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FEN BİLİMLERİ

1. Cümleye “Geçen yılki selden sonra nehrin yönünü 
değiştirmesiyle birlikte,  öncesinde insanların yerleşmeleri 
için güvenli olduğu düşünülen nehir kıyılarının çeşitli 
kısımları nehir tarafından aşındırıldı” anlamını C 
seçeneğindeki “settlements = yerleşim, yerleşme” 
verebilir. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) suffering : ızdırap, sıkıntı, acı, cefa, çile  

B) exploration   : keşif, inceleme, araştırma

D) replacement  : yerini alma, yenisiyle değiştirme

E) broadcast      : yayın

CEVAP: C

2. Cümleye “Tsunami, büyük su kütlelerinin yer 
değiştirmesinin neden olduğu bir dizi su dalgasıdır” 
anlamını D seçeneğinde geçen “displacement” (yer 
değiştirme) verebilir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

A) explosion  : patlama

B) improvement  : iyileşme, gelişme 

C) assessment  : değerlendirme

E) revolution  : devrim

CEVAP: D

3. Cümleye “Kara listeye alınan bazı ülkelerdeki 
zenginleştirilmiş uranyum potansiyelli tesislerin keşfi 
bu yılın başında manşet olunca, dünya çapında korku 
ve şok yarattı” anlamını B seçeneğindeki “potentially = 
potansiyel olarak, potansiyelli” verebilir. Doğru yanıt B 
seçeneğidir. 

 Diğer seçenekler;

A) separately : ayrı ayrı, ayrıca, bağımsızca

C) properly: hakkıyla, layıkıyla, düzgünce, düzgün bir 
şekilde 

D) permanently: temelli, daimi olarak, kalıcı bir şekilde

E) confidently: güvenerek, güvenli bir şekilde

CEVAP: B
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4. Cümleye “Beyaz Nil, Doğu Afrika merkezindeki Victoria 
gölündeki ana kaynağından Uganda’ya, oradan da 
kuzeye doğru akar ve sınırı geçip Sudan’a girer” anlamını 
E seçeneğindeki “flow = akmak” verebilir. Doğru yanıt E 
seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) rise: yükselmek, doğmak, artmak 

B) expand: büyümek, genişlemek

C) lie: uzanmak, yalan söylemek

D) spread: yayılmak, yaymak

CEVAP: E

5. Cümleye “Yüksek maliyet, güvensiz üretim, tehlikeli 
teknik sorunlar ve felakete neden olabilecek risklerden 
dolayı, nükleer enerjinin faydalı olduğu düşünülmez” 
anlamını A seçeneğinde geçen “unpredictable” 
(güvenilmez, güvensiz, öngörülemez) verebilir. Doğru 
yanıt A seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

B) replaceable : yer değiştirilebilir

C) contemporary : cağdaş

D) boundless : sınırsız

E) cautious : dikkatli; ihtiyatlı

CEVAP: A

6. Cümleye “Barajların ve su rezervuarlarının nehirlerin 
havzaları için zararlı olduğu düşünülür, çünkü bir nehrin 
sularında yaşayan pek çok canlı esasen akıntının 
getirdiği yiyecek ve organizmalara bağımlıdır” anlamını 
seçeneğindeki “depend upon = bağımlı olmak” verebilir. 
Doğru yanıt C seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) count out : dahil etmemek, saymamak, birer birer 
saymak, hariç tutmak

B) stand for : simgelemek, yerine geçmek, temsil 
etmek

D) bring up : yetiştirmek, büyütmek, konuyu tartışma-
ya açmak

E) pile upon : üstüne yığmak

CEVAP: C
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7. Doğru zamanı tespit etmemiz istenen bu sorunun ilk 
kısmının zamanını ilk cümlede kullanılan “recently” 
zarfından dolayı “present perfect” olarak tespit ederiz. 
Fiilin belirtilen zamanda çekimi olan “has revealed” 
B seçeneğinde verildiği için bu seçenek doğru yanıttır. 
Başkaca bir zaman zarfın verilmediği için ikinci cümlenin 
genel zamanı “present” olarak çekilmesi gerekir. 
Belirtilen zamanlarda fiillerin çekimi “has revealed / is 
reducing” olarak B seçeneğinde verilmiştir. Doğru yanıt 
B seçeneğidir.

CEVAP: B

8. Zaman bilgisinin sorulduğu bu soruda her zaman 
kanıtlanabilecek olan bilimsel bir gerçek ifade edildiğinden 
ve cümlenin ikinci kısmında da “sticks” fiili “simple present 
tense” olarak çekildiğinden genel zaman “simple present 
tense” olarak tespit edilir. İkinci boşlukta geçişli bir fiil olan 
“apply” fiilinin nesnesi sağında olmadığından bu fiil de 
“passive = edilgen çatıda” çekilmelidir. Belirtilen zamanda 
ve çatıda fiillerin çekimi B seçeneğinde (depends / is 
applied) verildiğinden doğru yanıt B seçeneğidir. 

CEVAP: B

9. İlk boşluktan sonra gelen “threat = tehdit” sözcüğünden 
önce ilgeç olarak “altında” anlamında “under” ilgeci 
kullanılabilir. İkinci boşlukta ise boşluktan sonra gelen 
“food = yiyecek” sözcüğünü boşluktan önce gelen 
“hunt = avlamak” fiiline bağlamak için “for = için” 
kullanılır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

10. İlk boşlukta iyelik / aitlik (possessiveness) bildiren “of” 
edatı sorulmuştur. İkinci bölümünde, “adjective + for + 
sb. + to-infinitive” yapısının bir gereği olarak “possible” 
sıfatından sonra “for” ilgeci kullanılmalıdır.

CEVAP: D
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11. İlgeç bileşimlerinin sorgulandığı bu sorunun her iki 
bölümünde de bağıl ilgeç bilgisi sorgulanmaktadır. 
Sorunun ilk bölümünde “ile kaplı” anlamında “covered 
with”; ikinci bölümde ise “-olmasını engelledi” anlamında 
“prevent from” phrasal verb türü deyimsel fiilleri 
kullanılmıştır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

12. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek varılabilir. Soru kökündeki ilk cümle, “Soğuk 
hava akımı özellikle Atlantik Okyanusu üzerinde sıcak 
hava akımı ile çarpışır” anlamına gelirken, boşluktan 
sonra gelen ikinci cümle ise, “Çoğunlukla fırtına ve 
kasırga çıkaran bir türbülans alanı yaratılır” anlamına 
gelmektedir. Cümlelerin anlamları incelendiğinde ikinci 
cümlenin ilk cümlenin zamanını bildirdiği görülecektir. 
Bu tür ana cümlenin zamanını veren yancümleleri ana 
cümleye bağlamak için, seçenekler içinden yalnızca B 
seçeneğinde geçen “when” kullanılır. Bu durumda cümle 
“Soğuk hava akımı özellikle Atlantik Okyanusu üzerinde 
sıcak hava akımı ile çarpışınca, çoğunlukla fırtına ve 
kasırga çıkaran bir türbülans alanı yaratılır” anlamına 
gelir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

 Diğer seçenekler; 

A) Whereas: “iken” anlamına gelir. Doğrudan zıtlık içer-
en iki cümleyi bağlamak için kullanılır.

C) Unless: “-medikçe / -madıkça” anlamına gelir. Şart 
cümlelerini ana cümleye bağlar.

D) Even if: “-sa bile” anlamına gelir. Yan cümlede 
yaratılan beklentinin ana cümlede reddedildiği cümle-
leri bağlar.

E) Although: “-e rağmen” anlamına gelir. Yan cümlede 
yaratılan beklentinin ana cümlede boşa çıkartıldığı 
cümleleri bağlar.

CEVAP: B
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13. Soru kökünde ilk cümle, “Paranın boşa harcanması 
yeterince kötüdür … ” anlamına gelirken, boşluktan sonra 
gelen ikinci cümle ise, “daha da kötüsü insan enerji ve 
hevesinin boşa harcanmasıdır” 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 A seçeneğinde geçen “but = ancak” 
kullanılabilir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Bu durumda 
cümlenin anlamı “Paranın boşa harcanması yeterince 
kötüdür, ancak daha da kötüsü insan enerji ve hevesinin 
boşa harcanmasıdır” olacaktır.

CEVAP: A

14. Cümleye “Kümeler, sıcak gazlar ve gizemli karanlık 
maddelerin yanı sıra evrenin trilyon yıldız içeren yüzlerce 
galaksinin sıkı gruplarından oluşan nadir bölgelerdir” 
anlamını C seçeneğinde geçen “as well as” (yanı sıra) 
verebilir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

Seçenekler; 

A) also: “üstelik, ayrıca, bundan da ötesi” anlamına gelir. 
Bir “transitor” (geçiş) işlevsel sözcüğüdür. İki cümleyi 
yapısal olarak değil de anlamsal olarak birbirine bağ-
lar. Bu soruda anlamsal olarak uygun değildir.

B) so long as : “müddetince, -dığı sürece” anlamı-
na gelen “adverbial clause of time / condition”  
bağlacıdır. Bu soruda anlam olarak doğru yanıt ola-
maz.

C) as well as :“yanı sıra, ek olarak” anlamına 
gelen bir ilgeç öbeğidir. Hem kavramsal hem de  
yapısal olarak bu soruda boş bırakılan kısmı doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır.

D) both:(1)“hem …… hem de” anlamına “both .... and” 
ikilisinin ilk kısmıdır. Bu ikili bir “correlative conjunc-
tion” bağlacıdır ve 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. (2) “her ikisi de” anlamına gelen bir 
“determiner” yapıdır. Bu soruda, böyle bir işleve ve 
anlama sahip olmadığı için doğru yanıt olamaz.

E) either: “ya …… ya da” anlamına gelen  “either .... 
or” ikilisinin ilk kısmıdır. Bu ikili bir “correlative con-
junction” bağlacıdır ve 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. Bu soruda, böyle bir işleve ve anlama 
sahip olmadığı için doğru yanıt olamaz.

CEVAP: C
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15. Cümleye “Mezopotamya kültürü çok tanrılı bir inanç 
sistemine sahipti; yani, onlar tek bir tanrı yerine çok tanrıya 
taparlardı” anlamını D seçeneğinde geçen “instead of” 
(-nın yerine) verebilir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

Seçenekler;

A) in that:“çünkü, -den dolayı” anlamına gelen bir 
“adverbial clause of cause”  bağlacıdır. Bu soruda 
kavramsal olarak doğru yanıt olamaz. 

B) also:“üstelik, ayrıca, bundan da ötesi” anlamına gelir. 
Bir “transitor” (geçiş) işlevsel sözcüğüdür. İki cümleyi 
yapısal olarak değil de anlamsal olarak birbirine bağ-
lar. Bu soruda hem anlamsal hem de işlevsel olarak 
uygun değildir.

C) the same as: “ile aynı” anlamına gelen bir ilgeç 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra 
yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine kullanıla-
bilen yapılar gelebilir. 

 (the same as + Ving / Noun / Noun Clause)

D) instead of : “-den ziyade” anlamına gelen bir ilgeç 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra 
yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine kullanıla-
bilen yapılar gelebilir. 

 (instead of + Ving / Noun / Noun Clause)

E) whereas:  Doğrudan zıtlık içeren iki cümleyi hem 
anlamsal hem de yapısal olarak bağlamak için kul-
lanılan bir “adverbial clause” bağlacıdır.

CEVAP: D

16. İki cümle arasında zıtlık ilişkisi olduğu için iki cümleyi 
“yet = but” bağlacı ile bağlayabiliriz. Doğru yanıt B 
seçeneğidir. 

CEVAP: B
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17. İlk cümle bir beklenti yaratmakta ikinci cümle de bu 
beklentiyi boşa çıkarmaktadır. Yan cümlelerin beklenti 
yarattığı ana cümlenin de bu beklentiyi boşa çıkarttığı 
cümleleri bağlamak için “although” kullanılır. Doğru yanıt 
C seçeneğidir.

CEVAP: C

18. Bu soruda her iki boşluktan sonra da “to-infinitive” 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 tek ikili C seçeneğindeki “not only …. but also” 
olur. Bu durumda cümlenin anlamı “Bilim adamları sadece 
enerjiyi mümkün olduğu kadar etkili ve ucuz üretmek için 
değil aynı zamanda ekonomik bir şekilde kullanmak için 
de çaba gösterirler” olur. Doğru yanıt C seçeneğidir.

Ek Gramer Notu:

Correlative Conjunctions

either ..… or (ya …. ya da …)                

neither .…. nor (ne …. ne de ….)

both ….. and (hem … hem de ....)       

not only ….. but also / as well (sadece … değil, aynı

zamanda ….)

CEVAP: C
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19. Bu soru anlamsal olarak incelendiğinde, cümleye “Muson 
sezonunun değişken doğası, Güney Asya’yı, kuraklık ve 
sel gibi iklim değişikliği ile ilişkili doğal felaketler için en 
hassas bölgelerden biri haline getirmektedir” anlamını 
seçenekler içerisinden B seçeneğinde geçen  “such as”  
(gibi) ifadesinin verebileceği görülür. 

Seçenekler;

A)  because of: “nedeniyle” anlamına gelen bir ilgeç 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra 
yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine kullanıla-
bilen yapılar gelebilir.     

 (because of + Ving / Noun / Noun Phrase / Noun Clause)

B)  such as: “-e göre” anlamına 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 Phrase / Noun Clause)

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

     (instead of + Ving / Noun / 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: B
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20. Bu soru incelendiğinde “atoms of an element” isim 
öbeğini niteleyecek bir “adjective clause” yapısının ilgi 
zamirinin eksik olduğu görülecektir. Bu yapıda olduğu 
gibi sıfat cümleciği içinde işlevi özne olan bir cins 
ismi nitelemek için “which / that” ilgi zamirlerinden biri 
kullanılır. Bu nedenle, seçenekler içinde “atoms of an 
element”  ismini doğru niteleyen “adjective clause” 
yapısının ilgi zamiri “that / 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:

Isotopes are atoms of an element. Atoms of an ele-
ment  have different molecular weights.

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, nitelene-
cek isimden sonra yerleştirip ikinci cümleyi nitelenen ismi 
atarak yazarız. Bu durumda yukarıdaki cümle “Isotopes 
are atoms of an element that have different molecular 
weights” şeklini alacaktır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

21. İlk cümlede geçen “British and French nuclear 
submarines” isim tamlamaları yerine “her ikisi” 
anlamında “both” kullanılır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

A) All : hepsi (ikiden daha fazla)

B) Some : bazı, birkaç, kimi

C) Either : iki şeyden biri, ya … 

E) Each : her biri

CEVAP: D

22. Cümle içinde geçen “were carrying” ve “was not 
damaged” ifadelerinden genel zamanı “past” olarak tespit 
ederiz. Cümle içinde başkaca zaman zarfı olmadığından 
ve eylem tamamlandığı için fiil “simple past tense” olarak 
çekilmelidir. Fiilin belirtilen zamanda edilgen çekimi olan 
“were damaged” A seçeneğinde verilmiştir. Doğru yanıt 
A seçeneğidir.

CEVAP: A
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23. Bu soruda diğer sözcükler arası anlam ilişkisi kuran ilgeç 
bilgisi sorgulanmaktadır. “The crash is embarrassing 
…………  the British and French navies” ifadesine “Kaza, 
İngiliz ve Fransız deniz kuvvetleri için utanç vericiydi” 
anlamını ifadesine “for” ilgecini yerleştirerek verebiliriz. 
Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

24. Cümleye “ancak denizaltılar düşmana ve diğer gemi 
ve denizaltılara görünmez olarak inşa edilir” anlamını A 
seçeneğindeki “invisible = görünmez” verebilir. Doğru 
yanıt A seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

B) susceptible : hassas, zarar görebilir, kırılgan, narin

C) deceitful : aldatıcı, yanıltıcı

D) enthusiastic : hevesli, istekli, coşkulu

E) adroit : becerikli, eli çabuk

CEVAP: A

25. Soru kökünde ilk cümle, “İngiliz Deniz Kuvvetleri 
genellikle güvenilirdir… ” anlamına gelirken, boşluktan 
sonra gelen ikinci cümle ise, “İngiliz halkı, Fransız halkı ve 
Dünyanın diğer halkları bunun bir daha olmayacağından 
emin olmak isterler” 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 “but = ancak” kullanılabilir. 
Bu durumda cümlenin anlamı “İngiliz Deniz Kuvvetleri 
genellikle güvenlidir, ancak İngiliz halkı, Fransız halkı ve 
Dünyanın diğer halkları bunun bir daha olmayacağından 
emin olmak isterler” olacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) so: “böylece” anlamına gelir. Sözdizimsel olarak 
sonra gelen sonuç cümlesini ana cümleye bağlar.

B) because: “-den dolayı, için, çünkü” anlamına gelir. 
Neden cümlesini ana cümleye bağlar. 

D) so that: “dolayısıyla” anlamına gelir. Sözdizimsel olar-
ak sonra gelen sonuç cümlesini ana cümleye bağlar.

E) only when : “yalnızca ... -dığı zaman” anlamına gelir. 
Zaman zarf cümlesini ana cümleye bağlar

CEVAP: C
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26. Bu soruda “reduced adjective clauses = kısaltılmış 
/ indirgenmiş sıfat cümleleri” bilgisi sorgulanmaktadır. 
Temel olarak özneye dönük etken yapıdaki sıfat 
cümlelerini kısaltırken ilgi zamiri (who, which, that) atılır 
ve sıfat cümlesinin fiili “Ving” haline indirgenir. Bu kuralı 
bu soruda uygularsak fiilin “appearing” olarak çekilmesi 
gerektiğini anlayabiliriz. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

Adjective Clause Reduction (Active) :

Adj. Cl. 

several cases which appear very complex ....

Reduced Adj. Cl. 

several cases ….. appearing very complex ....

CEVAP: C

27. Soru kökünde “too + adjective + to-infinitive” yapısını 
tamamlayan sözcük “too” olduğu ve cümleye de 
“kullanılması çok kolay” anlamını verdiği için doğru yanıt 
D olur.

CEVAP: D
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28. Cümleye “Dünya çapındaki geniş tüketimle, imalatçılar 
hedef pazar sahasını genişlettiler” anlamına “with” edatı 
ile verilebilir. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

29. Bu soru incelendiğinde “their own R&D teams” ismini 
niteleyecek bir “adjective clause” yapısının ilgi zamirinin 
eksik olduğu görülecektir. Bu yapıda olduğu gibi sıfat 
cümleciği içinde işlevi özne olan özel bir ismi nitelemek için 
“which” ilgi zamiri kullanılabilir. Bu nedenle, seçenekler 
içinde “their own R&D teams” ismini doğru niteleyen 
“adjective clause” yapısı “which” olmalıdır.  Doğru yanıt 
A seçeneğidir.

Ek Gramer Açıklaması:

İçinde aynı ismi ortak olarak içeren iki basit cümleyi 
birleştirerek tek bir cümle haline getirmek için “adjective 
clause” yapısını kullanırız. Bu yapıda kullanılan ilgi 
zamirleri aşağıdadır:

who, whom, which, that, when, where, whose, why

Bu ilgi zamirleri arasındaki seçimi nitelenen ismin 
“adjective clause” içindeki rolüne bağlı olarak yaparız. 

* Nitelenen ismin öğesel görevi “adjective clause” 
yapısının öznesi ise, “who / which / that” ilgi 
zamirlerinden birisini; 

* Nitelenen ismin öğesel görevi nesne ise “whom 
/ which / prep. + whom / prep. + which” ilgi 
zamirlerinden birisini; 

* Nitelenen ismin öğesel görevi iyelik sıfatı ise “whose” 
ya da “noun + of + which” ilgi zamirlerinden birisini; 

* Nitelenen ismin öğesel görevi yer zarfı ise “where” ya 
da “prep. + which” ilgi zamirlerinden birisini; 

* Nitelenen ismin öğesel görevi zaman zarfı ise “when” 
ya da  “prep. + which” ilgi zamirlerinden birisini; 

* Nitelenen ismin öğesel görevi neden ya da açıklama 
belirten isim türü bir sözcük (reason) ise “why” ilgi 
zamirini kullanırız. 

CEVAP: A
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30. Cümleye “Ticari sergiler, yeni ve gelişmiş gereçlere 
göz atmak için en iyi platformdur” anlamını D 
seçeneğindeki “browse = göz atmak” verebilir. Doğru 
yanıt D seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) affirm: tasdik etmek, doğrulamak, onaylamak

B) manipulate : manipüle etmek, ustalıkla kullanmak, 
idare etmek, çekip çevirmek  

C) devise: bulmak, düşünmek, düzenlemek, tasarlamak, 
icat etmek

E) hinder: engellemek, ket vurmak 

CEVAP: D

31. Soru kökünde verilen “Sadece birkaç gün önce yayınlanan 
bir rapora göre nükleer teknolojinin İran’a satışı konusunda 
Pakistan’ı geçen hafta ziyaret eden denetlemeciler … 
şikayetçi oldu” ifadesini en iyi C seçeneğinde verilen “kritik 
bilginin kesinlikle saklandığından”  ifadesi tamamlar. Bu 
durumda cümlenin anlamı “Birkaç gün önce yayınlanan bir 
rapora göre nükleer teknolojinin İran’a satışı konusunda 
Pakistan’ı geçen hafta ziyaret eden denetlemeciler kritik 
bilginin kesinlikle saklandığından şikayetçi oldu” olacaktır. 
Doğru yanıt C seçeneğidir. A seçeneği zaman uyumu 
olmadığı için doğru yanıt olamaz. 

CEVAP: C

32. Bu soru anlamsal olarak incelendiğinde, soru kökünde 
verilen “Statik elektrik bir şekilde baskı makinesinde 
birikince …” ifadesini en iyi A seçeneğinde verilen 
“teknisyen makinenin fişini güvenlik sebebiyle çekmek 
zorundadır” ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin 
anlamı “Statik elektrik bir şekilde baskı makinesinde 
birikince, teknisyen makinenin fişini güvenlik sebebiyle 
çekmek zorundadır” olacaktır. Doğru yanıt A seçeneğidir. 
Diğer seçeneklerde zaman uyumu yoktur. 

CEVAP: A
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33. Bu soru anlamsal olarak incelendiğinde, soru kökünde 
verilen “Türkiye Orta Asya’nın tüm su kaynaklarının 
üçte birine sahip olmasına rağmen …” ifadesini en 
iyi  C seçeneğinde verilen “gene de pek çok bölge 
ülkesinden çok daha az elektrik üretir” ifadesi tamamlar. 
Bu durumda cümlenin anlamı “Türkiye Orta Asya’nın tüm 
su kaynaklarının üçte birine sahip olmasına rağmen gene 
de pek çok bölge ülkesinden çok daha az elektrik üretir” 
olacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Bu seçenekte geçen 
“it” soru kökündeki “Turkey” yerine kullanılmış ve doğru 
yanıtın bulunmasında yardımcı ipucu oluşturmuştur.

CEVAP: C

34. Bu soru anlamsal olarak incelendiğinde, soru kökünde 
verilen “Küresel ısınma ve sıcak su akıntılarının yönlerinin 
değişmesinden dolayı …” ifadesini en iyi A seçeneğinde 
verilen “2050 yılına kadar okyanus seviyelerinin bir 
metreden daha fazla yükselmesi bekleniyor” ifadesi 
tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı “Küresel ısınma 
ve sıcak su akıntılarının yönlerinin değişmesinden dolayı 
2050 yılına kadar okyanus seviyelerinin bir metreden 
daha fazla yükselmesi bekleniyor” olacaktır. Doğru yanıt 
A seçeneğidir.

CEVAP: A

35. Soru kökünde yer alan “Bazı çığlar saatte 40 km.den 
daha fazla hızla hareket etmezler” ifadesini en anlamlı ve 
sözdizimsel olarak doğru bir şekilde tamamlayan ifade A 
seçeneğinde geçen “diğerlerinin saatte 300 km.ye yakın 
bir hıza ulaştıkları tahmin edilmektedir” ifadesidir.

CEVAP: A

36. Soru kökünde verilen “Bahar mevsimi boyunca süren 
olağanüstü kötü hava şartlarından dolayı”  ifadesini 
anlamsal olarak en iyi C seçeneğinde verilen “bu yıl hasat 
çok kötüydü” ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin 
anlamı: “ Bahar mevsimi boyunca süren 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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37. Bu soru işlevsel olarak incelendiğinde, boşluktan sonra 
“that” ilgi zamiriyle başlayan “adjective clause”un gelmesi 
boşluktan önce bu cümlenin sonunda soru kökünün 
öznesi olarak kullanılabilecek bir ismin gelmesini zorunlu 
kılar. Ayrıca, soru kökünde geçen “adjective clause” 
cümleciğinin yüklemi olan “utilizes” eyleminin genel 
zamanı “the present” olduğundan ana cümlenin de genel 
zamanının “present” olması gerekir ve nitelenen isim de 
tekil bir isim olmalıdır. Seçenekler incelendiğinde böyle 
bir ismin A seçeneğinde geçen “an area of psychology” 
olduğu görülecektir. Kavramsal olarak incelendiğinde 
ise, soru kökünde geçen “… beyin ve davranışları 
araştırmak için bilimsel yöntemler kullanan ....bir psikoloji 
alanıdır” ifadesi en anlamlı bir şekilde C seçeneğinde 
geçen, “Deneysel psikoloji  ….” tamamlar. Doğru yanıt C 
seçeneğidir.

CEVAP: C

38. Bir ismi nitelemek için kullandığımız yapıya “adjective 
clause” deriz. Bu cümlede “biodiversity” ismini niteleyen 
bir “adjective clause” yapısına ihtiyaç vardır. Bu yapıdaki 
görevi özne olan isimleri nitelemek için “that / who / 
which” ilgi zamirlerinden birini kullanırız. Bu nedenle, 
seçenekler içerisinde “biodiversity” ismini doğru 
niteleyen “adjective clause” yapısı “which / that”  ilgi 
zamiri ile başlamalıdır. Bu kapsamda, yalnızca A seçeneği 
soru kökünü doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Anlamsal 
olarak incelediğimizde ise, soru kökünde geçen “Eğer 
hükümetler .... biyo-çeşitliliğin korunması ve sürdürülmesi 
konusunda yatırım yapmada başarısız olurlarsa, bölgenin 
biyo-çeşitlilik açısından bir hazinesi olan orman yok 
olacak” ifadesini anlamlı bir şekilde A seçeneğinde verilen 
“… küresel çevresel değişim karşısında uzun dönem 
sürdürülebilirliğin temininde son derece önemli olan 
…” ifadesi tamamlamaktadır. Doğru yanıt A seçeneğidir.  

CEVAP: A
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39. Soru kökünde verilen “Çoğu elektronik cihazda yüz tanıma 
çok hızlı yaygınlaşıyor” ifadesini anlamsal olarak en iyi A 
seçeneğinde verilen “teknoloji büyük iş potansiyeline 
sahip olduğu için” ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin 
anlamı “Teknoloji büyük iş potansiyeline sahip olduğu 
için, çoğu elektronik cihazda yüz tanıma çok hızlı 
yaygınlaşıyor” olacaktır. Doğru yanıt A seçeneğidir. Diğer 
seçenekler soru kökündeki cümleyi anlamsal olarak 
doğru tamamlayamaz.

 facial recognition " the technology

CEVAP: A

40. Soru kökünde verilen “uzay istasyonu geçici olarak 6 
kişilik tam kadro mürettebata yeniden ulaşacak” ifadesini 
anlamsal olarak en iyi C seçeneğinde verilen “Çarşamba 
günü üç kişi hedeflerine vardıklarında” ifadesi tamamlar. 
Bu durumda cümlenin anlamı “Çarşamba günü üç kişi 
hedeflerine vardıklarında, uzay istasyonu geçici olarak 6 
kişilik tam kadro mürettebata yeniden ulaşacak” olacaktır. 
Doğru yanıt C seçeneğidir. Diğer seçenekler soru 
kökündeki cümleyi anlamsal olarak doğru tamamlayamaz.

CEVAP: C

41. Soru kökünde verilen “Testler, onların güvenli sınırları 
aşan radyoaktif sezyum içerdiğini ortaya koyduktan 
sonra” ifadesini anlamsal olarak en iyi A seçeneğinde 
verilen “Japon hükümeti Fukushima santrali bölgesinden 
pirinç nakliyatını yasakladı” ifadesi tamamlar. Bu durumda 
cümlenin anlamı “Testler, onların güvenli sınırları aşan 
radyoaktif sezyum içerdiğini ortaya çıkardıktan sonra, 
Japon hükümeti Fukushima santrali bölgesinden pirinç 
nakliyatını yasakladı” olacaktır. Soru kökündeki cümlede 
geçen “they” zamiri, A seçeneğindeki “shipments” sözcüğü 
yerine kullanılmıştır ve bu anlamda önemli bir ipucudur.  
Doğru yanıt A seçeneğidir. Diğer seçenekler soru 
kökündeki cümleyi anlamsal olarak doğru tamamlayamaz.

CEVAP: A
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42. Soru kökünde verilen “… is the high cost of pollution 
cleanup and prevention, an example of which …” 
ifadesinin Türkçe dengi yalnızca C seçeneğinde “… 
kirlilik giderme ve önlemenin yüksek maliyetidir, ki 
bunun örneklerinden biri …” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

a significant outcome of air pollution = hava kirliliğinin 
önemli bir sonucu

is the high cost of pollution cleanup and prevention = 
kirlilik giderme ve önlemenin yüksek maliyetidir

an example of which = ki bunun örneklerinden biri

is the global effort to control emissions of CO2 = CO2 
salımının kontrolüne yönelik küresel girişimdir

a gas produced from the combustion of fossil fuels = 
yanması sonucu ortaya çıkan 

such as coal or oil, or of other organic materials like 
wood = kömür ve petrol gibi fosil yakıtların veya odun gibi 
diğer organik maddelerin

CEVAP: C

43. Soruda verilen cümlenin öznesi “birçok işçi” yüklemi ise 
“söylediler” olduğuna göre, bunların İngilizce karşılığı 
“many workers … have said / told” olur. Yüklemleri 
sırasıyla “are reluctant” (isteksizdir / gönülsüzdür) olan 
A seçeneği, “have stated” (ifade ettiler) olan C seçeneği, 
“pointed out” (belirttiler) olan D seçeneği ve “are 
determined”  (kararlılar) olan E seçeneği yanlıştır. Doğru 
yanıt B seçeneğidir.

birçok işçi" many workers

isteyen" who want

iş şartlarının iyileştirilmesini " betterment in their 

working conditions

istekleri yerine getirilene kadar " until their demands 

are met

grevi sürdürmeye" to carry on their strike

kararlı olduklarını" that they are determined

söylediler" have told

CEVAP: B
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44. Soru kökünde verilen “as they might just face 
enormous bills at the end of the month that they 
hadn’t predicted” ifadesinin Türkçe dengi yalnızca B 
seçeneğinde “çünkü ay sonunda tahmin etmedikleri çok 
büyük faturalarla karşılaşabilirler” şeklinde verilmiştir. 
Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

45. Soru kökünde verilen “Due to the unsuitable climatic 
conditions and lack of sufficient water resources” 
ifadesinin Türkçe dengi yalnızca E seçeneğinde “Uygun 
olmayan iklim koşulları ve yeterli su kaynaklarının yokluğu 
nedeniyle” şeklinde verilmiştir. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

46. Soru kökünde verilen “only a few adventurers could 
ever travel out of their own countries” ifadesinin 
Türkçe dengi yalnızca C seçeneğinde “yalnızca birkaç 
maceracı kendi ülkelerinin dışına seyahat edebiliyordu” 
şeklinde verilmiştir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

47. Soru kökünde verilen “but in the years that followed, 
the fish escaped into the Mississippi River and quickly 
spread”  ifadesinin karşılığı yalnızca B seçeneğinde 
“ancak takip eden yıllarda balık Mississippi nehrine kaçtı 
ve hızla yayıldı” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru 
yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

48. Soru kökünde geçen “ama üreticiler ekmeğe gevrek 
bir kabuk vermek ve daha tatlı olmasını sağlamak için 
genellikle fazlasını ilave ediyorlar” ifadesinin karşılığı 
“but manufacturers often add extra to give the bread 
a crispy crust and make it taste sweeter” ifadesidir ve 
yalnızca B seçeneğinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru 
yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B
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49. Soru kökünde geçen “ama iç huzura yönelik açlığımız 
da aynı derecede arttı” ifadesinin karşılığı “but our 
hunger for inner comfort has equally grown” ifadesidir ve 
yalnızca D seçeneğinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru 
yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

50. Soru kökünde verilen “müşterek yöntemleri kullanarak”  
ifadesinin karşılığı yalnızca D seçeneğinde “using 
methods in common” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. 
Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

51. Soru kökünde verilen “ancak bu rakam ... yanında solda 
sıfır kalır” ifadesinin karşılığı yalnızca A seçeneğinde 
“that figure is nothing compared to” şeklinde doğru 
olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

52. Soruda verilen cümlenin yükleminin “vardır” olduğunu 
görüyoruz. Bu fiilin İngilizce karşılığı “have” olacaktır. 
Temel cümlenin öznesi “hepsinin = cells of the human 
body” çoğul isim olduğundan, fiilin çekimi de üçüncü 
çoğul şahısa göre “have” olacaktır. Cümlede geçen 
“olsa da” ifadesinden, İngilizce cümlede “although 
/ even though / in spite of” bağlaçlarından birisinin 
kullanılması gerektiği sonucuna varırız. Seçeneklerden B, 
C ve D seçeneklerinde istediğimiz bağlaçların kullanılmış 
olduğunu görüyoruz. Ama C ve D seçeneklerinin 
yüklemlerinin “are different from = farklıdır” olduğunu 
ve bu yüklemin de soruda ki “vardır” ifadesine karşılık 
gelmediğini görüyoruz. Doğru yanıt B olacaktır. 

CEVAP: B
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53. Türkçe cümlenin yüklemi bir sıfat fiil durumundaki 
“mümkündür” olduğundan, bu ifadenin İngilizce 
karşılığı “be possible to” olur. B seçeneğinde “makes 
possible” ifadesinin Türkçe karşılığı “mümkün kılar” 
olacağından, bu ifade sorudaki yüklemle uyuşmaz ve 
yanlıştır. E seçeneğinde gördüğümüz “would only be 
possible” ifadesinin Türkçe karşılığı “ancak mümkün 
olabilirdi” olacağından, bu seçenek doğru değildir. D 
seçeneğindeki cümle bir boş özne ile başlamaktadır ve 
isim fiil içermektedir. Bu seçenekteki cümlenin yüklemi 
olan “enable” fiilinin Türkçe karşılığı “mümkün kılar” 
olurdu. A seçeneğinin de yüklemi tamamen farklıdır: 
“can be transmitted” = “iletilebilir” Doğru yanıt C 
seçeneğidir. 

CEVAP: C

54. Paragraf, ay yüzeyinde uzay mekiği inşasının mümkün 
olduğu ve böyle bir merkezin yararları hakkında. Bizden 
paragrafın son cümlesini tespit etmemiz istenmiş. 
Paragrafın son cümlesinin istendiği bu tür sorularda 
seçtiğimiz cümlenin daha önce verilen bilgilerle doğrudan 
ilişkili sonuç bildiren bir cümle olmasına dikkat etmeliyiz. 
Söz konusu paragrafta boşluktan önceki cümlenin 
tamamının yerine A seçeneğinde bulunan “this” sözcüğü 
kullanılarak metinsel bütünlük sağlanmıştır. 

CEVAP: A

55. Paragraf, İsrail ile Ürdün’ün BM Dünya Sürdürülebilir 
Gelişme Zirvesinde Lut Gölü’nü kurtarmak için ortak 
çalışma yapacaklarına dair yaptıkları açıklama ile ilgili. C 
seçeneğinde geçen “Hükümet yetkilileri müşterek projenin 
göle yardımcı olacağını, bölgenin olağandışı yaban 
hayatını koruyacağını ve bölgeye gelen ziyaretçilerin 
sayısını arttıracağını söyledi” ifadesi paragrafı metinsel 
birlik ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. Doğru yanıt C 
seçeneğidir.

CEVAP: C

56. Paragraf, günlük diyeti yüzdelere ayırmış ve boşluktan 
önce yüzde yetmiş beşlik dilim boşluktan sonra da yüzde 
onluk dilim anlatılmış. Geriye kalan yüzde on beşlik dilim 
A seçeneğinde verildiği için bu seçenek doğru yanıttır. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A
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57. Paragrafta solak olmanın dezavantajları anlatılmaktadır. D 
seçeneğinde geçen “ Örneğin, Pek çok alet ve uygulama 
hala sağ elini kullanan insanlar için tasarlanmaktadır” 
ifadesi solak olmanın dezavantajlarından bir başkası 
olduğu için paragrafı metinsel birlik ve bütünlük içinde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

58. Paragraf, uzay trafik kontrolörlüğünün önemini anlatıyor. 
Metinsel bütünlük açısından paragrafı en iyi bir şekilde 
C seçeneğinde geçen“Şu an yörüngedeki 200 uydu ve 
sonraki on yıl içinde fırlatılacak 1300 uydu ile, uzay trafik 
kontrolüne ihtiyaç duyacak” ifadesi tamamlamaktadır. 

CEVAP: C

59. Paragraf, Çernobil nükleer santralindeki patlamayla ilgili. 
E seçeneğinde geçen “Saat 1:23’te meydana gelen 
kaza kendini öylesine güçlü ateş topları olarak ortaya 
çıkardı ki, reaktörün çelik ve betondan yapılmış 
kapağını patlattı” ifadesi paragrafı metinsel birlik 
ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.

CEVAP: E

60. Parça, 1980 öncesi kurulan elektrik santrallerinin aynı 
zamanda hava kirliliğine de sebep olduğu ve son yirmi 
yıldır hava kirliliğinde azalma olsa da şehirlerde küçük 
partikül kirliliğinin hala Çevre Koruma Kurumunun 
koyduğu limitlerin üstünde olduğu ile ilgili.  D seçeneğinde 
geçen “en son çalışma yüzden fazla Amerikan şehrinde 
beş yüz bin insanı kapsadı” ifadesi, ana konunun dışında 
kaldığı için bu paragrafın metinsel birliğini bozmaktadır. 
Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

61. Parça, en temel uçuş şekli olan yamaç paraşütü ile 
ilgili. Bir kanopinin ne olduğunun anlatıldığı B seçeneği 
ana konunun dışında kaldığı için bu paragrafın metinsel 
birliğini bozmaktadır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B
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62. Parça genel olarak sınırlı su kaynakları ve etkili su 
yönetiminin dünyanın her yerindeki politikacıların 
karşılaştıkları güçlükler olduğu ve bu kapsamda Güney 
Afrika’nın da bir istisna olmadığı ve su kaynaklarının 
verimli kullanılması maksadıyla ileri uydu teknolojisinin 
kullanılmasıyla ile ilgili. D seçeneğinde geçen “Tatlı suya 
olan artan talepten dolayı, gelecekte su kaynakları büyük 
olasılıkla azalacaktır” ifadesi konunun dışına çıktığı için 
metinsel birlik ve bütünlüğü bozmaktadır.

CEVAP:D

63. Paragraf, genel olarak insan vücudu tarafından yayılan 
elektromanyetik radyasyonu tarayabilen bir fotoğraf 
makinesi ile ilgili. Metinsel bütünlüğü ikinci cümlede 
geçen“Polis teknolojik yeniliklere hiç ilgi göstermemektedir” 
ifadesi bozmaktadır. Bu nedenle doğru seçenek B’dir.

CEVAP: B

64. Parça genel olarak bakterilerin 3,5 milyar yıl öncesine 
kadar dayandığıyla ilgili. B seçeneği ise bakteriyoloji 
bilimiyle ilgili olduğundan ve bu nedenle ana konunun 
dışında kaldığı için bu paragrafın metinsel birliğini 
bozmaktadır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

65. Parça genel olarak gökbilimcilerin Rusya’ya düşen 
meteorun düşmeden önce çizdiği güzergahı oluşturmaları 
ile ilgili. C seçeneğinde geçen “fotoğraf makineli telefonlar, 
CCTV ve arabalara yerleştirilen fotoğraf makineleri ile 
ateş topunun çeşitli videoları çekildi ve daha sonra nette 
geniş bir şekilde paylaşıldı” ifadesi, ana konunun dışında 
kaldığı için bu paragrafın metinsel birliğini bozmaktadır. 
Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C
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66. Sorudaki ifadede “Dr. Sheets’e göre, insanların kafası 
karışık çünkü …” deniliyor ve söz konusu durumun 
nedenini seçenekler arasından bulmamız isteniyor. 
Soruda geçen özel ad ile birlikte “confused” sözcüğünden 
anahtar ifade olarak yararlanabiliriz. Parçada geçen 
“Dr. Sheets said, “We received hundreds of letters. 
People couldn’t understand (= confused) how science 
could send people to the moon and not predict a 
storm’s path” cümlelerinde, Dr. Sheets yüzlerce mektup 
aldığından söz ediyor ve bu mektuplarda insanları aya 
gönderen bilimin nasıl oluyor da kasırgaları tahmin 
edemediğinin insanlar tarafından anlaşılamadığı ifade 
ediliyor. Bu bilgilere göre doğru yanıt E seçeneği 
olacaktır: “… fırtınalara bilim adamlarınca tahmin 
edilememektedir.” A seçeneği önemli bir çeldirici özelliği 
taşımaktadır: “… bilim adamları fırtınanın rotasını 
tahmin edemezler ve aya insan gönderemezler.” Oysa 
parçada geçen cümlede, aya insan gönderen bilimin 
fırtınaları tahmin edememesine anlam verilemiyor. Doğru 
yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

67. Bu soruda “seeding” sözcüğüyle parçada neyin 
kastedildiği soruluyor. Bilindiği gibi “seed” sözcüğü 
“tohum, tohum saçmak, tohumlamak” anlamlarına gelir. 
Parçada bu sözcüğün de içinde geçtiği “Meteorologists 
work inside a hurricane by “seeding” the centre “eye” 
with silver iodide” cümlesinde, meteoroloji uzmanlarının 
fırtınanın gözü olarak bilinen merkezine gümüş iyodür 
tohumlaması yaptıkları belirtiliyor. Bu bilgiye göre doğru 
yanıt B seçeneği olur: “… fırtınanın gözüne gümüş 
iyodür yerleştirmek.” 

CEVAP: B
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68. Bu soruda bilim adamlarının neden dikkatli oldukları 
soruluyor. Soruda geçen “careful” sözcüğü doğru yanıtın 
tespitinde anahtar sözcük işlevi görebilir. Parçada geçen 
“Other unpredicted changes, such as an increase 
in temperature or a wind shift, might take the storm 
out as an increase in temperature or a wind shift, 
might take the storm out of control again. For this 
reason, scientists have been cautious (= careful) …” 
cümlelerinde, ısı ya da rüzgâr yönünde beklenmedik 
değişimler olabileceği ve bunun da fırtınayı kontrolden 
çıkarabileceği; bu nedenle de bilim adamlarının bu 
konuda dikkatli oldukları ifade ediliyor. Yukarıdaki alıntıda 
geçen “cautious” sözcüğü ile soruda geçen “careful” 
sözcüğü eş anlamlıdır. Bu bilgilere göre doğru yanıt C 
seçeneği olur.

CEVAP: C

69. Soru kökünde “Alaska ormanlarının yok edilmesinin 
… parçadan çıkarılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “climate change 
is causing wildfires to burn larger swaths of Alaskan 
trees” = “İklim değişimi daha fazla Alaska ağaç 
ormanının yanmasına neden oluyor” denilmektedir. 
Bu açıklamaya göre soru kökünü, C seçeneğinde 
geçen “iklim değişiminden dolayı orman yangınlarından 
kaynaklandığı” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

70. Soru kökünde “Siyah alaçam agaçlarının … parçadan 
anlaşılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “Since the proliferation of 
black spruce, Alaskan soils have acted as huge carbon 
sinks” = “siyah alaçam ağaçlarının yayılmasından 
sonra Alaska toprakları büyük karbon depoları halini 
almıştır” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, 
E  seçeneğinde geçen “Alaska topraklarının büyük karbon 
deposu olmasına sebep olduğu” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E
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71. Soru kökünde “Karbonun … parçadan anlaşılabilir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre 
doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “Great majority of the carbon in these forests 
is stored in the layers of moss, peat and leaf litter 
that cover the ground” = “Bu ormanlardaki karbonun 
büyük çoğunluğu  toprağı kaplayan  yosun, turf 
ve yaprak çöplerinde depolanır” denilmektedir. Bu 
açıklamaya göre soru kökünü, B seçeneğinde geçen 
“genellikle Alaska ormanlarındaki kalıntı ve alt floranın 
altında ve içinde hapsedildiği” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

72. İlk soruda parçanın ana teması soruluyor. Ana tema 
sorularını yanıtlarken genellikle ilk cümleyi dikkatlice 
incelemek çoğu zaman iyi sonuç verir. Parçanın ilk 
cümlesi olan “The field of cognitive science consists 
of an interdisciplinary study of the structures of the 
human mind” cümlesinde, bilişsel bilimin insan aklının 
yapısını inceleyen disiplinler arası bir alan olduğu ifade 
ediliyor. Parçanın diğer bölümlerinde de bilişsel alan 
ve bu alanla ilgili bilim dalı hakkında bilgi verilmeye 
devam ediliyor. Bu bilgiye göre doğru yanıt B seçeneği 
olur: “… bilişsel bilimi ve bu bilimin ana bölümlerini 
tanımlamak.”  

CEVAP: B

73. Bu soruda motor kontrol ve becerisel davranış 
organizasyonu hakkında parçada geçen bilgiyi 
seçenekler arasından bulmamız isteniyor. Soruda geçen 
“motor control” ve “skilled behavior” ifadelerinden 
anahtar ifadeler olarak yararlanabiliriz. Parçada geçen 
“… motor control and the organization of skilled 
behavior such as speech and musical performance 
…” cümlesinden, motor kontrol ve becerisel davranış 
organizasyonunun müzik performansı ve konuşmaya 
örnek olarak gösterildiğini anlıyoruz. Bu durumda doğru 
yanıt A seçeneği olacaktır. 

CEVAP: A
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74. Bu soruda ise, parçada ifade olunan bilgiyi seçenekler 
arasından ayırt etmemiz isteniyor. Parçada geçen “All of 
these subfields are clearly intertwined” cümlesinde, 
söz konusu alt alanların hepsinin birbiri ile ilişkili olduğu 
(intertwined) ifade ediliyor. Bu bilgiye göre doğru yanıt C 
seçeneği olacaktır. 

CEVAP: C

75. Parçada Bardeen ile ilgili bir biyografide hakkında 
yazılanlardan söz edilmektedir. Bu soruda ise Bardeen’in 
fikirleri ile ilgili parçada vurgulanmış olan bir hsusu 
sorulmaktadır. Parçada geçen “Tenacious when it 
came to attacking problems; he had the gift of 
breaking a large problem down into smaller, more 
soluble parts and then reassembling the whole” 
cümlesinden, Bardeen’in problemlerle mücadelede son 
derece azimli ve kararlı olduğunu, büyük bir meseleyi 
küçük bileşenlere ayırıp daha kolay çözülebilir bir hale 
getirebilme becerisine sahip olduğunu anlıyoruz. Bu bilgi 
doğrultusunda B seçeneğinin doğru yanıt olduğu sonucu 
çıkarılabilir: “Bardeen’in fikirleri genellikle pratik 
uygulamalara sahipti.”

CEVAP: B

76. Bu soruda da Bardeen hakkında parçada söz konusu 
edilmiş olan bir bilgi sorgulanmaktadır, fakat parçada 
herhangi bir cümleye gitmek için sınırlayıcı bilgi ya da 
ipucu verilmemiştir. Parçada geçen “In a biography of 
Bardeen, …. , he does not fit the popular streotype 
of scientific genius, for he is sane and ordinary” 
cümlesinde, Bardeen’in kalıplaşmış bilimsel deha 
tiplerinden çok farklı olduğu ifade edilmektedir. Özellikle 
altı çizili olarak verilen bölümde, Bardeen’in aklı selim ve 
sıradan bir kimse olduğu vurgulanmıştır. Bu durumda D 
seçeneğinin doğru yanıt olduğu sonucuna varabiliriz: “… 
tabiatı itibariyle sıradan bir karakter izlenimi vermeyi 
tercih eden alçakgönüllü bir kimseydi.” 

CEVAP: D
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77. Bu soruda, pek çok büyük bilim adamından farklı olarak, 
Bardeen’in sahip olduğu bir yetenek (gift) sorulmaktadır. 
Parçada geçen “… perhaps, the most telling aspect 
of Bardeen’s character was his willingness to share 
the credit with others” (Bardeen’in kişiliğinin en çarpıcı 
özelliği belki de başarıyı başkaları ile paylaşmaya yönelik 
istekli oluşuydu) cümlesinden, Bardeen’in bir kişilik 
özelliği olarak başkalarıyla işbirliği yapmaya yatkın ve 
istekli olduğu sonucuna varabiliriz. Bu çıkarım sonucunda 
doğru yanıt E seçeneği olur: “… diğer insanlarla etkin 
bir şekilde çalışmak ve fikirlerini onlarla paylaşmak.”

CEVAP: E

78. İlk soruda, Bermuda üçgeninde oluşan olayların en 
şaşırtıcı yanının ne olduğu soruluyor. Soruda geçen 
“surprising” ve “incidents” sözcüklerinden anahtar 
sözcükler olarak yararlanmak mümkün olabilir. Parçada 
geçen “One of the greatest mysteries of the world, 
for which scientists have so far been unable to find 
any satisfactory explanation is the Bermuda Triangle 
…” cümlesinde, bilim adamlarının tatminkar bir açıklama 
bulamadıkları dünyanın en büyük sırlarından birisinin 
Bermuda Üçgeni olduğu belirtiliyor. Yine parçada geçen 
“No wreckage has been found, no bodies, life belts 
or any other evidence of disaster” cümlesindeyse, 
bu bölgenin esrarengiz özelliğine değiniliyor ve burada 
meydana gelen felaketlerle ilgili hiçbir enkaz, ceset, can 
yeleği ya da herhangi başka bir delil bulunamadığı ifade 
ediliyor. Bu bilgiye göre doğru yanıt B seçeneği olacaktır: 
“… felaketle ilgili delillerin yokluğu.”  

CEVAP: B

79. Soruda kaybolan Amerikan Donanması’na ait uçaklarla 
ilgili parçada yer alan bilgiyi seçenekler arasından 
bulmamız isteniyor. Soruda geçen “United States Navy 
planes” ifadesinden anahtar ifade olarak yararlanmak 
mümkün olabilir. Parçada geçen “In the extraordinary 
case of five U.S. navy planes disappearing on a 
routine mission from Florida, the rescue plane sent 
to locate them vanished also” cümlesindeki altı çizilmiş 
olarak gösterilen bölümden, söz konusu beş uçağın rutin 
bir uçuş görevinde oldukları anlaşılıyor. Bu bilgiye göre 
doğru yanıt E seçeneği olur.   

CEVAP: E
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80. Parçanın ve sınavın son sorusunda, Bermuda Üçgeni 
bölgesinde deniz yüzeyinde görülen beyaz ışıkla ilgili 
parçada yer alan bilgiyi seçenekler arasından bulmamız 
isteniyor. Soruda geçen en çarpıcı anahtar ifade “white 
lights” ifadesidir. Parçada geçen “There have been 
references to the curious white light …… it is interesting 
to note that not only was this light, …… observed by the 
astronauts on their way to space, but was also noted 
by Colombus, five centruies ago. Whether this light has 
any connection with the mysterious disappearances 
is unknown” cümlelerinde, söz konusu ışığın sadece 
astronotlar tarafından gözlemlenmekle kalmayıp, aynı 
zamanda Kristof Kolomb tarafından beş asır önce tespit 
edildiği ifade ediliyor. Bu bilgiye göre doğru yanıt D 
seçeneği olur. 

CEVAP: D


