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1 A Cümleye “Neolitik dönemin sona erişi, 
kentsel uygarlığın yükselişi ya da metal 
aletlerin ya da yazının bulunuşu gibi 
yeniliklerle ayırt edilmektedir” anlamını A 
seçeneğindeki “innovations = yenilikler” 
verebilir. Doğru yanıt A seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

B) subsequence:
alt dizi, ardıllık

C) simulation:
simülasyon, benzetim

D) inquisition:
engizisyon, sorgulama, inceleme, sorgu

E) reversion:
evirtim, terslik, terse dönme

2 C Cümleye “Sendikalarla işverenler arasındaki 
ilişki bir kez daha çatışmacı ve yıkıcı 
bir hal aldı” anlamını C seçeneğindeki 
“confrontational = cepheleşmiş, 
çatışmacı, zıtlaşan” verebilir. Doğru yanıt 
C seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) smooth:
pürüzsüz, düz, düzgün

B) compromising:
uzlaşımcı, uzlaşmacı

D) friendly:
dostane, dostça

E) lucrative:
kârlı, kazançlı, verimli
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3 D Cümleye “Şangay’ın çok sayıdaki 
endüstriyel banliyölerinden birinde yaşayan 
aileler, çocuklarının çevredeki fabrika ve geri 
dönüşüm tesislerinden kaynaklanan kurşun 
zehirlenmelerinden sıkıntı çektiklerini 
söylüyorlar” anlamını D seçeneğindeki 
“suffer = acı çekmek, sıkıntı çekmek” 
verebilir. Doğru yanıt D seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) starve:
açlıktan ölmek

B) affect:
etkilenmek 

C) recover:
iyileşmek, düzelmek 

E) commence:
başlamak

4 E Cümleye “Salı günü yedi bilim adamı ve diğer 
uzmanlar, yıkıcı 2020 depreminden önce 
iddiaya göre halkı yeterince uyaramadıkları 
için, cinayet suçlamasıyla mahkemeye sevk 
edildi” anlamını E seçeneğindeki “allegedly 
= iddiaya göre, sözde” verebilir. Doğru 
yanıt E seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) rightly:
haklı bir şekilde, haklı olarak, dürüstçe

B) casually:
rahat bir şekilde, sıradan, üstünkörü

C) thoroughly:
detaylı, kapsamlı bir şekilde, tastamam, 
büsbütün

D) flawlessly:
hatasız bir şekilde, pürüzsüz bir şekilde, 
kusursuzca
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5 A Cümleye “Birkaç yıllık sıkıntıdan sonra 
küçük kız nihayet hastaneye kaldırıldığında, 
hayvan tüylerine karşı alerjisi olduğu ortaya 
çıktı” anlamını A seçeneğindeki “turn out 
= ortaya çıkmak, -e dönüşmek” verebilir. 
Doğru yanıt A seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

B) come up with:
yeni bir fikir / düşünce ortaya atmak, öne 
sürmek

C) work out:
egzersiz yapmak, çözmek, halletmek, 
tasarlamak

D) put forward:
ileri sürmek, öne sürmek, ortaya atmak

E) bring about:
-e neden olmak, yol açmak

6 C Soru kökünde geçen “advise” fiilinden 
sonra doğrudan bir fiil kullanılırsa, bahse 
konu fiil “gerund (Ving)” olarak çekilir. Fiilden 
sonra zamir kullanılırsa, o zaman “TO 
+ infinitive” kullanılır. Sorudaki cümlede 
fiilden sonra doğrudan fiil geldiğine göre, 
boşluğa gelecek fiilin “gerund (Ving)” olarak 
çekimi “mastering” olmalıdır. İkinci 
boşlukta kullanılan “before” bir edat olarak 
kullanılmıştır ve edatlardan sonra gelen fiiller 
de “gerund (Ving)” olarak çekilir. Dolayısıyla 
ikinci boşluğa gelen fiilin de “gerund (Ving)” 
olarak çekimi “beginning” olacaktır. 
Her iki fiilin doğru çekimi C seçeneğinde 
verildiğinden bahse konu seçenek doğrudur. 
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7 A Soru kökünde geçen “noun clause” (that-
clause)’a bağlı “adverbial clause” (because) 
cümleciği içinde geçen “at the time” (= o 
zamanda) ifadesi ile “suggested” fiili her 
iki cümlede de geçen olayların geçmişte 
olduğunu göstermektedir. Yalnızca A ve 
B seçeneklerinde her iki eylem de geçmiş 
zamanlıdır, ancak B seçeneğinde nedenin 
sonuçtan sonra gerçekleşmiş olması 
gibi bir durum yaratılmıştır. Böyle bir şey 
olamayacağından, B seçeneği de elenir. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.

8 E Bu sorunun ilk bölümünde anlatılan eylem, 
geçmişten günümüze kadar devam eden 
bir eylemi ifade ettiğinden “present perfect 
tense” kullanımını gerektirir. İkinci bölümde 
ise tamamen geçmişte kalmış bir olaydan 
söz ediliyor ve bu yüzden bu bölümde 
“past tense” kullanılmalıdır. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.

9 E Bu soruda ilk boşluktan sonra gelen “global 
economic growth” sözcüğünden önce 
bağıl edat olarak “in” edatı kullanılmalıdır. 
Artış ya da düşüş belirten isim, sıfat ve 
fiil türü sözcüklerden sonra artış veya 
düşüşün yeri ifade ediliyorsa “in” edatı, 
yüzde ya da derecesi ifade ediliyorsa “by” 
edatı kullanılır. İkinci boşlukta ise, diğer 
sözcükler arası anlam ilişkisi kuran ilgeç 
bilgisi sorgulanmaktadır. İkinci boşluktan 
önce gelen “prepare” sözcüğünden sonra 
bağıl ilgeç olarak “for” ilgeci kullanılmalıdır. 
Doğru yanıt E seçeneğidir.

10 B İlk boşluktan önce gelen fiil “prevent + sb. / 
sth. + from” şeklinde kullanıldığı için “-den” 
anlamında “from” ilgeci kullanılabilir. 
İkinci boşlukta ise, boşluktan önce gelen 
“approach = yaklaşım” sözcüğünden sonra 
yönelim belirtmek üzere bağıl edat olarak 
“to” kullanılır. Doğru yanıt B seçeneğidir.
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11 A Cümleye “Dünyadaki petrol rezervleri 
toplamı hâlâ net değil, çünkü dünyanın 
büyük bir bölümü hâlâ keşfedilmedi” 
anlamını A seçeneğindeki “since = çünkü” 
verebilir. Doğru yanıt A seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

B) though:
-e rağmen

C) due to:
-den dolayı, yüzünden (İsim öbeğini 
ana cümleye bağlar. Bu soruda iki ayrı 
cümleyi birbirine bağlayacak bir bağlaca 
ihtiyaç olduğundan doğru yanıt olamaz.)

D) now that:
madem ki, -dığına göre

E) as a result of:
-nin sonucu olarak

12 E Ana cümlede anlamca boşa çıkan bir 
beklenti yaratan yan cümleyi ana cümleye 
bağlamak için seçenekler arasından 
yalnızca “though” kullanılabilir. Doğru yanıt 
E seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı 
“Bu dilin, çok az kişi tarafından konuşuluyor 
olmasına rağmen nasıl ve neden 400 yıldan 
daha fazla yıldır yaşamakta olduğu bir sırdır.”
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13 B Yapısal olarak birbirinden ayrı iki cümle 
arasındaki anlam ilişkisini kurabilmek 
ve böylelikle akıcılığı sağlayabilmek için 
kullandığımız yapılara “transitional words 
/ transitors / connectors” adını veririz. Bu 
soruda “transitional words / 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 “Aşırı 
nüfuslanma giderek daha ciddi bir sorun 
oluyor” ve boşluktan sonra gelen cümle ise 
“... pek çok aile hâlâ çok sayıda çocuk sahibi 
olmaya devam ediyor” şeklinde çevrilebilir. 
Seçenekler incelendiğinde bu iki ifadeyi 
birbirine bağlayacak geçiş kelimesinin 
(transitional words / transitors / connectors) 
“ancak” anlamına gelen “however” 
olduğunu görülecektir. Bu durumda cümlenin 
anlamı “Aşırı nüfuslanma giderek daha ciddi 
bir sorun oluyor, ancak, pek çok aile hâlâ 
çok sayıda çocuk sahibi olmaya devam 
ediyor” olacaktır. Doğru yanıt B seçeneğidir. 

Diğer seçenekler; 

A) similarly:
benzer şekilde

C) as a matter of fact:
işin doğrusu, aslında

D) consequently:
sonuç olarak, sonuçta 

E) therefore:
öyleyse, o halde, bu nedenle, bu yüzden

14 A Cümleye “Araştırmalar göstermiştir ki, 
çocuğa yönelik kötü muamele çocuk 
üzerinde sağlığın bozulması, sosyal ve 
ruhsal sorunlar ve ekonomik verimlilik 
azalmasını da içeren pek çok zararlı 
etkisi vardır” anlamını A seçeneğindeki 
“including = içeren” verebilir. Doğru yanıt 
A seçeneğidir. 
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15 E Sorudaki cümlede anlatılmak istenen “ya 
sımsıkı bir araya, gelirler ya da ayrılırlar” 
olduğuna göre “ya .... ya da” anlamını 
veren “either .... or” doğru yanıt olur. Doğru 
yanıt C seçeneğidir. A seçeneğindeki 
“that”bağlacından sonra tam cümle 
gelmelidir ve bu nedenle uygun değildir. E 
seçeneğindeki “so / as” bağlacı ardından 
“infinitive” (to + V1) yapı gelmesini gerektirir.

16 A Bu cümleye “Biyologların internetteki 
bilgileri kullanarak (by using) virüsü 
kopyalayabileceklerinden korkuyorlar” 
anlamını “by” edatıyla verebiliriz. Doğru 
yanıt A seçeneğidir.

Diğer seçenekler ve anlamları:

B) to use:
kullanmak için (amaç belirtir)

C) having been used:
kullanılmış

D) without using: 
kullanmadan

E) to be used:
kullanılması için (edilgen amaç belirtir)

17 C Cümleye “Bilim adamları 1918 yılında 
gripten ölen insanların akciğerlerinden 
alınan maddeyi kullandılar” anlamını C 
seçeneğindeki “obtain = almak, elde 
etmek” verebilir. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) revert:
tersine çevirmek, geri dönmek, eski 
haline döndürmek

B) deprive (of):
yoksun bırakmak, mahrum etmek

D) suffer (from):
muzdarip olmak, sıkıntı çekmek, acı 
çekmek

E) stem (from):
-den gelmek, çıkmak, kökünden gelmek
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18 A Cümleye “… virüsün genetik yapısını 
analiz ettiler” anlamını A seçeneğindeki 
“genetic = genetik” verebilir. Doğru yanıt A 
seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

B) typical:
tipik, tipine özgü, ayırıcı

C) precious:
değerli, kıymetli

D) official:
resmi

E) evident:
açık, aşikar, belli

19 E Boşluktan önce gelen “mix” (karıştırmak, 
karışmak) fiilinden sonra bağıl edat olarak 
“with” (ile) kullanılır. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.

20 E Cümleye “Bu, bilim adamları için çok endişe 
vericidir, çünkü geçmişte herkes bir salgın 
hastalığın yalnızca bir kuş gribi virüsünün bir 
insan gribi virüsüyle birleşmesiyle mümkün 
olacağına inanırdı” anlamını “because” ile 
verebiliriz. Doğru yanıt E seçeneğidir.
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21 B Sorudaki cümle işlevsel olarak 
incelendiğinde, “after” bağlacı bulunan yan 
cümlenin zamanının “past” olduğu görülür. 
Bu nedenle ana cümlenin zamanı da zaman 
uyumu şartı gereği “past” olmalıdır. A, C ve 
D seçenekleri zaman uyumsuzluğundan 
kolaylıkla elenebilir B ve E seçeneği 
belirtilen zamanda çekildiği için doğru yanıta 
bu iki seçenek kavramsal olarak incelenerek 
ulaşılabilir. Kavramsal olarak incelendiğinde 
ise, soru kökünde verilen “Bir krizin 
varlığını reddettikten, yatırımcıların, siyasi 
müttefiklerin ve diğer Avrupalı liderlerin 
güvenlerini kaybettikten sonra ...” ifadesini 
B seçeneğinde verilen“... Berlusconi’nin 
istifası geldi” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlar. Doğru yanıt B seçeneğidir. 
Ayrıca soru kökünde geçen “he” zamiri 
B seçeneğinde geçen “Berlusconi” ismi 
yerine kullanılmış ve doğru yanıtın tespitinde 
ipucu oluşturmuştur.

22 D Bu soru kökünde geçen “due to the fact 
that” bağlacından dolayı soru kökünde 
verilen cümle, doğru yanıt olacak olan ana 
cümlenin nedeni olmalıdır. Yani soru kökü 
ile doğru yanıt arasında neden-sonuç ilişkisi 
olmalıdır. Bu durumda soru kavramsal 
olarak incelenmelidir. Soru kavramsal olarak 
incelediğinde ise soru kökünde geçen “Bir 
ülkeye zenginleşme ve büyüme imkânını 
sunan şey ekonomik gelişme olduğu için …” 
ifadesini anlamlı bir şekilde D seçeneğinde 
verilen “ekonomik gelişme toplum için her 
zaman bir sorun olmuştur” ifadesi tamamlar. 
Doğru yanıt D seçeneğidir. Bu durumda 
cümlenin anlamı: “Bir ülkeye zenginleşme 
ve büyüme imkânını sunan şey ekonomik 
gelişme olduğu için, ekonomik gelişme 
toplum için her zaman bir sorun olmuştur” 
olur.
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23 B Bu soru kökünde geçen “since” (çünkü, 
yüzünden) 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 
geçen “İnsanoğlu besinleri tüketmeden 
yaşayamayacağı için …” ifadesini anlamlı 
olarak B seçeneğinde geçen “yiyecekler 
insan hayatının önemli bir parçasıdır” ifadesi 
tamamlar. Doğru yanıt B seçeneğidir. 
Bu durumda cümlenin anlamı “İnsanoğlu 
besinleri tüketmeden yaşayamayacağı 
için, yiyecekler insan hayatının önemli bir 
parçasıdır” olur.

24 B “But” ile başlayan soru kökündeki 
cümleyle, doğru yanıtı oluşturacak seçenek 
arasında anlamsal zıtlık olmalıdır. Bu 
nedenle bu sorunun doğru yanıtı, soru 
kökünün ve seçeneklerin kavramsal olarak 
incelenmesiyle tespit edilebilir. Soru kökünde 
verilen, “ancak basketbola ilişkin olarak, 
ayakkabılar giyilen kıyafetle birlikte açık ara 
en önemli parçadır” ifadesini seçenekler 
içinden anlamlı olarak B seçeneğinde verilen 
“Her spor belirli özel ekipmanla oynanır” 
tamamlar. Doğru yanıt B seçeneğidir. 

25 D Soru kökünde verilen “New York şehri çok 
sayıda insan tarafından yalnızca seyahat 
amaçlı ziyaret edilmez,” ifadesini anlamsal 
olarak en iyi D seçeneğinde verilen “aynı 
zamanda pek çok etkinlikte en iyi partiyi 
orada vermek için” ifadesi tamamlar. Bu 
durumda cümlenin anlamı “New York şehri 
çok sayıda insan tarafından yalnızca seyahat 
amaçlı değil, aynı zamanda pek çok etkinlikte 
en iyi partiyi orada vermek için ziyaret edilir” 
olacaktır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Diğer 
seçenekler anlamsal olarak soru kökündeki 
cümleyi doğru olarak tamamlayamaz.
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26 C Soru kökünde verilen “…. pek çok giyim 
mağazası çok çeşitli son moda yün dış giyim 
eşyasını piyasaya sundu” ifadesini anlamsal 
olarak en iyi C seçeneğinde verilen “soğuk kış 
yaklaştıkça ” ifadesi tamamlar. Bu durumda 
cümlenin anlamı “Soğuk kış yaklaştıkça, pek 
çok giyim mağazası çok çeşitli son moda 
yün dış giyim eşyasını piyasaya sundu” 
olacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Diğer 
seçenekler anlamsal olarak soru kökündeki 
cümleyi doğru olarak tamamlayamaz.

27 E Soru kökünde verilen “o zaman aşırı 
derecede endişeye hiç gerek yoktur” ifadesini 
anlamsal olarak en iyi E seçeneğinde 
verilen “Eğer çocuğunuzun korkusu onun 
günlük hayatına engel olmuyor ya da sıkıntı 
yaratmıyorsa” ifadesi tamamlar. Bu durumda 
cümlenin anlamı “Eğer çocuğunuzun 
korkusu onun günlük hayatına engel 
olmuyor ya da sıkıntı yaratmıyorsa, o zaman 
aşırı derecede endişeye hiç gerek yoktur” 
olacaktır. Doğru yanıt E seçeneğidir. Diğer 
seçenekler anlamsal olarak soru kökündeki 
cümleyi doğru olarak tamamlayamaz.

İPUCU    If …… , then ….

28 B Soru kökünde verilen “Otomobillerde 
ve evlerde gittikçe artan pasif içicicilik, 
nikotin bağımlılığı semptomları görülen 
çocukların sayısının artma olasılığıyla 
bağlantılıydı” ifadesini anlamsal olarak en 
iyi B seçeneğinde verilen “bu çocuklar daha 
önce hiç sigara içmemiş olsalar bile” ifadesi 
tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı 
“Otomobillerde ve evlerde gittikçe artan pasif 
içicicilik, bu çocuklar daha önce hiç sigara 
içmemiş olsalar bile, nikotin bağımlılığı 
semptomları görülen çocukların sayısının 
artma olasılığıyla bağlantılıydı” olacaktır. 
Doğru yanıt B seçeneğidir. Diğer seçenekler 
anlamsal olarak soru kökündeki cümleyi 
doğru olarak tamamlayamaz. 
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29 B Soru kökünde “Geçenlerde yapılan 
çalışmanın …. parçadan çıkartılabilir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“with some degree of accuracy” = “belli 
bir doğruluk derecesiyle” denilmektedir. 
Bu açıklamaya göre soru kökünü, B 
seçeneğinde geçen “yüzde yüz doğruluğa 
ulaşamadığı” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Bu durumda cümlenin 
tamamı “Geçenlerde yapılan çalışmanın 
yüzde yüz doğruluğa ulaşamadığı parçadan 
çıkartılabilir” olur. Doğru yanıt B seçeneğidir.

30 A Soru kökünde “Araştırmanın … -dığını 
paragraftan anlayabiliriz” şeklinde bir ifade 
yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada “The study is the 
first to test whether personality traits 
can be discerned through body odor” 
= “Araştırma kişilik özelliklerinin vücut 
kokusuyla ayırt edilip edilemeyeceğini tespit 
etmeye çalışan ilk çalışmadır” denilmektedir. 
Bu açıklamaya göre soru kökünü, A 
seçeneğinde verilen “kişilik özelliklerinin 
vücut kokusuyla ne şekilde ilişkili olduğunu 
tespit etmeyi amaçladığını” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt A 
seçeneğidir.

31 B Soru kökünde “Parçadaki araştırma 
göstermiştir ki” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “when forming a first impression, 
we take into account a person’s smell … 
” = “ilk izlenimi oluştururken, kişinin vücut 
kokusunu dikkate alırız” denilmektedir. 
Bu açıklamaya göre soru kökünü, B 
seçeneğinde verilen “insanlarla ilgili ilk 
kararlarımızı vücut kokularına göre veririz,” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt B seçeneğidir.
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32 C Soru kökünde “Parçaya göre ….. yanlış 
bir görüştür” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayacak seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “That’s not to say that chronic 
stress has no effect on a person’s 
lifespan” = “Bu, kronik stresin insan ömrü 
üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı anlamına 
gelmez” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, C seçeneğinde geçen 
“kronik stresin insan ömrü üzerinde hiçbir 
etkisinin olmadığı düşüncesi” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt C 
seçeneğidir.

33 A Soru kökünde “…… parçadan çıkartılabilir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada geçen 
“British civil servants at the top of the 
greasy pole outlive those at the bottom” 
cümlesinde “Terfi sisteminin en tepesindeki 
İngiliz kamu çalışanları en alttakilerden fazla 
yaşarlar” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, A seçeneğinde verilen 
“Bir kişinin statüsü ne kadar yüksek ise, 
daha iyi sağlık hizmeti alabilme olasılığının 
da o kadar iyi olacağı” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt A 
seçeneğidir.

34 A Soru kökünde “Parçaya göre ….. bir kişinin 
…-sı, uzun yıllar yaşamasına katkıda bulunan 
bir faktör değildir” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “Access to wealth, education and 
the best health care of their times would 
seem to be obvious factors” = “Zenginliğe, 
eğitime ve zamanın en iyi sağlık imkânlarına 
erişebilmek, açıkça görülebilen etmenler 
arasındadır” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, A seçeneğinde verilen 
“doğduğu yer” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt A seçeneğidir.
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35 B Soru kökünde “Parçaya göre, davranış 
psikolojisi araştırmaları için maymunların 
kullanılmasında paneldekilerin kriterleri 
……. -dır” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “such studies must provide 
insights into the brain and behavior 
that otherwise are unattainable” = “bu tür 
çalışmalar, beyin ve davranış araştırmalarına 
başka şekilde elde edilemeyecek çözümler 
sunmalıdır” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, B seçeneğinde verilen 
“eğer bu tür araştırmalar başka hiçbir 
şekilde elde edemeyeceğimiz beyin ve 
insan davranışlarını anlamamıza yardımcı 
olacaksa, maymunların davranış psikolojisi 
araştırmalarında kullanılabileceği” ifadesi 
doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru 
yanıt B seçeneğidir.

36 A Soru kökünde “Parçadan … çıkartılabilir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “The 
panel advised the government to limit use 
of chimps in behavioral research as well” = 
“panel, davranış psikolojisi araştırmalarında 
maymunların kullanılmalarına sınır getirmesi 
konusunda hükümete tavsiyelerde bulundu” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre, soru 
kökünü, A seçeneğinde verilen “bilim 
adamlarının maymunlar üzerinde yoğun 
tıbbi deneyler yapmaya devam edeceği” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.



www.pelikanyayinevi.com.tr

YDT 6 DENEME

Deneme - 2
Açıklamalı Çözümler

37 D Soru kökündeki cümlede “Bilimsel 
araştırmalarda maymunların kullanımının 
…. parçadan anlaşılabilir” şeklinde bir ifade 
yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru  
olarak tamamlayacak seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada geçen “The apes’ genetic 
similarity to people has long caused a 
quandary. It’s what has made them so 
valuable to scientists for nearly a century. 
They were vital in creating a vaccine for 
hepatitis B, for example, and even were 
shot into space to make sure the trip 
wouldn’t kill the astronauts next in line. 
But that close relationship also has urged 
animal rights groups to argue that using 
chimps for biomedical research is unethical, 
even cruel” ifadelerinden, maymunların 
deneylerde kullanılmalarının olumlu 
yanlarının olduğu kadar, olumsuz yanlarının 
da olduğunu anlayabiliriz. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, D seçeneğinde geçen 
“olumlu yanlarının olduğu kadar olumsuz 
yanlarının da olduğu” anlamına gelen 
“a mixed blessing” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

38 A Soru kökündeki cümlede “Parçada evliliğin 
…. açıktır” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayacak seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “Only a smidgen over half of 
Americans are currently married, down 
from 72% in the 1960s. Between 2009 and 
2010 alone, the marriage rate declined by 
5%” = “1960’larda oran %72 iken, şu anda 
Amerikalıların yarısından biraz fazlası 
evli. Sadece 2009 ile 2010 yılları arasında 
evlilik oranı % 5 düştü” denilmektedir. Bu 
açıklamaya göre soru kökünü, A seçeneğinde 
geçen “Amerika’da düşüş içerisinde olduğu” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.



www.pelikanyayinevi.com.tr

YDT 6 DENEME

Deneme - 2
Açıklamalı Çözümler

39 C Soru kökündeki cümlede “Yazarın tonundan, 
yazarın …. çıkartılabilir” şeklinde bir ifade 
yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayacak seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada “The institution is 
losing its status as a social obligation, 
but not necessarily its desirability, 
which is something good” = “Kurum, 
sosyal zorunluluk bakımından statüsünü 
kaybediyor, ancak bu ille de istenilirliğini 
kaybediyor anlamına gelmez, ki bu da iyi 
bir şeydir” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, C seçeneğinde verilen 
“evliliğin sosyal bir kurum olarak istendik 
bir şey olması gerektiğine inandığı” ifadesi 
doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru 
yanıt C seçeneğidir.

40 B Soru kökündeki cümlede “Yazar lüks bir 
araca sahip olmayı …. –ya benzetir” şeklinde 
bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya 
göre doğru olarak tamamlayacak seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “, since 
marriage is now largely practiced among 
high-status, college-educated individuals, 
it may even be becoming more prestigious 
– the relationship equivalent of owning a 
luxury car” = “Günümüzde evlilik genel olarak 
yüksek statülü üniversite mezunu bireyler 
arasında yapıldığından, daha prestijli bir 
hale geliyor bile olabilir – lüks bir arabaya 
sahip olmaya denk bir ilişki” denilmektedir. 
Bu açıklamaya göre soru kökünü, B 
seçeneğinde verilen “yüksek statüdeki 
üniversite mezunu bireylerin evliliğine” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt B seçeneğidir.
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41 B Soru kökündeki cümlede “Solakların … 
parçadan çıkartılabilir” şeklinde bir ifade 
yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayacak seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada “left-handed individuals 
have more symmetrical brains than 
right-handers” = “solak bireyler, sağ elini 
kullananlara göre daha simetrik beyne 
sahiptirler” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, B seçeneğinde verilen 
“sağ elini kullananlarla kıyaslandıklarında, 
farklı beyin yapılarına sahip oldukları” ifadesi 
doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru 
yanıt B seçeneğidir.

42 E Soru kökündeki cümlede “Parçaya göre … 
” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayacak 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada geçen 
“The incidence of left handedness among 
creative individuals, those with superior math 
abilities and those who excel in the visual arts 
have added credence to certain personality 
types being more common among left 
handed people” ifadelerinden, solak olmak 
ile sanatsal yetilere sahip olmak arasında 
bir ilişki olduğu açıktır. Bu açıklamaya göre 
soru kökünü, E seçeneğinde verilen “solak 
olmak genellikle sanatsal yetilere sahip 
olmakla ilişkilendirilmiştir” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.
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43 E Soru kökündeki cümlede “… parçada 
açıkça ifade edilmiştir” şeklinde bir ifade 
yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayacak seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada “the stigma and negative 
implications attached to the use of the left 
hand are now almost extinct” = “sol elin 
kullanımına atfedilen utanç ve üstü kapalı 
anlamlar şimdilerde neredeyse tamamen 
yok oldu” denilmektedir. Bu açıklamaya göre 
soru kökünü, E seçeneğinde verilen “solak 
olmayla ilişkilendirilen utancın artık bittiği” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt E seçeneğidir.

44 E Bir gazetede çıkan takviye ilaçların ani 
körlüğe neden olduğu ile ilgili habere ilişkin 
Maggie ile Eric arasında geçen diyalogda, 
Eric “Bu bilgiye nereden ulaştın?” diye 
sorduğunda Maggie “Günlük gazetelerden 
birinde bir yazıda okudum” diyor. Bu 
durumda Eric “Ben bu konuda çabuk karar 
vermezdim, çünkü çoğu gazete yazısı çok 
da güvenilir değildir” demiş olmalıdır. Doğru 
yanıt E seçeneğidir. Bu seçenekte geçen 
“it” Maggie’nin ilk cümlesinde geçen “the 
supplementary pills that are said to boost 
one’s energy may cause immediate 
blindness” şeklindeki haber metni yerine 
kullanılmış ve doğru yanıtın bulunmasında 
ipucu oluşturmuştur. 

45 E Dany ile Rudy arasında geçen bu konuşmada, 
Danny “Suriye sınırında nelerin olup bittiğini 
takip ediyor musun?” diye sorduğunda Rudy 
“Son iki haftadır çok meşgul olduğumdan, 
ne televizyon seyredebildim ne de gazete 
okuyabildim” diyor. Bu durumda Danny 
“Gerilim mi? Suriye ile Türkiye arasında 
mı?” diye sormuş olmalı ki, Rudy “Bir kere, 
her iki taraftan da hükümet yetkilileri gerilimi 
düşürmek için ellerinden geleni yapıyor” 
diye cevap vermiş olmalı. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.
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46 D Kevin ile Dennis arasında geçen bu 
konuşmada, Dennis “Hayır. Öyleyse 
ne istiyorlar?” diye sorduğunda, Kevin 
onların isteklerini belirtmek adına “İş 
imkânlarından, düşük ücretlerden, 
kalitesiz eğitim tesislerinden, gelir 
dağılımındaki dengesizlikten ve kötü yaşam 
standartlarından memnun değiller” diye yanıt 
vermiş olmalı. Doğru yanıt D seçeneğidir. 
Bu seçenekte geçen “they” Paris’de 
gösteri yapan kişilerin yerine zamir olarak 
kullanılmış ve doğru yanıtın bulunmasında 
ipucu oluşturmuştur. 

47 E Baba ile oğul arasında geçen bu 
konuşmada, oğul babasına “Baba, gençken 
şimdiki işini seçme kararını nasıl verdin? 
Herhangi bir kişi kararının üzerinde etkili 
oldu mu?” diye sorduğunda oğlu ona “Pek 
değil. Büyüklerimin bir kaç tavsiyesi dışında 
tamamen benim kendi kararımdı” demiş 
olmalı ki tekrar söz alan oğlu “Dolayısıyla 
işinde çok mutlusundur. Ne de olsa kendi 
kararın” demiş olmalıdır. Bu durumda doğru 
yanıt E seçeneğidir. Bu seçenekte geçen 
“it” zamiri, oğlun ilk cümlesinde geçen 
“decision” yerine kullanılmış ve doğru 
yanıtın bulunmasında ipucu oluşturmuştur. 

48 B Öğretmen ile öğrencisi arasında geçen 
bu konuşmada, öğrenci “Evet, bu doğru 
efendim. Ancak benim için son bir iyilik 
yapamaz mısınız? Belki bir hafta daha?” 
diye sorduğunda, öğretmen “Tek bir gün 
bile olmaz! Bu akşama kadar getir, yoksa 
kalırsın!” demiş olmalı ki, öğrenci “Bu kadar 
zalim olamazsınız ….” diyor. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.
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49 D Soruda verilen cümlenin anlamı “Tarihin 
izlerine bakarsanız ve toplumdaki çeşitli 
moda eğilimlerini incelerseniz, her dönemin 
iftihar ettiği belli başlı stil ve eğilimlerin 
olduğunun farkına varırsınız” olduğuna göre, 
bu cümleye anlamca en yakın seçenek 
D olur: “When you study the history of 
fashion trends in a society, you will find 
out that every era has its own distinctive 
characteristics in styles and trends, 
each of which they are boastful of” = “Bir 
toplumda moda eğilimlerini incelerseniz, her 
çağın stil ve eğilimlerde, her birinin iftihar 
ettiği kendi farklı özellikleri olduğunu fark 
edeceksiniz.” Bu açıklama doğrultusunda 
D seçeneği soru kökünü anlamca en yakın 
karşılayan tek seçenektir.

50 B Soruda verilen cümlenin anlamı “Simyacıların 
her yerdeki asıl amaçları sıradan metalleri 
bir şekilde altın ya da gümüşe çevirmek ve 
insan hayatını sonsuza kadar uzatmaya 
çalışmaktı” olduğuna göre, bu cümleye 
anlamca en yakın seçenek B olur: “The 
major purpose of alchemists everywhere 
was to attempt to in some way turn 
common metals into gold or silver and to 
extend human life forever” = “Her yerde 
simyacıların ana hedefi bir şekilde sıradan 
metalleri altın ya da gümüşe dönüştürmek 
ve insan hayatını sonsuza kadar uzatmaya 
çalışmaktı.” Bu açıklama doğrultusunda B 
seçeneği soru kökünü anlamca en yakın 
karşılayan tek seçenektir.
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51 E Soruda verilen cümlenin anlamı “Uygun çevre 
ve dış tasarıma sahip bir ev bulduktan sonra, 
iç mimarisini değerlendirmelisiniz” olduğuna 
göre, bu cümleye anlamca en yakın seçenek 
E olur: “You should assess the internal 
architectural feature after finding a house 
with an appropriate neighborhood and 
exterior design” = “Uygun çevre ve dış 
tasarıma sahip bir ev bulduktan sonra, iç 
tasarım özelliklerini değerlendirmelisiniz.” 
Bu açıklama doğrultusunda E seçeneği soru 
kökünü anlamca en yakın karşılayan tek 
seçenektir.

52 B Soruda verilen cümlenin anlamı “Ülkenizdeki 
siyasi sınıfın tasfiye edilmesi, sonuçta ille de 
daha iyi yönetilen bir devlet ya da daha mutlu 
bir toplum ortaya çıkarmayacaktır” olduğuna 
göre, bu cümleye anlamca en yakın seçenek 
B olur: “Getting rid of your countries 
politicians will not inevitably lead to a 
better-governed state or happier society” 
= “Ülkenizin politikacılarından kurtulmanız, 
kaçınılmaz olarak daha iyi yönetilen bir 
devlete ya da daha mutlu bir topluma yol 
açmayacaktır” Bu açıklama doğrultusunda 
B seçeneği soru kökünü anlamca en yakın 
karşılayan tek seçenektir.

53 C Sorudaki cümlede geçen “unlike” 
ifadesinden tezat bir mukayese olduğu 
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla doğru yanıtı 
oluşturan cümlede de bir zıtlık olmalıdır. 
Bu yönde zıtlığa / tezatlığa A ve C 
seçeneklerinde rastlıyoruz. Anlamsal olarak 
bakıldığında, soru cümlesinde “Kitlelerin 
aksine, bireylerin akılcılığı ve gerçeklere 
olan bir ilgisi vardır” deniliyor. Benzer 
anlamı taşıyan cümle C seçeneğinde 
verilmiştir. Doğru yanıt C seçeneğidir.
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54 D Bir süpermarketten taze olduğuna 
inandığınız portakal suyu alıyorsunuz. Eve 
gelince kullanma tarihinin geçtiğini fark 
ediyorsunuz. Portakal suyunu geri götürüp, 
başkasını istiyorsunuz. Müşteri servisindeki 
satış elemanı özür diler bir tarzda size 
“İşte buyurun, günlük portakal suyu. Bu 
tatsızlıktan dolayı özür dilerim” diyebilir. 
Doğru yanıt D seçeneğidir.

55 A Sadece güvenilir kredi geçmişine sahip 
müşterilere kredi veren bir bankanın 
müdürüsünüz. Bu özelliklere sahip olmayan 
bir müşteri sizden kredi talebinde bulunuyor. 
Sizi bir daha rahatsız etmemesi için “Ne 
yazık ki, size kredi veremeyiz. Korkarım 
bir ipotek söz konusu olamaz” diyerek onu 
geri çevirirsiniz. Doğru yanıt A seçeneğidir.

56 E Gazetede yazdığı kitapla ilgili bir 
arkadaşınızla yapılan röportajı görüyor ve 
şaşırıyorsunuz. Kitap çok satanlar listesine 
girmiş. Onu arayıp takdirinizi belirtmek 
için heyecanla “İnanamıyorum! Kitap 
yazdığını bana söylememiştin. Tebrikler.” 
dersiniz. Doğru yanıt E seçeneğidir.

57 C Düzenlediğiniz seminerin çok başarılı 
olması sonucu personelinize hitaben 
teşekkür etmek üzere “Son olarak, eğer 
arkadaşlarım teşekkürlerimi kabul 
ederlerse sevinirim. Bu konferans sizlerin 
çalışmalarıyla başarıldı” denilebilir. Doğru 
yanıt C seçeneğidir.

58 A Bir arkadaşınız sizi kendi konserine davet 
ediyor, fakat siz o akşamı kız arkadaşınız ile 
beraber geçirmek istiyorsunuz. Arkadaşınızı 
kırmadan ona “Seni reddetmek istemem 
ama Cumartesi akşam doluyum” 
diyebilirsiniz. Doğru yanıt A seçeneğidir.
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59 C Paragraf, kostüm ve giyeceklerin içinde 
bulundukları zamandan etkilenmeleri ile 
ilgili. İlk cümlenin yeri boş bırakıldığına göre, 
bu boşluğa tüm paragrafa hakim olan genel 
konuyu açıkça ifade edecek genel kapsamlı 
bir cümle gelmelidir. C seçeneğinde verilen 
“modanın giyim şekilleri zamanla değişir” 
ifadesi, paragrafın genel konusuna paralel 
genel kapsamlı bir ifadedir ve paragrafı 
metinsel birlik ve bütünlük içinde tamamlar. 
Doğru yanıt C seçeneğidir.

60 E Paragrafın ilk cümlesinde, depremin 
meydana gelişinin yeryüzünün iki katmanının 
kayması sonucu gerçekleştiği ifade ediliyor. 
İkinci cümlede ise bu kaymanın olduğu yere 
fay hattı adı verildiği belirtiliyor. Boşluktan 
sonra gelen son cümlede ise, “Benzer şekilde, 
yeryüzünde bu yerin hemen üzerindeki 
noktaya depremin merkez üssü adı verilir” 
deniliyor. Bu cümlede geçen “likewise” 
(benzer şekilde) ifadesinden sonra gelen 
ifade, bir tanıma işaret ediyor. Bu durumda 
boşluğa gelecek cümlede de depremle ilgili 
başka bir tanıma yer verilmiş olmalıdır. Bu 
açıklama doğrultusunda E seçeneğinde 
verilen “Depremin başladığı yeryüzünün 
alt kısma deprem iç merkezi ” ifadesinde, 
depremin iç merkezi tanımlanmaktadır. Bu 
durumda E seçeneği paragrafı metinsel birlik 
ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. Doğru 
yanıt E seçeneğidir.
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61 B Paragraf, Occupy Wall Street protestolarının 
politik sonuçlar doğuran sembolik bir hareket 
olduğunun ifade edildiği konu cümlesi ile 
başlamış. Bu cümleyi en iyi B seçeneğinde 
verilen “Bu, (movement) halkın çıkarlarını, 
kamu yararına dayalı bir ekonomiyi ve 
hükümetimizin bu ihtiyacı tatmin etmede 
başarısız olduğunu sembolize eder” 
ifadesi paragrafı metinsel birlik ve bütünlük 
içinde tamamlamaktadır. Doğru yanıt B 
seçeneğidir. Bu seçenekte geçen “it” zamiri 
“Occupy Wall Street movement” için 
kullanılmış ve doğru yanıtın bulunmasında 
ipucu oluşturmuştur.

62 A Paragraf, kız ve erkek çocuklarda ergenlik 
döneminin farklı dönemlerde gelişmesi ile 
ilgili. İlk cümlede herkesin vücudunun farklı 
dönemlerde ve farklı oranlarda değişim 
geçirdiği ifade ediliyor. İkinci cümlede ise, 
bazı gençlerin buluğ çağına 9, 10 ya da 
11 yaşında başladığı belirtiliyor. Boşluktan 
sonra gelen cümlede ise, “Kızlar buluğ 
çağına genellikle erkeklerden daha erken 
başlarlar” deniliyor. Bu durumda araya 
gelecek cümlede kız-erkek farkına işaret 
edecek ve bu konuya giriş yapacak bir 
ifade yer almalıdır. Buna uygun bir ifadeye 
A seçeneğinde rastlıyoruz. A seçeneğinde 
verilen “Ergenlik döneminde kızlar ve 
erkekler pek çok değişiklik yaşarlar” 
ifadesi paragrafı metinsel birlik ve bütünlük 
içinde tamamlamaktadır. Doğru yanıt A 
seçeneğidir.

63 C İkinci cümledeki “their” iyelik sıfatının 
neye karşılık geldiği ilk cümlede açık isim 
olarak var olmalıdır. Bununla birlikte, ikinci 
cümle söz konusu canlının beslenme 
özelliklerinden bahsettiğinden ve ilk cümle 
ana tema cümlesi olduğundan, bu cümlede 
de paralel bir anlam aranmalıdır. C seçeneği 
bu açıklamalara göre doğru yanıt olur: 
“Köpekbalıklarının çoğu etoburdur ve 
nispeten büyük avlarla beslenirler.”
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64 B Soru kökünde verilen ana cümlenin özne 
+ yüklemi “trends today are to introduce 
new products” ifadesidir ve bu ifade 
yalnızca B seçeneğinde “Günümüzde 
eğilim, ….. yeni ürünler sunma yönündedir” 
şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru 
yanıt B seçeneğidir.

65 A Soru kökünde verilen cümlede geçen “… 
using all of their senses to understand 
and recognize the world around them 
….” ifadesinin Türkçe dengi yalnızca A 
seçeneğinde “etraflarındaki dünyayı anlamak 
ve tanımak için tüm duyularını kullanarak” 
şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru 
yanıt A seçeneğidir.

66 A Soru kökünde verilen cümlede geçen “… 
that authoritarian systems were always 
bound to fail, and be clumsy and out of touch 
with their citizens …” ifadesinin Türkçe dengi 
yalnızca A seçeneğinde “devamlı olarak 
başarısız olmaya ve hantal kalmaya 
mahkum olduklarına ve Sovyetler 
Birliği gibi vatandaşlarıyla temaslarının 
kesilmiş olduğuna” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

67 B Bu soruyu daha kolay yanıtlamak için daha 
kısa olan ve cümlenin önünde kullanılan 
zaman zarf cümleciğini incelemek yararlı 
olacaktır. Bu kısmın çevirisi “Değer 
verdiğimiz birisi tarafından bir öneri 
yapıldığında” olacaktır. O halde B seçeneği 
doğru olur.

68 E Bazı çeviri sorularında doğru yanıta sadece 
ana cümlenin yüklemini sorgulayarak 
gidilebilir. Verilen İngilizce cümlenin 
yüklemine bakılırsa (has always been 
seen) doğru yanıtın E olacağı görülür (has 
been seen = görülmüştür). Doğru yanıt E 
seçeneğidir.
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69 B Bu cümlede özellikle özne + yüklem öbeği 
olan “we are pretty certain” ifadesinin çevirisi 
sorgulanırsa doğru yanıt kolayca bulunabilir: 
“oldukça eminiz.” Bu çeviriye uygun olan B 
seçeneği doğru yanıt olur.

70 A Soru kökünde verilen cümlede geçen 
“… bırakın ülkenin yeniden yapılanma 
çabalarını ….” ifadesinin İngilizce dengi 
yalnızca A seçeneğinde “let alone the 
efforts of national reconstruction” şeklinde 
doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt A 
seçeneğidir.

71 E Soru kökünde verilen cümlede geçen “… 
Son birkaç yıl boyunca, bombardımanına 
uğradık” ifadesinin İngilizce dengi yalnızca 
E seçeneğinde “Over the past couple of 
years, we have been bombarded” şeklinde 
doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.

72 C Soru kökünde verilen cümlede geçen 
“… maksadıyla yıllardır yeterince gizli 
brifinglere katıldık” ifadesinin İngilizce 
dengi yalnızca C seçeneğinde “We have 
been in enough classified briefings over 
the years in order to” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

73 B Bu sorunun daha kolay yanıtlanması için 
sorudaki cümlenin özne + yüklem ikilisini 
sorgulayalım: “Yaptığımız araştırma + 
göstermektedir” Şimdi de bu ifadenin 
çevirisine bakalım: “The research we have 
undertaken + demonstrates ...” Doğru 
yanıt B seçeneğidir.
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74 C Bu cümlenin özne öbeği cevabı kolayca 
bulmamızda çok yararlı olacaktır: “Bugünün 
daha yaşlıca olan insanları” ifadesinin 
İngilizce karşılığı “The older people of 
today” olacaktır. Ayrıca cümlenin yüklemi 
olan “yaşamışlardır” ifadesi ise “lived / 
experienced” şeklinde “simple past” çekimli 
bir ifade olmalıdır. Yükleme göre A, C ve E 
seçenekleri uygun görünmektedir. Ancak 
özne bloğunu oluşturan ifadenin doğru 
çevirisi yalnızca C seçeneğinde verilmiştir. 
Doğru yanıt C seçeneğidir.

75 B Öncelikle sorudaki cümle bir zarf yan 
cümleciği içermediğinden C ve E seçenekleri 
elenmelidir (as / as to whether). Sorudaki 
cümlenin yüklemi “keşfettiler” olduğuna 
göre, bu fiilin İngilizce’deki karşılığı “have 
discovered” olur. Yüklemlere göre bu 
karşılığın olduğu tek seçenek olan B 
seçeneği doğru yanıttır.

76 A Parça genel olarak sigortanın hayatımızın 
her alanında bir zorunluluk haline geldiği 
ve bu nedenle sigortacının işinin zor olduğu 
ile ilgili. A seçeneğinde geçen “Sigorta 
acentesi yönetim yazılımı, gerekli tüm bilgiyi 
bir yerde toplar ve sigortacının ihtiyacına 
göre organize eder” ifadesi, konu cümlesi 
olması bakımından, konuyu yönetim yazılımı 
üzerine odaklamaktadır. Oysa paragrafın 
diğer cümlelerinde bu konudan söz 
edilmemektedir. Bu açıdan bakıldığında, ilk 
cümle ana konuya göre çok dar kapsamlıdır 
ve paragrafın metinsel bütünlüğünü 
bozmaktadır. Doğru yanıt A seçeneğidir.
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77 B Parça genel olarak insanoğlunun gücü ele 
geçirme isteğinin kendi doğasından ileri 
geldiği ile ilgili. İkinci cümle olarak verilen 
“Genel olarak gücün iki şekli vardır; fiziksel 
ve zihinsel” ifadesi, ana konunun dışında 
kaldığı için bu paragrafın metinsel birliğini 
bozmaktadır. Çünkü bu cümleden sonra 
gelen cümlelerde normal olarak bu iki farka 
değinilmesi gerekirken, aksine yine güce 
olan sevgi ve güç sahibi olabilme isteğinden 
söz edilmiştir. Bu açıklamalara göre doğru 
yanıt B seçeneğidir.

78 E Parça genel olarak artan insan ihtiyaçlarının 
ekosistem üzerine olan etkisi ile ilgili. 
Paragrafın son cümlesi olan “Her insanın, her 
biri ekolojik sonuçlar doğuran yeterli temiz 
su, yiyecek, sığınma ve enerji hakkı vardır” 
ifadesi, ana konunun dışında kaldığı için bu 
paragrafın metinsel birliğini bozmaktadır. 
Paragrafın diğer tüm cümlelerine hakim 
olan konu insanın artan ihtiyaçları ve bu 
ihtiyaçların çeşitliliği ile ilgilidir. Bu durumda 
doğru yanıt E seçeneğidir.

79 A Parça genel olarak, vücudun ateşlenmesinin 
vücudun bir savunma mekanizması 
olduğu ve ateşlenme esnasında vücutta 
olan değişiklikler ile ilgili. İlk cümlede 
yer alan “Buharlı banyolar solunum yolu 
hastalıklarının iyileşmesinde daha etkili olsa 
da, saunalar ve buharlı banyoların benzer 
etkileri vardır ve temel olarak kişisel tercih 
meselesidir” ifadesi, ana konunun dışında 
kaldığı için bu paragrafın metinsel birliğini 
bozmaktadır. Görüldüğü üzere aslında konu 
cümlesi olması gereken bu ifade, paragrafın 
hiçbir cümlesiyle doğrudan anlamca 
ilişkili değildir. Bu durumda doğru yanıt A 
seçeneğidir.
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80 E Parça genel olarak ülke çapındaki barajların 
tamirat masrafları ile ilgili. E seçeneğinde 
geçen “Sel suları şehir merkezini ve yerleşim 
yerlerini 30 feet (=7,5 metre) derinliğinde 
bir göle çevirecek ve endüstriyel ve tarım 
alanlarına da yayılacak” ifadesi, ana 
konunun dışında kaldığı için bu paragrafın 
metinsel birliğini bozmaktadır. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.


