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Açıklamalı Çözümler

1 E Bu soruda isim türü sözcük bilgisi 
ölçülmektedir. Soru kökünde verilen cümle 
“Araştırmacılar, medyanın vücut imajıyla ilgili 
mesajlarla ergenlerde benlik duygusunun 
gelişimini etkileyebileceğine işaret 
etmektedir” anlamındadır. Cümleye bu anlamı 
verecek sözcük “development” (gelişim) 
olur. Bu nedenle doğru yanıt E seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A) deterrence:
caydırma, ürkütme, korkutma

B) liability:
sorumluluk, yükümlülük, etkilenme 
olasılığı

C) responsibility:
sorumluluk

D) fate:
kader

E) development:
gelişim, gelişme

2 A Cümleye “Geçen her saniyede dünya 
ormanlarının bir hektarı – iki futbol sahasına 
eşit bir alan – odun elde etmek için kesiliyor” 
anlamını A seçeneğinde geçen “equivalent” 
(eşit, denk) verebilir. Doğru yanıt A 
seçeneğidir. 

Diğer seçenekler; 

B) subject:
konu; özne; teba; denek 

C) susceptible:
savunmasız; hassas 

D) liable:
yükümlü; yatkın 

E) familiar:
bildik; tanıdık
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3 C Cümleye “Çocuklar üzerinde yapılan son 
araştırma, genç yetişkinlerin her gün 
akıllı telefonlarındaki uygulamalarda 196 
dakikalarını geçirdiklerini ortaya çıkardı” 
anlamını C seçeneğinde geçen “revealed” 
(ortaya çıkarmak, göstermek) verebilir. 
Doğru yanıt C seçeneğidir. 

Diğer seçenekler ve anlamları

A) consist:
içermek, kapsamak 

B) accompany:
eşlik etmek, refakat etmek 

D) enhance:
güçlendirmek, iyileştirmek, yükseltmek 

E) prepare:
hazırlamak

4 B Bu soruda zarf türü sözcük bilgisi 
ölçülmektedir. Soru kökünde verilen cümle 
“Bugün bütün İran bankalarıyla iş yapmayı 
yasaklayan bir dizi yeni yaptırım koyarak 
kararlı davrandık” anlamındadır. Cümleye 
bu anlamı verecek sözcük “resolutely” 
(kararlı bir şekilde) olmalıdır. Bu nedenle 
doğru yanıt B seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A) leniently:
yumuşak bir şekilde, hafifçe

B) resolutely:
kararlı bir şekilde; iradeli bir şekilde

C) intimately:
samimice, içtenlikle

D) unduly:
aşırı derecede; ziyadesiyle; haddinden 
fazla

E) indefinitely:
sonsuza kadar, ilelebet
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5 E Cümleye “Hava durumunda her an ani 
değişiklikler olabileceğinden, dağcılar her 
sabah yola çıkmadan hava durumunu 
düzenli olarak kontrol etmelidir” anlamını E 
seçeneğinde geçen “set off” (yola çıkmak) 
verebilir. Doğru yanıt E seçeneğidir. 

Diğer seçenekler ve anlamları: 

A) get off:
araçtan inmek; paçayı kurtarmak; 
kurtulmak 

B) hold out:
dayanmak; ayak diremek 

C) call in:
çağırmak; tahsil etmek; geri isteyip 
toplamak 

D) put forth:
ileri sürmek

6 E Doğru zamanın tespit edilmesi istenen bu 
soruda herhangi bir zaman zarfının olmayışı 
ana cümlenin (drug companies …) ve isim 
cümleciğinin (that they … the  quality of 
the hypertension drugs in  recent years) 
eylemlerinin aynı zaman diliminde çekilmesini 
zorunlu kılar. İsim cümlesinin zamanını “in 
recent years” zaman belirtecinden dolayı 
“present perfect tense / present perfect 
continuous tense” olarak tespit ederiz. Belirtilen 
zamana göre fiilin çekimi “have improved” 
olacaktır. Ana cümlede başkaca bir zaman 
zarfının olmayışı bu bölümde fiilin “present 
simple” çekilmesini gerektirir. Bu durumda E 
seçeneği doğru yanıttır. 

Ek Gramer Açıklaması – İsim 
Cümleciklerinde (Noun Clauses) Zaman 
Uyumu: 

İngilizcede isim cümleciği ve ana cümle 
arasında zaman uyumu vardır: (1) Ana 
cümlenin genel zamanı  “present” ise, isim 
cümleciği (Noun Clause) gerçek zamandadır. 
(2) Ana cümlenin genel zamanı “past” ise, isim 
cümleciğinde (Noun Clause), genel geçerliliği 
olan durumlar hariç, olayın gerçek zamanının 
bir derece “past” hali kullanılır.
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7 E Zaman bilgisinin sorgulandığı soruda doğru 
yanıta cümlenin sonunda yer alan “the night 
before the incident = olaydan önceki gece” 
zaman belirtecinden yararlanarak ulaşılabilir. 
Bilindiği gibi geçmişte belli bir zamandan – 
bu soruda “the incident = olay anı” – önce 
meydana gelen eylemler için “past perfect 
(cont.) tense” kullanılır. Bu nedenle ana 
cümlenin nesnesi durumundaki “the boat” 
ismini niteleyen sıfat yan cümlesinin (on which 
Wood …………… with husband Robert 
Wagner and friend Christopher Walken 
off Catalina island near Los Angeles the 
night before the incident) zamanını “past 
perfect (cont.) tense” olarak tespit ederiz. 
Bu durumda ana cümlede başkaca bir zaman 
zarfının olmayışı ana cümlenin yükleminin de 
“past” genel zamanında çekilmesini gerektirir. 
Belirtilen zamanlarda fiillerin çekildiği doğru 
seçenek E seçeneğidir.

8 C Zaman bilgisinin ölçüldüğü bu soruda bilimsel 
bir gerçek olan “arkeolojinin neyle ilgili” olduğu 
konusunu ifade ederken “simple present 
tense” kullanırız. Sorunun ilk kısmında fiilinin 
belirtilen zamanda çekimi “is concerned 
(with)” yalnızca C seçeneğinde verilmiştir. 
Bu cümlede kullanılan “be concerned with”; 
durum bildiren (stative passive) ve phrasal 
verb türü bir yapıdır. Sorunun ikinci kısmı 
incelendiğinde “believe” fiilinden sonra 
gelecek çatının tespit edilmesinin istendiği 
görülecektir. Bilindiği gibi bir fiilin sağında 
hangi yapıların hangi formlarda geleceğini o 
fiil belirler. Bu soruda geçen edilgen yapıdaki 
“believe” fiilinden sonra “to-infinitive” bir 
yapı gelmelidir. Seçenekler içinden A, C ve 
E seçenekleri “to-infinitive” yapılar içerse de 
geçişli bir fiil olan “occur” fiilinin zamanı “about 
600,000 or 700,000 years ago” ifadesidir 
ve bu zaman zarfı bahse konu eylemin bağlı 
olduğu ana eylem olan ‘inanmak’ anlamına 
gelen “believe” eyleminden önce gelmektedir. 
Bu eylem ana eylemden önce gerçekleşeceği 
için doğru yanıt ve “perfect infinitive” olarak 
çekilmelidir. Doğru yanıt C seçeneğidir.
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9 E Soru kökünde geçen ilk boşluktan önce 
gelen “reasons” sözcüğünden sonra 
bağıl edat olarak “for” edatı kullanılır. 
Sorunun ikinci bölümünde ise “… the world 
markets” isim öbeğinden önce edat olarak 
seçenekler içerisinden “dünya pazarlarında” 
anlamında “on” edatı kullanılır. Doğru yanıt 
E seçeneğidir.

10 D Bu soruda doğru yanıta ikinci boşlukta 
gelecek sözcüğü tespit ederek ulaşmak 
daha kolaydır. İkinci boşluktan sonra fiilin 
(decrease) “bare infinitive (V0)” olarak 
verilmiş olması bu fiilden önce yalnızca 
“to” mastar ekinin kullanılabileceğini 
göstermektedir. İlk boşlukta ise cümleye 
“insanlar üstündeki vergiyi arttırmak” 
anlamını “increasing taxes ………… 
people” ifadesine “on” edatını kullanarak 
verebiliriz. Doğru yanıt D seçeneğidir.
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11 C 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 neden-
sonuç ilişkisi vardır. Bu cümlede olduğu gibi 
nedeni bildiren isim öbeğini ana cümleye 
bağlamak için “because of … = … -den dolayı” 
edat öbeği kullanılabilir. Cümle anlamsal olarak 
incelendiğinde ise verilen cümleye “Ölümcül 
kimyasalı tamamen yasaklamak, kimyasalın 
aşılarda kullanımı halk sağlığı açısından tehlikeli 
olabilir” anlamını sadece C seçeneğindeki 
“because of … = … -den dolayı ” verebilir. 
Doğru yanıt C seçeneğidir. 

Seçenekler;

A) in order to:
“-mek için” anlamına gelen, sonrasında 
“bare infinitive (V0)” yapı isteyen mastardır. 
Bu cümlede yapısal olarak uygun değildir. 
(in order to + V0)

B) despite:
“-e rağmen” anlamına gelen bir ilgeç 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük 
öbeğinden sonra yalnızca isim / isim öbeği 
ya da ismin yerine kullanılabilen yapılar 
gelebilir. Bu soruda anlamsal olarak uygun 
değildir.

 (despite + Ving / Noun / Noun Phrase / Noun 
Clause)

C) because of:
“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.

 (because of + Ving / Noun / Noun Phrase 
/ Noun Clause) Bu soruda hem anlamsal 
hem de yapısal olarak uygundur.

D) thereby:
“ve böylelikle, böylece” anlamına gelir. Bir 
“transitor” (geçiş) işlevsel sözcüğüdür. İki 
cümleyi yapısal olarak değil de anlamsal 
olarak birbirine bağlar. Bu soruda hem 
kavramsal hem de işlevsel olarak uygun 
değildir.

E) in addition to:
“-e ilaveten, -e ek olarak” anlamına gelen 
bir edat öbeğidir. Bu edat öbeğinden sonra 
ya isim soylu bir sözcük/cümlecik ya da 
“gerund” (Ving) formunda bir fiil gelir. Bu 
soruda anlamsal olarak uygun değildir.
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12 A “Transition adverbs / transitors / connectors” 
konusunun sorgulandığı soruları yanıtlarken, 
boşluktan önceki ve sonraki cümlelerin 
anlamları ve bu iki cümlenin anlam ilişkisi 
dikkate alınmalıdır. Bu soruda boşluktan 
önce gelen cümle “Bilgisayarlar size 
hızlı iletişim imkanı sunar” ve boşluktan 
sonra gelen cümle ise “Çok fazla bilgiye 
ulaşımınızı sağlar” şeklinde çevrilebilir. 
Seçenekler incelendiğinde bu iki ifadeyi 
birbirine bağlayacak geçiş kelimesinin 
(transition adverbs / transitors / connectors) 
“ilave olarak, ek olarak, dahası” anlamına 
gelen “what’s more” olduğunu görülecektir. 
Bu durumda cümlenin anlamı: “Bilgisayarlar 
size hızlı iletişim imkânı sunar; dahası, çok 
fazla bilgiye ulaşımınızı sağlar” olacaktır. 
Doğru yanıt A seçeneğidir. 

13 B Cümleye “Deneyler, İspanyol gribine 
yakalanan farelerin kontrol grubundaki 
farelerden 39.000 defa daha fazla grip 
virüsü taşıdıklarını göstermiştir” anlamını 
B seçeneğinde geçen “times more” 
ifadesi verebilir. Bu soru sözdizimsel olarak 
incelendiğinde ise soru kökünde geçen 
“than” sözcüğü “comparative” bir yapının 
tamamlayıcısıdır ve bu yapı “more / less / 
-er … than” şeklindedir. Bu yapının gereği 
olarak “more” sözcüğü seçeneklerden 
yalnızca B seçeneğinde verilmiştir. Doğru 
yanıt B seçeneğidir.
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14 C Soru kökünde ilk cümle, “Primatlarla ilgili 
araştırmalar hala bebeklik dönemindedir …” 
anlamına gelirken, boşluktan sonra gelen ikinci 
cümle ise, “onların birbirlerine ve insanlara 
benzerlikleriyle ilgili birçok şeyi ortaya çıkarmıştır” 
anlamına gelmektedir. Cümlelerin anlamları 
incelendiğinde iki cümle arasında anlamsal zıtlık 
ilişkisi olduğu görülür. Bu tür zıtlık ilişkisi içeren 
iki cümleyi birbirine bağlamak için seçenekler 
içinden yalnızca C seçeneğinde geçen “yet 
= ancak, fakat” kullanılabilir. Doğru yanıt C 
seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı 
“Primatlarla ilgili araştırmalar hala bebeklik 
dönemindedir; ancak onların birbirlerine ve 
insanlara benzerlikleriyle ilgili birçok şeyi ortaya 
çıkarmıştır” olacaktır.

Seçenekler; 

A) thus:
“dolayısıyla, sonuç olarak, o halde” 
anlamına gelir. Bir “transitor” (geçiş) işlevsel 
sözcüğüdür. İki cümleyi yapısal olarak değil 
de anlamsal olarak birbirine bağlar. Bu 
soruda hem kavramsal hem de işlevsel 
olarak uygun değildir. 

B) so:
“bu yüzden, öyleyse, o halde” anlamına 
gelir. Yan cümlenin sonuç, ana cümlenin 
de neden olduğu “adverbial clause” bağlacı 
olarak “so / so that / so much so that / so 
… that / such … that” kullanılır. Bu soruda 
hem işlevsel hem de anlamsal olarak doğru 
yanıttır.

C) yet:
“ancak, fakat” anlamına gelen bir eş düzey 
(coordinate conjunction) bağlacıdır. Bu 
soruda, böyle bir işleve ve anlama sahip 
olmadığı için doğru yanıt olamaz.

D) unless:
“-medikçe / -madıkça / -mazsa” anlamına 
gelir. Şart bildiren bir “adverbial clause” 
cümleciğini sonuç cümlesi olan temel 
cümleye bağlar. Bu soruda anlamsal olarak 
uygun değildir.

E) in case:
“-ur diye, -sına karşı” anlamına gelen bir 
“adverbial clause of unwanted purpose” 
bağlacıdır. Bu soruda kavramsal olarak 
doğru yanıt olamaz.

Ek Gramer Açıklaması: 
Aynı yapıya sahip iki ifadeyi birbirine 
bağlamak için “coordinate conjunction” olarak 
bilinen yapıları kullanırız. Bu yapılar: “for, 
and, nor (neither), but, or, yet”
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15 A Bu soruda ilk boşluktan sonra fiil (to store) 
ve ikinci boşluktan sonra da fiilin (to use) 
kullanılmış olması, boşlukları dolduracak 
ifadenin bir “correlative conjunction” yapısı 
olmasını gerektirir. “Correlative conjunction” 
adını verdiğimiz bağlaçlar, aynı yapıya 
sahip iki unsuru bağlamak için 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 A ve D seçeneklerinde verilmiştir. Bu iki 
seçenek arasında seçimi cümleyi anlamsal 
olarak inceleyerek yaparız. Cümleye “RNA 
sadece DNA gibi bilgi saklayabildiği için 
değil de aynı zamanda şu anda proteinler 
tarafından yapılan bir iş olan reaksiyonları 
hızlandırmak için bu bilgiyi de kullanabildiği 
için çok daha çok yönlüdür” anlamını “not 
only ... but also” verir. Doğru yanıt A 
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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16 E Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek varılabilir. Soru kökünde ilk cümle, 
“Çalışmama hakkı demokratik toplumlarda temel 
bir haktır, ….” anlamına gelirken, boşluktan 
sonra gelen ikinci cümle ise, “… son seçenek 
olarak kullanılmalıdır” anlamına gelmektedir. 
Cümlelerin anlamları incelendiğinde iki cümle 
arasında anlamsal zıtlık (beklentinin boşa 
çıkartılması) ilişkisi olduğu görülür. Bu tür 
yan cümlenin beklenti yarattığı cümleleri, bu 
beklentiyi boşa çıkaran ana cümleye bağlamak 
için “although” kullanılabilir. Doğru yanıt E 
seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı 
“Çalışmama hakkı demokratik toplumlarda 
temel bir hak olsa da / olmasına rağmen en 
son çare olarak kullanılmalıdır” olacaktır.

Seçenekler; 

A) Hence:
“o halde, öyleyse, sonuç itibariyle” anlamına 
gelen “transitor” bir sözcüktür. Hem yapısal 
hem de anlamsal olarak bu soruyu doğru 
yanıt olamaz. 

B) Nevertheless:
“ancak, yine de” anlamına gelir. Yapısal 
olarak birbirinden ayrı iki cümle arasındaki 
anlam ilişkisini kurabilmek ve böylelikle 
akıcılığı sağlayabilmek için kullandığımız 
dolaylı zıtlık içeren yapıları birbirine 
bağlamak için kullandığımız “transitional 
words / transitors / connectors” sözcük 
öbeğidir. Bu soruda yapısal olarak doğru 
yanıttır.

C) Providing:
“şartıyla, koşuluyla” anlamına gelen bir 
“adverbial clause of condition” bağlacıdır. 
Bu soruda kavramsal olarak doğru yanıt 
olamaz.

D) Since:
“çünkü, -den dolayı” anlamına gelen bir 
“adverbial clause of cause” bağlacıdır. 
Bu soruda kavramsal olarak doğru yanıt 
olamaz. Ayrıca “present perfect tense” ile 
kullanıldığında, “-den beri” anlamına gelir 
ve arkasındaki cümlenin zamanı daima 
“simple past” olur.

E) Although:
“-e rağmen” anlamına gelen bir “adverbial 
clause of concessive contrast” bağlacıdır. 
Bu soruda hem sözdizimsel olarak hem de 
anlam olarak doğru yanıttır.
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17 E Boşluğa gelecek olan “use” (kullanmak) 
fiilinin sağında nesnesi olmadığından, 
fiilin bu cümlede edilgen yapıda (passive) 
kullanılması gerekir. B ve C seçeneklerinde 
fiil çekimi etken (active) olduğundan bu 
seçenekler elenir. Paragrafın tamamında 
hakim olan zaman “present” olduğundan 
ve boşluğun bulunduğu cümlede zaman 
farklılığına işaret eden bir zaman belirteci 
olmadığından, “past” zaman çekimli A 
seçeneği de elenir. Cümlede tavsiyeye 
yönelik bir anlam söz konusu olduğundan 
(son seçenek olarak kullanılmalıdır), doğru 
yanıt E seçeneği olacaktır.

18 C Bu soruda diğer sözcükler arası anlam 
ilişkisini kuran edat bilgisi sorgulanmaktadır. 
Bu soruda iyelik / aitlik (possessiveness) 
bildiren “of” edatı sorulmuştur. Bu edat iki 
isim arasına geldiğinde bir isim tamlaması 
oluşturmaya yarar. Cümledeki isim öbeğine 
“maaşın seviyesi” anlamını “the level 
………..…… pay” ifadesine “of” edatını 
yerleştirerek verebiliriz. Doğru yanıt C 
seçeneğidir.
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19 A Cümleye “Sendika liderleri; üyelerinin 
menfaatlerini korumanın en iyi yolunun 
müzakerelerde yapıcı mı yoksa işleyişin 
dışında kalarak düşmanca (yıkıcı) bir yol 
izlemek mi olduğuna karar vermeliler” 
anlamını “whether” bağlacı ile verebiliriz. 

Seçenekler; 

A) whether:
“-up -upmadığı” 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.

B) when:
“-dığı zaman, -ınca, -dığında” 
anlamına gelir. Zaman zarfı yan 
cümleciklerini ana cümleye bağlamak 
için kullanılan“adverbial clause of time 
marker” olarak kullanılır. Bu kapsamda; 
anlamsal olarak uygun değildir.

C) unless:
“-medikçe, -madıkça, -mazsa, -mezse” 
anlamına gelir. Şart bildiren bir 
“adverbial clause” cümleciğini sonuç 
cümlesi olan temel cümleye bağlar. 
Hem kavramsal hem de yapısal olarak 
bu soruda boş bırakılan kısmı doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır.

D) in case:
“-ur diye, -masına karşı” anlamına gelir. 
İstenmedik olasılık bildiren bir “adverbial 
clause” cümleciğini temel cümleye 
bağlar. Bu soruda anlamsal olarak 
uygun değildir.

E) thus:
“dolayısıyla, sonuç olarak, o halde, 
öyleyse” anlamına gelir. Bir “transitor” 
(geçiş) işlevsel sözcüğüdür. İki cümleyi 
yapısal olarak değil de anlamsal 
olarak birbirine bağlar. Bu soruda hem 
kavramsal hem de işlevsel olarak uygun 
değildir. 
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20 E Bu soruda sıfat türü sözcük bilgisi 
ölçülmektedir. Soru kökünde verilen cümle 
“Sendika liderleri; üyelerinin menfaatlerini 
korumanın en iyi yolunun müzakerelerde 
yapıcı mı yoksa işleyişin dışında kalarak 
düşmanca(yıkıcı) bir yol izlemek mi olduğuna 
karar vermeliler” anlamındadır. Cümleye 
bu anlamı verecek sözcük “adversarial” 
(düşmanca, yıkıcı, muhalif) olmalıdır. Bu 
nedenle doğru yanıt E seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A) smooth:
düzgün, pürüzsüz, sorunsuz

B) tentative:
taslak, geçici

C) permanent:
daimi, devamlı, kalıcı

D) eminent:
önemli, öne çıkan, belirgin

E) adversarial:
düşmanca, yıkıcı, muhalif

21 A “Although” ile başlayan soru kökündeki 
cümleyle doğru seçenek arasında anlamsal 
zıtlık olmalıdır. Bu nedenle bu sorunun 
doğru yanıtı soru kökünün ve seçeneklerin 
kavramsal olarak incelenmesiyle tespit 
edilir. Soru kökünde geçen “Çoğu televizyon 
seyircisi reklamları seyretmediğini iddia etse 
de …” ifadesini seçenekler içinden anlamlı 
bir şekilde A seçeneğinde verilen “onlar 
yine de en sık reklamı yapılan markaları 
hatırlayabilirler” ifadesi tamamlar. Doğru 
yanıt A seçeneğidir. Bu durumda cümlenin 
anlamı “Çoğu televizyon seyircisi reklamları 
seyretmediğini iddia etse de, onlar yine 
de en sık reklamı yapılan markaları 
hatırlayabilirler” olacaktır. Diğer seçenekler 
soru kökünü kavramsal olarak doğru bir 
şekilde tamamlamadıkları için doğru yanıt 
olamazlar. 
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22 C Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal 
olarak inceleyerek ulaşabiliriz. Soru kökünde 
geçen “İspanya yüzyılın Avrupa’daki en kötü 
tren kazasının yasını tutarken,” ifadesini 
seçenekler içinden en anlamlı bir şekilde 
C seçeneğinde geçen “trenin güvenlik 
duvarına çarpacak kadar yüksek bir hızda 
o sert viraja nasıl girdiğine dair sorular 
soruluyordu” ifadesi tamamlar. Doğru 
yanıt C seçeneğidir. Bu durumda cümlenin 
anlamı: “İspanya yüzyılın Avrupa’daki en 
kötü tren kazasının yasını tutarken trenin 
güvenlik duvarına çarpacak kadar yüksek bir 
hızda o sert viraja nasıl girdiğine dair sorular 
soruluyordu” olacaktır.
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23 E Soru kökü incelendiğinde koşul cümleciğinin 
zamanının “unreal present” olduğu 
görülecektir. Koşul cümleciğinin “Type 
2 - Unreal Present” olduğu durumlarda, 
ana cümlede “would / could / might + 
V1” kullanılır. Bu durumda yalnızca zaman 
uyumu kuralından doğru yanıtın A, B C veya 
E seçeneklerinden birisinin olması gerektiği 
görülür. Bu durumda bu dört seçenek 
anlamları açısından incelenmelidir. Anlamsal 
olarak incelendiğinde ise soru kökünde 
geçen “Eğer ırkçılığı sonlandırmak bir 
sözcüğü yasaklamak kadar basit olsaydı 
…” ifadesini E seçeneğinde verilen “… 
ırkçılık Dünyada geçmişe ait bir şey 
olurdu” ifadesi anlamlı olarak tamamlar. 
Doğru yanıt E seçeneğidir.

Koşul kipli cümlelerde zaman uyumu şartı 
vardır. Zaman uyumsuzluğu gösteren D 
seçeneğini bu yüzden daha işin başında 
elemek yerinde olur. Şimdi de koşul kipi 
cümleciklerini (conditional clauses) yapısal 
olarak hatırlayalım. 

Temel olarak üç tip koşul cümleciği vardır:

  CONDITIONAL CLAUSE

TYPE 1 If + present tense (V1)

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

TYPE 3 If + past perfect tense / could have V3

MAIN CLAUSE

TYPE 1 present tense / future / modal + V1

TYPE 2 could / would / might + V1

TYPE 3 might / would / could + have + V3
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24 B Soru kökünde geçen “should” kipliği 
bu soruda olduğu gibi cümlenin başında 
kullanıldığında devrik yapıda “şart cümleciği 
(conditional clause-if clause type 1)” 
oluşturur. Bu durumda soru kökünde 
verilen yan cümlenin bir “koşul cümleciği” (if 
clause) ve zamanı “present” (Type 1) olduğu 
anlaşılır. Koşul cümlelerinde yan cümlenin 
zamanı “present” olduğunda, temel cümlenin 
zamanı cümlenin anlamına bağlı olarak ya 
“present” ya da “future” olur. Bu durumda 
geçmiş zamanlı fiile sahip D seçeneği 
hemen eleyebiliriz. Diğer seçenekler 
arasında ise doğru yanıta soruyu kavramsal 
olarak inceleyerek ulaşabiliriz. Soru kökünde 
geçen “Sağlıkla ilgili herhangi bir ciddi tehdit 
ortaya çıkarsa” ifadesini seçenekler içinden 
en anlamlı bir şekilde B seçeneğinde 
geçen “çabuk tepki vereceğiz ve bazı 
yiyeceklerin ithalatını yasaklayacağız” 
ifadesi tamamlar. Doğru yanıt B seçeneğidir. 
Bu durumda cümlenin anlamı: “Sağlıkla 
ilgili herhangi bir ciddi tehdit ortaya çıkarsa, 
çabuk tepki vereceğiz ve bazı yiyeceklerin 
ithalatını yasaklayacağız” olacaktır. Diğer 
seçenekler soru kökünü kavramsal olarak 
doğru bir şekilde tamamlamadıkları için 
doğru yanıt olamazlar. 

25 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 uzak denizler herkes için 
çok önemlidir” ifadesini, E seçeneğinde 
verilen “Gözden ırak gönülden ırak olsalar 
da” ifadesi anlamlı bir şekilde tamamlar. 
Doğru yanıt E seçeneğidir. Bu seçenekte 
geçen “they” zamiri de soru kökünde geçen 
“the high seas” ismi yerine kullanılmıştır.
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26 D Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal 
olarak inceleyerek ulaşabiliriz. Soru kökünde 
geçen “Öğrencilerin önerdiği projelerin 
çoğunluğu başarısız oldu” ifadesini 
seçenekler içinden en anlamlı bir şekilde D 
seçeneğinde geçen “çünkü deney yapacak 
kaynakları yoktu” ifadesi tamamlar. Doğru 
yanıt D seçeneğidir. Bu durumda cümlenin 
anlamı: “Öğrencilerin önerdiği projelerin 
çoğunluğu başarısız oldu; çünkü deneyleri 
yapacak kaynakları gerçekten yoktu” 
olacaktır. Ayrıca bu seçenekte geçen 
“they” şahıs zamiri soru kökünde geçen 
“students” ismi yerine kullanılmış ve doğru 
yanıtın tespitinde ipucu oluşturmuştur. Diğer 
seçenekler soru kökünü kavramsal olarak 
doğru bir şekilde tamamlamadıkları için 
doğru yanıt olamazlar. 

27 A “While” 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 edilir. Soru kökünde 
geçen, “Merkezi hükümet dört yıllık üniversite 
öğrencilerine ihtiyaca dayalı burslar ve 
krediler sunarken, …” ifadesini seçenekler 
içinden anlamlı bir şekilde A seçeneğinde 
geçen “… politeknik okullardaki 
öğrencilerin daha yüksek harçları 
ödemelerine yardım etmek için çok 
küçük mali yardım mevcuttur” tamamlar. 
Bu durumda cümlenin anlamı “Merkezi 
hükümet dört yıllık üniversite öğrencilerine 
ihtiyaca dayalı burslar ve krediler sunarken, 
politeknik okullardaki öğrencilerin daha 
yüksek harçları ödemelerine yardım etmek 
için çok küçük mali yardım mevcuttur” olur. 
Doğru yanıt A seçeneğidir. 
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28 C Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal 
olarak inceleyerek ulaşabiliriz. Soru 
kökünde geçen “… ilk doğal tepkimiz orayı 
tırnaklarımızla kaşımak olur” ifadesini 
seçenekler içinden en anlamlı bir şekilde C 
seçeneğinde geçen “bir kaşıntı hisseder 
hissetmez” ifadesi tamamlar. Doğru yanıt C 
seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı: 
“Bir kaşıntı hisseder hissetmez, ilk doğal 
tepkimiz orayı tırnaklarımızla kaşımak olur” 
olacaktır. 

29 B Soru kökünde “Metne göre mahkumların 
sayısının …… açık bir şekilde belirtilmiştir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “Our 
nation’s prison population has more than 
quintupled over the last four decades” 
= “Ülkemizin mahkum nüfusu son dört on 
yıllık dönemde beş mislinden daha fazla 
arttı” denilmektedir. Bu açıklamaya göre 
soru kökünü, B seçeneğinde verilen “son 
kırk yılda tırmandığı” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.

30 C Soru kökünde “Metne göre kenar mahalle 
(azınlık ve yoksulların) nüfusu …” şeklinde 
bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya 
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “ghetto 
neighborhoods have witnessed profound 
population decline, as former residents 
decamp for the suburbs” = “Kenar mahalle 
(azınlık ve yoksulların yaşadığı yer) büyük 
nüfus düşüşlerine tanıklık etti, çünkü bu 
mahallelerin eski malikleri banliyölere 
taşındı” denilmektedir. Bu açıklamaya göre 
soru kökünü, C seçeneğinde verilen “şehrin 
diğer bölgelerine taşındıkları için azaldı” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt C seçeneğidir.
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31 D Soru kökünde “Metinde … ima edilmektedir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“prisoners continue to be treated as 
nonentities in much sociological and 
economic analysis” = “Sosyolojik ve 
ekonomik analizlerin çoğunda mahkumlar 
yokmuş gibi görülmeye devam ediliyor” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, D seçeneğinde verilen “hapishane 
nüfusu hesaba katılmadı” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

32 C Soru kökünde “Beslenme bozukları olan 
insanların ….. metinden çıkartılabilir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“Those suffering from eating disorders 
typically become obsessed with food and 
their body weight as well” = “Beslenme 
bozuklukları olanlar tipik bir şekilde yiyecek 
ve de vücut ağırlıkları konusunda saplantılı 
olmaktadırlar” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, C seçeneğinde verilen 
“fiziksel görüntüleri konusunda saplantılı 
tutumlar geliştirmeye yatkın oldukları” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt C seçeneğidir.
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33 E Soru kökünde “Metinde belirtildiği gibi 
beslenme bozukluğu olanların …” şeklinde 
bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya 
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “with proper 
medical care, those suffering from eating 
disorders can resume suitable eating 
habits, and return to better emotional and 
psychological health” = “Doğru tedavi ile 
beslenme bozukluğu çekenler yeniden doğru 
beslenme alışkanlığına dönebilir ve duygusal 
ve psikolojik olarak daha iyi bir sağlığa 
kavuşabilir” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, E seçeneğinde verilen 
“Daha sağlıklı bir hayat sürmek için tıbbi 
yardım alması gerekir” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.

34 C Soru kökünde “Metinden beslenme bozukluğu 
olanların … anlaşılmaktadır” şeklinde 
bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya 
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “heredity may 
play a part in why certain people develop 
eating disorders, but these disorders also 
afflict many people who have no prior 
family history” = “Kalıtım, bazı insanların 
neden beslenme bozuklukları çektiklerinde 
bir etmen olabilir ancak hiçbir hastalık 
geçmişi olmayan insanlar da bu hastalığa 
kapılabilir” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, C seçeneğinde verilen 
“hastalık geçmişi olsun ya da olmasın 
herkesi etkileyebileceği” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt C 
seçeneğidir.
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35 B Bu soruda parçaya göre yorgunlukla ilgili bir 
yanlış inancın ne olduğu sorgulanmaktadır. 
Parçada geçen “Today, physicians report that 
tiredness is more likely a result of not doing 
enough physical activity. In fact, increased 
physical  activity is often prescribed as a 
cure for tiredness” ifadelerinden yorgunlukla 
ilgili yanlış inancın aşırı fiziksel eylemden 
kaynaklı olduğu anlaşılacaktır. Doğru yanıt 
B seçeneğidir.

36 A Bu soruda yorgunluğun en yaygın nedeninin 
ne olduğu konusunda ne söylendiğinin tespit 
edilmesi istenmektedir. Parçada geçen “… 
tiredness  is more likely a result 
of not doing enough physical activity” 
ifadesinden, yorgunluğun yeterince aktivite 
yapmamaktan kaynaklandığı anlaşılacaktır. 
Doğru yanıt A seçeneğidir. 

37 D Öncelikle bu tür sorularda atıfta bulunan 
sözcük ya da ifadenin karşılığını kendisinden 
önceki cümlede ve olabildiğince kendisine 
yakın yerlerde aramak gerekir. Buna ek 
olarak, sözcük ya da ifadenin tekil ya da 
çoğul olması da dikkate alınmalı ve doğru 
cevabı oluşturan sözcük ya da ifadede 
bu aranmalıdır. Bu cümlede geçen “this” 
zamiri, kendisinden önceki cümlede geçen 
“mid-morning fatigue” yerine kullanılmıştır. 
Doğru yanıt D seçeneğidir.
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38 D Soru kökünde “….. metinde ifade edilmiştir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“… workers at the large power station 
known as Keadby 1 are preparing to shut 
it down at the end of the summer, with 
the loss of about 40 jobs” = “Keadby 1 
olarak bilinen büyük enerji şirketi Keadby 
1’deki işçiler bu yazın sonunda 40’a yakın iş 
kaybıyla santrali kapatmaya hazırlanıyorlar” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, D seçeneğinde verilen “Doğal gaz 
enerji santrali Keadby’de çalışan işçilerin 
yaz sonunda işten çıkartılacağı” ifadesi 
doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru 
yanıt D seçeneğidir.

39 A Soru kökünde “… metinden çıkarılabilir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“fluctuations in global energy markets 
have made the natural gas power 
plant unprofitable” = “küresel enerji 
pazarlarındaki dalgalanmalar doğal gaz 
enerji santrallerini kâr etmeyen bir iş haline 
getirdi” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, A seçeneğinde verilen 
“çoğu santral için zayıf bir mali gelecek 
halihazırda hissediliyor” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt A 
seçeneğidir.
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40 C Soru kökünde “… metinden çıkarılabilir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“record-low prices on carbon emissions 
trading markets, …… , have perversely 
become a disincentive to investment” 
= “Karbon salınımı ticari pazarındaki 
rekor seviyedeki düşük fiyatlar yatırımı 
kötü etkileyen bir olumsuz teşvik oldu” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, C seçeneğinde verilen “ekonomik 
beklentilerin enerji üretiminde yeni 
yatırımlar yapmak için uygun olmadığı” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt C seçeneğidir.

41 B Soru kökünde “Metne göre ….. düşünmek 
yanlış olacaktır” şeklinde bir ifade yer 
alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada “can the earth sustain 
a population more than the twice the size 
it has now? Some scientists think it can, 
but a great many think it is unlikely, given 
our present resources and technology” 
= “Dünya şu ankinin iki katından daha fazla 
bir nüfusu besleyebilecek mi? Bazı bilim 
adamları yapabileceğini düşünüyor, ancak 
büyük çoğunluğu günümüz teknoloji ve 
kaynaklarıyla bunun mümkün olmayacağını 
düşünüyor” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, B seçeneğinde verilen 
“günümüz teknoloji ve kaynaklarının 
geleceğin küresel yiyecek meselelerini 
çözmede yetersiz olacağı” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.
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42 C Soru kökünde “Metne göre, ……” şeklinde 
bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya 
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “We have 
made strides in feeding the world’s 
population. For example, scientists have 
come up with new strains of wheat, rice, 
and other crops that produce a good deal 
more per plant than the old strains did. 
These new strains are part of what is 
known as the Green Revolution” = “Dünya 
nüfusunu doyurabilmek için büyük adımlar 
attık. Örneğin bilim adamları bitki başına eski 
türlerden çok daha fazla ürün veren buğday, 
pirinç ve diğer bitkileri buldular. Bu yeni 
türler Yeşil Devrim olarak adlandırılan şeyin 
bir parçasıdır” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, C seçeneğinde 
verilen “Yeşil Devrim, dünyadaki 
yiyecek kaynaklarının ihtiyaçlara ayak 
uydurmasına yardımcı olabilir” ifadesi 
doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru 
yanıt C seçeneğidir.

43 B Soru kökünde “Metinde ‘Yeşil Devrim’ …… 
işaret etmektedir” şeklinde bir ifade yer 
alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada “We have made strides 
in feeding the world’s population. For 
example, scientists have come up with 
new strains of wheat, rice, and other 
crops that produce a good deal more 
per plant than the old strains did. These 
new strains are part of what is known as 
the Green Revolution” = “Dünya nüfusunu 
doyurabilmek için büyük adımlar attık. 
Örneğin bilim adamları bitki başına eski 
türlerden çok daha fazla ürün veren buğday, 
pirinç ve diğer bitkileri buldular. Bu yeni 
türler Yeşil Devrim olarak adlandırılan şeyin 
bir parçasıdır” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, B seçeneğinde verilen 
“yeni tür bitkileri üretme yeteneğini” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt B seçeneğidir.
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44 A Patrick ile Rosemary arasında geçen bu 
diyalogda, Patrick “Çingene diye bilinen 
insanlar hakkında bildiğin bir şey var mı?” 
diye sorduğunda, Rosemary’nin verdiği 
cevabı bulmamız isteniyor. Patrick daha 
sonra “Bütün Çingeneler böyle yaşamayı 
mı seçiyorlar?” diye soruyor. Doğru yanıt bu 
cümlede geçen “this” zamirinin anlamında 
gizlidir. Yani Rosemary ilk söz alışında, 
çingenelerin yaşam şekliyle ilgili öyle bir 
şey söylemeli ki bu ifade onun yerine 
kullanılmış olsun. Çingenelerin yaşam şekli 
A seçeneğinde açıklanmıştır: “Öncelikle 
onlar göçebe insanlardır ve her mevsim 
bir yerden başka bir yere göçerler.” Daha 
sonra Rosemary “Tabi ki hayır. Günümüzde 
onların bazıları bizim yaptığımız gibi yerleşik 
hayat tarzını seçmişlerdir” diyor. Doğru yanıt 
A seçeneğidir.

45 D Mark konuşmaya başlarken Mike’a “Ne 
kadar kızmış olabileceğini anlıyorum” 
diyor. Mike buna karşılık olarak, “Cüzdana o 
kadar takılmıyorum, ancak kimlik ve kredi 
kartlarımı değiştirmek zorunda kalmaktan 
nefret ediyorum” diyor. Bu durumda 
Mark boşluğa gelecek konuşmasında 
“Yapabileceğim bir şey olursa haberim 
olsun” demiş olmalı ki Mike son söz alışında 
“Çok teşekkür ederim. Eğer yardımına 
ihtiyacım olursa tabi ki sana haber 
veririm” desin. Doğru yanıt D seçeneğidir.

46 A Sam konuşmaya başlarken Paul’e “Reklam 
tekniklerindeki yeni gelişmeler gerçekten 
çok ilginç” diyor. Paul buna karşılık olarak, 
“Gerçekten de öyle olabilir, ama bir 
örnek verebilir misin?” demiş olmalı ki 
bundan sonra Sam, “Pekala, işte sana 
büyük petrol şirketlerinden birisi çevre 
meselelerine bağlılıkla hava atıyor”. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.
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47 C Eczacı konuşmaya başlarken müşterisine 
“Korkarım ki reçetedeki üçüncü ilacı 
veremeyeceğim” diyor. Müşteri buna 
karşılık olarak, “Neden? Sorun ne?” diye 
soruyor. Bu soruya eczacının yanıtı “O ilacı 
daha iki hafta önce almışsınız ve ilaç bilgi 
sistemi önceki reçeteden sonra bir ay 
geçene kadar alınmasına izin vermiyor” 
oluyor. Bu durumda müşteri boşluğa gelecek 
konuşmasında “Bu, benim her zamanki 
dozajımı yarıya indirmem mi demek?” 
diye sormuş olmalı ki eczacı son söz alışında 
“Ne yazık ki öyle. Her şey bir hafta önce 
geçen yeni kanunla ilgili”. Doğru yanıt C 
seçeneğidir.

48 D Öğrenciyle profesör arasında geçen bu 
diyalogda öğrenci ilk söz alışında ‘Raporda 
2025’te kağıt talebinin muhtemelen 5 milyon 
ton olabileceği söyleniyor’ diyor. Buna 
karşılık olarak profesör de ‘Eğer güncel 
eğilim böyle devam ederse öyle olacak’ 
diye karşılık veriyor. Bundan sonra öğrenci 
“Güncel eğilim ile neyi kastediyorsunuz?” 
diye sormuş olmalı ki, profesör son söz 
alışında “İnsanlar okul ve ofislerde hala 
kâğıda bağımlılar. Onlar daha çok daha az 
kâğıt kullanmanın yollarını bulmalılar” desin. 
Doğru yanıt D seçeneğidir.

49 B Soruda yer alan cümlede “2008’de, Dünya 
ilkine neden olan hatalardan sakınarak 
ikinci bir krizden kurtuldu” deniliyor. 
Anlamca bu ifadeye en yakın cümle B 
seçeneğindeki cümle olur:“2008’de Dünya 
birincisine neden olan hatalardan 
sakınarak ikinci bir krizi atlattı.”
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50 B Soruda yer alan cümlede “Bilim adamları, 
bu son araştırmaya bakmaksızın 
kırmızı et ve işlenmiş et ile bağırsak 
kanserine yakalanma arasında güçlü 
bir ilişkiyi çoktan kurmuşlardı” deniliyor. 
Anlamca bu ifadeye en yakın cümle B 
seçeneğindeki cümle olur: “Bilim adamları, 
son araştırmaya bakmaksızın kırmızı ve 
işlenmiş et tüketimi ile bağırsak kanserine 
yakalanma arasında anlamlı bir ilişkinin 
olduğunu çoktan tespit etmişlerdi.”

51 A Soruda yer alan cümlede “Terbiyeli 
davranmazsa, birinci sınıf öğrencisinin 
gruba katılmasına izin verilmeyecek” 
deniliyor. Anlamca bu ifadeye en yakın 
cümle A seçeneğindeki cümle olur:“Birinci 
sınıf öğrencisi ancak terbiyeli davranırsa 
gruba katılabilecek.”

52 A Soruda yer alan cümlede “Hükümet milli 
savunmaya harcadığı kadar deprem 
hazırlığına harcama yapmaktadır” 
deniliyor. Anlamca bu ifadeye en yakın cümle 
A seçeneğindeki cümle olur: “Hükümet 
milli savunma ve deprem hazırlığına eşit 
miktarda para ayırıyor.”

53 C Soruda verilen cümlede “Placebo’nun 
verimliliğini gösteren araştırmalar olsa 
da, bilim insanları onların işe yaradığını 
göstermek için daha fazla kanıta ihtiyaç 
olduğuna inanmaktadır” denilmektedir. 
Seçenekler içinde bu anlama yakın anlam 
taşıyan cümle C seçeneğinde verilmiştir: 
“Placebo’nun verimliliğini gösteren birçok 
araştırmaya rağmen verimliliği tamamen 
kanıtlanamadı.” Doğru yanıt C seçeneğidir.

Eşanlamlı Sözcük ve İfadeler:

‒ more evidence is needed to prove 
that they really work:
their effectiveness has not been 
completely proved yet

‒ although:
despite
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54 C Yabancı bir kentte havaalanındasınız. 
Sizi otele götürmek üzere bir taksi tutmak 
istiyorsunuz. Ancak, kazık yememek 
amacıyla öncelikle taksi ücretlerini 
öğrenmek istiyorsunuz. Bu durumda taksi 
durağında görevliye C seçeneğinde olduğu 
gibi “Af edersiniz, Park Oteli’ne gitmemin 
yaklaşık ne kadar tutacağını lütfen bana 
söyler misiniz?” diye sorarsınız. Doğru 
yanıt C seçeneğidir.

55 D Sevdiğiniz programı izlemek üzere 
televizyonu açıyorsunuz, ama programın 
gün ve saatinin değişmiş olduğunu 
ve sevdiğiniz programın önceki gece 
yayınlanmış olduğunu anlıyorsunuz. 
Programı kaçırdığınızdan dolayı, çok kızıyor 
ve şöyle diyorsunuz: “Kahretsin! Önceden 
duyurmadan değişiklik yapmaya hakları 
yok!” Doğru yanıt D seçeneğidir.

56 C Hastanedeki arkadaşınızı ziyarete gitmek 
üzere metrodasınız. Ancak hangi durakta 
inmeniz gerektiğinden emin değilsiniz. 
Bu durumda bir yolcuya C seçeneğinde 
olduğu gibi “Yeni Şehir Hastanesi’ne en 
yakın durağın hangisi olduğunu biliyor 
musunuz?” diye sorarsınız.

57 B Dağlarda saha araştırması yapan bir bilimsel 
ekipten sorumlusunuz. Çalışmalarınız 
sıklıkla olumsuz hava koşulları nedeniyle 
engelleniyor ve siz çalışmanızı zamanında 
bitirememe konusunda endişelisiniz. Bu 
kabul edilemeyeceği için, ekip üyelerinize 
B seçeneğindeki gibi “Beklenmedik hava 
koşulları nedeniyle korkarım programın 
gerisinde kaldık, çok daha fazla çaba sarf 
etmek zorunda kalacağız” dersiniz. Doğru 
yanıt B seçeneğidir.
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58 E Kırsal bölgelerden büyük şehirlere yönelik 
göçün nedenleri ile ilgili kapsamlı bir 
araştırma yaptınız. Bu sosyal eğilime nasıl 
son verilebileceğine yönelik sizin uzman 
görüşünüze başvurulunca, “Her şeyden 
önce, kırsal kesimlerde yeni iş sahaları 
açmaya ihtiyacımız var” şeklinde karşılık 
verebilirsiniz. Doğru yanıt E olacaktır.

59 C Parça, Avustralya’daki sıcaklardan kaynaklı 
orman yangınlarıyla ilgilidir. C seçeneğinde 
geçen “Aşırı sıcaklardan kaynaklana 
yangınlar, çoğu Avustralyalının yaşadığı 
doğu ve güney doğu kıyılarını yakıp geçti” 
ifadesi metni anlamsal birlik ve bütünlük 
içinde tamamlamaktadır. Bu cümlede geçen 
“the fires” ifadesi ilk cümlede geçen “bush 
fires” yerine kullanılmış ve doğru yanıtın 
bulunmasında ipucu oluşturmuştur. 

60 E Ana teması robotların özellikle çevrelerine 
uyumda zorlandıkları olan bu paragrafta 
üçüncü cümle boş bırakılmış. Boş bırakılan 
cümleden sonra gelen cümlede ise “Ancak 
insan beynine daha çok benzeyen yeni 
bilgisayarlar robotların çevre adaptasyonları 
için özellikle ümit verici” denilmektedir. 
Boşluktan sonra gelen bu cümlede “but” 
bağlacının kullanılması, bu cümle ile 
önceki cümlenin tezat anlamlar taşımasını 
gerektirir. Bu cümleyle bu tür zıtlık ilişkisi 
olan cümle E seçeneğinde verilmiştir: “Bu, 
insanlar için çok kolaydır, ancak gerçek 
dünya robotları için kesinlikle zordur.” 
Ayrıca, seçenekler “use of referants = önceki 
konuya atıfta bulunma ya da önceden geçen 
bir ismin / cümlenin yerine zamir kullanma” 
uyumu bakımından incelendiğinde, bu 
seçenekte geçen “this” zamirinin paragrafın 
ilk cümlesinde geçen “ability to look at the 
corner of a room, where walls and ceiling 
meet, and to know that the corner goes in, 
not out” ifadesi yerine kullanıldığı görülür. 
Doğru yanıt E seçeneğidir.
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61 E Parça ‘Çin’in eğitimli insanların el becerileri 
gerektiren işlerde çalışmadığı eski bir 
Konfüçyüs geleneğine sahip olduğunun’ 
belirtildiği giriş cümlesiyle başlamış. Bizden 
paragrafın konu cümlesini bulmamız isteniyor. 
Konu cümlesi öncelikle giriş cümlesi ile ilgili 
olmalı ve aynı zamanda da paragrafın kalan 
gelişme ve sonuç bölümlerindeki konuyu 
kavramsallaştırmalıdır. E seçeneğinde 
geçen “Ancak ekonomisi hâlâ büyük 
ölçüde mavi yakalı meslekler üretir” 
ifadesi metni anlamsal birlik ve bütünlük 
içinde tamamlamaktadır. Bu cümlede geçen 
“its” ilk cümlede geçen “China” yerine 
kullanılmış ve doğru yanıtın bulunmasında 
ipucu oluşturmuştur.

62 A Parça Grand Kanyon’la ilgili genel bilgiler 
veriyor ve ilk cümle boş bırakılmış. İkinci 
cümlede ise “milyonlarca yıl boyunca su, buz 
ve rüzgâr kanyonu oluşturdu” denildiğine göre 
ilk cümlede Grand Kanyon’un oluşumuyla 
ilgili bir şeyler olmalı. A seçeneğinde geçen 
“Grand Kanyon’un jeolojisi Dünyanın 
oluşumunun hikayesine benzer” ifadesi 
Grand Kanyon’un oluşumuyla ilgili ve ikinci 
cümle ile metinsel bir bağ kuruyor. Doğru 
yanıt A seçeneğidir.
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63 D Ana konusu kronik uyku bozukluğu olan 
paragrafta son cümle boş bırakılmış. Son 
cümlenin boş bırakıldığı sorularda doğru 
yanıtın hem paragrafın ana konusuyla 
ilişkili hem de sondan bir ya da iki önceki 
cümlelerle bir bağ kuran cümle olması 
gerekir. Boş bırakılan son cümleden önce 
“Uyku uzmanları, psikolojik sorunların uyku 
bozukluğuna sebep olabileceği konusunda 
anlaşmaktadır; ancak kötü alışkanlıklarda 
aynı etkiyi yapabilir” denilmektedir. Bu 
durumda son cümle bu kötü alışkanlıklardan 
bahsetmelidir. Bu manada bir cümle D 
seçeneğindeki cümle olacaktır: “Yetersiz 
hareket ve yetersiz antrenman bunlar (bu 
kötü alışkanlıklar) arasındadır.” Ayrıca 
seçenekler “use of referants = önceki konuya 
atıfta bulunma ya da önceden geçen bir ismin 
/ cümlenin yerine zamir kullanma” uyumu 
bakımından incelendiğinde, bu seçenekte 
geçen “these” zamirinin paragrafın son 
cümlesinde geçen “bad habits” ifadesine 
gönderim yaptığı görülecektir. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

64 A Soru kökünde verilen ana cümlenin özne 
+ yüklem kombinasyonu “Many people + 
don’t want to admit …” ifadesinin Türkçe 
dengi yalnızca A seçeneğinde “Çoğu kimse 
….. kabul etmek istemez” şeklinde doğru 
olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

65 A Soru kökünde verilen “a fraction of senior 
adults have given up undergoing cancer 
screening even though …” ifadesinin 
karşılığı yalnızca A seçeneğinde “ –a 
rağmen bu yaştaki yetişkinlerin küçük bir 
kısmı kanser taramasına tabii tutulmaktan 
vazgeçti” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.

66 D Soru kökünde verilen “but” ifadesinin 
karşılığı yalnızca D seçeneğinde “ancak” 
şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru 
yanıt D seçeneğidir.
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67 B Soru kökünde verilen cümlede geçen 
yan cümlecik durumundaki “as many 
countries are experiencing large population 
growth” ifadesinin Türkçe dengi yalnızca B 
seçeneğinde “pek çok ülke büyük nüfus 
büyümesi yaşadığı için” şeklinde doğru 
olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

68 C Çeviri sorularında bazen cümlenin herhangi 
bir yerinde yer alan ilgeç öbekleri, deyimsel 
ifadeler ya da giriş ve bağlantı sağlayan 
sözcükler (as we know; according to … 
; in this case, vb.) doğru yanıtı kolayca 
bulmamıza yardımcı olabilir. Bu soruda, 
soru kökünde geçen “despite recent legal 
regulations” ifadesinin Türkçe karşılığı “son 
yasal düzenlemelere rağmen” ifadesidir. 
Ayrıca, ana cümlede özne + yüklem 
kombinasyonuna bakacak olursak “... their 
parents + get young girls to marry …” 
olduğunu görürüz. Bu ifadelerin Türkçe 
karşılığı “genç kızları …. evlendiriyorlar” 
olur. Bu ifadeler sadece C seçeneğinde 
verilmiştir ve bu seçenek doğru yanıttır.

69 D Soru kökündeki cümlede özne + yüklem 
kombinasyonuna bakacak olursak “No 
economic system in the world + has been 
proven to be perfect …” olduğunu görürüz. 
Bu ifadelerin Türkçe karşılığı “Dünyada 
hiçbir ekonomik sistemin, mükemmel 
olduğu kanıtlanmamıştır” olur. Bu ifade 
sadece D seçeneğinde verilmiştir ve bu 
seçenek doğru yanıttır.

70 E Soru kökündeki cümlede “özne + yüklem” 
kombinasyonuna bakacak olursak “Bilim 
insanları + her zaman büyük ölçüde 
etkilenmişlerdir” olduğunu görürüz. Bu 
ifadelerin İngilizce karşılığı “Scientists + 
have always been impressed …” olur. Bu 
ifade sadece E seçeneğinde verilmiştir ve bu 
seçenek doğru yanıttır.
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71 A Soru kökünde verilen ana cümlenin yüklemi 
“vurgulanmaktadır” ifadesidir ve bu ifade 
yalnızca A seçeneğinde “it is emphasized” 
şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru 
yanıt A seçeneğidir.

72 E Soru kökünde verilen ana cümlenin yüklem + 
nesnesi “Türkiye’de beş milyondan fazla 
kişi, … musluk suyu içmektedir” ifadesidir 
ve bu ifade yalnızca E seçeneğinde “In 
Turkey, over five million people drink tap 
water” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. 
Doğru yanıt E seçeneğidir.

73 E Soru kökünde verilen cümlede geçen 
“… genel işsizlik oranı küçük bir iyileşme 
göstermesine karşın ….” ifadesinin İngilizce 
dengi yalnızca E seçeneğinde “while the 
overall unemployment rate showed weak 
recovery” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. 
Doğru yanıt E seçeneğidir. 

74 A Bu cümlede temel cümlenin yüklemi “vardır” 
olduğuna göre, bunun İngilizce çevirisindeki 
karşılığı “there is / are” olacaktır. Ayrıca 
temel cümle ile yan cümle arasında bir 
neden sonuç ilişkisi olduğunu “olduğundan” 
sözcüğünden anlıyoruz. İngilizce cümlede 
böyle bir anlamı kazandıracak bağlaç 
seçenekler içinden A seçeneğindeki “since” 
olur. Aynı bağlaç D seçeneğinde kullanılmış 
olsa da, yüklem bakımından uyumsuzdur. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.
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75 D Bazı sorularda “ve, ama, fakat”  gibi 
bağlaçlarla ilişkilendirilmiş iki bağımsız tam 
cümle bulunur. Bu gibi durumlarda her iki 
cümlenin yüklemlerine ayrı ayrı dikkat etmek 
gerekir. Bu soruda da iki bölümde iki ayrı 
yüklem görmekteyiz: “üretilir = is produced” 
ve “çok daha fazladır = is much more … 
than” Bu ifadelerin yalnızca D seçeneğinde 
kullanılmış olduğu açıkça görülmektedir ve 
D seçeneği doğru yanıt olur.

76 D Ana konusu solun halkı harekete geçirecek 
yeni fikirler üretememesi olan D parçada 
bahseden “2008’de başlayan küresel kriz 
ve devam eden Avro krizi, son otuz yılda 
ortaya önemsenmeden yapılan finansal 
kapitalizm düzenlemesinin ürünleridir” 
anlamına gelen cümle metnin birlik ve 
bütünlüğünü bozmaktadır. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

77 B Ana konusu bir öğretmenle öğrenmenin 
çok daha iyi bir yöntem olduğu olan 
parçada kendi başına çalışmada bir sorun 
olmadığından bahseden B seçeneğinde 
geçen “Kendi başınıza çalışmada yanlış 
olan bir şey yok ve öğrenci her zaman 
bir parça sessizlikten fayda sağlayabilir” 
anlamına gelen cümle metnin birlik ve 
bütünlüğünü bozmaktadır. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.

78 E Ana konusu çökmelere neyin neden olduğu 
olan parçada, minibüs büyüklüğündeki bir 
alçıtaşının nehirde 18 ayda çözüleceğinden 
bahseden “Minibüs büyüklüğündeki bir 
alçıtaşını bir nehre bırakırsanız, yaklaşık 
18 ayda tamamen çözülecektir” anlamına 
gelen cümle metnin birlik ve bütünlüğünü 
bozmaktadır. Parça belli kaya parçalarının 
çözülmesi ile ilgili değil, katmanlardaki 
çökmelerle ilgilidir. Doğru yanıt E seçeneğidir.
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Deneme - 6
Açıklamalı Çözümler

79 D Ana konusu, ‘kuzey deniz yolu’ ve kuzey 
kutup bölgesinden gelecekte gemilerin 
geçebileceği konusunda olumlu bakış 
açısının sunulduğu parçada olumsuz görüş 
bildiren, “Kuzey Kutbundaki buzullar; buza 
karşı güçlendirilmiş gemilerin doğuran 
kutup bölgesinden ve normal gemilerin 
‘kuzey deniz yolu’ndan geçmelerine 
hiçbir zaman izin vermeyecektir” anlamına 
gelen cümle metnin birlik ve bütünlüğünü 
bozmaktadır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

80 E Ana konusu aspirin ve onun pek çok faydaları 
olan parçada, son cümlede “İlk olarak eski 
Yunan’da kayıtlara geçen basit bir bitkisel 
ilaç, 1900 yılları civarında eczacılıkta 
bir çığır açtı” deniliyor. Bu cümlede hiçbir 
şekilde aspirinden söz edilmemiştir ve 
son cümlede başka bir konuya geçilmiştir. 
Paragrafın son cümlesinde konu değişimi 
olamaz. Bu nedenle doğru yanıt E seçeneği 
olur. 


