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1. Bu soruda isim türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru 
kökünde verilen cümle “Yaptırımlar, reaktör yakıtı ya da 
fizyon maddesi üretebilecek uranyum zenginleştirilmesi 
konusunda anlaşmayı reddeden Tahran’ı cezalandırma 
niyetiyleydi” anlamındadır. Cümleye bu anlamı verecek 
sözcük “enrichment (zenginleştirme)” olmalıdır. Bu 
nedenle doğru yanıt C seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A) enforcement : uygulatma, yürürlük, infaz 

B) sanitation : sanitasyon, hijyen 

C) enrichment : zenginleştirme  

D) congregation : topluluk, toplama, toplantı  

E) phenomena : olaylar, olgular

CEVAP: C

2. Bu soruda isim türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru 
kökünde verilen cümle “Airbus yöneticileri, bu kötü 
günlerinde rakiplerinin acısını paylaştıklarını belirtti 
ve Boeing’in sorunun köküne ineceklerine inandıklarını 
söyledi” anlamındadır. Cümleye bu anlamı verecek sözcük 
“(express) sympathy (acısını paylaşmak)” olmalıdır. Bu 
nedenle doğru yanıt D seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A) similarity : benzerlik   

B) fancy : hayal

C) entity : varlık, mevcudiyet   

D) sympathy : sempati, acısını paylaşma  

E) surgery : ameliyat 

CEVAP: D
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3. Bu soruda fiil türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru 
kökünde verilen cümle “Seatle’daki Boeing Havaalanından 
kalkan ve aynı havaalanına inen uçağın lithium-ion 
aküsüyle ilgili detaylı bilgi edinmek için yapılan test uçuşu 
2 saat 19 dakika sürdü” anlamındadır. Cümleye bu anlamı 
verecek sözcük “lasted (sürmek)” olmalıdır. Bu nedenle 
doğru yanıt B seçeneğidir. 

Seçenekler;

A) spurred : kamçılamak, teşvik etmek

B) lasted : sürmek 

C) accomodated : konaklamak  

D) directed : yönetmek   

E) plummeted : aniden düşmek

CEVAP: B

4. Bu soruda “alter” (değişmek) fiilini anlamca en uygun 
niteleyecek zarf türü sözcüğü bulmamız istenmektedir. 
Cümlenin genel olarak anlamı da değerlendirildiğinde, bu 
fiili anlamca niteleyecek zarf türü sözcüğün “genetically” 
(genetik olarak) olduğunu görürüz. Bu durumda cümlenin 
anlamı “Tarımsal süreçlerdeki gelişmelerle, daha fazla 
vitamin içeriği elde etmek için bazı gıda ürünleri genetik 
açıdan değiştirildi” olacaktır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

A) harshly : şiddetli bir şekilde, şiddetle, çetince

C) evenly : dengeli bir şekilde, eşit olarak

D) terribly : berbat bir şekilde, müthiş biçimde

E) generously : cömertçe

CEVAP: B
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5. Bu soruda, “alter” (değiştirmek) fiilini anlamca en uygun 
niteleyecek zarf türü sözcüğü bulmamız istenmektedir. 
Cümlenin genel olarak anlamı da değerlendirildiğinde, 
bu fiili anlamca niteleyecek zarf türü sözcüğün “entirely” 
(tamamen, büsbütün) olduğunu görürüz. Bu durumda 
cümlenin anlamı:“İnsanın, okyanus yaşamının yaşam 
şekillerini nasıl tamamen değiştirebildiği özellikle 
endüstriyel bölgelere yakın alanlarda görülebilir” olur. 
Doğru yanıt E seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

A)  drastically : önemli ölçüde

B)  sporadically : belirli aralıklarla; düzensiz bir şekilde 

C)  slightly : az bir şekilde, hafifçe

D)  willingly : isteklice

CEVAP: E

6. Bu soruda phrasal verb türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Soru kökünde verilen cümle “Kinoaya talep arttıkça; 
çiftçiler, yüksek fiyatlardan yararlanmak için tarım 
yapabilecekleri yeni yerler arıyorlar” anlamındadır. 
Cümleye bu anlamı verecek sözcük “looking for(aramak, 
bulmaya çalışmak)” olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt D 
seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A) turning out: -e dönüşmek  

B) closing up: yaklaşmak 

C) parting with: ayrılmak   

D) looking for: aramak, bulmaya çalışmak

E) tuning down: (sesini) azaltmak

CEVAP: D
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7. Doğru zamanı tespit etmemiz istenen bu soruda ilk 
boşluğun zamanını “In the last two years” zaman 
belirtecinden dolayı “present perfect tense / present 
perfect continous tense” olarak tespit ederiz. İkinci 
boşlukta ise başkaca zaman zarfı olmamasından dolayı 
verilen fiil “present / present perfect” olarak çekilmelidir. 
Belirtilen zamanlara göre fiillerin çekimi “has required / 
wants” olacaktır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

Ek Gramer Notu:

“Present Perfect Tense” kullanımını gerektiren zarflar:

so far, within / over / in / for / during the past / 
recent / past ten days,  until now, recently, since last 
Tuesday, for several weeks, up to this moment, yet, 
just, already

CEVAP: D

8. Sorunun ilk bölümünde cümlede geçen, “The search for 
alternative fuels” ismini niteleyen bir sıfat cümleciğinin 
kısaltması sorgulanmaktadır. Bu cümlenin kısaltılmamış 
halde “The search for alternative fuels, which 
was driven  mainly by shrinking oil reserves …”  
şeklindeyken, kısaltmada yardımcı fiil ve ilgi zamirinin 
cümleden çıkarılmasıyla “The search for alternative 
fuels, driven  mainly by shrinking oil reserves ……”   
durumuna dönüşmüştür. Yani, cümlenin fiili edilgen 
çatılı olduğundan fiil, bahse konu sıfat yan cümlesinde 
(adjective clause) V3 durumuna indirgenmiştir. Bu 
açıklamalar doğrultusunda B seçeneği doğru yanıt 
olacaktır. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

Adjective Clause Reduction(Passive):

Adj. Cl.         

The search for alternative fuels that / which was driven 
mainly by shrinking oil reserves 

Red. Adj.Cl.  

The search for alternative fuels ………… driven mainly 
by shrinking oil reserves 

Ayrıca sorunun ikinci bölümünde geçen “lead” fiili “lead 
sb / stg to-infinitive” yapı gerektirdiği için sorunun ikinci 
kısmında fiil “to investigate” olarak çekilmelidir.  Doğru 
yanıt B seçeneğidir. 

CEVAP: B
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9. Bu soruda diğer sözcükler arası anlam ilişkisini kuran 
ilgeç bilgisi sorgulanmaktadır. Bu soruda ilk boşluktaki 
isim öbeğine “iki yoldan biri ” anlamını “one ......... the 
two main ways” ifadesine “of” ilgecini yerleştirerek 
verebiliriz. Bu ilgeç iyelik bildirir ve soru kökünü doğru 
bir şekilde tamamlar. İkinci boşlukta ise bağıl edat 
bilgisi sorgulanmaktadır. Bu boşluktan sonra gelen 
“access” sözcüğünden sonra, bağıl edat olarak “to” 
edatı kullanılmalıdır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

10. Bu soruda sorgulanan edatlar cümlenin anlamı incelenerek 
tespit edilebilir. İlk bölümde “in the heart …….. the East 
Antarctic Ice Sheet” isim öbeğine “Doğu Antartika buz 
tabakasının merkezinde” anlamını iyelik edatı olan “of” 
edatını kullanarak verebiliriz. İkinci boşlukta ise “the 
planet ” isminden önce “on” edatını kullanılır Doğru yanıt 
sırasıyla “of / on” edatlarının verildiği B seçeneğidir.

CEVAP: B

11. İlgeç bileşimlerinin sorgulandığı bu sorunun ilk bölümünde, 
“açığında” anlamına gelen “off” ifadesinin ilgeci 
sorulmuştur. İkinci boşlukta iyelik / aitlik (possessiveness) 
bildiren “of” edatı sorulmuştur. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C
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12. Bu soru kökünde geçen “The National Socialist 
Underground is thought to have had three members, 
………….. were found dead in a caravan earlier 
this month” ifadesi incelendiğinde “three members” 
isim öbeğini niteleyecek bir “adjective clause” yapısına 
ihtiyaç olduğu görülecektir. Bu yapıda nitelenen ismin 
bir bölümüyle ilgili bilgi vermek için “noun of whom” 
yapısı kullanılır. Bu nedenle, seçenekler içinde “three 
members” ismini doğru niteleyen “adjective clause” 
yapısının ilgi zamiri “two of whom” olmalıdır. Bu 
soruyu doğru cevaplayabilmek için soru kökünde yer 
alan karmaşık cümleyi oluşturan basit cümleleri tahmin 
etmeli ve iki cümlenin nasıl birleştirildiğini bilmeliyiz. Bu 
karmaşık cümlenin iki temel cümlesi şöyledir: 

 The National Socialist Underground is thought to have 
had three members. Two of them were found dead in a 
caravan earlier this month. 

 Bu iki cümleyi “adjective clause” yapısı ile birleştirmek için 
öncelikle iki cümlede de yer alan ortak ismi tespit eder-
iz. Daha sonra ana cümlede nitelenecek ismin “adjective 
clause” içindeki öğesel görevine göre uygun ilgi zamirini, 
nitelenecek isimden sonra yerleştirip ikinci cümleyi nitel-
enen ismi atarak bu ismin yerine uygun ilgi zamirini ye-
rleştirerek yazarız. Bu durumda yukarıdaki cümle “The 
National Socialist Underground is thought to have 
had three members, two of whom were found dead 
in a caravan earlier this month” şeklini alacaktır. Doğru 
yanıt C seçeneğidir.

Ek Gramer Açıklaması :  Adjective Clauses with 
Quantifiers / Partitive Adjective Clauses

nitelenen 
isim

sayı / miktar     
belirteci 

OF
whom / which 
/ whose + 
noun

----

1a. I bought a basket of bananas. Half of them  were rotten.

1b. I bought a basket of bananas, half of which  were rotten.

2a. My house has three rooms. I work in the smallest one of them.
                	
2b. My house has three rooms, in the smallest one of which  I 

work. 

CEVAP: C
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13. Bu soru anlamsal olarak incelendiğinde, cümleye 
“Sığır Eti Davası olarak bilinen inceleme raporu, vergi 
kaçırmanın yanı sıra birçok yolsuzluk ve bu yolsuzlukları 
örtme girişimleri olduğunu tespit etti” anlamını seçenekler 
içerisinden B seçeneğinde geçen “as well as” (yanısıra) 
ifadesinin verebileceği görülür. 

Seçenekler;

A)  for all : “-e rağmen” anlamına gelen bir ilgeç öbeğidir. 
Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra yalnızca 
isim / isim öbeği ya da ismin yerine kullanılabilen 
yapılar gelebilir (for all + Ving / Noun / Noun Phrase / 
Noun Clause). Bu soruda anlamsal uygun değildir.

B)  as well as: “-nın yanısıra” anlamına gelen bir ilgeç 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra 
yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine kullanıla-
bilen yapılar gelebilir. (as well as + Ving / Noun / Noun 
Clause.) Bu soruda hem yapısal hem de anlamsal 
olarak boş bırakılan bölümü doğru bir şekilde doldura-
bilir 

C)  beside: “-nın yanında” anlamına gelen bir edat olsa 
da yalnızca somut isimler arasında yer edatı olarak 
kullanılır. Bu soruda olduğu gibi soyut bir kavramı 
diğer soyut kavramlar ile ilişkilendirmek için kullanıl-
maz. (beside + Noun) Bu soruda anlamsal uygun 
değildir.

D)  in case of : “ne olur ne olmaz diye,  ... olur diye, -ması 
halinde” anlamına gelen bir ilgeç öbeğidir. Yapısal 
olarak bu sözcük öbeğinden sonra yalnızca isim / isim 
öbeği ya da ismin yerine kullanılabilen yapılar gelebil-
ir. (in case of + Ving / Noun / Noun Clause) Bu soruda 
anlamsal uygun değildir.

E)  lest: “ne olur ne olmaz diye, korkusuyla, kaygısıyla” 
anlamına gelen bir zarf cümlecigini ana cümleye 
bağlar. Bu soruda hem anlamsal hem de yapısal olar-
ak uygun değildir. 

CEVAP: B
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14. Cümleye “Avrupa karmaşık bir denklem olsada kesin olan 
bir şey vardır: Avrupa Birliği’nin yüksek çevre standartları 
sayesinde hayatımız daha sağlıklı ve daha iyidir” anlamını 
“as a result of” (-nın sayesinde, -nın sonucunda) ifadesi 
verebilir. Doğru yanıt E seçeneğidir.

Seçenekler: 

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

B)  for all that: “-e rağmen” anlamına gelen bir “adver-
bial clause of contrast” bağlacıdır. Bu soruda hem 
kavramsal hem de işlevsel olarak doğru yanıt olamaz.

C)  at any rate: “her neyse” anlamına gelen “transitor” 
bir sözcüktür. Yapısal olarak birbirinden ayrı iki yapı 
arasındaki anlam ilişkisini kurabilmek ve böylelikle 
akıcılığı sağlayabilmek için kullandığımız dolaylı zıtlık 
içeren yapıları  birbirine bağlamak için kullandığımız 
“transitional words / transitors /  connectors” sözcük 
öbeğidir. Bu soruda anlamsal ve yapısal olarak uygun 
değildir.

D)  despite: “-e rağmen” anlamına gelen bir ilgeç 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra 
yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine kullanıla-
bilen yapılar gelebilir. Bu soruda anlam olarak doğru 
yanıt olamaz. (Despite +Ving / Noun / Noun Phrase / 
Noun Clause)

E)  as a result of: “sonuç olarak” anlamına gelen edat 
öbeğidir. Bu öbekten sonra “Noun / Noun  Phrase 
/ Ving / Noun Clause” yapılarından biri gelebilir. Bu 
soruda hem kavramsal hem  de yapısal olarak doğru 
yanıttır.

CEVAP: E

15. Yapısal olarak birbirinden ayrı iki cümle ya da ifade 
arasındaki anlam ilişkisini kurabilmek ve böylelikle akıcılığı 
sağlayabilmek için kullandığımız yapılara “transitional 
words / transitors / connectors” adını veririz. Bu soruda 
“transitional words / transitors / connectors” bilgisi 
ölçülmektedir. Bu tür soruları yanıtlarken boşluktan önceki 
ve sonraki cümlelerin anlamları ve bu iki cümlenin anlam 
ilişkisi düşünülmelidir. Bu soruda boşluktan önce gelen 
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cümle “Kanun su havzasını korumayı ve güçlendirmeyi 
ve...” ve boşluktan sonra gelen cümle ise “... sadece 
içme suyu, balıkçılık ve doğal hayata değil aynı zamanda 
dolaylı olarak sel riskini azaltmak için de fayda sağlamayı 
hedefliyor ” şeklinde çevrilebilir. Seçenekler incelendiğinde 
bu iki ifadeyi birbirine bağlayacak geçiş kelimesinin 
(transitional words / transitors / connectors) “ayrıca” 
anlamına gelen “furthermore” olduğunu görülecektir. Bu 
durumda cümlenin anlamı: “Kanun su havzasını korumayı 
ve güçlendirmeyi ve ayrıca sadece içme suyu, balıkçılık 
ve doğal hayata değil aynı zamanda dolaylı olarak sel 
riskini azaltmak için de fayda sağlamayı hedefliyor” 
olacaktır.  Doğru yanıt A seçeneğidir.

Seçenekler; 

A)  furthermore : “üstelik, ayrıca, bundan da ötesi” 
anlamına gelir. Bir “transitor” (geçiş) işlevsel  
sözcüğüdür. İki cümleyi yapısal olarak değil de 
anlamsal olarak birbirine bağlar. Bu soruda hem 
anlamsal hem de yapısal olarak uygundur.

B)  nevertheless : “ancak, bununla birlikte, yine de” 
anlamına gelen “transitor” bir sözcüktür. Yapısal olarak 
birbirinden ayrı iki yapı arasındaki anlam ilişkisini 
kurabilmek ve böylelikle akıcılığı sağlayabilmek için 
kullandığımız dolaylı zıtlık içeren yapıları  birbirine 
bağlamak için kullandığımız “transitional words / 
transitors /  connectors” sözcük öbeğidir. Bu soruda 
anlamsal olarak uygun değildir.

C)  Even so : “öyle olsa bile” anlamına gelen bir 
sözcük öbeğidir. İki cümleyi birbirine bağlamak için 
kullanılmaz. Bu soruda hem sözdizimsel olarak hem 
de anlam olarak doğru yanıt olamaz.  

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

E)  on the contrary : “aksine, tersine” anlamına gelen bir 
“transitional words / transitors / connectors” sözcüktür. 
Birbirine tamamen zıt iki görüş arasındaki anlam 
ilişkisini kurmak için kullanılır. Bu soruda anlamsal 
olarak uygun değildir.

CEVAP: A
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16. Bu soruda yan cümle (oxygen levels there become 
depleted by decomposers)  ile ana cümle (Fish 
often spend much of their time in the deep, cool 
waters of a lake) arasında şart-sonuç ilişkisi vardır. 
Bu tür şart cümlelerini ana cümleye bağlamak için 
kullanılan bağlaçlara “adverbial clause of condition 
marker”  denir. Seçenekler içinde D seçeneğinde geçen 
“unless = -medikçe /-madıkça”  bu tür bir bağlaçtır. 
Soru kavramsal olarak incelendiğinde, cümlenin “Fish 
often spend much of their time in the deep, cool 
waters of a lake unless oxygen levels there become 
depleted by decomposers = Balıklar, oksijen seviyeleri 
çözücüler tarafından tüketilmedikçe zamanlarının büyük 
bir bölümünü çoğunlukla göllerin derin soğuk sularında 
geçireceklerdir” olacağı görülür. Doğru yanıt “-medikçe / 
-madıkça” anlamına gelen “unless” sözcüğünün verildiği 
D seçeneğidir. 

Seçenekler;

A)  as if : “-mış gibi” anlamına gelir. Hal bildiren bir 
“adverbial clause” yapıyı temel cümleye bağlar. Bu 
soruda kavramsal olarak uygun değildir. 

B)  just as : “tam ….-iken, tıpkı ayı şekilde” anlamına 
gelen zaman cümlelerini ana cümleye bağlayan bir 
“adverbial clause” bağlacıdır. Bu cümlede anlamsal 
olarak uygun değildir.

C)  now that: “madem ki, -dığına göre” anlamına gelen 
zaman / neden cümlelerini ana cümleye bağlayan bir  
“adverbial clause” bağlacıdır. Bu cümlede anlamsal 
olarak uygun değildir.

D)  unless: “-medikçe/madıkça” anlamına gelir. Şart bil-
diren bir “adverbial clause” yapıyı sonuç cümlesi 
olan temel cümleye bağlar. Bu soruda hem kavramsal 
hem de anlamsal olarak uygundur.

E)  so as: sözdizimsel olarak böyle bir ifade kullanılmaz. 
Doğru yapı “so as to” ifadesidir. Bu soruda hem 
kavramsal hem de anlamsal  olarak uygun değildir.

CEVAP: D

17. Bu soru incelendiğinde, “in 2002” zaman zarfını 
niteleyecek “adjective clause” yapısının ilgi zamirinin 
eksik olduğu görülecektir. Bu yapıdaki görevi zaman 
zarfı olan cins isimleri nitelemek için ilgi zamiri olarak 
“prep. + which / when” ilgi zamirlerinden biri kullanılır. 
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Bu nedenle, seçenekler içinde “in 2002” zaman zarfını 
doğru niteleyen “adjective clause” yapısı “when” olabilir. 
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:

“In 2002, 95 per cent of its coral was adversely affect-
ed. Australia’s Great Barrier Reef was hit hard by 
unseasonable warming in 2002. 

Bu iki cümleyi “adjective clause” yapısı ile birleştirmek 
için öncelikle iki cümlede de ortak ismi tespit ederiz. Daha 
sonra ana cümlede nitelenecek ismin “adjective clause” 
içindeki öğesel görevine göre uygun ilgi zamirini, nitele-
necek isimden sonra yerleştirip ikinci cümleyi nitelenen 
ismi cümleden çıkararak yazarız. Bu durumda yukarıdaki 
cümle “In 2002, when Australia’s Great Barrier Reef 
was hit hard by unseasonable warming, 95 per cent 
of its coral was adversely affected” şeklini alacaktır. 
Doğru yanıt C seçeneğidir. 

Seçenekler;

A) so that : “için, maksadıyla, ki böylece” anlamına 
gelen istendik / beklendik amaç cümlelerini bağlam-
ak için kullanılan bir “adverbial clause” bağlacıdır. 
Bu bağlaçtan sonra cümle gelir. Bu soruda hem 
sözdizimsel olarak hem de anlam olarak doğru yanıt 
olamaz. 

B) if:Şart cümlelerini ana cümleye bağlamak için 
kullanılır. Ayrıca nesne durumundaki evet / hayır sor-
ularından oluşturulan isim cümleciklerini ana cümleye 
bağlamak için de kullanılır. Bu soruda hem sözdizim-
sel olarak hem de anlam olarak doğru yanıt olamaz.

C)  when : Zaman zarfını niteleyen sıfat cümleciklerini 
ana cümleye bağlamak için ilgi zamiri olarak kullanılır. 
Bu soruda böyle bir işlev aldığından doğru yanıttır.

D)  so long as : “-dığı sürece” anlamına gelen “adverbial 
clause of time / condition” bağlacıdır. Bu soruda 
hem sözdizimsel olarak hem de anlam olarak doğru 
yanıt olamaz.

E) in case : “-ması halinde, ... olur diye” anlamına 
gelen bir “adverbial clause of unwanted purpose” 
bağlacıdır. Bu soruda hem sözdizimsel olarak hem de 
anlam olarak doğru yanıt olamaz.

CEVAP: C
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18. Bu soruda yan cümle (a violent storm is over) ile ana 
cümle (it leaves a cooler ocean behind, lowering the 
likelihood that more storms will flare up, at least 
not immediately) arasında zamansal olarak öncelik-
sonralık ilişkisi vardır. Bu tür zaman cümlelerini ana 
cümleye bağlamak için kullanılan bağlaçlara “adverbial 
clause of time marker”  denir. Seçenekler içinde A 
seçeneğinde geçen “once = -ınca” bu tür bir bağlaçtır. 
Soru kavramsal olarak incelendiğinde, cümlenin “Once a 
violent storm is over, it leaves a cooler ocean behind, 
lowering the likelihood that more storms will flare up, 
at least not immediately =  Şiddetli bir rüzgar  durunca 
daha fazla rüzgarın çıkma olasılığını en azından hemen 
düşürerek daha serin bir okyanus bırakır” olmasının 
gerektiği görülür. Doğru yanıt “ -ınca” anlamına gelen 
“once” sözcüğünün verildiği A seçeneğidir. 

Seçenekler;

A)  Once : “-ınca” anlamına gelen öncelik-sonralık olan 
iki cümleyi birbirine bağlamak için kullanılan bir 
zaman zarf yan cümlesi bağlacıdır. Bu soruda böyle 
bir işlev aldığından doğru yanıttır.

B) Even so : “öyle olsa bile” anlamına gelen bir 
sözcük öbeğidir. İki cümleyi birbirine bağlamak için 
kullanılmaz. Bu soruda hem sözdizimsel olarak hem 
de anlam olarak doğru yanıt olamaz.

C) Even if : “-sa bile” anlamına gelen bir “adverbial 
clause of contrast” bağlacıdır. Bu soruda kavramsal 
olarak doğru yanıt olamaz.

D)  Since : “-den dolayı, için, çünkü” anlamına gelir. 
Neden bildiren bir “adverbial clause” yapıyı sonuç 
cümlesi olan temel cümleye bağlar. Bu soruda 
kavramsal olarak uygun değildir. 

E)  While : doğrudan zıtlık içeren iki cümleyi hem anlamsal 
hem de yapısal olarak bağlamak için kullanılan bir 
“adverbial clause” bağlacıdır. Bu cümleler arasında 
böyle bir anlam ilişkisi olmadığından bu soruda 
kullanılamaz.

CEVAP: A
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19. Bu soru işlevsel olarak incelendiğinde boşluktan sonra 
bir isim öbeğinin (differences in the temperature in the 
world around them) kullanılmış olması, boşlukta bir edat 
öbeğinin kullanılmasını zorunlu kılar. Bütün seçeneklerde 
bu tür yapılar vardır. Bu durumda doğru yanıta seçenekler 
kavramsal olarak incelenerek varılabilir. Cümleye “Diğer 
bütün sıcak kanlı hayvanlar gibi insanlar da çevrelerindeki 
ısı değişikliklerine bakmaksızın vücut ısılarını çok uzun 
süre sabit tutabilirler” anlamını B seçeneğinde geçen 
“regardless of” (-e bakmaksızın) verir. 

Seçenekler;

A) as of : “itibariyle” anlamına gelen bir edat öbeğidir. 
Zaman ilişkisini kurmada kullanılır. Yapısal olarak bu 
sözcük öbeğinden sonra yalnızca isim / isim öbeği 
ya da ismin yerine kullanılabilen yapılar gelebilir.   
(as of +Ving / Noun / Noun Phrase / Noun Clause)

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

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

C) instead of  : “-nın yerine” 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 Phrase / Noun Clause) 

D) in terms of : “bakımından, açısından” anlamına gelen 
bir ilgeç öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden 
sonra yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine 
kullanılabilen yapılar gelebilir.  

 (in terms of + Ving / Noun / Noun Phrase / Noun Clause)

E) because of : “-den dolayı” 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)

CEVAP: B
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20. Bu soru incelendiğinde “the part of an animal” isim 
öbeğini niteleyecek “adjective clause” yapısının ilgi 
zamirinin eksik olduğu görülecektir. Bu yapıdaki görevi 
yer zarfı olan cins isimleri nitelemek için “prep. + which 
/ where” ilgi zamirlerinden biri kullanılır. Bu nedenle, 
seçenekler içinde “the part of an animal” ismini doğru 
niteleyen “adjective clause” yapısı “where” olmalıdır. 
Bu soruyu doğru cevaplayabilmek için soru kökünde yer 
alan karmaşık cümleyi oluşturan basit cümleleri tahmin 
etmeli ve iki cümlenin nasıl birleştirildiğini bilmeliyiz. Bu 
karmaşık cümlenin iki temel cümlesi şöyledir: 

“The part of an animal is called the respiratory surface. 
Gases are exchanged with the environment in this part.” 

Bu iki cümleyi “adjective clause” yapısı ile birleştirmek 
için öncelikle iki cümlede de ortak ismi tespit ederiz. Daha 
sonra ana cümlede nitelenecek ismin “adjective clause” 
içindeki öğesel görevine göre uygun ilgi zamirini, nitele-
necek isimden sonra yerleştirip ikinci cümleyi nitelenen 
ismi cümleden çıkararak yazarız. Bu durumda yukarıdaki 
cümle “The part of an animal where gases are exchanged 
with the environment is called the respiratory surface” 
şeklini alacaktır. Doğru yanıt E seçeneğidir. 

CEVAP: E

21. Yapısal olarak birbirinden ayrı iki cümle ya da ifade 
arasındaki anlam ilişkisini kurabilmek ve böylelikle 
akıcılığı sağlayabilmek için kullandığımız yapılara 
“transitional words / transitors / connectors” adını veririz. 
Bu soruda “transitional words / transitors / connectors” 
bilgisi ölçülmektedir. Bu tür soruları yanıtlarken boşluktan 
önceki ve sonraki cümlelerin anlamları ve bu iki cümlenin 
anlam ilişkisi düşünülmelidir. Bu soruda boşluktan önce 
gelen cümle “bazı analistler öngörmektedirler ki (tahmin 
etmektedir.) Asya’nın enerji ihtiyacı hemen hemen 
sonsuzdur ve ...” ve boşluktan sonra gelen cümle ise 
“... enerji fiyatlarının düşmesi olası değildir” şeklinde 
çevrilebilir. Seçenekler incelendiğinde bu iki ifadeyi 
birbirine bağlayacak geçiş kelimesinin (transitional words / 
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transitors / connectors) “bu yüzden, dolayısıyla” anlamına 
gelen “thus” olduğunu görülecektir. Bu durumda cümlenin 
anlamı: Bazı analistler Asya’nın enerji ihtiyacının 
hemen hemen sonsuz olduğunu ve dolayısıyla enerji 
fiyatlarının önemli ölçüde düşüş olmayacağını tahmin 
etmektedir” olacaktır.  Doğru yanıt E seçeneğidir.

Seçenekler;

A)  nonetheless: “ancak, bununla birlikte, yine de” 
anlamına gelen “transitor” bir sözcüktür. Yapısal olarak 
birbirinden ayrı iki yapı arasındaki anlam ilişkisini 
kurabilmek ve böylelikle akıcılığı sağlayabilmek için 
kullandığımız dolaylı zıtlık içeren yapıları birbirine 
bağlamak için kullandığımız “transitional words / 
transitors /  connectors” sözcük öbeğidir. Bu soruda, 
böyle bir anlama sahip olmadığı için doğru yanıt 
olamaz.

B) in contrast: “aksine, tersine” anlamına gelen bir 
“transitional words / transitors / connectors” sözcüktür. 
Birbirine tamamen zıt iki görüş arasındaki anlam 
ilişkisini kurmak için kullanılır. Bu soruda, böyle bir 
anlama sahip olmadığı için doğru yanıt olamaz. 

C) rather: “daha doğrusu” anlamına gelen bir “transitional 
words / connectors” türü sözcüktür. İlk cümlede 
verilen cümleyi doğrusunu belirten ikinci cümlenin 
başında ya da ortasında anlamsal bağ oluşturabilmek 
için kullanılır. Bu soruda, böyle bir anlama sahip 
olmadığı için doğru yanıt olamaz. 

D) in fact: “aslında” anlamına gelen bir “transitional 
words / connectors” türü sözcüktür. İlk cümlede 
verilen cümleyi belirginleştiren güçlendiren ikinci 
cümlenin başında ya da ortasında anlamsal bağ 
oluşturabilmek için kullanılır. Bu soruda, böyle bir 
anlama sahip olmadığı için doğru yanıt olamaz. 

E) thus:“dolayısıyla” anlamına gelir. Bir “transitor” 
(geçiş) işlevsel sözcüğüdür. İki cümleyi yapısal olarak 
değil de anlamsal olarak birbirine bağlar. İİkinci 
cümle ya da ifade birinci cümlenin sonucu ise anlamı 
güçlendirmek için bu sözcüğü kullanabiliriz. Bu soruda 
iki cümle arasında böyle bir ilişki olduğu için doğru 
yanıttır.

CEVAP: E
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22. Bu soruda zarf türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru 
kökünde verilen cümle “Bazı analistler Asya’nın enerji 
ihtiyacının hemen hemen sonsuz olduğunu ve dolayısıyla 
enerji fiyatlarının önemli ölçüde düşüş olmayacağını 
tahmin etmektedir” anlamındadır. Cümleye bu anlamı 
verecek sözcük “substantially (tahmin etmek, öngörmek)” 
olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt A seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A) substantially : önemli ölçüde  

B) meticulously : özenle; titizlikle

C) alike  : benzer şekilde   

D) likely : olası, muhtemel

E) poignantly : dokunaklı bir şekilde

CEVAP: A

23. Zaman bilgisinin sorgulandığı bu soruda ‘zarf yan cümleleri 
ile ana cümle arasında zaman uyumu olmalıdır’ kuralını 
kullanarak doğru yanıt bulunabilir. Ana cümlede geçen fiil 
“is slowing” olarak “present” genel zamanında çekildiği 
için “as” ile başlayan zarf yan cümlesinin yüklemi de 
başkaca zaman belirteci olmadığı için “present” genel 
zamanında çekilmelidir. Yüklem yalnızca B seçeneğinde 
“present” genel zamanında çekildiği için doğru yanıt bu 
seçenektir. 

CEVAP: B

24. Bu soruda diğer sözcükler arası anlam ilişkisi kuran ilgeç 
bilgisi sorgulanmaktadır. “newly discovered undersea 
gas fields ………….. the coast of East Africa” ifadesine 
“Doğu Afrika kıyıları açığındaki deniz dibinde yeni tespit 
edilen petrol havzaları” anlamını “off = açığında” ilgecini 
yerleştirerek verebiliriz. Doğru yanıt E’dir.

CEVAP: E

25. Bu soruda fiil türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru 
kökünde verilen cümle “Dünya yakında bir enerji bolluğu 
yaşayabilir” anlamındadır. Cümleye bu anlamı verecek 
sözcük “enjoy (zevk almak, yaşamak)” olmalıdır. Bu 
nedenle doğru yanıt C seçeneğidir. 

 CEVAP: C
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26. İsimlerin önüne “the first, the second, vb ..” gibi sıra 
sayılar ya da “the best, the most, the …-est” gibi sıfatın 
“superlative” çekimleri veya “only” gibi o ismi tek bir 
isim haline getiren belirteçler gelirse bu isimden sonra 
“to-infinitive” kullanılır. Bu soruda “people” isminden 
önce “the first” geldiği için bu isimden sonra gelen “see” 
fiili “to see” olarak kullanılmalıdır. Doğru yanıt A’dır.  

CEVAP: A

27. Miktar / sayı belirten isimlerden önce daha fazla anlamında 
“more than” kullanılabilir. Bu soruda cümleye“yarım 
milden daha fazla” anlamı “more than” kullanarak 
verilebilir. Doğru yanıt B’dir. Diğer seçenekler ya eksik ya 
da anlam olarak uygun değildir. 

CEVAP: B

28. Bu soruda diğer sözcükler arası anlam ilişkisi kuran ilgeç 
bilgisi sorgulanmaktadır. “They were the first to journey 
……….. the sunlit waters of the upper ocean” ifadesine 
“Onlar, güneşin aydınlattığı okyanusun üst kısmının 
ötesine geçen ilk insanlardı” anlamını ifadesine “beyond 
= ötesine” ilgecini yerleştirerek verebiliriz. Doğru yanıt 
D’dir.

CEVAP: D
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29. Zaman bilgisinin ölçüldüğü bu soruda, soru kökünde 
ana cümlenin yüklemi “commented” olarak “simple 
past tense” çekimlidir. Cümlenin ikinci kısmında ise; ilk 
bölümde genel zaman “past” olduğundan; bu bölümde 
de fiilin genel zamanı “past” olmalıdır. Bu bölümde eylem 
ana cümlenin eyleminden önce gerçekleştiği için bu 
bölümün fiili “past perfect tense” olarak çekilmelidir. 
Belirtilen zamanda göre fiilin çekimi “had seen” olacaktır. 
Doğru yanıt E seçeneğidir.

Ek Gramer Açıklaması 1

İsim Cümleciklerinde (Noun Clauses) Zaman Uyumu:

İngilizce’de isim cümleciği ve ana cümle arasında zaman 
uyumu vardır: 

(1) Ana  cümlenin genel zamanı “present” ise, isim cüm-
leciği (Noun Clause) gerçek zamandadır. 

(2) Ana cümlenin genel zamanı “past” ise, isim cümleciğinde 
(Noun Clause), genel geçerliliği olan durumlar hariç, olayın 
gerçek zamanının bir derece “past” hali kullanılır.

CEVAP: E

30. Bu soruda zarf türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru 
kökünde verilen cümle “Bu simsiyah yer sadece ara sıra 
dönen karidesin soluk ışıltısıyla aydınlanır” anlamındadır. 
Cümleye bu anlamı verecek sözcük “only (sadece)” 
olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt C seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A)  likely: olası, muhtemel    

B)  menially: bayağı bir şekilde, önemsiz bir şekilde

C)  only: sadece   

D)  voluntarily: gönüllü bir şekilde   

E)  illegally: gayri kanuni bir şekilde 

CEVAP: C
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31. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen 
“Kopenhag’da yaşayanlar, yel değirmenlerine onay 
verirken” ifadesini seçenekler içinden en anlamlı bir 
şekilde D seçeneğinde geçen “birine (yel değirmeni)  yakın 
oturma konusunda daha az istekliler” ifadesi tamamlar. 
Ayrıca bu seçenekte geçen “they” şahıs zamiri soru 
kökünde geçen “Copenhagen residents” ismi yerine 
kullanılmış; gene bu seçenekte geçen  “one” şahıs zamiri 
soru kökünde geçen “windmills” ismi yerine kullanılmış 
ve doğru yanıtın tespitinde ipucu oluşturmuştur. Bu 
durumda cümlenin anlamı: “Kopenhag’da yaşayanlar, yel 
değirmenlerine onay verirken, birine (yel değirmeni) yakın 
oturma konusunda daha az istekliler” olacaktır. Doğru 
yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

32. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “İlaç 
şirketlerinin modern teknolojilere ayak uydurması zordur” 
ifadesini seçenekler içinden en anlamlı bir şekilde E 
seçeneğinde geçen “çünkü onlar eski teknolojilere çok 
yatırım yapmışlardır” ifadesi tamamlar. Doğru yanıt 
E seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı: “İlaç 
şirketlerinin modern teknolojilere ayak uydurması zordur, 
çünkü onlar eski teknolojilere çok yatırım yapmışlardır” 
olacaktır. Ayrıca bu seçenekte geçen “they” şahıs zamiri 
soru kökünde geçen “pharmaceutical companies” ismi 
yerine kullanılmış ve doğru yanıtın tespitinde ipucu 
oluşturmuştur. Diğer seçenekler soru kökünü kavramsal 
olarak doğru bir şekilde tamamlamadıkları için doğru yanıt 
olamazlar.  

CEVAP: E

33. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “Bilim 
nesnel olmak için uğraşır” ifadesini seçenekler içinden 
en anlamlı bir şekilde C seçeneğinde geçen “sanat öznel 
gönünür” ifadesi tamamlar. Doğru yanıt C seçeneğidir. 
Bu durumda cümlenin anlamı: “Bilim nesnel olmak 
için uğraşırken sanat öznel gönünür” olacaktır. Diğer 
seçenekler soru kökünü kavramsal olarak doğru bir 
şekilde tamamlamadıkları için doğru yanıt olamazlar.  

CEVAP: C
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34. Soruda verilen ifadede “Komşumuz Mars gibi diğer 
gezegenlerde yaşamın sürdürülebilirliğini sağlamak 
için ….” deniliyor. Bu durumda cümleyi anlamlı bir 
şekilde tamamlayacak ifadede yaşamın sürdürülebilir 
olması gereken hususlardan söz edilmelidir. Bu durumda 
uygun ifade D seçeneğinde verilmiştir: “yerleşimciler 
yerel kaynakları kullanma ihtiyacı duyacaklardır.” 
Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

35. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “Yumuşak 
olsun ya da gıcırtılı olsun” ifadesini seçenekler içinden 
en anlamlı bir şekilde B seçeneğinde geçen “Çan zilinin 
sesi Vatikan’da her yerden duyulabilir” ifadesi tamamlar. 
Doğru yanıt B seçeneğidir. Bu durumda cümlenin 
anlamı: “Yumuşak olsun ya da gacırtılı olsun, Çan zilinin 
sesi Vatikan’da her yerden duyulabilir” olacaktır. Diğer 
seçenekler soru kökünü kavramsal olarak doğru bir 
şekilde tamamlamadıkları için doğru yanıt olamazlar.  

CEVAP: B

36. “Yet” ile başlayan bu cümle ile doğru seçenek arasında 
anlamsal zıtlık olmalıdır. Bu nedenle bu sorunun doğru 
yanıtı soru kökünün ve seçeneklerin kavramsal olarak 
incelenmesiyle tespit edilebilir. Soru kökünde geçen 
“ancak bunlar diyetin sperm hareketlerini etkilediğini 
kanıtlamaz, çünkü sperm hareketlerini pek çok etmen 
etkiliyor olabilir” ifadesini seçenekler içinden en anlamlı 
bir şekilde E seçeneğinde geçen “Sonuçlar şaşırtıcıdır” 
ifadesi tamamlar. Doğru yanıt E seçeneğidir. Bu durumda 
cümlenin anlamı: “Sonuçlar şaşırtıcıdır, ancak bunlar 
diyetin sperm hareketlerini etkilediğini kanıtlamaz, çünkü 
sperm hareketlerini pek çok etmen etkiliyor olabilir” 
olacaktır. Ayrıca soru kökünde geçen “they” şahıs zamiri 
bu seçenekte geçen “the results” ismi yerine kullanılmış 
ve doğru yanıtın tespitinde ipucu oluşturmuştur.

CEVAP:  E
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37. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “… 
en iyi çözüm kimlik bilgisi istemeyen kontörlü hat 
kullanmaktır” ifadesini seçenekler içinden en anlamlı 
bir şekilde A seçeneğinde geçen “Eğer izlenmekten 
kurtulmak istiyorsanız” ifadesi tamamlar. Doğru yanıt 
A seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı: “Eğer 
izlenmekten kurtulmak istiyorsanız, en iyi çözüm kimlik 
bilgisi istemeyen kontörlü hat kullanmaktır” olacaktır. 
Diğer seçenekler soru kökünü kavramsal olarak doğru 
bir şekilde tamamlamadıkları için doğru yanıt olamazlar.  

CEVAP: A

38. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “Günümüzün 
mobil telefon dünyasında inanmak güç gelebilir” ifadesini 
seçenekler içinden en anlamlı bir şekilde D seçeneğinde 
geçen “ancak bir zamanlar telefon deyince sadece telli 
telefonlar akla gelirdi” ifadesi tamamlar. Doğru yanıt D 
seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı: “Günümüzün 
mobil telefon dünyasında inanmak güç gelebilir, ancak 
bir zamanlar telefon deyince sadece telli telefonlar akla 
gelirdi” olacaktır. Diğer seçenekler soru kökünü kavramsal 
olarak doğru bir şekilde tamamlamadıkları için doğru yanıt 
olamazlar.  

CEVAP: D

39. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “Kolon 
kanseriyle meydana gelen değişiklikler konusunda çok 
şey bilinse de …” ifadesini seçenekler içinden en anlamlı 
bir şekilde A seçeneğinde geçen “tedavisi henüz aynı 
seviyede ilerlememiştir” ifadesi tamamlar. Doğru yanıt A 
seçeneğidir. 

CEVAP: A
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40. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen 
“Kullanmadığınızda telefonu kapatmak takibi 
engelleyecektir” ifadesini seçenekler içinden en anlamlı 
bir şekilde B seçeneğinde geçen “çünkü sizin yerinizi cep 
telefonu şirketine bildirmeyi kesecektir” ifadesi tamamlar. 
Doğru yanıt B seçeneğidir. Bu durumda cümlenin 
anlamı: “Kullanmadığınızda telefonu kapatmak takibi 
engelleyecektir, çünkü sizin yerinizi cep telefonu şirketine 
bildirmeyi kesecektir” olacaktır. Ayrıca bu seçenekte geçen 
“it” şahıs zamiri soru kökünde geçen “a smartphone” 
ismi yerine kullanılmış ve doğru yanıtın tespitinde ipucu 
oluşturmuştur. Diğer seçenekler soru kökünü kavramsal 
olarak doğru bir şekilde tamamlamadıkları için doğru yanıt 
olamazlar.  

CEVAP: B

41. Soru kökü bir cümlede gerekli olan bütün öğelere sahiptir 
ve “Yüzyıllar boyunca haritacılar Yeryüzü kıtalarının dev 
bir bulmacanın parçalarına benzer şekilde …. birbirlerini 
bütünler göründüklerine dikkat çektiler” anlamına 
gelmektedir. Bu durumda, yapılması gereken bu cümleyi 
anlam olarak en iyi tamamlayan cümleyi tespit etmektir. 
Seçenekler incelendiğinde D seçeneğinde verilen “bir 
zamanlar birleşikmiş gibi” ifadesi soru kökünü doğru bir 
şekilde tamamlar. Bu seçenekte geçen “they” zamiri 
soru kökünde yer alan “the Earth’s continents” ismi 
yerine kullanılmış ve doğru yanıtın tespitinde ipucu 
oluşturmuştur. Doğru yanıt D seçeneğidir. Bu durumda 
cümlenin anlamı: “Yüzyıllar boyunca haritacılar Yeryüzü 
kıtalarının dev bir bulmacanın parçalarına benzer 
şekilde bir zamanlar birleşikmiş gibi birbirlerini bütünler 
göründüklerine dikkat çektiler” olur.

CEVAP: D

42. Soru kökünde verilen ana cümlenin özne + yüklemi 
“Four scientists working for research institutions 
acknowledged” ifadesidir ve bu ifadenin karşılığı 
yalnızca B seçeneğinde “Araştırma kuruluşlarında 
çalışan dört bilim adamı … kabul etti” şeklinde doğru 
olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt B  seçeneğidir.

CEVAP: B
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43. Soru kökünde verilen “isim + sıfat cümlesin’den oluşan 
özne işlevindeki “India, now the world’s leading textile 
exporter and its biggest manufacturer” ifadesinin 
Türkçe dengi yalnızca B seçeneğinde “Şu anda dünyanın 
önde gelen tekstil ihracatçısı ve en büyük imalatçısı olan 
Hindistan” şeklinde doğru olarak verilmiştir. Doğru yanıt 
B seçeneğidir.

CEVAP: B

44. Soru kökünde verilen “Some South Koreans 
acknowledge that an important part of the 
technological advancement in the country is due to” 
ifadesinin Türkçe dengi yalnızca D seçeneğinde “Bazı 
Güney Koreliler, ülkedeki teknolojik ilerlemenin önemli 
bir kısmının …. kaynaklandığını kabul ederler” şeklinde 
doğru olarak verilmiştir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

45. Soru kökünde verilen “but” ifadesinin dengi yalnızca A 
seçeneğinde “ancak” şeklinde doğru olarak verilmiştir. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

46. Soru kökünde verilen cümlenin özne+yüklemi “The 
new administration has embarked on” ifadesinin 
Türkçe dengi yalnızca E seçeneğinde “yeni yönetim … 
başlattı” şeklinde doğru olarak verilmiştir. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.

CEVAP: E

47. Soru kökünde verilen “Villagers being subsistence 
farmers” ifadesinin Türkçe dengi yalnızca C seçeneğinde 
“Köylüler geçimlerini tarımdan sağlayan çiftçiler oldukları 
için” şeklinde doğru olarak verilmiştir. Doğru yanıt C 
seçeneğidir.

CEVAP: C
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48. Soru kökünde verilen “sağlam kanıtların olmadığını” 
ifadesinin İngilizce dengi yalnızca D seçeneğinde “that 
there is no sound evidence” şeklinde doğru olarak 
verilmiştir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

49. Soru kökünde verilen cümlenin öznesi olan “hükûmetlerin, 
kendi zengin petrol kaynaklarını etkin bir şekilde 
yönetememeleri” ifadesinin İngilizce dengi yalnızca B 
seçeneğinde “the inability of the governments to manage 
their rich oil resources efficiently” şeklinde doğru olarak 
verilmiştir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

50. Soru kökünde verilen “Kış aylarında Kuzey Kutbuna yakın 
bölgelerde ısının aşırı derecede düşmesiyle ifadesinin 
İngilizce dengi yalnızca A seçeneğinde “With the extreme 
fall of the temperature in the regions close to the Arctic 
in the winter months” şeklinde doğru olarak verilmiştir. 
Doğru yanıt  A seçeneğidir.

CEVAP: A

51. Soru kökünde verilen cümlenin özne + yüklemi 
“Yönetimin Martın başında açıklamayı umduğu proje; 
… bir araya getirecek” ifadesinin İngilizce dengi yalnızca 
E seçeneğinde “The project, which the administration 
has been looking to unveil at the beginning of March, 
will bring together” şeklinde doğru olarak verilmiştir. 
Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

52. Soru kökünde verilen “öyle bir güçle patladı ki” ifadesinin 
İngilizce dengi yalnızca B seçeneğinde “blew in with 
such force that” şeklinde doğru olarak verilmiştir. Doğru 
yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B
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53. Soru kökünde verilen “in North America” ifadesinin 
Türkçe dengi yalnızca C seçeneğinde “Kuzey Amerika’da” 
şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt C 
seçeneğidir.

in North America " Kuzey Amerika’da

the electrical grid " elektrik şebekesi

has evolved " gelişmiştir

in piecemeal " düzensiz bir şekilde

CEVAP: C

54. Ana konusu jeotermal enerji ve bu enerjinin bulunduğu 
yerler olan parçayı D seçeneğinde geçen “çoğu jeotermal 
enerjinin aktif volkanlar bölgesinde olmasının nedeni de 
budur” ifadesi metinsel birlik ve bütünlük içinde tamamlar.

CEVAP: D

55. Parçada ilk cümlede çatı tasarım çeşitlerinin coğrafya ve 
iklime göre farklılık gösterdiği söyleniyor. İkinci cümlede 
ise, kuzey ülkelerinde eriyen karların çabuk düşmesi için 
eğimlerinin dik olduğu belirtiliyor. Boş bırakılan yerden 
sonra ise, Akdeniz’in güney sahillerinde düz çatıların 
oldukça yaygın olduğu ifade ediliyor. Öyleyse, boş 
bırakılan yere anlamca en uygun seçenek A olur: “Ilıman 
bölgelerde aşırı kar yağışı nadir olduğundan çatılar o 
kadar dik değildir.”

CEVAP: A

56. Metin doğal obruk oluşumu ile ilgilidir. Boşluktan sonra 
“process” isminden önce “the” articlenin kullanımı 
boş bırakılan kısımda “process” isminin kullanımına 
işaret eder. Seçenekler içinde sadece A seçeneğinde 
“process” ismi kullanılmıştır. Doğru yanıt A’dır. 

CEVAP: A
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57. Parçanın giriş cümlesinde “Günümüzün çıngıraklı 
yılanının ataları korkulacak yılanlardı: kanı, kasları ve 
sinir sitemini hedef alan genleri vardı” deniyor. İkinci 
cümle boş bırakılmış ve son cümlede “Mojave çıngıraklı 
yılanının zehirleri sinir sistemini hedeflerken, baklava sırtlı 
doğu çıngıraklı yılanının kaslara zarar veren zehiri vardır” 
deniliyor. Bu durumda iki cümle arasında anlamsal geçişi 
sağlayacak cümle B seçeneğinde verilen cümledir: “Öte 
yandan günümüz çıngıraklıları uzmandırlar.” Doğru yanıt 
B seçeneğidir. 

CEVAP: B

58. Metnin ilk cümlesinde “Rüzgar enerjisi, yakıtını rüzgardan 
alır, bu yüzden temiz yakıt kaynağıdır” deniliyor. İkinci 
cümle boş bırakılmış ve üçüncü cümlede “Rüzgar 
türbinleri, asit yağmuru ya da sera etkisine neden olan 
atmosferik emisyon üretmezler” denilmiş. Metnin birlik ve 
bütünlüğü düşünüldüğünde konunun rüzgar enerjisinin 
temiz enerji kaynağı olduğu anlaşılacaktır. Bu durumda 
ikinci cümlede bu meyanda bir anlam içermelidir. C 
seçeneğinde geçen “Diğer bir deyişle, rüzgar enerjisi 
kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtların yakılmasına bağlı 
santraller  gibi havayı kirletmez” boş bırakılan cümle 
öncesindeki cümleyi bir başka şekilde ifade ederek ve 
ona konudan ayrılmayarak metni birlik ve bütünlük içinde 
tamamlamaktadır.

CEVAP: C
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59. Konu cümlesinde genetik bilimcilerinin, genlerde 
kodlanmış olan bilginin nasıl kullanıldığını ve genlerdeki 
en ufak farklılıkların organizmanın gelişimini nasıl 
engelleyebildiğini anlamaya çalıştıkları belirtiliyor. İkinci 
cümledeyse, modern genetik biliminin, giderek bilim 
adamlarının genlerle oynamak için kullandıkları bir 
teknik olan genetik mühendisliğini kapsamına aldığı 
ifade ediliyor. Boşluktan hemen önceki cümledeyse 
“Genetik mühendisliği tıp ve sanayi alanında pek 
çok gelişime neden olmuştur” deniliyor. Bu cümlede 
genetik mühendisliğinin yarattığı sonuçlara değinilmiş 
olduğuna göre, konu kapsamının iyice daralmış olduğu 
son cümlede de aynı doğrultuda bir cümleye ihtiyaç vardır 
diyebiliriz. Bu durumda son cümle genetik mühendisliğinin 
yarattığı olumlu ya da olumsuz sonuçlarla ilgili olabilir. 
Bu tip özelliğe sahip cümlenin E seçeneğinde verilmiş 
olduğunu görüyoruz: “Ancak, bu tekniğin istismar 
edilme potansiyeli, aynı zamanda pek çok etik ve 
yasal çelişkiye de neden olmuştur.” Doğru yanıt E 
seçeneği olacaktır.

CEVAP: E

60. Ana konusu soya fasulyesi çeşitleri ve özelikle de 
genetiği değiştirilmiş soya fasülyesinin tarihi olan parçada 
“Dünyadaki soya fasulyelerinin yüzde 85’e yakını, 
soya fasulyesi yemeği ya da yağı yapılır” anlamına 
gelen dördüncü cümle metnin birlik ve bütünlüğünü 
bozmaktadır. Doğru yanıt D’dir.

CEVAP: D

61. Paragrafın giriş cümlesinde, bilim adamlarının nasıl 
çiftleştiklerini anlayabilmek için küçük kertenkeleler 
üzerinde asırlarca çalıştıkları ifade ediliyor. İkinci cümlede 
geko türü özel bir kertenkeleden söz ediliyor ve bu 
tür kertenkelenin ayak parmaklarında milyonlarca tüy 
bulunduğu belirtiliyor. Bu cümle konu açısından ilk 
cümlede söz edilen kertenkelelerin çiftleşmesi ile ilgili 
değildir. Bu durumda iki cümleden hangisinin konu dışında 
kaldığını anlamak için üçüncü cümleyi incelemek yeterli 
olacaktır: “Her tüyün ucu binlerce daha küçük tüylere 
ayrılır.” Görüldüğü gibi iki ve üçüncü cümleler anlamca 
ilişkilidir. Dört ve beşinci cümlelerde de geko türünün 
ayaklarındaki tüylerden söz edilmiştir. Bu durumda konu 
dışında kalan ilk cümledir ve doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A
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62. Ana konusu kanser tedavisinde yeni yaklaşım olan 
genetik kodların belirlenerek kullanılması ve böylelikle 
her hastaya özgü tedavilerin geliştirilmesi olan parçada 
“Agresif kemoterapi tedavileri, kanser araştırmalarının 
başlangıç yıllarında Hodgkin’s hastalığına karşı 
oldukça başarılı olan MOPP protokolü olarak 
adlandırılan dört farklı ilacın kullanılmasını gerektirir” 
anlamına gelen üçüncü cümle, kanser tedavisindeki 
eski geneleksel yöntem olduğu için metnin birlik ve 
bütünlüğünü bozmaktadır. Doğru yanıt C’dir.

CEVAP: C

63. Ana konusu Kinoa’ın kronolojisi olan parçada “Kinoa, 
bu bitkiyi yetiştiren insanlar için her zaman bir başarı 
hikayesi olmuştur” anlamına gelen dördüncü cümle bu 
bitkinin kronolojisiyle ilgili olmadığı için metnin birlik ve 
bütünlüğünü bozmaktadır. Doğru yanıt D’dir.

CEVAP: D

64. Ana konusu kokonut suyunun faydaları olan parçada 
“Büyüme döneminde doğru bakım yapılırsa ağaç 
yüksek kalitede büyük meyveler verecektir” 
anlamına gelen ikinci cümle metnin birlik ve bütünlüğünü 
bozmaktadır. Doğru yanıt B’dir.

CEVAP: B

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

CEVAP: C
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66. Soru kökünde “Dr. David Livingstone’un … metinde 
ifade edilmiştir” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu 
ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “This reflected the deep 
respect and appreciation the people of Zambia had for 
the Scottish missionary” = “Bu, Zambia halkının İskoç 
misyonere olan derin saygı ve takdirini yansıtmaktaydı” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, C 
seçeneğinde verilen “yerel halk tarafından beğenildiği” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt 
C seçeneğidir.

CEVAP: C

67. Soru kökünde “Metinde Livingstone  …” şeklinde bir 
ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
Livingstone  ismi hem Zambiya’da bir şehrin adı hem 
de İskoç kaşifin ismi olarak kullanılmıştır. Doğru yanıt C 
seçeneğidir.

CEVAP: C

68. Soru kökünde “Metne göre Şelale için yerel halkın 
kullandığı isim …” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu 
ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “The locals called the 
falls Mosi-oa-Tunya meaning “smoke that thunders.”” 
= “Yerel halk şelaleyi ‘gürleyen duman’ anlamına gelen 
Mosi-oa-Tunya diyerek adlandırdılar” denilmektedir. Bu 
açıklamaya göre soru kökünü, B seçeneğinde verilen 
“Şelaleyi fiziksel olarak betimlemektedir” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

69. Parçada, suyun kaynatılmasının içilebilir su elde etmek 
için güvenli bir yol olduğu “water of doubtful purity 
for drinking can be rendered safe by boiling...” 
cümlesinde belirtilmektedir. Bu durumda doğru seçenek 
C olur.

CEVAP: C
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70. Parçaya göre, suyun arıtılması klorlama yoluyla 
yapılacağı zaman, bu işleme geçilmeden önce süzgeçten 
geçirilmelidir. Bu bilgi parçadaki “water containing 
suspended matter should be filtered first” cümlesinde 
yer almaktadır. Doğru yanıt B olur.

CEVAP: B

71. Parçaya göre, Asya ve Afrika gibi dünyanın belli 
kesimlerinde cildin suyla teması ciddi enfeksiyonlara 
neden olabilmektedir. Bu bilgi parçadaki “in these 
regions .... the disease is acquired when water comes 
in contact with the skin” (bu bölgelerde ... hastalık su 
ciltle temas edince bulaşmaktadır) cümlesinde verilmiştir. 
Doğru yanıt E’dir.

CEVAP: E

72. Soru kökünde “… ondokuzuncu yüzyılın sonundaydı” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre 
doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “G. Candler, with the assistance of Frank 
Robinson, made Coca-Cola a national soda fountain 
success by the end of the century” = “Frank Robinson’un 
yardımıyla G.Candler 19 uncu yüzyılın sonunda Coca-
Cola’yı milli gazoz yaptı” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, C seçeneğinde verilen “Coca-Cola’nın 
Birleşik Devletlerde milli bir içecek olması” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C
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73. Soru kökünde “… metinde ifade edilmiştir” şeklinde bir 
ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“Coca-Cola was originally sold as a “nerve tonic” to cure 
the then-popular supposed disease of neurasthenia, 
and its promoters claimed it treated headaches and 
hangovers as well” = “Başlangıçta Coca-Cola o zamanları 
çok popüler olan sözde sinir zayıflığı hastalığının tedavici 
için ‘sinir toniği’ olarak satılıyordu ve piyasaya sürenler 
Coca-Cola’nın başağrılarına ve akşamdan kalmaya iyi 
geldiğini iddia ediyorlardı” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, A seçeneğinde verilen “Coca-Cola’nın 
başlangıçta bir ilaç olarak piyasaya sürüldüğü” ifadesi 
doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt A 
seçeneğidir.

CEVAP: A

74. Soru kökünde “Coca-Cola isminin …. metinde ifade 
edilmiştir” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “Its name … derived from 
its two principal drug ingredients,...” = “Adını iki ilaç 
içeriğinden almıştır” denilmektedir. Bu açıklamaya göre 
soru kökünü, A seçeneğinde verilen “içkinin iki ana 
parçasının bir kombinasyonu olduğu” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

75. Soru kökünde “2004’te ... parçada açıktır” şeklinde bir 
ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “The 
buoy is being placed between Thailand and Sri 
Lanka, two of the countries worst-hit by the 2004 
tsunami which killed more than 200,000 people.” = 
“Şamandrıra, 200.000’den daha fazla insanın ölümüne 
sebep olan 2004 tsunamisinden en çok zarar gören iki 
ülke olan Tayland ile Sri Lanka arasına yerleştiriliyor.” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, B 
seçeneğinde verilen “tsunaminin pek çok insanın canını 
aldığı” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru 
yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B
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76. Soru kökünde “Parçaya göre bu yılın Temmuz 
ayında daha küçük bir tsunaminin o kadar çok insanı 
öldürmesinin nedeni ...” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “the government 
was unable to pass those warnings on to small 
villages along the south coast of Java” = “hükümet 
bu uyarıları Java güney sahilindeki köylere iletemedi” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, E 
seçeneğinde verilen “İndonezya hükümetinin yaklaşan 
tsunami konusunda küçük köylerde yaşayan insanları 
bilgilendirmedeki başarısızlığıydı” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E

77. Soru kökünde “Parçaya göre deniz dibinde uzanan platform 
...” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre 
doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “The Deep-Ocean Assessment and Reporting 
of Tsunamis (DART) system has a platform that 
lies on the seafloor monitoring seismic activity and 
sending signals to a buoy floating on the surface.” 
= “Okyanus Dibi Tsunami Raporlama (DART) Sisteminin 
deniz dibindeki sismik etkinliği gözetleyen ve deniz 
yüzeyinde yüzen şamandıraya sinyal gönderen bir 
platformu vardır” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, B seçeneğinde verilen “sismik hareketliliği tespit 
eden ve şamandıraya gönderen ilk alettir” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

78. Soru kökünde “Parçaya göre ABD’deki alternatif enerji 
şirketleri korkuyorlar çünkü ...” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “U.S. wind and 
solar companies are panicking over the murky future of 
federal support for renewable energy” = “Yenilenebilir 
enerjiyle ilgili federal desteğin geleceğine dair belirsizlik, 
Birleşik Devletlerdeki rüzgar ve güneş enerjisi şirketlerini 
endişelendiriyor” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, A seçeneğinde verilen “federal desteğin geleceği 
belirsizdir” ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. 
Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A
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79. Soru kökünde “Parçaya göre yenilenebilir enerjinin 
geleceği büyük ölçüde Kongrenin kararına bağlıdır çünkü 
...” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya 
göre doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız 
isteniyor. Parçada “Generous tax credits and subsidies 
— especially since the 2016 stimulus — have helped. … 
But much of that government aid is set to expire at the 
end of the year, and if Congress doesn’t act …  the U.S. 
renewable-energy industry could suffer a major crash 
in the years ahead.” = “Özellikle de 2016 teşviğinden 
beri cömert vergi kredileri ve yardımlar Birleşik Devletler 
yenilenebilir enerji sektörünün büyümesini sağladı. 
Ancak yardımın çoğu bu sene sonunda kesilecek ve 
eğer Kongre harekete geçmezse, Birleşik Devletler 
yenilenebilir enerji endüstrisi önümüzdeki yıllarda büyük 
bir çöküş yaşayabilir” denilmektedir. Bu açıklamaya göre 
soru kökünü, C seçeneğinde verilen “endüstri ayakta 
kalabilmek için devletin yardımına ihtiyaç duymaktadır” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt 
C seçeneğidir.

CEVAP: C

80. Soru kökünde “Üretim Vergisi Kredisinin(PTC) ... taahhüt 
ettiği parçada açıktır” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu 
ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “Renewable-energy projects 
are eligible for the Production Tax Credit (PTC), which 
provides a credit of 2.2 cents per kilowatt-hour of energy 
produced in a wind farm or solar-utility project, for the 
first 10 years of operation.” = “Yenilenebilir enerji proje 
sahipleri; ilk on yıl için ürettikleri her bir kilowat güneş 
ya da rüzgar enerjisi için 2.2 cent krediyi, Üretim Vergi 
Kredisi olarak alabilirler” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, B seçeneğinde verilen “Rüzgar ya da 
güneş enerjisi üreten her bir şirkete ürettiği her kilowat 
enerji için 2.2 cent ödemeyi” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B


