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1 B Cümleye “On yıllardır bilim adamları, dış 
uzaydan gelerek gezegeni tahrip edebilecek 
öldürücü nesnelere gözcülük etmektedir” 
anlamını B seçeneğindeki “be on the 
lookout = gözcülük etmek” verebilir. Doğru 
yanıt B seçeneğidir. 

Seçenekler;

A) interpretation:
yorum, çeviri 

B) lookout (on the ...):
gözcülük etmek, arayış içinde olmak

C) judgment:
karar, yargı

D) adoption:
edinme, benimseme 

E) obsession:
saplantı, takıntı

2 C Cümleye “Çin’in yeni yaklaşımının ilk 
işareti, geçen Haziran’da Hanoi’ın Pekin’e 
denizcilikle ilgili anlaşmazlıkları görüşmesi 
için özel bir elçi göndermesiyle geldi” 
anlamını C seçeneğindeki “special = özel” 
verebilir. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

Seçenekler;

A) inferior:
alt, düşük, küçük, ast, aşağı

B) identical:
aynı, tıpatıp bir 

C) special:
özel

D) impossible:
olanaksız, imkansız

E) enormous:
büyük, devasa
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3 E Cümleye “11. yüzyılda Orta Doğu’daki 
insanlar yiyecek üretiminde yel değirmenini 
yaygın bir şekilde kullanıyordu” anlamını 
E seçeneğindeki “extensively = yaygın 
bir şekilde, çokça, ziyadesiyle” verebilir. 
Doğru yanıt E seçeneğidir. 

Şeçenekler;

A) lively:
canlıca, canlı bir şekilde

B) vaguely:
belli belirsiz 

C) furiously:
kızgın bir şekilde, öfkeyle

D) inversely:
tersine, ters yönde

E) extensively:
çokça, ziyadesiyle, geniş ölçüde

4 A Cümleye “Sebze ve meyveler, poşetten 
çıkarıldıktan sonra yenilebilir gibi görünebilir, 
ancak çok fazla böcek ilacına ve koruyucuya 
maruz kalmışlardır” anlamını B seçeneğinde 
geçen “expose” (maruz bırakmak, 
açıkta bırakmak) verebilir. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.

Diğer seçenekler ve anlamları; 

A) reveal:
açığa vurmak, ifşa etmek, göstermek  

C) implement:
uygulamak, icra etmek 

D) suppose:
varsaymak, farz etmek 

E) reduce:
azalmak, azaltmak, indirgemek
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5 D Cümleye “Tespit ettikleri şey, doğal 
değişimlerin okyanusların ısınmasının 
sadece yüzde onu kadarına karşılık gelmiş 
olmasıydı” anlamını D seçeneğindeki 
“account for = oluşturmak, karşılığı 
olmak, karşılık gelmek, açıklaması 
olmak” verebilir. Doğru yanıt D seçeneğidir. 

Seçenekler;

A) turn over:
devretmek, devrilmek, alabora olmak

B) cut off:
kesip atmak, irtibatını kesmek

C) make out:
anlamak, çözmek, fark etmek, seçmek

D) account for:
karşılığı olmak, açıklamak, oluşturmak, 
açıklaması olmak 

E) put up:
bir yana koymak, arz etmek, artırmak, 
havaya kaldırmak, dikmek
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6 C Soru kökünde geçen “as = when” 
bağlacı zaman uyumu gerektirir ve bu yan 
cümlede geçen “the nineteen-nineties” 
zaman belirteci, eylemin geçmişte belli bir 
zamanda (definite past) tamamlandığına 
işaret ettiğinden bu cümle “simple past 
tense” olarak çekilmelidir. Zaman uyumu 
kuralından ana cümlede aynı genel zamanda 
çekilmelidir. İki cümlenin de “simple past 
tense” çekimi C seçeneğinde verildiğinden 
doğru yanıt C olur.

Ek Gramer Notu: “AS” bağlacıyla yapılan 
zarf yan cümleleri ile ana cümle arasında 
zaman uyumu gerekir.

AS : -dıkça / -dığı zaman / -iken
a. Present   Main clause  + as + Adverbial Clause
  Present    Simple Present    + when +
  Future    Present Perfect

I. Tom gets more mature as he gets older.

II. I will enjoy the scenery as you drive along the coast.

b. Past   Main clause  + as + Adverbial Clause
 I. Simple Past  + as +  Simple Past

 II. Past Perfect (Cont.)  + as + Past Cont.

I. She got more beautiful as she got older.

II. The telephone began to ring as I was leaving the 

office.

III. The birds left as the winter set in.

7 D Doğru zamanı tespit etmemiz istenen bu 
soruda ilk boşluğun zamanını “over the 
past three years” zaman belirtecinden 
dolayı “present perfect tense / present 
perfect continous tense” olarak tespit ederiz. 
İkinci boşlukta ise “once = bir zamanlar” 
zaman zarfı, bu boşluğa gelecek zamanın 
“definite past” için kullandığımız zaman 
olan “simple past tense” olduğunu gösterir. 
Belirtilen zamanlara göre fiillerin çekimi “has 
documented / was” olacaktır. Doğru yanıt 
D seçeneğidir.
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8 D Fiillerin doğru zamanlarının tespit edilmesi 
istenen bu soruda seçenekleri kullanarak 
doğru cevaba ulaşabiliriz. Sorunun birinci 
bölümünü oluşturan “give” fiili iki nesne 
alan bir fiildir (birisine bir şeyi vermek). Bu 
fiilin sağına baktığımızda yalnızca tek bir 
nesnenin olduğunu görüyoruz. Bu durumda 
söz konusu fiilin edilgen kullanılması gerektiği 
sonucuna varırız. Dolayısıyla ilk boşluk 
için etken yapı veren A ve B seçeneklerini 
elemek mümkündür. Genel zaman uyumu 
gereği olarak C ve E seçeneklerini de 
“assurance” kelimesinin baz alınan 
zamandan daha sonrasını göstermesinden 
dolayı eleyebiliriz. Bu nedenlerle “Çocuklara 
ve ailelerine başka yerlerde daha iyi bir 
eğitim ve gelecek verileceği konusunda 
yanlış garantiler verilir” anlamına gelen D 
seçeneği doğru cevaptır.

9 A Sorunun ilk bölümünde geçen “file a suit 
against sb” (birisine dava açmak) ifadesi, 
devamında hangi konuda dava açacağından 
söz edildiğine “for” edatı alır. İkinci bölümde 
ise “interfere” (karışmak, müdahale etmek) 
fiili bağıl edat olarak “with” edatını alır. Bu 
durumda doğru yanıt A seçeneği olur.

10 C Sorunun ilk bölümünde “kendi başlarına” 
anlamına gelen edat öbeğinin tamamlayıcısı 
“on” (on their own) olur. İkinci bölümde 
ise “anne babaları / ebeveynleri olmadan” 
anlamını verecek olan edat “without” 
(-madan / -sız) olur. Doğru yanıt C 
seçeneğidir.
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11 A Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal 
olarak inceleyerek varılabilir. Soru kökünde 
ilk cümle, “Birleşik Devletler sosyal hizmetler 
sistemi esas olarak fakirlere yönelik değildir, 
….” anlamına gelirken, boşluktan sonra 
gelen ikinci cümle ise, “… ülkenin fakirlik 
oranını ve eşitsizliği azaltmak için pek bir şey 
yapmaz ” anlamına gelmektedir. Cümlelerin 
anlamları incelendiğinde iki cümle arasında 
neden-sonuç ilişkisi olduğu görülür. Bu tür 
neden cümleciklerini ana cümleye bağlamak 
için neden cümleciğinin başına “since” 
kullanılabilir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Bu 
durumda cümlenin anlamı “Birleşik Devletler 
sosyal hizmetler sistemi esas olarak fakirlere 
yönelik olmadığı için ülkenin fakirlik oranını ve 
eşitsizliği azaltmak için pek bir şey yapmaz” 
olacaktır.

Seçenekler:

A) Since:
“-den dolayı, için, çünkü” anlamına gelir. 
Neden bildiren bir “adverbial clause” 
cümleciğini sonuç cümlesi olan temel 
cümleye bağlar. Bu soruda böyle bir anlam 
ve işleve sahip olduğu için doğru yanıttır.

B) Though:
“-e rağmen” anlamına gelen bir “adverbial 
clause of contrast” bağlacıdır. Bu soruda 
soru kökündeki iki cümle arasında böyle 
bir anlam olmadığı için kullanılamaz.

C) Even:
“bile” anlamına gelir ve önünde 
kullanıldığı sözcük, öbek ya da cümlenin 
vurgulanmasını sağlar. Bir bağlaç olmadığı 
için bu cümlede kullanılamaz. 

D) If:
“takdirde” anlamına gelen bir şart cümlesi 
bağlacıdır. Bu soruda, böyle bir anlama 
sahip olmadığı için doğru yanıt olamaz. 

E) Whether:
“olup olmadığı” anlamına gelir. Nesne 
durumundaki evet / hayır sorularından 
oluşturulan isim cümleciklerini ana 
cümleye bağlamak için kullanılır. Bu 
soruda, böyle bir işleve ve anlama sahip 
olmadığı için doğru yanıt olamaz.
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12 A Cümleye “Belli bir okulun müdürü, akademik 
ve liderlik özellikleri bakımından en iyi 
akademik kadroyu seçecektir” anlamını “in 
terms of” edat öbeği verir. Doğru yanıt A 
seçeneğidir.

Seçenekler: 

A) in terms of:
“bakımından” anlamına gelen bir edat 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük 
öbeğinden sonra yalnızca isim / isim 
öbeği ya da ismin yerine kullanılabilen 
yapılar gelebilir. (in terms of + Ving / 
Noun / Noun Phrase / Noun Clause)

B) instead of:
“-nın yerine” anlamına gelen bir edat 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük 
öbeğinden sonra yalnızca isim / isim 
öbeği ya da ismin yerine kullanılabilen 
yapılar gelebilir. (instead of + Ving / 
Noun / Noun Phrase / Noun Clause)

C) the same as:
“aynı şekilde” anlamına gelen bir edat 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük 
öbeğinden sonra yalnızca isim / isim 
öbeği ya da ismin yerine kullanılabilen 
yapılar gelebilir. (the same as + Ving / 
Noun / Noun Phrase / Noun Clause)

D) rather than:
“-den ziyade, yerine” anlamına gelen bir 
ilgeç öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük 
öbeğinden sonra yalnızca isim / isim 
öbeği ya da ismin yerine kullanılabilen 
yapılar gelebilir. 

 (rather than + Ving / Noun / Noun 
Phrase / Noun Clause)

E) whereas:
“-iken” anlamına gelen doğrudan zıtlık 
içeren iki cümleyi hem anlamsal hem de 
yapısal olarak bağlamak için kullanılan 
bir “adverbial clause” bağlacıdır. Bu 
cümlede böyle bir işlev ya da anlama 
ihtiyaç olmadığından yapısal olarak da 
doğru yanıt olamaz.
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13 E unless

Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal 
olarak inceleyerek varılabilir. Soru kökünde 
ilk cümle, “… durumun değişmeyeceği yüzde 
yüz açıktır” anlamına gelirken, boşluktan sonra 
gelen ikinci cümle ise, “… ekonomi iyileşir” 
anlamına gelmektedir. Cümlelerin anlamları 
incelendiğinde iki cümleyi “–medikçe, –
mazsa” anlamına gelen “unless” bağlacının 
doğru bir şekilde tamamladığı görülecektir. 
Bu durumda cümlenin anlamı “Ekonomi 
iyileşmedikçe durumun değişmeyeceği yüzde 
yüz açıktır” olacaktır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

Seçenekler;

A) which:
“ki” anlamına gelen özneye /nesneye 
dönük sıfat yan cümlelerinde kullanılan 
bağlaçtır. Bu soruda nitelenen isim 
olmadığı için doğru yanıt olamaz.

B) if:
Şart cümlelerini ana cümleye bağlamak 
için kullanılır. Ayrıca nesne durumundaki 
“evet / hayır” sorularından oluşturulan isim 
cümleciklerini ana cümleye bağlamak için 
de kullanılır. Bu soruda anlamsal olarak 
uygun değildir.

C) whatever:
“her ne olursa” anlamına gelen soru 
kelimesi ya da isim cümlesi bağlacı 
olarak kullanılır. Bu soruda böyle bir işlevi 
olmadığı için doğru yanıt olamaz. 

D) how:
“nasıl, ne kadar” anlamına gelen soru 
kelimesi ya da isim cümlesi bağlacı 
olarak kullanılır. Bu soruda böyle bir işlevi 
olmadığı için doğru yanıt olamaz. 

E) unless:
“-medikçe / -madıkça” anlamına gelir. Şart 
bildiren bir “adverbial clause” cümleciğini 
sonuç cümlesi olan temel cümleye bağlar. 
Bu soruda hem anlamsal hem de yapısal 
olarak doğru yanıttır.
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14 C Bu soruda ilk boşluktan sonra fiil (harms) 
ve ikinci boşluktan sonra da fiilin (diverts) 
kullanılmış olması, boşlukları dolduracak 
ifadenin bir “correlative conjunction” yapısı 
olmasını gerektirir. “Correlative conjunction” 
adını verdiğimiz bağlaçlar, benzer özellik ve 
nitelikteki iki unsuru ilişkilendirmek üzere 
kullanılır ve birinciden sonra ne tür bir 
sözcük ya da yapı kullanılmışsa, ikinciden 
sonra da aynı türden sözcük ya da yapı 
kullanılmalıdır. Seçenekler içinde bu özelliğe 
uygun düşen ikili B ve C seçeneklerinde 
verilmiştir. Bu iki seçenek arasında seçimi 
cümleyi anlamsal olarak inceleyerek 
yaparız. Cümleye “ABD’nin sağlık alanındaki 
olağandışı yüksek harcamaları, federal 
ve eyalet hükümetlerinin sadece mali 
dengelerine zarar vermez aynı zamanda 
ekonomik kaynakları diğer hedeflerden 
uzaklaştırır” anlamını “not only ... but also” 
verir. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

Ek Gramer Notu: Correlative Conjunctions

either … or …
(ya …. ya da …)
neither … nor … 
(ne …. ne de ….)
both … and … 

(hem … hem de ....)
not only ... but also … / as well

(sadece … değil, aynı zamanda … da ...)
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15 B İki bağımsız cümleyi anlamca birleştirecek 
olan ve “coordinating conjunction” adı 
verilen doğru bağlacı seçenekler arasından 
bulmamız isteniyor. Bu gibi durumlarda 
yapılması gereken şey, her iki cümleyi 
de anlamca doğru anlamak ve bu iki 
cümle arasında ne gibi bir anlamsal ilişki 
olduğuna bakmaktır. Sorudaki ilk cümlede 
“Gaziantep’teki Zeugma su altında kalmadan 
önce dünya çapında ilgi çekmişti” deniliyor. 
İkinci cümlenin anlamı ise “Tarihi kentin 
su üstünde kalan diğer bölümlerine hala 
daha kayda değer bir ilgi vardır” olur. Bu iki 
cümlede tarihi kentin eskiden ve günümüzde 
görmüş olduğu ilginin karşılaştırması 
yapılıyor. İki cümle arasında anlamsal bir 
zıtlık söz konusu olduğundan, iki cümleyi 
anlamca doğru ilişkilendirecek bağlaç “but” 
olacaktır. Cümlede geçen “still” (hâlâ, yine 
de) bu gibi durumlarda tezat anlam ilişkisi 
kurmada kullanılan bir ipucu özelliği taşır. 
Bu durumda cümlenin anlamı şöyle olur: 
“Gaziantep’teki Zeugma su altında kalmadan 
önce dünya çapında ilgi çekmişti, ama tarihi 
kentin su üstünde kalan diğer bölümlerine 
hâlâ daha kayda değer bir ilgi vardır.” Doğru 
yanıt B seçeneğidir.

16 C Cümleye “Teknoloji eninde sonunda 
askeri alandan sivil alana geçecek” 
anlamını “inevitably = kaçınılmaz şekilde, 
kaçınılmaz olarak” verir. Doğru yanıt C 
seçeneğidir.

Seçenekler:

A) yet:
henüz, daha; fakat

B) evenly:
eşit bir şekilde, denk olarak, yatay olarak

C) inevitably:
kaçınılmaz olarak, kaçınılmaz şekilde

D) courageously:
cesur bir şekilde, cesurca

E) vehemently:
hararetli bir şekilde, coşkuyla
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17 D Cümleye “Beklenmedik olduğunu söylemenin 
dışında sonuçlarının ne olacağını söylemek 
çok zor” anlamını “except that” verir. Doğru 
yanıt D seçeneğidir.

Seçenekler:

A) in addition:
ilaveten, ek olarak

B) if:
eğer, –sa / –se

C) whether:
–ıp –ıpmadığı

D) except that:
–nın dışında

E) thus:
böylelikle, böylece, o halde, öyleyse

18 A Cümleye “Kaçak durumdaki suçluları tespit 
edecekler” anlamını “on the run = kaçak, 
firarda” verir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

Seçenekler:

A) on the run:
kaçak, firarda

B) off the record:
kayıt dışı

C) at stake:
tehlikede; bahse konu, söz konusu

D) in effect:
yürürlükte, cari

E) in return:
karşılık olarak, karşılığında
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19 B Zaman bilgisinin ölçüldüğü bu soruda, soru 
kökünde geçen ilk cümlenin zaman zarfı 
olan “last fall” ifadesi bu boşluğa gelecek 
zamanın “definite past” için kullandığımız 
zaman olan “Simple Past Tense” olduğunu 
gösterir. Bu nedenle, eylem “issued” olarak 
çekilmelidir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

20 E Cümleye “Geçen sonbaharda, 130 Pakistanlı 
Standford ve NYU hukuk öğrencisi ile yapılan 
mülakata dayanan ‘Dronlar Altında Hayat’ 
adlı raporu yayınladılar” anlamını “based 
on = –e dayalı, –e bağlı” verir. Doğru yanıt 
E seçeneğidir.

Seçenekler:

A) call off:
iptal etmek

B) put through:
bağlamak (telefon)

C) called for:
gerektirmek

D) set up:
kurmak, düzenlemek

E) based on:
-e dayalı, -e bağlı
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21 E Koşul cümleleri ile bağlı oldukları ana cümleler 
arasında mutlaka bir zaman uyumu vardır ve 
koşul cümleciklerinin her türünde kendilerine 
özgü cümle kalıpları vardır. Temel olarak 
koşul cümlecikleri zamana göre çekilirken, 
ana cümleler buna bağlı modal (kiplik) yapılar 
içerir. Bu soru kökü incelendiğinde Type 2 
ya da Type 3 türünde bir koşul cümleciğinin 
ana cümlesinin verilmiş olduğu “would” 
kipliğinden anlaşılmaktadır. Aşağıdaki tabloda 
görüleceği gibi ana cümlesinde “would + 
V1” olan koşul cümlecikleri gerçeğe aykırı 
durumlar için kullanıldığı ve ana fiilin “V2” ya 
da “had + V3” olarak çekildiği cümlelerdir. 
Seçenekler incelendiğinde yalnızca B, C, ve D 
seçeneklerinde koşul cümleciği yapısına uygun 
ifadeler olduğu ve bu cümlelerin zamanlarının 
da soru köküyle uyumlu olduğu görülür. Bu 
durumda doğru yanıta bu üç seçenek anlamsal 
olarak incelenerek ulaşılabilir. Soru kavramsal 
olarak incelendiğinde ise, soru kökünde verilen 
“O, şu anda milyonlarca kişinin kendisine ait 
kelime oyununu oynuyor olmasına şaşırırdı” 
ifadesini E seçeneğinde verilen “Scrabble’ın 
yaratıcısı bugün yaşıyor olsaydı” ifadesi 
tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı şöyle 
olur: “Scrabble’ın yaratıcısı bugün yaşıyor 
olsaydı, şu anda milyonlarca kişinin kendisine 
ait kelime oyununu oynuyor olmasına şaşırırdı.”

Ek Gramer Açıklaması: Koşul Cümlelerinde 
Zaman Uyumu

  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

Mixed 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

Mixed might / would / could + V3
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22 D Ana cümlenin öznesi ve geçişli bir fiil olan 
yüklemi verilen (no one knows exactly) ve 
nesnesi eksik olan bu soruda, nesne olarak 
bir “noun clause” yapı kullanılabilir. Bu 
nedenlerle “noun clause” yapı içermeyen A, 
B, C, ve E seçenekleri yanlıştır. D seçeneği 
“noun clause” bir ifade içermektedir ve 
doğru yanıttır. 

Anlamsal olarak incelediğimizde ise, 
soru kökünde geçen “Hiç kimse ... 
tam olarak bilmez” ifadesini anlamlı bir 
şekilde D seçeneğinde geçen “… nelerin 
bağımlı davranışlara neden olduğunu …” 
ifadesi tamamlamaktadır. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

23 A Soru kökünde verilen “Arap istilacılar, 
Kıbrıs’a 7. ve 10. yüzyıl arasında defalarca 
saldırdılar ...” ifadesini anlamsal olarak en 
iyi A seçeneğinde verilen “bu yüzden adanın 
korunmasına destek olsun diye birçok kale 
inşa edildi” ifadesi tamamlar. Bu durumda 
cümlenin anlamı:“ Arap istilacılar Kıbrıs’a 7. 
ve 10. yüzyıl arasında defalarca saldırdılar, 
bu yüzden adanın korunmasına destek 
olsun diye birçok kale inşa edildi” olacaktır. 
Doğru yanıt A seçeneğidir. Diğer seçenekler 
kavramsal olarak soru köküyle ilgili değildir. 
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24 B Soru kökünde nesne konumunda “how” ile 
başlayan bir “noun clause” (isim cümleciği) 
kullanılmıştır. “How” ile başlayan isim 
cümlecikleri cümle ortasında yer aldığında 
önlerinde gelen fiilin nesnesi durumunda 
bulunurlar. Bu durumda soru kökünde verilen 
isim cümleciğinin, seçenekler içinde hangi 
fiilin nesnesi olabileceğine bakmak yerinde 
olacaktır. A, C, D ve E seçeneklerinde 
sağında nesne / tümleçleri olan fiiller 
verilmiştir. Bu nedenle bu fiillerden sonra 
soru kökünde olduğu gibi bir “noun clause” 
kullanılamaz. Yalnızca B seçeneğinde geçen 
“understanding” eyleminden sonra “how” 
sözcüğü ile başlayan bir “noun clause” (isim 
cümleciği) gelebilir. 

Bu soru kavramsal olarak incelendiğinde ise, 
soru kökünde verilen “insanların hastalıklara 
nasıl reaksiyon gösterdikleri, baş ettikleri 
ya da kurtulduklarını …” ifadesini anlamsal 
olarak en iyi B seçeneğinde verilen “Sağlık 
psikologları ... anlamaya odaklanır” ifadesi 
tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı: 
“Sağlık psikologları, insanların hastalıklara 
nasıl reaksiyon gösterdiklerini, baş ettiklerini 
ya da kurtulduklarını anlamaya odaklanır” 
olacaktır. Diğer seçenekler kavramsal olarak 
soru köküyle ilgili değildir. 

25 C Soru kökünde verilen “Tudor Hanedanı 
döneminde Britanya’da asilzadeler ve 
şövalyeler hâlâ en prestijli sınıftı ...” ifadesini 
anlamsal olarak en iyi C seçeneğinde verilen 
“ancak bu arada tacirler önemli bir nüfuz 
kazanıyordu” ifadesi tamamlar. 

Bu durumda cümlenin anlamı: “Tudor 
Hanedanı döneminde Britanya’da 
asilzadeler ve şövalyeler hala en prestijli 
sınıftı, ancak bu arada tacirler önemli ölçüde 
nüfuz kazanıyordu” olacaktır. Doğru yanıt 
C seçeneğidir. Diğer seçenekler kavramsal 
olarak soru köküyle ilgili değildir.
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26 B Yan cümlede belli bir beklentinin yaratılıp, 
ana cümlede reddedildiği cümlelerde 
“concessive contrast” bağlacı olan 
“though, although, even though, … 
vb.” kullanılır. Bu soruda soru kökünde 
geçen “Farklı iki kavram olsalar da / 
olmalarına rağmen …” ifadesini anlamca 
en iyi B seçeneğinde verilen “tutum 
ve davranış bazı yönlerden yakından 
ilişkilidir” tamamlamaktadır. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.

27 A Bu soruyu anlamsal olarak incelersek, soru 
kökünde verilen “Çoğu deniz kaplumbağası 
soğuğu pek sevmese de ...” ifadesini 
anlamca en iyi bir şekilde B seçeneğinde 
geçen “Blanding deniz kaplumbağasının 
Büyük Göller de buz altında yüzdüğü 
gözlemlenmiştir” ifadesi tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt A seçeneğidir. 

28 C Soruda verilen yan cümleciğin bağlacı 
“when” olduğuna göre, boşluğa gelecek 
cümlede zaman uyumu aramalıyız. Soru 
kökündeki cümleciğin zamanı “past” (struck) 
olduğuna göre, zaman bakımından uyumsuz 
olan A, B, D ve E seçenekleri hemen 
elenecektir. Soru kökündeki cümleciğin 
öznesi durumundaki “Libya” ifadesinin 
zamir olarak karşılığı olan “it” sözcüğünün 
temel cümlede kullanılma olasılığı oldukça 
yüksektir. Bu nedenle seçenekleri öncelikle 
bu doğrultuda değerlendirecek olursak, bu 
şartın yalnızca C seçeneğinde sağlanmış 
olduğunu görürüz. Bu seçenekte verilen 
ifade cümleyi anlamca da doğru olarak 
tamamlayacaktır: “Libya 2003’te ABD 
ve İngiltere ile konvansiyonel olmayan 
silahları geliştirmeme sözünü verdiği 
bir anlaşmaya varınca, aleyhindeki 
uluslararası yaptırımlar kaldırıldı.”
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29 E Soru kökünde “Parçada .... belirtilmektedir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“Though Martin Luther was not the only 
voice of the Reformation, he was certainly 
one of the top figures that influenced the vast 
changes which resulted” = “Martin Luther 
Reformların tek sesi olmasa da kesinlikle 
sonunda meydana gelen büyük değişiklikleri 
etkileyen en büyük şahsiyetlerden biriydi” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, E seçeneğinde verilen “Martin 
Luther’in kesinlikle reformun en önemli 
seslerinden biri olduğu” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.

30 A Soru kökünde “Parçaya göre Katolik Kilisesi 
yöneticileri ve papazlar ...” şeklinde bir ifade 
yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada “Many Catholic rulers and 
priests had grown rich off of these purchases, 
so they became alarmed by Luther’s Thesis” 
= “Pek çok Katolik Kilisesi yönetici ve papaz 
bu satışlardan zengin olmuştu, dolayısıyla 
Luther’in tezleri onlarda endişe yarattı” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, A seçeneğinde verilen “Martin’in 
yeni fikirlerinden rahatsız oldular” ifadesi 
doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru 
yanıt A seçeneğidir.
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31 C Soru kökünde “Parçaya göre …” şeklinde 
bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya 
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “He exposed 
the church for what he believed to be corrupt” 
= “Kilisenin inandığı şekilde yozlaşmış 
olduğunu açığa vurdu” denilmektedir. Bu 
açıklamaya göre soru kökünü, C seçeneğinde 
verilen “Katolik Kilisesi yöneticilerinin ve 
rahiplerin yozlaşmış olduklarını ortaya 
çıkaran Martin Luther’di” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt C 
seçeneğidir.

32 D Soru kökünde “Parçaya göre Yontma 
Taş Devrinde .... söylemek yanlış olur” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“these societies did not have the 
marked divisions based on wealth” = 
“bu topluluklarda zenginlikten kaynaklanan 
belirgin ayrım yoktu” denilmektedir. 
Bu açıklamaya göre soru kökünü, D 
seçeneğinde verilen “fakir ile zengin 
arasındaki farkın çok belirgin olduğunu” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt D seçeneğidir.
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33 C Soru kökünde “Parçadan Yontma Taş 
Devrinde ... ” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “the hunting of animals for meat 
was carried out primarily by men, while 
women were mainly responsible for 
gathering various types of plant-based 
foods, such as fruit, nuts and edible 
stems and roots” = “Hayvanların eti için 
avlanması esas olarak erkekler tarafından 
icra edilirken kadınlar temel olarak meyve, 
fındık ve yenilebilir bitki kökü ve gövdeleri 
gibi çeşitli bitki temelli yiyeceklerin 
toplanmasından sorumluydu” denilmektedir. 
Bu açıklamaya göre soru kökünü, C 
seçeneğinde verilen “kadın ve erkeklerin 
birbirlerini tamamlayıcı rolleri vardı” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt C seçeneğidir.

34 E Soru kökünde “ ... –nın dışındaki 
kaynaklardan bilgi edindiğimiz metinde 
belirtilmektedir” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “What is known about Paleolithic 
societies is based partly on archeological 
and other scientific evidence and partly 
on studies of “stone age” tribes that 
survived into relatively modern times” 
= “Yontma Taş Devri toplumları ile ilgili 
bilinenler kısmen arkeolojik ve diğer bilimsel 
kanıtlara kısmen de nispeten modern 
çağlara kadar yaşayan ‘taş devri’ kabilelerine 
dayanır” denilmektedir. Bu açıklamaya göre 
soru kökünü, E seçeneğinde verilen “kutsal 
kitapların elyazmaları” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.
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35 E Soru kökünde “ ... metinden çıkartılabiliriz” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“Twice in the twentieth century, large 
meteorite objects are known to have 
collided with Earth. If an impact is large 
enough, it can disturb the environment of 
the entire Earth and cause an ecological 
catastrophe” = “20. yüzyılda büyük 
meteorların Dünya’ya iki defa çarptığı 
biliniyor. Eğer çarpışma yeterince büyükse, 
bütün Yerküre’nin çevresel dengesini 
değiştirebilir ve ekolojik bir afete neden 
olabilir” denilmektedir. Bu açıklamaya göre 
soru kökünü, E seçeneğinde verilen “meteor 
çarpmalarının Dünya özelikle de biyolojik 
evrim üzerinde önemli etkilerinin olduğu” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt E seçeneğidir.

36 A Soru kökünde “65 milyon yıl önce .... 
metinde belirtilmektedir” şeklinde bir ifade 
yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada “The best-documented 
such impact took place 65 million years 
ago at the end of the Cretaceous period 
of geological history. This break in 
Earth’s history is marked by a mass 
extinction” = “bu tür bir çarpışmanın en 
iyi belgelenmişi jeoloji tarihinde mezozoik 
dönemin sonunda 65 milyon yıl önce 
meydana geldi. Yerkürenin tarihindeki bu 
bölünme kitlesel yok oluşla kayda geçmiştir” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, A seçeneğinde verilen “bir 
meteorun Dünya’ya çarptığı ve kitlesel 
yok oluşa neden olduğu” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt A 
seçeneğidir.
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37 A Soru kökünde “Mezozoik dönemin sonunda 
... metinde belirtilmiştir” şeklinde bir ifade 
yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada “While there are a 
dozen or more mass extinctions in 
the geological record, the Cretaceous 
mass extinction has always intrigued 
paleontologists because it marks the 
end of the age of the dinosaurs” = 
“Jeolojik kayıtlarda bir düzine ya da daha 
fazla kitlesel yok oluşlar olsa da mezozoik 
dönemin sonundaki kitlesel yok oluş her 
zaman paleontologların ilgisini çekmiştir, 
çünkü dinozorlar döneminin sonunu 
belirler” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, A seçeneğinde verilen 
“dinozorların yok olduğu” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt A 
seçeneğidir.

38 B Soru kökünde “... metinden çıkarılabilir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“Reader-supported journalism. This 
model produces numerous significant 
benefits” = “Okuyucu destekli gazetecilik. Bu 
modelin birçok faydası vardır” denilmektedir. 
Bu açıklamaya göre soru kökünü, B 
seçeneğinde verilen “okuyucu destekli 
gazeteciliğin birçok faydası olduğu” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt B seçeneğidir.
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39 C Soru kökünde “Metne göre ...” şeklinde 
bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya 
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “there is one 
uniquely potent solution to all of this: 
Reader-supported journalism” = “bütün 
bunlara sadece yegâne bir çözüm var: 
okuyucu destekli gazetecilik” denilmektedir. 
Bu açıklamaya göre soru kökünü, C 
seçeneğinde verilen “en iyi gazetecilik 
modeli halkın geneli tarafından 
desteklenen ve finanse edilendir” ifadesi 
doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru 
yanıt C seçeneğidir.

40 D Soru kökünde “Metne göre okuyucu destekli 
gazetecilik ...” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “... , it liberates good journalists 
from the constraints imposed by exclusive 
reliance on corporate advertisers and 
media corporations. It enables journalism 
that is truly in the public interest” = “... 
gerçek gazeteciyi sadece şirket reklamlarına 
ve medya şirketlerine olan bağımlılığın 
yarattığı sınırlılıklardan kurtarır. Gerçekten 
halkın menfaati için gazetecilik yapılmasını 
temin eder” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, D seçeneğinde verilen 
“iyi gazetecilere halk için her tür konuyu 
araştırma fırsatı sunar” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.
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41 A Bu soruda tutumlu insanlar hakkındaki bir 
bilgiyi tespit etmemiz isteniyor. Soruda geçen 
“economizer” sözcüğü anahtar sözcük 
olarak doğru yanıtı bulmamızda yardımcı 
olabilir. Parçada geçen “Economizers are 
practical people who spend wisely, usually 
making use of a budget. …. They spend 
their money carefully and save some for 
their future retirement or the education of 
their children.” cümlelerinde altı çizilmiş 
olarak gösterilen bölümde tutumlu insanların 
paralarını dikkatli bir şekilde harcadıklarını ve 
emeklilik dönemleri için ayırdıkları belirtiliyor. 
Bu bilgiden hareketle, tutumlu insanların 
dikkatsiz harcamadan sakındıklarını ve 
gelecekleri konusunda dikkatli olduklarını 
anlayabiliriz. Bu durumda doğru yanıt A 
seçeneği olur.

42 C Bu soruda ne tür insanların gelecekleri ve 
çocuklarına dikkat ettiklerini tespit etmemiz 
isteniyor. Soruda geçen “future … children” 
sözcükleri anahtar sözcük olarak doğru 
yanıtı bulmamızda yardımcı olabilir. Parçada 
geçen “Economizers are practical people 
who spend wisely, usually making 
use of a budget.… They spend their money 
carefully and save some for their future 
retirement or the education of their children 
…” cümlesinde altı çizilmiş olarak gösterilen 
bölümde tutumlu insanların emeklilik ya da 
çocukların eğitimi için tasarruf yaptıkları 
belirtiliyor. Bu bilgiden hareketle, tutumlu 
insanların geleceklerine ve çocuklarının 
eğitimine daha fazla değer verdiklerini 
anlayabiliriz. Bu durumda doğru yanıt C 
seçeneği olur.
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43 E Soru kökünde, metinden ilgili bir çıkarım 
(inference) yapmamız isteniyor. Bu gibi 
soruların cevabı genelde parçada açık ve 
net olarak yer almaz, ancak üstü kapalı 
biçimde ifade edilir. Bu nedenle bu tarz 
soruları yanıtlamak için, parçadaki ilgili 
bir cümleyi analiz etmek gerekebilir. Soru 
kökünde geçen “misers” ifadesini anahtar 
ifade olarak kullandığımızda, parçada geçen 
“Misers are those whose only aim in life is 
to save money. ……… . These people do 
not spend money even on something that 
is necessary or pleasant. They prefer to live 
in bad conditions in order to increase their 
wealth” cümleleriyle bağlantı kurabiliyoruz. 
Bu cümlelerde, ‘Pinti insanların tek amacının 
para biriktirmek olduğu, kendileri için bile 
para harcamak istemedikleri’ belirtiliyor. 
Bu bilgiye göre E seçeneğinin doğru yanıt 
olduğu açıkça görülmektedir: “Pinti insanlar 
kendileri için bile harcama yapmak 
istemezler.”

44 D Ebeveyn ile başöğretmen arasında geçen 
bu diyalogda, ebeveyn başöğretmene 
“Çoğu okul, eğitimi iyileştirmek için farklı 
yerlere akademik turlar düzenliyor. Sizin de 
böyle bir geziniz var mı?” diye sorduğunda 
başöğretmen “Tabi ki. Biz her ay özellikle 
seçilen bir yere bu tür bir gezi yapıyoruz” 
desin. Doğru yanıt D seçeneğidir. Bu 
seçenekte yardımcı fiil olarak kullanılan 
“do”, ebeveynin ilk söz alışında fiili “simple 
present tense” çekimli bir soru sorduğuna 
işaret etmektedir. Ayrıca yine bu seçenekte 
geçen “such” sözcüğü ebeveynin ilk söz 
alışında geçen “academic tours to different 
places” yerine kullanılmış ve doğru cevabın 
bulunmasında ipucu oluşturmuştur. 
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45 D Angela ile Brady arasında geçen bu diyalogda, 
Angela “Makalede renk körü insanların 
mavi ve yeşil arasında ayrım yapmakta 
çoğunlukla zorlandıkları yazıyor” dediğinde, 
Brady’nin verdiği cevabı bulmamız isteniyor.  
Angela daha sonra “Ancak bir kişinin renk 
körü olup olmadığını nasıl bilebilirsiniz?” 
diye sorduğunda Brady “Bunun için belli 
renk testleri var: Göz doktorları bu hastalığı 
çok kolay teşhis edebilir” diyor.  Bu durumda, 
Brady ilk söz alışında “Bu doğru. Onlar 
trafikte de kırmızıyı, sarı ya da yeşilden 
ayırt edemezler” demiş olmalı ki Angela 
ikinci söz alışında “Bir insanın renk körü olup 
olmadığını nasıl bilebilirsin?” diye sorsun. 
Doğru yanıt D seçeneği olur. Bu seçenekte 
kullanılan “that” zamiri ilk konuşmadaki 
“that color-blind people often find it difficult 
to distinguish between blue and green” 
ifadesinin yerine kullanılırken, “they” 
zamiri ilk konuşmadaki “color-blind people” 
ifadesinin yerine kullanılmış ve doğru yanıtın 
bulunmasında ipucu oluşturmuştur.

46 A Dawson ile Nancy arasında geçen bu 
diyalogda, Dawson ilk söz alışında ‘Çevrenin 
geleceği karanlık gibi görünse de ümit verici 
gelişmeler de var’ diyor. Buna karşılık 
olarak Nancy de ‘Aslında ben o kadar 
iyimser değilim. Bilmediğim bir şey var 
mı?’ diye soruyor. Bundan sonra Dawson 
“Dünyanın ozon tabakasına zarar verecek 
kimyasallardan kurtulmak ya da onları 
sınırlamak için dünya çapında bir girişim var” 
dediğine göre, Nancy son söz alışında “Bu 
tür çalışmalar hep yapıldı, ancak hiçbiri 
şuana kadar verimli sonuçlar doğurmadı” 
demiş olmalıdır. Doğru yanıt A seçeneğidir. 
Bu seçenekte kullanılan “such” (bu gibi, 
böyle) sözcüğü Dawson’ın son söz alışında 
kullanılan “a new worldwide effort to get rid 
of or at least limit chemicals that can destroy 
Earth’s ozone layer” ifadesinin yerine 
kullanılmış ve doğru yanıtın bulunmasında 
ipucu oluşturmuştur.
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47 B Konuşmanın başında Ted “Haydi 
Jack, korkak olma. Eğer Jenny’den 
hoşlandıysan ona söylemek zorundasın. 
Belki de seni beğeniyordur” diyor. 
Jack’in bu söze vermiş olduğu karşılık 
bilinmiyor. Ted daha sonra “Bu kadar 
neden korkuyorsun? Sadece ona karşı ne 
hissettiğini anlat” diyor. Bu durumda Jack 
“Ona çıkma teklifi edecek cesaretim yok” 
demiş olmalı. Doğru yanıt B seçeneğidir.

48 E Helen “Selam. Yatak odanda çok fazla 
saat var” diyor. Martin bu söze karşılık 
olarak, “Evet. Sabah uyanmak istiyorum” 
diyor. Helen’ın bu söze vermiş olduğu 
karşılığı bizim bulmamız isteniyor. Burada 
Helen “Fakat saatlerin bozuk mu? Hiçbiri 
aynı zamanı göstermiyor” demiş olmalı ki 
Martin “Kasten yapıyorum. Bu saati on 
dakika ileri aldım ve bunu da on dakika 
geri, ancak şunu hep doğru kurarım” 
desin. Doğru yanıt E seçeneğidir.

49 C Soruda yer alan cümlede “Dünya’da 
ekilebilir araziler sınırlı olduğu için açlık 
sorununa bir çözüm bulmak, üstesinden 
gelinemeyecek bir sorun gibi görünüyor” 
deniliyor. Anlamca bu ifadeye en yakın cümle 
C seçeneğindeki cümle olur: “Dünyadaki 
ekilebilir araziler sınırlı olduğu için yaygın 
açlığa çözüm bulma konusu çözülemez 
gibi görünüyor.”

50 B Soruda yer alan cümlede “Bana göre planın 
avantaj ve dezavantajları birbirlerini 
hemen hemen dengeler” deniliyor. 
Anlamca bu ifadeye en yakın cümle B 
seçeneğindeki cümle olur: “Planın faydaları 
mahsurlarından daha fazla mı yoksa tersi 
mi karar veremiyorum.”
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51 C Soruda yer alan cümlede “Afganistan’daki 
insanların yüzde ellisinin son elli yıldır 
savaştığına inanılır” deniliyor. Anlamca 
bu ifadeye en yakın cümle C seçeneğindeki 
cümle olur: “Afganistan’daki insanların 
yarısının son elli yıldır savaşmakta 
olduğuna inanılır.”

52 D Soruda yer alan cümlede “Şüpheli birçok 
cinayetten sorumlu olsa da mahkûm 
edildiği tek suç kaçakçılıktı” deniliyor. 
Anlamca bu ifadeye en yakın cümle 
D seçeneğindeki cümle olur: “Birçok 
suçtan sorumlu olsa da şüpheli sadece 
kaçakçılıktan hüküm giydi.”

53 D Soruda verilen cümlede “Günün ortasında 
uzun bir ara vermek geleneksel öğle 
yemeğine göre sadece daha sağlıklı değil 
aynı zamanda daha doğaldır” denilmektedir. 
Seçenekler içinde bu anlama yakın anlam 
taşıyan cümle D seçeneğinde verilmiştir: 
“Öğle vaktine doğru uzun bir ara vermek 
klasik öğle yemeği arasından hem daha 
doğal hem de daha sağlıklıdır.” Doğru yanıt 
D seçeneğidir.

Eş anlamlı sözcük ve ifadeler:

‒ taking a long break in the middle of 
the day:
to take a long break around noon 

‒ conventional:
classical

54 A Kızınız çeşitli üniversitelerden burs 
kazanmış ve hangisini seçmesi gerektiği 
konusunda sizden tavsiye bekliyor. Siz de 
bu üniversitelerden birsinin iyi olduğunu 
ve çok yararlı olacağını biliyorsunuz. Bu 
durumda kızınıza “Diğer üniversitelerin 
sunduğu olanakları pek bilmiyorum, 
ama bu sana çok iyi eğitim ve kariyer 
imkanları verecektir” diyebilirsiniz. Doğru 
yanıt A seçeneğidir.
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55 C Yüksek notları ve yeterliliği olan bir 
arkadaşınızın üniversiteye yaptığı başvuru 
reddediliyor. Onun çok üzüldüğünü görerek, 
onu rahatlatmak üzere ona “Bu bütün 
fırsatların sonu değil; senin niteliklerinde 
birisi en kısa zamanda başka bir 
üniversite tarafından işe alınması olasıdır” 
diyebilirsiniz. Doğru yanıt C seçeneğidir.

56 E Soruda verilen durumda, oğlunuzun okul 
notlarında aşağı doğru bir yönelme olduğu 
ve bunu düzeltmenin oldukça umutsuz 
göründüğü söyleniyor. Bu durumla ilgili 
endişelerinizi arkadaşınızla paylaşırken E 
seçeneğinde olduğu gibi “Oğlumun okulda 
neredeyse dibe vurduğu konusunda 
bilgilendirildim. Geleceği konusunda 
oldukça umutsuz hissediyorum” 
diyebilirsiniz. Doğru yanıt E seçeneğidir.

57 B Çalışma konusunda isteksiz olan 
arkadaşınıza aslında çalışırsa başarılı 
olabileceğini söyleyerek teşvik etmek 
istiyorsunuz. Buna en uygun ifade B 
seçeneğindeki ifade olacaktır: “Aslında 
bundan çok daha iyisini yapacak 
kapasiten olduğunun sen de farkındasın. 
Öyleyse neden daha sıkı çalışmıyorsun?”

58 C Televizyon almak üzere olan arkadaşınız 
televizyonu olduğundan pahalıya almak 
üzere ve siz onu satıcının yanında 
engellemeye çalışıyorsunuz. Açıkça 
söyleyemeyeceğiniz için, “Sanırım acele 
etmene gerek yok. Televizyon alıyorsun, 
saç tokası değil” diyerek satın alma işini 
ertelemesine çalışmak doğru olacaktır. 
Doğru yanıt C seçeneğidir.
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59 B İlk cümlede “... okula yürümek ya da 
bisikletle gitmek gerçekte kilo almaya 
neden olur” deniyor. Bu cümleden sonraki 
cümle olan ikinci cümle boş bırakılmış. Son 
cümlede ise muhtemelen rekabet sporlarının 
sunduğu düzenli yorucu antrenmanı 
sunmamalarından dolayı beden eğitimi 
derslerinin de kilo almaya ya da kaybetmeye 
bir etkisinin olmadığı belirtiliyor. Bu iki 
düşünce arasında köprü kuracak düşünce 
B seçeneğinde verilen “Araştırma ayrıca 
okulda yapılan sporun kilo alma ya da 
vermeye neden olabildiğini ancak fark 
yaratan şeyin spor dallarına dahil olmak 
olduğunu tespit etmiştir” cümlesidir. 
Bu cümlede özne konumunda yer alan 
“the study” ismi, ilk cümledeki “the new 
findings” ifadesi ile bağ kurmakta ve 
metinsel örüntüyü gerçekleştirmektedir. Bu 
nedenlerle B seçeneği parçayı metinsel birlik 
ve bütünlük içinde tamamlamaktadır.

60 B Parçanın ilk cümlesinde “Kişi depresif, 
yalnız ya da kızgın hissettiğinde kompulsif 
alışveriş ya da harcama yapar” deniyor. 
Boş bırakılan ikinci cümleden sonra ise 
“Tam tersine, bu bağımlılığın neden olduğu 
finansal sorunlardan dolayı nihayetinde bu 
duyguları daha da kötü yapacaktır” deniliyor. 
Bu durumda boş bırakılan cümle kavramsal 
açıdan üçüncü cümlenin tam tersi anlam 
taşımalı ve üçüncü cümlede geçen bu 
duyguların hangi duygular olduğunu sunan 
bir cümle olmalıdır. Bu tür bir anlam B 
seçeneğinde vardır: “Alışveriş ve harcama 
ne daha fazla sevgiyi temin eder, ne 
kırgınlıkları, pişmanlıkları giderir, ne 
de stresi ve günlük hayatın sorunlarını 
çözer.” Ayrıca, üçüncü cümlede kullanılan 
“these feelings” B seçeneğinde geçen 
“love, ... hurts, regrets, stress” duyguları 
yerine kullanılmış ve doğru yanıtın 
bulunmasında ipucu oluşturmuştur. Bu 
nedenlerle B seçeneği parçayı metinsel birlik 
ve bütünlük içinde tamamlamaktadır.
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61 E Boşluktan önce ve sonra gelen her iki 
cümlede de geri dönüşümle ilgili örnekler 
verilmektedir. Öyleyse araya gelecek 
cümlede de büyük bir olasılıkla başka bir 
örneğe yer verilecektir. Buna uygun cümle E 
seçeneğindeki cümle olacaktır: “Kullanılmış 
alüminyum kutular eritilerek yeni 
kutular haline getirilebilir.” Doğru yanıt E 
seçeneğidir.

62 A Ana temasının “Birleşik Devletlerde 
dünyadaki diğer bütün ülkelerden daha 
fazla şişman insan olduğu” olan paragrafı, 
A seçeneğindeki “2010’daki yüzde 
kırk yediye karşın, şu anda yetişkin 
Amerikalıların yüzde altmış dördü aşırı 
kiloludur” metinsel bütünlük açısından 
doğru bir şekilde tamamlar. Doğru yanıt A 
seçeneğidir.

63 E Paragrafın konu cümlesinin bulunmasının 
istendiği sorularda, paragrafta anlatılan 
konuyu bütüncül olarak kapsayacak 
genel ve geniş kapsamlı bir ifade aramak 
gerekir. Paragrafın ikinci ve üçüncü 
cümlelerinde astrologların bizi etkilemek 
için neler yaptıklarından ve bizim de bilimsel 
gerçeklerden ziyade onlara inanmayı 
seçtiğimizden söz ediliyor. Son cümlede 
ise bazı ülkelerde astrologları birer uzman 
görerek onlara sorular yönelttiğimizden 
söz ediliyor. Bu durumda paragraf başına 
gelecek cümlede bu bilgilerin tümünü 
kapsayacak bir cümle olmalıdır. Buna uygun 
cümle E seçeneğinde verilmiştir: “Tüm 
dünyada insanların olaylar hakkında 
gizemli açıklamaları basit açıklamalara 
tercih ettikleri doğru gibi görünüyor.”
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64 B Soru kökünde verilen “not only ... but 
also” ifadesinin Türkçe dengi yalnızca B 
seçeneğinde “sadece değil ... aynı zamanda” 
şeklinde doğru olarak verilmiştir. Doğru yanıt 
B seçeneğidir.

65 D Soru kökünde verilen ana cümlenin özne 
+ yüklemi “Advanced technological 
developments in the U.S space program 
have led to ...” ifadesidir ve bu ifade yalnızca 
D seçeneğinde “ABD uzay programındaki 
ileri teknolojik gelişmeler ... yol açmıştır” 
şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru 
yanıt D seçeneğidir.

66 B Soru kökünde verilen ana cümlenin yüklemi 
“... have to let me know …” ifadesidir ve bu 
ifade yalnızca B seçeneğinde “... haberdar 
etmen gerekir” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

67 C Bu soruda cümlenin öznesini niteleyen bir 
sıfat cümleciği var: “Many of the critical 
choices individulas make about their 
careers.” Verilen bölümde italik yazılan kısım 
özne, altı çizili yazılan kısım ise onu niteleyen 
sıfat cümleciğidir. Çeviri sorularında 
öznenin bir sıfat cümleciği ile nitelendiği 
durumlarda, özne öbeğinin çevirisi çoğu 
zaman bizi sonuca götürür. Verilen özne 
öbeğinin karşılığı “Bireylerin kariyerleri ile 
ilgili yaptıkları kritik tercihlerden pek çoğu ...” 
olacaktır. Bu da bizi C seçeneğine götürür.
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68 B Verilen cümlede “for fear that” (korkusuyla) 
ifadesine dikkat edilirse cevabı A ve B 
seçeneklerine sınırlamış oluruz. Cümlenin 
temel yüklemi (didn’t go out) incelenirse, 
Türkçe karşılığının “çıkmadı” olması gerekir. 
Bu durumda doğru yanıt B olur.

69 D Bazı çeviri sorularında cümle başında yer 
alan zaman, yer ya da durum zarfının doğru 
ve tam çevirisi doğru yanıtı bulmak için 
yeterli olabilir. Bu soruda verilen cümlenin 
başındaki “sooner or later a time comes” 
ifadesinden yola çıkarsak, bu ifadenin 
Türkçe karşılığının “bir zaman eninde 
sonunda gelir” olur. Buna uygun çeviri D 
seçeneğinde verilmiştir.

70 B Bazı çeviri sorularında sadece ana cümlenin 
özne + yüklem bloğunu çevirmek de yeterli 
olabilir. Bu sorudaki cümlenin ana cümle 
bloğu incelendiğinde, özne + yüklemin 
“Bazı uzmanlar …. görüşündedir” olduğu 
görülüyor. Bunun İngilizce karşılığı “Some 
experts are of the opinion ....” olduğundan 
B seçeneği doğrudur.

71 A Soru kökünde verilen ana cümlenin özne + 
yüklemi “... açık değil” ifadesidir ve bu ifade 
yalnızca A seçeneğinde “it is not clear” 
şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Ayrıca, 
“kayda değer bir federal mali destek 
olmadan” ifadesinin karşılığı “without 
significant federal financing” ifadesidir ve bu 
iki ifade de yalnızca A seçeneğinde doğru 
olarak çevrilmiştir. 
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72 E Soru kökünde verilen cümlenin özne + 
yüklemi “Ulaştırma Bakanı ... gösterdi” 
ifadesidir ve bu ifade yalnızca E seçeneğinde 
“the Minister of Transportation showed ...” 
şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru 
yanıt E seçeneğidir.

73 C Soruda verilen cümlenin başındaki “neden” 
belirten zarf cümleciği sonuca gitmemizde 
yardımcı olacaktır. Cümledeki “.... 
sebebiyle” ifadesinin İngilizce karşılıkları 
“due to, because of, owing to, on account 
of” olabilir. Buna ek olarak, cümlenin yüklemi 
ise “bekleniyor” olduğundan, bunun karşılığı 
da “it is expected” olacaktır. O halde doğru 
yanıt C seçeneğidir.

74 D Çeviri sorularında bağlaçlara, edatlara 
ve bağlaç işlevi gören edat öbeklerine de 
dikkat etmek yararlı olabilir. Bu sorunun 
seçeneklerinde dikkat çeken farklı edatlar 
ve edat öbekleri var. Ancak soru kökünde 
geçen “esnasında” (during) edatı, doğru 
cevabı bulmada anahtar rol oynamaktadır. 
Bu karşılığın bulunduğu tek seçenek olan D 
seçeneği doğru yanıt olur.

75 A Bu cümlede özne öbeği çok uzun 
olduğundan işe yüklemle başlamak yerinde 
olur. Cümlenin yüklemine ve nesnesine 
(onu) baktığımızda “... onu hayrete düşürdü” 
ifadesini görüyoruz. Bu ifadenin İngilizce 
karşılığı A seçeneğinde “... astonished 
him” olarak doğru verilmiştir. Doğru yanıt A 
seçeneğidir.



www.pelikanyayinevi.com.tr

YDT 6 DENEME

Deneme - 4
Açıklamalı Çözümler

76 C Ana konusu alışveriş düşkünlüğü olan 
parçada alışveriş ile ilgili olumlu bir görüş 
bildiren “Alışveriş ve harcama eyleminin 
kendisi mutlu ve güçlü hissetme 
duygusuyla ilişkilidir” anlamına gelen 
üçüncü cümle metnin birlik ve bütünlüğünü 
bozmaktadır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

77 A Ana konusu Fransız devriminin ekonomik 
sebepleri olan parçada “Devrimin temel 
sebeplerini incelemede adil olacaksak 
Hıristiyanlık dininin büyük bir rol 
oynadığını kabul etmek zorundayız” 
anlamına gelen ilk cümle metnin birlik ve 
bütünlüğünü bozmaktadır. Doğru yanıt A 
seçeneğidir.

78 B Ana konusu ABD ve Birleşik Krallığın Somali, 
Afganistan ve Irak’taki müdahalelerindeki 
farklar olan parçada “Temel stratejik hedef 
Dünya’daki tek küresel oyuncu olmaktır” 
anlamına gelen ikinci cümle metnin birlik ve 
bütünlüğünü bozmaktadır. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.
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79 E Ana konusu “vitaminlerin sınıflandırılması” 
olan parçada vitaminler iki sınıfa ayrılmış ve 
her iki sınıfa ait özellikler vurgulanırken (ilk) 
konu cümleciğinde de geçen “fat soluble”, 
“water soluble” gibi anahtar kelimeler ile 
cümleler arası bağlar görülürken beşinci 
cümle, vitaminlerin önemi ile ilgili olması 
sebebiyle, metnin birlik ve bütünlüğünü 
bozmaktadır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

80 D Ana konusu Adli Psikoloji ve Adli Psikologlar 
olan parçada “İnsani faktörler, ergonomi, 
işyeri güvenliği, insani hatalar, ürün 
tasarımı, insani kabiliyetler ve insan–
bilgisayar etkileşimi gibi bir dizi farklı 
konuya odaklanan bir psikoloji alanıdır.” 
anlamına gelen dördüncü cümle metnin birlik 
ve bütünlüğünü bozmaktadır. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.


