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1 E Yiyecek yetersizliği olan bir anda kampçılar 
için yiyecek temin etmek birinci “öncelik” 
olmalıdır. Doğru yanıt E seçeneğinde verilen 
“priority” sözcüğü olur.

Diğer seçenekler ve anlamları:

A) inquisition:
sorgulama

B) compliance:
uyum, itaat

C) strife:
mücadele, çekişme, çatışma, uyuşmazlık

D) benefit:
fayda, yarar: çıkar

2 E Bu soruda sıfat türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Soru kökünde verilen cümle “Uluslararası 
Doğayı Koruma Birliğince karetta karettalar 
soyu tükenmekte olan türler kategorisine 
alındı ve Dalyan ve Antalya’nın Çıralı 
bölgesinde kaplumbağalara güvenli bir ortam 
yaratabilmek için yirmi yıldan daha uzun süredir 
önlemler alınmakta” anlamındadır. Cümleye bu 
anlamı verecek sözcük “endangered” (soyu 
tükenmekte olan) olmalıdır. Bu nedenle doğru 
yanıt E seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A) authorized:
yetkili, izinli

B) imprisoned:
mahkum edilmiş, hapsedilmiş

C) evacuated:
tahliye edilmiş, boşaltılmış

D) overwhelmed:
ezilmiş, bunalmış

E) endangered:
soyu tükenmekte olan, tehlike altında olan
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3 D Sorudaki cümlede, bilgisayarımızı ne 
şekilde kullanmazsak iyi çalışmasını 
bekleyemeyeceğimiz sorusunun cevabını 
bulmamız isteniyor. Seçenekler içinde 
cümleyi anlamca doğru tamamlayacak 
sözcük D seçeneğindeki “properly” (uygun 
bir şekilde, düzgünce) olur. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

Diğer seçenekler ve anlamları:

A) surely:
elbette, kesinlikle

B) particularly:
bilhassa, özellikle

C) regretfully:
pişmanlıkla

E) adequately:
yeterince, yeterli bir şekilde

4 B Bu soruda fiil türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Soru kökünde verilen cümle “Kıbrıs Çevre Derneği, 
kuşların yasadışı bir şekilde avlanmasının rekor 
sayıya çıktığını söylüyor ve sorunla mücadeleye 
destek olacak yeni düzenlemeler yapması için 
yetkililere baskı yapıyor” anlamındadır. Cümleye 
bu anlamı verecek sözcük “combat” (mücadele 
etmek) olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt B 
seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A) assist:
yardım etmek, desteklemek

B) combat:
mücadele etmek, savaşmak

C) prevail:
hüküm sürmek, baskın çıkmak

D) approve:
uygun görmek, onaylamak

E) confirm:
teyit etmek, doğrulamak
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5 B Sorudaki cümlenin ikinci bölümündeki 
boşluktan sonra gelen “of” edatı mutlaka 
dikkate alınmalıdır. Seçenekler içindeki 
phrasal verb alternatiflerinden sadece B ve 
C seçeneklerindeki fiiller ardından “of” edatı 
alabilirler. Anlamsal olarak bakıldığında, 
cümledeki anlam şu şekilde olmalıdır: “bir 
hücre çok daha küçük pek çok parçadan 
oluşur.” Cümlede boşluğa geldiğinde 
“oluşturmak, meydana getirmek” anlamını 
verecek fiil B seçeneğindeki “made up” 
olur. Doğru yanıt B seçeneğidir.

Diğer seçenekler ve anlamları:

A) break down:
parçalamak; bozmak, kırmak; bölmek 
(into edatı alır)

B) make up:
meydana getirmek, oluşturmak; 
uydurmak, icat etmek; telafi etmek

C) run out:
tükenmek, bitmek

D) take after:
birisine çekmek / benzemek

E) turn out:
dönüşmek, ortay çıkmak, belli olmak
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6 D Doğru zamanın tespit edilmesi istenen 
bu soruda cümle sonunda geçen “by the 
end of this year” (bu yıl sonuna kadar) 
ifadesi, cümledeki eylemin geleceğe dönük 
olduğunu göstermektedir. Bu nedenle 
öncelikle “past” çekimli fiillin verildiği A 
seçeneğini derahl eleriz. İlk boşluktan 
sonraki bölümde geçen “in May” (Mayıs 
ayında) ifadesi ile boşluğa gelecek “expect” 
(beklemek, ummak) ifadesi de cümlenin 
geçmiş zaman bağlantılı olamayacağını 
gösteriyor. Bu durumda “present perfect” 
çekimli B, C ve E seçenekleri de uygun 
olmayacaktır. Ayrıca ikinci boşluktan hemen 
önce “and” bağlacının olması, öncesindeki 
ve sonrasındaki zaman kalıplarının paralel 
olmasını gerektirir (expects to complete 
and be able to). Bu durumda doğru yanıt D 
seçeneği olacaktır.

Seçenekler ve önerilen zamanlar:

A) expected (simple past) / will have been 
able (future perfect)

B) has been expecting (present perfect 
continuous) / will be able (future)

C) has expected (present perfect) / is able 
(simple present) 

D) expects (present simple) / be able 
(present simple)

E) is expecting (present continuous) / has 
been able to (present perfect) 



www.pelikanyayinevi.com.tr

YDT 6 DENEME

Deneme - 5
Açıklamalı Çözümler

7 B Bu soruda ilk kısmında “reduced adjective 
clauses = kısaltılmış sıfat cümleleri” bilgisi 
sorgulanmaktadır. Temel olarak özneye 
dönük etken yapıdaki sıfat cümlelerini 
kısaltırken ilgi zamiri (who, which, that) 
atılır ve sıfat cümlesinin fiili “Ving” haline 
indirgenir. Bu kuralı bu soruda uygularsak 
fiilin “visiting” olarak çekilmesi gerektiğini 
anlayabiliriz. İkinci boşlukta ise “in the first 
two months of the year” zaman belirtecinden 
eylemin geçmişte belli bir zamanda olduğu 
anlaşılacağından fiil “simple past tense” 
olarak çekilmesi gerekir. Belirtilen zamanda 
fiilin çekimi “decreased” olacaktır. Doğru 
yanıt B seçeneğidir. 

Adjective Clause Reduction (Active):

Adjective 
Cl.

… 
Russian  
tourists

that visited

Turkey’s 
Mediterranean 

province of 
Antalya ...

Red. Adj. 
Cl.

… 
Russian  
tourists

….. visiting

Turkey’s 
Mediterranean 

province of 
Antalya ....

8 C Soru kökünde kullanılan “can kill” çekimi 
cümlenin ilk boşluğundaki ana cümlenin 
eyleminin de genel zamanının “present” 
olmasını zorunlu kılar. C, D ve E de belirtilen 
zamanda çekilmiştir. Bu seçenekler arasında 
doğru yanıta ulaşabilmek için cümlenin ikinci 
kısmını inceleriz. Cümlenin ikinci kısmı 
incelendiğinde “ ... a journalist ... kelimesini 
tamlayan özneye dönük etken bir sıfat yan 
cümleciğinin (... a journalist who play snowball 
...) doğru kısaltması olan “a journalist 
playing snowball” C seçeneğinde verilmiş 
olduğu görülecektir. Özneye dönük sıfat yan 
cümlelerini anlayabilmek için 7nci sorunun 
açıklamasında verilen tabloya bknz.
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9 D İlk boşlukta ‘tarafından’ anlamında edilgen 
cümle yapısındaki “doer”ı (passive 
agent) bildirmek için kullanılan “by” 
ilgeci sorulmuştur. İkinci boşlukta cümle 
anlamsal olarak incelendiğinde, cümleye 
“ülkedeki yüksek orandaki cinsel şiddetin 
tırmandırdığı nefret ile” anlamını “with” 
edatının verebileceği görülür. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

10 A Bu soruda diğer sözcükler arası anlam 
ilişkisini kuran ilgeç bilgisi sorgulanmaktadır. 
Cümledeki isim öbeği olan “skidded ….. 
the runway” ifadesine “kayarak pistten 
çıktı” anlamını “off” ilgecini yerleştirerek 
verebiliriz. İkinci boşlukta ise bağıl bir ilgeç 
sorgulanmaktadır. Bu boşluktan sonra gelen 
“conditions” sözcüğünden önce “in” 
kullanılır. Doğru yanıt A seçeneğidir. 

11 B Bu soruda zarf türü sözcük bilgisi 
ölçülmektedir. Soru kökünde verilen cümle 
“Kadınlara karşı şiddet meselesinde 
kadınların yüzde 23’ü en azından bir defa 
kocalarından şiddet gördüklerini söylediler” 
anlamındadır. Cümleye bu anlamı verecek 
sözcük “at least” (en azından) olmalıdır. Bu 
nedenle doğru yanıt B seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A) by coincidence:
tesadüfen

B) at least:
en azından

C) in advance:
önceden

D) as regards:
dair, ilişkin, hakkında

E) at once:
derhal, hemen
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12 C Ortak özneli iki yüklemli bu cümlede ikinci 
yüklem grubu birinci yüklem grubunun 
sonucudur. İngilizce’de sonuç ifade ederken 
“transitor” olarak “therefore” kullanılabilir. 
(Daha geniş ve güçlendirilmiş demokrasi, 
hukukun politik manipülasyonundan daha 
bağımsız ve böylelikle de daha güvenilir 
olması demektir.) Doğru yanıt C seçeneğidir.

Seçenekler: 

A) contrarily:
“aksine, tersine, bilakis” anlamına gelen 
“transitor” bir sözcüktür. Bu soruda 
anlamsal olarak uygun olmadığından 
doğru yanıt olamaz.

B) otherwise:
“aksi halde, yoksa” anlamına gelen 
“transitor” bir sözcüktür. Bu soruda 
anlamsal olarak uygun olmadığından 
doğru yanıt olamaz.

C) therefore:
“sonuç itibariyle, öyleyse, böylece, 
o halde” anlamına gelen “transitor” 
bir sözcüktür. Hem yapısal hem de 
anlamsal olarak bu soruyu doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. 

D) just the same:
“bununla birlikte, yine de” anlamına 
gelir. Bir “transitor” (geçiş) işlevsel 
sözcüğüdür. İki cümleyi yapısal olarak 
değil de anlamsal olarak birbirine bağlar. 
Bu soruda kavramsal olarak doğru yanıt 
olamaz

E) hardly:
“zar zor, güç bela, ancak” anlamına 
gelen bir zarftır. Olumlu cümleye 
olumsuz anlam katar. Bu soruda 
anlamsal olarak uygun olmadığından 
doğru yanıt olamaz.
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13 D Bu soruda bir cümle ile bir isim öbeğini anlamsal 
olarak ilişkilendirmeye yarayan bağlayıcı edat 
öbeği türü ifadeler sorgulanmaktadır. Soruda 
verilen cümle ile isim öbeği arasında örnekleme-
açıklama ilişkisi vardır. Bu cümlede olduğu gibi 
çoğul bir isimden sonra bu çoğul ismin (symptoms) 
örnekleme-açıklamasını yapan diğer isimlerle 
ilişkilendirilmesinde “such as” edat öbeği 
kullanılır. Cümle anlamsal olarak incelendiğinde 
ise verilen cümleye “… ateş ve öksürük gibi 
belirtiler gösteren enfekte olmuş bir insan …” 
anlamını sadece D seçeneğindeki “such as … = 
… gibi ” verebilir. Doğru yanıt D seçeneğidir. 

Seçenekler;

A) owing to:
“nedeniyle, yüzünden, -den dolayı” anlamına 
gelen bir ilgeç öbeğidir. Yapısal olarak bu 
sözcük öbeğinden sonra yalnızca isim / isim 
öbeği ya da ismin yerine kullanılabilen yapılar 
gelebilir. 

 (owing to + Ving / Noun / Noun Phrase / Noun 
Clause)

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

C) in case of:
“-ması durumunda, -ması halinde” anlamına 
gelen bir ilgeç öbeğidir. Yapısal olarak bu 
sözcük öbeğinden sonra yalnızca isim / isim 
öbeği ya da ismin yerine kullanılabilen yapılar 
gelebilir. (in case of + Ving / Noun (Phrase) / 
Noun Clause)

D) such as:
“ … gibi” anlamına gelen, mutlaka bir isim 
öbeği tarafından takip edilmesi gereken 
edat öbeğidir. Öncesinde sözü edilen şeye 
örnek vermek için kullanılır. Bu cümlede 
geçen “fever or vomiting” isim öbeklerini 
soru kökünün nesnesi olan “symptoms” isim 
öbeğine doğru bir şekilde bağlamaktadır. 

(such as + Ving / Noun (Phrase) / Noun Clause)

E) in favor of:
“-nın yararına, -nın lehine” anlamına gelen 
bir ilgeç öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük 
öbeğinden sonra yalnızca isim / isim öbeği ya 
da ismin yerine kullanılabilen yapılar gelebilir. 
(in favor of + Ving / Noun (Phrase) / Noun 
Clause)
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14 C Cümlede iki şeyi görmenin mümkün 
olacağı anlatılıyor. Birincisi yazarın görüş 
ve deneyimleri; ikincisi ise o dönemin bazı 
sosyal ve siyasi gelişmeleridir. Bu iki unsuru 
birleştirecek seçenek “sadece …… değil 
, aynı zamanda …..” anlamını verecek 
olan “not only …. , but also ….” olur. A 
seçeneğindeki “as much .... as” bu cümlede 
kullanılamaz; çünkü, buradaki “much” miktar 
belirteceğinden, peşinden gelecek isim 
sayılamaz olmalıdır. Oysa “ideas” çoğul 
bir isimdir. B seçeneği olamaz çünkü ikinci 
boşluktan sonra gelen ifade, öncekine 
bir örnek (such as) teşkil etmemektedir. 
D seçeneği de olamaz, çünkü cümlede 
bir mukayese söz konusu değildir. E 
seçeneğindeki “whether / or” iki şey arasında 
tercih belirtir. Ancak cümlede bu da söz 
konusu değildir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

15 C Cümlede iki virgül arasında kalan bölümde 
anlatılmak istenen “ileri teknoloji ulaşım 
ve iletişim sayesinde” anlamına gelen bir 
cümleciktir. Bu cümledeki boşluğa gelerek 
“sayesinde” anlamını verecek İngilizce ifade 
“thanks to” olacağından, C seçeneği doğru 
yanıttır. Cümledeki boşluktan sonra iki virgül 
arasında tam cümle kalıbı bulunmadığından, 
birer zarf tümleci bağlacı olan “as long 
as” ve “as far as” seçenekleri burada 
kullanılamaz. B seçeneğindeki “despite” (-e 
rağmen) ve E seçeneğindeki “in case of” 
(-ması halinde, … olur diye) yapısal olarak 
uygun olsalar da, anlamca uygun değillerdir.
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16 A Soru kökü işlevsel olarak incelendiğinde 
“of …………..” edatından sonra bir isim 
cümleciğinin geldiği ve bu isim cümleciğinin 
özneyi soran bağlacının eksik olduğu 
görülecektir. Seçenekler içinde özneyi soran 
ve isim cümleciği bağlacı olarak kullanılan 
yapı A seçeneğinde geçen “what” 
bağlacıdır. Doğru yanıt A seçeneğidir. Bu 
soru anlamsal olarak incelendiğinde ise 
cümleye, “Yasa koyucuların niyetlerinin ne 
olduğunu tespit etmesi gerekir” anlamını A 
seçeneğinde geçen “what” verebilir.

Seçenekler;

A) what:
Öznesi ya da nesnesi eksik olan “Noun 
Clause” yapıları ana cümleye bağlamak 
için kullanılır. Bu soruda öznesi eksik bir 
isim cümlesi verildiği için doğru yanıttır.  

B) which:
“ki” anlamına gelen insanlar için özneye 
dönük sıfat yan cümlelerinde kullanılan 
bağlaçtır. Bu soruda bu tür bir yapıya 
gerek olmadığı için doğru yanıt olamaz.

C) that:
“ki” anlamına gelen insanlar için özneye 
dönük sıfat yan cümlelerinde kullanılan 
bağlaçtır. Bu soruda bu tür bir yapıya 
gerek olmadığı için doğru yanıt olamaz.

D) where:
“ki” anlamına gelen yer zarfına dönük 
sıfat yan cümlelerinde kullanılan 
bağlaçtır. Bu soruda bu tür bir yapıya 
gerek olmadığı için doğru yanıt olamaz.

E) whether:
“olup olmadığı” anlamına gelen “noun 
clause” bağlacıdır. Bu soruda hem 
kavramsal hem de işlevsel olarak doğru 
yanıt olamaz.
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17 E Bu soruda sıfat türü sözcük bilgisi 
ölçülmektedir. Soru kökünde verilen cümle 
“Ani iklim değişikliği 4000 yıl öncesinde 
İç Moğolistan’daki bir kültürü yok etti” 
anlamındadır. Cümleye bu anlamı verecek 
sözcük “(rapid = ani, hızlı)” olur. Bu nedenle 
doğru yanıt E seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A) Affectionate:
tutkulu, duygulu

B) Habitual:
alışılagelmiş, mutat, sürekli

C) Modest:
alçakgönüllü, mütevazi

D) Slight:
az, hafif

E) Rapid:
ani, hızlı

18 E Bu soruda zaman ve modal bilgisi 
sorgulanmaktadır. 4000 yıl öncesini 
niteleyen “when” ile kurulu sıfat yan cümlesi 
içinde yer alan predicate cümle olan “it 
appears”ın kullanılması, bu cümlenin net 
bir bilgi değil de bir olasılığı ifade etmekte 
olduğuna işaret eder. Geçmişte net bir bilgi 
yoksa olasılığı ifade etmek için “may have V3 
/ might have V3 / could have V3” kullanılır. 
Bu nedenle doğru yanıt E seçeneğidir. Bu 
durumda cümlenin anlamı “Görünüşe göre 
göç etmek zorunda bırakılanların bazılarının 
güneye taşınmış olabileceği 4000 yıldan 
daha uzun bir süre önce, ani iklim değişimi 
İç Moğolistan’da bir kültürü yok etmiş olabilir.”

19 C Bu soruda ilk boşluktan önce gelen “link” 
sözcüğünden sonra bu fiile bağlı iki nesneyi 
(isim öbeği) ilişkilendirmek için bağıl edat 
olarak “to” edatı kullanılmalıdır. Söz 
konusu “link” sözcüğü iki nesne alan ve 
bu iki nesneyi “to” ya da “with” edatıyla 
ilişkilendiren bir sözcüktür. Doğru yanıt C 
seçeneğidir.

link sth. with / to sth.
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20 B Bu soru kökünde geçen “The Assyrian 
empire centred on Nineveh – remnants 
of …………… are now being demolished 
by Islamic State – fell in the 7th century 
BC, a time of climate stress” ifadesi 
incelendiğinde “Nineveh” ismini niteleyecek 
bir “adjective clause” yapısının ilgi zamirine 
ihtiyaç olduğu görülecektir. Bu yapıda 
nitelenen ismin bir bölümüyle ilgili bilgi 
vermek için “noun of which” yapısı 
kullanılır. Bu nedenle, seçenekler içinde 
“Nineveh” ismini doğru niteleyen “adjective 
clause” yapısının ilgi zamiri “which” 
olmalıdır. Bu soruyu doğru cevaplayabilmek 
için soru kökünde yer alan karmaşık cümleyi 
oluşturan basit cümleleri tahmin etmeli ve 
iki cümlenin nasıl birleştirildiğini bilmeliyiz. 
Bu karmaşık cümlenin iki temel cümlesi 
şöyledir:

The Assyrian empire centred on Nineveh 
fell in the 7th century BC, a time of climate 
stress. Remnants of Nineveh are now 
being demolished by Islamic State.

Bu iki cümleyi “adjective clause” yapısı 
ile birleştirmek için öncelikle iki cümlede 
de ortak ismi tespit ederiz. Daha sonra 
ana cümlede nitelenecek ismin “adjective 
clause” içindeki öğesel görevine göre uygun 
ilgi zamirini, nitelenecek isimden sonra gelen 
parçadan ve iyelik bildiren “of” edatından 
sonra yerleştirip ikinci cümleyi nitelenen 
ismi atarak yazarız. Bu durumda yukarıdaki 
cümle “The Assyrian empire centred on 
Nineveh – remnants of which are now 
being demolished by Islamic State – fell 
in the 7th century BC, a time of climate 
stress” şeklini alacaktır. Doğru yanıt B 
seçeneğidir. Bu soruyu daha iyi anlamak için 
13’üncü sorunun açıklamalarında verilen Ek 
Gramer Açıklamasını inceleyiniz.
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21 A Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal 
olarak inceleyerek ulaşabiliriz. Soru 
kökünde geçen “Üniversite mezunu olmak 
artık iş bulmayı garanti etmiyor” ifadesini 
seçenekler içinden en anlamlı bir şekilde 
A seçeneğinde geçen “çünkü son on 
yılda üniversite mezunlarının sayısı dörde 
katlandı” ifadesi tamamlar. Doğru yanıt 
A seçeneğidir. Bu durumda cümlenin 
anlamı: “Üniversite mezunu olmak artık 
iş bulmayı garanti etmiyor, çünkü son on 
yılda üniversite mezunlarının sayısı dörde 
katlandı ” olacaktır. 

22 C Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal 
olarak inceleyerek ulaşabiliriz. Soru kökünde 
geçen “belirtiler daha da belirgileşir” ifadesini 
seçenekler içinden en anlamlı bir şekilde C 
seçeneğinde geçen “Alzheimer hastalığı 
ilerledikçe” ifadesi tamamlar. Doğru yanıt C 
seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı: 
“Alzheimer hastalığı ilerledikçe, belirtiler 
daha da belirgileşir” olacaktır. 

23 A Soruda verilen bölümün önünde kullanılan 
“the more” ifadesi çift yönlü mukayese 
belirten cümlelere işaret ediyor. Ancak, 
seçeneklerin hepsinde bu duruma 
yapıca uygun düşen ifadeler verilmiş. Bu 
durumda cümleyi ve seçenekleri anlamca 
sorgulayarak doğru ifadeyi bulmak gerekiyor. 
Anlamca uygun olan seçenek A: “Bir kişi bir 
sorun üzerinde ne kadar çok kafa yorarsa, 
çözümün ne kadar zor olduğunu da o ölçüde 
takdir eder.”
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24 A Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal 
olarak inceleyerek ulaşabiliriz. Soru kökünde 
geçen “Hem kız hem de erkek çocuklarda 
birçok fiziki değişiklik olur” ifadesini 
seçenekler içinden en anlamlı bir şekilde 
A seçeneğinde geçen “onlar 13 yaşına 
yaklaşırken ya da 13-19 yaşlarındayken” 
ifadesi tamamlar. Doğru yanıt A seçeneğidir. 
Bu durumda cümlenin anlamı: “13 yaşına 
yaklaşırken ya da 13-19 yaşlarındayken 
hem kız hem de erkek çocuklarda birçok 
fiziki değişiklik olur” olacaktır. Ayrıca bu 
seçenekte geçen “they” şahıs zamiri soru 
kökünde geçen “both boys and girls” ismi 
yerine kullanılmış ve doğru yanıtın tespitinde 
ipucu oluşturmuştur. Diğer seçenekler soru 
kökünü kavramsal olarak doğru bir şekilde 
tamamlamadıkları için doğru yanıt olamazlar. 

25 D Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal 
olarak inceleyerek ulaşabiliriz. Soru kökünde 
geçen “onların (tüketicilerin) pazarlama 
takımının ürünlerine ulaşmasını sağlamak 
pazarlama takımının işidir ” ifadesini 
seçenekler içinden en anlamlı bir şekilde D 
seçeneğinde geçen “Tüketicilerin farklı bilgi 
kaynakları olduğu için” ifadesi tamamlar. 
Doğru yanıt D seçeneğidir. Bu durumda 
cümlenin anlamı: “Tüketicilerin farklı bilgi 
kaynakları olduğu için onların(tüketicilerin) 
pazarlama takımının ürünlerine ulaşmasını 
sağlamak pazarlama takımının işidir” 
olacaktır. 

26 C Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal 
olarak inceleyerek ulaşabiliriz. Soru kökünde 
geçen “İdarenin başındaki askeri konsey 
bir aday konusunda anlaşıncaya kadar” 
ifadesini seçenekler içinden en anlamlı bir 
şekilde C seçeneğinde geçen “herhangi 
bir resmi açıklama yapılmayacak” ifadesi 
tamamlar. Doğru yanıt C seçeneğidir. 
Bu durumda cümlenin anlamı: “İdarenin 
başındaki askeri konsey bir aday konusunda 
anlaşıncaya kadar herhangi bir resmi 
açıklama yapılmayacak” olacaktır. 
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27 B Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal 
olarak inceleyerek ulaşabiliriz. Soru kökünde 
geçen “Sansür mekanizma ve tabularının 
adım adım 1985 ile 1995 yılları arasında 
nasıl çökertildiğini hala canlı bir şekilde 
hatırlıyorum” ifadesini seçenekler içinden 
en anlamlı bir şekilde B seçeneğinde geçen 
“Zamanın önde gelen devrimci gazetesi olan 
Moscow News’te birkaç ay çalıştığım için” 
ifadesi tamamlar. Doğru yanıt B seçeneğidir. 
Bu durumda cümlenin anlamı: “Zamanın 
önde gelen devrimci gazetesi olan Moscow 
News’te birkaç ay çalıştığım için sansür 
mekanizma ve tabularının adım adım 1985 
ile 1995 yılları arasında nasıl çökertildiğini 
hala canlı bir şekilde hatırlıyorum” olacaktır. 

28 E “But” ile başlayan bu cümle ile doğru 
seçenek arasında anlamsal zıtlık olmalıdır. 
Bu nedenle bu sorunun doğru yanıtı 
soru kökünün ve seçeneklerin kavramsal 
olarak incelenmesiyle tespit edilebilir. Soru 
kökünde verilen “… ancak süpermarketler 
ilişiği olduğu düşünülen tüm burgerleri 
satıştan çektiler” ifadesini, seçenekler 
içinden E seçeneğinde verilen “Hiçbir 
sağlık riski yoktu …” ifadesi anlamlı bir 
şekilde tamamlar. Doğru yanıt E seçeneğidir.

29 D Soru kökünde “... metinden çıkartılabilir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“Richardson was not wearing a helmet 
when she had an accident, and naturally 
people have asked if one could have 
saved her. The answer is unclear.” = “Kaza 
yaptığında koruyucu başlık giymiyordu, bu 
yüzden eğer koruyucu başlık olsaydı onu 
koruyabilir miydi diye insan doğal olarak 
soruyor. Yanıt belli değil” denilmektedir. Bu 
açıklamaya göre soru kökünü, D seçeneğinde 
verilen “Richardson koruyucu başlık giymiş 
olsaydı, belki de şimdi yaşıyor olacaktı” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt D seçeneğidir.
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30 A Soru kökünde “Yazarın ‘altın saat’ ile ... kast 
etmiş olduğu metinden çıkartılabilir” şeklinde 
bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre 
doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada “as a rule even a minor 
head injury should be treated within the 
so-called golden hour after it occurs” 
= “Kural olarak küçük bir baş yaralanması 
bile, meydana geldikten sonraki altın saat 
olarak adlandırılan zaman içinde tedavi 
edilmektedir” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, A seçeneğinde verilen 
“Baş yaralanmasından sonraki 60 dakikayı” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.

31 E Soru kökünde “... Richardson’ın metinden 
açıktır” şeklinde bir ifade yer alıyor ve 
bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “Richardson’s death was the 
result of what’s called an epidural 
hematoma, a pooling of blood between 
the skull and the dura, the brain’s lining” 
= “Richardson’ın ölümü kafatası ile beyin 
zarı arasında kan birikmesi olan epidural 
hematoma olarak adlandırılan şeyin 
sonucuydu” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, E seçeneğinde verilen 
“baş yaralanmasından öldüğü” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.
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32 C Soru kökünde “Yazar idealin ... göstermek 
için Steve Jobs’ın Steve Wozniak ile işbirliği 
yapması örneğini veriyor” şeklinde bir ifade 
yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada “... we wouldn’t want 
to live in a world composed entirely 
of cautious introverts either. The two 
types need each other. Many successful 
ventures are the result of effective 
partnerships between introverts and 
extroverts. The famously charismatic 
Steve Jobs teamed up with powerhouse 
introverts at crucial points in his career 
at Apple, co-founding the company with 
the shy Steve Wozniak” = “Sadece ihtiyatlı 
içine kapanıkların olduğu bir dünyada 
yaşamak istemeyiz. Her iki mizaç da birbirine 
ihtiyaç duyar. Karizmasıyla ünlü Steve 
Jobs, Apple’daki kariyerinde güç sahibi 
olan içine kapanık kişilerle işbirliği yaptı ve 
çekingen Steve Wozniak ile şirketi birlikte 
kurdu” denilmektedir. Bu açıklamaya göre 
soru kökünü, C seçeneğinde verilen “her iki 
mizacın karışımı olan bir topluluk olduğunu” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt C seçeneğidir.
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33 D Soru kökünde “Yazar en güzel dünyanın 
…. den oluşan olduğunu düşünmektedir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor“... we 
wouldn’t want to live in a world composed 
entirely of cautious introverts either. 
The two types need each other. Many 
successful ventures are the result of 
effective partnerships between introverts 
and extroverts. The famously charismatic 
Steve Jobs teamed up with powerhouse 
introverts at crucial points in his career 
at Apple, co-founding the company 
with the shy Steve Wozniak” = “Sadece 
ihtiyatlı içine kapanıkların olduğu bir 
dünyada yaşamak istemeyiz. Her iki mizaç 
da birbirine ihtiyaç duyar. Karizmasıyla ünlü 
Steve Jobs, Apple’daki kariyerinde güç 
sahibi olan içine kapanık kişilerle işbirliği 
yaptı ve çekingen Steve Wozniak ile şirketi 
birlikte kurdu” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, D seçeneğinde verilen 
“sadece içine kapanıklardan değil de aynı 
zamanda da dışa dönüklerden” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

34 E Soru kökünde “Metne göre içine kapanıklar 
...” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“Children with an alert, sensitive 
temperament pay close attention to social 
cues and moral principles. By age 6, they 
cheat and break rules less than other kids” 
= “Dikkatli, duyarlı mizaca sahip çocuklar 
sosyal işaretlere ve ahlaki kurallara özen 
gösterirler. Altı yaşında diğer çocuklardan 
daha az kuralları çiğnerler ve aldatırlar” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, E seçeneğinde verilen “toplumun 
kurallarına uyma olasılıkları daha fazladır” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt E seçeneğidir.
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35 A Soru kökünde “Gazetelerin ... metinden 
çıkartılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “... enthralled all” = “... hepsini 
büyüledi” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, A seçeneğinde verilen 
“prensesten memnun olduklarını” ifadesi 
doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru 
yanıt A seçeneğidir.

36 B Soru kökünde “Saray çalışanlarının 
söylediklerinden ... olduğu çıkartılabilir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“Chin-stroking editors of national 
newspapers, lofty columnists and feared 
TV interrogators elbowed one another ... 
. “I’ve never seen such a bunfight,” said 
one despairing palace official”= “Milli 
gazetelerin çenelerini ovuşturan editörleri, 
köşe yazarları ve korkulan TV muhabirleri 
onu görebilmek için birbirlerini dirsek attılar 
... Zavallı bir saray çalışanı ‘hiç böyle bir çay 
partisi görmedim’ dedi” denilmektedir. Bu 
açıklamaya göre soru kökünü, B seçeneğinde 
verilen “kraliyet ailesiyle seçkin gazetecilerin 
bir araya geldiği resmi bir çay partisi” ifadesi 
doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru 
yanıt B seçeneğidir.
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37 D Soru kökünde “... daha yaşlı Windsor’ları 
rahatsız eden bir şeyin ... metinden açıktır” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“For the older Windsors, the spectacle 
may have brought back uncomfortable 
memories. Exactly three decades ago, 
they watched a glamorous outsider 
become the main attraction. Some 
appeared a little jealous” = “Bu manzara 
daha yaşlı Windsorlar’ın rahatsız edici 
hatıralarını canlandırmış olabilir. Tam 
olarak 30 yıl önce göz kamaştıran bir 
yabancı ilginin merkezi oldu. Bazıları biraz 
kıskandılar” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, D seçeneğinde verilen 
“Kate’in gazeteciler arasındaki ünü onlara 
Diana’nınkini hatırlattı” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

38 B Soru kökünde “... iddia edilmektedir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “the 
TSA has repeatedly defined the scanners 
as “safe,” glossing over the accepted 
scientific view that even low doses 
of ionizing radiation — .... — increase 
the risk of cancer” = “Ulaşım Güvenliği 
İdaresi, düşük dozda bile olsa iyonize olmuş 
radyasyonun kanser riskini artırdığına dair 
bilimsel görüşün üstünü örterek tarayıcıları 
müteakiben ‘güvenli’ olarak nitelemektedir” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, B seçeneğinde verilen “Ulaşım 
Güvenliği İdaresinin hava alanı x-ray 
cihazlarıyla ilgili kanser endişelerini 
dikkate almadığını” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.
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39 E Soru kökünde “Metinde ifade edilen bir konu 
...” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“even low doses of ionizing radiation — 
.... — increase the risk of cancer” = “düşük 
dozda bile olsa iyonize olmuş radyasyon 
kanser riskini artırır” denilmektedir. 
Bu açıklamaya göre soru kökünü, E 
seçeneğinde verilen “düşük dozda bile olsa 
iyonize olmuş radyasyona maruz kalmanın 
kanser riskini artırmasıdır” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.

40 D Soru kökünde “ABD’deki havaalanlarına 
x-ray cihazlarının yerleştirilmesiyle ilgili 
kararı kimin verdiğine değinerek yazar 
..... istiyor” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “The final call to deploy the 
X-ray machines was made not by the 
FDA, which regulates drugs and medical 
devices, but by the TSA, an agency 
whose primary mission is to prevent 
terrorist attacks” = “X-ray cihazlarının 
yerleştirilmesiyle ilgili nihai karar, ilaç ve tıbbi 
cihazları kontrol eden Federal İlaç İdaresi 
tarafından değil de temel görevi terörist 
saldırıları önlemek olan Ulaşım Güvenlik 
İdaresi tarafından verilmiştir” denilmektedir. 
Bu açıklamaya göre soru kökünü, D 
seçeneğinde verilen “güvenlik meselelerinin 
tıbbi ilkelere verebileceği potansiyel zararlar 
konusunda uyarmak” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.
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41 C Soru kökünde “Metne göre Dickens’ın 
sinemaya uyarlanmasının kolay 
olmamasının nedenlerinden biri .... değildir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“Dickens adapts best to the screen. 
There are no dud parts” = “Sinemaya en iyi 
Dickens uyarlanır. Gereksiz bölümler yoktur” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, C seçeneğinde verilen “başarısız 
bölümlerin olmaması” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt C 
seçeneğidir.

42 E Soru kökünde “Romanlarının bazılarının 
..... metinden açıktır” şeklinde bir ifade yer 
alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada “Some of the novels 
have been filmed time and again” = 
“Romanlardan bazıları defalarca sinemaya 
uyarlandı” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, E seçeneğinde verilen 
“filminin birçok defa çekildiği” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.
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43 C Soru kökünde “Metne göre sağlığının 
kötüye gitmesine neden olan bir sebebin 
…” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “As 
everyone knows in his last years he 
toured the country giving dramatized 
readings of his novels. He threw himself 
so thoroughly into the parts that he 
exhausted himself and the strain of 
these performances hastened his death” 
= “Herkesin bildiği gibi son yıllarında 
romanlarını canlandırdığı ülke turuyla 
geçirdi. Oyunlara kendini o kadar kaptırdı ki 
bitkin düştü ve bu performansların ölümünü 
hızlandırdı” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, C seçeneğinde verilen 
“son yıllarını romanlarını dramatize etmek 
için ülkeyi turlayarak geçirmesidir” ifadesi 
doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru 
yanıt C seçeneğidir.

44 A Claire konuşmaya başlarken Lisa’ya “Tatile 
ne zaman çıkacaksın?” diye soruyor. Lisa 
bu soruya karşılık olarak, “Bu ayın sonunda 
çıkmayı planlamıştım. Son üç yıldır eşimle 
birlikte bir tatile gidemedik. Dolayısıyla 
bu kez Avrupa’ya gitmeyi planlıyoruz. Ne 
oldu? Bir şey mi var?” diyor. Bu durumda 
Claire boşluğa gelecek konuşmasında 
“Peki, gelecek aya kadar ertelesen senin 
için çok sorun olur mu?” diye sormuş 
olmalı ki Lisa “Hmm! Aslında yok. Sanırım 
gelecek aya kadar erteleyebilirim, ancak 
kocamla konuşmam gerek” desin. Doğru 
yanıt A seçeneğidir.
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45 B Jack konuşmaya başlarken Tom’a “Betin 
benzin atmış. Ne oldu?” diye soruyor. 
Tom bu soruya karşılık olarak, “Dün gece 
gözüme bir damla uyku girmedi” diyor. 
Jack’in bu söze verdiği karşılığı bilmiyoruz. 
Tom konuşmanın sonunda “Evet. Biraz 
baskı altındayım. Patronum baskıcı. 
Üç proje görevi verdi. Şimdi de miatlar 
yaklaştı ve yapmam gerekenin yarısını 
tamamlayamadım” dediğine göre, Jack 
boşluğa gelecek konuşmasında “Aklında bir 
şey mi var? Çok endişeli görünüyorsun. 
Bekli bir yardımım olabilir” demiş olmalı. 
Doğru yanıt B seçeneğidir.

46 D Amelia ile Derrick arasında geçen bu 
diyalogda, Amelia ilk söz alışında ‘Hepimizin 
bildiği gibi büyük bütçeli Amerikan filmleri 
dünyada giderek yaygınlaşıyor. Bunun 
sebebi ne olabilir?’ diyor. Derrick cevaben 
‘Yani, benim fikrime göre ana sebep oldukça 
açık. Başından sonuna kadar biri, bir diğerini 
yakalayıp öldürmeye çalışıyor. Silahlar 
patlıyor. Her an çok fazla kan ve şiddet var’ 
diyor. Bundan sonra Amelia “Siz seyircinin 
aksiyonu ve şiddeti bu kadar sevdiğini 
mi söylüyorsunuz?” diye sormuş olmalı 
ki, Derrick son söz alışında “Öyle değilse, 
neden o kadar fazla insan onları seyretmeyi 
seviyor?” desin. Doğru yanıt D seçeneğidir.
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47 E Paul konuşmaya başlarken James’e 
“Neden bu kadar uzun sürdü?” diye 
soruyor. James’in bu soruya verdiği karşılığı 
bilmiyoruz, ancak Paul bundan sonra “Evet. 
Bir kamyonun da dahil olduğu ciddi bir 
şey olduğunu biraz önce haberlerden 
öğrendim” dediğine göre, James boşluğa 
gelecek konuşmasında gecikmesinin 
nedeninin yoldaki bir kaza olduğundan 
bahsetmiş olmalı. Buna yönelik bir konu E 
seçeneğinde rastlıyoruz: “Otobanda bir 
kaza vardı ve trafik tampon tamponaydı.” 
Paul’ün ikinci söz alışında geçen “it” 
zamiri James’in ilk söz alışında geçen “the 
accident” yerine kullanılmış ve iki cümle 
arasında bağ oluşturmuştur.

48 C Pauline konuşmaya başlarken Mark’a 
“Aman Allah’ım! Musluk gene kötü 
akıtıyor” soruyor. Mark’ın bu söze verdiği 
karşılığı bilmiyoruz. Daha sonra Pauline 
“Keşke yapabilsem, ancak şimdi gitmem 
gerek. 20 dakika içinde bir randevum 
var” dediğine göre, Mark boşluğa gelecek 
konuşmasında “Biliyorsun ki onu en kısa 
zaman içinde tamir ettirmek zorundasın” 
demiş olmalıdır. Doğru yanıt C seçeneğidir. 
Bu seçenekte geçen “it” zamiri Pauline’in 
ilk söz alışında geçen “the water faucet” 
yerine kullanılmış ve iki cümle arasında bağ 
oluşturmuştur.

49 B Soruda yer alan cümlede “Meteorlardan 
gelen maddelerin ticareti büyük ölçüde 
yasadışı olsa da genellikle meteor 
parçacıklarının internette uygun fiyatlara 
yaygın bir şekilde satışıyla büyüyen bir 
küresel pazar var” deniliyor. Anlamca bu 
ifadeye en yakın cümle B seçeneğindeki 
cümle olur: “Meteor parçalarının ticaretini 
yapmak çoğunlukla yasak, ancak 
internette büyüyen bir pazar onları uygun 
fiyata yaygın bir şekilde satıyor.”
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50 E Soruda yer alan cümlede “ABD’nin sosyal 
yardım sistemi, fakirliği ve eşitsizliği 
azaltmak için hemen hemen herhangi 
diğer bir zengin demokrasiden daha az 
çalışıyor” deniliyor. Anlamca bu ifadeye en 
yakın cümle E seçeneğindeki cümle olur: 
“Takriben bütün zengin demokrasilerin 
sosyal sigortalar sistemi içerisinde 
fakirliği ve eşitliği azaltmada en az 
ABD’deki çalışıyor.”

51 D Soruda yer alan cümlede “ABD’de bir 
araştırma on çocuktan birinin sağlık 
sorunlarının tedavisinde alternatif 
tedavilere başvurduğunu tespit etmiştir” 
deniliyor. Anlamca bu ifadeye en yakın cümle 
D seçeneğindeki cümle olur:“ABD’deki 
son araştırmalardan birinde, ABD’deki 
çocukların yüzde onunun sağlık 
sorunlarının tedavisinde geleneksel 
olmayan tedavileri denediği tespit edildi.”

52 C Soruda yer alan cümlede “Daha derin 
bir nezaket anlayışı günümüzde anne-
babalık kültüründe tamamen yoktur” 
deniliyor. Anlamca bu ifadeye en yakın 
cümle C seçeneğindeki cümle olur: 
“Günümüzün anne-babalık kültürü daha 
derin bir nezaket anlayışından tamamen 
yoksundur.”
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53 C Soruda verilen cümlede “İnsanlar yaşlandıkça 
hastalıklara karşı daha hassas olurlar, 
çünkü onların bağışıklık sistemi zayıflar” 
denilmektedir. Seçenekler içinde bu anlama 
yakın anlam taşıyan cümle C seçeneğinde 
verilmiştir: “İnsanlar yaşlandıkça, zayıflamış 
bağışıklık sistemlerinden dolayı hastalıklara 
karşı daha hassas olurlar.” Doğru yanıt C 
seçeneğidir.

Eşanlamlı Sözcük ve İfadeler:

‒ as people grow older:
the older people get

‒ vulnerable:
susceptible

‒ as:
because of

54 A Soruda verilen duruma göre, genç bir iş 
arkadaşınız bir proje üzerinde yoğun olarak 
çalışıyor. Ciddi bir sorunla karşı karşıya 
kalmış ve bu durum onun cesaretini kırmış 
durumda. Neredeyse vazgeçmek üzere. 
Siz onun bu sorunu aşacak kabiliyette 
olduğuna inanıyorsunuz. Bu nedenle ona, 
“Yeteneklerinle kolayca başarabilirsin! 
Sadece aklını bu işe ver!” diyebilirsiniz. 
Doğru yanıt A seçeneği olacaktır.

55 D Bir şirket toplantısında herkesin risksiz 
davranma taraftarı olduğunu fark ettiğinizde, 
kazanmak için savaşmanın gerekli olduğunu 
düşünen bir kişi olarak onlara cevaben 
daha aktif bir tutum sergileme gayretiyle 
bir şey söylemek için D seçeneğindeki gibi 
“Her zaman ortada durmanın bir anlamı 
yok: bazı makul riskler almadan hiçbir 
şey başarılamaz” dersiniz. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.
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56 C Bu bölümdeki soruları yanıtlarken soru 
kökünün son kısımlarında verilen ve 
söylenecek ifadenin ruhunu yansıtan 
ifadelere de özellikle dikkat etmek gerekir. 
Bu soruda, halihazırda yaptığı işte heba 
olduğunu düşündüğünüz arkadaşınızın 
oğluna başka bir yerde iş aramasını kuvvetle 
tavsiye etmek için C seçeneğindeki ifade de 
olduğu gibi “Değişiklik düşünme zamanın 
çoktan geldi. Halihazırdaki işin hiçbir 
cazibesi yok” diyebilirsiniz. Doğru yanıt C 
seçeneğidir.

57 D Bir arkadaşınız bir turla memleketinize 
geliyor ve sizinle görüşmek için sizi arıyor, 
ancak görüşmek için hiç vaktiniz yok. Böyle 
bu durumu bir daha yaşamamak için, ona 
“Bir sonraki gelişini önceden bana bildir 
ki, ben de görüşebileceğimizden emin 
olayım” dersiniz. Doğru yanıt D seçeneğidir.

58 E Yeni evli bir çift Avustralya’ya göç etmeyi 
düşünüyor ve iyi bir fikir olup olmadığını 
anlamak için size geldi. Olumlu ya 
da olumsuz, hiçbir şekilde etkilemek 
istemiyorsunuz, sadece iyi düşünmelerini 
istiyorsunuz. Bu durumda E seçeneğinde 
olduğu “Büyük bir adım atacaksınız ve 
karar kendi kararınız olmalı. Bu yüzden 
harekete geçmeden önce üzerinde çok 
dikkatli düşünün” dersiniz. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.

59 E Paragrafın ilk cümlesinde, yani konu 
cümlesinde, evliliğin yararları üzerine pek 
çok araştırmanın yapılmış olduğundan söz 
edilmektedir. Sonraki cümlelerde ise evliliğin 
yararlarına yönelik yapılan tespitlere örnekler 
verilmektedir. Öyleyse arada boş bırakılan 
yere de buna benzer bir örnek gelmelidir. 
O zaman doğru yanıt E olmalıdır: “Their 
lives are more regular and secure and 
they engage in fewer harmful activities 
= Yaşamları daha düzenli ve güvenlidir ve 
daha az tehlikeli faaliyetlerle uğraşırlar.”
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60 E Parça gözlüklerin sadece görme 
bozukluklarını düzeltmek değil de aynı 
zamanda fiziksel görünümü güçlendirmek 
amaçlı olduğuyla ilgili. Bu soruda doğru 
yanıtın tespit edilmesinde son cümle 
belirleyici oluyor. Son cümlede “Gözlük 
çerçeveleri sadece görme bozukluğunu 
gideren değil de aynı zamanda görünümü 
güçlendiren birçok şekilde, bedende, 
renkte ve materyalde mevcuttur” 
denildiğine göre bu cümleden önce 
“Gözlükler artık sadece gerekli görme 
bozukluğunu düzelten tıbbi cihazlar 
değildir” ifadesi gelmelidir. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.

61 D Parça medyanın çocuklar üstündeki etkisi 
konusunda dengeli bir görüş içeriyor. 
Bu soruda doğru yanıtın bulunmasında 
boşluktan önceki ve sonraki cümleler 
belirleyici. Boşluktan önceki cümlede 
‘medyanın çocuklar üstündeki etkisinin hem 
iyi hem kötüdür’ deniliyor. Boşluktan sonraki 
cümlede ise medyanın çocuklar üstündeki 
zararlı etkilerinden bahsedilmiş. Bu durumda 
boşluktaki cümlede medyanın çocuklar 
üstündeki olumlu etkilerinden bahsedilmiş 
olmalı. Böyle bir cümle D seçeneğinde 
verilmiştir: “Medyanın faydaları; 
öğrenmeye erken hazır bulunuşluk, 
eğitimsel zenginlik, sosyal meselelerle 
ilgili tartışmaları anlama ve dâhil olma, 
müzik ve performans yoluyla sanatı 
tanıma ve eğlence fırsatlarından oluşur.”

62 C Parça anne sütünün yararlarıyla ilgilidir. 
C seçeneğinde geçen “Anne sütüyle 
beslenmenin çocuk için hem psikolojik 
hem de fizyolojik net sağlık yararları 
vardır” ifadesi metni anlamsal birlik ve 
bütünlük içinde tamamlamaktadır. 
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63 E Paragraf tamamlama sorularında boşluktan 
sonra gelen cümlede yer alan zarf (adıl) 
türü ifadelerin boşluğa gelecek olan 
cümlede açık isim olarak bulunması 
gerekir. Bu soruda boşluktan sonraki 
cümlenin öznesini oluşturan “each of these 
systems” ifadesinin gönderim yaptığı 
ifade E seçeneğindeki “... many computer 
systems ...” ifadesidir. Buna göre doğru 
yanıt E seçeneğidir.

64 A Soru kökünde verilen ana cümlenin yüklem + 
nesnesi “Mosques are the most important 
public buildings in Turkey” ifadesidir ve bu 
ifade yalnızca A seçeneğinde “Türkiye’de 
camiler en önemli kamu binalarıdır” 
şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru 
yanıt A seçeneğidir.

65 D Soru kökünde verilen ana cümlenin 
yüklemi “is the possibility of mobilizing 
the immune system” ifadesidir ve bu 
ifade yalnızca D seçeneğinde “bağışıklık 
sistemini harekete geçirme olasılığıdır” 
şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru 
yanıt D seçeneğidir.

66 A Soru kökünde verilen ana cümlenin 
yüklem + nesnesi “Non-governmental 
organizations are informal political 
institutions” ifadesidir ve bu ifade yalnızca 
A seçeneğinde “Sivil toplum kuruluşları 
... gayrı resmî siyasal kuruluşlardır” 
şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru 
yanıt A seçeneğidir.

67 E Soru kökündeki cümlede özne + yüklem 
kombinasyonuna bakacak olursak “Human 
kind’s overall dominance over the earth 
+ has caused …” olduğunu görürüz. Bu 
ifadelerin Türkçe karşılığı “İnsan türünün 
yeryüzü üzerindeki genel hakimiyeti, … 
yol açmıştır” olur. Bu ifadeye sadece E 
seçeneğinde verilmiştir ve bu seçenek doğru 
yanıttır.
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68 D Soru kökünde verilen cümlede geçen “Even 
the most brilliant leaders in history might 
have made dramatic mistakes …” ifadesinin 
Türkçe dengi yalnızca D seçeneğinde 
“Tarihteki en başarılı liderler bile … 
büyük hatalar yapmış olabilirler” şeklinde 
doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

69 E Soru kökündeki cümlede yan cümle + ana 
cümlenin özne-yüklem kombinasyonuna 
bakacak olursak “When the teacher 
rewards a student for her extraordinary 
performance, he also has to encourage 
…” olduğunu görürüz. Bu ifadelerin Türkçe 
karşılığı “Öğretmen bir öğrenciyi olağan 
dışı performansı için ödüllendirdiğinde, … 
teşvik etmelidir” olur. Bu ifade sadece E 
seçeneğinde verilmiştir ve bu seçenek doğru 
yanıttır.

70 A Soru kökünde verilen “yaymak için 
kullanılabilir” ifadesinin karşılığı yalnızca 
A seçeneğinde “can be used to promote” 
şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru 
yanıt A seçeneğidir.

71 B Soru kökünde verilen ana cümlenin yüklem 
+ nesnesi “Görünüşte zararsız bir icat 
... zararlı bir hale gelebilir” ifadesidir 
ve bu ifade yalnızca B seçeneğinde “An 
apparently harmless invention may turn 
out to be harmful” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

72 E Soru kökünde verilen ana cümlenin yüklem + 
nesnesi “Uzmanlar ... uzlaşamamaktadır” 
ifadesidir ve bu ifade yalnızca E 
seçeneğinde “Specialists are unable to 
reach a consensus” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Doğru yanıt E seçeneğidir.
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73 B Soru kökündeki ana cümle yüklem + bağlaç 
kombinasyonuna bakacak olursak “... 
kaynaklara sahiptir, fakat …” olduğunu 
görürüz. Bu ifadelerin İngilizce karşılığı 
“have …. but …” olur. Bu ifade sadece B 
seçeneğinde verilmiştir ve bu seçenek doğru 
yanıttır.

74 E Soru kökündeki cümlede “özne + yüklem” 
kombinasyonuna bakacak olursak “İnsanlar 
…. kötü ya da suçlu hissederler” olduğunu 
görürüz. Bu ifadelerin İngilizce karşılığı 
“People …. feel bad or guilty …. ” olur. Bu 
ifade sadece E seçeneğinde verilmiştir ve bu 
seçenek doğru yanıttır.

75 B Soru kökünde verilen cümlede geçen “… 
çünkü düşük gelirlerin sonucu olarak suç 
oranı da artar” ifadesinin İngilizce dengi 
yalnızca B seçeneğinde “… because crime 
rate also increases as a result of low 
incomes” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. 
Doğru yanıt B seçeneğidir.

76 C Ana konusu ormanların yok edilmesinin 
durdurulmasının küresel ısınma üzerindeki 
olumlu etkisi olduğu parçada ormanları 
bol olan ülkelerin ağaçlarını keserek gelir 
elde etmekten başka çarelerinin olmadığını 
bildiren “Ormanları olan ülkelerin 
çoğunun, ormanları keserek gelir elde 
etme dışında bir alternatifleri yoktur” 
anlamına gelen cümle metnin birlik ve 
bütünlüğünü bozmaktadır. Doğru yanıt C 
seçeneğidir.
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77 B Ana konusunun antidepresan 
kullanımındaki artışın nedenlerinin 
anlatıldığı parçada antidepresanların ruh 
halinizi değiştirme güçlerinin olduğunu 
bildiren “Antidepresanlar ruh halinizi 
değiştirme gücüne sahiptirler ve bunu 
beyindeki serotonin ve norepinephrine’in 
miktarlarını etkileyerek başarırlar” 
anlamına gelen cümle metnin birlik ve 
bütünlüğünü bozmaktadır. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.

78 D Ana konusu bir tehdit algıladığımızda ya da 
strese girdiğimizde vücudumuzun verdiği 
tepki olan parçada stres sistemimizin 
düzenleyicilerinden bahseden “Alkol, 
nikotin, kokain gibi uyuşturucular ve 
yüksek kalorili yüksek yağlı rahatlatıcı 
yiyecekler stres sistemimizin güçlü 
düzenleyicileridir” anlamına gelen cümle 
metnin birlik ve bütünlüğünü bozmaktadır. 
Doğru yanıt D seçeneğidir.

79 E Ana konusu öğrenme güçlüğü çekenlerin 
karşılaştıkları güçlüklerin olduğu parçada 
öğrenme güçlüklerinin beyindeki kimyasal 
sorunlardan kaynaklandığını bildiren 
“Öğrenme güçlükleri beyindeki kimyasal 
problemlerden kaynaklanır” anlamına 
gelen cümle metnin birlik ve bütünlüğünü 
bozmaktadır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

80 B Ana konusu kırmızının Çin kültüründeki 
yeri olan parçada beyaz renkten bahseden 
“Antik Çinliler beyaz rengi parlaklık, saflık 
ve başarıyla ilişkilendirirler” anlamına 
gelen cümle metnin birlik ve bütünlüğünü 
bozmaktadır. Doğru yanıt B seçeneğidir.


