative conjunction” bağlacıdır ve “either”
söcüğü ile ikili bağlaç oluşturarak aynı tür iki sözcük
ya da ifadeyi bağlar. Bu nedenle doğru yanıt D
seçeneğidir. “Whether” sözcüğünün kullanımı için 19.
sorunun açıklamasına bakınız.
Cevap: D
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19. Soru kökü işlevsel olarak incelendiğinde “is not
an absolute fact………” yükleminin önüne özne
işlevinde bir isim cümleciğinin (.............. a group is
a minority or a majority also) geldiği ancak bu isim
cümleciğinin bağlacının eksik olduğu görülecektir. Bu
isim cümleciği içinde geçen “or” sözcüğü “whether”
bağlacı ile ikili bağlaç oluşturur ve özne ya da nesne
durumundaki isim cümlelerini ana cümleye bağlamak
için kullanılır. Bu durumda doğru yanıt C’dir.
Diğer seçenekleri inceleyecek olursak; A seçeneğinde
verilen “if” bağlacı ya nesne durumundaki isim
cümlelerini ya da şart cümlesini ana cümleye
bağlamak için kullanıldığından bu soruda doğru
yanıt olamaz. D seçeneğinde geçen “what” sözcüğü
nesnesi ya da öznesi olmayan isim cümlelerini ana
cümleye bağlamak için kullanılır. Bu soruda verilen
isim cümlesi olan “a group is a minority or a
majority” cümleciğinin hem öznesi hem de tümleci
(nesne işlevinde) vardır. Bu nedenle bu seçenek de
doğru yanıt olamaz. B seçeneğinde geçen “either”
sözcüğü “or” ile birlikte ikili bağlaç oluşturmaktadır
ancak bu cümlede olduğu gibi isim cümlelerini
ana cümleye bağlamak için kullanılamazlar. Bu
nedenle bu seçenek de doğru yanıt olamaz. Diğer
seçenekler de isim cümlesini ana cümleye bağlamak
için kullanılamadıkları için doğru yanıt olamazlar.
Bu durumda cümlenin anlamı “Bir grubun azınlık mı
yoksa çoğunluk mu olduğu mutlak bir değer değildir,
fakat bakış açısına bağlıdır” olacaktır.
Cevap: C

20. Doğru zamanın tespit edilmesi istenen bu soruda
sorunun bulunduğu cümleden önceki cümlede geçen
“are” çekiminden genel zamanı “present” olarak
tespit ederiz. Ayrıca “define” fiilinin nesnesi sağ
tarafında yer almadığından bu fiilin “simple present
tense-passive” çekilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
Fiilin belirtilen zaman ve çatıda çekimi “are still
defined” olarak A seçeneğinde verilmiştir.
Cevap: A
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21. Bu soruda determiner türü sözcük bilgisi ölçülmektedir.
Soru kökünde verilen cümle “Avcı-toplayıcı ya da
göçebe çobanlarınki gibi küçük homojen toplumlarda
esas olarak sadece bir etnik grup vardır ve hiçbir
azınlık grubu yoktur” anlamındadır. Cümleye bu
anlamı verecek sözcük “no (hiç, hiçbir)” olmalıdır. Bu
nedenle doğru yanıt C seçeneğidir. A, B ve E seçeneği
anlam olarak D seçeneği ise hem anlam olarak hem
de yapısal olarak uygun değildir. Zira “a little” sözcüğü
çoğul isimlerden önce kullanılamaz.
Cevap: C

22. Bu soruda fiil türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru
kökünde verilen cümle “Günümüzde işitme cihazları
bir çok gelişmiş özelliğe sahiptir” anlamındadır.
Cümleye bu anlamı verecek sözcük “offer(sunmak,
sahip olmak)” olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt B
seçeneğidir.
Seçenekler;
A) retard

: geciktirmek

B) offer

: sunmak, sahip olmak, teklif etmek

C) impede

: engellemek

D) notify

: bilgi vermek, uyarmak, bilgilendirmek

E) terminate : sonlandırmak
Cevap: B
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23. Bu soru incelendiğinde “directional microphones”
isim

öbeğini

niteleyecek

bir

“adjective

clause”

yapısının ilgi zamirinin eksik olduğu görülecektir. Bu
yapıda olduğu gibi sıfat cümleciği içinde işlevi özne
olan bir cins ismi nitelemek için “which / that” ilgi
zamirlerinden biri kullanılır. Bu nedenle, seçenekler
içinde “directional microphones”

ismini doğru

niteleyen “adjective clause” yapısının ilgi zamiri
“which” olmalıdır. Bu soruyu doğru cevaplayabilmek
için soru kökünde yer alan karmaşık cümleyi oluşturan
basit cümleleri tahmin etmeli ve iki cümlenin nasıl
birleştirildiğini bilmeliyiz. Bu karmaşık cümlenin iki
temel cümlesi şöyledir:
One

of

these

is

directional

microphones.

Directional microphones do a better job of picking
up the noise in front of the listener and reducing
background noise interference.
Bu iki cümleyi “adjective clause” yapısı ile birleştirmek
için öncelikle iki cümlede de ortak ismi tespit ederiz.
Daha sonra ana cümlede nitelenecek ismin “adjective
clause” içindeki öğesel görevine göre uygun ilgi
zamirini, nitelenecek isimden sonra yerleştirip ikinci
cümleyi nitelenen ismi atarak yazarız. Bu durumda
yukarıdaki cümle “One of these is directional
microphones which do a better job of picking
up the noise in front of the listener and reducing
background noise interference” şeklini alacaktır.
Cevap: C

24. Bu soruda edat öbeği türü sözcük bilgisi ölçülmektedir.
Soru kökünde verilen cümle “Bu, konuşmanın tespit
edilmesi hususunda özellikle önemlidir” anlamındadır.
Cümleye bu anlamı verecek sözcük “with respect
to(hususunda)” olmalıdır.
Seçenekler;
A) with respect to : hususunda, -e gelince, -e
ilişkin, -e dair
B) in case of

: durumunda

C) in return for

: -e karşılık olarak

D) owing to

: -den dolayı, yüzünden

E) despite

: -e rağmen
Cevap: A
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25. Yapısal olarak birbirinden ayrı iki cümle arasındaki anlam
ilişkisini kurabilmek ve böylelikle akıcılığı sağlayabilmek için
kullandığımız yapılara “transition adverbs / transitors /
connectors” adını veririz. Bu soruda “transition adverbs
/ transitors / connectors” bilgisi ölçülmektedir. Bu tür
soruları yanıtlarken boşluktan önceki ve sonraki cümlelerin
anlamları ve bu iki cümlenin anlam ilişkisi düşünülmelidir. Bu
soruda boşluktan önce gelen cümle “Diğer bir özellik uyumlu
telefonlar ile konuşurken tüm dış sesleri kesen ayrıca telecoil
olarak da bilinen telefon adaptörleridir” ve boşluktan sonra
gelen cümle ise “Kullanıcıların toplu duyuruları doğrudan
almalarına imkan tanırlar” şeklinde çevrilebilir. Seçenekler
incelendiğinde bu iki ifadeyi birbirine bağlayacak geçiş
kelimesinin (transition adverbs / transitors / connectors)
“İlave olarak, ek olarak” anlamına gelen “In addition”
olduğunu görülecektir. Bu durumda cümlenin anlamı: “Diğer
bir özellik uyumlu telefonlar ile konuşurken tüm dış sesleri
kesen ayrıca telecoil olarak da bilinen telefon adaptörleridir.
İlave olarak, kullanıcıların toplu duyuruları doğrudan
almalarına da imkan tanırlar” olacaktır.
Seçenekler;
A) However
: “ancak, bununla birlikte” anlamına gelen
“transitor” bir sözcüktür. Yapısal olarak
birbirinden ayrı iki yapı arasındaki anlam
ilişkisini kurabilmek ve böylelikle akıcılığı
sağlayabilmek için kullandığımız dolaylı
zıtlık içeren yapıları birbirine bağlamak
için kullandığımız “transitional words /
transitors / connectors” sözcük öbeğidir.
Bu cümlede anlamsal olarak uygun
değildir.
B) Owing to
: “-den dolayı” anlamına gelen bir ilgeç
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük
öbeğinden sonra yalnızca isim / isim
öbeği ya da ismin yerine kullanılabilen
yapılar gelebilir. (owing to + Ving / Noun
/ Noun Phrase / Noun). Bu soruda, böyle
bir işleve ve anlama sahip olmadığı için
yanlıştır.
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 hem kavramsal hem
de yapısal olarak uygun değildir.
D) Rather
: “daha doğrusu, yerine” anlamına gelen bir
“transitional words / transitors /connectors”
sözcüktür. Bu cümlede anlamsal olarak
uygun değildir.
E) In addition : “ek olarak, ayrıca, bundan da ötesi”
anlamına gelir. Bir “transitor” (geçiş)
işlevsel sözcüğüdür. İki cümleyi yapısal
olarak değil de anlamsal olarak birbirine
bağlar.
Cevap: E
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26. Bu soruda “intensifier / determiner” türü sözcük
bilgisi ölçülmektedir. Soru kökünde verilen cümle
“Daha da yeni bir inovasyon … bluetooth teknolojisidir”
anlamındadır. Cümleye bu anlamı verecek sözcük
“even ( ...da / hatta / bile” olmalıdır.
Cevap: B

27. Soru kökünde verilen “Şehir merkezindeki iyi bir lisede
okuyabilmek maksadıyla” ifadesini anlamsal olarak
en iyi E seçeneğinde verilen “Odera Londra’da her
gün 2 saatlik yolculuk etmek zorunda olduğundan
5.30’da kalkmak zorunda kaldı” ifadesi tamamlar. Bu
durumda cümlenin anlamı: “Şehir merkezindeki iyi
bir lisede okuyabilmek maksadıyla, Odera Londra’da
her gün 2 saatlik yolculuk etmek zorunda olduğundan
5.30’da kalkmak zorundaydı” olacaktır. Doğru yanıt E
seçeneğidir. Diğer seçenekler kavramsal olarak soru
köküyle ilgili değildir.
Cevap: E

28. Soru kökünde verilen “Ailelerin artan iş yüküne
rağmen, şaşılacak bir şekilde” ifadesini anlamsal
olarak en iyi A seçeneğinde verilen “ABD’de son yirmi
yıl içinde hükümetler işçilerin iş ve aile yükümlülüklerini
rahatlatacak

önemli

hiçbir

federal

girişimde

bulunmadı” ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin
anlamı: “Ailelerin artan iş yüküne rağmen, şaşılacak
bir şekilde, ABD’de son yirmi yıldır hükümetler işçilerin
iş ve aile yükümlülüklerini rahatlatacak önemli hiçbir
federal girişimde bulunmadı” olacaktır. Doğru yanıt A
seçeneğidir. Diğer seçenekler kavramsal olarak soru
köküyle ilgili değildir.
Cevap: A
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29. Soru kökünde verilen “Bu yasama döneminde hangi
yasa önerilirse önerilsin” ifadesini anlamsal olarak en
iyi A seçeneğinde verilen “Amerika’daki silah şiddeti,
geniş çaplı halk hareketi gerektirir” ifadesi tamamlar.
Bu durumda cümlenin anlamı: “Bu yasama döneminde
hangi yasa önerilirse önerilsin, Amerika’daki silah
şiddetini önlemek için geniş çaplı halk hareketine
ihtiyaç vardır” olacaktır. Doğru yanıt A seçeneğidir.
Diğer seçenekler kavramsal olarak soru köküyle ilgili
değildir.
Cevap: A

30. “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 “Çoğu televizyon seyircisi
reklamları seyretmediğini iddia etse de …” ifadesini
seçenekler içinden anlamlı bir şekilde A seçeneğinde
verilen “onlar yine de en sık reklamı yapılan
markaları hatırlayabilirler” ifadesi tamamlar. Doğru
yanıt A seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı
“Çoğu televizyon seyircisi reklamları seyretmediğini
iddia etse de, onlar yine de en sık reklamı yapılan
markaları hatırlayabilirler” olacaktır. Diğer seçenekler
soru kökünü kavramsal olarak doğru bir şekilde
tamamlamadıkları için doğru yanıt olamazlar.
Cevap: A

31. Soru kökünde verilen “hırslarının peşinde daha güçlü
bir şekilde koşabilmek için” ifadesini anlamsal olarak
en iyi A seçeneğinde verilen “İran’ın gizlice nükleer
silah üretme yeteneğine kavuşmak istediğinden yaygın
bir şekilde şüphelenilmektedir” ifadesi tamamlar. Bu
durumda cümlenin anlamı: “İran’ın, hırslarının peşinde
daha güçlü bir şekilde koşabilmek için nükleer silah
üretme yeteneğine kavuşmak istediğinden yaygın
bir

şekilde

şüphelenilmektedir”

olacaktır.

Doğru

yanıt A seçeneğidir. Ayrıca soru kökünde geçen
“its” ifadesi bu seçenekte geçen “Iran” isim öbeği
yerine kullanılmış ve doğru yanıtın tespitinde ipucu
oluşturmuştur. Diğer seçenekler kavramsal olarak
soru köküyle ilgili değildir.
Cevap: A
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32. Soru kökünde verilen “Düşürülen Fransız uçağının
pilotu yaralarından dolayı öldü” ifadesini anlamsal
olarak en iyi B seçeneğinde verilen “güvenli bölgeye
tahliye edilirken” ifadesi tamamlar. Bu durumda
cümlenin anlamı: “Düşürülen Fransız uçağının pilotu
güvenli bölgeye tahliye edilirken yaralarından dolayı
öldü” olacaktır. Doğru yanıt B seçeneğidir. Ayrıca bu
seçenekte geçen “he” şahıs zamiri soru kökünde
geçen “The pilot of the downed French helicopter”
ismi yerine kullanılmış ve doğru yanıtın tespitinde
ipucu oluşturmuştur. Diğer seçenekler kavramsal
olarak soru köküyle ilgili değildir.
Cevap: B

33. Soru kökünde verilen “Büyüme döneminde doğru
yiyecekleri

yemek

özellikle

önemlidir”

ifadesini

anlamsal olarak en iyi C seçeneğinde verilen “çünkü
vücut büyüme, gelişme ve sağlıklı kalabilmek için
çeşitli vitamin ve minerallere ihtiyaç duyar” ifadesi
tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı: “Büyüme
döneminde

doğru

yiyecekleri

yemek

özellikle

önemlidir, çünkü vücut büyüme, gelişme ve sağlıklı
kalabilmek için çeşitli vitamin ve minerallere ihtiyaç
duyar” olacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Diğer
seçenekler kavramsal olarak soru köküyle ilgili değildir.
Cevap: C

34. Soru kökünde verilen “yetersiz beslenme, çocuk
hastalıkları geçirmeniz ve kötü eğitim almanız olasıdır”
ifadesini anlamsal olarak en iyi B seçeneğinde verilen
“Eğer fakir bir ailenin çocuğu olarak doğduysanız”
ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı:
“Eğer fakir bir ailenin çocuğu olarak doğduysanız,
yetersiz beslenme, çocuk hastalıkları geçirmeniz ve
kötü eğitim almanız olasıdır” olacaktır. Doğru yanıt B
seçeneğidir. Diğer seçenekler kavramsal olarak soru
köküyle ilgili değildir.
Cevap: B
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35. Soru kökünde verilen “…. büyük güçler etrafı
incelemeye başlarlar ve orada kalmak için bir sebep
bulurlar” ifadesini anlamsal olarak en iyi D seçeneğinde
verilen “nerede petrol kokusu varsa” ifadesi tamamlar.
Bu durumda cümlenin anlamı: “nerede petrol kokusu
varsa büyük güçler etrafı incelemeye başlarlar ve orada
kalmak için bir sebep bulurlar” olacaktır. Doğru yanıt
D seçeneğidir. Ayrıca soru kökünde geçen “there”
ifadesi bu seçenekte geçen “wherever there is a smell
of oil” yer bildiren zarf yan cümlesi (adverbial clause
of time) yerine kullanılmış ve doğru yanıtın tespitinde
ipucu oluşturmuştur. Diğer seçenekler kavramsal
olarak soru köküyle ilgili değildir.
Cevap: D

36. Soru kökünde verilen “yapılacak çok şey var” ifadesini
anlamsal olarak en iyi B seçeneğinde verilen “teröre
karşı mücadelede bazı başarılar kazanılsa da, daha
yapılacak çok şey var” ifadesi tamamlar. Bu durumda
cümlenin anlamı: “Teröre karşı mücadelede bazı
başarılar kazanılsa da” olacaktır. Doğru yanıt B
seçeneğidir. Diğer seçenekler kavramsal olarak soru
köküyle ilgili değildir.
Cevap: B

37. Soru kökünde verilen “was inhabited from the end
of the Bronze Age onwards” ifadesinin Türkçe
dengi yalnızca C seçeneğinde “Efes’te Bronz Çağın
sonundan itibaren ikamet edilmiş” şeklinde doğru
olarak verilmiştir.
Cevap: C

38. Soru kökünde verilen yan cümle olan “… while
the continuing rise of undemocratic China has
advertised the supposed strengths of one party
governance”

ifadesinin Türkçe dengi yalnızca E

seçeneğinde “… Son zamanlarda demokratik olmayan
Çin’in yükselişi dünyaya tek parti yönetiminin sözde
avantajlarını pazarlamasına karşın” şeklinde doğru
olarak verilmiştir.
Cevap: E
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39. Soru kökünde verilen yan cümle olan “…but 2017
stands a good chance of being pivotal, both in
terms of people and a clash of ideas” ifadesinin
İngilizce dengi yalnızca E seçeneğinde “…ancak
2017’nin hem halklar hem de fikirlerin çatışması
düzeyinde kritik bir yıl olma ihtimali çok yüksektir”
şeklinde doğru olarak verilmiştir.
Cevap: E
40. Soru kökünde verilen “Teyit edilemeyen haberler ölü
sayısının çok daha yüksek olduğunu belirtse de
…” ifadesinin İngilizce dengi yalnızca B seçeneğinde
“… although unconfirmed reports put the death
toll much higher” şeklinde doğru olarak verilmiştir.
Cevap: B
41. Soru

kökünde

“Dışarıdan

verilen

dayatılan

çözümlerin …. nadiren yürürlülükte kaldığına
inanıyoruz”

ifadesinin İngilizce dengi yalnızca E

seçeneğinde “…We believe that solutions imposed
from outside rarely remain in effect …” şeklinde doğru
olarak verilmiştir.
Cevap: E
42. Soru

kökünde

“Sebebi

verilen

tam

olarak

bilinmemekle birlikte …” ifadesinin İngilizce dengi
yalnızca B seçeneğinde “Although its reason is not
known perfectly …” şeklinde doğru olarak verilmiştir.
Cevap: B
43. Soru kökünde “Parçaya göre naltrexone …” şeklinde
bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor.
Parçada “… naltrexone, a once-a-day prescription
medication that works in the brain to curb the urge to
drink and reduce the amount consumed if drinkers do
give into the craving” = “Naltrexone, içme arzusunu
durdurmak ya da eğer içenler bu arzuya yenilirlerse
içilen miktarı azaltmak için reçeteyle satılan günde bir
doz kullanılan bir ilaçtır” denilmektedir. Bu açıklamaya
göre soru kökünü, C seçeneğinde verilen “içme
arzusunu azaltan ya da kesen bir ilaçtır” ifadesi doğru
bir şekilde tamamlamaktadır.
Cevap: C
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44. Soru kökünde “Parçadan çok içmenin … açıktır”
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız
isteniyor. Parçada “Drinking too much is a deadly
game any time of year, but it’s particularly so during
the holidays, when … even moderate social drinkers
may indulge too heavily” = “Çok içmek yılın her hangi
bir döneminde ölümcül bir oyundur ancak özellikle …
orta derece sosyal içicilerin bile çok fazla içtiği tatil
dönemlerinde öyledir” denilmektedir. Bu açıklamaya
göre soru kökünü, A seçeneğinde verilen “orta derece
içenlerde daha fazla içtikleri için tatil dönemlerinde
daha fazla can aldığı” ifadesi doğru bir şekilde
tamamlamaktadır.
Cevap: A

45. Soru kökünde “Metne göre … tespit edilmiştir”
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız
isteniyor. Parçada “One answer for those trying to
kick the habit is naltrexone” = “Alışkanlıktan kurtulmak
isteyenler için çözüm naltrexone’dir” denilmektedir. Bu
açıklamaya göre soru kökünü, B seçeneğinde verilen
“naltrexone kullanımının etkili olduğu” ifadesi doğru bir
şekilde tamamlamaktadır.
Cevap: B

46. Soru kökünde “Naltrexone kullanan hastaların

…

metinde bellidir” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu
ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “the study found
a reduction in the number of days the subjects drank
and — on those days they slipped — in the number
of drinks they consumed, with a smaller percentage
of sessions classified as heavy drinking sessions.” =
“araştırma deneklerin içki kullandıkları günlerin ve o
gün içinde tükettikleri içeceklerin sayısında azalma
olduğunu tespit etti” denilmektedir. Bu açıklamaya
göre soru kökünü, D seçeneğinde verilen “yıl içinde
daha az ve daha seyrek içtiği” ifadesi doğru bir şekilde
tamamlamaktadır.
Cevap: D
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47. Soru kökünde “Metne göre 18 Ekimde Zanesville
yaşayan Terry Thomson … ” şeklinde bir ifade
yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada
“On October 18, Terry Thompson of Zanesville, Ohio
set loose captive Bengal tigers — along with dozens
of other exotic animals in his private menagerie —
before taking his own life” = “18 Ekimde Zanesville
yaşayan Terry Thomson kendi canına kıymadan önce
özel manejinde bulunan düzinelerce diğer egzotik
hayvanlarla birlikte tutsak ettiği Bengal kaplanlarını
da serbest bıraktı” denilmektedir. Bu açıklamaya göre
soru kökünü, D seçeneğinde verilen “hayvanlarını
serbest bıraktıktan sonra intihar etti” ifadesi doğru bir
şekilde tamamlamaktadır.
Cevap: D

48. Soru kökünde “Metne göre düzinelerce diğer egzotik
hayvanla birlikte Bengal kaplanları …” şeklinde bir
ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada
“As town residents cowered in fear, overmatched
Ohio police were forced to kill nearly all the animals,
including the 18 Bengal tigers.” = “Halk korku içinde
evlerine kapanırken sayıca yetersiz kalan Ohio
polisi 18 Bengal kaplanı da dahil hemen hemen tüm
hayvanları öldürmek zorunda kaldı” denilmektedir. Bu
açıklamaya göre soru kökünü, B seçeneğinde verilen
“kasabada kargaşaya neden oldu” ifadesi doğru bir
şekilde tamamlamaktadır.
Cevap: B

www.pelikanyayinevi.com.tr

YDS

Özgün Deneme - 2
ANSWERS

49. Soru kökünde “Metne göre Ohio polisi …” şeklinde
bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor.
Parçada “As town residents cowered in fear,
overmatched Ohio police were forced to kill nearly all
the animals, including the 18 Bengal tigers.” = “Halk
korku içinde evlerine kapanırken sayıca yetersiz
kalan Ohio polisi 18 Bengal kaplanı da dahil hemen
hemen tüm hayvanları öldürmek zorunda kaldı”
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, C
seçeneğinde verilen “hemen hemen bütün hayvanları
bertaraf etmek zorunda kaldı” ifadesi doğru bir şekilde
tamamlamaktadır.
Cevap: C

50. Soru kökünde “ ……. metinden çıkartılabilir” şeklinde
bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor.
Parçada “Reporting on the aftermath of the tragedy,
it became clear to me just how little regulation exists
around such private zoos” = “Olayı haberleştirirken
bu tür özel hayvanat bahçeleriyle ilgili ne kadar
az düzenleme olduğunu açık bir şekilde gördüm”
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü,
A seçeneğinde verilen “Ohio’daki özel hayvanat
bahçeleri için düzenlemeler yapılması gerektiğini”
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır.
Cevap: A

51. Soru kökünde “Tasarrufu savunanların ABD’nin …
düşüncesinde olduğu metinden çıkartılabilir” şeklinde
bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor.
Parçada “A more modest posture … would put an
end to allies’ free-riding and defuse anti-American
sentiment” = “Daha mütevazı bir duruş müttefiklerin
beleşçiliğine son verecek ve Amerikan düşmanlığını
azaltacaktır” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru
kökünü, E seçeneğinde verilen “uluslararası arenada
profil küçültmesi gerektiği” ifadesi doğru bir şekilde
tamamlamaktadır.
Cevap: E
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52. Soru kökünde “Metinden ABD’nin baskın küresel
duruşunun … metinden çıkartabiliriz” şeklinde bir ifade
yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada
“Proponents of retrenchment argue that a globally
engaged grand strategy … generates resentment
among foreign populations and governments.” =
“Küçülmeyi savunanlar küresel bir büyük stratejinin
yabancı

halk

ve

hükümetlerin

gücenmelerine

neden olduğunu iddia etmektedir” denilmektedir.
Bu açıklamaya göre soru kökünü, B seçeneğinde
verilen “Küçülmeyi savunanlara göre dünya çapında
Amerika’ya karşı hassasiyet yarattığını” ifadesi doğru
bir şekilde tamamlamaktadır.
Cevap: B

53. Soru kökünde “Metne göre, Çin’in yükselişi …”
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız
isteniyor. Parçada “The rise of China is chipping
away at the United States’ preponderance of power”
= “Çin’in yükselişi ABD’nin güç alanlarını yavaş yavaş
tüketmektedir” denilmektedir. Bu açıklamaya göre
soru kökünü, C seçeneğinde verilen “ABD’nin zararına
bir şekilde devam etmektedir” ifadesi doğru bir şekilde
tamamlamaktadır.
Cevap: C
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54. Soru kökünde “Metne göre son on yılda alimler
arasındaki yeni görüş ABD’nin …. düşüncesiyle
çelişmektedir ” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu
ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “even as
most politicians continue to assert their commitment
to global leadership, a very different view has taken
hold among scholars of international relations over the
past decade: that the United States should minimize
its overseas military presence, shed its security ties,
and give up its efforts to lead the liberal international
order” = “Çoğu politikacı küresel liderlik düşüncesine
bağlılıklarını teyit etseler de son on yıl içinde alimler
arasında ABD’nin denizaşırı ülkelerdeki varlığını
azalması, güvenlik bağlarından kurtulması ve uluslar
arası liberal düzene liderlik etmesi düşüncesinden
vazgeçmesi

gerektiğine

dair

oldukça

farkı

bir

düşünce yayıldı” denilmektedir. Bu açıklamaya göre
soru kökünü, E seçeneğinde verilen “küresel liderlik
rolünü üstlenmesi gerektiği” ifadesi doğru bir şekilde
tamamlamaktadır.
Cevap: E

55. Soru kökünde “Chartwell’in … metinden çıkartılabilir”
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız
isteniyor. Parçada “Chartwell was Churchill’s refuge.
…. Chartwell was also, at times, a burden. Its repairs
and staff devoured Churchill’s income ..” = “Chartwell,
Churchill’in sığınağıydı. … Chartwell aynı zamanda
bir yüktü. Tamiratı, çalışanlar Churchill’in gelirini
yutuyordu” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru
kökünü, B seçeneğinde verilen “Churchill için hem bir
sığınak hem de külfetli bir uğraş olduğu” ifadesi doğru
bir şekilde tamamlamaktadır.
Cevap: B
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56. Soru kökünde “Churchill’in … metinden çıkartılabilir”
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız
isteniyor. Parçada “he cultivated the landscape with the
same meticulous obsession he gave to his speeches”
= “Konuşmalarına gösterdiği itinanın aynısını toprağı
işlerken de gösteriyordu” denilmektedir. Bu açıklamaya
göre soru kökünü, E seçeneğinde verilen “yaptığı her
şeye gereken ilgiyi gösterdiği” ifadesi doğru bir şekilde
tamamlamaktadır.
Cevap: E

57. Soru kökünde “Metne göre … söylemek yanlış olur”
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız
isteniyor. Parçada “Its repairs and staff devoured
Churchill’s income as fast as his epic writing projects
and fecund journalism could replenish it” = “Epik
yazıları ve üretken gazetecilikten elde ettiği gelirleri
aynı hızda malikanenin bakımı ve çalışan giderleri
yutuyordu”

denilmektedir.

Bu

açıklamaya

göre

soru kökünü, D seçeneğinde verilen “Churchill’in
malikanesinin giderlerine karşılayamadığını” ifadesi
doğru bir şekilde tamamlamaktadır.
Cevap: D

58. Soru kökünde “1930’ların başlarında … metinden
çıkartılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi
parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği
bulmamız isteniyor. Parçada “By the end of 1933
Churchill was widely regarded as a failed politician,”
= “1933’ün sonlarına doğru yaygın bir şekilde
Churchill başarısız bir politikacı olarak görülüyordu”
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü,
C seçeneğinde verilen “Churchill’in bir daha güç
kazanacağı artık beklenmiyordu” ifadesi doğru bir
şekilde tamamlamaktadır.
Cevap: C
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59. Soru kökünde “Amerikan gençlerini obez yapan kayda
değer bir etmenin … olduğu metinden çıkartılabilir”
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız
isteniyor. Parçada “sugary drinks … – a significant
contributing factor to children’s overweight and obesity
rates” = “Çocukların aşırı kiloları ve obezitesine önemli
bir katkı yapan şekerli içecekler” denilmektedir. Bu
açıklamaya göre soru kökünü, C seçeneğinde verilen
“şekerli içeceklerin içilmesi” ifadesi doğru bir şekilde
tamamlamaktadır.
Cevap: C

60. Soru kökünde “Çoğu tüketicinin … metinde bellidir”
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız
isteniyor. Parçada “Most consumers underestimate
the number of calories in a can of soda” = “çoğu
tüketici bir abardak meşrubattaki kalori miktarını
küçümsemektedir”

denilmektedir.

Bu

açıklamaya

göre soru kökünü, B seçeneğinde verilen “bir kutu
meşrubattaki kalorinin miktarını küçümsediği” ifadesi
doğru bir şekilde tamamlamaktadır.
Cevap: B

61. Soru kökünde “Kalori bilgisinin yapıştırılmasının …
metinden öğrenilebilir” şeklinde bir ifade yer alıyor
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “In a study
researchers found that teens were 40% less likely to
buy a sugary drink after seeing any of the posted calorie
counts than when they were given no information” =
“Bir çalışmada araştırmacılar gençlerin içecek üstüne
yapıştırılan kalori miktarlarını gördüklerinde hiçbir
bilgi verilmediği ile kıyasla şekerli içecekleri satın
alma olasılıklarının yüzde 40 daha az olduğunu tespit
etmiştir” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru
kökünü, D seçeneğinde verilen “insanların günlük
olarak aldıkları kalorinin miktarını azaltabileceği”
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır.
Cevap: D
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62. Soru kökünde “Kolori bilgisi fiziksel etkinlik eşiti gibi bir
formatta sunulduğunda siyahi öğrencilerin … metinde
açıktır” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi
parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği
bulmamız isteniyor. Parçada “black teenagers will use
calorie information, especially when presented in an
easy-to-understand format, such as a physical activity
equivalent, to make healthier choices” = “fiziksel
etkinlik eşiti gibi özellikle anlaşılması kolay formatta
sunulduğunda siyahi öğrenciler bilgiyi daha sağlıklı
seçimler yapmak için kullanacaklardır” denilmektedir.
Bu açıklamaya göre soru kökünü, E seçeneğinde
verilen

“alışveriş

alışkanlıklarını

daha

sağlıklı

içeceklerle değiştirdikleri” ifadesi doğru bir şekilde
tamamlamaktadır.
Cevap: E

63. Muhabir

ilk

söz

alışında

‘Her

yıl

yangınlarda

milyonlarca dönümlük ormanları kaybediyoruz. Bu
orman yangınlarının en yaygın sebepleri nelerdir?’
diye soruyor. Buna karşılık olarak Bakan ‘Yani,
birçok neden var, ancak en büyük suç insanoğlunun
kendisinde’ diyerek cevap veriyor. Bundan sonra
gazeteci “Sizin söylediklerinizden benim anladığım,
bu

yangınlardan

esas

olarak

bizim

sorumlu

olduğumuzdur” demiş olmalı ki, Bakan buna cevaben
“Ne yazık ki! Orman yangınlarının çoğu piknik,
barbekü gibi eğlence aktivitelerindeki ihmalimiz ya da
dikkatsizce atılan sigara izmaritleri nedeniyle çıkıyor”
desin.
Cevap: B

64. Diş hekimi ile hasta arasında geçen bu diyalogda ilk
söz alan diş hekiminin ne dediğini bilmiyoruz, ancak
hasta cevaben “Dişimden rahatsızım ve bazen soğuk
bir şey içtiğimde acıyor. Kötü görünüyor mu?” diyor. Bu
durumda diş hekimi “Evet, bugün sorununuz nedir?”
diye sormuş olmalı. Diğer seçenekler bu diyalogun
ilk değil de sonraki aşamalarında konuşulabilecek
ifadeler içerdiği için doğru yanıt C olamaz.
Cevap: C
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65. Kevin, Pam’e “Son zamalarda Mike’dan haber
alıyor musun?” diye soruyor. Pam cevaben “Evet.
O yatılı okulda hayatından memnun” diyor. Kevin’ın
bu söze vermiş olduğu karşılığı bizim bulmamız
isteniyor.

Burada

Kevin

“Bunu

duyduğuma

sevindim. Sevip sevmeyeceği konusunda biraz
endişeli görünüyordu” demiş olmalı ki Pam son söz
alışında“Bu çok normal. Onun için yeni bir başlangıç
oldu ve o daha önce evden hiç ayrılmamıştı” desin.
Bu seçenekte geçen “it” diyoloğun konusu olan
yatılı okulda yaşam yerine kullanılmış ve sorunun
cevaplanmasında ipucu oluşturmuştur.
Cevap: E

66. Simon ile Eric arasında ‘OECD raporu’ konusunda
geçen bu diyalogda son cümlenin tespit edilmesi
isteniyor. Son cümlenin tespit edilmesi istenen
sorularda diyalogda bahse konu olan ana tema dışında
bir konuya geçilmemelidir. Bu manada metinsel birlik
ve bütünlük korunmalıdır. Ayrıca referans olarak
kullanılan sözcüklere de ayrıca dikkat etmek gerekir.
Bu diyalogda ana tema, Simon’ın ikinci söz alışında
Afrika ülkelerindeki pek çok insanın açlık ile karşı
karşıya kalacağı noktasına indirgenmiştir. Buna
neden olarak da kontrolsüzce artan nüfus belirtilmiştir.
Eric ilk konuşmasında sorunların nedenlerinin neler
olduğunu sormuştu. Simon’ın ikinci konuşması bu
soruya cevaben nüfus olarak belirtiliyor. Bu durumda
seçenekler incelendiğinde sadece A seçeneğinde
Eric’in öğrenmek istediği sorunlara atıfta bulunulduğu
görülecektir: “Öyleyse, rapora göre birinci neden
sınırlandırılamayan nüfus artışıdır.”
Cevap: A

www.pelikanyayinevi.com.tr

YDS

Özgün Deneme - 2
ANSWERS

67. Konuşmanın başında Robert “Pekala, yiyecek her
zamanki gibi iyiydi. Ancak bugünkü servis bizi
hayal kırıklığına uğrattı” diyor.

Kasiyer bu söze

karşılık olarak “Oh, Bunu duyduğuma üzüldüm.
Değerlendirme formunu doldurmak ister misiniz?
Ya da size yöneticiyi çağırabilirim” diyor. Robert’in
bu söze vermiş olduğu karşılığı bizim bulmamız
isteniyor. Burada Robert “Sorun yok. Sizin en yoğun
olduğunuz bir zaman, ama yine de biraz canımız
sıkıldı” demiş olmalı ki kasiyer son söz alışında “Peki,
telafi etmek istiyorum. Bugün size indirim yapıyorum.
Hesaptan içecekleri ve tatlıyı düşüyorum” desin.
Cevap: E
68. Soruda yer alan cümlede “Salgınların ortak özelliği,
hepsinin insanların henüz bağışıklık kazanmadığı
yeni virüs dizilerine sahip olmalarıdır” deniliyor.
Anlamca bu ifadeye en yakın cümle C seçeneğindeki
cümle olur: “Bütün salgınların ortak özelliği, insanların
henüz

direnç

geliştirmediği

yeni

virüs

yapıları

geliştirmeleridir.”
Cevap: C
69. Soruda yer alan cümlede “Sıradan bir okul ciddi özürlü
çocuklarla ilgilenecek gerekli kaynaklara nadiren
sahiptir” deniliyor. Anlamca bu ifadeye en yakın cümle
A seçeneğindeki cümle olur: “Ciddi özürlü çocukların
ihtiyaçlarını karşılamak genellikle sıradan bir okulun
imkânları dışındadır.”
Cevap: A
70. Soruda yer alan cümlede “Bizi bu makaleyi yazmaya
iten şey son kırk yılda çıkan ilaçların sayısıydı”
deniliyor. Anlamca bu ifadeye en yakın cümle E
seçeneğindeki cümle olur: “Bize bu makaleyi yazdıran
son dört on yılda çıkmış olan makalelerin sayısıydı.”
Cevap: E
71. Soruda yer alan cümlede “Karısından aldığı para
olmasa o evi asla alamazdı” deniliyor. Anlamca bu
ifadeye en yakın cümle C seçeneğindeki cümle olur:
“Evi satın alabilmesi karısından aldığı paraylaydı.”
Cevap: C
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72. Parça, son bir kaç yıldır gelişmekte olan ülkelerin
gelişmişlik düyeyinde gelişmiş ülkelere yakınlaşmış
olmasıyla ilgili.

A seçeneğinde verilen “Bu olayın

başlıca motoru BRICs olarak bilinen ve Brazilya,
Rusya, Hindistan ve Çinden oluşan gelişmekte olan
dört büyük ülkedir” ifadesi parçayı metinsel birlik ve
bütünlük içinde tamamlar. Doğru yanıt A seçeneğidir.
Bu seçenekte kullanılan “this” zamiri parçanın ilk
cümlesi olan “Over the past several years, the most
talked-about trend in the global economy has been the
so-called rise of the rest, which saw the economies
of many developing countries swiftly converging with
those of their more developed peers” ifadesi yerine
kullanılarak iki cümle arasında bağ oluşturmaktadır.
Cevap: A

73. Parça, Stephen Hawking’in buluşları ve yaşadığı
sağlık sorunları ile ilgili. Paragrafın giriş cümlesi
olan ilk cümlede “Stephen Hawking, fizik alanında
son yarı yüzyılın ikonu olmuştur” denilmektedir. Boş
bırakılan sonraki cümleden sonra bir zıtlık bağlacı
olan “yet” ile başlayan cümlede “zihni gerçeğin
en uç noktalarında gezerken vücudu Lou Gehrig
hastalığının ilerlemesiyle giderek mahsur kalıyordu”
denildiğine göre bu cümleyle zıtlık anlam ilişkisi içinde
olan “evrenin doğasıyla ilgili birçok ses getiren keşifler
yaptı” cümlesi parçayı metinsel birlik ve bütünlük içinde
tamamlar. Doğru yanıt A seçeneğidir. Bu seçenekte
kullanılan “he” zamiri parçanın ikinci cümlesi olan
“Stephen Hawking” ifadesi yerine kullanılarak iki
cümle arasında bağ oluşturmaktadır.
Cevap: A

74. Parça, başarılı bir sivil direnişin nasıl yapılması gerektiği
ile ilgili. Paragrafın giriş cümlesi olan ilk cümlede
“Sivil direnişle ilgili en tehlikeli yanlış anlayışlardan
biri, birkaç haftalık sokak gösterilerinin ya da oturma
eylemlerinin

istendik

değişikliği

getirebileceğiyle

ilgili yanlış inançtır” deniliyor. Bu cümleden sonra D
seçeneğinde geçen “Bilakis, ortalama bir sivil direniş
hareketinin rayına oturması üç yıl alır” denmiş olmalı
ki sonraki cümlede “üç yıla” atıf yapılsın.
Cevap: D
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75. Parça, başlangıçta çok özenli olan çiftlerin zamanla
birbirlerine

özen

göstermeyi

bırakarak

daha

geleneksel rollere bürünmeleriyle ilgili. E seçeneğinde
verilen “Kadın, çocuk bakımıyla ilgili umduğu
paylaşımı göremediği için gücenir ve kocasının
ev dışındaki sosyal ağını kıskanır” ifadesi parçayı
metinsel birlik ve bütünlük içinde tamamlar. Doğru
yanıt E seçeneğidir. Zira paragrafın son cümlesinde
kullanılan “on the other hand” ifadesi birlikte yaşamın
bir diğer tarafı olan kocanın sorunlarını bu cümlede
geçen kadının sorunlarıyla ilişkilendirmektedir.
Cevap: E

76. Parça

genel

olarak

Çin’de

çocukların

eğitim

masraflarının aile için büyük bir yük olmasıyla ilgili.
A

seçeneğinde

verilen

“Çocuklarının

eğitimine

yüklü miktarda yatırım yapan Amerikan aileleri
yaşlandıklarında sağlık ve sosyal sigortalara ya da
diğer sosyal yardımlara bel bağlayabilirler” ifadesi ana
konunun dışında kaldığı için bu paragrafın metinsel
birliğini bozmaktadır.
Cevap: A

77. Parça

genel

olarak,

çocukların

medyadan

etkilenmeleriyle ilgili. B seçeneğinde verilen “20.yy
medyada fenomen bir gelişim ve büyüme dönemiydi”
ifadesi ana konunun dışında kaldığı için bu paragrafın
metinsel birliğini bozmaktadır.
Cevap: B

78. Parça genel olarak, dokunma duyusunun bütün
vücuda yayılmış olmasıyla ilgili. C seçeneğinde
verilen “Görme duyusu tamamen gözlerimize bağlıdır”
ifadesi ana konunun dışında kaldığı için bu paragrafın
metinsel birliğini bozmaktadır.
Cevap: C
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79. Parça, depresyonun semptomlarını ve belirtilerini
genel olarak ele almaktadır. E seçeneğinde verilen
“Ancak depresyondaki hastalar, duygusal açıdan
acı veren ve üzen bir hastalık olarak tanımlasalar da
neden hasta olduklarını açıklayamazlar” ifadesi ana
konunun dışında kaldığı için bu paragrafın metinsel
birliğini bozmaktadır.
Cevap: E

80. Paragrafın genelinde ‘sosyal ağların son dönemlerde
çok yaygınlaştığı bunun avantajlarının yanında bazı
dezavantajları olduğu konusu’ anlatılırken paragrafın
giriş cümlesi olan birinci cümlede “Sosyal ağlar
kullanıcılarına tam bir koruma sağlayamamaktadırlar”
denilerek paragrafa giriş sağlanmamaktadır. Bu cümle
paragrafta düşünce dizilişi bakımından son cümle
olabilir, ancak ilk cümle olarak uygun değil.
Cevap: A
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