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1. Sorudaki cümlede medeniyetin öncesi ile ilgili bir 
durumdan söz ediliyor ve “medeniyetin ….” şeklindeki 
isim tamlamasını anlamlı bir şekilde bütünleyecek isim türü 
sözcük aranıyor. Sorudaki cümlenin anlamı “Medeniyetin 
….. –dan bile önce, yaşam standartlarımız büyük 
ölçüde madenciliğe bağımlıydı ve kolonileşmeyi 
planladığımız diğer bir gezegende de bu farklı 
olmayacak” olacaktır. Bu durumda boşluğa gelecek uygun 
sözcük B seçeneğindeki “onset” (başlangıç) olacaktır.

Diğer seçenekler ve anlamları:

A) lack : eksiklik, yokluk

C) eminence  : saygınlık, zirve, şöhret

D) variance  : değişiklik, değişim, uyuşmazlık

E) decline  : gerileme, eksilme, azalma, çöküş

CEVAP: B

2. Cümleye “Su kaynağı kirletenleri, çoğunlukla tarımsal, 
evsel ve endüstriyel atıklar gibi kaynaklardan gelir” 
anlamını E seçeneğinde geçen “contaminant” (kirletici, 
kirleten) verebilir. Doğru yanıt E seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

A) adhesive  : yapıştırıcı

B) leakage  : sızdırma, sızıntı

C) addiction  : bağımlılık

D) struggle : mücadele

CEVAP: E

3. Bu soruda zarf türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Cümleye 
“Arabalar, termik santraller ve çimento fabrikaları bile, 
hayvan ve bitki yaşamını tehdit eden pek çok ciddi soruna 
sebebiyet vererek çevreyi kötü bir şekilde etkilemektedir” 
anlamını A seçeneğinde geçen “adversely” (kötü bir 
şekilde) verebilir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

 Seçenekler; 

A)  adversely: (kötü bir şekilde) in an adverse manner, 
acting or serving to opposely; antagonistically

B) commercially: (ticari olarak) in a commercial manner

C) conscientiously: (vicdanı rahat bir şekilde) with 
extreme conscientiousness

D) privately: (özel olarak) kept private or confined to 
those intimately concerned

E) adequately: (yeterince) in an adequate manner or to 
an adequate degree

CEVAP: A
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4. Bu soruda sıfat soylu sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru 
kökünde verilen cümlenin anlamı “Kinetik enerji teorisine 
göre, bir gazın mutlak ısısı moleküllerin ortalama kinetik 
enerjisiyle doğrudan orantılıdır” olmalıdır. Cümleye bu 
anlamı verecek sözcük “proportional” (orantı) olmalıdır. 
Bu nedenle doğru yanıt D seçeneğidir.

Seçenekler;

A) experimental : (based on experiment) deneysel, 

B) fundamental : (elementary, of or relating to the 
foundation) temel, ana

C) negligible : (not significant or important enough) 
ihmal edilebilir

D) proportional: (properly related in size or degree or 
other measurable characteristics)  
orantısal

E) exceptional: (far beyond what is usual in magnitude 
or degree) istisnai

CEVAP: D

5. Cümleye “Dizel bir motor, aynı güçteki benzinli bir motora 
göre prensip olarak daha az yakıt kullanır ve daha az 
karbondioksit üretir” anlamını D seçeneğinde geçen 
“produce” (üretmek) verebilir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

A)  delete  : silmek, yok etmek

B)  exhaust  : tüketmek; bitirmek; harcamak

C)  exclude  : hariç tutmak, dışlamak

E)  permit  : izin vermek, imkan vermek

CEVAP: D

6. Cümleye “Bazı yarasa mağaraları  .... farklı görevler 
üstlenen sakinlere sahiptir” anlamını E seçeneğindeki 
“take on= üstlenmek/almak(görev/sorumluluk)” 
verebilir. Doğru yanıt E’dir. 

 Diğer seçenekler;

A) rely on: güvenmek

B) give out: salmak, bildirmek, dağıtmak, vermek

C) put up: (fiyat) arttırmak, (bina) dikmek,

D) turn over: çevirmek, devirmek, altüst etmek

CEVAP: E
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7. Doğru zamanı tespit etmemiz istenen “and” bağlacı ile 
bağlanmış olan sıralı iki cümleden oluşan bu soruda, ilk 
boşluğun zamanını ilk cümlede geçen zaman belirteci 
olarak kullanılan “lately” zarfından dolayı “present 
perfect tense” ve ikinci boşluğun zamanını ise “in the 
near future” zaman belirtecinden dolayı “the future 
continuous tense” olarak tespit ederiz.  Ayrıca ilk cümlenin 
yüklemi olan “improved” fiili fiilin sağında nesnesi 
bulunmamasından dolayı edilgen çatıda kullanılır. Bu 
durumda ilk boşluğa “present perfect tense / passive” 
yapı olan “have been improved” gelmelidir. İkinci 
boşluğa ise “in the near future” zaman belirtecinden 
dolayı fiil, “will be doing” olarak çekilebilir. Bu durumda 
doğru seçenek C’dir.

CEVAP: C

8. Bu sorunun ilk kısmında “infinitive / gerund” konusu test 
edilmektedir. Bilindiği gibi fiillerin sıralamasında soldaki fiil, 
sağındaki fiilin “infinitive / gerund” olma durumunu belirler. 
Bu nedenle kendisinden sonra gelen fiilin “to-infinitive” 
olmasını gerekli kılan “decided” fiilinden sonra gelen 
“have” fiili, “to have” olarak çekilmelidir. Sorunun ikinci 
kısmında ise ettirgen yapı bilgisi sorgulanmaktadır. 
Bilindiği gibi “have” fiili ettirgen yapıda “have + sth.+ 
V3” şeklinde kullanılır. Bu durumda cümlenin ikinci 
kısmında fiil “removed” olarak çekilmelidir. Doğru yanıt 
C seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı: “David 
doktoru dinledikten sonra apandistini aldırmaya karar 
verdi.”

CEVAP: C

9. İlgeç bileşimlerinin sorgulandığı bu sorunun ilk 
bölümünde, “açığında” anlamına gelen “off” ifadesinin 
ilgeci sorulmuştur. İkinci boşlukta ise “yoluyla, vasıtasıyla, 
-den” anlamına gelen “through” edatı sorgulanmaktadır. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A
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10. Soru ilk bölümünde “the winter months” isim öbeğinden 
önce edat olarak “kış ayları süresince” anlamında 
“throughout” edatı kullanılır. İkinci bölümde ise 
edatın nesnesi durumundaki bir ismi niteleyen sıfat 
yan cümlesinde, cümleciğin sonunda başsız kalacak 
bir edatın ilgi zamirinin (which) önüne çekilmesinden 
dolayı kullanımının tespit edilmesi istenmiştir. Bu 
cümlede nitelenen “conditions” ismi aslında  
“adjective clause” u oluşturan kök cümle içinde “in” 
edatından sonra kullanılmaktadır. Ortak isimden kurtulmak 
için iki cümle “which” ilgi zamiri ile birleştirildiğinde 
bahse konu edat ya cümlenin en sonunda başsız kalacak 
ya da bahse konu ilgi zamirinden önce kullanılacaktır. 
Bu bölümde edatın bu ikinci konumda kullanılması 
sorgulanmıştır. Bu durumda cümlenin ikinci boşluğunda 
“which” ilgi zamirinden önce “in” edatı kullanılmalıdır. 
Doğru yanıt B seçeneğidir. 

CEVAP: B

11. Sorunun ilk bölümünde “… massive concrete and 
steel foundations” isim öbeğinden önce edat olarak 
seçenekler içerisinden “devasa perde beton temel 
üzerinde” anlamında “on” edatı kullanılır. Sorunun ikinci 
bölümünde ise “… the open sea” isim öbeğinden önce 
edat olarak seçenekler içerisinden “açık denizlerde” 
anlamında “in” edatı kullanılır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

12. Cümleye “... ekonomik ve finansal krize rağmen iklim 
değişimini önleme hareketi iyi kötü devam etti” anlamını B 
seçeneğindeki “in spite of =-e rağmen” verebilir. Doğru 
yanıt B’dir. 

CEVAP: B
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13. Bu soruda işlevsel sözcük bilgisi ölçülmüştür. Soru kökü 
incelendiğinde boşluktan sonra kullanılan fiilin “bare-
infinitive” (Vkök) bir yapı olmasından dolayı bu yapıdan 
önce seçenekler içinde yalnızca A seçeneğinde geçen 
amaç bildiren “in order to” yapısı kullanılabilir. Diğer 
seçeneklerde geçen yapılar ilgeç öbeği (prepositional 
phrase) olduklarından kendilerinden sonra ya isim soylu 
bir sözcük ya da “Gerund” (Ving) formunda bir fiil gelir.  
Doğru yanıt A seçeneğidir. 

 Seçenekler; 

A) in order to: için; amaç bildirmek için kullanılır. 
“Infinitive” yapısında bir fiil takip eder.

B) as well as: “Yanı sıra” anlamına gelen bir ilgeçtir. Bu 
sözcük öbeğinden sonra ya isim soylu bir sözcük ya 
da “Gerund” (Ving) formunda bir fiil gelir. 

C) with respect to: “-ile ilgili olarak” anlamına gelen bir 
ilgeçtir. Bu sözcük öbeğinden sonra ya isim soylu bir 
sözcük ya da “Gerund”(Ving) formunda bir fiil gelir. 

D) due to: “-den dolayı” anlamına gelen bir ilgeçtir. Bu 
sözcük öbeğinden sonra ya isim soylu bir sözcük ya 
da “Gerund” (Ving) formunda bir fiil gelir. 

E) with reference to: “ilgi olarak” anlamına gelen bir 
ilgeçtir. Bu sözcük öbeğinden sonra ya isim soylu bir 
sözcük ya da “Gerund” (Ving) formunda bir fiil gelir. 

CEVAP: A

14. Cümleye “Havalar soğudukça, yetkililer denizdeki 
insanların daha az köpek balığı saldırısı riski altında 
olmalarını ümit ediyor” anlamını D seçeneğindeki “as=-
dıkça” verebilir. Doğru yanıt D’dir. 

Diğer seçenekler;

A) Whereas  : iken

B)  Whether : olup olmadığı

C)  In view of : -den dolayı

E)  However : bununla birlikte, ancak

CEVAP: D
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15. Cümleye “Astrologlar karakterlerimizin altında kaldığımız 
burca göre doğar doğmaz oluştuğuna inanmamızı 
istiyorlar” anlamını seçenekler içinden yalnızca B 
seçeneğinde geçen “as soon as” verebilir. Doğru yanıt  
B seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A)  whenever : - her nereye ise

C)  long after : çok sonra

D)  as though : -mış gibi

E)  no matter when : her ne zaman ... olsa da

CEVAP: B

16. Yapısal olarak birbirinden ayrı iki cümle arasındaki anlam 
ilişkisini kurabilmek ve böylelikle akıcılığı sağlayabilmek 
için kullandığımız yapılara “transitional words / transitors 
/ connectors” adını veririz. Bu soruda “transitional 
words / transitors / connectors” bilgisi ölçülmektedir. 
Bu tür soruları yanıtlarken boşluktan önceki ve sonraki 
cümlelerin anlamları ve bu iki cümlenin anlam ilişkisi 
düşünülmelidir. Bu soruda boşluktan önce kullanılan 
cümle “Yakıt bulmak giderek zorlaşıyor” ve boşluktan 
sonraki cümle “Petrole bağımlı olmayan ulaşım sistemleri 
geliştirmek zorundayız” şeklinde çevrilebilir. Seçenekler 
incelendiğinde bu iki ifadeyi birbirine bağlayacak geçiş 
kelimesinin (transitional words / transitors / connectors) 
“dolayısıyla” anlamına gelen “therefore” olduğunu 
görülecektir.  Doğru yanıt D seçeneğidir.

Seçenekler; 

A) however: “ama, ancak” anlamına gelen bir “transitor” 
(geçiş) işlevsel sözcüğüdür. İki cümleyi yapısal olarak 
değil de anlamsal olarak birbirine bağlar. Bu soruda 
kavramsal olarak uygun değildir.

B) otherwise: “aksi halde” anlamına gelir. Bir “transitor” 
(geçiş) işlevsel sözcüğüdür. İki cümleyi yapısal olarak 
değil de anlamsal olarak birbirine bağlar. Bu soruda 
kavramsal olarak uygun değildir.

C) because: “-den dolayı, için, çünkü” anlamına gelir. 
Neden bildiren bir “adverbial clause”  cümleciğini 
sonuç cümlesi olan temel cümleye bağlar. Bu soruda 
hem kavramsal hem de işlevsel olarak uygun değildir.

D) therefore: “dolayısıyla” anlamına gelir. Bir “transitor” 
(geçiş) işlevsel sözcüğüdür. İki cümleyi yapısal 
olarak değil de anlamsal olarak birbirine bağlar. Hem 
kavramsal hem de yapısal olarak bu soruda boş 
bırakılan kısmı doğru bir şekilde tamamlamaktadır.

E) on the contrary: “aksine, tersine” anlamına gelir. 
Bir “transitor” (geçiş) işlevsel sözcüğüdür. İki cümleyi 
yapısal olarak değil de anlamsal olarak birbirine 
bağlar. Bu soruda kavramsal olarak uygun değildir.

CEVAP: D
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17. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek varılabilir. Soru kökünde ilk cümle; “Zebra 
balığının larvası beyin faaliyetlerinin görüntülenmesi için 
idealdir” anlamına gelirken, boşluktan sonra gelen ikinci 
cümle ise, “başı yarı saydamdır ve bilim adamları kelimenin 
tam anlamıyla beyinlerinin içine bakabilirler ” anlamına 
gelmektedir. Cümlelerin anlamları incelendiğinde iki 
cümle arasında neden-sonuç ilişkisi olduğu görülecektir. 
Bu tür ana cümlenin nedenini veren yancümleleri ana 
cümleye bağlamak için seçenekler içinden yalnızca D 
seçeneğinde geçen “because” kullanılır. Doğru yanıt D 
seçeneğidir. Bu durumda cümle “Zebra balığının larvası 
beyin faaliyetlerinin görüntülenmesi için idealdir, çünkü 
başı yarı saydamdır ve bilim adamları kelimenin tam 
anlamıyla beyinlerinin içine bakabilirler” anlamına gelir.

 Diğer seçenekler; 

A)  Once: “-den sonra” anlamına gelir.  Zaman zarfı yan 
cümleciklerini ana cümleye bağlamak için kullanılan 
“adverbial clause of time” bağlacı olarak kullanılır. Bu 
cümlede kavramsal olarak doğru yanıt olamaz. 

B)  Although: “-e rağmen” anlamına gelen yan cümlenin 
beklenti yarattığı yan cümlelerini ana cümlenin bu 
beklentiyi boşa çıkardığı cümlelere bağlamak için 
kullanılır.

 C)  Even: “bile, hatta” anlamına bir pekiştireçtir. Önüne 
geldiği kelime ya da öbeği vurgulamak için kullanılır. 
Bu cümlede hem anlamsal hem de yapısal olarak 
uygun değildir. 

D)   Because: Yan cümlenin neden, ana cümlenin de 
sonuç  olduğu  “adverbial clause of  cause” bağlacı 
olarak kullanılan “çünkü, -den dolayı, için ” anlamına 
gelen bir sözcüktür. Bu cümlede hem yapısal olarak 
hem de anlamsal olarak doğru yanıttır.

E) After: “-den sonra” anlamına gelir.  Zaman zarfı yan 
cümleciklerini ana cümleye bağlamak için kullanılan 
“adverbial clause of time” bağlacı olarak kullanılır. Bu 
cümlede kavramsal olarak doğru yanıt olamaz.

CEVAP: D
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18. Bu soruda her iki boşluktan sonra da “prepositional 
phrases” yapı kullanılması   boşlukları dolduracak ifadenin 
“correlative conjunction” yapısı olmasını gerektirir. 
“Correlative conjunction” adını verdiğimiz bağlaçlar, 
benzer özellik ve nitelikteki iki unsuru ilişkilendirmek 
üzere kullanılır ve birinciden sonra ne tür bir sözcük ya 
da yapı kullanılmışsa, ikinciden sonra da aynı türden 
sözcük ya da yapı kullanılmalıdır. Seçenekler içinde 
bu özelliğe uygun düşen ikili  A ve C seçeneklerinde 
verilmiştir. Doğru cevap bu iki seçenekten birisidir. Bu 
durumda cümlenin anlamı incelenmelidir. Cümlenin 
anlamı incelendiğinde; cümleye “İnternet sadece günlük 
hayatımızdaki değil aynı zamanda özel ve mesleki 
hayatımızdaki gelişmelerde bize yardım eden modern 
çağın en yararlı teknolojisi olmuştur” anlamını, “not only 
…. but also” olur. 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 ….)

CEVAP: A

19. Cümleye “Yüzen en büyük, en hızlı ve en lüks gemiyi inşa 
etmek çabasıyla İngilizler .... Titanik’i inşa etti” anlamını 
C seçeneğindeki “in an effort to=” verebilir. Doğru yanıt 
C’dir. 

Diğer seçenekler;

A) With respect to : ile ilişkin olarak

B) In reference to : ilgisi ile

D) With regard to : ile ilişkin olarak

E) Owing to : -den dolayı

CEVAP: C
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20. Bu cümlede “a process” ismini niteleyen “adjective 
clause” türü cümleciğin ilgi zamirinin eksik olduğu 
görülecektir. Bu tür bir yapıda edatın nesnesi olan cins 
isimleri nitelemek için “prep. + which” ilgi zamiri kullanılır. 
Bu nedenle, seçenekler içinde “a process” ismini doğru 
niteleyen cümleciğin ilgi zamiri “in 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:

Photosynthesis is a process. Green plants use ener-
gy from the sun to transform water, carbon dioxide, 
and minerals into oxygen and organic compounds in 
this process.

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, nitele-
necek isimden sonra yerleştirip ikinci cümleyi nitelenen 
ismi yan cümleden çıkararak yazarız. 

Bu durumda yukarıdaki cümle “Photosynthesis is a 
process which green plants use energy from the sun 
to transform water, carbon dioxide, and minerals into 
oxygen and organic compounds in” şeklini alacaktır. 

Bu cümle incelendiğinde “adjective clause” içinde kalan 
“in” edatının nesnesi durumunda olan “a process” ismi 
yerine “adjective clause” yapısının başında “which” kul-
landığımızdan, bu edatı da “which” ilgi zamirinden önce 
kullanabiliriz (in which). Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

21. Doğru zamanı tespit etmemiz istenen bu soruda ilk 
boşluğun zamanını “soon” zaman belirtecinden 
dolayı “the future tense” olarak tespit ederiz. A ve B 
seçenekleri belirtilen zamandadır. Bu durumda, doğru 
yanıta ulaşabilmek için soru kökünü anlamsal olarak 
da incelemeliyiz. Cümleye “Enerji krizi var ve kısa 
zaman içinde bir şeyler yapmak zorunda kalacağız” 
anlamını “have to” kipliğini gelecek zaman kipliği olan 
“will”’e ekleyerek yapabiliriz. Bu durumda doğru yanıt B 
seçeneğinde geçen “will have to” olacaktır. 

CEVAP: B
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22. Bu soru anlamsal olarak incelendiğinde, cümleye “Kömür, 
petrol, ve doğal gaz gibi fosil kaynaklar hızla yok ediliyor” 
anlamını seçenekler içerisinden C seçeneğinde geçen  
“such as”  (… gibi) ifadesinin verebileceği görülür. Doğru 
yanıt C’dir.

 Seçenekler;

A)  Because of : “–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)

B)  According to : “-e göre” anlamına gelen bir ilgeç 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden  
sonra yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine 
kullanılabilen yapılar gelebilir.    

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

C) such as: “… gibi” analamına gelen bir ilgeç 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden    
  sonra yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine 
kullanılabilen yapılar gelebilir.  

  (such as+ Ving / Noun / Noun)

D) In addition to: “ek olarak” anlamına gelen bir ilgeç 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden  
sonra yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine 
kullanılabilen yapılar gelebilir.   

 (in addition to + Ving / Noun / Noun)

E)  Contrary to : “aksine” anlamına gelen bir ilgeç 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden   
sonra yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine 
kullanılabilen yapılar gelebilir.  

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

CEVAP: C

23. Bu soruda sonuç yan cümleciği için kullandığımız yapı 
olan “so+ adj. + that” yapısı sorulmuştur. Bu yapının 
gereği olarak doğru yanıt “so expensive that” olacaktır. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A
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24. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek varılabilir. Soru kökünde ilk cümle, “Bunları 
şimdi korumaya başlamayız …” anlamına gelirken, 
boşluktan sonra gelen ikinci cümle ise, “ …, çok geç 
olacak” anlamına gelmektedir. Cümlelerin anlamları 
incelendiğinde iki cümleyi “eğer” anlamına gelen “if” 
bağlacının doğru bir şekilde tamamladığı görülecektir. 
Doğru yanıt A seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı 
“Eğer bunları şimdi korumaya başlamazsak çok geç 
olacak” olacaktır.

  Seçenekler;

A)  If: Şart cümlelerini ana cümleye bağlamak için 
kullanılır. Bu  soruda hem sözdizimsel olarak 
hem de anlam olarak doğru yanıttır. Ayrıca nesne 
durumundaki   evet / hayır sorularından oluşturulan 
isim cümleciklerini ana cümleye bağlamak için 
kullanılır. 

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

C)  Although: “-e rağmen” anlamına gelen bir “adverbial 
clause of contrast” bağlacıdır. Bu soruda anlamsal 
olarak uygun değildir.

D) Whenever: Zaman zarfı yan cümleciklerini ana 
cümleye bağlamak için kullanılan “adverbial  clause 
of time marker” olarak kullanılır. Bu soruda anlamsal 
olarak uygun  değildir.

E)  Once: “-ınca” anlamına gelir. Aralarında öncelik-
sonralık ilişkisi olan iki cümleyi birbirine bağlamak 
için kullanılan bir zaman zarf yan cümlesi bağlacıdır. 
Bu cümleler  arasında böyle bir anlam ilişkisi 
olmadığından bu soruda kullanılamaz. 

CEVAP: A

25. Bu soruda, soru köküne “son zamanlarda nükleer enerjiye 
karşı çok fazla protesto oldu” anlamını D seçeneğinde 
geçen “a lot”  sözcüğü soru kökünde verilen “of” edatıyla 
birlikte verebilir. Diğer seçenekler hem sözdizimsel hem 
de anlamsal olarak verilen boşluğu doğru bir şekilde 
tamamlayamaz. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D
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26. Bu soruda isim türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Cümleye 
“20. yüzyılın en önemli gelişmelerinden biri insanlığın 
makineler ve insanlarla birlikte uzaya hareketleridir” 
anlamını B seçeneğinde geçen “developments” 
(gelişmeler) verebilir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

 Seçenekler; 

A) opinions: (fikir) a belief or conclusion held with 
confidence but not substantiated by positive 
knowledge or proof

B) developments: (gelişme) act of improving by 
expanding or enlarging or refining

C) abilities: (yetenek) the quality of being able to do 
something, especially the physical, mental, financial, 
or legal power to accomplish something

D) talents: (yetenek) natural endowment or ability of a 
superior quality

E) solutions: (çözüm) a homogeneous mixture of two or 
more substances; frequently (but not necessarily) a 
liquid; a statement that solves a problem or explains 
how to solve the problem

CEVAP: B

27. Bu soru anlamsal olarak incelendiğinde cümleye “insanlığın 
makineler ve insanlarla birlikte uzaya hareketleridir” 
anlamını seçenekler içerisinden B seçeneğinde geçen  
“into”  verebilir.  Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

28. Bu soru incelendiğinde “the political, economic, 
managerial, and international contexts” isim öbeğini 
niteleyecek bir “adjective clause” yapısının ilgi zamirinin 
eksik olduğu görülecektir. Bu yapıdaki bir cins ismi 
nitelemek için “prep. + which / where” ilgi zamiri 
kullanılabilir. Bu nedenle, seçenekler içinde “the political, 
economic, managerial, and international contexts”  
ismini doğru niteleyen “adjective clause” yapısı “in which” 
olmalıdır.  Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A
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29. Zaman ve etken edilgen ayrımı bilgisinin ölçüldüğü bu 
soruda herhangi bir zaman zarfının verilmeyişi ve eylemin 
etkisinin hala sürüyor olması fiilin “present perfect tense” 
olarak çekilmesini gerektirir. Ayrıca geçişli bir fiil olan 
“accompany” sözcüğünün sağında nesnesinin olmayışı 
bahse konu fiilin edilgen çekimini zorunlu kılar. Belirtilen 
zaman ve çatıda fiilin çekimi “has been accompanied” 
şeklinde D seçeneğinde verilmiştir. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

CEVAP: D

30. Doğru edatın tespit edilmesi istenen bu  soru anlamsal 
olarak incelendiğinde “… its historical significance” 
ifadesine “tarihi önemiyle” anlamını seçenekler içerisinden 
C seçeneğinde geçen “with” verebilir.  Doğru yanıt C 
seçeneğidir.

CEVAP: C

31. Soru kökünde verilen “Çoğu insan, akkarıncaların çok 
maliyetli zararlara yol açabileceğinin farkındadır …” 
ifadesini anlamsal olarak en iyi D seçeneğinde verilen 
“bu yüzden böceklerin etrafı sarmasını en başından 
engellemek en iyisidir” ifadesi tamamlar. Doğru yanıt D 
seçeneğidir. 

CEVAP: D

32. “When” bağlacı bulunan bu cümlede, zaman zarfı yan 
cümlesinin genel zamanı “present” olduğundan, ana 
cümlenin de genel zamanının “present” olması gerekir. 
Bütün seçenekler belirtilen zamana göre çekilmiştir. 
Bu durumda doğru yanıta soru kökü ve seçenekler 
kavramsal olarak incelenerek ulaşılır. Bu soruyu anlamsal 
olarak incelersek, soru kökünde verilen “Güneş ışınları 
yağmur damlalarına çarpınca...” ifadesini anlamca 
en iyi bir şekilde D seçeneğinde geçen “hızda azalma 
olur ve bu da ışığın eğilmesine sebep olur” ifadesi 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Diğer 
seçenekler soru kökünü anlam bütünlüğü içinde 
tamamlamadıkları için doğru yanıt olamazlar. 

 its " sunlight

CEVAP: D
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33. Soru kökünde verilen ifade (The reduction in rainfall 
observed over India since the 1950s = 1950’lerden beri 
Hindistan’da görülen yağış miktarındaki azalma) bir isim 
öbeğidir ve anlamlı bir cümle olabilmek için zamana ve 
öznenin tekillik-çoğulluk türüne göre çekilmiş bir fiile ve 
fiilin yapısına göre nesne ya da tümlece ihtiyaç duyar. 
Bu tür bir yapı (fiil+tümleç) sadece A seçeneğinde “is due 
to the rapid warming of the ocean = okyanusun hızlı bir 
şekilde ısınmasından dolayıdır” verilmiştir. Doğru yanıt A’dır. 

CEVAP: A

34. Soru kökünde verilen bölümde “though” bağlacı ile 
verilen cümlenin zamanı “geniş zaman” olduğuna ve 
bu cümleden sonra anlamca buna tezat anlam içerecek 
bir cümle geleceğine göre, buna uygun seçenek C olur. 
Cümlenin anlamı “Her ne kadar her sanayi gelişimi 
potansiyel bir kirlilik kaynağı olsa da, dikkatli gelişim 
planı bu kirliliği ve onun nüfus üzerine olan etkilerini 
azaltabilir” olur. its " pollution’s

CEVAP: C

35. Soru kökünde verilen “Ülkedeki sorunlar bir ay önce 
başladı…” ifadesini anlamsal olarak en iyi C seçeneğinde 
verilen “grevdekilerin ana yolu kapatması sonucu 
yiyecek ikmalini tehdit ettiğinde” ifadesi tamamlar. 
Doğru yanıt C seçeneğidir. Diğer seçenekler kavramsal 
olarak soru köküyle ilgili değildir

CEVAP: C

36. Soru kökünde verilen “… endişelenecek bir şey yok. 
Bunun yerine açık bir alan bulmaya çalış ve beyaz 
taşlarla SOS yazın” ifadesini anlamsal olarak en iyi B 
seçeneğinde verilen “ormanda kaybolursanız” ifadesi 
tamamlar. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B
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37. Bu soru kökünde geçen “Since” bağlacından dolayı 
soru kökünde verilen cümle, doğru yanıt olacak olan 
ana cümlenin nedeni olmalıdır. Yani soru kökü ile doğru 
yanıt arasında neden-sonuç ilişkisi olmalıdır. Bu durumda 
soru kavramsal olarak incelenmelidir. Soru kavramsal 
olarak incelediğinde ise soru kökünde geçen “Çelik, 
demirden daha dayanıklı ve ağırlık olarak da hafif olduğu 
için …” ifadesini en doğru bir şekilde D seçeneğinde 
geçen “yapılarda çelik kullanılması yüksek binaların 
inşaatını mümkün kıldı” ifadesi tamamlar. Doğru yanıt 
D seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı: “Çelik, 
demirden daha dayanıklı ve ağırlık olarak da hafif 
olduğu için yapılarda çelik kullanılması yüksek 
binaların inşaatını mümkün kıldı.”

CEVAP: D

38. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen 
“Petrol kaynakları sınırlıdır ve doğal gaz fiyatları 
yükseliyor…” ifadesini seçenekler içinden en anlamlı 
bir şekilde D seçeneğinde geçen “ancak yenilenebilir 
enerji kaynakları yüzyıllarca  evlerimizi aydınlatabilir 
ve fabrikalarımıza enerji verebilir” ifadesi tamamlar.

CEVAP: D

39. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “Çevreyi 
koruma çabalarımızı arttırmadıkça ...” ifadesini seçenekler 
içinden en anlamlı bir şekilde B seçeneğinde geçen “sağlıklı 
ve refah dolu bir gelecek bekleyemeyiz” ifadesi tamamlar. 
Doğru yanıt B seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı: 
“Çevreyi koruma çabalarımızı arttırmadıkça sağlıklı 
ve refah dolu bir gelecek bekleyemeyiz” olacaktır. 

CEVAP: B

40. Soru kökünde verilen “Olağanüstü kötü hava şartlarından 
dolayı” ifadesini anlamsal olarak en iyi C seçeneğinde 
verilen “bu yıl hasat çok kötüydü” ifadesi tamamlar. 
Bu durumda cümlenin anlamı: “Olağanüstü kötü hava 
şartlarından dolayı bu yıl hasat çok kötüydü” olacaktır. 
Doğru yanıt C seçeneğidir. Diğer seçenekler kavramsal 
olarak soru köküyle ilgili değildir.

CEVAP: C
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41. Soru kökünde verilen “Bilgisayarlar, insan beynince 
yapılan bazı işleri devralsa da” ifadesini anlamsal olarak 
en iyi D seçeneğinde verilen “insanoğlunun yerini 
henüz alamamıştır” ifadesi tamamlar. Bu durumda 
cümlenin anlamı: “Bilgisayarlar insan beynince yapılan 
bazı işleri devralsa da, insanoğlunun yerini henüz 
alamamıştır” olacaktır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Diğer 
seçenekler kavramsal olarak soru köküyle ilgili değildir.

CEVAP: D

42. Soru kökünde verilen cümlenin özne + yüklemi “Most 
scientists are of the opinion …” ifadesidir ve bu 
ifade yalnızca B seçeneğinde “Çoğu bilim adamı … 
görüşündedir” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru 
yanıt B seçeneğidir.

most scientists " çoğu bilim adamı 
 are of the opinion " görüşündedir 
 that hurricane Irma "Irma kasırgasının

which caused colossal damage to the coastal areas 
of Louisiana in America " Amerika’da Louisiana’nın 
sahil bölgelerinde çok büyük hasara neden olan

was clearly linked with global warming " küresel 
ısınmayla açıkça bağlantılı olduğu 

CEVAP: B

43. Soru kökünde verilen cümlenin yüklemi “… does 
not make it absolutely right” ifadesidir ve bu ifade 
yalnızca D seçeneğinde “… , bu görüşü mutlak doğru 
kılmaz” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

the fact that the majority of the scientific world 
subscribes to a particular view " bilim dünyasının 
çoğunluğunun belirli bir görüşü kabul etmesi,

does not make it absolutely right " bu görüşü mutlak 
doğru kılmaz.  

CEVAP: D
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44. Bu soru kökünde verilen “Scientists have discovered that 
the number of animal species in rainforests” ifadesinin 
Türkçe dengi yalnızca C seçeneğinde “Bilim adamları, 
yağmur ormanlarındaki hayvan türlerinin sayısının 
... tespit etmişlerdir” olarak verilmiştir. Doğru yanıt C 
seçeneğidir.

scientists have discovered " bilim adamları ... tespit 
etmişlerdir

that the number of animal species " hayvan türlerinin 
sayısının

in rainforests " yağmur ormanlarındaki

is rapidly decreasing " hızla azaldığını 

and that many " ve birçoğunun

are in danger of extinction " yok olma tehlikesi ile karşı 
karşıya olduğunu

CEVAP: C

45. Soru kökünde verilen ana cümlenin özne + yüklemi 
“Trends today are to introduce new products” ifadesidir 
ve bu ifade yalnızca B seçeneğinde “Günümüzde eğilim, 
….. yeni ürünler sunma yönündedir” şeklinde doğru 
olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

46. Soru kökünde verilen cümlede geçen “… particularly 
…” ifadesinin Türkçe dengi yalnızca B seçeneğinde “… 
özellikle ...” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru 
yanıt B seçeneğidir.

earthquakes " depremler

are one of the few subjects " birkaç konudan bir 
tanesidir

that my sister is " kız kardeşimin

particularly interested in " özellikle ilgi duyduğu

CEVAP: B
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47. Soru kökünde verilen cümlede geçen “… experienced 
enough to solve the problem” ifadesinin Türkçe dengi 
yalnızca C seçeneğinde “… sorunu çözecek kadar 
deneyimli ...” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru 
yanıt C seçeneğidir.

I thought " sanıyordum

your secretary "sekreterinizin

was experienced enough " kadar deneyimli olduğunu 

to solve the problem "sorunu çözecek

CEVAP: C

48. Soru kökünde verilen ana cümle olan “hücreler yaşamın 
devamından sorumludur” ifadesinin dengi yalnızca A 
seçeneğinde “Cells are responsible for the continuity 
of life” şeklinde doğru olarak verilmiştir. Doğru yanıt A 
seçeneğidir.

Nesiller arasındaki gen aktarımında temel bağlantıyı 
sağladıkları için " because they provide the essential 
link in the transmission of genes between generations.

hücreler yaşamın devamından sorumludur " Cells 
are responsible for the continuity of life

CEVAP: A

49. Soruda verilen Türkçe cümlenin nesne+yüklemi “açlık 
tehikesiyle yüz yüze gelir” olduğuna göre, bu ifadenin 
tam karşılığının “come face to face with starvation” 
olarak verildiği B seçeneği doğru yanıt olacaktır. 

yaz aylarında " in the summer months

ısının"in the temperature

aşırı derecede yükselmesiyle "with the extreme 
increase

birçok hayvan " many animals

açlık tehlikesiyle " with starvation

yüz yüze gelir " come face to face

CEVAP: B
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50. Cümle başında yer alan “1950’den bu yana” ifadesi, bir 
zaman zarfıdır ve İngilizce karşılığı “since 1950” olur. Bu 
durumda bu koşulu sağlamayan B, C ve D seçenekleri 
hemen elenebilir. Cümle başında yer alan zaman ve yer 
zarfları çoğu zaman seçeneklerin elenmesi ve doğru 
yanıtın bulunması konusunda çok işe yarar. Soruda 
verilen cümlenin yüklemi olan “tartışılmaz” ifadesinin 
İngilizce karşılığı ise “indisputable” şeklinde sadece E 
seçeneğinde verildiğinden, doğru yanıt E olur. 

1950’den bu yana " since 1950

gelişmekte olan bu ülkedeki " in this developing 
country

hava ve su kirlenmesindeki " in air and water pollution

artış " the increase

tartışılmaz " is indisputable

CEVAP: E

51. Soru kökünde verilen cümlede “rağmen” sözcüğünden 
sonra tam cümle gelmediğinden “despite / in spite of” 
karşılığı aranmalıdır. Bu karşılıklara A ve E seçeneklerinde 
rastlıyoruz. Soruda geçen “Modern dünyanın bütün 
bu sorunlarına rağmen” ifadesinin karşılığı sadece A 
seçeneğinde tam olarak verilmiştir. E seçeneğinde “bu” 
sözcüğünün karşılığı olan “these” eksiktir. Doğru yanıt A 
seçeneğidir.

modern dünyanın " despite all these problems

bütün bu sorunlarına rağmen " of the modern world

çoğu insan"most people

bizimkinden önce gelmiş olan " that have preceded  
 ours

daha az bilimsel çağlardan "the less scientific ages

herhangi birinde " in any of

yaşamayı seçmez " would not choose to live

CEVAP: A
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52. Sorudaki Türkçe cümlede özne konumunda “Einstein” 
ismi yer alıyor. Cümlenin yüklemi ise “ispatladı” olduğunda 
göre, çeviride özne ile yüklemin karşılığı “Einstein 
proved” olacaktır. Yüklemin etken (active) olduğu da 
dikkate alınırsa, D ve E seçenekleri derhal elenebilir. 
Türkçe cümlede yer alan zarf tümleci konumundaki 
“izafiyet teorisinde” ifadesinin karşılığı ise “in his 
theory of relativity” şeklinde B ve C seçeneklerinde 
verilmiştir. Ancak C seçeneğindeki “nothing can be 
moved” ifadesi edilgen yapıdadır ve “hiçbir şey daha 
hızlı hareket ettirilemez” anlamına gelmektedir. Doğru 
yanıt bu bilgiler doğrultusunda B seçeneği olacaktır.

Einstein" Einstein 
izafiyet teorisinde" in his theory of relativity 
hiçbir şeyin " nothing 
ışıktan daha hızlı hareket edemeyeceğini " can 
move faster than light 
ispatladı" proved that

CEVAP: B

53. Soru kökünde geçen “çünkü elde nakit bulundurmak 
çok tehlikelidir” ifadesinin karşılığı “because having 
cash on hand is so precarious” ifadesidir ve yalnızca 
E seçeneğinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.

CEVAP: E

54. Giriş (konu) cümlesini bulmamız istenen bu sorunun 
ikinci cümlesinde, “Örneğin, soluduğumuz hava 
otomobillerin ve diğer taşıt türlerinin egzoz 
dumanlarındaki karbon monoksit gazı gibi duman 
ve kimyasallarla sürekli olarak kirleniyor” deniliyor. 
Bu cümlenin başında yer alan “for instance” (örneğin) 
ifadesi, önceki cümlede bahsedilen bir şeye örnek 
oluşturduğuna göre, ilk cümlede bundan söz edilmelidir. 
İkinci cümlede soluduğumuz havanın kirlenmesi ilk 
cümledeki duruma örnek gösterilmiştir. Öyleyse ilk 
cümlede çevresel kirlilikle ilgili genel bir ifade yer almalı 
ki, ikinci cümlede buna örnek olarak hava kirliliğinden 
söz edilebilsin. Bu yönde bir ifadeye C seçeneğinde 
rastlıyoruz: “Kirlilik çevremizi pek çok şekilde 
bozmaktadır.”

CEVAP: C
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55. İlk cümlede, gürültü kirliliğinin sağlık ve çevre üzerine 
olan kesin etkilerinin henüz tamamen bilinemediği 
ifade ediliyor. Boş bırakılan yerden sonra gelen üçüncü 
cümlede, “Bununla birlikte, yüksek yoğunluklu ve 
uzun süreli sesler işitme sistemi üzerinde kalıcı 
hasarlar oluşturabilir” deniliyor. Bu cümle başındaki 
“moreover” (bununla birlikte, buna ilaveten) ifadesi, 
önceki cümlede belirtilen duruma ilave benzer başka bir 
durumdan söz edileceğine işaret etmektedir. Son cümlede 
yüksek sesin sağlığa olan olumsuz etkilerinden söz 
edildiğine göre, önceki cümlede de yine bu tarzda olumsuz 
etkilerden bahsedilmiş olması olasıdır. Bu açıklamalara 
göre, boşluğa gelmesi en uygun cümle C seçeneği 
olacaktır: “Uzun süreli gürültüye maruz kalmak, tek 
başına ya da diğer başka streslerin bileşimiyle genel 
bir kişisel huzursuzluğa yol açabilir.”

CEVAP: C

56. İlk cümlede, Samanyolu Galaksisi’ndeki milyonlarca 
yıldızdan birisi olan güneşin, Güneş Sistemi’nin merkezi 
olduğu belirtiliyor. İkinci cümlenin yeri boş bırakılmış 
ve üçüncü cümledeyse, ortaya çıkan ısı ve ışığın 
yeryüzünde yaşamın devamını sağladığı ifade ediliyor. 
Son cümlenin başında yer alan “resulting” sözcüğünden, 
önceki cümledeki bir şeyin sonucuna atıfta bulunulduğu 
anlaşılmaktadır. Sonuç olarak ısı ve ışıktan söz edildiğine 
göre, önceki cümlede bu ısı ve ışığın ortaya çıkmasına 
neden olan şeyden bahsedilmelidir. Bu açıklamaya uygun 
cümleye D seçeneğinde rastlıyoruz: “Güneş temel 
olarak bomba gibi patlamalara neden olan helyum ve 
hidrojen gibi birlikte reaksiyon gösteren gazlardan 
oluşur.”

CEVAP: D
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57. Konu cümlesinin sorgulandığı bu paragrafta, ikinci 
cümlede “Milyonlarca yıl boyunca, su, buz ve rüzgar 
kanyonu oluşturdu” deniliyor. Bu cümlede ilk defa bir 
kanyondan söz edildiğine ve kanyon sözcüğünün önünde 
“the” belirtili artikeli yer aldığına göre, ilk cümlede belli bir 
kanyonun adına yer verilmiş olmalıdır. Üçüncü cümleden 
bu kanyonun “Grand Canyon” olduğunu anlıyoruz. 
O halde ilk cümlede de bu isim yer almalıdır. İkinci 
cümlede kanyonun oluşum safhasından söz edildiğine 
göre, ilk cümlede kanyonun tarihsel oluşum süreci ile 
ilgili genel bir ifade yer almalıdır. Bu yöndeki bir ifadeye 
A seçeneğinde rastlıyoruz: “Büyük Kanyon’un jeolojisi 
Yeryüzü’nün oluşum tarihine benzer.” Demek ki Büyük 
Kanyon’un oluşumunda da Yeryüzü’nün oluşumunda 
olduğu gibi, rüzgar, buz ve su etkili olmuştur. Doğru yanıt 
A seçeneğidir.

CEVAP: A

58. Bu paragrafın ilk cümlesinde, arıların neredeyse tüm 
badem ve elma ağaçlarını polinize ettiği ifade ediliyor. 
İkinci cümlede, brokoli, havuç, kereviz ve soğan gibi 
sebzelerin arıların polinasyonuna gereksinim duyduğu 
belirtiliyor. Üçüncü cümlede, uzmanların arı polinasyonuna 
gerek duymayan ürünlerde bile arılar sayesinde verimin 
artırabileceğini ifade ettikleri belirtiliyor. Görüldüğü gibi 
üç cümlede de çeşitli bitkilerde arı polinasyonunun 
yararlarına değinilmiş. Boş bırakılan cümleden sonra 
gelen son cümlede, arıların iyi bir gelişme için polen 
transferi sağlamaması durumunda elma gibi ürünlerin 
orantısız gelişecekleri belirtiliyor. Görüldüğü gibi boşluğun 
öncesinde yer alan cümlede polen sayesinde ürünlerde 
verim artışına değiniliyor. Boşluktan sonraki cümledeyse, 
polen eksikliği halinde ortaya çıkacak durum anlatılıyor. 
O halde boşluğa gelecek cümle, polenin bitkilerin gelişimi 
üzerindeki etkiler ile polen eksikliğinin sonuçları hakkında 
olabilir. Buna uygun ifadeye B seçeneğinde rastlıyoruz: 
“Aynı zamanda, çoğu mahsulün kalitesi almış 
oldukları polen miktarına bağlıdır.” Görüldüğü gibi bu 
cümlede bitki kalitesinin polen miktarı ile bağlantılı olduğu 
belirtiliyor. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B
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59. Paragraf makinelerin ne kadar zeki olabilecekleriyle 
ilgili. Bu paragrafı çözerken gönderim yapan ifadeleri iyi 
kullanmak yararlı olacaktır. D seçeneğinde geçen “this” 
ifadesi boşluktan önce gelen “… machines are created 
by people” ; ve paragrafın son cümlesinde geçen 
“he” zamiri D seçeneğinde geçen cümledeki “man” 
kelimesine gönderim yapmaktadır. Dolayısıyla metinsel 
bütünlük açısından paragrafı en iyi bir şekilde D seçeneği 
tamamlamaktadır. 

CEVAP: D

60. Giriş cümlesinde, bilim adamlarının geko türü 
kertenkelenin yapışkanlık özelliğinin van der Waals 
kuvveti adı verilen bir şeyden geldiğini söyledikleri 
belirtiliyor. İkinci cümlede, söz konusu van der Waals 
kuvvetinin ne olduğu açıklanıyor. Cümle başında yer alan 
“the force” sözcüğüyle bu kuvvete atıfta bulunuluyor. 
Bu durumda üçüncü cümlede de bu yönde açıklamalara 
devam edilmesi normal olacaktır: “Bazıları tüylerin bir 
yüzeyin içine gömüldüğünü düşünmüşlerdir.” Bu 
cümle anlamca ilk iki cümleyi desteklemekten uzaktır. 
Üçüncü cümlede “hairs” sözcüğünün önünde “the” 
kullanabilmek için, önceki cümlede “hairs” sözcüğünden 
söz edilmiş olması gerekirdi. Ayrıca bir cümlede kişiler 
kastedilerek “some” özne olarak kullanıldığında, 
peşinden gelen cümlede özne kullanımında genellikle 
“others” kullanılır. Ancak dördüncü cümlede bu koşul 
gerçekleşmemiştir. O halde konu akışını bozan üçüncü 
cümle olduğundan, doğru yanıt C olur. 

CEVAP: C

61. Parça genel olarak bir depremin fizyolojik olarak 
oluşumuyla ilgili. A seçeneğinde geçen bir depremin ne 
kadar sürdüğü konusu; ana konunun dışında kaldığı için 
bu paragrafın metinsel birliğini bozmaktadır. Doğru yanıt 
A seçeneğidir.

CEVAP: A
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62. İlk cümlede makinelerin Linux işletim sistemi ile çalışacağı 
belirtiliyor. İkinci cümlede bu programı Linus Torvalds’ın 
Helsinki Üniversitesi’nde çalışırken oluşturduğu ifade 
ediliyor. İlk iki cümlede Linux işletim sistemi ve bu 
sistemin yaratıcısı hakkında bilgi veriliyor. Üçüncü 
cümlede “Maliyetler düşük, çünkü daha eski teknoloji 
kullanılacak” deniliyor. Bu cümlede geçen “older” (daha 
eski) ifadesini kullanabilmek için, önceki cümlede “old” 
(eski) ifadesinin kullanımı gerekir. Ayrıca cümlenin konu 
bakımından ilk iki cümle ile de ilgisi yoktur. Dördüncü 
cümlede Linus’un 1994 yılında sistemi halkın serbestçe 
kullanımına sunduğu ifade ediliyor. Bu cümlede özne 
konumunda kullanılan “he” zamiri, ikinci cümlede geçen 
“Linus” yerine kullanılmıştır. Üçüncü cümle konu akışını 
bozduğundan, doğru yanıt C seçeneği olur.

CEVAP: C

63. İlk cümlede, White Sands Ulusal  Anıt’ındaki 
kum tepelerinin olağan dışı olduğu belirtiliyor. İkinci 
cümledeyse, alçı taşı kumunun normal kumdan farklı 
olduğu ifade ediliyor. Bu iki cümle arasında görüldüğü 
gibi anlam kopukluğu vardır. Bu durumda üçüncü cümleyi 
incelemek doğru yanıtı tespit etmek için yeterli olacaktır: 
“Çoğu kum türü, sert bir silikon kristal olan kuartzdan 
oluşur.” Bu cümlede de ikinci cümlede olduğu gibi kum 
türleri ve kumun oluşumundan bahsedildiğine göre, ilk 
cümle konu dışında kalmaktadır. Dördüncü cümlede de 
ikinci cümlede söz edilen alçı taşı kumundan söz ediliyor. 
Bu durumda doğru yanıt A seçeneği olur.

CEVAP: A

64. Giriş cümlesinde, bilim adamlarının bitki ve hayvanların 
farklı çevrelerde yaşayabilmek için genellikle değişim 
geçirdiklerini bildikleri ifade ediliyor. İkinci cümlede bu 
duruma örnek veriliyor ve bitki ve hayvanların kendilerini 
düşmanlardan korumak için renk değiştirdikleri belirtiliyor. 
Üçüncü cümlede “these dunes” şeklinde bir ifade 
yer alıyor. Bildiğimiz gibi “these” ve “this” gösterme 
sıfatlarının kullanılabilmesi için, önceki cümlede 
söz konusu tekil ya da çoğul adlardan açıkça söz 
edilmelidir. Ancak önceki cümlede “dunes” sözcüğüne 
rastlayamıyoruz. Bu durumda konu akışına uymayan 
cümle üçüncü cümledir ve doğru yanıt C seçeneği olur. 

CEVAP: C
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65. Ana konusu güneş tutulması, ay tutulması ve dolunay 
olan parçada “Ayın gökyüzündeki yörüngesinin takriben 
beş derece eğik olarak ekliptik olduğu tespit edildi” 
anlamına gelen üçüncü cümle metnin birlik ve bütünlüğünü 
bozmaktadır. Doğru yanıt C’dir.

CEVAP: C

66. Soru kökünde “Devam eden döngüyü tersine çevirmek 
için … metinden çıkartabiliriz” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “The effect of all 
this extra carbon dioxide in the atmosphere is that the 
overall temperature of the planet is increasing, which is 
the cause of global warming” = “Atmosferdeki bu fazla 
CO2 küresel ısınmanın nedeni olan gezegenimizin genel 
ısısının arttırmaktadır” denilmektedir. Bu açıklamaya göre 
soru kökünü, D seçeneğinde verilen “atmosfere daha 
fazla CO2 salınımını önlememiz gerektiğini” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

67. Soru kökünde “ … küresel ısınmanın meydana geldiği 
anlaşılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “In a natural carbon cycle, 
carbon dioxide is re-absorbed by plants and trees. 
However, we are burning fuels where the carbon dioxide 
has been trapped under the earth’s surface for millions 
of years, and we’re doing it so quickly that plants and 
trees that are alive now have no chance of soaking it up, 
and it doesn’t help that we’re cutting down rainforests 
as well. The effect of all this extra carbon dioxide in the 
atmosphere is that the overall temperature of the planet 
is increasing, which is the cause of global warming” = 
“Normal karbon döngüsünde CO2 bitkiler ve ağaçlar 
tarafından geri absorbe edilir. Ancak biz milyonlarca 
yıldır yeraltında sıkıştırılmış olan CO2’in yer aldığı fosil 
kaynakları yakıyoruz, ve bunu öyle hızlı yapıyoruzki canlı 
bitki ve agaçların bunları absorbe edemiyor ve yağmur 
ormanlarının kesilmesi de işe yaramıyor. Atmosferdeki bu 
fazla CO2 küresel ısınmanın nedeni olan gezegenimizin 
genel ısısının arttırmaktadır” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, C seçeneğinde verilen “Atmosfere 
salınan CO2’in miktarının bitkiler ve ağaçlar tarafından 
obsorbe edebilecek olandan daha fazla olduğunda” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt 
C seçeneğidir.

CEVAP: C
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68. Soru kökünde “ … metinden çıkartılabilir” şeklinde bir 
ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “In a 
natural carbon cycle, carbon dioxide is re-absorbed by 
plants and trees. However, we are burning fuels where 
the carbon dioxide has been trapped under the earth’s 
surface for millions of years, and we’re doing it so quickly 
that plants and trees that are alive now have no chance 
of soaking it up, and it doesn’t help that we’re cutting 
down rainforests as well” = “Normal karbon döngüsünde 
CO2 bitkiler ve ağaçlar tarafından geri absorbe edilir. 
Ancak biz milyonlarca yıldır yeraltında sıkıştırılmış olan 
CO2’in yer aldığı fosil kaynakları yakıyoruz, ve bunu 
öyle hızlı yapıyoruz ki canlı bitki ve ağaçların bunları 
absorbe edemiyor ve yağmur ormanlarının kesilmesi de 
işe yaramıyor.” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, E seçeneğinde verilen “hatanın insanoğlunun 
carbon döngüsüne müdahalesinden kaynaklanmakta 
olduğunu” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

69. Soruda hayvan hakları hareketinin hayvanları ne 
şekilde gördükleri soruluyor. Soruda geçen “animal 
rights movement” ifadesi ile “view” sözcüğü en önemli 
anahtar ifadeler olarak doğru yanıtın tespitinde yardımcı 
olabilir. Parçada geçen “That movement, which views 
animals as moral agents on a par with people …” 
cümlesinde, söz konusu hareketin hayvanları insanlarla 
eşit statüde aktörler olarak gördüğü ifade ediliyor. Bu 
ifade C seçeneğindeki ifade ile bire bir aynıdır ve bu 
nedenle doğru yanıt C olur.

CEVAP: C
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70. Bu soruda ise bilim adamlarının bu harekete ne 
şekilde tepkide bulundukları soruluyor. Soruda geçen 
“scientists” sözcüğünden anahtar sözcük olarak 
yararlanabiliriz. Seçenekler incelendiğinde A ve E 
seçeneklerinin anlamca birbirinin tamamen karşıtı olduğu 
görülüyor. Bu gibi durumlarda genelde bu iki seçenekten 
birisi doğru olur. Hangi seçeneğin doğru olduğuna ise 
parçaya göre mantıklı gelen seçenek üzerinde karar 
kılarak sonuca gidilebilir. Bu iki seçenekte A seçeneğinde 
güçlendirme, B seçeneğinde ise zayıflatma üzerinde 
duruluyor. Normal olarak hiç kimse hayvanların bakım 
standartlarının zayıflatılmasını istemez. Bu durumda A 
seçeneği olası doğru yanıt gibi durmaktadır. Parçada 
geçen “Scientists responded to this movement by 
proposing to strengthen the standards and regulation 
of animal research and care” cümlesinde, bilim 
adamlarının bu harekete olan tepkilerinin, hayvanların 
bakımı ve araştırılması konusunun düzenlenmesi ve 
güçlendirilmesi yönünde önerilerde bulunmak şeklindedir. 
Bu bilgi de görüldüğü gibi bizi doğrudan A seçeneğine 
götürmektedir.

CEVAP: A

71. Bu soruda hayvanlarla çalışan bilim adamları hakkında 
parçada yer alan bilgiyi seçenekler arasından bulmamız 
istenmektedir. Parçada geçen “Scientists working 
with animals, especially those involved in brain 
and behavioral research, were assaulted in their 
laboratories …” cümlesinde, söz konusu bilim 
adamlarının laboratuarlarında saldırıya uğradıkları 
belirtiliyor. Bu bilgiye göre doğru yanıt E seçeneği olur. 

CEVAP: E
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72. Parça genel olarak zeka ile ilgili. Soru kökünde zeka 
terimi ile ilgili bir bilgiyi tespit etmemiz istenmektedir. 
Parçada geçen “The term intelligence is often used 
by biologists as synonymous with the capacity to 
learn. An animal that learns to adapt itself to a wide 
range of situations is said to be more intelligent than 
one whose behavior is largely governed by instinct 
= Zeka terimi biyologlar tarafından genellikle öğrenme 
kapasitesi ile eş anlamlı olarak kullanılmıştır. Çok 
çeşitli ortamlara kendisini adapte etmeyi öğrenenlerin, 
davranışları içgüdülerine bağımlı olanlardan daha 
akıllı olduğu söylenir” ifadesinden “zekâ teriminin” B 
seçeneğinde ifade edildiği gibi “biyologlar tarafından 
hayvanların verilen duruma adapte olup öğrenmeleri 
anlamında kullanıldığını” anlayabiliriz. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.

CEVAP: B

73. Soru kökünde kesin bir ayrım oluşturulmuş olan bir detayı 
bulmamız istenmektedir. Parçada geçen “It is customary, 
therefore, to distinguish between learning of a more 
or less repetitive and mechanical type and the solving 
of genuinely new problems by creative means .... = Bu 
yüzden az ya da çok tekrarlı ve mekanik öğrenme ile 
yaratıcı yöntemlerle gerçekten yeni problemleri çözme 
arasında ayrım yapmak alışılagelmiştir” ifadesinden 
“kesin bir ayrımın” D seçeneğinde ifade edildiği gibi 
“mekanik ve tekrarcı ile yaratıcı ve orijinal arasında 
yapıldığını” anlayabiliriz. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

74. Soru kökünde hayvanlar âlemindeki daha zeki hayvanlar 
ile ilgili bir bilgiyi tespit etmemiz istenmektedir. Parçada 
geçen “An animal that learns to adapt itself to a wide 
range of situations is said to be more intelligent than 
one whose behavior is largely governed by instinct = 
Çok çeşitli ortamlara kendisini adapte etmeyi öğrenenlerin, 
davranışlarının içgüdülerine bağımlı olanlardan daha 
akıllı olduğu söylenir” ifadesinden “hayvanlar âlemindeki 
daha zeki hayvanların” C seçeneğinde ifade edildiği gibi 
“hareketleri genel olarak içgüdüleriyle kontrol edilenler 
olduğunu” anlayabiliriz. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C



www.pelikanyayinevi.com.tr

TAM YÖKDİL

Deneme - 1
FEN BİLİMLERİ

75. Parçada geçen “one cutting-edge procedure, hydraulic 
fracturing, …” ifadesinde, hidrolik kırılmanın en ileri 
teknolojik işlem olduğu belirtiliyor. Bu durumda sorunun 
doğru yanıtını oluşturacak ifade olumlu anlam içermelidir. 
Ancak sorunun seçeneklerinde tek olumlu anlam içeren 
ifade C seçeneğinde verilmiştir: “… küresel jeopolitik 
dengeyi alt üst eden enerji elde etmedeki büyük 
atılımlardan birisidir.” Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

76. Parçada geçen “This new world will feature considerably 
lower energy prices, and in turn, geopolitics will hinge less 
on oil and gas” cümlesinde, yeni dünyada nispeten daha 
düşük enerji fiyatlarının ön plana çıkacağı ve ve sonuçta 
da petrol ve gaza daha az bağımlı olunacağı belirtiliyor. 
Bu bilgiye dayanarak petrol fiyatlarının da hızla düşerek 
dip yapacağı çıkarımını yapabiliriz. Bu çıkarıma göre 
doğru yanıt C seçeneği olacaktır: “petrol fiyatları dip 
yapacaktır.”

CEVAP: C

77. Parçada geçen “we are moving away from a world 
dominated by a few energy mega-suppliers, such as 
Russia, Saudi Arabia, and Venezuela” cümlesinde, 
Rusya, Suudi Arabistan ve Venezuela gibi birkaç enerji 
devinin baskın olduğu bir dünyadan uzaklaştığımız 
ifade ediliyor. Bu durumda dünyanın geçmişte bu enerji 
devlerinin hakimiyeti altında olduğu çıkarımını yapabiliriz. 
Bu çıkarıma göre doğru yanıt E seçeneği olacaktır.

CEVAP: E
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78. Soru kökünde “Hayvanların ... parçadan çıkartılabilir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre 
doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “Animals may sense chemical changes 
in groundwater that occur when an earthquake 
is about to strike. Animals that live in or near 
groundwater are highly sensitive to any changes 
in its chemistry, so they might sense these days 
before the rocks finally “slip” and cause a quake” = 
“Deprem olmak üzereyken hayvanlar yeraltı sularındaki 
kimyasal değişiklikleri hissedebilirler. .... Yeraltı 
sularının içinde ya da yakınında yaşayan hayvanlar 
yeraltı sularının kimyasındaki değişikliklere karşı fazlaca 
duyarlıdırlar, bu yüzden kayalar en sonunda kaymadan 
ve bir depreme sebebiyet vermeden önce bu değişiklikleri 
hissedebilirler” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, D seçeneğinde geçen “bazı coğrafi değişiklikleri 
hissedebilmelerini sağlayan olağandışı duyuşsal 
yeteneklerine sahip olduğu” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

79. Soru kökünde “Parçaya göre hayvanların gelen depremi 
tahmin etmelerinde yardımcı olan şey ....-dır” şeklinde 
bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“stressed rocks in the Earth’s crust release charged 
particles that react with the groundwater” = “Dünyanın 
gövdesindeki sıkışmış kayalar yeraltı sularıyla tepkimeye 
giren yüklü partikülleri suya salarlar” denilmektedir. Bu 
açıklamaya göre soru kökünü, A seçeneğinde geçen “suya 
elektik yüklü parçacıklar salan sıkışmış kayalar” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

80. Soru kökünde “.... parçadan anlaşılabilir” şeklinde bir ifade yer 
alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “Animals that live 
in or near groundwater are highly sensitive to any 
changes in its chemistry” = “Yeraltı sularının içinde ya da 
yakınında yaşayan hayvanlar yeraltı sularının kimyasındaki 
değişikliklere karşı fazlaca duyarlıdırlar” denilmektedir. 
Bu açıklamaya göre soru kökünü, C seçeneğinde geçen 
“yeraltı sularında yaşayan hayvanların çevrelerindeki 
değişikliklere daha duyarlı olduğu” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C


