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1. Cümleye “Bir enerji şirketi deniz aşırı rüzgar santrali 
inşaatı hazırlığı için Rodos Adası açığında deniz 
tabanının haritasını yapıyor” anlamını A seçeneğindeki 
“preparation = hazırlık” verebilir. Doğru yanıt A 
seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

B) accordance : uyum

C) defiance : başkaldırı, meydan okuma

D) progression : ilerleme, gelişme, yükselme  

E) relation : ilişki, alaka

CEVAP: A

2. Cümleye “Ergenler, çocukluktan olgunluk dönemine 
geçerken bazı biyolojik ve psikolojik değişimler geçirirler” 
anlamını B seçeneğinde geçen “transition” (geçiş) 
verebilir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

A) interaction : etkileşim

C) reference  : ilgi, referans

D) transfer  : transfer

E) activation  : aktivasyon

CEVAP: B

3. Bu soruda zarf türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Soru kökünde verilen cümle “İran nükleer programın 
sadece sivil amaçlı olduğunu söyleyerek suçlamaları 
reddetmektedir.” anlamındadır. Cümleye bu anlamı 
verecek sözcük “solely (sadece)” olmalıdır. Bu nedenle 
doğru yanıt E seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A)  commonly : yaygın bir şekilde 

C) apparently : açık, ayan beyan bir şekilde

B)  regretfully : pişman bir şekilde  

D) barely : zar zor

E)  solely : sadece, yalnızca 

CEVAP: E
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4. Cümleye “Buz katmanları eridikçe, sıcaklık arttıkça 
ve deniz hayvanları iklim değişikliğinden dolayı göç 
ettikçe Avrupa’nın denizleri görülmemiş bir oranda 
değişiyor” anlamını B seçeneğindeki “unprecedented = 
görülmemiş” verebilir. Doğru yanıt B seçeneğidir. 

Diğer seçenekler;

A) commonplace  : yaygın, sıradan, alelade     

C) bountiful : bol miktarda

D) generous : cömert    

E) irregular : düzensiz, kuralsız

CEVAP: B

5. Bu soruda fiil türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru kökünde 
verilen cümle “Bilim adamları; çarpışma durumunda 
gezegenimizi harap edecek öldürücü nesneleri on yıllardır 
izlemektedir” anlamındadır. Cümleye bu anlamı verecek 
sözcük “devastate (harap etmek)” olmalıdır. Bu nedenle 
doğru yanıt A seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A)  devastate  : harap etmek, tahrip etmek  

B)  dispatch  : sevk etmek, yollamak

C)  suffocate  : boğulmak   

D)  expedite  : hızlandırmak

E)  revolve : etrafında dönmek

CEVAP: A
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6. Bu soruda phrasal verb türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Soru kökünde verilen cümle “ABD bilimsel araştırmalar 
için hayvan göndermeye devam etti ancak fare ve böcek 
gibi bakımı daha kolay olan ve daha az yer kaplayan 
daha küçük yaratıkları daha çok kullanmaya başladı” 
anlamındadır. Cümleye bu anlamı verecek sözcük “take 
up (yer kaplamak)” olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt C 
seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A) turn down : reddetmek 

B)  break down : parçalara ayırmak

C) take up : yer kaplamak 

D)  make off with : çalıp, kayıplara karışmak

E)  put up with : tolere etmek, idare etmek

CEVAP: C

7. Zaman bilgisinin ölçüldüğü bu soruda, soru kökünde 
geçen “since the earthquake and tsunami” (deprem 
ve tsunamiden beri) ifadesi ilk boşluğa gelecek zamanın 
“present perfect” olmasını gerektirir. Bu zaman diliminde 
fiilin doğru çekimi E seçeneğinde verilmiştir. İkinci 
bölümde ise bir sıfat cümleciği yer alıyor. Sıfat cümlecikleri 
temel cümleyle zaman uyumu şartı gerektirmez. Bu sıfat 
cümleciği Mart ayında gerçekleşmiş olan deprem ve 
tsunamiye işaret ediyor. Bu durumda ikinci boşluğa 
gelecek fiilin çekimi “simple past” olmalıdır. Cümlenin 
anlamı “Japonya, Mart ayında ülkeyi vuran deprem ve 
tsunamiden beri ileriye dönük bazı adımlar atmıştır” olur. 
Doğru yanıt E seçeneğidir. 

CEVAP: E
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8. Bu sorunun ilk bölümünde zaman bilgisi ikinci bölümünde 
ise “participles” konusu sorgulanmaktadır. Sorunun ilk 
bölümünde geçen “in our century” ifadesi bu bölümde 
“present” ya da “past” tenselerden herhangi birinde 
kullanılabileceğine işaret etmektedir. Bu fiilin sağında 
nesne olmaması bu fiilin edilgen çekilmesini gerektirir. D 
ve E seçeneğinin ilk bölümde verilen fiil çekimleri bu iki 
kritere de uygun olmadığından doğru yanıta A, B ve C 
seçeneklerinden biri olabilir. Bu üç seçenek arasındaki 
ayrımı ise “participles” bilgisini kullarak çözebiliriz. 
Sorunun ikinci bölümünde etken yapıda kısaltılmış bir 
yapı vardır. “Participles” yapıların etken kullanımlarında 
fiil, Ving şeklinde yapılandırılır. Doğru yanıt C’dir.

CEVAP: C

9. Bu soruda her iki boşlukta da bağıl bir ilgeç 
sorgulanmaktadır. İlk boşluktan sonra gelen “secrecy” 
sözcüğünden önce “in” ilgeci kullanılır. İkinci boşluktan 
önce gelen “worry” sözcüğünden sonra da “about” 
ilgeci kullanılır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

10.  Bu soruda her iki boşlukta da bağıl bir ilgeç 
sorgulanmaktadır. İlk boşluktan önce gelen “focus” 
sözcüğünden sonra “on” ilgeci kullanılır. İkinci boşluktan 
önce gelen “paying attention” sözcüğünden sonra da 
“to” ilgeci kullanılır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

11. İlk boşlukta “analyzing data from 270 monitoring sites 
around the country” ifadesine “-erek / -arak”  anlamını 
vermek üzere “by” ilgeci kullanılır. İkinci boşlukta bağıl 
bir ilgeç sorgulanmaktadır. Bu boşluktan sonra gelen 
“precipitation” sözcüğünden önce bağıl ilgeç olarak “in” 
ilgeci kullanılır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C
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12. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek varılabilir. Soru kökündeki ilk cümle, 
“Kinoa’nın ana vatanı her zaman Andes bölgesi olarak 
bilinecektir,… ” anlamına gelirken, ikinci cümle “… bu 
bölge kinoa üretimi yapılan tek yer olarak kalmak zorunda 
değildir” anlamına gelmektedir. Cümlelerin anlamları 
incelendiğinde iki cümle arasında anlamsal dolaylı zıtlık 
ilişkisi olduğu görülür. Bu tür dolaylı zıtlık ilişkisi içeren 
iki cümleyi birbirine bağlamak için seçenekler içinden 
yalnızca B seçeneğinde geçen “although = -se bile, 
-e rağmen” bağlacı kullanılabilir. Bu durumda cümlenin 
anlamı “Kinoa’nın ana vatanı her zaman Andes bölgesi 
olarak bilinecek olsa da bu bölge kinoa üretimi yapılan 
tek yer olarak kalmak zorunda değildir” olacaktır. Doğru 
yanıt B seçeneğidir.

Seçenekler: 

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

B) Although: “-e rağmen” anlamına gelen yan cümlenin 
beklenti yarattığı cümleleri ana cümlenin bu beklentiyi 
boşa çıkardığı cümlelere bağlamak için kullanılır. Bu 
cümlede hem yapısal olarak hem de anlamsal olarak 
doğru yanıttır.

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

D) Because: Yan cümlenin neden, ana cümlenin de 
sonuç  olduğu  “adverbial clause of  cause” bağla-
cı olarak kullanılan “-den dolayı, çünkü, -dığı için” 
anlamına gelen bir sözcüktür. Bu cümlede kavramsal 
olarak doğru yanıt olamaz. 

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

CEVAP: B
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13. Bu soruda edat öbeği türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Soru kökünde verilen cümle “Günümüzde dünyanın en 
büyük şirketlerinin hemen hemen yarısı finansal raporların 
yanı sıra sosyal ve çevresel raporlar da düzenletmektedir” 
anlamındadır. Cümleye bu anlamı verecek sözcük “in 
addition to (yanı sıra)” olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt 
B seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A) owing to  : -den dolayı 

B) in addition to  : -nın yanı sıra  

C)  despite : -e rağmen 

D)  regarding : ile ilişkin olarak

E)  in case of : olmaz da olur diye

CEVAP: B

14. Bu soruda “participle” türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Soru kökünde verilen cümle “Beş Amerikalıdan birinin obez 
olduğu 1990’lar ile kıyasla günümüzde üç Amerikalıdan 
biri obezdir” anlamındadır. Cümleye bu anlamı verecek 
sözcük “compared to (ile kıyasya)” olmalıdır. Bu nedenle 
doğru yanıt E seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A) because of : -den dolayı           

B) for all that : -e rağmen 

C) at any rate : her ne olduysa oldu           

D) despite  : -e rağmen

E)  compared to : ile kıyasla

CEVAP: E
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15. Bağlaç ve clauses bilgisinin sorgulandığı bu soruda 
seçenekler incelendiğinde, bu sorunun relative clause ya 
da noun clause bilgisini sorguladığı anlaşılır. Boşluğun 
hemen önünde fiil türü bir sözcük olması, boşluktan 
sonraki cümleciğin yüklemin nesnesi konumundaki bir 
noun clause olduğunu gösterir. Noun clause sorularında, 
boşluktan sonra gelen isim cümleciğindeki eksik unsur 
tespit edilmeli ve bu unsura karşılık gelen soru kelimesi 
bağlaç olarak kullanılmalıdır. Boşluğun hemen arkasında 
yer alan “sonuçlar …. olacaktır” (the consequences 
will be) ifadesinde eksik olan bilgi, “ne” olacağıdır. Bu 
durumda doğru yanıt B seçeneğindeki “what” olacaktır. 

NOT: İsim cümleciği tam yargı cümlesi ise, o zaman 
bağlaç “that” olur. Ayrıca, isim cümleciğinde bir belirsizlik 
ya da ikircikli durum varsa, bu durumda bağlaç “whether” 
ya da “if” olacaktır.

CEVAP: B

16. Seçeneklere dikkatlice bakıldığında, iki parçadan olan 
yapılar dikkat çekmektedir. Bu gibi sorularda, özellikle bu 
iki parçalı yapıların arasına ne gibi sözcük ya da kalıpların 
gelmesinin gerektiğine dikkat edilmelidir. A seçeneğindeki 
“both … and …” her iki tarafta da aynı türden sözcük 
ya da dilbilgisi yapısının gelmesini gerektirir. Sorudaki 
duruma bakılırsa, bu şartın sağlandığı görülür. B seçeneği 
bir comparative yapıdır ve araya sıfat, zarf ya da isim 
türü bir sözcük gelmelidir. İsim türü bir sözcük gelirse, 
bu ismin miktarı ve niceliği söz konusu olmalıdır. Ancak 
cümlede böyle bir durum yoktur. C seçeneğindeki “just” 
benzerlik durumuna işaret etmektedir, ancak cümlede 
böyle bir anlam söz konusu değildir. D seçeneğindeki “so 
… that” bağlacında aradaki boşluğa sıfat ya da zarf türü 
sözcük gelmelidir. Ardından “that” bağlacından sonra ise 
özne ile başlayan tam cümle gelmelidir. E seçeneğindeki 
“such … as” ise örnek vermek amacıyla kullanılır ve 
hem araya hem de sona isim gelmelidir. Ancak cümlede 
iki boşluktan sonra gelen isim öbekleri ön taraftaki 
herhangi bir şeye örnek oluşturmamaktadır. Bu durumda 
doğru yanıt A seçeneği olur. Cümlenin anlamı “Camın 
kırılmasına neden olan şey, hem meteor parçacağının 
patlaması, hem de hız kaybederken oluşturduğu basınç 
dalgalarıydı.”

CEVAP: A
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17. Yan cümlecikte “Gökbilimciler şu ana kadar yerküreye 
benzeyen bir gezegen bulamadılar” diyerek bir 
beklenti yaratılmakta ancak bu beklenti ana cümledeki 
“bu hiç olmadığı anlamına gelmez” denilerek boşa 
çıkartılmaktadır. Yan cümlede beklentinin yaratılıp 
ana cümlede reddedildiği cümlelerde “concessive 
contrast” bağlacı olan “though, although, even 
though” kullanılabilir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

18. Bu soruda her iki boşluktan sonra da “to-infinitive” yapı 
kullanılması boşlukları dolduracak ifadenin “correlative 
conjunction” yapısı olmasını gerektirir. “Correlative 
conjunction” adını verdiğimiz bağlaçlar, benzer 
özellik ve nitelikteki iki unsuru ilişkilendirmek üzere 
kullanılır ve birinciden sonra ne tür bir sözcük ya da yapı 
kullanılmışsa, ikinciden sonra da aynı türden sözcük ya 
da yapı kullanılmalıdır. Seçenekler içinde bu özelliğe 
uygun düşen ikili bağlaçlar; A, C ve E seçeneklerinde 
verilmiştir. Bu üç seçenek arasında seçimi cümlenin 
anlamını inceleyerek yaparız. Cümlenin anlamı “Bilim 
adamları sadece enerjiyi mümkün olduğu kadar etkili 
ve ucuz üretmek için değil aynı zamanda ekonomik bir 
şekilde kullanmak için de çaba göstermektedir” olacaktır. 
Doğru yanıt E seçeneğidir.

Ek Gramer Notu:

Correlative Conjunctions

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

neither .…. nor (ne …. ne de ….)

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

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

CEVAP: E

19. Soru kökü işlevsel olarak incelendiğinde “campaigners 
spend a lot of time thinking about ……… ifadesinden 
sonra kısaltılmış bir isim cümleciğinin geldiği görülecektir. 
Cümleye “Kampanya yapanlar, mesajlarını motive edici 
bir şekilde nasıl yazacaklarını düşünmek için çok zaman 
harcarlar” anlamına “how” soru-bağlacı ile verebiliriz.   
Doğru yanıt B seçeneğidir. 

CEVAP: B
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20. Bu soru incelendiğinde “the Amazon region” isim öbeğini 
niteleyecek bir “adjective clause” yapısının ilgi zamirinin 
eksik olduğu görülecektir. Bu yapıdaki “adjective clause” 
içinde işlevi “özne” olan bir ismi nitelemek için “which” ilgi 
zamiri kullanılabilir. Bu tür non-defining adjective clause 
yapılarda “that” kullanılmaz. Bu nedenle, seçenekler 
içinde “the Amazon region” ismini doğru niteleyen 
“adjective clause” yapısı “which” olmalıdır. Doğru yanıt 
B’dir. 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 study will also help to assess the potential value 
of the biodiversity under the canopy and the growth of 
human settlements in the Amazon region. The Amazon 
region is home to a number of fast-expanding cities, as 
well as uncontacted indigenous tribes.

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 atarak yazarız. Bu durumda yukarıdaki cümle “The 
study will also help to assess the potential value of 
the biodiversity under the canopy and the growth of 
human settlements in the Amazon region, which  is 
home to a number of fast-expanding cities, as well as 
uncontacted indigenous tribes” şeklini alacaktır. Doğru 
yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

21. Bu soruda fiil türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru 
kökünde verilen cümle “Günümüzde işitme cihazları bir 
çok gelişmiş özelliğe sahiptir” anlamındadır. Cümleye bu 
anlamı verecek sözcük “offer (sunmak, sahip olmak)” 
olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A)  retard : geciktirmek   

B)  offer : sunmak, sahip olmak

C)  impede : engellmek     

D)  notify  : bilgi vermek, uyarmak

E)  terminate  : sonlandırmak

CEVAP: B
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22. Bu soru incelendiğinde “directional microphones” isim 
öbeğini niteleyecek bir “adjective clause” yapısının ilgi 
zamirinin eksik olduğu görülecektir. Bu yapıda olduğu 
gibi sıfat cümleciği içinde işlevi özne olan bir cins 
ismi nitelemek için “which / that” ilgi zamirlerinden biri 
kullanılır. Bu nedenle, seçenekler içinde “directional 
microphones”  ismini doğru niteleyen “adjective clause” 
yapısının ilgi zamiri “which” olmalıdır. Bu soruyu doğru 
cevaplayabilmek için soru kökünde yer alan karmaşık 
cümleyi oluşturan basit cümleleri tahmin etmeli ve iki 
cümlenin nasıl birleştirildiğini bilmeliyiz. Bu karmaşık 
cümlenin iki temel cümlesi şöyledir:

One of these is directional microphones. Directional 
microphones do a better job of picking up the noise 
in front of the listener and reducing background noise 
interference.

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 atarak yazarız. Bu durumda yukarıdaki cümle “One 
of these is directional microphones which do a better 
job of picking up the noise in front of the listener 
and reducing background noise interference” şeklini 
alacaktır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

23. Bu soruda edat öbeği türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru 
kökünde verilen cümle “Bu konuşmanın tespit edilmesi 
hususunda özellikle önemlidir” anlamındadır. Cümleye 
bu anlamı verecek sözcük “with respect to (hususunda)” 
olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt A seçeneğidir. 

Seçenekler; 

A)  with respect to : hususunda   

B)  in case of  : -ması durumunda

C)  in return for : -e karşılık olarak  

D)  owing to : -den dolayı 

E)  despite : -e rağmen

CEVAP: A
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24. Yapısal olarak birbirinden ayrı iki cümle arasındaki anlam 
ilişkisini kurabilmek ve böylelikle akıcılığı sağlayabilmek 
için kullandığımız yapılara “transition adverbs 
/ transitors / connectors” adını veririz. Bu soruda 
“transition adverbs / 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 “Diğer bir özellik de uyumlu telefonlar ile 
konuşurken tüm dış sesleri kesen ayrıca telecoil olarak 
da bilinen telefon adaptörleridir” ve boşluktan sonra 
gelen cümle ise “Kullanıcıların toplu duyuruları doğrudan 
almalarına imkan tanırlar” şeklinde çevrilebilir. Seçenekler 
incelendiğinde bu iki ifadeyi birbirine bağlayacak 
geçiş kelimesinin (transition adverbs / transitors / 
connectors) “İlave olarak, ek olarak” anlamına gelen “In 
addition” olduğunu görülecektir. Bu durumda cümlenin 
anlamı: “Diğer bir özellik uyumlu telefonlar ile konuşurken 
tüm dış sesleri kesen ayrıca telecoil olarak da bilinen 
telefon adaptörleridir. İlave olarak, kullanıcıların toplu 
duyuruları doğrudan almalarına da imkan tanırlar” 
olacaktır.  Doğru yanıt E seçeneğidir.

Seçenekler; 

A) However : “ancak, bununla birlikte” anlamına gelen 
“transitor” bir sözcüktür. Yapısal olarak birbirinde 
ayrı iki yapı arasındaki anlam ilişkisini kurabilmek ve 
böylelikle akıcılığı sağlayabilmek için kullandığımız 
dolaylı zıtlık içeren yapıları birbirine bağlamak için 
kullandığımız “transitional words / transitors / connec-
tors” sözcük öbeğidir. Bu cümlede anlamsal olarak 
uygun değildir.

B) Owing to : “-den dolayı” anlamına gelen bir ilgeç 
öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra 
yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin yerine kul-
lanılabilen yapılar gelebilir.  Bu soruda, böyle bir işleve 
ve anlama sahip olmadığı için yanlıştır. 

 (owing to + Ving / Noun / Noun Phrase / Noun).

C) Despite : e rağmen” anlamına gelen bir ilgeç öbeğidir. 
Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden sonra yalnızca 
isim / isim öbeği ya da ismin yerine kullanılabilen 
yapılar gelebilir.  Bu soruda hem kavramsal de yapısal 
olarak uygun değildir. 

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

D) Rather: “daha doğrusu” anlamına gelen bir “transi-
tional words / transitors /connectors” sözcüktür. Bu 
cümlede anlamsal olarak uygun değildir.

E)  In addition: “ek olarak, ayrıca, bundan da ötesi” 
anlamına gelir. Bir “transitor” (geçiş) işlevsel 
sözcüğüdür. İki cümleyi yapısal olarak değil de 
anlamsal olarak birbirine bağlar. 

CEVAP: E
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25. Bu soruda “intensifier / determiner” türü sözcük bilgisi 
ölçülmektedir. Soru kökünde verilen cümle “Daha da yeni 
bir inovasyon  … bluetooth teknolojisidir” anlamındadır. 
Cümleye bu anlamı verecek sözcük “even ( ... , da / hatta 
/ bile” olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir. 

CEVAP: B

26. Bu soruda boşluktan hemen sonra bir superlative 
sıfat sözcüğünün (fastest-warming) geldiği görülüyor. 
Bilindiği gibi superlative yapıdaki sıfatlardan önce “the” 
belirleyicisinin kullanılması genelde bir zorunluluktur. Bu 
durumda doğru yanıt A seçeneği olur.

CEVAP: A

27. Soruda verilen cümledeki boşluğa gelecek ve cümleyi 
anlamlı olarak tamamlayacak olan fiil türü sözcüğün 
bulunması isteniyor. Bu cümlenin öznesi olan 
“the polar icecap” (kutup buzul tabakası)’nın açık 
denizlere yeterince “yayıldığı, genişlediği” anlamını C 
seçeneğindeki “spanned” sözcüğü verecektir. Doğru 
yanıt C seçeneğidir. 

Diğer seçenekler ve anlamları:

A) fetch  : gidip getirmek

B) reverse  : tersine çevirmek, geri gitmek

C) span  : uzatmak, yayılmak, genişlemek, 

     kapsamak

D) magnify  : büyütmek, abartmak, göklere çıkarmak

E) retreat  : geri çekilmek, geri adım atmak, 

     gerilemek

CEVAP: C



www.pelikanyayinevi.com.tr

TAM YÖKDİL

Deneme - 5
FEN BİLİMLERİ

28. Bu soruda boşluktan önce ve sonra coğrafi bölge adalarının 
verilmiş olduğu dikkat çekiyor. Bu durumda bu iki coğrafi 
bölgeleri ilişkilendirecek bir edat öbeğine ihtiyaç vardır. 
Cümlede “kutup buz tabakasının Kuzey Amerika’nın 
yanı sıra Avrasya’nın kuzeyindeki açık denizlere kadar 
yeterince genişlediği” söyleniyor. Cümleye bu anlamı 
verecek ifade D seçeneğindeki “as well as” olacaktır. 

Diğer seçenekler ve anlamları:

A) as opposed to : -e karşın

B) in spite of  : - e rağmen

C) similar to  : -e benzer

D) as well as  : -nın yanı sıra

E) according to : -e göre

CEVAP: D

29. Bu soruda cümledeki boşluğa gelecek fiilin doğru zaman 
çekimini bulmamız isteniyor. Bu tür sorularda boşluğa 
gelecek fiilin zamanını belirleyecek somut ipuçları aramak 
gerekir. Bu soruda boşluktan sonra gelen “once” (bir 
zamanlar) zaman zarfı geçmişe atıfta bulunmaktadır. 
Temel cümlenin zamanı “are appearing” yükleminden 
dolayı “present” çekimli olduğuna göre, boşluğa 
gelecek fiil “simple past” çekimli olmalıdır. Doğru yanıt 
B seçeneğidir. Ayrıca cümlenin devamında da “last 
summer” ve “was recorded” ifadeleriyle bu zaman 
kipine uyum sağlanmıştır.

CEVAP: B

30. Bu soruda boşluktan önce gelen “region” (bölge) 
sözcüğünü ardındaki sıfat cümleciği ile ilişkilendirecek 
bağlaç sorgulanmaktadır. Söz konusu nitelenen isim bir 
yer adı olduğuna göre, isimden sonra “which, that, where” 
ilgi zamirlerinden biri gelebilir. Bu ilgi zamirlerinden 
seçenekler içinde zaten sadece “where” bulunmaktadır 
ve doğru yanıt C olacaktır. Cümlenin anlamı: “yerel İnuit 
şivelerinin orman yangını anlamına gelen bir sözcükten 
yoksun olduğu bir bölgede…”

CEVAP: C
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31. Sorudaki cümlede “Deniz suyunun yaklaşık yüzde 3,5 
kadarı çözülmüş bileşiklerden oluşur” deniliyor. Geri 
kalan yüzde 96,5’uğunun neden oluştuğunu ifade eden 
C seçeneği doğru yanıt olur. Bağlacı “whereas / while” 
olan doğrudan tezatlık / zıt karşılaştırma ifade eden 
cümlelerde, özellikle öznel karşılaştırmalar dikkat çeker. 
Örneğin bu soruda olduğu gibi “3,5 percent of seawater 
----- while the other 96,5 percent.” Cümlenin anlamı “Diğer 
yüzde 96,5’uğu saf sudan oluşurken, deniz suyunun 
yaklaşık yüzde 3,5 kadarı çözülmüş bileşiklerden oluşur.”

WHILE / WHEREAS  

some people ---------- others

most / many ---------- the others / others

CEVAP: C

32. Sorudaki cümlede yer alan “since” bağlacı “-den beri” ya 
da “because” anlamlarına gelebilir. Cümledeki yüklemin 
past olarak çekilmesi (began), “-den beri” anlamını ön 
plana çıkarmaktadır ve buna göre de boşluğa gelecek 
olan temel cümlenin yükleminin “present perfect” çekimli 
olması gerekir. Fiilin bu zamanda çekilmiş olduğu tek 
cümle D seçeneğinde verilmiştir: “Henry David Thoreau 
1852 yılında öyle yapmaya başladığından beri, hem 
amatör hem de profesyonel bilim adamları Walden 
Pond’daki bitkilerin çiçeklenme kayıtlarını tutmuşlardır.”     

it ----- keeping the records of flowering times for plants

CEVAP: D

33. Soru kökünde verilen “Günümüzde ABD’deki matematik 
öğretmenlerinin üçte birinden fazlası bu alanda bir lisans 
mezunu bile değildirler” ifadesini anlamsal olarak en iyi 
E seçeneğinde verilen “bırakın yüksek lisansı” ifadesi 
tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı “Günümüzde 
ABD’deki matematik öğretmenlerinin üçte birinden fazlası 
bu alanda bırakın yüksek lisansı bir lisans mezunu bile 
değildirler” olacaktır. Doğru yanıt E seçeneğidir. Diğer 
seçenekler kavramsal olarak soru köküyle ilgili değildir.

CEVAP: E
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34. Soru kökünde verilen “İnternet korsanlarından 
üniversitelere kadar milyonlarca insan açık kaynaklı 
olgaritmaları ve protokolleri test etmek için kullanılır” 
ifadesini anlamsal olarak en iyi C seçeneğinde verilen 
“ancak onların yalnızca küçük bir bölümü üstün güvenlik 
kodlarını kırma yeterliliğine sahiptir” ifadesi tamamlar. 
Bu durumda cümlenin anlamı “İnternet korsanlarından 
üniversitelere kadar milyonlarca insan açık kaynaklı 
olgaritmaları ve protokolleri test etmek için kullanılır, 
ancak onların yalnızca küçük bir bölümü üstün güvenlik 
kodlarını kırma yeterliliğine sahiptir” olacaktır. Doğru yanıt 
C seçeneğidir. Diğer seçenekler kavramsal olarak soru 
köküyle ilgili değildir. Ayrıca bu seçenekte geçen “them” 
şahıs zamiri soru kökünde geçen “millions of people, 
from hackers to universities” ismi yerine kullanılmış ve 
doğru yanıtın tespitinde ipucu oluşturmuştur.

CEVAP: C

35. Soru kökünde verilen “Kentsel alanların nüfus yoğunlukları 
arttıkça … ” ifadesini anlamsal olarak en iyi B seçeneğinde 
verilen “aynı şekilde yayılan değil de yükselen binalara 
olan ihtiyaç da artmıştır” ifadesi tamamlar. Bu durumda 
cümlenin anlamı “Kentsel alanların nüfus yoğunlukları 
arttıkça yayılan değil de yükselen binalara olan ihtiyaç 
da aynı şekilde artmıştır” olacaktır. Doğru yanıt B 
seçeneğidir. Diğer seçenekler kavramsal olarak soru 
köküyle ilgili değildir.

as … , so … : tıpkı …. aynı şekilde

CEVAP: B

36. Soru kökünde verilen “Nanoteknolojiyi düşündüğünüzde” 
ifadesini anlamsal olarak en iyi D seçeneğinde verilen 
“bir teknolojinin içine girmiş olan birçok disiplini 
düşünmelisiniz” ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin 
anlamı: “Nanoteknolojiyi düşündüğünüzde bir teknolojinin 
içine girmiş olan birçok disiplini düşünmelisiniz” olacaktır. 
Doğru yanıt D seçeneğidir. Diğer seçenekler kavramsal 
olarak soru köküyle ilgili değildir.

CEVAP: D
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37. Soru kökünde verilen “... 1860’ta Jean Joseph Etienne 
Lenoir ünlü benzinle ateşlenen içten yanmalı motoru 
üretmesine kadar bu tam olarak anlaşılamadı” ifadesini 
anlamsal olarak en iyi A seçeneğinde verilen “İçten 
yanmalı motor düşüncesi belli bir zamandır hayal edilse 
de” ifadesi tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı “İçten 
yanmalı motor düşüncesi belli bir zamandır hayal edilse 
de 1860’ta Jean Joseph Etienne Lenoir ünlü benzinle 
ateşlenen içten yanmalı motoru üretmesine kadar bu 
düşünce tam olarak anlaşılamadı” olacaktır. Doğru yanıt 
A seçeneğidir. Diğer seçenekler kavramsal olarak soru 
köküyle ilgili değildir.

CEVAP: A

38. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “1850’lerde 
New York’taki yangında yok olmadan önce” ifadesini 
seçenekler içinden en anlamlı bir şekilde C seçeneğinde 
geçen “İlkel bir bilgisayar olan the Türk, en azından 
efsaneye göre Benjamin Franklin’den Napoleon Bonaparte 
kadar herkesle oyunlar oynadı” ifadesi tamamlar. Doğru 
yanıt C seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı: “İlkel 
bir bilgisayar olan the Turk, 1850’lerde New York’taki 
yangında yok olmadan önce Benjamin Franklin’den 
en azından efsaneye göre Napoleon Bonaparte kadar 
herkesle oyunlar oynadı” olacaktır. Diğer seçenekler 
soru kökünü kavramsal olarak doğru bir şekilde 
tamamlamadıkları için doğru yanıt olamazlar.  

CEVAP: C
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39. “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 “Çoğu güve ve kelebeğin larvası ipek üretse 
de …” ifadesini seçenekler içinden anlamlı olarak D 
seçeneğinde verilen “Bombyx mori tarafından üretilen, 
ticari öneme haiz olandır…” ifadesi tamamlar. Ayrıca bu 
seçenekte geçen “that” zamiri soru kökünde geçen “silk” 
ismi yerine kullanılmış ve doğru yanıtın tespitinde ipucu 
oluşturmuştur. Doğru yanıt D 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 D seçeneği 
soru kökünü en iyi şekilde tamamlamaktadır. 

CEVAP: D

40. Bu soruda doğru yanıta soruyu kavramsal olarak 
inceleyerek ulaşabiliriz. Soru kökünde geçen “Amelia 
Earhart, kırkıncı doğum gününü kutlayalı bir aydan az 
olmuştu” ifadesini seçenekler içinden en anlamlı bir 
şekilde D seçeneğinde geçen “… ki 2 Temmuz 1937’de 
batı Pasifik üzerinde bir yerde o ve yardımcı pilotu Fred 
Noonan kayboldu” ifadesi tamamlar. Doğru yanıt D 
seçeneğidir. Bu durumda cümlenin anlamı: “2 Temmuz 
1937’de batı Pasifik üzerinde bir yerde Amelia Earhart ve 
yardımcı pilotu Fred Noonan kaybolduğunda, o kırkıncı 
doğum gününü kutlayalı bir aydan az olmuştu” olacaktır. 
Diğer seçenekler soru kökünü kavramsal olarak doğru 
bir şekilde tamamlamadıkları için doğru yanıt olamazlar.  

CEVAP: D

41. “After” 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 C, D ve 
E seçenekleri kolaylıkla elenebilir. Ayrıca B seçeneğinde 
geçen fiil “past perfect” olarak çekilmiştir ve “after” 
yan cümleciğinin zamanı “simple past tense” olarak 
çekildiğinden bu cümlenin bağlı olduğu ana cümle de 
yalnızca “simple past tense” olabilir. Doğru yanıt A’dır. 

CEVAP: A
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42. Soru kökünde verilen “US government auditors 
discovered …. were not doing enough to ensure the 
quality of their investigations” ifadesinin Türkçe dengi 
yalnızca B seçeneğinde “Amerikan hükümet müfettişleri, 
…. yeterince iyi çalışmadıklarının farkına vardı” şeklinde 
verilmiştir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B

43. Soru kökünde verilen “A large handbag can be 
tremendously useful during long trips” ifadesinin 
Türkçe dengi yalnızca C seçeneğinde “Büyük bir el 
çantası uzun gezilerde son derece kullanışlı olabilir” 
şeklinde verilmiştir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

44. Soru kökünde verilen “It is said that camels never 
forget and will remember their torturers for a long 
time” ifadesinin Türkçe dengi yalnızca A seçeneğinde 
“Develerin asla unutmadıkları ve kendilerine eziyet 
edenleri uzun zaman hatırlayacakları… söylenir” şeklinde 
verilmiştir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

45. Soru kökünde verilen fiiller olan “expands, move 
further” ve “gets weaker” eylemlerinin Türkçe 
karşılıkları sırasıyla “genişledikçe, uzaklaştıkça” ve 
“zayıflar” şeklinde D seçeneğinde verilmiştir. Buna göre 
doğru yanıt D seçeneğidir. 

as the universe expand " evren genişledikçe

and " ve 

objects move further away from each other " nesnel-
er birbirinden daha da uzaklaştıkça

gravity gets weaker " yerçekimi zayıflar

CEVAP: D
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46. Soru kökünde verilen cümlenin yüklemi  olan “have 
a clever way” ifadesinin Türkçe karşılığı yalnızca C 
seçeneğinde geçen“zekice bir yöntemi vardır” ifadesidir. 
Doğru yanıt C seçeneğidir.

whales have a clever way of distinguishing their own 
sounds from other sounds " balinaların, kendi ses-
lerini diğer seslerden ayırmada zekice bir yöntemi vardır

in order to navigate and locate their prey " yollarını 
bulabilmek ve avlarının yerini belirleyebilmek için

CEVAP: C

47. Soru kökünde verilen cümlenin yüklemi olan “has been 
raging” ifadesinin Türkçe karşılığı yalnızca A seçeneğinde 
geçen“şiddetle devam etmektedir” ifadesidir. Doğru yanıt 
A seçeneğidir.

debate has been raging " tartışma .... şiddetle devam 
etmektedir. 

for years " yıllardan beri

among the experts " uzmanlar arasında 

over just how risky radon really is " radonun ... 
gerçekten ne denli tehlikeli olduğuna ilişkin

CEVAP: A

48. Soru kökünde geçen “Bir çocuk olarak, hafta sonlarının 
çoğunu ıslak ve vıcık vıcık bataklıklar içinde babamın 
ayak izlerini takip ederek geçirdim” ifadesinin karşılığı 
“As a child, I spent many weekends tramping in the 
footsteps of my dad across wet, soggy moors” ifadesidir 
ve yalnızca D seçeneğinde doğru olarak çevrilmiştir. 
Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

49. Soru kökünde geçen “Avrupa, …… çeşitlendirilmesini 
amaçlamaktadır” ifadesinin karşılığı “Europe aims to 
diversify” ifadesidir ve yalnızca B seçeneğinde doğru 
olarak çevrilmiştir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

CEVAP: B
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50. Soru kökünde verilen cümlenin yüklemi olan “finanse 
edilmektedir” ifadesinin İngilizce karşılığı yalnızca E 
seçeneğinde geçen “is financed” ifadesidir. Doğru yanıt 
E seçeneğidir.

Avrupa’nın bir uydu ağı olan " which is a satellite 
network of Europe

Galileo sistemi .... finanse edilmektedir " The Galileo 
system , ........ , is financed

Avrupa Birliği’ne üye devletler ve Avrupa Uzay 
Kurumu tarafından " by the member states of the 
European Union and the European Space Agency

CEVAP: E

51. Soru kökünde verilen cümlenin yüklemi olan 
“göstermiştir” ifadesinin İngilizce karşılığı yalnızca A 
seçeneğinde geçen “showed” ifadesidir. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

çeşitli süpernovalarla ilgili 1998’deki gözlemler " 
observations in 1998 relating to various supernovae

bunlardan en uzak olanların beklendiği kadar parlak 
olmadığını " that the most distant ones were not as 
bright as had been expected.

göstermiştir " showed 

CEVAP: D

52. Soru kökünde verilen cümlenin yüklemi olan 
“kullanılmaktadır” ifadesinin Türkçe karşılığı yalnızca E 
seçeneğinde geçen“are being used” ifadesidir. Doğru 
yanıt E seçeneğidir.

Avustralya’da sismik olay kayıtları; sadece 150 yıl 
geriye gittiğinden " since records of seismic activity in 
Australia only go back 150 years,

daha önce neler olduğunu anlamak için " to find out 
what had happened before then

günümüzde çeşitli yeni teknikler kullanılmaktadır " a 
variety of new techniques are presently being used

CEVAP: E
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53. Soru kökünde verilen ana cümlenin yüklemi  olan 
“yazmıştır” ifadesinin İngilizce karşılığı yalnızca D 
seçeneğinde geçen “wrote” ifadesidir. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

Alman gökbilimci Kepler " The German astronomer 
Kepler

gezegenlerin güneş çevresindeki hareketlerinin 
ayrıntılı bir betimlemesi olan " which are a detailed 
description of the motions of the planets around the sun

önemli gökbilimi eserleri " important astronomical 
works

yazmıştır " wrote

CEVAP: D

54. Parça, Stephen Hawking’in buluşları ve yaşadığı sağlık 
sorunları ile ilgili. Paragrafın giriş cümlesi olan ilk cümlede 
“Stephen Hawking, fizik alanında son yarı yüzyılın ikonu 
olmuştur” denilmektedir. Boş bırakılan sonraki cümleden 
sonra bir zıtlık bağlacı olan “yet” ile başlayan cümlede 
“zihni gerçeğin en uç noktalarında gezerken vücudu 
Lou Gehrig hastalığının ilerlemesiyle giderek mahsur 
kalıyordu” denildiğine göre bu cümleyle zıtlık anlam 
ilişkisi içinde olan “evrenin doğasıyla ilgili birçok ses 
getiren keşifler yaptı” cümlesi parçayı metinsel birlik ve 
bütünlük içinde tamamlar. Doğru yanıt A seçeneğidir. Bu 
seçenekte kullanılan “he” zamiri parçanın ikinci cümlesi 
olan “Stephen Hawking” ifadesi yerine kullanılarak iki 
cümle arasında bağ oluşturmaktadır.

CEVAP: A

55. Paragrafın genelinde doğadaki hayvan türlerinin yok 
olmakta oldukları anlatılırken D seçeneğinde geçen, 
“Bazı türler gerçekten tükenme tehlikesi ile karşı karşıya 
kalmasına rağmen genel olarak durum bazen söylendiği 
kadar kötü değildir” ifadesi metinsel birlik ve bütünlük 
içinde paragrafı tamamlamaktadır. Doğru yanıt D 
seçeneğidir. 

CEVAP: D
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56. Paragrafın genelinde Internet ağının son on yılda yapılan, 
bilgi dağılımı açısından en önemli gelişme olduğu 
anlatılırken B seçeneğinde geçen, “herhangi bir zamanda 
her hangi birisinin ulaşabileceği bir bilgi alma yolu olarak 
görülmüştür” ifadesi metinsel birlik ve bütünlük içinde 
paragrafı tamamlamaktadır. Ayrıca B seçeneğinde geçen 
“it” adılı boşluktan önce gelen “the World Wide Web” 
isminin yerine kullanılmıştır.  Doğru yanıt B seçeneğidir. 

CEVAP: B

57. Paragrafın genelinde gelecekteki bilgisayar çiplerinin 
kablosuz olacağı anlatılırken A seçeneğinde geçen, 
“Bu Florida Üniversitesinde yapılan bir araştırmanın 
vaadidir” ifadesi metinsel birlik ve bütünlük içinde 
paragrafı tamamlamaktadır. Ayrıca A seçeneğinde geçen 
“that” adılı boşluktan önce gelen cümleye gönderme 
yapmaktadır.  Ayrıca soru kökünde boşluktan sonra 
gelen cümlede geçen “here” A seçeneğinde geçen “the 
University of Florida” için kullanılmıştır. Doğru yanıt A 
seçeneğidir. 

CEVAP: A

58. Paragrafın genelinde özellikle sert suların yoğun olduğu 
bölgelerde su filtrelerinin kullanışlı oluşu anlatılırken 
E seçeneğinde geçen, “Aslında demirlerin üzerinde 
kireç tabakasını bırakan durum budur” ifadesi metinsel 
birlik ve bütünlük içinde paragrafı tamamlamaktadır. 
Ayrıca E seçeneğinde geçen “this” adılı boşluktan önce 
gelen cümleye gönderme yapmaktadır. Doğru yanıt  E 
seçeneğidir. 

CEVAP: E

59. Paragrafın genelinde Otto Lehmann’ın sıvı kristallerle 
olan gözlemleri ve bulguları anlatılırken D seçeneğinde 
geçen, “Işığa, ısıya, sese, mekanik baskılara bile ve 
benzeri durumlara tepki verirler” ifadesi metinsel birlik 
ve bütünlük içinde paragrafı tamamlamaktadır. Ayrıca D 
seçeneğinde geçen “they” adılı boşluktan önce gelen 
cümlede geçen “liquid crystals” ifadesine gönderme 
yapmaktadır.  Doğru yanıt D seçeneğidir. 

CEVAP: D
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60. Bu paragraf her ne kadar da ilk cümlede QWERTY klayve 
ile başlasa da sonraki cümleler daktilonun ortaya çıkışı 
ve gelişimi, ve ABD’de kadın çalışanların üretimlerindeki 
temel araç olması ile ilgilidir. Bu nedenle, birinci cümle 
metinsel birlik ve bütünlüğü bozmaktadır. Doğru yanıt 
A’dır.

CEVAP: A

61. Giriş cümlesinde küresel ısınmanın Amerika üzerinde 
halen büyük bir etki oluşturduğu ifade ediliyor. İkinci 
cümlede, “Diğer bir deyişle, artan fırtınalar, seller, 
eriyen buzullar ve etkisi artıran kuraklıklar Amerikalıların 
yaşamları üzerinde derin etkiler oluşturmaktadır” 
deniliyor. Bu ifade ilk cümlenin devamı niteliğindedir. 
Paragraf küresel ısınmanın Amerika ve Amerikalılar 
üzerindeki olumsuz etkilerine odaklanmışken, üçüncü 
cümlede farklı olarak “Küresel ısınma çoğunlukla insan 
faaliyetlerinden ve ağırlıklı olarak da yanan katı 
yakıtlardan kaynaklanmaktadır” deniliyor. Dördüncü 
cümlede ilk iki cümleye paralel olarak, sağlık hizmetlerinin, 
su kaynaklarının, tarım ve ulaşımın olumsuz etkilendiği 
ifade ediliyor. Bu durumda doğru yanıt C seçeneğidir.  

CEVAP: C

62. Parça genel olarak buğdayda köklerin mantarlanması 
hastalığı ile ilgili. B seçeneğinde geçen “Ancak, genetik 
ilerleme mantara dirençli buğday yetiştirme olasılığını 
ortaya çıkardı” ifadesi; ana konunun dışında kaldığı için 
bu paragrafın metinsel birliğini bozmaktadır. Doğru yanıt 
B seçeneğidir.

CEVAP: B

63. Paragrafta ilk cümle dışında, bütün cümlelerde su temin 
yol ve yöntemleri anlatılmaktadır. İlk cümlede ise “Kolera 
gibi sudan kaynaklanan hastalıkları önlemede, güvenli su 
kaynağının temini en önemli aşamayı oluşturur” deniliyor. 
Aslında böyle bir cümleden sonra, paragrafın normal 
olarak bu tür hastalıklar ve bunlardan korunmak için 
suyun nasıl temin edilmesi gerektiği konusu yoğunlaşması 
beklenirdi. Bu nedenle A seçeneği doğru olur.

CEVAP: A
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64. Parça genel olarak hükümetin genetik hastalıkların 
önlenmesinde çığır açan bir tekniği destekleme kararı 
ile ilgili. D seçeneğinde geçen “Bu tekniği kullanarak 
bebekler doğduğunda geriye dönüş olmayacak” ifadesi, 
ana konunun dışında kaldığı için bu paragrafın metinsel 
birliğini bozmaktadır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D

65. Parça genel olarak nörolojik ve psikolojik alanların insan 
dürtülerine olan etkileriyle ilgili. A seçeneğinde geçen 
“Zevkin biyolojik temelini anlamak bağımlılığın ahlaki 
ve hukuki yönlerini temelden yeniden düşünmemize 
neden olur” ifadesi, ana konunun dışında kaldığı için bu 
paragrafın metinsel birliğini bozmaktadır. Doğru yanıt A 
seçeneğidir.

CEVAP: A

66. Soru kökünde “Metne göre kaldırma kuvveti ...” şeklinde 
bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru 
olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“Hot air balloon physics is essentially the use of 
hot air to create buoyancy, which generates lift” = 
“Sıcak balon fiziği; esasen yükselmeyi sağlayan kaldırma 
kuvvetinin yaratılması için sıcak havanın kullanılmasıdır” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, D 
seçeneğinde verilen “sıcak hava balonunun havada 
yükselmesini sağlamaktadır” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D
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67. Soru kökünde “Sıcak hava balon fiziğinin ... prensibine 
bağlı olduğu metinde ifade edilmiştir” şeklinde bir ifade 
yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada 
“The hot air inside the envelope is less dense 
than the surrounding cooler air. This difference in 
density causes the hot air balloon to be lifted off 
the ground due to the buoyant force created by 
the surrounding air” = “Sepet içindeki ısıtılmış hava 
sepeti çevreleyen soğuk havadan daha az yoğundur. 
Hava yoğunluğundaki bu fark, sepeti çevreleyen 
havanın yarattığı kaldırma kuvvetince balonun yerden 
kaldırılmasını sağlar” denilmektedir. Bu açıklamaya göre 
soru kökünü, A seçeneğinde verilen “sepet içindeki hava, 
sepeti çevreleyen soğuk havadan daha az yoğun olduğu 
için yukarı doğru itilecektir” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A

68. Soru kökünde “Sıcak hava fiziğinin ... metinde ifade 
edilmiştir” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi 
parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada The principle behind this 
lift is called Archimedes’ principle” = “Bu kalkışın 
arkasındaki prensip, Arşimet prensibidir” denilmektedir. 
Bu açıklamaya göre soru kökünü, C seçeneğinde verilen 
“Arşimet prensibine dayandığı” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C

69. Soru kökünde “Geniş bant ile gelecekte durumun ... 
parçadan çıkartılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu 
ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan seçeneği 
bulmamız isteniyor. Parçada “As with electricity a century 
ago, Australians can barely imagine the applications 
that broadband will open up to them” = “Yüzyıl önce 
elektrikte olduğu gibi Avustralyalılar geniş bandın onlara 
sunacakları uygulamaları pek de hayal edemiyorlar” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, A 
seçeneğinde geçen “çok daha iyi olacağı” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

CEVAP: A
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70. Soru kökünde “Avustralyalıların ... parçadan çıkartılabilir” 
şeklinde bir ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre 
doğru olarak tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. 
Parçada “Right now, Australia is reaping great benefits 
from the global resources boom” = “Şu anda Avustralya 
küresel kaynak patlamasının büyük faydalarının topluyor” 
denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru kökünü, 
D seçeneğinde geçen “küresel kaynak patlamasının 
yararlarının zevkine çoktan varmaya başladıkları” ifadesi 
doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

CEVAP: D

71. Soru kökünde “Parçaya göre yüksek hızlı geniş bandın 
uzun dönem faydaları … ” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada geçen“Farmers 
will monitor crops remotely and respond quickly to 
changing weather. Manufacturers will manage supply 
chains more efficiently. Small businesses will better 
compete against larger firms. As with electricity a century 
ago, Australians can barely imagine the applications that 
broadband will open up to them. The long-term economic 
benefit of high-speed broadband for Australia will be 
enormous. By reducing travel and freight expenses, and 
improving efficiency, broadband will also reduce carbon 
emissions, by 5%” ifadelerinden Avustralyalıların geniş 
bandın faydalarını gelecekte hissedecekleri açıktır. Bu 
açıklamaya göre soru kökünü, E seçeneğinde geçen 
“Avustralyalılar tarafından daha görülecektir” ifadesi doğru 
bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

CEVAP: E
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72. Bu soruda parçadan çıkarım yapmamız ve seçenekler 
içinden parçaya göre anlamca doğru olan bilgiyi 
seçmemiz istenmektedir. Parçada geçen “Russia has 
been attempting to protect its market share by simply 
preventing unconventional energy technologies from 
spreading” cümlesinde, Rusya’nın enerji alanındaki 
mevcut pazar payını koruyabilmek amacıyla, yenilikçi 
enerji teknolojilerinin yayılmasını önlemeye çalıştığı 
ifade ediliyor. Yine parçada geçen “Russia, meanwhile, 
is attempting to block or at least slow the process” 
cümlesinde ise, Rusya’nın bu enerji teknolojilerinin 
yayılma sürecini engelleme ya da en azından yavaşlatma 
çabası içinde olduğu ifade ediliyor. Bu bilgilere göre doğru 
yanıt B seçeneği olacaktır: “Rusya kendi etki alanında 
olan ülkelerin yeni enerji teknolojilerini edinmesini 
istememektedir.”

CEVAP: B

73. Bu soruda da parçadan çıkarım yapmamız istenmektedir. 
Parçada geçen “Countries that achieve greater energy 
independence, Washington assumes, will be less 
susceptible to bullying from unfriendly petro-states” 
cümlesinde Washington’un bir varsayımına yer veriliyor 
ve ülkeler enerji bakımından ne kadar çok bağımsız 
olurlarsa, dostça tavır takınmayan petrol üreticisi ülkelerin 
baskılarına o kadar az maruz kalacakları belirtiliyor. Bu 
bilgiye göre doğru yanıt E seçeneği olacaktır.

CEVAP: E

74. Parçanın son sorusunda parçaya uygun başlığı bulmamız 
istenmektedir. Unutulmamalıdır ki, başlık parçanın 
sadece bir cümlesi ya da küçük bir bölümünü değil, 
tamamını kapsayan ve ifade eden bir başlık olmalıdır. 
Bu parçada ABD ile Rusya arasında enerji alanındaki 
üstünlük mücadelesine yer verilmekte ve yeni enerji 
teknolojilerinin ABD tarafından yaygınlaştırılma çabasına 
karşı Rusya’nın engelleme çabaları anlatılmaktadır.  Bu 
durumda parçaya en uygun başlık C seçeneğindeki 
başlık olacaktır: “İki Süper Güç arasındaki Enerji 
Mücadelesi”

CEVAP: C
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75. İlk soruda yapay zekanın kapsamı soruluyor. Soruda 
geçen “artiffical intelligence” ifadesi ile “covers” 
yüklemi birlikte doğru yanıtı daha kolay bulmak için 
anahtar ifadeler olarak kullanılabilir Parçada geçen 
“Artificial intelligence includes: games playing, 
expert systmes, natural language, neural networks, 
robotics” cümlesinde, yapay zekanın oyun oynama, 
uzman sistemleri,  doğal lisanı, sinir ağlarını ve robot 
bilimi kapsadığı ifade ediliyor. Bu bilgiye göre A seçeneği 
doğrudur. 

ÖNEMLİ NOT: Bu noktada önemli bir ipucunu hemen 
vermekte yarar var: Okuma parçalarına ait soruların 
seçeneklerinde “only, very little, few, solely, merely, 
hardly, barely, seldom, rarely, etc.” gibi anlamca daral-
tıcı ve kısıtlayıcı ifadeler varsa, bu seçenekler genelde 
yanlıştır.

CEVAP: A

76. Sorudaki ifadeden, yapay zeka terimi ile ilgili parçada 
belirtilmiş olan bir bilgiyi seçenekler arasından bulmamız 
istendiği anlaşılmaktadır. Bu durumda bu terimle ilgili 
parçada geçen cümlelere odaklanmamız gerekecektir. 
Parçada geçen “The term was coined in 1956 by 
John McCarthy” cümlesinden, terimin ilk olarak 1956 
yılında John McCarthy tarafından uydurulduğunu (coined) 
anlıyoruz. Bu bilgiye göre doğru yanıt D seçeneği olacaktır.

CEVAP: D

77. Bu soruda bilgisayarların neyi gösterdikleri ile ilgili 
parçada yer alan bilgiyi seçenekler arasından bulmamız 
istenmektedir. Soruda geçen “computers show” 
ifadesinden anahtar ifade olarak yararlanmak mümkün 
olabilir. Parçada geçen “no computers exhibit full 
artificial intelligence (that is, are able to simulate 
human behavior)” cümlesinde, hiçbir bilgisayarın 
tam yapay zekaya sahip olmadığı, diğer bir deyişle, 
insan davranışını tam olarak taklit edemeyeceği açıkça 
vurgulanmıştır. Bu bilgiye göre doğru yanıt E seçeneği 
olur: “… insan davranışı henüz tam olarak simüle 
edemez.” 

CEVAP: E
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78. Soru kökünde “Parçaya göre resesyon ...” şeklinde bir 
ifade yer alıyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak 
tamamlayan seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “But 
a funny thing happens during a recession: companies 
stop making a profit, which also means they stop 
paying much in taxes — so they have little use for 
tax credits. As the tax-equity market dried up, so did 
financing for renewable energy — especially solar 
projects, which already receive less investment than 
wind.” = “Ancak resesyonda komik bir şey olur: şirketlerin 
karları durur, ki bu durumda şirketler de çok vergi 
ödemezler; dolayısıyla vergi muafiyetinin vergi kredileri 
için bir önemi kalmaz. Vergi muafiyeti pazarı kurudukça 
yenilenebilir enerji-özellikle de rüzgar enerjisinden 
çoktan daha az yatırım çeken güneş enerjisi projelerinin 
finansmanı da tükendi” denilmektedir. Bu açıklamaya 
göre soru kökünü, E seçeneğinde verilen “güneş ve 
rüzgar enerjisinin finansmanını olumsuz etkileyebilecektir” 
ifadesi doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.

CEVAP: E

79. Soru kökünde “Parçaya göre, Rüzgar enerjisi için Üretim 
Vergisi Kredisi sonlanınca ...” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “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, 
for wind is set to expire at the end of this year. If that 
happens, investment in the industry will drop from $15.6 
billion this year to $5.5 billion next year” = “Yenilenebilir 
enerji proje sahiplerine ilk on yıl için ürettikleri her bir 
kilowat güneş ya da rüzgar enerjisi için 2.2 cent krediyi 
sağlayan Üretim Vergi Kredisi, rüzgar enerjisi için yıl 
sonunda sonlanacak. Eğer bu olursa endüstriye bu 
yıl yapılan 15.6 milyar yatırım, gelecek yıl 5.5 milyar 
dolara düşecek” denilmektedir. Bu açıklamaya göre 
soru kökünü, C seçeneğinde verilen “endüstriye yapılan 
yatırımın da daralması bekleniyor” ifadesi doğru bir 
şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

CEVAP: C
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80. Soru kökünde “Birleşik Çelik İşçileri ve Milli Üreticiler Vakfı 
üzerinde hemfikir olduğunu bir konunun da her ikisinin de 
... parçadan çıkartılabilir” şeklinde bir ifade yer alıyor 
ve bu ifadeyi parçaya göre doğru olarak tamamlayan 
seçeneği bulmamız isteniyor. Parçada “It’s little wonder 
that groups as disparate as the United Steelworkers and 
the National Association of Manufacturers have endorsed 
the renewal of the PTC” = “Birleşik Çelik İşçileri ve Milli 
Üreticiler Vakfı gibi birbirinden farklı örgütlerin PTC’nin 
yenilenmesini desteklemelerinde pek de şaşılacak bir 
şey yoktur” denilmektedir. Bu açıklamaya göre soru 
kökünü, D seçeneğinde verilen “federal hükümetin 
PTC’yi yenilemesini istediği” ifadesi doğru bir şekilde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

CEVAP: D


