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1 C Cümleye “Ebeveynlerin çocuklarına 
ödevlerini yaptırmaya çalışırken, doğru 
tutumu takınmaları önemlidir” anlamını 
C seçeneğindeki “attitude = tutum, 
tavır, davranış” verebilir. Doğru yanıt C 
seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) objective:
hedef, amaç, gaye, maksat; tarafsız 
(adj.)

B) reconciliation:
uzlaşma, barışma

D) investment:
yatırım

E) neutrality:
yansız olma, tarafsızlık

2 E Cümleye “Depremler öngörülemez oldukları 
için, erken uyarı destekçileri, insanları ve ticari 
sektörü yer sallanmadan önce hazırlamanın 
ikinci en iyi şey olduğunu söylüyorlar” 
anlamını E seçeneğindeki “unpredictable = 
öngörülemez, tahmin edilemez” verebilir. 
Doğru yanıt E seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) contradictory:
çelişen, çelişkili, tutarsız, aykırı, tezat

B) moderate:
ılıman, ılımlı, ölçülü, makul, orta halli

C) tremendous:
çok büyük, muazzam, kocaman, heybetli

D) volatile:
oynak, istikrarsız, uçucu, değişken
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3 E Sorudaki cümlede, şehir merkezinde yol 
kenarlarına araba park edilmesine izin 
verilmesinin ne gibi bir sonuca yol açtığını 
ifade edecek fiil türü sözcüğü bulmamız 
isteniyor. Cümlenin ikinci bölümünde ise 
birbirinin yanı sıra çok fazla araç park 
edildiğinden söz ediliyor. Bu durumda 
ortaya çıkan sonuç olumsuz olmalıdır. 
Cümleyi anlamca doğru tamamlayacak fiil 
türü sözcük E seçeneğindeki “aggravate” 
(kötüleştirmek, ağırlaştırmak) olur.

Diğer seçenekler ve anlamları:

separate:
ayırmak

sustain:
sürdürmek, devam ettirmek, korumak

restrict:
kısıtlamak, sınırlamak

evacuate:
tahliye etmek, boşaltmak

4 D Cümleye “Kampüs Stadyum’undaki 
öğrenci bölümünde katılımın düşmesi, en 
sonunda üniversitenin bu koltukları öğrenci 
olmayanlara satmasına yol açtı” anlamını D 
seçeneğindeki “ultimately = en sonunda, 
en nihayetinde, sonuçta” verebilir. Doğru 
yanıt D seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) dreadfully:
korkunç bir şekilde, fazlasıyla, dehşetle 

B) seriously:
ciddi bir şekilde, cidden, ciddi olarak

C) bluntly:
açık açık, dobra dobra, açıkça

E) obviously:
açıkça, besbelli, apaçık
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5 A “Phrasal Verb” bilgisinin sorgulandığı bu soruda 
verilen cümlede, doktorlar ve diğer sağlık 
ekiplerinin depremin vurduğu bölgede baş 
gösteren salgın hastalıkla mücadele etmekte 
oldukları söyleniyor. Sonra da bu uğurda 
ellerinden geleni yaptıkları söyleniyor. O halde 
“bastırmak” anlamını veren “keep down” 
cümleyi anlamlı bir şekilde tamamlayacaktır. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.

Diğer seçenekler ve anlamları:

make up:
uydurmak, icat etmek, kafadan atmak; 
hazırlamak; telafi etmek

turn down:
geri çevirmek, reddetmek; azaltmak, 
kısmak

set off:
başlamak, yola koyulmak

cover up:
kapamak, örtmek, gizlemek

6 B Soruda verilen cümlede geçen “were forcibly 
returned” ifadesinden cümlenin genel 
zamanının “past” olması gerektiği sonucuna 
varılır. Cümlede “past” zamanlar dışında 
başkaca bir zaman kalıbının kullanılmasını 
gerektirecek bir zaman ipucu yoktur. Bu 
nedenle öncelikle “present perfect” ve “simple 
present” çekimli fiillerin önerildiği D ve E 
seçenekleri elenmelidir. C seçeneğinde verilen 
“were made” ise “passive” çekimlidir, ancak 
fiilin arkasında nesne olarak “a dramatic 
push” ifadesi olduğundan, bu seçenekte doğru 
olamaz. İkinci boşluğun hemen öncesinde yer 
alan “amid” edatından sonra ise “infinitive” 
yapıda bir fiil gelemez. Edatlardan sonra 
ya “gerund” (isim fiil) ya da sıfat gelebilir. Bu 
durumda A ve B seçenekleri arasında doğru 
cevap B seçeneği doğru yanıt olacaktır. 
B seçeneğinde ikinci boşluk için önerilen 
“heightened” (yükselmiş durumdaki) sözcüğü, 
“tension” (tansiyon, gerilim) sözcüğünü 
nitelemek üzere sıfat olarak kullanılmıştır. 
İlk boşlukta “past perfect” kullanılması, 
cümlenin devamında kullanılan “were forcibly 
returned” eyleminden daha önce gerçekleşmiş 
olduğundan, kullanımı doğrudur. Bu durumda 
doğru yanıt B seçeneği olacaktır. 
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7 E  Cümle başındaki boş özne durumundaki 
“it” zamirinden sonra gelen “claim” fiili 
edilgen olmak durumundadır. B seçeneği bu 
nedenle yanlış olur. Cümlede “past perfect” 
kullanımını gerektiren bir zaman ayrımı 
söz konusu değildir. Bu nedenle A ve C 
seçenekleri de yanlış olur. Cümlenin ikinci 
boşluğunda ise “future tense” kullanılması 
uygun olur, çünkü peşinden gelen zaman 
zarfı “not later than the end of the judicial 
year” gelecek zamana atıfta bulunmaktadır. 
Bu durumda doğru yanıt E seçeneği 
olacaktır.

8 A Bir fiili, Ving haline getirerek isim işlevinde 
(gerund) kullanabiliriz. Bu sorunun ilk 
kısmında fiilin, Ving halinin isim cümleciğinin 
öznesi konumunda, isim işlevinde 
kullanılması sorgulanmıştır. Bilindiği gibi fiiller 
cümlenin öznesi olarak kullanıldıklarında 
“gerund” (Ving) yapıda olmaları gerekir. 
Cümlenin ikinci kısmında ise “prevent 
+ sb. + from” yapısı sorgulanmaktadır. 
Cümlede yüklem konumundaki “prevent” 
fiili, ardından nesne alması durumunda 
nesneden önce “from” edatını gerekli 
kılar. Edatlardan sonra da daima “gerund” 
kullanılması gereklidir. Bu açıklamalar 
doğrultusunda doğru yanıt A seçeneğidir.

9 D Bu soruda edat bilgisi sorgulanmaktadır. 
Cümlenin başındaki “companies trying to 
gain the upper hand ……. an evolving 
market” ifadesinin “gelişmekte olan pazarda 
üstünlüğü sağlamaya çalışan şirketler ile” 
anlamını ifadesine “with” ilgeci ile verebiliriz. 
İkinci boşluktan sonra gelen “market” 
(pazar, piyasa) sözcüğünden önce bağıl 
ilgeç olarak “in” ilgeci kullanılmalıdır Doğru 
yanıt D seçeneğidir.
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10 A Bu soruda ilk boşluktan önce gelen “in 
search” sözcüğünden sonra bağıl edat 
olarak “of” edatı kullanılmalıdır. Söz konusu 
“in search of” kalıplaşmış bir edat öbeğidir 
ve “arayışı içinde” anlamına gelir. Tüm 
seçenekler içinde bu şartı sağlayan tek 
seçeneğin A olduğu görülür. İkinci boşluktan 
sonra gelen “extinction” sözcüğünden 
önce yönelme belirten bir edat olarak “-ye, 
-ya” anlamında “into” edatı kullanılabilir. 
Doğru yanıt A seçeneğidir. 

11 C Bu soruda bir cümle ile bir isim öbeğini 
anlamsal olarak ilişkilendirmeye yarayan 
bağlayıcı zarf türü ifadeler sorgulanmaktadır. 
Soruda verilen cümle ile isim öbeği arasında 
neden / sonuç olduğu göze çarpmaktadır. 
Verilen cümleye “Afrika, küçük ekonomik 
boyutu yüzünden uluslararası sistem 
içerisinde ötekileştirilmiştir” anlamını sadece 
C seçeneğindeki “because of = -den 
dolayı, yüzünden” verebilir. Doğru yanıt C 
seçeneğidir. 

Diğer seçenekler ve anlamları;

A) such as:
... gibi, mesela, örneğin

B) despite:
-e rağmen

D) by means of:
vasıtasıyla, yoluyla, aracılığıyla

E) instead of:
-nin yerine
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12 E Cümleye “Çin’de demir paralar genellikle 
içinde delikler olan metallerden yapılırdı, 
böylece bir zincir yapmak için demir 
paraları bir araya getirebilirdiniz” anlamını 
E seçeneğindeki “so that = böylece, 
böylelikle, bu sayede, bu yüzden” verebilir. 
Soruda verilen cümlede boşluktan sonra 
gelen yan cümlecikte yer alan “could” kipliği 
“so that” bağlacının kullanımı için önemli 
bir ipucu oluşturmaktadır. Bu bağlaçtan 
sonra gelen yan cümlecikte genellikle “can, 
could, might” gibi bir kiplik kullanımı söz 
konusudur. Doğru yanıt E seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) so as (to):
-mak için, -mak amacıyla

B) such that:
öyle ki

C) whereas:
-iken, oysa ki

D) in case:
…. olur diye, -ması durumunda, -ması 
halinde

13 C Cümleye “Hiç sigara içmemiş, ancak hava 
kirliliğinin düzeyinin yüksek olduğu yerlerde 
yaşayan insanların akciğer kanserinden 
ölme olasılıkları daha temiz havada yaşayan 
insanlardan yaklaşık olarak yirmi kat daha 
fazladır” anlamını C seçeneğindeki “more 
likely = daha fazla olası” verebilir. Sorudaki 
cümlede geçen “than” sözcüğü cümleyi 
tamamlayacak yapının bir “comparative” 
olmasını gerekli kılar. Bu şartı sağlayan C ve 
D seçenekleri vardır, ancak “more possible 
than” şeklinde bir kullanım yoktur. Olasılık 
karşılaştırması yaparken bunun yerine 
“more likely than” ifadesi kullanılır. Doğru 
yanıt C seçeneğidir. 
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14 E 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 verilmiş olan 
cümlenin anlamı “Yeme bozuklukları irade 
zayıflığından ya da kötü alışkanlıktan 
dolayı değildir” olur. Boşluktan sonraki 
cümle ise Türkçe’ye “Bunlar gerçek, tedavi 
edilebilir hastalıklardır” şeklinde çevrilebilir. 
Seçenekler incelendiğinde bu iki ifadeyi 
birbirine bağlayacak geçiş ifadesinin 
(transitional words / transitors / connectors) 
“daha doğrusu” anlamına gelen “rather” 
olduğu görülecektir. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

A) hence:
dolayısıyla, o halde, nitekim, bunun için, 
bu yüzden

B) nevertheless:
bununla birlikte, ancak, yine de

C) just the same:
buna rağmen, yine de

D) all the same:
buna rağmen, yine de
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15 C Bu soruda ilk boşluktan sonra bir isim öbeği 
(our opinions about the world) ve ikinci 
boşluktan sonra da ikinci bir isim öbeği 
(our interactions with others) kullanılmış 
olması, boşlukları dolduracak ifadenin bir  
“correlative conjunction” yapısı olmasını 
gerektirir. “Correlative  conjunctions” 
adını verdiğimiz bağlaçlar, benzer özellik 
ve nitelikteki iki unsuru bağlamak üzere 
kullanılır ve birinciden sonra ne tür bir 
sözcük ya da yapı kullanılmışsa, ikinciden 
sonra da aynı türden sözcük ya da yapı 
kullanılmalıdır. Seçenekler incelendiğinde 
B ve C seçeneklerinde bu tür yapıların 
olduğu görülecektir. Bu iki seçenek arasında 
seçim, cümlenin anlamı incelerek yapılabilir. 
Soru anlamsal olarak incelendiğinde ise 
soru kökünde verilen, “Ait olduğumuz 
gruplar …?… dünya ile ilgili görüşlerimizi 
…?... diğerleriyle etkileşimlerimizi ve 
aldığımız kararları etkiler” ifadesini anlamlı 
bir şekilde “sadece … değil … aynı 
zamanda …” anlamına gelen “not only … 
but also” ifadesi tamamlar. Doğru yanıt C 
seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı 
“Ait olduğumuz gruplar sadece dünya ile 
ilgili görüşlerimizi değil, aynı zamanda 
diğerleriyle etkileşimlerimizi ve aldığımız 
kararları da etkiler.” 

Diğer seçenekler; 

A) as well / as:
-nın yanı sıra 

B) either / or:
ya …. ya da … 

D) so / that:
o kadar … -ki / öyle …. -ki 

E) more / than:
-den daha fazla / çok
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16 B Bu soruda “transitional words / transitors 
/ connectors” bilgisi ölçülmektedir. Bu 
tür soruları yanıtlarken boşluktan önceki 
ve sonraki cümlelerin anlamları ve bu iki 
cümlenin anlam ilişkisi değerlendirilmelidir. 
Bu soruda boşluktan önce verilen cümlenin 
anlamı “19. yüzyılın sonunda artan sosyal 
baskı altında, bazı üniversiteler kapılarını az 
sayıda kadına açtı” olur. Boşluktan sonraki 
cümlenin anlamı ise, “Daha da önemlisi, 
çoğunlukla kadınlar tarafından yönetilen 
kadın üniversitelerinin kurulmasıydı” şeklinde 
çevrilebilir. İki cümle anlamsal olarak 
karşılaştırıldığında, iki cümle arasında önem 
derecesinin vurgulandığı ve ikinci cümlede 
vurgulanan hususun ilk cümledekine göre 
daha önemli olduğu görülür. Bu durumda 
iki cümle arasında bir anlamsal zıtlık söz 
konusudur. Seçenekler incelendiğinde, 
anlamsal zıtlık ilişkisini kurmaya yarayan 
tek ifadenin B seçeneğindeki “bununla 
birlikte, ancak” anlamına gelen “however” 
olduğunu görülecektir. C seçeneğindeki “in 
case” (-ması halinde, -ması durumunda, 
… olur diye) bir koşul cümleciği bağlacıdır 
ve hiçbir zaman özne ile yüklem arasında 
kullanılamaz ve ana cümle ile yan cümle 
nokta ile birbirinden ayrılamaz. Doğru yanıt 
B seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

A) by coincidence:
tesadüfen, şans eseri, rastlantı eseri

C) in case:
-ması durumunda, -ması halinde, …. 
olur diye

D) therefore:
sonuç olarak, o halde, öyleyse, bu 
yüzden 

E) for instance:
örneğin, mesela
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17 D Bu soruda bağıl edat bilgisi ölçülmeye 
çalışılmaktadır. Edatların sorgulandığı 
sorularda özellikle boşluktan önceki ve 
sonraki sözcüklere yoğunlaşılmalı ve bu 
sözcüklerin birlikte kullanılabileceği olası 
edatlar değerlendirilmelidir. Boşluktan önce 
gelen “equivalent” sözcüğüyle, önünde ve 
arkasındaki iki şey arasındaki denkliği ifade 
ederken, sözcükten sonra “to” (-ye, -ya) 
edatı kullanılır. Doğru yanıt “to” edatının 
verildiği D seçeneğidir. 

18 E Bu sorudaki cümlenin anlamı “Bu 
yüzden, kadın yüksek okulu …… -nin 
pek çok lideri kendilerini sosyal reformcu 
olarak görmüşlerdir” olur. Bu durumda 
boşluğa gelerek cümleyi E seçeneğindeki 
“movement = hareket, akım” anlamlı 
şekilde tamamlayabilir. Doğru yanıt E 
seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) abolition:
kaldırma, iptal etme, yürürlükten 
kaldırma

B) conformation:
uydurma, uyarlama, yapı, biçim, 
uygunluk, uyuşum

C) registration:
kayıt

D) obligation:
zorunluluk, mecburiyet, zaruret; 
yükümlülük, mesuliyet
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19 C Cloze Test soruları kapsamında paragraf 
içinde geçen zaman sorularında, paragrafa 
hakim olan genel zaman kalıbı ile, sorulan 
boşluktan önceki ve sonraki cümlelerdeki 
zaman kipleri dikkate alınmalıdır. Zira, 
eğer öncesinde ve sonrasındaki cümlelerin 
zamanları aynıysa, bu durumda araya 
gelecek cümlenin de zamanı büyük olasılıkla 
aynı olacaktır. Aradaki cümlenin zamanının 
farklı olabilmesi için, o cümlede bu farkı 
yaratacak bir zaman zarfı ya da ifadesinin 
net olarak bulunması gerekir. Soruda 
verilen yan cümle (Although women entered 
universities in large numbers in the first half 
of the twentieth century) ile ana cümle (their 
participation ………… by their professional 
objectives) arasında farklı zaman zarfları 
bulunmamaktadır. Bu durumda iki cümle 
arasında zaman uyumu olması uygun olur. 
O halde “although” bağlacının yer aldığı 
yan cümlenin fiili “simple past tense” olarak 
çekildiği için, başkaca zaman zarfı olamayan 
ana cümlenin de fiili aynı zamanda 
çekilmelidir. Ayrıca geçişli bir fiil olan “limit” 
fiilinin nesnesi sağında olmadığından bu 
fiil edilgen çekilmelidir. Belirtilen zaman 
ve çatıda fiilin çekimi C seçeneğinde 
verilmiştir. Doğru yanıt C seçeneğidir. Öte 
yandan, paragrafın tüm cümlelerinde ortak 
zamanının “past” olması, aradaki cümlede 
başkaca bir zamanı gerektiren zaman 
zarfları olmadığından, yine “past” olmasını 
uygun kılar. Bu husus, paragrafın konu ve 
anlam bütünlüğü ilkesinin bir gereğidir. 
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20 A Cümleye “öğretmenlik, sosyal işler, 
hemşirelik, ev ekonomisi vb.” anlamını “and 
the like” sözcük öbeği verebilir. Doğru yanıt 
A seçeneğidir.

and the like = ve benzeri (vb.)

Diğer seçenekler ve anlamları:

B) so:
o halde, öyleyse, bu yüzden (arkasına 
cümle gelmelidir)

C) alike:
 benzer şekilde, benzer olarak (birbirine 

benzeyen iki şeyden sonra kullanılır: 
Örn. “John and his brother alike …”

D) other:
 öteki, diğeri (bu soruda anlamca uygun 

değildir)
E) such as:
 … gibi, örneğin (öncesinde belirtilen 

bir şeye örnek vermek amacıyla 
kullanılır ve arkasına örnek olarak 
belirtilen isim türü sözcükler gelir.)
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21 B Soru kökü incelendiğinde, “if” ile başlayan 
şart cümleciğinin zamanının “unreal-
present (were to increase)” kalıbında olduğu 
görülecektir. Şart cümleciğinin “unreal-
present” olduğu durumlarda, ana cümlenin 
fiilinin çekimi de “modal + V1” (would / could 
/ might + V1) şeklinde yapılandırılmalıdır. 
Bu durumda bu soruda yalnızca zaman 
uyumu kuralından hareketle doğru yanıta 
ulaşabiliriz. Doğru yanıt B seçeneğidir. 
Anlam olarak incelendiğinde ise soru 
kökünde verilen “Türkiye, ABD gibi İngilizce 
konuşan ülkelerle ihracat ve ticaretini 
arttıracak olsa, …” ifadesini anlamsal olarak 
en iyi B seçeneğinde verilen “bu İngilizce 
seviyesinin gelişimi üzerine de etki ederdi” 
ifadesi tamamlar. Bu açıklamalara göre 
doğru yanıt B seçeneğidir.

Ek Gramer Açıklaması:

Şimdi de şart kipi cümleciklerine ait özel 
kalıpları (conditional clauses) yapısal 
olarak hatırlayalım. Temel olarak üç tür şart 
cümleciği vardır:

  CONDITIONAL CLAUSE

TYPE 1 If + present tense (V1)

TYPE 2 If + past tense (V2) / could + V1

TYPE 3 If + past perfect tense / could have V3

MAIN CLAUSE

TYPE 1 present tense / future / modal + V1

TYPE 2 could / would / might + V1

TYPE 3 might / would / could + have + V3
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22 D Soru kökünde “as” ile başlayan bir yan 
cümlecik verilmiştir. Cümlenin anlamından 
“as” bağlacının “-dıkça” anlamında 
kullanıldığı ve zaman ilişkisi oluşturduğu 
sonucuna varılmaktadır. Soru kökünde 
verilen “Avrupa ekonomisi hız kaybettikçe 
...” ifadesini anlamsal olarak en iyi D 
seçeneğinde verilen “endüstri kaynaklı sera 
gazı salınımı azalacak ve karbon kredilerine 
olan talep düşecektir” ifadesi tamamlar. 
Bu durumda cümlenin anlamı “Avrupa 
ekonomisi hız kaybettikçe, endüstri kaynaklı 
sera gazı salınımı azalacak ve karbon 
kredilerine olan talep düşecektir” olacaktır. 
Doğru yanıt D seçeneğidir. Diğer seçenekler 
kavramsal olarak soru kökündeki cümleyi 
anlamlı olarak tamamlamaktan uzaktır.

23 A Soru kökünde “while” ile başlayan yan 
cümlecik yer almaktadır. Bu bağlaç zaman 
ilişkisi belirtmek amacıyla kullanıldığı gibi, 
ana cümle ile yan cümle arasında doğrudan 
zıtlık ifade etmek amacıyla da kullanılır. Bu 
soruda ana cümle ile yan cümle arasındaki 
anlamsal zıtlık söz konusudur. Soru 
kökünde verilen “Astları uzlaşma hakkında 
konuşurken ...” ifadesini anlamsal olarak 
en iyi A seçeneğinde verilen “Bayan 
Merkel, özellikle Yunanistan gibi Avrupa’nın 
tembellerine çok az sempati göstererek 
Alman dinleyicilerinin önünde sert çizgisini 
sürdürdü” ifadesi tamamlar. Bu durumda 
cümlenin anlamı “Astları uzlaşma hakkında 
konuşurken, Bayan Merkel, özellikle 
Yunanistan gibi Avrupa’nın tembellerine çok 
az sempati göstererek Alman dinleyicilerinin 
önünde sert çizgisini sürdürdü” olacaktır. 
Doğru yanıt A seçeneğidir. Diğer seçenekler 
kavramsal olarak cümleyi anlamlı olarak 
tamamlayamaz.
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24 B Soru kökündeki ifade bir edat öbeğidir 
ve “Erkeğin neden kadından daha fazla 
kazandığı konusunda ... ,” anlamına 
gelmektedir. Soru kökünde bu ifadeden 
sonra hangi tip ya da kalıp cümle yapısının 
gelmesi gerektiği konusunda kısıtlayıcı 
bir bilgi ya da ipucu bulunmamaktadır. Bu 
durumda bu soruda doğru yanıta, soruyu 
kavramsal olarak inceleyerek ulaşabiliriz. 
Seçenekler içinde B seçeneğinde verilen “… 
bazı insanlar cinsiyet ayrımının önemli 
bir rol oynadığı düşüncesindedir” ifadesi 
cümleyi anlamlı olarak tamamlar. Bir bütün 
olarak cümlenin anlamı şöyle olur: “Erkeğin 
neden kadından daha fazla kazandığı 
konusunda, bazı insanlar cinsiyet ayrımının 
önemli bir rol oynadığı düşüncesindedir.” 
Doğru yanıt B seçeneğidir. 

25 E Soru kökünde yer alan ifadede “... saldırıya 
uğramış gibi çığlık atarak ve korkmuş bir 
şekilde uyanırdı” deniliyor. Bu ifadeye 
dikkatlice bakılırsa, bu cümleyi anlamlı 
olarak tamamlayacak ifadenin “when” 
(ne zaman) sorusuna cevap verecek bir 
ifade olmasının uygun olacağı anlaşılır. 
Bu ifadeyi bu çerçevede anlamsal olarak 
en iyi E seçeneğinde verilen “Uyurken 
üzerine bir kağıt parçasının düşmesi ya 
da annesinin üzerindeki örtüyü düzeltmesi 
gibi küçücük bir rahatsızlık olduğunda...” 
ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin bir 
bütün olarak anlamı “Uyurken üzerine bir 
kağıt parçasının düşmesi ya da annesinin 
üzerindeki örtüyü düzeltmesi gibi küçücük 
bir rahatsızlık olduğunda, saldırıya uğramış 
gibi çığlık atarak ve korkmuş bir şekilde 
uyanırdı” olur. Doğru yanıt E seçeneğidir. 
Diğer seçenekler soru kökündeki cümleyi 
anlamlı olarak tamamlamaktan uzaktır.
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26 B Soru kökünde temel cümle verilmiş ve bu 
cümleyi anlamlı olarak tamamlayacak yan 
cümlecik istenmiştir. Soru kökünde verilen 
cümlenin anlamı “Diğer hayvanların aksine, 
insanlar kümülatif bir kültüre sahiptirler” 
olduğuna göre, bu ifadeyi anlamsal olarak 
en iyi B seçeneğinde verilen “temel bir 
becerinin veya bilgi parçacığının tüm topluma 
yayıldığı” şeklindeki sıfat cümleciği tamamlar. 
Bu sıfat cümleciği hemen önünde yer 
alan “a cumulative culture” isim öbeğini 
nitelemektedir. Bu durumda cümlenin anlamı 
“Diğer hayvanların aksine, insanlar temel bir 
becerinin veya bilgi parçacığının tüm topluma 
yayıldığı kümülatif bir kültüre sahiptirler” 
olacaktır. Doğru yanıt B seçeneğidir. Diğer 
seçenekler soru kökündeki cümleyi anlamlı 
olarak tamamlamaktan uzaktır.

27 C Soru kökünde verilen cümlede “... sömürge 
ülkelerini gereksiz bir savaşa davet ederek, 
tüm küçük ülkeleri kesinlikle savaşın içine 
çekmiştir” deniliyor. Bu cümlede geçen ikinci 
“it” zamiri, ülkelerin içine çekildiği şeyi ifade 
eden isim türü bir sözcüğün yerine zamir olarak 
kullanılmıştır. Küçük ülkelerin içine çekildiği 
şey büyük olasılıkla bir savaş olmalıdır. Buna 
uygun bir ifade “World War I” şeklinde C 
seçeneğinde verilmiştir. Aynı cümlede geçen 
birinci “it” zamiri ise, küçük ülkeleri savaşın 
içine çeken şeyin yerine kullanılmıştır. Bu 
da yine C seçeneğinde özne konumunda 
verilen “imperialism” (emperyalizm) sözcüğü 
olacaktır. Anlamca da C seçeneği soru 
kökünde verilen cümleyi doğru bir şekilde 
tamamlayacaktır: “Emperyalizm Birinci Dünya 
Savaşı’nın yegane sebebi olmasa da, …” 
ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı 
“Emperyalizm Birinci Dünya Savaşı’nın yegane 
sebebi olmasa da, sömürge ülkelerini gereksiz 
bir savaşa davet ederek, tüm küçük ülkeleri 
kesinlikle savaşın içine çekmiştir” olacaktır. 
Doğru yanıt C seçeneğidir. Diğer seçenekler 
anlamsal olarak soru kökündeki cümleyi doğru 
tamamlayamaz. 
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28 A Soru kökünde verilen cümlede “Gemi 
bulunduğu yerden oynayınca, İtalyan 
dalgıçlar alabora olmuş yolcu gemisindeki 
aramalarına ara verdiler ...” deniliyor. Bu 
temel cümleyi anlamca tamamlayacak yan 
cümleciği bulmamız isteniyor. Sorudaki 
cümlenin anlamı dikkatlice incelenirse, bu 
ifadeyi doğru tamamlayacak yan cümleciğin 
zaman belirten bir cümlecik olması gerektiği 
sonucuna varılabilir. Ayrıca dalgıçlar 
aramalarına ara vermişlerse, bu durumda 
boşluğa gelecek cümle batık gemi ile ilgili 
ortaya çıkan bir olumsuzluğa değinmiş 
olmalıdır. Bu açıklamalara göre soru kökünde 
yer alan ifadeyi anlamsal olarak en iyi A 
seçeneğinde verilen “Dalan ekiplere tehdit 
oluşturabilecek birkaç santimlik kaymanın 
sonrasında” ifadesi tamamlar. Bu durumda 
cümlenin anlamı “Dalan ekiplere tehdit 
oluşturabilecek birkaç santimlik kaymanın 
sonrasında, Gemi bulunduğu yerden 
oynayınca, İtalyan dalgıçlar alabora olmuş 
yolcu gemisindeki aramalarına ara verdiler” 
olacaktır. Doğru yanıt A seçeneğidir. Diğer 
seçenekler kavramsal olarak soru köküyle 
ilgili değildir.

29 C Soru kökünde “... parçadan çıkartabiliriz” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “a 
federal advisory panel had asked two leading 
journals to withhold details of experiments” 
= “bir federal danışma paneli önde gelen iki 
dergiden deneyin detaylarını saklamasını 
istedi” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, C seçeneğinde verilen 
“bazı deneylerin detaylarının halkla 
paylaşılması engellendi” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt C 
seçeneğidir.
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30 D Soru kökünde “Hükümetin ... parçadan 
çıkartabiliriz” şeklinde bir ifade yer 
alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada yer alan “the first time 
the government had interceded this way 
in biomedical research” cümlesinde, 
“hükümetin biyomedikal araştırmaya bu 
şekilde ilk müdahale edişi” denilmektedir. Bu 
açıklamaya göre soru kökünü, D seçeneğinde 
verilen “biyomedikal araştırma deneylerine 
daha önceden hiç müdahale etmediği” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt D seçeneğidir.

31 E Soru kökünde “Bacon’ın .... parçadan açık 
bir şekilde anlaşılabilir” şeklinde bir ifade yer 
alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “Bacon, the 17th-century British 
philosopher long credited with illuminating 
the scientific method” cümlesinde “bilimsel 
yönteme ışık tutmasıyla uzun zaman 
değer verilen 17. yüzyıl İngiliz filozofu 
Bacon” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, E seçeneğinde verilen 
“ünlü bir filozof olduğu” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.
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32 A Soru kökünde “Parçadan anlaşılacağı 
gibi, meditasyon ...” şeklinde bir ifade yer 
alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada geçen “For peace of 
mind, one has to learn to meditate. It does 
not come as naturally as thinking, ruminating 
or contemplating. Meditation implies 
concentrated mental effort of a particular 
kind. It means focusing the mind deeply on 
a single subject” ifadelerinden meditasyonun 
yalnızca basit bir düşünme olmadığı sonucu 
kolayca çıkarılabilir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, A seçeneğinde verilen “açıkça ifade 
etmek gerekirse, sıradan düşünme değildir” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.

33 E Soru kökünde “Parçada …. meditasyonun 
kesintiye uğradığı ima edilmektedir” şeklinde 
bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya 
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada yer alan “The 
philosopher who fell in a hole as he was 
walking along reflecting was not meditating. 
Had he been meditating, he would have been 
sitting still” cümlelerinde, “Düşünür halde 
yürürken deliğe düşen filozof meditasyon 
yapmıyordur. Meditasyon yapıyor olsaydı, 
hareketsiz bir şekilde oturuyor olurdu” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, E seçeneğinde verilen “bir insan 
çukura düşerse ya da başına beklenmedik 
bir kaza gelirse” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt E seçeneğidir.
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34 D Soru kökünde “...-den dolayı akademik 
çalışmaların meditasyon olarak kabul 
edilemeyeceği ifade edilmiştir” şeklinde 
bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya 
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada geçen 
“Although the academic might have great 
powers of concentration that keep his mind 
focused on a single issue, wrestling with 
a problem is not meditation because the 
peace and quietude factor is not present” 
cümlesinde, “Akademisyenler düşüncelerini 
tek bir konuya odaklama konusunda büyük 
güçlere sahip olsalar bile, bir sorunla 
mücadele etmek meditasyon değildir, 
çünkü huzur ve sükunet faktörleri yoktur” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, D seçeneğinde verilen “huzurun 
ve sükunetin olmayışı” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

35 E Soru kökünde “Florence Nightingale’in .... 
parçadan çıkartılabilir” şeklinde bir ifade 
yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada Florence Nightingale’in 
kadınlara hiç bir hakkın verilmediği bir 
dönemde, askerlerin içine girip onların 
bakımıyla ilgilendiği, daha sonra da 
hemşireliğin bir meslek olarak kabulünde ve 
hemşire okullarının açılışında öncülük ettiği 
ifade edilmiştir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, E seçeneğinde verilen “zamanının 
çok çok ilerisinde radikal bir kişi olduğu” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt E seçeneğidir.
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36 D Soru kökünde “Lambalı Kadın’ın ... ima 
edilmiştir” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada geçen “Florence Nightingale, 
the Lady with the Lamp,” cümlesinde, 
“Florence Nightingale, Lambalı Kadın ” 
denilmektedir. İngilizcede bir isimden sonra 
virgülle ayrılmış şekilde kullanılan bu gibi 
ifadeler, öncesindeki ismi nitelemeye ve 
açıklamaya yarar. Diğer bir deyişle, bu 
cümle için konuşmak gerekirse, Florence 
Nightingale’in Lambalı Kadın olarak bilindiği 
söylenebilir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, D seçeneğinde verilen “Florence 
Nightingale’e verilen ad olduğu” ifadesi 
doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru 
yanıt D seçeneğidir.

37 D Soru kökünde “Parçaya göre, Florence 
Nightingale …” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada geçen “Despite opposition from 
her family, she decided to devote her life to 
nursing and campaigning for better health 
care and sanitation for all” cümlesinde, 
“Ailesinin itirazına rağmen hayatını 
hemşireliğe, daha iyi sağlık ve hijyen 
koşulları için çalışmaya adamaya karar 
verdi” denilmektedir. Bu açıklamaya göre 
soru kökünü, D seçeneğinde verilen “hijyen 
koşullarını iyileştirmek için çok uğraştı” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt D seçeneğidir.
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38 D Soru kökünde “Muson yağmurlarının ... 
parçadan anlaşılabilir” şeklinde bir ifade 
yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada yer alan “The ancient 
traders described monsoons as a system 
of alternating winds which blow persistently 
from the northeast during the northern 
winter and from the southwest during the 
northern summer” cümlesinde, “Eski tacirler, 
musonları, kuzey yarımküre kışı esnasında 
kuzeydoğudan ve kuzey yarımküre yazı 
esnasında da güneybatıdan kesintisiz olarak 
esen değişken rüzgar sistemi olarak tarif 
ederlerdi” deniliyor. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü D seçeneğinde verilen “yılın değişik 
zamanlarında oluşabilme eğiliminde olduğu” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt D seçeneğidir.

39 C Soru kökünde “Tarımı musonlara bağlı 
olan ülkelerin ... –dığı sonucu çıkarılabilir 
” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada geçen 
“Monsoons are essential for South Asian 
countries like India, as the economy of these 
agriculture-based countries mainly depends 
on the accurate strike of monsoon winds 
which cause rains” cümlesinde, “Hindistan 
gibi Güney Asya ülkeleri için musonlar çok 
önemlidir, çünkü ekonomisi tarıma bağlı olan 
bu ülkeler, ağırlıklı olarak yağmura neden 
olan musonların doğru zamanda gelmesine 
güvenirler” deniliyor. Bu açıklamaya göre 
soru kökünü, C seçeneğinde verilen “bu 
rüzgarlar olmazsa, kurak ve açlıkla karşı 
karşıya kalabileceği” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlayacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir.
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40 B Soru kökünde “Musonların ... parçadan 
çıkarılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada yer alan “Monsoons are essential 
for South Asian countries like India, as 
the economy of these agriculture-based 
countries mainly depends on the accurate 
strike of monsoon winds which cause rains. 
In the monsoon dependent countries, if 
monsoons strike before time, they cause 
severe floods. Likewise, if they arrive late 
or with less intensity, they cause drought 
and famine” cümlelerinde, “Hindistan gibi 
Güney Asya ülkeleri için musonlar çok 
önemlidir, çünkü ekonomisi tarıma bağlı 
olan bu ülkeler, ağırlıklı olarak yağmura 
neden olan musonların doğru zamanda 
gelmesine güvenirler. Musonlara bel 
bağlayan ülkelerde, musonlar zamanından 
önce eserse, şiddetli sellere sebep olurlar. 
Benzer şekilde, eğer geç ya da daha düşük 
şiddette eserlerse, kuraklığa ve kıtlığa 
neden olurlar” deniliyor. Bu açıklamalara 
göre soru kökünü, B seçeneğinde verilen 
“ilgili ülkelerin insanları için hem korkunç 
hem de vazgeçilmez olduğu” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.
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41 A Soru kökünde “Parçaya göre Kate’in 
hikâyesinin sıradan insanların çok ilgisini 
çekmesinin bir nedeni ...” şeklinde bir ifade 
yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada “Or a cautionary tale 
for anyone who dared to dream that the 
struggles of the 20th century would build a 
more equal world in the 21st?” = “Ya da 20. 
yüzyılın mücadelelerinin 21. yüzyılda daha 
eşit bir dünya yaratacağı hayalini kurmaya 
cesaret eden herkes için ders veren 
nitelikte bir hikaye mi?” denilerek Kate’in 
hikayesinin 21. yüzyılın eşitliğe dayalı bir 
yüzyıl olma hayali için bir örnek teşkil ettiği 
ima edilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, A seçeneğinde verilen “insanların 
bu yüzyılın bir eşitlik yüzyılı olduğuna 
inanmalarına sebep olmuş olabilmesidir” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.

42 C Soru kökünde “Kate’i diğerlerinden ayıran 
ona özgü diğer bir özelliğinin ... olduğu 
parçada açıktır” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “she’s the first royal bride to 
have earned a degree” = “O, lisans eğitimi 
almış ilk kraliyet gelinidir” denilmektedir. 
Bu açıklamaya göre soru kökünü, C 
seçeneğinde yer alan “üniversite mezunu 
ilk kraliyet gelini olması” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt C 
seçeneğidir.
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43 B Soru kökünde “... dair sağlam kanıtın olduğu 
parçada açıktır” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “In the seven months since her 
wedding, she has kept her thoughts to herself 
and abided by palace conventions. There 
are signs that she intends to continue to do 
so” = “Düğününden sonraki yedi ay içinde 
düşüncelerini kendine sakladı ve saray 
geleneklerine uydu. Öyle yapmaya devam 
etme niyetinde olduğuna dair emareler de 
var” denilmektedir. Bu açıklamaya göre 
soru kökünü, B seçeneğinde geçen “Kate’in 
monarşinin kurallarına harfiyen uymasının 
muhtemel olduğuna dair” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.

44 E Simon ve Terence arasında geçen bu 
konuşmada Simon “Dün gece Megan Fox’un 
Oscar kazanan en son filmini seyrettin mi?” 
diye sorduğunda Terence “Evet, ama çok da 
beğendiğimi söyleyemem” diyor. Daha sonra 
söz alan Simon “Neden öyle diyorsun? Film, 
birçok ülkede haftalarca kapalı gişe oynadı” 
dediğinde, Terence “Benim için fark etmez. 
Fox’un performansı olağanüstü olabilir, 
ancak hikâye başından sonuna kadar sıkıcı 
ve boştu” demiş olmalıdır. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.

45 B Richard ile Arian arasında geçen bu 
konuşmada Richard “Gazetedeki haber 
iki ülke arasındaki ilişkilerin yine gerildiğini 
söylüyor” dediğinde, Arion “Bunun için 
belirtilmiş olan bir neden var mı?” diye 
soruyor. Richard cevaben B seçeneğinde 
verilen “Aynı eski hikâye: sınır meselesi” 
demiş olmalı ki Arian son söz alışında, 
“Ben onların meseleyi geçen yıl müzakere 
görüşmeleri için bir araya geldiklerinde 
çözdüklerini sanıyordum” desin. B 
seçeneğinde geçen “it” zamiri Richard’ın 
ilk söz alışında geçen “the news article” 
yerine kullanılmış ve ipucu oluşturmuştur.
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46 B Lucy ile Diane, Lucy’nin saç rengi ve stili 
hakkında konuşuyorlar. Diane Lucy’e samimi 
cevap vermesini isteyip istemediğini soruyor. 
Lucy ise samimi cevap beklediğini söylüyor. 
Bu durumda Diane “Aslına bakarsak, stil her 
iki tarafta da aşağı doğru çok düz ve renk 
senin tipin değil” demiş olmalı ki Lucy son 
söz alışında, “Öyleyse, derhal kuaförüme 
gidip bu konuda bir şey yaptırmalıyım” desin. 
Doğru yanıt B seçeneğidir.

47 D Profesör, asistanına “Seni internet tabanlı 
belgelerin bilimsel araştırmalar için pek de 
güvenli olmadığı konusunda uyarmadım 
mı” diye sorduğunda, asistanı “Aslında, 
dersler boyunca birçok kez uyardınız” diyor. 
Bu durumda profesör, “Öyleyse, seni nette 
yayınlanan metinden alıntı yapmaya ne 
zorladı?” diye sormuş olmalı ki, daha sonra 
söz alan asistan “Doğrusunu söylemek 
gerekirse, onları kullanıp kullanmama 
konusunda çelişkili düşüncelerim vardı, 
ancak bölümdeki başka bir profesör 
bana cesaret verdi” diyor. Doğru yanıt D 
seçeneğidir. 

48 A Doktor, Joan’a “Günaydın. Şikâyetiniz 
nedir? diye sorduğunda, Joan şikayetinden 
söz etmiş olmalıdır. Bu durumda şikayetini 
belirtmek üzere “Yüksek ateşim var ve yutma 
zorluğu çekiyorum” demiş olmalı ki, bundan 
sonra doktor,“Bir kontrol edelim. 39,5. 
Boğazınızı göreyim. Şimdi ağzınızı genişçe 
açın. Evet. İşte tamam,” desin. Doğru yanıt 
A seçeneğidir.
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49 C Soruda verilen cümlenin anlamı “İkinci 
Dünya Savaşı’nın başlamasına neden olan 
pek çok sebepten birisi, Milletler Cemiyetinin 
savaşa müdahale etme ve başlamasını 
önlemedeki acizliğidir” olur. Bu durumda 
bu cümleye anlamca en yakın seçenek 
C olur: “It was due to the failure of the 
intervention efforts of the League of 
Nations that the breakout of World War 
II became inevitable” = “İkinci Dünya 
Savaşının çıkışının kaçınılmaz oluşu, 
Milletler Cemiyetinin müdahale çabalarındaki 
başarısızlıktan dolayıdır.” C seçeneğindeki 
cümle soru kökündeki cümleye anlamca en 
yakın olan ifadedir.

50 B Soruda verilen cümlenin anlamı “Teknolojiye 
dayalı hızlı ulaşım imkanlarının olduğu 
modern dünyada, atların tek ulaşım aracı 
olarak kullanıldığı bir dönemin olduğunu 
çoğunlukla unuturuz” olduğuna göre, bu 
cümleye anlamca en yakın seçenek B olur: 
“As we are accustomed to using modern 
transport facilities today, we usually 
do not think of the times when horses 
were the only means of transportation” 
= “Günümüzde modern ulaşım imkanlarını 
kullanmaya alışık olduğumuzdan, atların 
tek ulaşım aracı olduğu zamanları genellikle 
unuturuz.” Bu durumda B seçeneğindeki 
cümle soru kökündeki cümleye anlamca en 
yakın olan ifadedir.
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51 A Soruda verilen cümlenin anlamı “Orta Doğu, 
Osmanlı İmparatorluğunun Birinci Dünya 
Savaşı sonrasındaki çöküşünden beri 
böylesine köklü bir değişim geçirmemiştir” 
olur. Bu durumda, bu cümleye anlamca 
en yakın seçenek A olur: “Not since the 
collapse of the Ottoman Empire after 
the First World War has the Middle East 
experienced such a drastic change” = 
“Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı 
İmparatorluğunun çöküşünden bu yana 
Orta Doğu böylesine önemli bir değişim 
yaşamamıştır.” Bu çerçevede, A seçeneği 
soru kökündeki cümleye anlamca en yakın 
ifadedir.

52 E Soruda verilen cümlenin anlamı “Gerçekten 
bir şeyler hissetmedikçe ağlamak zor 
olduğundan, sanatçılar bazen istedikleri 
anda ağlamalarına yardımcı olması için 
küçük hileler kullanırlar ” olur. O halde, 
bu cümleye anlamca en yakın seçenek 
E olur: “If actors don’t really feel sorry 
for something, it will often be hard for 
them to cry; hence, from time to time, 
they resort to a few tricks that make 
them cry when prompted.” Bu cümlenin 
anlamı ise, “Eğer aktörler gerçekten 
bir şeylere üzülmemişlerse, ağlamaları 
gerçekten zor olacaktır; bu yüzden zaman 
zaman kendilerinden istendiğinde onları 
ağlatacak bir kaç hileye başvururlar” olur. 
Bu çerçevede, E seçeneği soru kökündeki 
cümleye anlamca en yakın ifadedir.
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53 D Soruda verilen cümlede “TV, tanımadığımız 
ve bizden uzakta yaşayan insanlar 
arasında bir bağ kurmada yardımcı 
olmuştur” denilmektedir. Seçenekler içinde 
bu anlama yakın anlam taşıyan cümle D 
seçeneğinde verilmiştir: “TV’nin yardımıyla 
tanımadığımız uzaktaki insanlarla bağ 
kurma fırsatı buluruz.” Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

Eşanlamlı Sözcük ve İfadeler:

‒ bond:
tie 

‒ people whom we don’t know and who 
live far away
with distant people that we are not 
familiar with

54 B Bir aile ferdi birkaç gündür gripten şikayetçi 
ve siz hastalığın başkalarına geçmesinden 
endişe duyuyorsunuz. Doktora gitmesinin 
zamanının çoktan geldiğini düşünerek, 
konuya ciddiyetle eğilmesi için onu ikna 
etmeye çalışıyorsunuz. Bu durumda 
söylenebilecek en uygun söz “Gribin ciddi 
olabileceğini en az benim kadar sen de 
biliyorsun. Git ve kontrol ettir” olabilir. 
Doğru yanıt B seçeneğidir.

55 C Kötü hava koşulları nedeniyle bütün uçuşlar 
iptal edildiğinden, durumu telefonla kızınıza 
haber veriyorsunuz. Telefonda görüştüğünüz 
kızınızın sekreteri kendisinin toplantıda 
olduğunu, ama mesajı ona iletebileceğim 
söylüyor. Telefonda ona “Lütfen ona 
Londra’ya uçuşunun iptal olduğunu ve 
hava alanına boşuna gelmemesi söyleyin” 
diyebilirsiniz. Doğru yanıt C seçeneğidir.
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56 C Yeni aldığınız bilgisayarda bir sorun var ve 
aldığınız mağazadaki görevlinin ilgilenmesini 
istiyorsunuz. O ise başka işleri olduğunu 
söylüyor ve yapmaya istekli görünmüyor. 
O akşam bilgisayara çok gereksiniminiz 
olduğuna onu ikna etmek üzere “Bu 
bilgisayarı sizden aldığımı biliyorsunuz. 
Bunu derhal tamir etmeniz benim için çok 
büyük önem taşıyor” demek uygun olabilir. 
Doğru yanıt C seçeneğidir.

57 D Ziyaretinize gelen arkadaşınızın oğlu çok 
da değerli olmayan bir vazoyu düşürüp 
kırıyor. İkiniz de duruma çok üzülüyorsunuz. 
Arkadaşınızı rahatlatmak üzere ona 
“Üzülme! Basit bir vazoydu zaten. Benim 
İçin hiç de önemi yok” diyebilirsiniz. Doğru 
yanıt D seçeneğidir.

58 E Bir arkadaşınızdan birkaç gün içerisinde geri 
vermek vaadiyle bir kitap ödünç alıyorsunuz. 
Fakat bir ay geçmesine rağmen geri 
vermiyorsunuz. Kitabı ona geri verirken özür 
diler bir ifade İle “Kitabı uzun süre tuttuğum 
için çok üzgünüm. Umarım ihtiyacın 
olmamıştır.” demek uygun olacaktır. Doğru 
yanıt E seçeneğidir.

59 E Paragraf, endüstri devriminin tarıma, üretim 
sistemi ve sürecine, ulaşım, madencilik ve 
ekonomi politikalarına getirdiği değişiklikler 
ile ilgili. E seçeneğinde verilen “Bütün 
bu alanlar bağlantılıydı ve birinde olan 
değişiklikler diğerlerine de yansıdı” 
ifadesi paragrafı metinsel birlik ve bütünlük 
içinde tamamlamaktadır. Doğru yanıt E 
seçeneğidir. Bu seçenekte geçen “all 
these areas” ifadesi soru kökünde geçen 
“agriculture, the method and system 
of the production of goods, transport, 
mining, and economic policies” ifadesi için 
kullanılmış ve doğru yanıtın bulunmasında 
ipucu oluşturmuştur.



www.pelikanyayinevi.com.tr

YDT 6 DENEME

Deneme - 3
Açıklamalı Çözümler

60 C Paragraf, bir şirketin fikir haklarının ihlaline 
dair bilgilerin ifşa edilmesinin yatırımcıları 
olumsuz etkilemesi ile ilgili. C seçeneğinde 
verilen “Ve yatırımcılardan gelen baskı 
olmadan, şirket yöneticilerinin risk 
yönetimi uygulamalarını değiştirmeleri 
daha az olasıdır” ifadesi paragrafı metinsel 
birlik ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt C seçeneğidir. 

61 D Paragraf, tatili doğada geçirmekle ile ilgili. 
D seçeneğinde yer alan “Tatilinizi doğada 
geçirmek hem zevkli hem de tatminkâr 
olabilir” ifadesi paragrafı metinsel birlik 
ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. Bu 
seçenekten sonraki cümlede, diğer bir deyişle 
ikinci cümlede özne konumunda yer alan 
“it” zamiri, D seçeneğinde özne konumunda 
kullanılan “spending your vacation in the 
wilderness” ifadesinin yerine kullanılmıştır. 
Doğru yanıt D seçeneğidir. 

62 D Paragraf, günümüzde hayatımızın 
her alanını etkileyen değişimdeki eşi 
benzeri görülmemiş ilerleme ile ilgili. D 
seçeneğinde verilen “Geleneksel olarak, 
ekonomik gelişme hayatımızın diğer 
alanlarındaki gelişmeyi körükleyen itici 
güçlerden birisi olarak görülmüştür” 
ifadesi paragrafı metinsel birlik ve bütünlük 
içinde tamamlamaktadır. Doğru yanıt D 
seçeneğidir. 
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63 A İlk cümlede hayvanlar üzerinde yapılan 
araştırmaların ahlaki boyutu tartışılıyor. Son 
cümlede ise “Öyleyse, herhangi bir canlıyı 
melankolik bir araştırmanın ve yalnızlığın 
parçası olmaya zorlamak, ahlaki değerleri 
hiçe saymak olur” deniliyor. A seçeneğinde 
ise boşluğa gelmeye uygun bir ifade olarak 
“İnsanların aksine, bilimsel araştırmalara 
katkıda bulunmak konusunda hayvanlara 
seçim yapma hakkı verilmemektedir” 
denilmektedir. Son cümle başındaki 
“therefore” bu bilgi sonucu varılan noktayı 
anlatmak üzere kullanılmış bir belirleyici 
zarftır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

64 E Soru kökünde verilen cümlenin yüklemi 
durumundaki “should seek” ifadesinin 
Türkçe karşılığı “aramalıdırlar” olur. Bu 
durumda yüklemin doğru çevirisinin tek 
başına verildiği E seçeneği doğru yanıt 
olur. Ayrıca cümleye daha genel bakacak 
olursak, “individuals who use heroin 
recreationally, ...... , should seek heroin 
withdrawal treatment …” ifadesinin Türkçe 
denginin de yalnızca E seçeneğinde “eroini 
eğlence olsun diye kullananlar, ….... , 
eroin bağımlılığından kurtulma tedavisinin 
yolunu aramalıdırlar” şeklinde doğru 
olarak çevrildiği görülür. C seçeneğinde 
yer alan ve anlamca yakınlık arz eden 
“araştırmak” fiilinin İngilizce karşılığı 
“search, investigate, study” fiillerinden 
birisi olurdu. Bu açıklamalar ışığında doğru 
yanıt E seçeneğidir.
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65 A Soru kökünde verilen “whether you go for 
the culture or the food, the art or the parties 
…” ifadesinde bağlaç olarak kullanılmış olan 
“whether … or” ifadesinin Türkçe karşılığı 
“ister ….-sın, ister …” olmalıdır. Buna uygun 
tek çeviri ifadesi A seçeneğinde verilmiştir. 
Bu ifadenin Türkçe karşılığı “İster kültürü ya 
da yemekleri, isterse sanatı veya partileri için 
gidin” olacaktır. Doğru yanıt A seçeneğidir. 

Diğer seçeneklerde yer alan bağlaçların ve yan 
cümleciklerin karşılıkları şöyle olurdu:

B) Kültürü ya da yemekleri, sanatı ya da 
partileriyle …:
with its food, art or parties …

C) Kültürü ve yemekleri, sanatı ve partileri 
ile çok çekici olan …:
… which is very attractive with its culture 
and food, art and parties …

D) Hem kültürü ile yemekleri, hem de 
sanatı ve partileri …:
both its culture and food, and its art and 
parties …

E) ne zaman Amsterdam’a giderseniz gidin 
…:
whenever you go to Amsterdam …

66 A Soru kökünde bir koşul yan cümleciği verilmiştir. 
Bu yan cümleciğinin yüklemi olan “votes 
against” ifadesinin Türkçe karşılığı “aleyhine 
oy kullanırsa” olur. Bu yönde çeviriye A ve 
D seçeneklerinde rastlıyoruz. Temel cümlenin 
yüklemi olan “might cancel” ifadesi ise 
“iptal edebilir” şeklinde çevrilmelidir. İki 
seçenekten bu şartı sağlayan seçeneğin A 
olduğu görülmektedir. Bu durumda doğru yanıt 
A olacaktır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

Diğer seçeneklerde kullanılmış olan bağlaçların 
ve yüklemlerin İngilizce karşılıkları şöyle olurdu:

B) aleyhte oy kullanması durumunda:
in case … votes against

C) İsviçre’nin aleyhine oy kullanması:
that Switzerland votes against

D) İsviçre aleyhte oy kullanırsa:
if Switzerland votes against

E) İsviçre’nin aleyhine oy kullanması:
that Switzerland votes against
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67 D Cümlenin öznesini oluşturan “The differing 
patterns of birth-rates and death-rates” 
ifadesinin Türkçe karşılığı “Doğum oranları 
ile ölüm oranları arasındaki farklı kalıplar” 
olur. Cümlenin yüklemi “cause” ise “neden 
olur” şeklinde çevrilir. Buna göre doğru 
yanıt D seçeneği olur.

68 A Bu cümledeki “the city of Berlin” 
öznesi peşinden gelen bir sıfat cümleciği 
ile nitelenmiş ve birlikte özne öbeğini 
oluşturuyor. Türkçe cümlede de aynı blok 
özneyi oluşturmak durumunda. İngilizce 
cümlenin öznesini çevirdiğimizde, “İkinci 
Dünya Savaşında tamamen yıkılan Berlin 
şehri” ifadesini elde ediyoruz. Bu özne bloğu 
ise sadece A seçeneğinde vardır. Doğru 
yanıt A olur.

69 A Bu cümlenin başında verilen zaman zarf 
cümleciği önemli bir belirleyici rolündedir: 
“When employees are given permission to 
fail ...” (Çalışanlar, hata yapmalarına izin 
verildiğinde ...) A seçeneğinin ilk bölümü 
bu karşılığı vermektedir. Çeviri sorularında 
verilen cümlelerde eğer bir bağlaç varsa, 
çevirisinde bu bağlacın cümleye kattığı 
anlam sorgulanmalıdır. Örneğin, bu cümlede 
yer alan “when” bağlacı Türkçe cümlede 
yüklemin sonuna “-ınca, -dığında, -dığı 
zaman” şeklinde gelecektir. D seçeneğinde 
de benzer bir ifade olsa da cümlenin 
devamındaki “... ellerindeki gücün tamamının 
farkına vararak ...” ifadesi İngilizce cümlede 
karşılıksızdır. Doğru yanıt A seçeneği olur.
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70 C Soru kökünde verilen “ergen yaştaki 
çocuğunuzla açık bir iletişim 
kurduğunuzda …” ifadesine dikkatlice 
bakılırsa, yüklemin sonunda yer alan 
“-duğunuzda” takısından, İngilizce 
cümledeki bağlacın “when, as” ya da 
“once” olması gerektiği anlaşılır. Bu 
açıklamalara uygun olan A ve C seçenekleri 
göze çarpmaktadır. Ancak A seçeneğinde 
yer alan “even when” ifadesinin karşılığının 
“-dığında bile, -dığı zaman bile” olması 
gerekirdi. Oysa soru kökündeki cümlede 
“bile” ifadesi yer almamaktadır. Bu durumda 
doğru yanıt C seçeneği olur. 

Yüklemlerine göre seçeneklerin 
değerlendirilmesi:

A) you may still face   hâlâ 
karşılaşabilirsiniz 

B) is possible    
olasıdır / mümkündür

C) will be easier   kolay 
olacaktır (doğru cevap)

D) you should find   
bulmalısınız

E) you should be deal with  başa 
çıkabilmelisiniz

71 D Soru kökünde verilen cümlenin özne + 
yüklem kalıbı “insan türleri + ayrılır” 
olduğuna göre, bu ifadelerin İngilizce 
karşılıkları D seçeneğindeki “human 
species + is categorized” ifadeleri olur. 
Bu noktada “species” sözcüğünün çoğul 
çekimli olmasına rağmen, tekil bir isim olduğu 
da özellikle hatırlanmalıdır. E seçeneğinde 
yer alan “is classified” yükleminin çevirisi 
de doğru olur. Ancak bu seçenekte yer 
alan “because of” (yüzünden, -den dolayı) 
bağlacının sorudaki cümlede karşılığı 
yoktur. Bu durumda doğru yanıt D seçeneği 
olacaktır.
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72 A Soru kökünde verilen “…-iken” ifadesi, 
İngilizce cümledeki bağlacın “while” ya da 
“whereas” olmasını gerekli kılmaktadır. 
Ayrıca yine sorudaki cümlede geçen “öte 
yandan” ifadesinin karşılığı da “on the 
other hand” olacaktır. Bu şartları sağlayan 
tek seçenek olan A seçeneği doğru yanıt 
olur.

Diğer seçeneklerde dikkat çeken özellikler:

B) with … also ….   … ile 
… aynı zamanda

C) not only …. but also …  
sadece … değil, aynı 
zamanda …

D) but    
fakat, ama, ancak

E) even though, … still  
-masına rağmen, yine 
de …

73 B Cümlenin başında yer alan “... düşmesiyle 
birlikte” ifadesi bir “with ...” cümle girişini 
çağrıştırıyor. B seçeneğindeki “With the 
extreme fall of the temperature in the 
winter months” ifadesi Türkçe cümlede 
“Kış aylarında ısının aşırı derecede 
düşmesiyle birlikte” şeklinde karşılık bulur. 
Bu yüzden B seçeneği doğrudur.

74 D Çeviri sorularında cümlede yer alan 
bağlaçların karşılıklarının öncelikli olarak 
dikkate alınmasının önemli olduğunu 
unutmamak lazım. Bu cümledeki “ancak 
sonra” şeklindeki zaman bağlacı İngilizce’de 
“only after” şeklinde karşılık bulur. “Only 
after” cümle başına geldiğinde ise, yan 
cümle kurallı, temel cümle devrik olur. Bu 
açıklamalar doğrultusunda doğru yanıt D 
seçeneği olur.
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75 C Cümle başında bir yer tümleci, zaman 
tümleci ya da bir isim öbeği varsa, çeviride 
bu gibi durumlar çevirene kolaylık sağlar 
ve öncelikle bu ifadelerin çeviri karşılıkları 
aranmalıdır. Bu cümledeki “bu kitabın 
büyük bir bölümü” özneyi oluşturan bir isim 
öbeğidir. Bu ifadenin çevirisi “a large part of 
this book” olur. Doğru yanıt bu durumda C 
seçeneği olur.

76 B Paragrafın ilk cümlesinde, kadınların eski 
zamanlarda ikinci sınıf insan olarak görüldüğü 
inanışının aksine, geçmişte kadının en az 
erkek kadar üstün olduğu birkaç toplumun var 
olduğu belirtiliyor. İkinci cümlede ise, “Ancak 
kıtalar arasında kadının durumu git gide 
kötüleşti ve mücadelede kadının ortada 
kalmasına yol açtı” ifadesi, ana konunun 
dışında kaldığı için bu paragrafın metinsel 
birliğini bozmaktadır. Bu cümle kadının 
geçmişteki toplumlardaki durumundan 
değil, evrensel durumundan söz etmektedir. 
Üçüncü cümlede yine kadının geçmiş 
toplumlardaki yerine değinilerek “Eski 
Hint medeniyetinde, kadının statüsü 
erkeğinkine denkti” deniliyor. Bu durumda 
ikinci cümle akışı bozduğundan, doğru yanıt 
B seçeneği olacaktır.



www.pelikanyayinevi.com.tr

YDT 6 DENEME

Deneme - 3
Açıklamalı Çözümler

77 E Parça yumuşakçalar tarafından sedefin nasıl 
üretildiği ile ilgili. İkinci cümlede sedefin iki 
ana maddenden meydana geldiği belirtiliyor. 
Üçüncü cümlede yumuşakçanın ikinci 
cümlede kullanılan madde ve katmanları, 
enfeksiyon ve tahrişlere karşı kullandığı 
ifade ediliyor. Dördüncü cümlede ise sonuçta 
ortaya çıkan sedefin sert ve dayanıklı bir 
madde olduğu söyleniyor. Son cümlede ise, 
normalde dar kapsamlı bir cümle olması 
gerekirken, anlamca son derece genel 
kapsamlı bir ifadeyle “Sedef kabuğu doğa 
tarafından sağlanan ve uzun zamandır 
mücevher olarak kullanılan bir şeylerden 
biridir” deniliyor. Bu ifade sedefin oluşumu 
ile ilgili değildir. Bu nedenle, son cümle ana 
konunun dışında kaldığı için bu paragrafın 
metinsel birliğini bozmaktadır. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.

78 B Parça genel olarak kötü niyetli bilgisayar 
yazılımları ile ilgili. İlk cümlede bu tür 
yazılımların tanımı yapılıyor. İkinci cümlede 
ise “Bilgisayarınızı güvenli kılmak için, 
bilgisayar güvenlik yazılımı kurun ve 
onu güncel tutun” deniliyor. Bu durumda 
paragrafın devamında da bilgisayarı 
koruma yöntemlerinden söz edilmelidir. 
Ancak üçüncü cümlede ilk cümlenin devamı 
niteliğinde, kötü niyetli yazılım türleri olan 
virüslerden ve casus yazılımlardan söz 
ediliyor. Bu durumda ikinci cümle, paragrafın 
ana konusunun dışında kaldığı için, bu 
paragrafın metinsel birliğini bozmaktadır. 
Doğru yanıt B seçeneğidir.
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79 A Parça genel olarak otomotiv endüstrisi ve 
bu endüstri kolunun belli teknolojik alanlara 
sağlamış olduğu faydalar ile ilgili. İkinci 
cümleden son cümleye kadar tüm paragraf, 
otomotiv endüstrisi ve bu endüstrinin 
insanlığa getirmiş olduğu yararlar üzerine. 
Ancak A seçeneğinde sanayi devriminden 
bahsediliyor ve konu cümlesi olarak 
paragrafın geneliyle uyumsuzluk arz 
ediyor. Bu nedenle ilk cümle paragrafın 
metinsel birliğini bozmaktadır. Doğru yanıt A 
seçeneğidir.

80 E Parça genel olarak tıbbi gelişmelere paralel 
olarak, tıbbi tercüme ihtiyacı ve bu alanda 
yapılanlar ile ilgili. E seçeneğinde geçen “Bu 
gibi ameliyat prosedürleri bütün dünyadaki 
hastalar için hayati öneme haizdir” ifadesi, 
ana konunun dışında kaldığı için bu 
paragrafın metinsel birliğini bozmaktadır. 
Bu cümlede geçen “such surgical 
procedures” (bu gibi ameliyat prosedürleri) 
ifadesinin önceki cümlede de karşılığı 
yoktur. Önceki cümlelerde ameliyatlardan ve 
ameliyat prosedürlerinden söz edilmemiştir. 
Doğru yanıt E seçeneğidir.


