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1 D Cümleye “Yarısından çoğu New York 
Şehrinde olmak üzere, New York Eyaletinde 
her yıl yaklaşık olarak bin yaya, bisiklet 
çarpmaları sonucu hastanelik olur” 
anlamını D seçeneğindeki “collision = 
çarpışma, çarpma” verebilir. Doğru yanıt D 
seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) obstruction:
engelleme, tıkanıklık

B) aggression:
saldırı, hücum, tecavüz, taarruz

C) distraction:
dikkatin başka yöne çekilmesi, saptırma, 
dikkat dağılması

E) frustration:
hayal kırıklığı, hüsran, düş kırıklığı

2 A Cümleye “Yetkililer yetersiz uykunun ve 
düzenli uyku alışkanlığının olmayışının, 
ilkokul çocuklarının okul performansına çok 
büyük zarar verdiği konusunda uyarıyorlar” 
anlamını A seçeneğindeki “inadequate = 
yetersiz, noksan, kıt, kifayetsiz” verebilir. 
Doğru yanıt A seçeneğidir. 

Diğer seçenekler; 

B) arbitrary:
keyfi, keyfe keder, ihtiyari, gelişigüzel

C) gradual:
aşamalı, tedrici, derece derece, 
kademeli

D) residual:
artık, kalıntı, çökelti, artan 

E) lack:
olmayış, eksiklik, yokluk
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3 C Cümleye “En büyük nedenini görmezden 
geldiğimiz için, çevre kirliliği toplumumuzda 
ciddi bir problem olarak kalmaya devam 
etmektedir” anlamını C seçeneğindeki 
“ignore = görmezden gelmek, göz ardı 
etmek” verebilir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

A) evaluate:
değerlendirmek, kıymet biçmek

B) relinquish:
bırakmak, vazgeçmek, el çekmek, 
feragat etmek

D) complain:
şikayet etmek, yakınmak

E) exceed:
aşmak, sınırı aşmak, ötesine geçmek

4 E Cümleye “Değişen iklim şartları deniz yoluyla 
geçen hastalıkların yayılmasında giderek 
önemli bir rol oynamaya başladı” anlamını E 
seçeneğindeki “increasingly = giderek, git 
gide, gittikçe artarak” verebilir. Doğru yanıt 
E seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) equivalently:
eşit bir şekilde, eşit olarak, denk biçimde

B) unanimously:
oybirliğiyle

C) adversely:
kötü bir şekilde, olumsuz bir şekilde

D) annually:
yıllık olarak
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5 A Cümleye “Kaza anında hız limitinden 30 
mil daha fazla bir hızla gidiyor oluşun 
kesinlikle senin aleyhine olacak” anlamını 
A seçeneğindeki “count against = zararına 
olmak, aleyhine olmak” verebilir. Doğru 
yanıt A seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

B) deprive of:
yoksun bırakmak, mahrum bırakmak

C) come up with:
bulmak, yeni bir fikir / çözüm ortaya 
atmak

D) turn down:
reddetmek, geri çevirmek, katlamak, 
kıvırmak, azaltmak

E) face up to:
metanetle karşılamak, göğüs germek, 
göze almak

6 E Cümlenin ilk kısmındaki “although Turkey 
and Russia no longer share a border” 
ifadesinin kısaltırken, yan cümlede ortak 
özne durumundaki “Turkey and Russia” 
düşer ve yüklem etken çekildiği için Ving 
halini alır. Bu durumda, bu yan cümlecik 
“Although no longer sharing a border” 
şeklinde kısaltılacaktır. İkinci boşluktan 
sonra ise zamanı “and” bağlacından önce 
gelen cümlenin yüklemi olan “remain” 
fiilinin zamanı “simple present tense” 
olduğu için, “and” bağlacının gereği olarak 
ve son cümlede de başkaca zaman zarfı 
olmadığından “simple present tense” olarak 
çekilmelidir. Ayrıca bu fiilin sağında nesnesi 
olmadığı için, fiil edilgen çekilmelidir. Bahse 
konu fiilin edilgen yapıda “simple present 
tense” çekimi “is assured” olarak yalnızca 
E seçeneğinde verildiğinden doğru yanıt E 
seçeneğidir.
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7 C Doğru zamanın tespit edilmesi istenen bu 
soruda “adjective clause” içindeki fiil olan 
“wanted” fiilinin çekiminden genel zamanı 
“past” olarak tespit ederiz. Cümlede başkaca 
zaman zarfı olmayışı, ana cümlenin ve 
zaman uyumu şartını gerekli kılan “when” 
zaman cümleciğinin genel zamanlarının 
da “past” olarak çekilmesini gerektirir. 
Öte yandan, ana cümlede kullanılan “for 
ten hours” bu cümlenin “perfect” olarak 
çekilmesini gerektirdiğinden, ana cümlenin 
fiili olan “drive” fiili genel zamanın “past” 
olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, 
“past perfect (continuous) tense” olarak 
çekilmesini gerektir. Ana cümlesi “past 
perfect (continuous) tense” olarak çekilen 
bir cümleyi takip eden “when” yan 
cümlesi yalnızca “simple past tense” olarak 
çekilebilir. Çünkü bir cümlede “past perfect” 
kullanabilmek için aynı cümlede mutlaka 
bir de “simple past” eyleme ihtiyaç vardır. 
Belirtilen zamanlarda fiillerin doğru çekimi 
olan “had been driving / were stopped” 
çekimli fiilleri C seçeneğinde verildiği için bu 
seçenek doğru yanıttır.

8 B Bu soruda doğru yanıta “for + sb. + to-
infinitive” (-nın ması için) yapısının gereği 
olarak ilk boşlukta fiil “to succeed” olarak 
çekilmelidir: “for the imitation to succeed 
= taklidin başarıya ulaşması için). İkinci 
boşlukta ise “lead” fiilinden sonra bağıl 
edat olarak “to” edatı ve buna bağlı olarak 
“infinitive” yapıda fiil kullanılır. Bu açıklamalar 
doğrultusunda doğru yanıt B seçeneği olur.

9 D İlgeç bileşimlerinin sorgulandığı bu sorunun 
ilk bölümünde, “adjective + for + sb. + to-
infinitive” yapısının bir gereği olarak “useful” 
sıfatından sonra “for” ilgeci kullanılmalıdır. 
Sorunun ikinci bölümünde ise “önceden” 
anlamına gelen “in advance” ifadesinin ilgeci 
sorulmuştur. Bu durumda doğru yanıt D 
seçeneği olacaktır.
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10 B Bu soruda ilk boşluktan önce gelen 
“participation” sözcüğünden sonra, hangi 
alanda ya da konuda katılımdan söz edildiğini 
belirtmek üzere bağıl edat olarak “in” 
edatı kullanılmalıdır. Bu şartı sağlayan tek 
seçeneğin B olduğu görülür. İkinci boşluktan 
önce gelen “aimed” sözcüğünden sonra ise, 
bağıl ilgeç olarak “at” ilgeci kullanılmalıdır. 
Doğru yanıt B seçeneğidir. 

11 A Yan cümlecikte “Hayatının kalan kısmında 
dikkat etmesi gereken tedavisi olmayan 
bir hastalığı vardır” diyerek bir beklenti 
yaratılmakta ancak bu beklenti ana 
cümledeki “Yine de çok hevesli ve eğlenceli” 
denilerek boşa çıkartılmaktadır. Yan cümlede 
beklentinin yaratılıp ana cümlede reddedildiği 
cümlelerde “concessive contrast” bağlacı 
olan “though, although, even though, …. 
vb.” kullanılabilir. Doğru yanıt A seçeneğidir. 
Bu durumda cümlenin anlamı: “Hayatının 
kalan kısmında dikkat etmesi gereken 
tedavisi olmayan bir hastalığı olsa da, yine 
de (still) çok hevesli ve eğlenceli.”

İpucu:  Even though  + STILL

12 B Bağlaç sorularında öncelikle cümlede ne 
tür bir bağlaca ihtiyaç olduğu göz önüne 
alınmalıdır. Sorudaki ifadenin ilk bölümünün 
önüne bir bağlaç geleceğinden, bu kısım 
yan cümlecik olacaktır. Seçenekler içinde 
daha önce verilmiş olan bir ifadeye ek olarak 
sonradan gelecek bir ifadeyi ilişkilendirmek 
için kullanılan A, C, D ve E seçenekleri 
cümle başına gelemeyeceğinden, doğrudan 
elenebilir. Ayrıca A ve D seçeneklerindeki 
sözcükler eş anlamlı ve işlevlidir ve 
bu gerekçeyle de elenebilir. Sorudaki 
cümle temel cümle ile bir zarf cümleciğini 
birleştireceğinden, buna uygun tek bağlaç B 
seçeneğindeki “even if” (-sa da) olur.
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13 B Soru kökünde verilen cümleye “... ekonomik 
ve mali krize rağmen, iklim değişiminin 
hızı az ya da çok devam etti” anlamını, B 
seçeneğindeki “in spite of = -e rağmen” 
verebilir. Doğru yanıt B seçeneği olur. 

14 D Soru yapısal olarak incelenirse, her iki 
boşluktan sonra da “infinitive” yapıda 
fiillerin kullanılmış olması (…. absorb 
carbon dioxide and other gases from 
the atmosphere ….. hold and transport 
vast amounts of heat through a network 
of currents), boşlukları dolduracak 
ifadenin bir “correlative conjunction” yapısı 
olmasının gerekli olduğunu gösterir. 
“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 yapının kullanılmasını 
gerekli kılar. Seçenekler içinde yalnızca D 
seçeneğinde verilen “not only / but also” 
(sadece … değil, aynı zamanda …) yapısı bu 
tür bir bağlaç özelliği taşır. Diğer seçenekler 
“correlative conjunction” yapı özelliği taşıyan 
bağlaçlar içermediğinden ve anlamsal olarak 
doğru olmadığından doğru yanıt olamazlar.

15 C Cümleye “Genellikle başın aynı tarafını 
etkilemeleri bakımından, migren ile küme baş 
ağrısı birbirlerine çok benzerler,” anlamını C 
seçeneğindeki “alike = benzer” verebilir. 
Doğru yanıt C seçeneğidir. D seçeneğinde 
kullanılan “like” da “benzer” demektir, 
ancak bir edat olarak kullanılır. Yani bir isim 
tarafından takip edilmedikçe kullanılamadığı 
için bu soruda doğru yanıt olamaz. “Alike” 
kullanımında benzerlik gösteren her iki şey 
de öne gelir: “Pigeons and doves are alike.”
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16 C Bu soruda yan cümlenin (… the human being 
arrived on this earth) zamanı “simple past 
tense” ve ana cümlenin (the most basic and 
primitive source, …. , has been agriculture) 
zamanı ise “present perfect tense” olarak 
çekilmiştir. Bu iki farklı zamanlı cümleyi 
birbirine bağlayan tek zaman zarfı bağlacı 
“since” (-den beri) sözcüğüdür. “Since” 
bağlacından sonra tam cümle gelirse, bu 
cümlenin zamanı mutlaka “simple past” ve 
ana cümlenin zamanı buna bağlı olarak 
mutlaka “present perfect / present perfect 
continuous” olur. Bu açıklamalara göre 
doğru yanıt C seçeneği olur.

17 D Doğru zamanın tespit edilmesi istenen 
bu soru kökünde geçen “the ancient 
civilizations = eski uygarlıklar” ifadesi 
cümlenin eyleminin “simple past tense” olarak 
çekilmesini gerektirir. Belirtilen zamanda 
fiilin doğru çekimi olan “began” sözcüğü D 
seçeneğinde verildiği için bu seçenek doğru 
yanıttır. Cloze Test tipi soru gruplarında 
zaman ile ilgili soruda doğru cevabı daha 
kolay bulmak için, öncelikle paragrafta hakim 
olan zaman kipine, daha sonra da boşluktan 
önce ve sonraki cümlelerde kullanılmış olan 
zaman kiplerine bakmak yerinde bir davranış 
olur. Önde ve arkadaki iki cümlede de aynı 
zaman kullanılmışsa, boşluğa gelecek 
fiilin zamanının farklı çekilmesi neredeyse 
imkansızdır. Farklı olabilmesi için cümle 
içinde bu farkı açık olarak gerekli kılacak 
farklı bir zaman zarfına ya da ipucuna ihtiyaç 
olacaktır.

18 E Cümleye “Tarım, yeryüzünde bitkilerin, 
hayvanların ve diğer bağlantılı yaşam 
biçimlerinin büyümesiyle ortaya çıkan 
malların üretimi olarak tanımlanabilir” 
anlamını “as” (olarak) sözcüğü verir. Edilgen 
cümlelerde “as” edatı genellikle “olarak” 
anlamında kullanılır. Sorunun doğru yanıtı E 
seçeneğidir. 
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19 A Cümleye “Dünya nüfusunun neredeyse 
yarısının bu alanda kullanıldığını görmek 
ilginç” anlamını A seçeneğindeki “almost 
= hemen hemen, yaklaşık, neredeyse” 
verebilir. Doğru yanıt A seçeneğidir. 

20 B Cümleye “Bütün büyük endüstriler, 
şeker, Hint keneviri, tekstil, bitkisel yağ 
ve tütün gibi tarım tarafından sağlanan 
hammaddelere oldukça bağımlıdır” anlamını 
B seçeneğindeki “quite = tamamen, 
oldukça, epeyce” verebilir. Doğru yanıt B 
seçeneğidir. 

21 B Bu soru kökünde geçen “because” 
bağlacından dolayı soru kökünde verilen 
cümle, doğru yanıt olacak olan ana cümlenin 
nedenini oluşturmalıdır. Yani, soru kökü ile 
doğru yanıt arasında neden-sonuç ilişkisi 
olmalıdır. Bu durumda soru kavramsal 
olarak incelenmelidir. Soru kavramsal olarak 
incelediğinde ise soru kökünde verilen “… 
çünkü herhangi bir eski uygarlığın ne zaman 
var olduğuna dair, bize tam bir zaman 
periyodu verebilecek hiçbir tarih belirleme 
yöntemi ya da kesin kayıtlar yoktur” ifadesini, 
anlamlı olarak B seçeneğinde verilen “en 
eski uygarlığın hangisi olduğu ya da kaç 
yaşında olduğu gibi bir soruyu yanıtlamak 
zordur” ifadesi tamamlar. Doğru yanıt B 
seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı 
“En eski uygarlığın hangisi olduğu ya da kaç 
yaşında olduğu gibi bir soruyu yanıtlamak 
zordur, çünkü herhangi bir eski uygarlığın ne 
zaman var olduğuna dair, bize tam bir zaman 
periyodu verebilecek hiçbir tarih belirleme 
yöntemi ya da kesin kayıtlar yoktur.” 
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22 E “Although” ile başlayan soru kökündeki 
yan cümle ile, bu cümleyi anlamlı bir şekilde 
tamamlayacak olan doğru seçenek arasında 
anlamsal zıtlık olmalıdır. Bu nedenle, bu 
sorunun doğru yanıtını, soru kökünü ve 
seçenekleri kavramsal olarak inceleyerek 
tespit edebiliriz. Soru kökünde verilen “2009 
Büyük Krizi esas olarak ABD’de başlamış 
olsa da” ifadesini seçenekler içinden anlamlı 
olarak E seçeneğinde verilen “sarsıntıları 
küresel çapta hissedildi” ifadesi tamamlar. 
Doğru yanıt E seçeneğidir. Bu durumda 
cümlenin anlamı, “2009 Büyük Krizi 
esas olarak ABD’de başlamış olsa da, 
sarsıntıları küresel çapta hissedilebildi” 
olur.

23 D Bu soruda doğru yanıta soruyu işlevsel ve 
anlamsal olarak inceleyerek ulaşabiliriz. 
Soru kökündeki “while” cümleciği ile ana 
cümle arasında “doğrudan zıtlık” olmalıdır, 
çünkü bu cümlede zaman ilişkisi söz 
konusu değildir. Bu durumda soru anlamsal 
olarak incelemelidir. Bu soru anlamsal 
olarak incelendiğinde, soru kökünde verilen 
“Araştırmacılar, aynı sporu yapan kızların 
erkeklerden daha fazla beyin sarsıntısı 
geçirme riski altında olduklarını bilseler de” 
ifadesini en iyi D seçeneğinde verilen “yeni 
araştırma belirtilerin dağılımı konusunda hem 
yaşın hem de cinsiyetin etkilerini inceleyen 
ilkler arasındadır” ifadesi tamamlar. Bu 
durumda cümlenin anlamı “Araştırmacılar, 
aynı sporu yapan kızların erkeklerden daha 
fazla beyin sarsıntısı geçirme riski altında 
olduklarını bilseler de, yeni araştırma 
belirtilerin dağılımı konusunda hem yaşın 
hem de cinsiyetin etkilerini inceleyen 
ilkler arasındadır” olacaktır. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.
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24 C Soru kökünde verilen “… Skype gibi 
programlarla bilgisayar teknolojisinin 
gelişiminde olduğu gibi” ifadesini anlamsal 
olarak en iyi C seçeneğinde verilen “Cep 
telefonunun ortaya çıkışı da, birbirimizle 
iletişimi daha anlık bir hale getirdi” ifadesi 
tamamlar. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

25 B Soru kökünde nesnesi eksik ve sorgulama 
bildiren bir fiil (determining) verildiğinden, 
nesne olarak bir soru kelimesi ya da 
“whether / if” ile başlayan bir “noun clause” 
yapı üzerinde durmalıyız. D seçeneğindeki 
ifade bir “noun clause” yapısı olmasına 
rağmen, bir soru kelimesi ya da “whether / 
if” ile başlamadığı için doğru yanıt olamaz. 
A, C ve E seçeneğinde bu türde hiçbir yapı 
olmadığından, bu seçenekler sözdizimsel 
olarak yanlıştır. Yalnızca B seçeneğindeki 
“whether” ile başlayan ifade bir “noun 
clause” yapı olduğu için bu seçenek doğru 
yanıttır. Cümlenin anlamı şöyle olacaktır: 
“İklim değişikliği çağında, ısınmanın 
gerçekten de sıcaklık dalgaları, seller, 
fırtınalar ya da kasırgalar gibi aşırı doğa 
olaylarını daha sık ya da daha kuvvetli 
hale getirip getirmediğini belirlemek 
üzere, çok sayıda bilimsel ve basın bülteni 
yayınlanmıştır.” 

26 E Soru kökünde verilen “Eskiden mistik 
yolları takip eden insanların kâfir olduğu 
düşünülürdü …” ifadesini anlamsal olarak en 
iyi E seçeneğinde verilen “ancak yüzyıllar 
geçtikçe Sufilerin öğretileri kabul gördü” 
ifadesi tamamlar. Doğru yanıt E seçeneğidir. 
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27 A Bu soruda “participles” bilgisi ölçülmektedir. 
“Participles” bazı zarf cümlelerinin 
kısaltılmasıyla elde edilir. Cümleyi bu 
yapıya çevirirken genel olarak cümlenin fiili 
etken ise fiil Ving, edilgen ise fiil V3 olarak 
değiştirilir. Soruda verilen cümlenin anlamı 
“konferans geleneksel olarak her yıl 1500 
kişiyi kendisine çeker” olduğuna göre, bu 
ifadeyi anlamca doğru olarak tamamlayacak 
cümle A seçeneğindeki “Harris İlçe Eğitim 
Müdürlüğünce desteklenen” ifade olacaktır. 
Kısaltılan zarf cümleciklerinde bilindiği 
gibi ortak öznelerden yan cümledeki özne 
atılır. A seçeneğinde geçen “sponsored 
= desteklenen” ifadesinden, ana cümlede 
buna uygun özneyi aramamız gerekecektir. 
Ana cümledeki “conference” öznesi bu 
duruma uygun bir öznedir. Cümlenin anlamı 
şu şekilde olacaktır: “Harris İlçe Eğitim 
Müdürlüğünce desteklenen konferans, 
geleneksel olarak her yıl 1500 kişiyi 
kendisine çeker.” 

28 D Soru kökünde verilen “Çoğu kişi 
akkarıncaların çok maliyetli zararlara yol 
açabileceğinin farkındadır …” ifadesini 
anlamsal olarak en iyi D seçeneğinde verilen 
“bu yüzden böcek istilasını en başından 
engellemek en iyi şeydir” ifadesi tamamlar. 
Doğru yanıt D seçeneğidir. 
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29 D Soru kökünde “hayvanların ... parçadan 
çıkartılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “Animals may sense chemical 
changes in groundwater that occur when 
an earthquake is about to strike. Animals 
that live in or near groundwater are highly 
sensitive to any changes in its chemistry, 
so they might sense these days before the 
rocks finally “slip” and cause a quake” = 
“Deprem daha vurmak üzereyken, hayvanlar 
yeraltı sularındaki kimyasal değişiklikleri 
hissedebilirler. .... Yeraltı sularının içinde 
ya da yakınında yaşayan hayvanlar yeraltı 
sularının kimyasındaki değişikliklere karşı 
fazlaca duyarlıdırlar, bu yüzden kayalar 
nihayetinde kaymadan ve bir depreme 
sebebiyet vermeden önce bu değişiklikleri 
hissedebilirler” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, D seçeneğinde 
verilen “bazı coğrafi değişiklikleri 
hissedebilmelerini sağlayan olağandışı 
duyuşsal yeteneklere sahip olduğu” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt D seçeneğidir.

30 A Soru kökünde “Parçaya göre hayvanların 
gelen depremi tahmin etmelerinde yardımcı 
olan şey ....-dır” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “stressed rocks in the Earth’s 
crust release charged particles that 
react with the groundwater” = “Dünyanın 
gövdesindeki sıkışmış kayalar yeraltı 
sularıyla tepkimeye giren yüklü partikülleri 
suya salarlar” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, A seçeneğinde geçen 
“suya elektik yüklü parçacıklar salan 
sıkışmış kayalar” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt A seçeneğidir.
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31 C Soru kökünde “.... parçadan anlaşılabilir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“Animals that live in or near groundwater 
are highly sensitive to any changes in 
its chemistry” = “Yeraltı sularının içinde 
ya da yakınında yaşayan hayvanlar yeraltı 
sularının kimyasındaki değişikliklere 
karşı fazlaca duyarlıdırlar” denilmektedir. 
Bu açıklamaya göre soru kökünü, C 
seçeneğinde geçen “yeraltı sularında 
yaşayan hayvanların çevrelerindeki 
değişikliklere daha duyarlı olduğu” ifadesi 
doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru 
yanıt C seçeneğidir.

32 D Soru kökünde “Metine göre Terracota 
Ordusu ....-dır” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “The Terracotta Army is the 
figures of the Terra Cotta Warriors and 
Horses of Qin Shi Huang, the First 
Emperor of China” = “Terracota Ordusu 
Çin’in ilk imparatoru ile Qin Shi Huang’un 
savaşçılarının ve atlarının figürüdür” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, D seçeneğinde geçen “Çin’in ilk 
imparatoru ile birlikte gömülmek için 
yapılan Qin Shi Huang’un savaşçılarının 
ve atlarının bir dizi figürüdür” ifadesi 
doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru 
yanıt D seçeneğidir.
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33 E Soru kökünde “Parçadan inşaatın amacının 
... olduğunu çıkartılabilir” şeklinde bir ifade 
yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada “with a view to aiding 
Qin Shi Huang reign in the afterlife” = “Qin 
Shi Huang’ın ölümünden sonra yönetmesine 
yardım etmek maksadıyla” denilmektedir. 
Bu açıklamaya göre soru kökünü, E 
seçeneğinde geçen “Qin Shi Huang’ın 
öldükten sonra başka bir imparatorluğu 
yönetmesine yardımcı olmak” ifadesi 
doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru 
yanıt E seçeneğidir.

34 A Soru kökünde “Metine göre Qin Shi Huang, 
anıtın inşa edilmesini on üç yaşında 
emretti çünkü o ...” şeklinde bir ifade yer 
alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada “He specifically stated 
that no two soldiers were to be made 
alike, which is most likely why he had 
construction started at that young age” 
= “O, hiçbir iki askerin birbirine benzer 
şekilde yapılmamasını özellikle belirtti, ki bu 
da muhtemelen o kadar genç yaşta inşaatı 
başlatmasının nedenidir” denilmektedir. 
Bu açıklamaya göre soru kökünü, A 
seçeneğinde geçen “hiç bir iki askerin 
birbirine benzememesini istedi” ifadesi 
doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru 
yanıt A seçeneğidir.
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35 D Soru kökünde “Parçadan imzalanacak 
anlaşmanın ... açık bir şekilde 
anlaşılmaktadır” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “European leaders, meeting until 
the early hours of Friday, agreed to sign 
an intergovernmental treaty that would 
require them to enforce stricter fiscal and 
financial discipline in their future budgets” 
= “Cuma günü sabahın erken saatlerine 
kadar toplanan Avrupalı liderler, sonraki 
bütçelerinde daha sıkı mali ve finansal 
disiplini uygulamaya zorlayacak hükümetler 
arası bir anlaşmayı imzalamayı kabul ettiler” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, D seçeneğinde geçen “Avrupalı 
liderlerin ekonomide daha sıkı mali ve 
bütçe disiplini uygulamalarını istediğini” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt D seçeneğidir.

36 B Soru kökünde “... parçadan çıkartılabilir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“But efforts to get unanimity among the 
27 members of the European Union, as 
desired by Germany, failed as Britain 
refused to go along” = “Ancak Almanya 
tarafından arzu edildiği gibi Avrupa 
Birliğinin 27 ülkesi arasında oybirliğine 
ulaşma çabaları, İngiltere’nin devam etmeyi 
reddetmesi sonucunda sonuçsuz kaldı” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, B seçeneğinde geçen “İngilizler 
geri çekilince, girişimlerin başarısızlıkla 
sonuçlandığı” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt B seçeneğidir.
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37 C Soru kökünde “Maastricht Antlaşmasının 
... parçadan çıkartılabilir” şeklinde bir 
ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya 
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “the Maastricht 
Treaty, which was designed not just to 
integrate Europe but to contain the might 
of a united Germany” = “yalnızca Avrupa’yı 
birleştirmek değil, aynı zamanda birleşik 
bir Almanya’nın gücünü de kapsamak 
için tasarlanan Maastricht Antlaşması” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, C seçeneğinde geçen “Almanya’yı 
kapsamına almayı hedeflediği” ifadesi 
doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru 
yanıt C seçeneğidir.

38 E Soru kökünde “Çocukların timsahları 
tanımalarının kolay bir yolunun ...... olduğu 
ifade edilmiştir” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “With the emergence of alligator 
stuffed toys, children now can learn 
more about this animal in the comfort of 
their own homes” = “Doldurulmuş timsah 
oyuncaklar ile şimdi çocuklar evlerinin 
rahatlığı içinde bu hayvanlar hakkında 
daha fazla şey öğrenebilirler” denilmektedir. 
Bu açıklamaya göre soru kökünü, E 
seçeneğinde geçen “içi doldurulmuş 
timsah oyuncaklara sahip olarak” ifadesi 
doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru 
yanıt E seçeneğidir.
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39 C Soru kökünde “Sudayken ..... parçadan 
anlayabiliriz” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “They are able to float with just 
their nostrils, eyes and ears showing 
above the water” = “Sadece burun delikleri, 
gözleri ve kulakları görünür bir şekilde 
suyun üstünde kalabilirler” denilmektedir. 
Bu açıklamaya göre soru kökünü, C 
seçeneğinde geçen “timsahın başının 
yalnızca küçük bir kısmının görülebildiği” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt C seçeneğidir.

40 C Soru kökünde “Bir timsahın dişlerinin .... 
paragraftan çıkartılabilir” şeklinde bir ifade 
yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada “With its mouth 
closed, an alligator’s large teeth will 
still show on both sides of its jaws” = 
“Ağzı kapalıyken bir timsahın büyük dişleri 
çenesinin iki yanında hâlâ görülebilir” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, B seçeneğinde geçen “ağzının her 
iki tarafında da görülebildiği” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt C 
seçeneğidir.
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41 C Soru kökünde “İnsanların şu anda tasarruf 
önlemlerine itiraz etmelerinin bir nedeninin ... 
parçadan çıkartılabilir” şeklinde bir ifade yer 
alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “austerity is seen as the result not 
of defeating foreign tyranny in a just war but 
of bankers’ reckless greed; and few believe, 
…, that they are guaranteed to be better off 
than their parents” = “tasarrufun, bir savaşta 
yabancı zulmüne yenik düşmekten değil 
de bankacıların pervasız açgözlülüğünden 
kaynaklandığı düşünülür ve pek az insan 
tasarrufun ebeveynlerine garanti ettiğinden 
daha iyi bir hayatı onlara garanti ettiğine 
inanır” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, C seçeneğinde geçen “önlemlerin 
insanlara daha iyi bir hayatı garanti 
edeceğine inanmadıkları için olduğu” ifadesi 
doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru 
yanıt C seçeneğidir.

42 B Soru kökünde “Parçaya göre demokrasinin o 
kadar iyi işlemeyişinin bir kanıtı da Yunanistan 
ve İtalya’da ... -dır” şeklinde bir ifade yer 
alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “Given that it is the markets who call 
the tune, the question then becomes one’s 
ability to dance to it most nimbly, and in 
that endeavor democracy is an impediment. 
Leaders who have to face the voters simply 
cannot impose austerity on an unwilling 
population without paying a price, whether 
in riots on the streets of Athens, protests 
in Madrid” = “Düdüğü çalan para piyasaları 
olduğu için, sorun en iyi kimin dans edebildiğidir 
ve bu kapsamda demokrasi bir engeldir. 
Seçmenleri ile yüz yüze gelmek zorunda 
kalan liderler bir bedel ödemeden isteksiz bir 
toplumdan tasarruf yapmasını bekleyemez. 
Bu bedel Yunanistan sokaklarında eylemler, 
Madrid’de protestolar olabilir” denilmektedir. Bu 
açıklamaya göre soru kökünü, B seçeneğinde 
geçen “ülkelerin geleceği ile ilgili kararları 
verenin para piyasalarının olması” ifadesi 
doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru 
yanıt B seçeneğidir.
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43 D Soru kökünde “Şimdiki şartlar altında İtalya 
ve Yunanistan gibi ülkelerde demokrasinin 
... çıkartılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “Given that it is the markets 
who call the tune, the question then 
becomes one’s ability to dance to it most 
nimbly, and in that endeavor democracy 
is an impediment” = “Düdüğü çalan para 
piyasaları olduğu için, sorun en iyi kimin dans 
edebildiğidir ve bu kapsamda demokrasi bir 
engeldir.” denilmektedir. Bu açıklamaya göre 
soru kökünü, D seçeneğinde geçen “tasarruf 
tedbirlerini uygulamaya koyabilmek için 
bir engel olarak görüldüğü” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

44 D Sam ile Beth arasında geçen bu karşılıklı 
konuşmada Beth “Alınacak herhangi bir 
önlemden bahsediyor mu?” diye bir soru 
yöneltiyor. Bilindiği gibi diyalog sorularında 
konuşmacılardan birisinin yönelttiği soruya 
diğer konuşmacının mutlaka tatminkar bir 
şekilde cevap vermesi beklenir. Ya da en 
azından konu hakkında herhangi bir bilgisi 
olmadığını söylemelidir. Bu soruda ise, 
yalnızca D seçeneğinde geçen “Ayrılmış 
eşlerin birbirleriyle görüşmelerine izin 
verilmeyeceğini söyleniyor” ifadesi bu 
şartları sağladığından doğru cevap olabilir. 
Doğru yanıt D seçeneğidir.
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45 B Bu karşılıklı konuşmada, annesi kızına “Sakin 
olalım ve mantıklı düşünelim. İlk olarak seni 
bu kadar sıkıntıya sokan ve ümitsiz kılan şeyi 
bana anlatır mısın?” diye soruyor. Öncelikle 
doğru yanıt olarak kabul edeceğimiz 
seçeneğin bu soruya tatmin edici bir yanıt 
vermesi gerekir. Konuşmanın devamında 
ise, boş bırakılan bölümden sonra anne 
kızına “Eğer öyleyse, yapabileceğin tek şey 
bu yükün bir kısmını bir süreliğine bir kenara 
atmaktır. Örneğin, Fransızca derslerini bir 
süre erteleyebilirsin” dediğine göre, boş 
bırakılan kısımda kızı annesine kendisini 
bunaltan nedenlerden söz etmeli ve bunları 
dile getirmelidir. Bu açıklamaya göre uygun 
karşılık B seçeneğindeki “Verilen projeleri 
tamamlayabilmek için gece gündüz 
çalışmak zorundayım. Ara sınavlar 
gelecek hafta başlayacak. Buna ek olarak 
her akşam Fransızca derslerine katılmak 
zorundayım” ifadesi olmalıdır. Doğru yanıt 
B seçeneğidir.

46 B Bu karşılıklı konuşmada Ann ve Becky 
uçağa yolcuların yanlarına almalarına izin 
verilen valiz ve çantaların niteliği ve özelliği 
hakkında konuşuyorlar. Ann “Bagaj ile ilgili 
olarak seyahat edenler için bildiğin akıllıca 
sözler var mı?” diye sorduğunda, Becky “Ne 
paketliyorsan hafif olmasına dikkat et. 
Gerçekten ihtiyacın olan şeyleri belirle ve 
gerisini evde bırak” demiş olmalıdır. Doğru 
yanıt B seçeneğidir.
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47 C Bu karşılıklı konuşmada Karen ile Pamela, 
depremin yıkıntıları altından 100 saat 
sonra canlı olarak çıkarılan bir kişiyle ilgili 
olarak gazetede çıkan haber hakkında 
konuşuyorlar. Pamela son söz alışında 
“Öyleyse, deprem esnasında banyoda 
bulunduğu için besbelli çok şanslıymış” 
dediğine göre Karen “Depremden bir kaç 
dakika önce duş almak üzere banyoya 
girdiği söyleniyor” demiş olmalıdır. Çünkü 
boşluktan önceki konuşmada Pamela 
hiç kimsenin susuzluğa üç günden fazla 
dayanamayacağını söylüyor. Bu durumda 
konuşmanın devamında da susuzluğa 
değinilmiş olmalı ve depremzedenin 
susuzlukla nasıl başa çıktığı açıkça ifade 
edilmelidir. Bu açıklamalara göre doğru yanıt 
C seçeneğidir.

48 D Bir kadın ile diyetisyen arasında geçen 
bu karşılıklı konuşmada, kadının fiziksel 
sorunları dile getiriliyor. Kadın, diyetisyene 
“Bu sorunun üstesinden gelebileceğimi 
mi kastediyorsun?” diye sorduğunda, bu 
soruya uygun bir karşılık olarak diyetisyen 
“Kesinlikle. Yapman gereken tek şey 
kendine güvenmek ve söyleyeceğim 
her şeyi adım adım takip etmek” demiş 
olmalıdır. Bu açıklamalara göre doğru yanıt 
D seçeneği olur.
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49 D Soruda verilen cümlenin anlamı “Biyolojik 
saatlerin genellikle bir kaç şekilde oluştuğuna 
ve sadece hücre gibi basit yapıları değil, 
aynı zamanda oldukça karmaşık organ 
sistemlerindeki süreçleri düzenlediğine 
inanılır” olduğuna göre, bu cümleye anlamca 
en yakın seçenek D olur. “That biological 
clocks happen in several patterns and 
modulate processes in not only simple 
structures, such as the cell, but in highly 
complicated organ systems as well is 
believed.” = “Biyolojik saatlerin bir kaç 
tarzda oluştuğuna ve yalnızca hücre gibi basit 
yapılardaki değil, aynı zamanda oldukça 
karmaşık organ sistemlerdeki süreçleri de 
düzenlediğine inanılır.” Cümlenin bütün 
olarak anlamıyla ve eş anlamlı sözcüklerin 
tam karşılık vermesiyle D seçeneği, soru 
kökündeki cümleye en yakın anlamı veren 
tek seçenektir.

50 E Soruda verilen cümlenin anlamı “Günlük 
hayatın yoğun velvelesi içinde, insanların 
sadece iki yakalarını bir araya getirmek ve 
hafta sonuna erişmekle ilgileniyor olmalarını 
anlamak kolaydır” olur. Buna göre, bu 
cümleye anlamca en yakın seçenek E olur: 
“It is not so hard to understand people 
simply trying to get by and finish the 
whole week in this hurly burly every 
day.” = “Her günkü kargaşa içinde insanların 
sadece geçinmeye ve bütün bir haftayı 
bitirmeye çalışmalarını anlamak çok da 
zor değildir.” Bu açıklama doğrultusunda E 
seçeneği soru kökündeki cümleye anlamca 
en yakın sonucu veren tek seçenektir.
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51 D Soruda verilen cümlenin anlamı “Sınıftaki 
herkesin aynı anda aynı kitabı okuyor 
olmasına yönelik bütüncül sınıf yaklaşımı, 
aynı zamanda erkek öğrencilerin okuyucu 
olarak gelişimlerine zararlı oldu” olduğuna 
göre, bu cümleye anlamca en yakın seçenek 
D olur. “The method of reading in which 
everyone in the class is all reading the 
same book at the same time has been 
hazardous for the improvement of boys 
as readers.” = “Sınıftaki herkesin hep 
birlikte aynı anda aynı kitabı okuduğu okuma 
yöntemi, okuyucu olarak erkek öğrencilerin 
gelişimlerine zararlı olmuştur.”

52 B Soruda verilen cümlenin anlamı “Casus 
uçaklarca alınan fotoğraflar, Rusya’nın 
nükleer imkanlarının uzmanların iddia etmiş 
olduklarından önemli ölçüde daha az ileri 
olduklarını göstermiştir” olduğuna göre, bu 
cümleye anlamca en yakın seçenek B olur: 
“That Russian nuclear capabilities were 
remarkably less advanced than had been 
argued by the experts was unveiled by 
photographs taken by the spy planes” = 
“Rusya’nın nükleer imkanlarının uzmanların 
iddia ettiklerinden kayda değer oranda daha 
az ileri olduğu, casus uçaklarca çekilen 
fotoğraflarla açıklığa kavuşturuldu.” 

53 B Soruda verilen cümlede “Depresyonun fazla 
yemek yemeğe ve az antrenman yapmaya 
sebep olduğu yaygın bir şekilde kabul görmüş 
bir gerçektir” denilmektedir. Seçenekler 
içinde bu anlama yakın anlam taşıyan cümle 
B seçeneğinde verilmiştir: “Yaygın bir 
şekilde kabul gören şey, çok fazla yemek 
yemenin ve az antrenman yapmanın 
depresyon sonucu olabildiğidir.” Doğru 
yanıt B seçeneğidir.
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54 C Ailenizin bir ferdi hastalandığından ve ona 
bakmak zorunda olduğunuzdan birkaç gün 
izine ihtiyacınız olduğunu da belirterek 
patronunuzdan izin almanız istenmiştir. 
Bu durumda “Korkarım annem çok hasta 
ve ona bakabilmek için bir kaç gün izin 
alabilir miyim?” dersiniz. Bu nedenle doğru 
C seçeneğidir.

55 B Birkaç aydır sizden hiçbir haber 
alamadığından yakınan bir arkadaşınızla 
karşılaştığınızda, ondan özür dileyip 
neler yapmakta olduğunuzu anlatmanız 
istenmiştir. Bu durumda özür diler bir şekilde 
“Son zamanlarda olmam gerektiği gibi 
olmadığımdan dolayı özür diliyorum. 
Yeni kitabımı yazmakla aşın meşguldüm, 
sanırım” dersiniz. Bu nedenle doğru yanıt B 
seçeneğidir.

56 D Kaza yapıp yeni arabasını paramparça 
yapmanın yanında burnu kırılan ve gözü 
morarmış arkadaşınıza onu teselli etmek 
için “Çok fazla dert etme. Daha ciddi bir 
yara almadığın için Tanrıya teşekkür 
etmeliyiz” denebilir. Bu nedenle doğru yanıt 
D seçeneğidir.

57 B Bir sınavdaki başarınız üzerine bir 
akrabanızın size yüklü miktarda para ödülü 
vermesinden dolayı ona teşekkür etmeniz ve 
parayı nasıl kullanacağınızı ona söylemeniz 
istenmiştir. Bu durumda önce teşekkür 
edip, sonra da eğer onun için sakıncası 
yoksa bilgisayar almayı planladığınızı 
söyleyebilirsiniz. Bu nedenle doğru B 
seçeneğidir.
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58 B Uzunca bir süredir kuyrukta bekliyorsunuz. 
O anda birisi sanki arkadaşıyla 
konuşuyormuşçasına kuyruğa karışıyor. 
Herkes olaya sinir olsa da, kimse bir şey 
demiyor. Bu konuda adamın bu kaba 
davranışı ile ilgili imalı bir iki söz söylemeyi 
üzerinize vazife görüyorsunuz. Soruda 
geçen “implication” sözcüğü konuşmanın 
ima içermesi gerektiğine işaret etmektedir. 
Bu durumda “Aramızda kendini çok akıllı 
sanan ve ötekileri kandırabileceğini düşünen 
bazı insanlar var” diyerek dolaylı bir şekilde 
bu adama gönderme yapmış olursunuz. 
Doğru yanıt B seçeneğidir. 

59 A Paragraf, kardeş katilliği ifadesinin  
askeriyede başka bir anlam taşıdığını, 
ancak bu anlamın da asıl anlama çok yakın 
olduğunu belirten bir cümle ile başlamış. 
Bu ilk cümleden sonra A seçeneğinde 
verilen, “Bu kelime, birisinin düşmana 
ateş ederken kendi birliklerini ve silah 
arkadaşlarını sehven öldürmesi anlamına 
gelen ‘dost ateşi’ ile öldürmekle tamamen 
aynı anlama gelir” ifadesi paragrafı metinsel 
birlik ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt A seçeneğidir. Bu seçenekte 
geçen “it” ilk cümlede geçen “fratricide” 
sözcüğü yerine kullanılmış ve doğru yanıtın 
bulunmasına yardımcı olmuştur. 
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60 C Bu sorudaki paragrafta, ilk cümlenin yeri boş 
bırakıldığına göre, bizden paragrafın ana 
temasını ifade edecek olan konu cümlesini 
bulmamız istenmektedir. Ana tema cümlesi 
tüm paragrafta anlatılan konuyu bir cümlede 
net olarak ortaya koyacak cümledir. 
Verilen paragraf, gün içinde ne kadar çok 
hareketli olunursa, gece de o derece iyi 
bir uyku çekmede belirleyici olmasıyla 
ilgili. C seçeneğinde verilen “Gün içinde 
yaptığınız fiziksel hareketin miktarı, 
gece iyi bir uyku çekmede size yardımcı 
olacak unsurlardan biridir” ifadesi 
paragrafı metinsel birlik ve bütünlük içinde 
tamamlamaktadır. Görüldüğü gibi bu cümle 
tüm paragrafta anlatılan konuyu bir cümle 
içinde özet olarak sunmaktadır. Doğru yanıt 
C seçeneğidir.

61 D Paragraf, Bonsai ağacı yetiştirmenin 
yetiştiren kişiye sağladığı faydalar ile 
ilgili. Bu durumda bu konuya anlamca 
uygun ifadenin D seçeneğinde verilmiş 
olduğu açıkça görülebilir: “Bonsai ağacı, 
stresin azaltılmasında ve bahçıvanın 
düşüncelerini yoğunlaştırmasında müthiş 
başarı sahibidir” ifadesi paragrafı metinsel 
birlik ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt D seçeneğidir.

62 E Paragraf, ABD etinin ithalatını bazı ülkelerin 
deli dana hastalığı yüzünden yasaklaması ile 
ilgili. E seçeneğinde verilen “Bu ülkelerden 
bazıları, anlayacağınız Japonya, her 
ineğin deli dana hastalığı testine tabii 
tutulmasını istedi” ifadesi paragrafı metinsel 
birlik ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt E seçeneğidir. Bu seçenekte 
geçen “these” ilk cümlede geçen “several 
important export markets” sözcüğü yerine 
kullanılmış ve doğru yanıtın bulunmasına 
yardımcı olmuştur. 
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63 C Boşluktan sonraki cümle olan “Böylelikle bir 
katılımcı tamamen yeteneğiyle bir alanda 
başarılı olabilir” ifadesi C seçeneğindeki 
“Kendini gösterme ve ekonomik ve 
sosyal engelleri aşma fırsatı sağlayabilir” 
cümlesinden sonra geldiğinde paragraf 
bütünlüğü sağlanmaktadır.

64 D Çeviri sorularında yüklemlerin zamanları, 
etken ya da edilgen oluşları en önemli 
belirleyici ipuçlarıdır. Bunun yanı sıra 
cümlede geçen bağlaçlar ile bağlaç işlevi 
gören zarflar da son derece büyük önem 
taşırlar. Örneğin bu soruda, soru kökünde 
verilen cümlenin bağlaç işlevi gören zarfı “… 
however …” ifadesidir ve bu ifade yalnızca 
D seçeneğinde “… ancak …” şeklinde 
doğru olarak çevrilmiştir. Bu nedenle doğru 
yanıt D seçeneğidir.

65 C Soru kökünde verilen yan cümle “… as 
manufacturers compete with each other 
to bring out the latest technological 
developments and styles” ifadesidir ve 
bu ifade yalnızca C seçeneğinde “Üreticiler 
en son teknolojik gelişmeleri ve modelleri 
çıkarmak için birbirleriyle yarıştıkça …” 
şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru 
yanıt C seçeneğidir.

66 A Soru kökünde verilen ana cümlenin özne 
+ yüklemi “passengers on ultra-long 
range flights + need to be provided with” 
ifadesidir ve bu ifade yalnızca A seçeneğinde 
“Çok uzun mesafeli uçuşlardaki yolculara 
...... sağlanması gereklidir” şeklinde doğru 
olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

67 A Çeviri sorularında cümle başına geşen 
ilgeç öbeklerinin çevirisi bazen doğru yanıtı 
kolayca bulmamızı sağlar. Cümle başında 
yer alan ve zaman / durum belirten “At the 
height of the storm, ...” ilgeç öbeğinin doğru 
çevirisi olan  “fırtınanın en şiddetli anında” 
ifadesi yalnızca A seçeneğinde vardır. Doğru 
yanıt A seçeneğidir.
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68 A Bazen de serilen cümlenin öznesini 
oluşturan uzun isim öbeğinin doğru çevirisi 
bizi doğru yanıta kolayca götürebilir. 
Sorudaki cümlenin özne öbeğini oluşturan 
“Generally, changes in asylum policy ...” 
ifadesinin doğru çevirisi  “GeneIde, sığınma 
politikalarındaki değişiklikler ....” şeklinde 
yalnızca A seçeneğinde verilmiştir. Doğru 
yanıt A seçeneğidir.

69 B Sorudaki cümlede geçen “we are in for a 
dry spell with no rain” ifadesinin doğru 
çevirisi  “yağmursuz kuru bir döneme 
giriyoruz” şeklinde yalnızca B seçeneğinde 
vardır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

70 E Soru kökünde verilen ana cümle “Hamile 
kalmak bazı çiftler için heyecan verici bir 
deneyimdir …” ifadesidir ve bu ifade yalnızca 
E seçeneğinde “Getting pregnant is an 
exhilarating experience for some couples 
…” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru 
yanıt E seçeneğidir. Çeviri sorularında 
yüklemin “is” olduğu durumlarda, cümlenin 
Türkçe karşılığında, isim ya da sıfat türü bir 
sözcüğün sonuna “-dır, -dir, -tır, -tir, -tur, 
-tür, -dur, -dür” gibi takıların gelmiş olması 
gözetilmelidir.

71 B Soru kökünde geçen “yardımlı ölüm 
uygulaması olarak da bilinen” ifadesinin 
İngilizce karşılığı “also known as the 
practice of assisted killing” ifadesidir 
ve yalnızca B seçeneğinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

- olarak da bilinen:
also known as

- the practice of assisted killing:
the practice of assisted killing
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72 C Soru kökünde verilen “... ya .... ya da ....” 
şeklindeki bağlaç, yalnızca C seçeneğinde 
“... either ... or ....” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

73 E “Ve” bağlacı ile birleştirilen ve iki bağımsız 
cümleden oluşan durumlarda genellikle 
sadece bir tarafı sorgulamak bizi sonuca 
götürür. Ancak yine de dikkatli olmak gerekir. 
Bazen sadece bir tarafını sorgulamak yetersiz 
olabilir. Örneğin bu cümlede önce sadece 
ilk cümleyi sorgulayalım: “Fabrikalar sahil 
kesimine yığılmaktadır, ...” Bu anlamı veren 
İngilizce cümle E seçeneğinde verilmiştir: 
“Factories cluster around the coastline...” 
Bu cümlede fiilin doğru çevirisi sadece E 
seçeneğinde ”cluster” (= yığılmak) olarak 
verilmiştir. Doğru yanıt E seçeneğidir.

74 C Çeviri sorularında verilen cümle bir bağlaç 
içeriyorsa, sorgulamaya bu bağlaçla 
başlamak en yerinde davranış olur. Sorudaki 
cümlede geçen “olsalardı” ifadesinden, 
cümlede bir koşul durumu olduğu açıktır. Bu 
durumda koşul bildirmeyen A ve D seçenekleri 
hemen elenebilir. Sorudaki koşul cümlesinin 
yapısı “unreal present” özelliği taşımaktadır. 
B ve E seçenekleri “real present” olduğundan 
elenir. Cümledeki “gazeteler kısa bir 
zaman sonra okuyucularını kaybederlerdi” 
İfadesinde “gazeteler” özne konumundadır. 
Devamında zaman tümleci, nesne ve 
yüklem gelmektedir. Bu dizine uygun cümle 
C seçeneğinde verilmiştir: “Newspapers 
would soon lose their readers.”
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75 B Ana cümlenin yüklemini sorguladığımızda, 
yüklem durumundaki “çalışmak” fiilinden 
sonra gelen “ve” ile ilişkilendirilmiş iki fiil 
görüyoruz. Bu fiillerin zamanı süreklilik 
gösteriyor ve her iki eylemin de bir süredir 
devam etmekte olduğu anlaşılıyor. Öyleyse 
kullanılacak zaman “present perfect 
continuous tense” olur. Ana cümlenin yüklemi 
olan “çalışmak” fiilinin karşılığı “try”  ya da 
“struggle” olabilir. Bu fiilden sonra gelen 
“teşhis etmek” ve “belirlemek” fiillerinin 
karşılıkları ise “diagnose” ve “spot” olur. 
Bu şartları sağlayan seçenek B olduğundan, 
doğru yanıt B seçeneğidir.

76 B Parça genel olarak, Çin’deki aşk sembolünün 
geleneksel versiyonunun tanımı ile ilgili ve 
ilk cümlede bu ifadeye yer verilmiş. İkinci 
cümlede yer alan, “Aşkın Çince sembolü 
kolay yazılabilen bir sembol değildir ve yıllar 
içerisinde pek çok farklı biçim gelişmiştir” 
ifadesi, ana konu olan aşk sembolünün 
tanımından, sembolün yazımının kolay 
olmayışı ve zamanla pek çok biçimin gelişimi 
şeklindeki başka bir konuya geçmiştir ve ana 
tema cümlesinin ortaya koyduğu anlamın 
dışında kalmıştır. Bu nedenle paragrafın 
metinsel birliğini bozmaktadır. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.
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77 C Parça genel olarak havacılıktaki gelişmeler 
ve rekabetle ilgili. İlk cümlede havacılık 
endüstrisindeki rekabetin seyahat ve askeri 
operasyonlar nedeniyle yoğunluk kazandığı 
belirtiliyor. İkinci cümlede ilk cümleye 
anlamca paralel olarak, bu sektördeki 
firmaların kaliteli ürünler sunarken kâr 
marjlarını artırmada zorluklarla karşılaştıkları 
ifade ediliyor. Bu cümlede firmalar arası 
rekabetle ilgili. Ancak C seçeneğinde özne 
konumunda yer alan “these consultants” 
(bu danışmanlar) ifadesinin önceki cümlede 
karşılık olacağı bir isim ya da isim öbeği 
yoktur. Bilindiği gibi bir cümlede zamir 
ya da işaret sıfatı kullanabilmek için, söz 
konusu isimden önceki cümlede söz edilmiş 
olmalıdır. Bu nedenle de paragrafın akışını 
bozmaktadır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

78 A Parça genel olarak sağlıklı, etkin bir 
örgütsel kültür yaratmanın öncelikle iyi 
iletişim kurmakla mümkün olduğu ile ilgili. 
A seçeneğinde verilen “Etkili bir örgütsel 
kültür, şirketin uzun dönem amaçlarına 
ulaşabilmesi için kendisini işletme 
stratejisine göre düzenler” ifadesi, ana 
konunun dışında kaldığı için bu paragrafın 
metinsel birliğini bozmaktadır. Paragrafın 
diğer tüm cümlelerinde kültürel değişimin 
zorluğundan, sağlıklı bir kültürel yapının nasıl 
oluşturulacağından söz edilmiştir. Hiçbir 
cümlede örgütsel kültüre yer verilmemiştir. 
Oysa konu cümlesi neye odaklanıyorsa, 
paragrafın diğer cümleleri o konudan 
söz etmelidir. Bu durumda doğru yanıt A 
seçeneği olacaktır.
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79 A Parça genel olarak glokom hastalığı ile 
ilgili. A seçeneğinde verilen “Pek çok göz 
rahatsızlığı olmasına rağmen, Birleşik 
Devletler nüfusunun yüzde onundan 
fazlasını hep birlikte etkileyen üç tür vardır” 
ifadesi, ana konunun dışında kaldığı için bu 
paragrafın metinsel birliğini bozmaktadır. 
Eğer bu konu cümlesi olacaksa, paragrafın 
diğer cümleleri bu üç tür göz hastalığı ve 
ABD’deki genel durum hakkında bilgiler 
sunmalıdır. Oysa diğer cümlelerde tamamen 
bir göz hastalığı olan glokom hakkında tanım 
ve bilgilere yer verilmiştir. İlk cümle konu 
cümlesi olmaya uygun olmadığından, doğru 
yanıt A seçeneğidir.

80 D Parça genel olarak kişinin kendisine ve diğer 
insanlar arasındaki sosyal hiyerarşi içinde 
nerede olduğuna odaklanan insanların 
kültürünün depresyonla ilişkilendirilmesi 
ile ilgili. D seçeneğinde verilen “Öte 
yandan, aynı kültürden gelen bir kişi ailevi 
sorumlulukları ihtiyaç duyulma, yararlı ve 
yetkin hissedilme olarak görebilir” ifadesi, 
ana konunun dışında kaldığı için bu 
paragrafın metinsel birliğini bozmaktadır. 
Bu cümleden sonra gelen cümlede yer alan 
“in contrast, other cultures” (buna karşın, 
diğer kültürler) ifadesinin dördüncü cümlenin 
anlamca devamı olması imkansızdır. 
Ancak son cümledeki bu ifade, üçüncü 
cümlede yer alan “in Western cultures” 
(batı kültürlerinde) ifadesinin devamı 
niteliğindedir. Bu durumda akışı bozan 
cümle dördüncü cümle olduğundan, doğru 
yanıt D seçeneğidir. Bu seçenek üç ve 
beşinci cümleler arasına girerek paragrafın 
akıcılığını bozmaktadır.


