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1. Nesne durumunda isim türü bir sözcüğün tespit edilmesi 
istenen bu soruda, bu isimden önce gelen fiil olan 
“play” sözcüğü doğru yanıtın bulunmasında belirleyicidir. 
Bu sözcük seçeneklerden “role” kelimesiyle birlikte 
kullanılarak ‘rol oynamak’ anlamında bir “collocation” 
oluşturur. Ayrıca soru kökünde boşluktan sonra gelen 
“in” edatı bu ifadeyi tamamlayan bir edattır. Yani bu yapı 
“play a role in” şeklindedir ve “rol oynamak” anlamına 
gelmektedir. Soru anlamsal olarak incelendiğinde ise; 
cümleye “Ağaç dikmek ve doğanın gücünden yararlanan 
diğer çevre koruma faaliyetleri, küresel ısınmayı 
sınırlamada önemli bir rol oynayabilir” anlamını D 
seçeneğinde geçen “role” (rol) verebilir. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

A)  fatality  : ölüm, ölüm oranı

B)  disposal  : imha etme

C)  extinction : soyun tükenmesi 

E)  acceleration : ivme, hızlanma

CEVAP: D

2. Bazen bulmamız istenen isim türü sözcük, soru 
cümlesinde yer alan bir başka isim ile yan yana gelerek 
bir isim tamlaması oluşturabilir. Bu gibi durumlarda isim 
tamlamasının anlamlı bir bütün oluşturup oluşturmadığına 
bakılmalıdır. Bu soruda ise, boşluktan önce “toxicity” 
(toksisite, zehirlilik) sözcüğü yer alıyor. Bu durumda 
boşluğa gelecek isim türü sözcük bu isim ile birlikte bir 
isim tamlaması oluşturmalıdır. Seçenekler içinde anlamlı 
bir bütün oluşturabilecek tek sözcük “charge” (ceza) 
olacaktır. Bu durumda isim tamlaması “toksisite cezası” 
olacak ve doğru yanıtı oluşturacaktır. Doğru yanıtı cümleyi 
anlamsal olarak inceleyerek de teyit edebiliriz. Cümle 
anlamsal olarak incelendiğinde ise; cümleye “Londra’da 
yakın zamanda uygulanan toksisite cezası en çok kirleten 
araç sahiplerinin araçlarını daha az kullanmalarını, diğer 
ulaşım araçlarından daha fazla yararlanmalarını ya da 
eninde sonunda daha az kirleten bir araç almalarını 
teşvik etmeyi amaçlıyor” anlamını E seçeneğinde geçen 
“charge” (ceza) verebilir. Doğru yanıt E seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

A)  currency  : para birimi 

B)  tendency : eğilim

C)  reward : ödül 

D)  violation : ihlal

CEVAP: E
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3. Sorudaki verilen cümlenin ilk bölümünde “Adli tıp 
alanının çok çeşitli ve farklı bilim alanları, alt disiplinler 
ve metodolojilerden oluştuğu / kapsadığı” anlamına 
gelen bir ifade yer alıyor. Cümleyi bu anlama uygun 
olarak tamamlamak üzere boşluğa E seçeneğindeki 
“encompass” (içermek, kapsamak) sözcüğü gelmelidir. 
Doğru yanıt E seçeneğidir.

Diğer seçenekler:

A) magnify: büyütmek

B) neglect: ihmal etmek

C) hinder: engellemek

D) presume: varsaymak

CEVAP: E

4. Bu soruda, “die” (ölmek) fiilini anlamca en uygun 
niteleyecek zarf türü sözcüğü bulmamız istenmektedir. 
Cümlenin genel olarak anlamı da değerlendirildiğinde, bu 
fiili anlamca niteleyecek zarf türü sözcüğün “annually” 
(yıllık) olduğunu görürüz. Bu durumda cümlenin anlamı: 
“Tornadolar genellikle candan ziyade mala zarar verse 
de, şiddetli fırtınaların sonucu olarak yılda ortalama 
olarak 120 kişi ölmektedir” olacaktır. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.

Seçenekler;

A)  randomly : rasgele, tesadüfen 

B)  unpleasantly : hoş olmayan bir şekilde

C)  accidentally : kazara, tesadüfen

D)  uselessly : faydasız bir şekilde, boşuna, boş yere

E)  annually : yıllık olarak

CEVAP: E
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5. Cümleye “Doğanın daha iyi yönetilmesi, 2030 yılına kadar 
yılda 11,3 milyar ton karbondioksit emisyonunu önleyebilir, 
bu da Çin’in mevcut fosil yakıt tüketiminden kaynaklanan 
karbondioksit emisyonuna eşdeğer olabilir” anlamını 
A seçeneğinde geçen “eşdeğer, denk” (equivalent) 
verebilir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

B)  common : ortak; yaygın

C)  immense : büyük, devasa, çok büyük

D)  cautious : ihtiyatlı, tedbirli, dikkatli

E)  adroit : hünerli, marifetli, yetenekli, becerikli

CEVAP: A

6. Cümleye “Howard Hughes Tıp Enstitüsü, Columbia 
Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi projeye katılan 
diğer araştırma kurumlarıdır” anlamını seçeneğindeki 
“taking part in” verebilir. Doğru yanıt D’dir. 

Diğer seçenekler;

A) cutting down on: azaltmak

B)  making up for: telafi etmek

C) calling in on: ziyaret etmek

D) taking part in: katılan

E) catching up with: seviyeyi yakalayabilmek

CEVAP: D

7. Herhangi bir zaman zarfının olmayışı bu bölümde “present 
simple / present perfect” zamanların birinde çekilmiş 
bir eylemin gelebileceğini gösterir. Bu durumda “that” 
bağlacıyla bağlanmış olan iki cümlenin de zamanının aynı 
zaman diliminde olduğu A seçeneği doğru yanıttır.

CEVAP: A
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8. Doğru zamanın tespit edilmesi istenen bu soruda, fiilin 
doğru zamanını bulmak için belirleyici zaman ipuçlarına 
gerek vardır. Cümlenin ikinci kısmı olan “physical 
processes that … during the first million years 
of our solar system’s history” cümlesinde yer 
alan “… during the first million years of our solar 
system’s history”  zaman belirteci geçmişte belli bir 
zamanda yapılan işleri anlatmak için kullanılan “The 
Simple Past Tense” gerektirir. Seçenekler içinde yalnızca 
A seçeneğinde belirtilen zaman vardır. Cümlenin ilk 
bölümünün (Meteorites … the best available record 
of the chemical and physical processes) fiili ise her 
zaman geçerli olan bir gerçeği gösterdiği için “The Simple 
Present Tense” olarak çekilmelidir. Bu durumda doğru 
yanıt A seçeneğidir. 

CEVAP: A

9. Bu soruda ilk boşluktan önce gelen “in search” 
sözcüğünden sonra bağıl ilgeç olarak “of” ilgeci 
kullanılmalıdır. Bu şartı sağlayan tek seçeneğin A olduğu 
görülür. İkinci boşluktan sonra gelen “extinction” 
sözcüğünden önce ilgeç olarak “-e” anlamında “into” 
ilgeci kullanılabilir. Doğru yanıt A seçeneğidir. 

CEVAP: A

10. Bu soruda diğer sözcükler arası anlam ilişkisi kuran ilgeç 
bilgisi sorgulanmaktadır. Cümlenin başındaki “companies 
trying to gain the upper hand …………. an evolving 
market” ifadesinin “gelişmekte olan pazarda üstünlüğü 
sağlamaya çalışan şirketler ile” anlamını ifadesine 
“with” ilgeci ile verebiliriz. İkinci boşluktan sonra gelen 
“market” sözcüğünden önce bağıl ilgeç olarak “in” ilgeci 
kullanılmalıdır Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

11. Soru kökünde geçen ilk boşluktan önce gelen “reasons” 
sözcüğünden sonra bağıl edat olarak “for” edatı kullanılır. 
Sorunun ikinci bölümünde ise “… the world markets” 
isim öbeğinden önce edat olarak seçenekler içerisinden 
“dünya pazarlarında” anlamında “on” edatı kullanılır. 
Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E
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12. Cümleye “Dünyadaki petrol rezervleri toplamı hala 
belli değil, çünkü dünyanın büyük bir bölümü hala 
keşfedilemedi” anlamını C seçeneğindeki “since = 
çünkü” verebilir. Doğru yanıt C’dir. 

Diğer seçenekler;

A) due to; -den dolayı (İsim öbeğini ana cümleye bağlar. 
Bu soruda iki ayrı cümleyi birbirine bağlayacak bir 
bağlaca ihtiyaç olduğundan doğru yanıt olamaz.)

B) though: -e rağmen; -sa bile  

D) now that: madem ki, şimdi 

E) as a result of: -nin sonucu olarak

CEVAP: C

13. Bu cümle sözdizimsel olarak devrik bir cümledir                      
(…. auxiliary verb + subject + verb …) ve ilk cümlede 
“neither” verilmiştir. Devrik yapı gerektiren ve “neither” 
ile ikili oluşturan tek yapı “nor” sözcüğüdür. Doğru yanıt 
B seçeneğidir. 

CEVAP: B

14. Cümleye “Aşırı fazla oluşlarından dolayı balıkların 
solungaçlarını tıkarlar” anlamını B seçeneğindeki 
“because of = -den dolayı” verebilir. Doğru yanıt B’dir. 

Diğer seçenekler;

A)  on condition that : şartıyla

C)  in spite of : -e rağmen 

D)  regardless of : bakmaksızın

E)  by means of : vasıtasıyla, eliyle,

CEVAP: B
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15. Cümleye “Çinde demir paralar; zincir yapmak üzere bir 
araya getirebilmek için genellikle delikli baz metallerden 
üretilirdi.” anlamını E seçeneğindeki “so that = için 
maksadıyla” verebilir. Doğru yanıt E’dir. 

Diğer seçenekler;

A)  so as (to)  : -mek için  

B)  such that  : öyle ki 

C)  whereas  : -iken  

D)  in case : diye, durumunda  

CEVAP: E

16. Bu cümlede boşluktan önceki bölüm ile sonraki bölüm 
arasında sonuç / neden ilişkisi söz konusudur. Bir 
cümlenin sonucunu bildiren bir isim öbeğini ana cümleye 
bağlamak için “as a result of” edat öbeği kullanılır. 
Cümlede anlatılmak istenen “Ana yolların çoğu, aşırı 
yağmur ve sel sonucunda trafiğe kapatıldı” olduğuna 
göre, cümleyi bu anlamda doğru tamamlayacak seçenek 
A (as a result of = -nın sonucu olarak) olur. 

Diğer seçenekler:

B) Despite  : -e rağmen

C) With reference to : ile ilişkin olarak, -e göre

D) Contrary to : -e karşın; -nın aksine

E) Irrespective of : -e bakmaksızın, … dikkate 
almaksızın

CEVAP: A

17. Bu soru kökündeki yan cümlede yer alan “or” sözcüğü 
“whether” ile birlikte kullanılarak ya soruda olduğu gibi 
“concessive clause” bağlacı olarak ya da özne ya 
da nesne işlevinde bir “noun clause” bağlacı olarak 
kullanılır. Cümle anlam olarak incelendiğinde ise cümleye 
“Hazır olun ya da ihmalci olun fark etmez, deprem gece 
ya da gündüz herhangi bir zamanda vurabilir” anlamını 
“whether” verir. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E
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18. Soru yapısal olarak incelendiğinde; her iki boşluktan 
sonra da fiil öbeğinin kullanılması (….absorb carbon 
dioxide and other gases from the atmosphere …….. 
hold and transport vast amounts of heat through a 
network of currents), boşlukları dolduracak ifadenin 
bir “correlative conjunction” yapısı olmasını gerektirir. 
“Correlative conjunction” adını verdiğimiz bağlaçlar, 
benzer özellik ve nitelikteki iki unsuru ilişkilendirmek 
üzere kullanılır ve birinciden sonra ne tür bir sözcük ya da 
yapı kullanılmışsa, ikinciden sonra da aynı türden sözcük 
ya da yapı gerektiren sözcük ikilisidir. Seçenekler içinde 
yalnızca D seçeneğinde verilen “not only / but also” 
yapısı bu tür bir yapıdır. Diğer seçenekler “correlative 
conjunction” yapılar içermediğinden ve anlamsal olarak 
doğru olmadığı için doğru yanıt olamazlar.  

CEVAP: D

19. Bu soruda bir zarf cümleciği ( … you do not know 
much about astrology = astroloji konusunda fazla bir şey 
bilmezsiniz) bir de ana cümle (you may wonder what 
horoscopes are based on = burçların neye dayandıklarını 
merak ediyor olabilirsiniz) vardır. Bu iki ifadeyi anlamca 
doğru ilişkilendirecek bağlaç şart-sonuç bildiren “if = eğer” 
bağlacı olacaktır. Cümlenin bir bütün olarak anlamı “Eğer 
astroloji konusunda fazla bir şey bilmiyorsanız, burçların 
neye dayandıklarını merak ediyor olabilirsiniz” olacaktır. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A
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20. Bir ismi nitelemek için kullandığımız yapıya “adjective 
clause” denir. Bu cümlede “a limited pilot cap-and-
trade system” ismini niteleyen bir “adjective clause” 
yapısına ihtiyaç vardır. Bu tür bir yapıda edatın nesnesi 
olan cins isimleri nitelemek için “prep. + which” ilgi zamiri 
kullanılır. Bu nedenle, seçenekler içinde “a limited pilot 
cap-and-trade system” ismini doğru niteleyen “adjective 
clause” yapısı “under which” ile başlayan yapı 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:

Even China’s newest five-year plan contains a limited 
pilot cap-and-trade system. 

Polluters pay for excess pollution under a limited pilot 
cap-and-trade system.

Bu iki cümleyi “adjective clause” yapısı ile birleştirmek 
için öncelikle iki cümlede de ortak ismi tespit ederiz. 
Daha sonra ana cümlede nitelenecek ismin “adjective 
clause” içindeki öğesel görevine göre uygun ilgi zamirini, 
nitelenecek isimden sonra yerleştirip ikinci cümleyi 
nitelenen ismi yan cümleden çıkararak yazarız. 

Bu durumda yukarıdaki cümle “Even China’s newest 
five-year plan contains a limited pilot cap-and-trade 
system which Polluters pay for excess pollution under” 
şeklini alacaktır. 

Bu cümle incelendiğinde “adjective clause” içinde kalan 
“under” edatının nesnesi durumunda olan “a limited 
pilot cap-and-trade system” ismi yerine “adjective 
clause” yapısının başında “which” kullandığımızdan, 
bu edatı da “which” ilgi zamirinden önce kullanabiliriz 
(under which). 

Bu durumda cümle “Even China’s newest five-year plan 
contains a limited pilot cap-and-trade system under which 
Polluters pay for excess pollution” şeklinde olacaktır. 
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 zamir-
leri aşağıdadır:

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

Bu ilgi zamirleri arasındaki seçimi nitelenen ismin “adjecti-
ve clause” içindeki rolüne bağlı olarak yaparız. 
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*  Nitelenen ismin öğesel görevi “adjective clause” 
yapısının öznesi ise, “who / which / that” ilgi zamirl-
erinden birisini; 

*  Nitelenen ismin öğesel görevi nesne ise “whom / 
which / prep. + whom / prep. + which” ilgi zamirler-
inden 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

21. Cümleye “İnsan ırkı, sel, siklon, fırtına, tayfun ve 
kar fırtınası gibi hemen hemen tüm doğal afetleri 
öngörebilecek teknolojiyi geliştirmiştir” anlamını A 
seçeneğindeki “calamity = afet, felaket” verebilir. Doğru 
yanıt A seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

B) resource(s) : kaynak

C) involvement(s) : dahil olma, katılım, iştirak

D) disease(s) : hastalık

E) foundation(s) : vakıf, temel

CEVAP: A

22. Herhangi bir zaman zarfının verilmediği ancak bağlı 
cümle olan “Though this technology cannot prevent 
the disasters themselves,” ifadesinin fiili (cannot 
prevent) “present” çekilen soru kökündeki ana cümlenin 
de “present” olarak çekilmesi gerekir. A ve E seçenekleri 
“present” olmakla birlikte, A seçeneği geçmişte 
gerçekleşen ancak sonucu şimdiyi etkileyen durumlar için 
kullanılır. Oysa soru kökünde geçen teknoloji her zaman 
aynı sonucu doğurabilecektir. Bu nedenle cümlenin fiili 
“simple present tense” olarak çekilmelidir. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.

CEVAP: E
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23. İlgeçler kendi başlarına anlam taşımaz ancak diğer 
sözcüklerle kullanıldıklarında diğer sözcükler arasındaki 
ilişkiyi kurarlar. Bu soruda da diğer sözcükler arası anlam 
ilişkisini kuran ilgeç bilgisi sorgulanmaktadır. Bu boşlukta 
“dünya çapında” anlamını boşluktan sonra gelen “all 
……… the world” isim öbeğine “around” ilgeci verebilir. 
Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

24. Cümleye “Bu güne kadar kayıt edilen en büyük deprem Şili 
de 22 Mayıs 1960’daydı” anlamını C seçeneğindeki “ever 
= bugüne kadar” verebilir. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

CEVAP: C

25. Cümleye “Binlerce yıl önce kesinlikle çok daha ölümcül 
depremler olmuştur, ancak bu kaydedilen en büyük 
depremdir” anlamını B seçeneğindeki “much deadlier = 
çok daha ölümcül” verebilir. Doğru yanıt B seçeneğidir. 

CEVAP: B

26. Soru kökü işlevsel olarak incelendiğinde “It’s perhaps 
not surprising ...” nesnesi eksik ana cümlesinden 
sonra bir isim cümleciğinin “Marshall McLuhan, the 
most influential communications expert of the 
twentieth century, was a Canadian” geldiği ve bu 
isim cümleciğinin ana cümleye bağlayan bağlacının 
eksik olduğu görülecektir. Seçenekler içinde nesneyi 
ana cümleye bağlayan bağlacının E seçeneğinde geçen 
“that” olduğu görülecektir. Doğru yanıt E seçeneğidir. 

CEVAP: E

27. İlgeçler kendi başlarına anlam taşımazlar, ancak diğer 
sözcüklerle kullanıldıklarında diğer sözcükler arasında 
karşılıklı anlam ilişkisi kurarlar. Bu soruda diğer sözcükler 
arası anlam ilişkisini kuran ilgeç bilgisi sorgulanmaktadır. 
İsim öbeğine “bir millet olarak” anlamını yalnızca B 
seçeneğinde verilen “as” (olarak) edatı ile verebiliriz.  

CEVAP: B
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28. Parça incelendiğinde genel zamanın “present” olduğu 
görülecektir. Soru kökünü oluşturan cümlede başkaca 
zaman zarfının bulunmaması fiilin “present / present 
perfect” olarak çekilmesini gerektirir. Cümlenin anlamı 
incelendiğinde, cümleye “Millet olarak dağınık, geniş 
bir nüfus içinde iletişim ağları kurma konusunda 
saplantılıyız” anlamını sağında nesnesi olmayan 
“preoccupy” fiilini edilgen yapıda “present perfect 
tense”te çekerek verebiliriz. Belirtilen zamanda fiilin çekimi 
“have been preoccupied” ifadesidir ve A seçeneğinde 
verilmiştir.

CEVAP: A

29. Cümledeki ilk boşluğa gelecek fiil, “line of telephone 
poles” ismini niteleyen bir sıfat cümleci ğinin kısaltması 
durumundadır. Bu cümlenin kısaltılmamış halde “… 
line of telephone poles that / which recede…”  
şeklindeyken, kısaltmada yardımcı fiil ve ilgi zamirinin 
cümleden çıkarılmasıyla “… line of telephone poles 
receding …”   durumuna dönüşmüştür. Yani, özneye 
dönük sıfat cümlesi kısaltılırken cümleciğin fiili etken 
çatıdaysa; fiil “Ving” durumuna indirgenir. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.    

Ek Gramer Açıklaması: Adjective Clause Reduction

Adjective Cl.

 … an extinct volcano that overlooks the Greek island of 
Lesbos

Reduced Form

 … an extinct volcano overlooking the Greek island of 
Lesbos

CEVAP: B

30. Doğru edat bilgisinin sorgulandığı bu soruda doğru yanıta 
cümleyi kavramsal olarak inceleyerek ulaşabiliriz. Öbeğe 
“yabancıların rekabeti karşısında” anlamını yalnızca E 
seçeneğinde verilen “in” edatı ile verebiliriz.  

CEVAP: E
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31. Soru kökü bir cümlede gerekli olan bütün öğelere sahiptir 
ve “Hava yapıları dillere düşmüş bir şekilde karmaşıktır…” 
anlamına gelmektedir. Bu durumda, yapılması gereken 
bu cümleyi anlam olarak en iyi tamamlayan cümleyi 
tespit etmektir. Seçenekler incelendiğinde C seçeneğinde 
verilen “işte bu yüzden onları kestirmek zordur” ifadesi 
soru kökünü doğru bir şekilde tamamlar. Bu seçenekte 
geçen “they” zamiri soru kökünde yer alan “Weather 
patterns”  ismi yerine kullanılmış ve doğru yanıtın 
tespitinde ipucu oluşturmuştur. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

32. Verilen cümleden sonra kullanılan virgül daha sonra 
gelecek cümlenin bütün cümleyi tamlayan bir sıfat 
cümlesi olma ihtimalini öncelikle düşünmemizi sağlıyor. 
Bunun yanında C seçeneğinde bulunan “its” iyelik 
sıfatı da soru kökünde kullanılan “the helicopter” 
kelimesine gönderimde bulunmaktadır. “The helicopter 
has the ability to climb vertically, which, in certain 
circumstances, is its main advantage over other 
types of aircraft” = “Helikopterin dikey olarak tırmanma 
yeteneği vardır, ki bu yeteneği helikopteri bazı durumlarda 
diğer hava araçlarına göre daha avantajlı kılar.” Dolayısıyla 
doğru cevap C seçeneğidir.

CEVAP: C

33. “Although” ile başlayan bu cümle ile doğru seçenek 
arasında anlamsal zıtlık olmalıdır. Bu nedenle bu sorunun 
doğru yanıtı soru kökünün ve seçeneklerin kavramsal 
olarak incelenmesiyle tespit edilir. Soru kökünde geçen 
“Bu fosil, daha çok timsahla ilişkilendirilse de…” ifadesini 
seçenekler içinden anlamlı olarak A seçeneğinde verilen 
“ornitomimids olarak bilinen seksen milyon yıl sonra 
evrimleşmiş dinozorlara tuhaf bir benzerliğe sahipti” 
ifadesi tamamlar. Doğru yanıt A seçeneğidir. Zaman 
uyumu bu soruda yardımcı olur gibi görünse de “although” 
ile başlayan zarf cümlecikleri ile ana cümle arasında 
zaman uyumu zorunlu değildir. Kavramsal olarak A 
seçeneği soru kökünü en iyi şekilde tamamlamaktadır. 
Bu seçenekte geçen “it” adılı soru kökündeki “the 
fossil” ismi yerine kullanılmakta ve doğru yanıtın tespit 
edilmesinde ipucu oluşturmaktadır.

CEVAP: A
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34. “When” bağlacı bulunan bu cümlede, zaman cümlesinin 
genel zamanı “past” olduğundan, ana cümlenin de genel 
zamanının “past” olması gerekir. Bu nedenle seçenekler 
arasında genel zamanı “present” olan A, C, D ve E 
seçenekleri kolaylıkla elenebilir.  Soru kavramsal olarak 
incelenecek olursa, soru kökünde verilen “Kafatasını 
ilk gördüğümde” ifadesini anlamsal olarak en iyi 
şekilde B seçeneğinde verilen “kurbağalarla ilgisinin 
olamayacağını düşündüm” ifadesi tamamlar. 

CEVAP: B

35. Soru kökünde nesnesi eksik bir fiil (announced) 
verildiğinden, nesne olarak bir yargı bildiren 
“noun clause” yapıyı tespit etmeliyiz. B, C, D ve E 
seçeneklerinde böyle yargı bildiren bir yapı olmadığından 
bu seçenekler sözdizimsel olarak yanlıştır.  Anlamsal 
olarak incelediğimizde ise, soru kökünde geçen, “IBM bu 
ayın başında ... duyurdu” ifadesini anlamlı bir şekilde A 
seçeneğinde geçen, “… emeklilik planını donduracağını…” 
ifadesi tamamlamaktadır. Doğru yanıt A seçeneğidir. Bu 
seçenekte geçen “it” adılı soru kökündeki “IBM” ismi 
yerine kullanılmış ve doğru yanıtın tespit edilmesinde 
ipucu oluşturmaktadır

CEVAP: A

36. Soru kökü bir cümlede gerekli olan bütün öğelere sahiptir 
ve isim soylu sözcükten (assumptions) sonraki bölüm 
boş bırakılmıştır. Bu durumda, seçenekleri incelemeye, 
bir ismi nitelemek için kullandığımız yapı olan “adjective 
clause” yapı içeren bir cümlecikle başlamak akıllıca 
olacaktır. Bu durumda “assumptions” ismini niteleyen 
bir “adjective clause” yapısını ararız. Seçenekler içinde 
“assumptions” ismini doğru niteleyen “adjective clause” 
yapısı “that” ilgi zamiri ile başlayabilir. Böyle bir yapı 
C seçeneğinde vardır. Anlamsal olarak incelediğimizde 
ise, soru kökünde geçen “Enstitü, bir bilgisayara .... 
çeşitli varsayımları yükledi” ifadesini anlamlı bir şekilde 
C seçeneğinde geçen “yararların zaman içinde 
büyüme modelini sağlayan” ifadesi tamamlamaktadır. 
Diğer seçenekler soru kökünü anlam bütünlüğü içinde 
tamamlamadıkları için doğru yanıt olamazlar. Doğru yanıt 
C seçeneğidir.

CEVAP: C
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37. Soru kökündeki cümlenin sonundaki “observation” 
sözcüğü tanımsız kalmıştır ve bu nedenle bir sıfat 
yancümleciği ile tanımlanmalıdır. O halde doğru yanıt 
D olacaktır: “Darwin’in evrim teorisi, aynı türün bütün 
insanlarının tıpatıp benzer olmayacağı gözlemine 
dayanıyordu.”

CEVAP: D

38. Soru kökünde verilen “İnsanoğlu ve maymunlar benzerdir” 
ifadesini anlamsal olarak en iyi B seçeneğinde verilen 
“her ikisi de vücutlarına göre mukayeseli olarak daha 
büyük beyinleri olduğu için” ifadesi tamamlar. Bu 
durumda cümlenin anlamı: “İnsanoğlu ve maymunların 
her ikisi de vücutlarına göre mukayeseli olarak daha 
büyük beyinleri olduğu için benzerdir” olacaktır. Doğru 
yanıt B seçeneğidir. Diğer seçenekler kavramsal olarak 
soru köküyle ilgili değildir.

CEVAP: B

39. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “Pek çok 
organizma, organizma başına binlerce üretirken ...” 
ifadesini seçenekler içinden en anlamlı bir şekilde E 
seçeneğinde geçen “insanoğlu genel olarak dokuz ila 
on aydan az olmayan aralıklarla kişi başına bir bebekle 
sınırlıdır” ifadesi tamamlar. Doğru yanıt E seçeneğidir. 
Bu durumda cümlenin anlamı: “Pek çok organizma, 
organizma başına binlerce üretirken, insanoğlu genel 
olarak dokuz ila on aydan az olmayan aralıklarla kişi 
başına bir bebekle sınırlıdır” olacaktır. 

CEVAP: E
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40. Soru kökünde “Küresel çölleşme işlemi bugünkü 
hızda  devam ederse …” şeklinde tamamlanması 
gereken genel zamanı “present” olan bir şart (if) cümlesi 
verilmiştir. Öncelikle soru kökünde bir şart (if) cümlesi 
verildiğinden ve bu tür cümlelerde zaman uyumu 
gerektiğinden, doğru yanıtın genel zamanı da “present” 
olmalıdır. Bütün seçeneklerin genel zamanı “present” 
olduğundan doğru yanıt bu seçeneklerden herhangi 
biri olabilir. Seçenekler anlamsal olarak incelendiğinde 
ise, soru kökünü anlamlı olarak C seçeneğinde verilen 
“Dünya ekilebilir alanlarının büyük bir bölümü kurak 
çöllere dönüşecektir” ifadesi tamamladığı görülür. 
Doğru yanıt C seçeneğidir. 

CEVAP: C

41. Soru kökünün “but” bağlacı ile başlamış olması soru 
köküyle doğru seçenek arasında anlamsal zıtlık olmasını 
gerektirir. Bu nedenle bu sorunun doğru yanıtı soru 
kökünün ve seçeneklerin anlamsal olarak incelenmesiyle 
tespit edilir. Bu sorunun soru kökü bölümünde “but now 
scientists know that some cells in the eye can detect 
light even when the eyes are closed” = “… ancak şimdi 
bilim adamları gözdeki bazı hücrelerin gözler kapalıyken 
bile ışığı tespit edebileceğini öğrendiler” deniliyor. Bu 
ifadeyi seçenekler içinde anlamca en uygun A seçeneği 
tamamlar: “Until recently, little was known about why 
sleeping people feel alert in brightly-lit rooms...”= Yakın 
geçmişe kadar parlak bir ışıkla aydınlatılan odalarda 
insanların neden rahatsız olduğu konusunda çok az 
şey bilinirdi …”  

CEVAP: A
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42. Soru kökünde verilen “Animals living in very hard 
conditions” ifadesinin Türkçe dengi yalnızca D 
seçeneğinde “Çok zor koşullarda yaşayan hayvanlar” 
şeklinde doğru olarak verilmiştir. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

animals living " yaşayan hayvanlar

in very hard conditions " çok zor koşullarda 

have developed " geliştirmiştir

a number of special " birtakım özel

anatomical mechanisms " anatomik mekanizmalar

that enable them to survive " hayatta kalmalarını 
sağlayan

CEVAP: D

43. Soru kökünde verilen cümlede geçen “However 
enjoyable it may be …” ifadesinin Türkçe dengi yalnızca 
D seçeneğinde “Ne kadar zevkli olursa olsun …” şeklinde 
doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

however enjoyable it may be"ne kadar zevkli olursa 
olsun

I think "düşünüyorum

diving is a very dangerous sport " dalışın çok tehlikeli 
bir spor olduğunu

CEVAP: D
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44. Soru kökünde verilen “According to some experts, 
rebuilding efforts commenced in southwestern China 
following the May 12 earthquake could damage …” 
ifadesinin Türkçe dengi yalnızca E seçeneğinde “Bazı 
uzmanlara göre, güneybatı Çin’de 12 Mayıs depreminin 
ardından başlatılan yeniden inşa çalışmaları … zarar 
verebilir” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt 
E seçeneğidir.

according to some experts " bazı uzmanlara göre

rebuilding efforts " yeniden inşa çalışmaları 

commenced " başlatılan

in southwestern China " güneybatı Çin’de

following the May 12 earthquake "12 Mayıs deprem-
inin ardından 

could damage " zarar verebilir

the pandas’ largest remaining natural habitat " pan-
daların geriye kalan en geniş doğal yaşam alanına

CEVAP: E

45. Soru kökünde verilen cümlenin özne + yüklemi “Human 
contamination of the atmosphere … occurs in a 
variety of forms” ifadesidir ve bu ifade yalnızca B 
seçeneğinde “… atmosferin insan tarafından kirletilmesi, 
farklı şekillerde gerçekleşir” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

human contamination of the atmosphere " atmosferin 
insan tarafından kirletilmesi 

which has been happening " süregelen bir durum olan 

since mankind first began to use fire for heating 
and cooking " insanoğlunun ateşi ısınmak ve yemek 
pişirmek için kullanmaya başlamasından bu yana

occurs in a variety of forms " farklı şekillerde 
gerçekleşir

CEVAP: B

46. Soru kökünde verilen “compared with the ways things 
were twenty or thirty years ago” ifadesinin Türkçe 
dengi yalnızca E seçeneğinde “Her şey yirmi ya da otuz 
yıl önceki haliyle karşılaştırıldığında” şeklinde verilmiştir. 
Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E
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47. Soru kökünde verilen “… is the high cost of pollution 
cleanup and prevention, …” 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

48. Soruda yer alan uzunca cümlenin özne kalıbı “ilk 
ileri teknoloji siber savaşın …” ifadesidir. Bu ifade 
yalnızca A seçeneğinde doğru olarak “the first high-
technology cyberwar” şeklinde çevrilmiştir. Doğru yanıt 
A seçeneğidir. 

“Geçiş Planlaması Kılavuzu” "  “Transformation 
Planning Guidance”

ve “Birleşik Vizyon 2020”de "  and “Joint Vision 

2020”

özetlenen " outlined

ilk ileri teknoloji siber savaşı " the first high 

technology cyberwar

Savunma Bakanlığının " is the current guiding vision

hali hazırdaki kılavuz vizyonudur " for the 

Department of Defense

CEVAP: A
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49. Soruda verilen cümlenin yüklemi pozisyonunda “zararlı 
bir hale gelebilir” ifadesini görüyoruz. Bu ifadenin 
karşılığı“may turn out to be harmful” şeklinde B 
seçeneğinde doğru olarak çevrilmiştir. Özne konumunda 
yer alan “görünüşte zararsız bir icat” ifadesinin karşılığı 
ise “an apparently harmless invention” şeklinde yine 
bu seçenekte doğru bir şekilde yer almıştır. Doğru yanıt 
B seçeneğidir. 

görünüşte zararsız bir icat" an apparently harmless 
invention
insanlar tarafından " by people
para veya güç arayışı içinde " in pursuit of money or 
power
yanlış veya kötüye kullanıldığında " when misused 
or abused
zararlı bir hale gelebilir " may turn out to be harmful

CEVAP: B

50. Soruda verilen cümlenin özne + yüklem öbeği olan 
“David’in şirketi … çıkarır” ifadesinin doğru karşılığı 
yalnızca A seçeneğinde “David’s firm releases” şeklinde 
verilmiştir. Öznenin doğru çevrildiği diğer bir seçenek olan 
B seçeneğinde yüklem (expands = genişletir) doğru 
çevrilmemiştir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

David’in şirketi " David’s firm

büyüyen bilgisayar pazarı için " for the expanding 
computer market

her ay "each month

iki yeni oyun çıkarır " releases two new games

CEVAP: A
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51. Bu soruda özne konumunda “uygun yetiştirme 
koşulları” ifadesini görüyoruz. Bu ifadenin İngilizce 
karşılığı “correct planting conditions” olur. Türkçe 
cümlenin hemen başında ise, amaç belirten “bitkileri 
başarılı bir şekilde yetiştirmek için” ifadesi yer alıyor. 
Bu ifadenin karşılığı ise “in order to / to grow plants 
successfully” olur. Bu karşılıklara B ve D seçeneklerinde 
rastlıyoruz. Ancak D seçeneğinde yer alan “one” öznesi 
uygun çeviri değildir. Bu durumda doğru yanıt B seçeneği 
olur.

bitkileri …… yetiştirmek için " to grow plants 
başarılı bir şekilde" successfully
uygun yetiştirme koşulları" the correct planting    
conditions
azami öneme haizdir " are of utmost importance

CEVAP: B

52. Soru kökünde verilen “İnsan vücudundaki en sert 
madde olan diş minesi” ifadesinin İngilizce dengi 
yalnızca A seçeneğinde “Tooth enamel, which is the 
hardest substance in the human body” şeklinde doğru 
olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

insan vücudundaki en sert madde olan " which is the 
hardest substance in the human body

diş minesi " tooth enamel

kayba uğradığında " if lost

yenilenemez " cannot be replaced 

CEVAP: A

53. Soru kökünde verilen “NASA’nın yeni nesil roketleri 
şok emicilere sahip olacak” ifadesinin İngilizce dengi 
yalnızca C seçeneğinde “NASA’s new-generation 
rockets will have shock absorbers” şeklinde doğru olarak 
çevrilmiştir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

astronotlara " for the astronauts

daha rahat bir uçuş " a more comfortable flight 

sağlamak için " in order to ensure

NASA’nın yeni nesil roketleri " NASA’s new-genera-
tion rockets

şok emicilere " shock absorbers

sahip olacak " will have 

CEVAP: C
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54. İlk cümlede hayvanları göremeyişimizin başka nedenleri 
olabileceğinden söz ediliyor. Boş bırakılan ikinci cümleden 
sonra ise “Havanın daha serin olduğu geceleyin dışarı 
çıkarlar” deniliyor. Bu durumda araya gelecek cümlede 
gündüzleri nerede ve ne yaptıklarından söz edilmiş 
olmalıdır. Bu tarz bir ifadeye C seçeneğinde rastlıyoruz: 
“Çoğu havanın çok sıcak olduğu gündüz saatlerinde 
yer altında kalır.” Bu cümlede özne konumunda 
kullanılan “many of them” ifadesi, ilk cümlede geçen 
“animals” adının yerine ve üçüncü cümledeki “they” 
zamiri de aynı adın yerine kullanılmıştır. Doğru yanıt C 
seçeneğidir. 

CEVAP: C

55. İlk cümlede Başkan Jefferson’un mektubunun uzun olduğu 
belirtiliyor. İkinci cümlede bu mektupta, Kaptan Lewis’a 
seyahat ettiği yerlerin haritasını çizmesinin söylendiği 
ifade ediliyor. Üçüncü cümlede yine aynı mektupta, ona 
bu gezinin gün be gün kaydını tutmasının söylendiği de 
ifade ediliyor. İki ve üçüncü cümlelerde özne konumunda 
yer alan “it” zamiri iki cümle arasında anlamsal ve 
yapısal paralellik sağlamaktadır ve ilk cümledeki “letter” 
sözcüğünün yerine kullanılmıştır. Boş bırakılan dördüncü 
cümleden sonra gelen son cümlede “Başkan Jefferson, 
Bay Lewis’ın karşılaştığı farklı Kızılderili kabileler 
hakkında yazılar yazacağını söylüyor” deniliyor. 
Görüldüğü gibi iki, üç ve son cümlelerde Kaptan Lewis’a 
verilen talimatlardan söz ediliyor. Bu durumda araya 
gelecek cümlede de benzer bir ifadeye yer verilmiş 
olmalıdır. Bu yönde bir ifadeye C seçeneğinde rastlıyoruz: 
“Ve ona bulduğu bitki ve hayvanları toplamasını 
söylüyor.” Bu cümlenin başında yer alan “and” bağlacı 
bundan önceki iki cümleye de anlamsal ve yapısal bağ 
oluşturmaktadır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

56. İlk cümlede, yapmamız gereken en önemli değişikliğin, 
teknolojiye vurgu yapmayı bırakıp, insanlara 
odaklanmamız olduğu söyleniyor. Bu düşünceyi 
destekleyen “Sorunları teknoloji çözmez, insanlar 
çözer” anlamına gelen B seçeneğindeki ifade metni 
metinsel birlik ve bütünlük içinde tamamlar. 

CEVAP: B
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57. Paragrafın ilk cümlesinde, gekoların ayak parmaklarında 
milyonlarca çok küçük tüyler bulunduğu belirtiliyor. Boş 
bırakılan ikinci cümleden sonra gelen üçüncü cümle 
“so” (bu yüzden / dolayısıyla / böyle olunca) ifadesiyle 
başladığına göre, iki ve üçüncü cümleler arasında bir 
neden / sonuç ilişkisi var demektir. Son cümlede “Bu 
nedenle gekonun ayağı bir yüzeye temas eden yüz 
milyonlarca minik tüye sahiptir” deniliyor. İlk cümlede 
milyonlarca tüyden söz edilirken, son cümlede yüz 
milyonlarca tüyden söz ediliyor. Ayrıca ilk cümlede bir 
ayak parmağındaki tüylerden, son cümledeyse genel 
olarak tüm ayakta bulunan tüylerden söz ediliyor. Bu 
durumda araya gelecek cümle bu iki ifade arasında 
anlamsal bağı ve geçişi sağlamalıdır. Buna uygun ifade 
B seçeneğinde verilmiştir: “Her tüyün ucu binlerce 
daha küçük tüylere ayrılır.” Bu durumda tüm ayakta 
yüz milyonlarca tüy bulunması normaldir. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.

CEVAP: B

58. Giriş cümlesinde, Donanma’nın ses dalgalarının 
okyanus hayvanları üzerindeki olası etkilerini araştırması 
gerektiğinden söz ediliyor. Bu cümleden de anlaşılacağı 
gibi bu talep başkalarından geliyor. Boş bırakılan 
ikinci cümleden sonra ise “Yetkililer bu önlemlerin 
hayvanları herhangi bir ciddi zarardan koruyacağını 
söylüyorlar” şeklinde bir ifade yer alıyor. Bu durumda 
boşluğa gelecek cümlede ilk cümleye paralel olarak 
Donanma’dan talepte bulunan kişilerin beklentilerine 
yer verilmeye devam edilmelidir. Bu yönde bir ifadeye E 
seçeneğinde rastlıyoruz: “Bu, balinaların birbirleriyle 
olan iletişim becerilerini kapsamaktadır.” Bu cümlede 
geçen “this” gösterme zamiri, ilk cümlede geçen “the 
possible effects of sound waves” ifadesi kapsamına 
giren bir örneğe atıfta bulunmaktadır. Doğru yanıt E 
seçeneği olur.

CEVAP: E
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59. Giriş cümlesinde, Bnb. Powell’ın yolculuğun zor olacağını 
bildiği belirtiliyor. İkinci ve üçüncü cümlelerde de ilk 
cümleye paralel olarak tekne yolculuğu esnasında 
karşılaşılan zorluklara değiniliyor. İkinci cümlede hızlı 
akıntılı yerlerde yolculuğa ara vermekten, üçüncü 
cümlede ise sakin sularda kürek çekerek ilerlemekten 
söz ediliyor. İkinci cümle başında yer alan “sometimes” 
(bazen, bazı zamanlar) ifadesi, sonraki cümlede olası 
diğer zamanlarda ne yapılacağı sorusunu akla getiriyor. 
Buna uygun bir ifadeye ise B seçeneğinde rastlıyoruz: 
“Diğer zamanlarda, teknelerini ve tüm ekipmanlarını 
tehlikeli akıntılarda yüzdürdüler .” Doğru yanıt B 
seçeneğidir.  

CEVAP: B

60. İlk cümlede Ölü Deniz’in İsrail ile Ürdün sınırı üzerinde 
yer aldığı ifade ediliyor. İkinci cümlede, gölün (Ölü Deniz) 
deniz seviyesinden 365 metre aşağıda olduğu belirtiliyor. 
Bu cümlede özne konumunda yer alan “it” zamiri ilk 
cümlede geçen “The Dead Sea” yerine kullanılmış ve iki 
cümle arasında bağ oluşturmuştur. Üçüncü cümlede, bu 
derinliğin Yeryüzü’ndeki en aşağı nokta olduğu söyleniyor. 
Bu cümlede yer alan “that” zamiri, ikinci cümlede söz 
edilen 365 metrelik derinliğin yerine kullanılmış ve yapısal 
bağ oluşturmuştur. Dördüncü cümlede, Ölü Deniz’in diğer 
bir özelliğine yer veriliyor ve dünyadaki en tuzlu su kütlesi 
olduğu vurgulanıyor. Son cümlede “Bunu önlemek için 
…” şeklinde bir başlangıç ifadesi yer alıyor. Ancak bir 
önceki cümlede önlenmesi gereken bir durumdan söz 
edilmemiştir ve bu nedenle son cümle parçadan anlamca 
kopuktur. Doğru yanıt E seçeneğidir. 

CEVAP: E

61. Ana konusu yenilenebilir enerji için bu yılın kötü geçeceği 
olan parçada “Yenilenebilir enerji hiç bu kadar sağlıklı 
olmamıştı” anlamına gelen dördüncü cümle yenilenebilir 
enerjiyle ilgili olumlu görüş bildirdiği için metnin birlik ve 
bütünlüğünü bozmaktadır. Doğru yanıt D’dir.

CEVAP: D
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62. Giriş cümlesinde, yoğun yağışların Colorado nehrine 
akan küçük dere ve çaylar boyunca büyük çaplı sellere 
neden olduğu ifade ediliyor. İkinci cümledeyse, bu sellerin 
büyük miktarda toprağı, bazen de ev kadar büyük taşları 
taşıdıklarından söz ediliyor. Bu cümlede yer alan “these 
floods” ifadesiyle ilk cümlede bahsedilen sellere atıfta 
bulunulmuştur. Üçüncü cümlede, bütün bu maddelerin 
nehre düştüğü ve sonra da hızla akan suyla nehre 
sürüklendiği belirtiliyor. Bu ifade de ikinci cümlenin 
devamı niteliğindedir. Dördüncü cümlede “Büyük 
Kanyon’un jeolojisi Yeryüzü’nün oluşum tarihine 
benzerdir” deniliyor. Bu cümlede ne yoğun yağışlardan, 
ne de sellerden söz edilmemiştir. Bu durumda konu akışı 
burada kesintiye uğramıştır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

63. İlk cümlede hızlı akan bir nehrin pek çok tehlikesinin 
bulunduğu ifade ediliyor. İkinci cümledeyse, suyun altında 
gizlenen kayaların küçük tekneleri parçalayabileceği 
belirtiliyor. Bu cümlede söz konusu tehlikelerden birisine 
değinilmiştir. Üçüncü cümlede, nehrin daraldığı yerlerde, 
yüksek taş duvarlar arasında hızla akarken suyun 
şiddetinin daha da arttığı ifade ediliyor. Bu cümlede de 
suyun akış hızı ve şiddeti ile ilgilidir ve ilk iki cümlenin 
devamı niteliğindedir. Dördüncü cümledeyse “1896’da, 
çoğu kimse John Wesley Powell ve ekibinin Büyük 
Kanyon boyunca yapmış oldukları yolculuktan sağ 
kurtulacaklarını beklemiyordu” deniliyor. Bu cümlede 
ne nehirlerden, ne hızla akan sudan, ne de suyun şiddeti 
ve tehlikesinden söz edilmemiş ve konudan sapılmıştır. 
Bu durumda doğru yanıt D seçeneği olur.

CEVAP: D
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64. Giriş cümlesinde, araştırmanın söz konusu testlerin 
Fransa’da da radyoaktif madde yaydığını söylediği 
belirtiliyor. İkinci cümlede, Amerikan ordusunun 
1950’lerden başlayarak iki yüzden fazla nükleer silah 
denemesi yaptığı ifade ediliyor. İlk cümlede Fransa 
örneğine yer verilirken, ikinci cümlede Amerikan 
ordusundan bahsedilmesi son derece tutarsız. Üçüncü 
cümleyi incelemek doğru yanıtın tespitini sağlamamızda 
yeterli olacaktır: “Bu testlerin yaklaşık olarak yarısı 
Nevada eyaletinde gerçekleştirildi.” Bu cümlede 
Nevada eyaletinden söz edildiğine göre, ikinci cümlede 
bahsedilen Amerikan ordusunun yapmış olduğu testlere 
atıfta bulunuluyor demektir. Bu durumda ilk cümle konu 
akışına uygun değildir ve bu nedenle doğru yanıt A 
seçeneğidir.

CEVAP: A

65. İlk cümlede, kara mayınlarının tespit edilmesi konusunda 
daha yeni yöntemlerin olduğundan söz ediliyor. İkinci 
cümledeyse “Patlayıcılar kimyasal gazlar yayarlar” 
deniliyor. Görüldüğü gibi bu iki cümle anlamca birbirinden 
tamamen kopuktur. Bu gibi durumlarda sadece üçüncü 
cümleyi incelemek, iki cümleden birisini net olarak dışarıda 
bırakır. Üçüncü cümlede “Örneğin, Afganistan’da kara 
mayınlarını temizlemek için çalışan Amerikan menşeli 
bir firma özel eğitimli köpekler kullanmaktadır” 
deniliyor. Bu cümle, ilk cümlede sözü edilen kara 
mayınlarının temizlenmesindeki yeni yöntemlere örnek 
vermektedir. Bu durumda konu akışına uymayan cümle 
ikinci cümledir ve doğru yanıt B seçeneği olur.

CEVAP: B

66. Bu soruda parçadan bir çıkarım yapmamız istenmektedir. 
Çıkarım sorularında soru kökünde anahtar sözcük ya 
da sınırlayıcı ipucu olmadığından, bu sorular genelde 
daha çok zaman alırlar. Parçada geçen “rises in living 
standards will worsen the situation” cümlesinden, 
yaşam standartlarındaki yükselişin su reservuarlarındaki 
durumu kötüleştireceği anlaşılmaktadır. Bu bilgiye göre 
doğru yanıt E seçeneği olur. 

CEVAP: E
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67. Soruda dünyadaki çoğu nehir havzası ile ilgili parçada 
yer alan bilgiyi seçenekler arasından bulmamız isteniyor. 
Soruda geçen “major river basins” ifadesinden anahtar 
ifade olarak yararlanmak mümkün olabilir. Parçada geçen 
“Possible flash points have been predicted in the 
Middle East, parts of Africa and in many of the world’s 
major river basins, including the Danube” cümlesinde, 
olası sorunlu bölgeler olarak, Tuna Nehri de dahil olmak 
üzere dünyanın pek çok nehir havzası gösterilmiştir. 
Bu da demek oluyor ki, gelecekte bu bölgelerde su ile 
ilgili çatışmalar ve sorunlar yaşanacaktır. Bu çıkarım 
doğrultusunda doğru yanıt E seçeneği olur. 

CEVAP: E

68. Bu metinle ilgili olan bu son soruda metinde geçen 
“acute” sözcüğünün anlamını seçenekler arasından 
bulmamız istenmektedir. Parçada bu sözcük “a form of 
guerrilla warfare which as not yet occurred, but which 
they predict will happen sometime shortly after the 
millennium through an acute shortage of water for 
drinking and irrigation” cümlesinde yer alıyor. Cümlede 
bu sözcük “shortage of water” (su kıtlığı) ifadesini 
niteleyen bir sıfat sözcüğü konumundadır. Cümlede 
su savaşlarının henüz gerçekleşmediği, ama yakın 
zamanda gerçekleşeceği belirtilmekte ve bunun içme ve 
sulama suyundaki kıtlığın belli bir seviyeye ulaşmasından 
hemen sonra gerçekleşeceği ifade edilmektedir. İşte 
bu ifadede “acute” sözcüğü su kıtlığının ulaşacağı 
seviye nitelenmektedir. Su savaşlarının çıkabilmesi için 
su kıtlığının ciddi biçimde artmış olması gerekeceğinden, 
seçenekler arasında uygun karşılığın C seçeneğindeki 
“severe” (şiddetli, ciddi, sert) olacağı görülür. 

CEVAP: C
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69. İlk soruda Nobel Ödülü’nün kime verilmeyeceği soruluyor. 
Soruda yer alan olumsuzluk doğru yanıtı kolay bulmamızı 
sağlayacak anahtar olabilir. Parçada geçen “The Nobel 
Prizes, awarded annually for distinguished work in 
chemistry, physics, medicine, economics, literature, 
and international peace” cümlesinde Nobel Ödülü’nün 
kimlere verilebileceği belirtiliyor. Bu cümleye göre ödül 
kimya, fizik, tıp, ekonomi, edebiyat ve uluslararası barış 
alanlarında üstün başarı gösteren kişilere verilmektedir. 
Bunlar arasında müzik alanında başarı gösteren kişiler 
yer almamıştır. Bu durumda doğru yanıt E seçeneği olur: 
“… senfoni yazmış olan bir besteci”

CEVAP: E

70. Sorudaki ifadede “Parçaya göre …. demek doğru 
değildir” deniliyor. Bu durumda bizden istenen parçaya 
göre söylenmesi mümkün olmayan bilgiyi seçenekler 
arasından bulmaktır. Parçada geçen “Every year on 
December 10, the anniversary of Nobel’s death, 
the awards …. are presented to the winners” 
cümlesinde, her yıl Nobel’in ölüm yıldönümü olan Aralık 
ayının 10’ununda ödüllerin kazananlara dağıtıldığı ifade 
ediliyor. Bu cümlede her Aralık ayında Nobel’in icadını 
kutlamak üzere törenler düzenlendiğinden söz edilmiyor. 
Bu durumda C seçeneğindeki bilgi parçaya göre doğru 
değildir. Doğru yanıt C olur.

CEVAP: C

71. Parçanın son sorusunda, parçaya göre Amerikalılar 
hakkında doğru olan bilgiyi seçenekler arasından 
bulmamız isteniyor. Soruda geçen “Americans” sözcüğü 
doğru yanıtı bulmamızı kolaylaştıracak anahtar sözcüktür. 
Parçada geçen “Americans have won numerous 
science awards, but relatively few literature prizes” 
cümlesinde, Amerikalıların bilim alanında çok sayıda 
ödül kazandıkları, ancak edebiyat alanında az sayıda 
ödül kazandıkları belirtiliyor. Bu bilgiye göre doğru yanıt 
D olacaktır: “… bilim alanındaki kadar edebiyat ödülü 
kazanmamışlardır.”

CEVAP: D
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72. Paragraf genel olarak oşinografi ve dalları ile ilgili. Bu 
soruda yazarın üzerinde durmadığı nokta sorulmaktadır. 
Paragrafta geçen “... biological oceanography, which 
deals with the study of marine organisms and marine 
ecology...” (= ... su altında yaşayan organizmalar ve su 
altı ekolojisi ile ilgilenen biyolojik oşinografi..)” ifadesinden 
A seçeneğinde ifade edilen biyolojik oşinografinin amacı 
ve araştırma alanlarını üzerinde yazarın durduğunu 
anlayabiliriz. Paragrafta geçen, “The beginnings of 
modern oceanography … wide ranging scientific 
observation and studies of the oceans” ifadesinden 
yazarın B seçeneğinde geçen oşinografinin tarihi ve bu 
çalışmaların genişliği üzerinde durduğunu anlayabiliriz. 
Paragrafta geçen, “Oceanographic knowledge is 
essential to allow exploitation of the enormous 
food, mineral and energy resources of the oceans 
with minimum damage” (= Okyanuslarla ilgili bilgiler 
pek çok yiyeceğin, mineralin ve okyanuslardaki enerji 
kaynaklarının okyanuslara verilen zararın en aza 
indirilerek kullanılması için çok gereklidir) ifadesinden 
yazarın D seçeneğinde geçen okyanuslarla ilgili 
çalışmalardan elde edilen bilgilerin bizim için ne ifade 
ettiğinden bahsettiğini anlayabiliriz. Paragrafta geçen “… 
chemical oceanography, which is concerned with the 
composition of sea water, … Geological … is mainly 
concerned with the formation, composition and 
evolution of the ocean basin” ifadelerinden yazarın E 
seçeneğinde geçen Jeolojik ve Kimyasal Oşinografinin ne 
ile ilgilendiklerinden bahsettiğini anlayabiliriz. C seçeneği 
“okyanuslarla ilgili çalışmaların deniz taşımacılığına 
yaptığı katkılardan” söz ediyor. Yazar bu konuya hiç 
değinmemiş. Doğru yanıt C’dir. 

CEVAP: C

73. Paragrafta geçen, “oceanography has developed into 
a highly technical and interdisciplinary science …” 
ifadesinden A seçeneğinde geçen, “oşinografinin diğer 
bilimlerle işbirliği yapmakta olduğu”  sonucuna ulaşabiliriz. 
Doğru seçenek A’dır.

CEVAP: A
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74. Paragrafta geçen, “Since then, oceanography has 
developed into a highly technical and interdisciplinary 
science...” ifadesinden  E seçeneğinde geçen“son yüzyıl 
ya da daha fazla bir süredir oşinografinin bir bilim 
dalı olarak gelişmesinde epey ilerleme kaydedilmiştir” 
sonucuna ulaşabiliriz.

CEVAP: E

75. İlk soruda metinden çıkarılabilecek bir bilgiyi seçenekler 
arasından seçmemiz isteniyor. Bu tip sorular genelde 
tüm seçeneklerin irdelenmesini gerektirir ve bu yüzden 
de zaman alıcı olabilir. Parçada geçen “There was 
only praise from the survivors for the cabin 
staff” cümlesinde, kazadan sağ kurtulanların kabin 
personelinden övgüyle söz ettikleri bahsediliyor. Bu 
durumda kabin personelinin elinden geleni yapmış 
oldukları metinden anlaşılmaktadır. Bu bilgiye göre doğru 
yanıt A seçeneğidir.  

CEVAP: A

76. Bu soruda bu kaza haberi için uygun başlığın hangisi 
olabileceği soruluyor. Parçanın başlığının sorulduğu 
durumlarda, bu soruları genel olarak parçanın son sorusu 
olarak cevaplamak daha uygun olur. Parçada, kazaya 
rağmen kabin görevlileri ile hosteslerin ellerinden geleni 
yaptıkları ve bu nedenle de can kaybının normalden az 
olduğu vurgulanıyor. Bu durumda parçaya uygun başlık 
B seçeneğindeki “Disaster Strikes Giant Aircraft” olur. 

CEVAP: B

77. Parçanın son sorusunda, parçada geçen “imminent” 
sözcüğünün parçadaki anlamı soruluyor. Parçada 
geçen “The plane began losing height rapidly. As 
they saw fields rushing up towards them, horror-
stricken homecomers realized a crash was imminent” 
cümlelerinden ilkinde, uçağın hızla irtifa kaybettiği, 
ikincisinde ise, tarlaların uçağın altından hızla kayıp 
geçtiği bir anda, korkuya kapılmış yolcuların düşmenin 
kesin / apaçık olduğunu fark ettikleri anlatılıyor. Bu da 
demek oluyor ki, düşüş an meselesiymiş. Bu bilgiye 
göre doğru yanıt D seçeneği olacaktır: “… kısa bir süre 
olması muhtemel.” 

CEVAP: D
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78. İlk soruda “…. –dığına inanılıyordu” şeklinde yarım 
bırakılmış bir cümle yer alıyor. Bu durumda parçada 
inanıldığından söz edilen şeyin ne olduğunu seçenekler 
arasından bulmamız gerekiyor. Parçada geçen “… they 
believed sense perception and scientific observation 
to be the principle avenue of any pursuit of these 
secrets and laws” cümlesinde, evrendeki sırların ve 
kanunların duyuşsal algı ve bilimsel gözlem yoluyla 
açıklanabileceğine inanıldığı belirtiliyor. Bu bilgiye göre 
C seçeneği doğru yanıt olur: “… evrenin sırları ve 
kanunları duyuşsal algı ve deney yoluyla açıklığa 
kavuşturulabilir.” 

CEVAP: C

79. Bu soruda parçadan bir çıkarım yapmamız istendiğinden 
ve soru kökünde anahtar sözcük ya da ifade 
bulunmadığından, seçeneklerin tamamını değerlendirmek 
gerekli olabilir. Bu nedenle, bu tip sorular genelde 
daha fazla zaman alabilirler. Parçada geçen “… sense 
perception and experimentation are two of the most 
important tools which human reason and knowledge 
must employ in pursuit of the discovery of the secrets 
of the universe and its all encompassing order. This 
opened the path for investigation …” cümlelerinde,  
duyuşsal algı ve deneyin araştırmaya giden yolun iki 
sütununu oluşturduğu belirtiliyor. Bu ifadeyse göre doğru 
yanıt A seçeneği olur.

CEVAP: A

80. Son bilimsel deney ile ilgili parçada yer alan bilgiyi tespit 
etmemiz isteniyor. Soru kökünde yer alan “scientific 
experimentation” ifadesinden doğru yanıtı tespit 
için anahtar ifade olarak yararlanabiliriz. Parçanın ilk 
cümlesinde, bilimsel deneyin düşünürler için bir araç 
haline gelmesiyle birlikte, genel kavramların evrenin 
sırlarını açıklamada tek başına yetersiz olduğunun 
anlaşıldığı ifade ediliyor. Bu da demek oluyor ki, evrenin 
sırlarını açıklığa kavuşturabilmek için bilimsel deney 
gereklidir. Bu bilgiye göre doğru yanıt E seçeneği olur: 
“…evrenin sırlarının keşfi için bir araçtır.” C seçeneği 
de doğru gibi görünmesine rağmen, parçaya göre bilimsel 
deney fizik ötesi düşüncenin temelini oluşturmamaktadır. 
Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E


