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1. BioNTech CEO’su Uğur Şahin, sıkıntıların 
Moderna ve Oxford-Astrazeneca aşılarının henüz 
onaylanmamasından kaynaklandığını ve tedarik 
zincirinde bir boşluk oluşturduğunu söyledi.
A) consideration: düşünce 

B) integration: tamamlama

C) invention: icat 

D) supply: kaynak, tedarik

E) incorporation: birleşme

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

2. Son zamanlarda teknolojide bu kadar ilerleme 
kaydedilmesine rağmen, dünyanın bazı yerlerinde 
hala internet bağlantısı bulunmayan yerler var.
A) inevitable: kaçınılmaz 

B) unavailable: bulunmayan

C) enviable: imrenilecek

D) sustainable: sürdürülebilir

E) plausible: makul

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

3. Mevcut su kaynakları dikkatle kullanılırsa, 
gelecekte bu hayati yaşam kaynağını korumak için 
sıkı kampanyalara ihtiyaç duyulmaz.
A) extravagantly: müsrifçe 

B) cautiously: dikkatle

C) effortlessly: çaba sarf etmeden 

D) meanly: cimrice

E) relatively: nispeten

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

4. Her kaya türü, onu diğer kayaçlardan ayıran 
kendine özgü özelliklere sahiptir.
A) separate: ayırmak 

B) reduce: azaltmak

C) prevent: önlemek 

D) emit: yaymak, salmak

E) derive: türemek

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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5. Nükleer mühendislerin, araştırma ve geliştirme 
projelerine girmek için fazla imkânı var ki bu, bu 
işin popülaritesinin bir nedeni olabilir.
A) restriction: kısıtlama

B) availability: mevcudiyet

C) development: gelişim

D) delivery: teslimat

E) engagement: meşguliyet

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

6. Insanlar fosil yakıtlara aşırı derecede güvenirler; 
bu da ticari ağaç kesimini teşvik eder ve bu da 
büyük ölçekte orman tahribine neden olur.
A) run out: bitirmek, tüketmek 

B) do over: tekrar yapmak

C) look into: incelemek 

D) take on: üstlenmek

E) rely on: güvenmek

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

7. Zaman ve tarih, olağanüstü olaylara ve sıradandan 
çıkmakla kalmayıp diğer pek çok gelişmenin 
yolunu açan insanlara tanıklık etmiştir. 

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

8. Yüzyıllar boyunca çabaları, ilerlemeyi devam 
ettirmiş olan sayısız bilim adamı ve entelektüel 
olmuştur.
 Over the centuries – yüzyıllar boyunca

 the wheels of progress turning - 

 ilerlemenin çarklarını döndürme

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

9. Evrenin her yerinde bulunan elektromanyetik 
radyasyon, günümüzde teknolojinin ayrılmaz bir 
parçası haline geldi.
İlk boşluktaki cümlenin orijinal hali “electromagnetic 
radiation which is found everywhere”dir ve bir kısaltma 
cümlesi olduğu için “found” şeklinde kısaltılmalıdır. 

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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10. Modern yaşam tamamen elektroniğe bağımlı hale 
geliyor, bu nedenle bir terör örgütü tarafından 
yapılacak sonraki bir saldırının elektronik aletleri 
kontrol etmeyi hedefleyebileceği doğaldır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

11. Buz, pürüzsüz olmasından değil, basınç arttıkça 
erime noktasının azalması nedeniyle kaygandır.
“Not because… but because” bir kalıptır ve “o yüzden 
değil… bu yüzden” anlamına gelir.Burada bu anlam 
“not due to…. but because” ile sağlanmıştır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

12. D vitamini balık yağı ile elde edilebilirken, 
organizma tarafından doğal olarak güneş ışığı 
altında da alınabilir.
A) Since: “çünkü”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 

anlamca paralel olmalıdır.

B) As though: “-mış gibi”; bağlaçtır, cümle alır. Önüne 
“act, appear, behave,feel gibi belirli birtakım fiiller 
alır.

C) While: “-iken”; bağlaçtır, cümle alır, iki zıt cümleyi 
bir araya getirirler. 

D) Wherever: “her ne zaman”, bağlaçtır, cümle alır.

E) If: “koşuluyla”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 
arasında ‘Type’ uyumu aranır.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

13. Uranyum, toryumdan daha üstün bir piyasa 
potansiyeline sahip olduğundan ağır endüstri, 
uranyumun toryumdan üstün olduğunu düşünür. 
A) just as: “tıpkı..gibi”; bağlaçtır, benzetmelerde 

kullanılır.

B) before: “önce”; zaman bağlacı.

C) although: “-e rağmen”; bağlaçtır, cümle alır, iki 
cümle arasında çelişki aranır.

D) as long as: “koşuluyla”; bağlaçtır, cümle alır, iki 
cümle arasında ‘Type’ uyumu aranır.

E) in that: “çünkü”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 
anlamca paralel olmalıdır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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14. Alternatif yakıt kaynaklarının araştırılması, fosil 
yakıtların azlığı nedeniyle önümüzdeki yıllarda 
dinecek gibi görünmüyor.
A) as a result of: “sonucunda”; edattır, isim alır. İki 

cümle anlamca paralel olmalıdır.

B) despite: “-e rağmen”; edattır, isim veya isim 
tamlaması alır, iki cümle arasında çelişki aranır.

C) in terms of: “açısından”; edattır, isim veya isim 
tamlaması alır.

D) contrary to: “aksine”; edattır, isim veya isim 
tamlaması alır. İki zıt kavramı bir araya getirir. 

E) irrespective of: “bakmaksızın” isim veya isim 
tamlaması alır. Cümleler arasında tezatlık 
olmalıdır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

15. Endüstriyel Çağın ve Fransız Devriminin 
başlangıcı gibi önemli olaylar, modern çağda dahi 
insanın muhakemesinin dönüm noktası başarıları 
olarak görülüyor.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

16. Günümüzde tüm arı türleri ölseydi, insanlar 
sadece dört yıl yaşamaya devam ederlerdi.
A) if: “koşuluyla”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 

arasında ‘Type’ uyumu aranır.

B) Now that: “çünkü”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 
anlamca paralel olmalıdır.

C) Once: “..rır rırmaz”; zaman bağlacıdır. İki cümle 
arasında zaman uyumu aranır.

D) Because: “çünkü”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 
anlamca paralel olmalıdır.

E) Unless: “olmaması koşulunda”; cümle alır. 
Çoğunlukla temel cümlenin anlamının olumsuz 
olduğu cümlelerde kullanılır. 

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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17. Tüm makinelerin düzenli bakıma ihtiyacı vardır, 
aksi halde mekanizma hasar görebilir ve bu 
nedenle çalışma sırasında motorun bozulmasına 
neden olabilir.
A) however: “ancak”; geçiştir, cümle alır, iki cümle 

arasında çelişki aranır.

B) therefore: “böylelikle”; geçiştir cümle alır, iki cümle 
arasında anlamsal paralellik aranır.

C) otherwise: “aksi takdirde”; cümle alır, koşul bildirir.

D) likewise: “aynı şekilde”; geçiştir, cümle alır, iki 
cümle arasında benzerlikten söz eder.

E) beforehand: önceden”; zaman zaman ara geçiş 
olarak kullanılabilir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

18. Çok fazla kan kaybetmiş bir kişi, dış bir kaynaktan 
gelen kanın damarlara verildiği bir transfüzyona 
tabi tutulabilir.
boşluktan sonra tam cümle olduğu ve “transfusion” 
ifadesi tanımlandığı için doğru cevap “where”in 
alternatifi olarak düşünülen “in which” olmuştur.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

19. Bilimde, ilk önerildiğinden ve formüle edildiğinden 
beri kapsam ve tanım bakımından değişen bazı 
temel kavramlar vardır.
A) because: “çünkü”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 

anlamca paralel olmalıdır.

B) though:“-e rağmen”; bağlaçtır, cümle alır, iki 
cümle arasında çelişki aranır.

C) after: “sonra”; zaman bağlacıdır. İki cümle 
arasında zaman uyumu aranır.

D) even if: ”-e rağmen” anlamıyla çelişki anlatan bir 
bağlaçtır, cümle alır. “-se bile” anlamıyla da koşul 
anlatır ve type uyumu ister.

E) since: “çünkü”; “-den beri”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

20. Yapısal açıdan mükemmel bir elmas tamamen 
renksiz şeffaf görünüme sahip olarak 
tanımlanabilmesine rağmen, gerçekte böyle elmas 
bulunamaz.
 “with complete” – tamamen

 “in reality” – gerçekte

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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21. - 25. sorularda, aşağıdaki parçada 
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya 

da ifadeyi bulunuz.

(21) Özellikle filler olmak üzere gezegendeki en büyük tür-
lerin bazıları çok kötü yıllar geçirdi. Büyük Fil Sayımı ve-
rilerine göre Afrika son yedi yılda, yaygın fildişi avlanması 
(22) nedeniyle fillerinin üçte birini kaybetti. İki Afrikalı fil 
türünden biri olan orman filleri en kötü şekilde etkilenmiş-
tir; bu yıl yayınlanan araştırmanın ortaya çıkardığı üzere, 
yavaş çoğalan kalın derili bu hayvanların son zamanlardaki 
yasak avlanma kaynaklı kayıpları (23) atlatması en az bir 
yüzyılı bulacak. Doğal Yaşam Koruma Topluluğu uluslara-
rası politikanın başkan yardımcısı Susan Lieberman “Bu 
ciddi” diyor. “Tahmin edebileceğimizden daha kötü.” Kaçak 
gergedan avlanması da durmadan devam etti. 2016 yılının 
başında (24) yayınlanan rakamlar, 2015 yılının en yüksek 
gergedan kaçakçılığı yılı olduğunu ortaya koydu. Sonraki 
aylarda işler (25) yavaşlamış gibi gözükmüyordu. Gelecek 
ayın başlarında yayınlanacak 2016 yılının sayılarının neyi 
ortaya koyacağından korkuyorum.

21. A) intentionally: kasıtlı olarak

B) notably: özellikle

C) abruptly: aniden 

D) closely: yakından

E) generously: cömertçe

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

22. A) due to: sebebiyle 

B) despite: -e rağmen

C) in terms of: açısından

D) as of: -den itibaren

E) but for: olmasa 

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

23. Boşluktan önceki “recover” fiili genellikle arkasından 
“from” edatını alır ve “bir hastalığı atlatmak”, “bir şeyi 
atlatmak” anlamında kullanılır.

A) by

B) in

C) for

D) from

E) at

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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24. Cümlenin orijinal hali numbers were released” dir 
ve pasif bir kısaltma yapıldığı için “C” seçeneği 
işaretlenmelidir. 

A) releasing

B) to release

C) released

D) to have released

E) release

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR

25. A) act out: canlandırmak

B) fight off: defetmek, mücadele etmek

C) end up: sonuçlanmak

D) give in: teslim olmak

E) slow down: yavaşlamak, yavaşlatmak

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

26. - 30. sorularda, aşağıdaki parçada 
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya 

da ifadeyi bulunuz.

Dünyanın yüzeyi, doğal olarak, kayaların kimyasal olarak 
parçalanması yoluyla karbondioksiti atmosferden uzaklaş-
tırır, ancak bu olgu (26) çok yavaş oluşur. Bilim adamla-
rı, insan yapımı müdahaleyle “aşınma” adındaki bu süreci 
hızlandırmayı önerdi. Uzmanlar yakın tarihli bir konferans-
ta, aşınmayı (27) hızlandırabilecek teorik olarak bitkilere 
de fayda sağlayacak bir tarım tekniğini açıkladılar. Bu yön-
temde çiftçiler, topraklarına ince öğütülmüş silikat kayaçları 
uygularlar. Toprakta bulunan ürünlerin ve mantarların kök-
leri, silikat kayaçlarının kimyasal ve fiziksel parçalanması-
nı hızlandıracak ve aynı zamanda karbondioksit, aşınma 
işleminin bir parçası olarak ortaya çıkan kimyasal tepkime 
(28) sayesinde havadan toprağa geçecekti. Silikat kayaç-
larını küçük topak veya kum taneleri kadar öğütmek doğal 
aşınmayı (29) yavaşlatacaktır, çünkü o reaksiyona girmek 
için mevcut kaya yüzey alanının miktarını arttırır. Karbondi-
oksitin yakalanmasına ilaveten, parçalanmış kayalar fosfor 
ve potasyum (30) gibi değerli besin maddelerini toprakta 
bırakarak bitkilerin büyümesine yardımcı olur.
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26. A) extremely: çok, aşırı 

B) precisely: tam olarak

C) consecutively: art arda 

D) abruptly: aniden

E) incessantly: aralıksız olarak

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

27. Cümlede bir olasılık anlamı olduğu için “D” seçeneği 
işaretlenmelidir. 

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

28. A) despite: -e rağmen 

B) due to: yüzünden, sebebiyle

C) in case of: olma ihtimaline karşı

D) by means of: vasıtasıyla

E) for the sake of: hatırı için

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

29. A) slow down: yavaşlatmak

B) pick up: birini bir yerden almak, telefonu açmak

C) confess to: itiraf etmek

D) speed up: hızlanmak

E) lay down: uzanmak

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

30. Cümlede örnekleme yapıldığı için “such as” seçeneği 
işaretlenmelidir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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31. “Galileo gözlemlerini teorilerine temel 
olarak kullandığı ve onları deneyler yoluyla 
doğruladığından, ---- .”
Zaman olarak past, isim-zamir akışı açısından 
“Galileo” söz konusu ve anlamca da OLUMLU bir 
cümle. Dolayısıyla diğer cümlenin de anlamca paralel 
olması gerekir.

A) “Engizisyon’un iradesiyle resmi hapis cezasına 
çarptırıldı” anlamca olumsuz bir cümle.

B) “Katolik Kilisesi, güneş sisteminin yerçekimsel 
görüşünü terk ettiği için ona zulüm etti” anlamca 
olumsuz bir cümle.

C) “o teoriyi kendi zamanındaki Aristo bilim standart-
larıyla ispatlamadı” anlamca olumsuz bir cümle.

D) “güneşin hareketsizliğini iddia etmekte yanılıyordu” 
anlamca olumsuz bir cümle.

E) “önceki pek çok bilim adamından farklıydı” 
anlamca olumlu bir cümle ve aynı zamanda 
“Galileo”den söz edilmiş, son olarak zaman 
açısından uyumlu.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

32. “Dünya’nın koruyucu manyetik kalkanı olmaksızın 
nasıl olabileceği hakkında bir fikir sahibi olmak 
için, ----.”
“In order to” ile başlayan cümlenin diğer cümle ile 
tamamlanabilmesi için, diğer cümlede özne olarak 
kişilere bakılması gerekir ki, bu sadece A, B ve D 
seçeneklerinde mevcut. Aynı zamanda anlamca 
OLUMLU bir cümle de aranması gerekir.

A) “sadece Venüs gibi öteki dünyaların ölü yüzeylerini 
gözlemlemeliyiz” anlamca olumlu ve öznesi 
“we” ile başlayan bir cümle. 

B) “bilim adamları son zamanlarda birçok dış 
gezegeni tanımlayabilmişlerdir” anlam olarak 
ilgisiz bir cümle.

C) “yakın zamanda, Mars’a atmosferini geri 
verebilecek cesur bir plan önerildi” anlam 
olarak ilgisiz bir cümle ve aranan kişi özellikleri 
bulunmamakta.

D) “insanlar M.S.11. yüzyıldan beri yön bulmak 
için pusulalar kullandı” pusula ile durumun ilgisi 
bulunmamaktadır.

E) “mevcut güçlü bozulma, son 150 yılda % 10-15 
düşüşe karşılık gelmektedir” anlam olarak ilgisiz 
bir cümle ve aranan kişi özellikleri bulunmamakta.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.



www.pelikanyayinevi.com.tr

Fen Bilimleri

Çözüm - 1
Hakkı Kurban - Celil Ural

33. “Zaman herkes için aynı oranda geçer gibi 
görünür, ---- .” 
Zaman olarak “present”, isim-zamir uyumu açısından 
“time” sözcüğünü baz almak gerekir ve anlamca 
OLUMLU bir cümle

A) “çünkü bir olayın ne zaman meydana geldiğini 
veya ne kadar sürdüğünü söylemek için zamanı 
kullanırız” iki cümle arasında bir sebep-sonuç 
ilişkisi oluşmadığı gibi, zamir olarak da “we” 
alakasızdır.

B) “evren Büyük Patlama’da, yaklaşık 14 milyar 
yıl önce yaratıldığında başladığında” cümleler 
arasında zaman uyumu bulunmamaktadır. Aynı 
zamanda zaman bağlacı olan “when”in ortada iken 
önüne virgül gelmemelidir.

C) “ancak Einstein’ın görelilik kuramı, onun tüm 
evrende sabit olmadığını gösterir” cümlesi “but” 
ile yukarısıyla çelişmiştir, aynı zamanda “time” 
bu cümlede “it” ile karşılanmış olup cümleler 
arasında zaman uyumu da söz konusudur.

D) “oysa bu terim uzun süredir din, felsefe ve bilim 
alanında önemli bir çalışma konusu olmuştur” 
cümlesi ile yukarıdaki cümle arasında zıtlık söz 
konusu değildir.

E) “böylelikle, zamanı bu tür miktarlar üzerinden 
tanımlamak, tanımın döngüselliğine yol açacaktır” 
cümlesinde yer alan “would” ilgisizdir ve cümleler 
arasında zaman uyumu bozulmuştur. “such 
“quantities” yukarıda karşılığı bulunmamaktadır.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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34. “Yosunlar basit organizmaların geniş ve değişik 
bir grubudur ----.”
Yosunları tanıtan bir cümle olarak görülebilir

A) “çünkü bunlar bir kutikülden-gerçek kökler, gövde 
ve yapraklar- yoksun oldukları için bitki olarak 
düşünülmezler” anlamca olumsuz bir cümle, 
yukarısı ile paralellik göstermemektedir.

B) “ki orada onların boyları, birkaç cm ile 60 m 
arasında değişen uzunluklardadır” relative 
pronoun’un önündeki kelimeyi tanımladığı 
düşünülürse, “organisms” içinde bu eylemin 
yapılması mantıksızdır.

C) “kahverengi yosunları özellikle Doğu Asya 
ülkelerinde bir besin kaynağı iken” iki cümle 
arasında zıtlık yoktur.

D) “tek hücreli formlardan çok hücreli formlara 
kadar uzanan” cümlesi “which” ile yukarıdaki 
yosunları tanımlayan bir cümle olmuştur. 

E) “ki bu vasıtayla bitkiler yeşil alglerden evrimleşir” 
cümlesinde geçen “by which” genellikle önündeki 
teknik kelimelerle (process-procedure-means-
method…) çalışır.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

35. “---- bir bilgisayarı çalıştıran kodlanmış talimatlar 
yazılım olarak bilinirken."
Cümlede geçen “while” ile zıtlık aranmaktadır. Bu 
cümleye zıt olacak olan cümlenin de benzer bir fiil ile 
bitmesi beklenmektedir.

A) “Bir bilgisayar programı, bir bilgisayar tarafından 
yürütüldüğünde belirli bir görevi yerine getiren bir 
talimatlar topluluğudur” cümlesinde zıtlık anlamı 
oluşmamıştır.

B) “Bir bilgisayarı çalıştıran farklı ekipman türleri 
donanım olarak bilinir” cümlesi yukarıdaki cümle 
ile tam zıtlık içindedir ve iki cümlenin de eylemi 
aynıdır.

C) “Bir programı oluşturan kaynak kodu genellikle 
bir veya daha fazla metin dosyası halinde tutulur” 
cümlesinde zıtlık anlamı oluşmamıştır.

D) “Donanım, herhangi bir komut veya talimat 
yürütmek üzere yazılım tarafından yönlendirilir” 
cümlesinde zıtlık anlamı oluşmamıştır.

E) “Bilgisayarın kasası, klavyesi ve monitörü gibi 
bazı donanım bileşenlerinin tanınması kolaydır” 
cümlesinde zıtlık anlamı oluşmamıştır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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36. “----ilk başladığı MÖ birinci binyıldan beri”
“since”den dolayı doğru cevabın mutlaka “present 
perfect (cont)” ile yazılması gerekir. Ayrıca zamir 
olarak “it” in karşılığı bulunmalıdır.

A) “Bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme, modern 
insan medeniyetinin ana kökenini oluşturur” 
cümlesi “Present Perfect (cont) ile yazılmadığı için 
elenir.

B) “Jüpiter, güneş sistemimizde beşinci ve en büyük 
gezegendir ve çoğunlukla hidrojen ve helyumdan 
oluşur” cümlesi “Present Perfect (cont) ile 
yazılmadığı için elenir.

C) “Güneşin sıcaklığının belirlenmesi, gökbilimciler 
için yıldırıcı ve zorlayıcı bir görev olmuştur” 
cümlesinde “it” zamirinin karşılığı yoktur.

D) “Tarih, Dünya’yı etkileyen çeşitli meteorit örnekleri 
kaydetti”” cümlesinde “it” zamirinin karşılığı yoktur. 
“History” ile “it” anlamca örtüşmez.

E) “Metalurji dünyada yaygın olarak uygulanmaktadır” 
hem zaman olarak “present perfect” görülüyor 
hem de “it” zamirinin karşılığı olan “metallurgy”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

37. “Yeryüzünde, yerçekimi vücutlarımıza bir kuvvet 
uygular, ----.”
Zaman olarak “present”, konu olarak yerçekiminden 
bahsedilmektedir.

 A) “ki bu vasıtayla her gökcisminin gövdesinin 
boyutuna uygun bir yerçekimi kuvveti uyguladığı” 
cümlesinde geçen “by which” genellikle önündeki 
teknik kelimelerle (process-procedure-means-
method…) çalışır.

B) “ki orada insanlar, yerçekiminin nasıl işlediğini 
anlamakta zorlanır” cümlesinde geçen “where” ile 
yukarıdaki “our bodies” örtüşmemektedir.

C) “sadece nesnelerin aşağı doğru hareket etme 
doğal eğiliminde olduğu” cümlesinde geçen “of 
which” önünde virgül ile kullanılamaz.

D) “ki orada enlem, yükseklik, yerel topografya ve 
jeolojiye göre değişir” cümlesinde geçen “in which” 
ile “our bodies” örtüşmemektedir.

E) “ki bu bize ağırlık verir ve yere bağlı kalmamızı 
sağlar” cümlesinde geçen relative pronoun 
olan “which”, tamamen önünde olan cümlenin 
anlamını tanımlamaktadır. (modifying the 
whole sentence)

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.



www.pelikanyayinevi.com.tr

Fen Bilimleri

Çözüm - 1
Hakkı Kurban - Celil Ural

38. “Radyoaktif bozunmanın kayaçların tarihlendiril-
mesinde uygulanmasına öncülük etmiş olan ----.”
Cümlesi kısaltma olan “Having V3” ile başladığına 
göre, diğer cümle bu eylemi yapan bir özne ile 
başlaması gerekir, ki “öncülük etmek” eylemi kişilerle 
örtüşür. Kısaltmalarda özneler ortak olmak zorundadır. 
Seçeneklerde direkt kişilerle başlayan B ve E’dir.
 A) “artık kayaların mutlak yaşı ve diğer jeolojik 

özelliklerle ilgili temel bilgi kaynağıdır” ortak özne 
söz konusu değildir.

B) “İngiliz jeolog Arthur Holmes, 1920’li yıllar boyunca 
dünyanın iç kısmını anlamaya çalışmak için çalıştı” 
cümlesinin öznesi ile yukarıdaki cümlenin 
öznesi ortak ve anlamca örtüşmektedir.

C) “yöntem, doğal ve insan yapımı çok çeşitli 
malzemeleri tarihlendirmek için kullanıldı” ortak 
özne söz konusu değildir.

D) “fosillerin yaşları ve evrimsel değişimin çıkarsama 
oranları hakkında önemli bir bilgi kaynağı sağlar” 
ortak özne söz konusu değildir.

E) “akademisyenler katmanları kimyasal ve reolojik 
özellikleriyle tanımlayamamışlardır” anlamca 
olumsuzdur.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

39. “Kum tepeleri, çöllerin muhteşem özellikleri 
olmalarına rağmen, ----.”
Cümlesinde geçen bağlaç “although” olduğu için 
iki cümle arasında çelişki olması beklenir. Cümle 
“spectacular” kelimesinden dolayı anlamca OLUMLU, 
dolayısıyla diğer cümlenin anlamca OLUMSUZ olması 
beklenir. İsim-zamir akışı açısından da “sand dunes” 
diğer cümlede karşılanmaldır.
A) “çöl alanları yüzey özellikleri açısından büyük 

farklılıklar gösterir” cümlesi anlamca olumsuzdur. 
B) “en zengin bitki alanlarından bazıları çöl vadilerinde 

akarsu sınırları boyunca bulunmaktadır” 
cümlesinde “sand dunes” karşılanmamaktadır. 
Burada bir durumdan bahsedilmiştir.

C) “genel olarak zannedildikleri kadar yaygın 
değildirler” cümlesinde “they” yukarıdaki “sand 
dunes” kavramını karşılamaktadır. Ayrıca 
cümle OLUMSUZDUR.

D) “kum tepeleri çoğu bölgelerde yüzeyin yüzde 
50’sinden fazlasını işgal eder” cümlesi ile 
yukarıdaki cümle anlamca çelişmemektedir.

E) “ovalar üzerindeki kum birikimleri yoğundur ve 
bir “kum denizi” olarak görünürler” cümlesi ile 
yukarıdaki cümle anlamca çelişmemektedir. 
Burada bir durumdan bahsedilmiştir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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40. “Opioidler doğal veya sentetik bileşiklerdir ----.”
Cümlede bir kavramın tanımı yapılmaktadır. Ancak 
cümlenin anlamı yarım kalmış ve sanki bir relative 
clause ile devam ettirilmeli havası sezilmektedir.

A) “ki bu vasıtayla onlar reçetesiz olarak yaygın olarak 
ulaşılabilirlerdir” cümlesinde geçen “by which” 
genellikle önündeki teknik kelimelerle (process-
procedure-means-method…) çalışır.

B) “aşırı derecede güçlü opioidler sadece veteriner 
kullanımı için onaylanırken” cümlesinde geçen 
“while” zıtlık bağlacıdır. Cümlelerin özneleri zıtlık 
oluştursa da eylemler zıtlık oluşturmamaktadır. 
“approve” (onaylamak) kelimesinin zıt anlamı diğer 
cümlede geçmemektedir.

C) “ağrı hissini uyuşturmak için beyindeki ve merkezi 
sinir sistemindeki afyon reseptörlerine bağlanan” 
yukarıdaki “compounds” (bileşenler) “that” ile 
tanımlanmaktadır.

D) “ki orada bu gibi ilaçlar akut ağrı tedavisinde 
etkilidir” cümlesinde geçen “in which” ile yukarıdaki 
“compounds” örtüşmemektedir.

E) “çünkü ağrıyı hafifletmek için çoğunlukla tıbbi 
olarak kullanılırlar” cümlesinde geçen “in that” iki 
cümle arasında sebep-sonuç ilişkisi ister, ancak iki 
cümlede böyle bir ilişki bulunmamaktadır.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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41. “---- önümüzdeki yüzyılda tropikal havanın nasıl 
değişebileceği.”
Cümlesinin bir nesne olarak diğer cümleyi 
tamamladığı gayet açıktır. Noun Clause genellikle 
fiilden sonra başlar mantığı ile yola çıkarsak diğer 
cümle nesnesini almamış bir fiil ile bitmesi gerekir. A, 
C ve D seçeneklerine ağırlık vermek gerekir.

A) “MS 800 yılından beri ekvator yağışlarını 
haritalandırarak, bilim adamları anladılar” neyi 
anladılar? sorusunu sorduğumuzda yukarıdaki 
cümle direkt cevap vermektedir.

B) “Isınma, yağış modellerini değiştirir, kıyı 
erozyonunu artırır, bazı bölgelerde büyüme 
mevsimini uzatır” cümlesi tam cümledir, sonda 
nesnesini almamış bir fiil ile bitmemiştir.

C) “Dünyanın yörüngesinde dönen uydular ve diğer 
teknolojik ilerlemeler, bilim insanlarının görmesini 
sağlamıştır” cümlesi ile yukarıdaki cümle arasında 
zaman uyumu yoktur.

D) “Dört uluslararası bilim kurumundan gelen sıcaklık 
verileri göstermeyi başaramadı” cümlesi ile 
yukarıdaki cümle arasında zaman uyumu yoktur.

E) “İklim ile ilgili değişiklikler daha önce küresel olarak 
gözlemlenmiştir” cümlesi tam cümledir, sonda 
nesnesini almamış bir fiil ile bitmemiştir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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42. Even if global warming does not increase the 
frequency and severity of storms, it is likely to 
alter the timing, duration, and distribution of rain 
and snowfall.
A) Küresel ısınma, fırtınaların sıklığını ve şiddetini 

artırsa bile, muhtemelen yağmur ve kar 
yağışının zamanlamasını, süresini ve dağılımını 
değiştirmeyecektir.

B) Fırtınaların sıklığını ve şiddetini artırsa da, 
küresel ısınma kesinlikle yağmur ve kar yağışının 
zamanlamasını, süresini ve dağılımını değiştirmez. 
(likely?)

C) Küresel ısınma, fırtınaların sıklığını ve şiddetini 
artırmasa bile, muhtemelen yağmur ve kar 
yağışının zamanlamasını, süresini ve dağılımını 
değiştirecektir.

D) Her ne kadar fırtınaların sıklığını ve şiddetini artırsa 
da, küresel ısınma yüksek ihtimalle yağmur ve kar 
yağışının zamanlamasını, süresini ve dağılımını 
değiştirmez. (likely?)

E) Küresel ısınma, fırtınaların sıklığını ve şiddetini 
artırmasa bile, kesinlikle yağmur ve kar 
yağışının zamanlamasını, süresini ve dağılımını 
değiştirecektir. (likely?)

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

43. Scientists have known that chlorine can destroy 
ozone since 1970s, but none of them thought at 
that time that the destruction would be so rapid.
A) Klorinin 1970’lerden bu yana ozon tabakasına 

zarar verdiği biliniyor, ancak hiç bir bilim adamı 
o zamanda zararın bu kadar hızlı olacağını 
düşünemediler. (scientists?)

B) Bilim adamları klorinin 1970’lerde ozon tabakasına 
zarar vermeye başladığını biliyorlar, ancak hiç 
biri o zamanda zararın bu kadar hızlı olacağını 
düşünmediler. (since?)

C) Bilim adamları klorinin 1970’lerden beri ozon 
tabakasına zarar verdiğini biliyorlar, buna 
rağmen hiç biri o zamanda zararın hızlı olacağını 
düşünmediler. (but?)

D) Klorinin 1970’lerden beri ozon tabakasına zarar 
verdiği bilinen bir gerçek, ancak hiç bir ülke o 
zamanlarda zararın bu kadar hızlı olacağını 
düşünememiştir. (scientists?) 

E) Bilim adamları klorinin 1970’lerden beri ozon 
tabakasına zarar verdiğini biliyorlar, ancak hiç 
biri o zamanlarda zararın bu kadar hızlı olacağını 
düşünmediler.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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44. Like many computer and smartphone users, 
hospitals and health care systems may opt not to 
install security patches and fixes because such 
upgrades could require a system to temporarily 
go offline or be slowed. 
A) Hastanelerin ve sağlık sistemlerinin güvenlik 

düzeltme onarmalarını ve düzeltmeleri 
yüklememeyi tercih etme sebepleri, bu 
yükseltmelerin, bir sistemin geçici olarak çevrimdışı 
olmasını veya yavaşlamasını sağlamalarıdır. (Like 
many computer or smart phone users?)

B) Birçok bilgisayar ve akıllı telefon kullanıcısı gibi, 
hastaneler ve sağlık sistemleri de güvenlik düzeltme 
onarmalarını ve düzeltmeleri yüklememeyi tercih 
edebilir; çünkü bu yükseltmeler, bir sistemin geçici 
olarak çevrimdışı olmasını veya yavaşlamasını 
gerektirebilir.

C) Hastaneler ve sağlık sistemleri güvenlik düzeltme 
onarmalarını ve düzeltmeleri yüklemezler, 
çünkü bu yükseltmeler bir sistemin geçici olarak 
çevrimdışı olmasını veya yavaşlamasını gerektirir. 
(Like many computer or smart phone users?) (may 
opt?)

D) Birçok bilgisayar ve akıllı telefon kullanıcısının 
aksine, hastaneler ve sağlık sistemleri güvenlik 
düzeltme onarmalarını ve düzeltmeleri 
yüklemezler; bu yükseltmelerin, bir sistemin geçici 
olarak çevrimdışı olmasını veya yavaşlattığına 
inanırlar.

E) Hastaneler ve sağlık sistemleri güvenlik düzeltme 
onarmalarını ve düzeltmeleri yüklemezler. Bunun 
sebebi ise bu yükseltmelerin bir sistemin geçici 
olarak çevrimdışı olmasına veya yavaşlamasına 
sebep olmalarıdır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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45. Although the greenhouse gas emissions generated 
by pollution were relatively small at first, they grew 
dramatically as more countries industrialized.
A) Kirlilik kaynaklı sera gazı emisyonları başlangıçta 

nispeten küçük olsa da, onlar daha fazla ülke 
sanayileşmeye başladıkça önemli ölçüde 
büyümüştür.

B) Sera gazı emisyonları başlangıçta nispeten 
küçük olsa da, kirliliğin artması ve ülkelerin 
sanayileşmesiyle beraber oldukça artmıştır. 
(Generated by pollution?) (more?)

C) Kirlilik kaynaklı sera gazı emisyonları eskiden 
nispeten küçüktü. Ancak, onlar daha fazla ülke 
sanayileştikçe önemli ölçüde artmıştır.

D) Kirlilikten kaynaklanan sera gazı emisyonları 
başlangıçta nispeten küçük olmasına rağmen, 
onlar daha fazla ülke sanayileştikçe önemli ölçüde 
artmıştır.

E) Kirlilik kaynaklı sera gazı emisyonları eskiden 
nispeten küçüktü. Ancak, sayıları giderek artan 
ülkeler sanayileştikçe onların oranları da önemli 
ölçüde artış göstermiştir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

46. Scientists in Germany said that they had reached a 
milestone in a quest to derive energy from nuclear 
fusion, billed as a potentially limitless, safe and 
cheap source.
A) Almanya’daki bilim insanları, potansiyel olarak 

sınırsız, güvenli ve ucuz bir kaynak olarak fatura 
edilen, nükleer füzyondan enerji elde etmek için 
önemli bir aşamaya ulaştıklarını söylediler.

B) Almanya’daki bilim insanlarının, potansiyel olarak 
sınırsız, güvenli ve ucuz bir kaynak olarak fatura 
edilen, nükleer füzyondan enerji elde etmek için 
önemli bir aşamaya ulaştıkları söyleniyor.

C) Almanya’daki bilim insanlarının, potansiyel olarak 
sınırsız, güvenli ve ucuz bir kaynak olarak fatura 
edilen, nükleer füzyondan enerji elde ederek 
önemli bir aşamaya ulaştıkları iddia edilmektedir.

D) Potansiyel olarak sınırsız, güvenli ve ucuz bir 
kaynak olarak fatura edilen, nükleer füzyondan 
enerji elde etmek için Almanya’daki bilim 
insanlarının oldukça önemli bir aşamaya 
ulaştıkları söylenmektedir.

E) Almanya’daki bilim insanları, potansiyel olarak 
güvenli ve ucuz bir kaynak olarak fatura edilen, 
nükleer füzyondan enerji elde etmek için oldukça 
önemli bir aşamaya ulaştıklarını söylediler. 
(limitless?)

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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47. Astronomers, like all scientists, rely heavily on 
observations to guide them in theorizing and 
verifying theories already developed.
A) Tüm bilim adamlarının aksine, gökbilimciler, 

zaten geliştirilmiş teorileri kuramlaştırarak ve 
tasdik ederek onlara rehberlik eden gözlemlere 
dayanırlar. (heavily?)

B) Bilim adamları gibi, gökbilimciler, önceden 
geliştirilmiş teorileri kuramlaştırmada ve tasdik 
etmede onlara yön veren gözlemlere ağırlıklı 
olarak güvenirler. (all?)

C) Tüm bilim adamları gibi, gökbilimciler, halihazırda 
geliştirilmiş teorileri kuramlaştırmada ve tasdik 
etmede onlara rehberlik eden gözlemlere ağırlıklı 
olarak dayanırlar.

D) Bilim adamları gibi, gökbilimciler, önceden 
geliştirilmiş teorileri kuramlaştırmada ve tasdik 
etmede onlara yön verebilecek gözlemlere 
çoğunlukla bağlıdırlar. (all?)

E) Tüm bilim adamları gibi, gökbilimciler, zaten 
geliştirilmiş teorileri kuramlaştırmada ve 
onaylamada onlara rehberlik eden gözlemlerle 
ağırlıklı olarak ilgilenirler. 

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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48. 1907’de, Einstein’ın Görecelik Teorisi, saatlerin 
daha yüksek irtifalarda daha hızlı çalıştığını 
göstermiştir çünkü onlar dünya yüzeyindeki 
saatlerden daha zayıf bir yerçekimi kuvveti ile 
karşılaşırlar.
A) In 1907, Einstein’s General Theory of Relativity 

showed that clocks run much more quickly at 
higher altitudes because they experience a 
weaker gravitational force than clocks on Earth. 
(the surface of?)

B) According to Einstein’s General Theory of 
Relativity, clocks run more quickly at higher 
altitudes because they experience a weaker 
gravitational force than clocks on the surface of 
the Earth. (showed that?)

C) In 1907, Einstein’s General Theory of Relativity 
showed that clocks run more quickly at higher 
altitudes because they experience a weaker 
gravitational force than clocks on the surface of 
the Earth.

D) According to Einstein’s General Theory of 
Relativity, clocks run more quickly at higher 
altitudes because they experience a weaker 
gravitational force than clocks on Earth. (showed 
that?) (the surface of?) 

E) Einstein’s General Theory of Relativity shows that 
clocks run more quickly at higher altitudes because 
they experience a weaker gravitational force than 
clocks on the surface of the Earth. (In 1907?)

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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49. Tıpkı bir metropolün, yükselen bir elektrik ihtiyacını 
karşılamak için yeni enerji santralleri kurması 
gibi, kaslarımız da hücrelerin içinde vücuda enerji 
sağlayan küçük yeni yapılar üreterek egzersiz 
taleplerine cevap verir.
A) Just as a metropolis can build new power plants 

to meet a rising need for electricity, our muscles 
respond to the demands of exercise by producing 
tiny new structures inside cells that supply the 
body with energy.

B) A metropolis can build new power plants to meet 
a rising need for electricity. Similarly, our muscles 
respond to the demands of exercise by producing 
tiny new structures inside cells that supply the 
body with energy.

C) A metropolis can build new power plants to meet a 
rising need for electricity. In contrast, our muscles 
respond to the demands of exercise by producing 
tiny new structures inside cells that supply the 
body with energy. 

D) Just as a metropolis can build power plants to 
meet a rising need for electricity, our muscles 
respond to the demands of exercise by producing 
small structures inside cells that provide the body 
with energy. (new?)

E) A metropolis can build new power plants to meet 
a rising need for electricity. Likewise, our muscles 
respond to the demands of exercise by producing 
tiny new structures inside cells. (that supply the 
body with energy?)

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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50. Yaş kaçınılmaz olarak fiziksel bir düşüşe neden 
olur ve kalp rahatsızlığı ve osteoporoz gibi bazı 
hastalıkları geliştirme riskimiz artar.
A) Age absolutely causes a physical decline in humans 

and our risk of developing certain diseases such as 
heart disease and osteoporosis increases.

B) Age necessarily leads to a physical decline in 
adults and our risk of developing certain diseases 
such as heart disease and osteoporosis increases.

C) Age certainly brings about a physical decline in 
humans and so, our risk of developing certain 
diseases such as heart disease and osteoporosis 
increases.

D) Age inevitably causes a physical decline and our 
risk of developing certain diseases such as heart 
disease and osteoporosis increases. 

E) Age necessarily leads to a physical decline in 
adults and thus, our risk of developing certain 
diseases such as heart disease and osteoporosis 
increases.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

51. Amfibi türlerin kaybı sadece dünyanın biyoçeşitlilik 
krizine katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda 
düşüşlerin yaşandığı ekosistemler için de belirgin 
etkilere sahiptir.
A) The loss of amphibian species not only gives 

rise to the world’s biodiversity crisis but also has 
remarkable implications for the ecosystems where 
the declines come about.

B) As the loss of amphibian species contributes to 
the world’s biodiversity crisis, it has remarkable 
implications for the ecosystems where the declines 
happen.

C) Although the loss of amphibian species contributes 
to the world’s biodiversity crisis, it doesn’t mean 
that it has some implications for the ecosystems 
where the declines occur.

D) The loss of amphibian species not only contributes 
to the world’s biodiversity crisis but also has 
remarkable implications for the ecosystems where 
the declines occur.

E) Since the loss of amphibian species brings about 
the world’s biodiversity crisis, it has significant 
implications for the ecosystems where the declines 
happen.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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52. Bir yerin sıcak veya soğuk olması özellikle o yerin 
ekvatora ne kadar yakın olduğuyla ilgilidir fakat 
okyanus dalgaları ve deniz seviyesinden yükseklik 
gibi başka unsurlar da önemlidir.
A) Whether somewhere is hot or cold is only to do with 

how close it is to the equator, so other factors, such 
as ocean currents and altitude, are rarely important. 

B) Whether somewhere is hot or cold is particularly 
to do with how close it is to the equator, although 
such factors as ocean currents and altitude, are 
also important.

C) That somewhere is hot or cold depends on how 
close it is to the equator, but such factors as 
ocean currents and altitude, are also important. 
(particularly?)

D) The fact that somewhere is hot or cold depends 
on mainly how close it is to the equator, yet such 
factors as ocean currents and altitude, are also 
important.

E) That somewhere is hot or cold is particularly to 
do with how close it is to the equator, but other 
factors, such as ocean currents and altitude, are 
also important. 

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

53. Balinalar ve yunuslar birbirleriyle iletişim kurmak 
için karmaşık sualtı sesleri üretirler, ancak bilim 
insanları bu seslerin anlamını henüz çözemediler.
A) Although whales and dolphins produce complex 

underwater sounds with a view to communicating 
with each other, scientists haven’t attempted to 
unravel their meanings yet.

B) Whales and dolphins produce complex underwater 
sounds to communicate with each other, but 
scientists haven’t been able to solve their 
meanings yet. 

C) It is believed that whales and dolphins produce 
complex underwater sounds to communicate with 
each other, but scientists haven’t been able to 
figure out their meanings yet. 

D) Scientists believe that whales and dolphins produce 
complex underwater sounds to communicate with 
each other, but scientists haven’t had a chance to 
discover their meanings yet.

E) Whales and dolphins produce uncertain 
underwater sounds to communicate with each 
other, and scientists have been trying to figure out 
their meanings. 

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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54. Hayat bu gezegende ilk olarak yaklaşık üç buçuk 
milyar yıl önce başlamıştır. Başlangıçta ve ondan 
sonraki çok uzun dönemler boyunca, sadece en 
basit tek hücreli organizmalardan oluşuyordu. 
Güneş ışığına dayanan bu ilk yaşam formları 
çevrelerinden karbondioksit gazı ve su aldı ve 
bu materyalleri bir enerji üretme aracı olarak 
karbonhidrat yapmak için kullandılar. ----.
Paragrafta “single-celled organisms” söz konusu ve 
zaman olarak da “past” olduğu için doğru cevapta da 
bunların aranması gerekmektedir.

A) “Karbonhidratlar, karbon temelli organizmaların 
varlıklarını sürdürmeleri için gerekli enerjiyi 
üretmek için gerekli unsurlardı” seçeneğinde 
“single-celled organisms” karşılanmamaktadır.

B) “Neyse ki, son birkaç yıl boyunca dünyanın en 
ilkel organizmalarının muhtemel doğası hakkında 
dikkate değer bazı keşifler yapılmıştır” seçeneğinde 
“single-celled organisms” karşılanmamaktadır.

C) “Ancak, onlar, örneğin, kromozomlar olarak 
adlandırılan düzenli genetik materyal zincirleri 
içeren çekirdekler gibi karmaşık içyapılara 
sahiptirler” seçeneği “present” olarak verildiğinden 
zaman uyumundan bahsedemeyiz.

D) “Onlar, yan ürün olarak oksijen saldılar ve böylece 
milyarlarca yıl boyunca atmosferi değiştirdiler” 
Hem zaman olarak hem de isim-zamir olarak 
karşılanmaktadır.

E) “Basit karbonhidratlar, meyveler, sebzeler, süt ve 
süt ürünleri gibi doğal gıdalarda bulunan şekerleri 
içerir” seçeneğinde “single-celled organisms” 
karşılanmamaktadır. Ayrıca, “present” olarak 
verildiğinden zaman uyumundan bahsedemeyiz.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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55. “Bilim adamları, tüm ülkelerin kendi önleme 
çabalarının başarısı için uyumlu adımlar atması 
gerektiği varsayımına dayanarak, yıllardır ulusal 
liderleri iklim değişikliğiyle mücadeleye çağırdı.----. 
Buna rağmen, belediye başkanları ve kentsel 
yöneticiler, değişen hava modellerinin kentlerin 
politik ve ekonomik geleceklerini nasıl etkileyeceği 
konusunda daha keskin bir algıya sahip oldukları 
için sorumluluğu alırlar. Haziran 2011 itibarıyla, 
dünyanın dört bir yanından yaklaşık 300 milyon 
insanı temsil eden 190’dan fazla belediye başkanı 
ve diğer yerel yöneticiler, sera gazı emisyonlarını 
azaltmak için gönüllü bir anlaşma da imzaladılar.”
Paragrafta kilit nokta boşluktan sonra gelen “Even so” 
ara geçişidir. “Ancak” anlamına gelen bu sözcüğün 
arkasındaki cümle anlamca OLUMLU olduğu için, 
doğru cevabın anlamca OLUMSUZ olması gerekir ki, 
iki cümle çelişsin.

A) “İngiltere emisyonlarının çoğunluğu enerji 
üretmekten ve tüketmekten kaynaklanır - bu, ister 
otomobil sürmek, ister mal üretmek, ister basit bir 
şekilde su ısıtıcısını kaynatmak olsun” seçeneği 
UK ile özele gitmiştir, oysa paragraf geneli 
kapsamaktadır. 

B) “Ancak, Birleşik Krallık’ın şu anda emisyonlarını 
azaltmak için harekete geçmesinin önemli 
ekonomik faydaları vardır” seçeneği UK ile özele 
gitmiştir, oysa paragraf geneli kapsamaktadır. 
Ayrıca anlamca olumludur.

C) “Fakat çoğu ülke hala sera gazı üretimini düşürmek 
için anlamlı adımlar atmaya gönülsüzdür” seçeneği 
anlamca OLUMSUZDUR ve bir sonraki cümle 
ile çelişmiştir.

D) “İklim Değişikliği Yasası, İngiltere'yi karbon 
emisyonlarını azaltmak için yasal olarak bağlayıcı 
uzun vadeli bir çerçeve oluşturan ilk ülke yapmıştır” 
seçeneği UK ile özele gitmiştir, oysa paragraf 
geneli kapsamaktadır. 

E) “Dolayısıyla, şehirleri taşkın, yükselen deniz 
seviyeleri ve sıcak dalgalanmalardan mağdur 
olurken onlar iklim değişikliği ile uğraşıyorlar” 
seçeneği anlamca ilgisiz olup bir sonraki cümle ile 
çelişme göstermemektedir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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56. “Düşüncelerinizi okuyabilen teknolojiler sayesinde 
şifreler yazmanız geçmişte kaldı. Yeni bir keşif, 
bilişsel biyometriyi gerçeğe çok yaklaştırıyor. 
Bilişsel biyometride, sinir sisteminizin bir uyarana 
karşı tepkisi ölçülür sonra sizi tanımlamak için 
kullanılır. Şimdiye kadar, kullanıcılara ekranın 
farklı bölümlerinde farklı harfler veya semboller 
gösterildi. ---- .”
Paragrafta yeni bir keşifin bilişsel biyometride olumlu 
yönde kullanıldığından bahsedilmekte ve paragrafın 
sonunda da bu olumlu anlamın devam etmesi ve 
paragrafın ortasında “a new discovery” geçtiği için 
paragrafın sonunda da ondan bahsedilmesi beklenir.

A) “Doğruluk% 100’e yaklaştığında, o yüksek 
güvenlikli askeri uygulamalar ve finansal 
işlemler için de kullanılabilir” seçeneği anlamca 
olumludur.

B) “Herhangi bir klavye dahil olmadığı için, birisinin 
dolandırıcılık amaçlı bir şifreye erişmesi çok daha 
zordur” anlamca ilgisiz bir cümle ayrıca paragrafta 
bahsi geçen “a new discovery” karşılanmamaktadır.

C) “Aslında, bilişsel biyometri yaygın olarak 
kullanılmaya başlanmadan önce doğruluğun halen 
geliştirilmesi gerekiyor” anlamca ilgisiz bir cümle 
ayrıca paragrafta bahsi geçen “a new discovery” 
karşılanmamaktadır.

D) “Aksine, birçok işletme veya kuruluş şimdi binalarını 
veya hassas bilgilerinizi korumak için biyometrik 
tanımlama kullanmaktadır” paragrafta bahsi geçen 
“a new discovery” karşılanmamaktadır.

E) “Buna ek olarak, bazı kullanıcılar biyometriyi bir 
bütün olarak reddedebilir, onu bir mahremiyet 
istilası olarak görebilirler” seçeneği anlamca 
olumsuzdur.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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57. “Brezilya’nın Amazon bölgesi olan Amazonia, 
ABD’nin yaklaşık yarısı kadar alana sahiptir ve 
dünyanın en büyük yağmur ormanını içermektedir. 
Bu muazzam ekosistem, dünyada var olan tüm 
tropikal ormanların yaklaşık üçte birini kapsar 
ve binlerce hayvansal ve bitki türü yetiştirir. 
Dünyadaki diğer yağmur ormanları gibi, küresel 
atmosferik dengeye hayati bir katkı yapar ve tıbbi 
bitkiler için önemli bir kaynaktır. ----.”
Paragrafta “Amazonia” hakkında olumlu bilgiler 
verilmekte olup, isim-zamir akışı açısından da doğru 
seçenekte bahsedilmesi beklenir.

A) “Ormansızlaşma, iklim değişikliği, yasadışı 
avlanma ve çevre kirliliği, birçok Amazon 
hayvanının yaşam alanlarına yönelik sürekli tehdit 
unsurlarıdır” seçeneği hem anlamca olumsuz hem 
de “Amazonia” direkt bahsedilmemektedir.

B) “Brezilya Amazonu’nda büyük çoğunlukta 
tür yakında yok olacak” seçeneği anlamca 
olumsuzdur.

C) “Ayrıca o gezegende kalan son Taş Devri 
insanlarının kalıntılarının bazılarına ev sahipliği 
yapmaktadır” seçeneği anlamca olumlu ve “it” 
ile “Amazonia” karşılanmıştır.

D) “Örneğin, Amazon'da, son 50 yılda ormanın 
yaklaşık% 17'si kaybolmuştur, çoğunlukla 
ormanların sığır çiftliğine dönüştürülmesi 
yüzünden” seçeneği yukarıda yazılan cümlenin 
örneği konumunda değildir.

E) “Ancak, onun kırılgan çevresi, Brezilya 
politikacılarının girişimleri ile korunmaktadır” 
seçeneği anlamca olumludur, oysa boşluktan önce 
anlam zaten olumludur.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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58. “Chicago Üniversitesinde bir fizikçi olan Craig 
Hogan, uzayın hareketsiz olmadığını, ancak 
kuantum dalgalanmalarının uzayın titreşmesini 
sağladığını belirtti. Hogan ve ekibi, uzayın 
değişmekte olduğuna dair kanıt arayan bir deney 
hazırlıyor. ----. Eğer o başarıya ulaşırsa, yeni bir 
fizik mimarisi de önermiş olacaktır.”
Paragrafta kilit nokta boşluktan sonra ki “it” zamiridir. 
Boşluktan önceki “an experiment” ifadesine gönderme 
yapmaktadır. Dolayısıyla doğru cevapta da “an 
experiment” sözcüğüne karşılık gelecek bir zamir 
aranmalıdır.

A) “Son derece hassas kuantum-uzay-zaman ölçüm 
aracı, önümüzdeki yıllarda bilimsel keşif için bir 
şablon görevi görecektir” seçeneği “an experiment” 
sözcüğüne gönderme yapmamaktadır.

B) “Onlara göre, eğer uzay ve zaman sürekli 
olmasaydı, evrendeki her şey pikselleşirdi” 
seçeneği “an experiment” sözcüğüne gönderme 
yapmamaktadır.

C) “Kuantum teorisi, atom altı parçacıkların kesin 
konumunu ve kesin hızını bilmenin imkansız 
olduğunu önermektedir” seçeneği “an experiment” 
sözcüğüne gönderme yapmamaktadır.

D) “Deney, başta, Hogan ve ekibi tarafından 
onaylanmadı” seçeneği deneye gönderme yapsa 
da anlam olumsuz ve ayrıca zaman uyumu yoktur.

 E) “Araştırma, alan, zaman ve madde arasındaki 
ilişkileri nasıl anladığımızı etkileyebilir” seçeneği 
“the research” ile gönderme yapmış ve 
anlamca da olumludur.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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59. “---- Örneğin, bir denetleyici yalnızca bir düğme ve 
bir kumanda çubuğundan oluşabilirken diğerinde 
bir düzine düğme ve bir veya daha fazla kumanda 
çubuğu yer alabilir. Ilk kişisel bilgisayar oyunları 
genellikle oyun için bir klavyeye ihtiyaç duyardı, 
ya da daha yaygın olarak, kullanıcının, en az bir 
düğmesi olan ayrı bir joystick satın almasını 
gerektirirdi. Bununla birlikte, pek çok modern 
bilgisayar oyunu, oyuncunun aynı anda hem bir 
klavye ve hem de fare kullanmasına izin verir veya 
bunları gerektirir.”
Paragrafta “For example” kilit kelime konumunda, 
devamını okuduğumuzda kontrol cihazı, düğme gibi 
şeyler örnek verildiğine göre doğru cevapta da bu tür 
şeyler aranmalıdır.

A) “Kişisel bilgisayar oyunları, özel bir video oyun 
konsolu veya atari salonu makinesi yerine bir 
kişisel bilgisayarda oynanır” seçeneği boşluktan 
sonra gelen “for example” ile örtüşmemektedir. 
Burada bahsi geçen kişisel bilgisayarlardır.

B) “İlk nesil bilgisayar oyunları genellikle metin 
maceraları ya da etkileşimli kurmacaydı” seçeneği 
zaman uyumu açısından uygun değildir, aynı 
zamanda “for example” ile örtüşmemektedir.

C) “Modern bilgisayar oyunları, bilgisayarın 
donanımında büyük bir talep oluşturur ve çoğu 
zaman düzgün çalışmak için hızlı bir merkezi işlem 
birimi (CPU) gerektirir” seçeneği boşluktan sonra 
gelen “for example” ile örtüşmemektedir.

D) “Bilgisayar oyunlarının büyük çoğunluğu Microsoft 
Windows ailesindeki işletim sistemlerinde çalışacak 
şekilde tasarlanmıştır” seçeneği boşluktan sonra 
gelen “for example” ile örtüşmemektedir.

E) “Video oyunları manipüle etmek için kullanılan 
girdi cihazına bir oyun kontrolörü denir ve 
platformlar arasında değişiklik gösterir” seçeneği 
ile boşluktan sonraki cümle birbiriyle 
örtüşmektedir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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60. (I) Dünya yüzeyinin koşulları, insan vücudunun 
fiziksel sınırlarını zorlamaktadır. (ANLAM OLUMSUZ)  
(II) İnsanlar, Dünya’nın yüzeyinde bulunan atmosfer 
ve yerçekiminde en iyi şekilde çalışmak üzere 
evrimleşmiştir. (ANLAM OLUMLU) (III) Uzayda 
hayatta kalabilmek için, astronotlar, nefes almalarını 
sağlamak için geminin etrafında dolaşan taze 
oksijen gibi, yanlarına Dünya benzeri bir çevre almak 
zorundalar. (ANLAM OLUMLU) (IV) Uzaydaki temel 
fark, astronotların etrafta yüzmesine neden olan 
ağırlıksızlıktır. (ANLAM OLUMLU) (V) Astronotlar 
uzaya gider gitmez bedenleri bu ağırlıksızlığa adapte 
olmaya başlar ve kasları, kemikleri, kalpleri ve kanları 
değişime uğrar. (ANLAM OLUMLU)

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

61. (I) Depremler, kasırgalar, hortumlar, sel baskınları 
- Amerika Birleşik Devletleri’nin hiçbir kısmı doğal 
afetlere karşı bağışık değildir. (ÖZEL) (II) Hiç kimse bu 
tehlikeleri engelleyemezken, insanlar onlara yeterince 
hazırlanabilir. (ÖZEL) (III) Dünyanın en büyük doğal 
felaketleri birçok can kaybına neden oldu ve bu 
milyonlarca mülk hasarına yol açmıştır. (GENEL)  
(IV) Örneğin, Washington’daki Ulusal Yapı 
Müzesi’ndeki “Afet İçin Tasarlama”, bilim insanlarının, 
mühendislerin ve hükümet görevlilerinin felaketlere 
karşı ülkenin altyapısını korumak için nasıl 
birlikte çalıştıklarını sergiliyor. (ÖZEL) (V) Sergiye 
girdiklerinde, ziyaretçiler, doğal afetlerin yaratabileceği 
yıkıma ilişkin somut hatırlatıcılarla karşı karşıya 
kalırlar. (ÖZEL)

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

62. (I) Her zaman azalan petrol rezervleri için okyanus 
tabanına sondajlar yapmayı unutun çünkü yakında 
dalgaların altında yeni bir yakıt kaynağı olabilir - deniz 
yosunu. (II) Kahverengi yosun yüksek şeker içeriğine 
sahiptir ve ayrıca kırmızı veya yeşil türlerden daha hızlı 
büyür. (III) Yosundaki şekeri, otomobilleri çalıştırmak 
için kullanılabilen bir yakıt haline dönüştürmek için bir 
teknik geliştirildi. (IV) Biyoyakıtlar şu anda mısır ve 
şeker kamışı gibi mahsullerden üretiliyor ancak bu 
kaynaklar aynı zamanda gıda olarak kullanılmak üzere 
talep ediliyor ve üretimleri büyük miktarda toprak, tatlı 
su ve gübre gerektiriyor. (V) Yosun, bunlardan hiçbirini 
gerektirmez ve bitki saplarını sertleştiren ancak 
biyoyakıt haline dönüştürülmesi zor olan güçlü bir 
şeker dizisi olan lignin içermemesi avantajına sahiptir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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63. (I) Elmas, çok yüksek basınçlarda oluşan karbonun 
kristal fazıdır ve genellikle 135 ila 200 kilometre 
derinlikte ve 1,100 ila 1,200 ° C sıcaklıkta kristalleşir. 
(II) En değerli taştır, olağanüstü taşlar karat başına 
500,000 dolardan yukarıya çıkabilir ve tek tek 
parçalara 20 milyon dolardan fazla değer biçilebilir.  
(III) Hindistan’ın güney merkezindeki Golkonda 
bölgesi, dünyanın değişik yerlerinde keşifler 
yapılıncaya kadar, yüzlerce yıl boyunca elmasların 
orijinal kaynağıydı. (IV) Güzelliğinin yanı sıra elmasın 
istisnai fiziksel özellikleri, alışılmadık oluşumu ve 
değeri çok sayıda araştırmaya sebep olmuştur.  
(V) Fakat günümüzde Angola ve Güney Afrika’nın 
önemli üretimleri ile beraber, değer açısından en çok 
elmas üreten üç ülke Botsvana, Rusya ve Kanada’dır.

(III).cümle geçmiş bir zamanı anlatırken (IV).cümle 
birden “present” zamana geçiyor ve bu yüzden zaman 
uyumsuzluğu gerçekleşiyor. Oysa ki (V). Cümle “but 
today” ile “present” zamana geçiş yapmıştır.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

64. (I) Albert Einstein bir keresinde “30 yaşından önce 
bilime büyük katkıda bulunmayan bir kişinin asla bunu 
yapamayacağını” söyledi. (II) Bu, onun döneminde 
fiziğin doğru bir yansıması olabilirdi fakat artık fizik 
ya da başka alanlar için geçerli değil. (III) Şimdi, 
bilim adamları, geçmişte olduğundan daha ileri 
yaşlarda Nobel’e layık buluşlar yapıyorlar. (IV) Birkaç 
istisna dışında - özellikle de 1920’lerin ve 1930’ların 
kuantum mekaniği bulguları - tüm alanlardaki 
trend, araştırmacıların en büyük eserlerini üretirken 
daha yaşlı olmalarıdır. (V) Einstein her zaman fizik 
problemleri ve onları çözme kararlılığı konusunda net 
bir görüşe sahipti.

Paragrafta konu 30 yaşından sonrakilerin fiziğe artık 
katkı sağlayıp sağlayamayacakları üzerine bir tartışma 
iken (V). cümlede konu Einstein’in fizik problemlerini 
çözmede hep kararlı oluşudur.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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65. (I) 1960’lı yıllarda insanlar nihayetinde Dünya’yı terk 
ettiler. (II) 1976 ve 1984 yılları arasındaki Viking 
Misyonu, her biri Mars’a konuşlanmış bir kara taşıtı 
taşıyan iki yörünge uzay aracından oluşuyordu. 
(III) İlk önce onlar atmosferin dışına uçtular, sonra 
Dünya’nın yörüngesinde gezdiler ve sonunda on yıl 
sona ererken Ay’a gittiler. (IV) Ancak o zamandan beri, 
insanlar mürettebatlı uzay araştırmalarını ilerletmek 
için nispeten az şey yapmışlardır. (V) Ay’ın ardından, 
plan Mars’a adım atmak ve ilk mürettebatı 1986’da 
oraya yerleştirmekti, ancak insanları gezegenler arası 
uzay boşluğu içinde biryerlere göndermenin kâşiflerin 
düşündüğünden daha zor olduğu anlaşıldı.

“The Viking Mission” sadece (II). cümlede geçiyor.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

66. - 68. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Yıllar boyunca yapılan çeşitli çalışmalar, plastiğin biyolojik 
olarak parçalanmamasından dolayı en büyük toksik kirletici 
maddelerden biri olduğunu bulmuştur. Ancak, plastik, ihraç 
edilecek malların ambalajlanması ve muhafaza edilme-
si söz konusu olduğunda muazzam bir kullanıma sahiptir. 
Bu, artan plastik kullanımına ve yaygın çevre kirliliğine yol 
açmıştır. Çevreyle uyumu sürdürmek için biraz çaba gös-
termemiz önemlidir. Bu gezegende insan ırkının hayatta 
kalması çevreye o kadar büyük ölçüde bağlıdır ki kendi ey-
lemlerimizin sonuçlarını göz ardı etmeye gücümüz yetmez. 
Bu konuda birçok tartışma ve müzakere devam ederken şu 
an ihtiyacımız olan şey etkin politikaların oluşturulması ve 
uygulanmasıdır. Bizi temsil etmesi için seçtiğimiz insanlar, 
çevreye verilen hasar tamamen önlenmese bile kısıtlanma-
sını sağlamakla yükümlüdür.

66. Paragrafa göre, ---- acildir. 
 governments should enact certain policies to 

decrease environmental damage

 “Hükümetler çevresel zararları azaltmak için bazı 
önlemleri yürürlüğe koymalıdır”

“Bu konuda birçok tartışma ve müzakere devam 
ederken şu an ihtiyacımız olan şey etkin politikaların 
oluşturulması ve uygulanmasıdır.”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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67. Paragraftan anlaşılabilir ki ----.
 “the well-being of people on the planet depends on 

their own actions”

 “Gezegendeki insanların refahı kendi eylemlerine 
bağlıdır”

“Bu gezegende insan ırkının hayatta kalması çevreye 
o kadar büyük ölçüde bağlıdır ki kendi eylemlerimizin 
sonuçlarını göz ardı etmeye gücümüz yetmez.”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

68. Yazarın temel amacı ---- dır.
D) “to warn people of the negative effects of plastic on 

the environment”

 “İnsanları, plastiklerin çevreye olumsuz etkileri 
konusunda uyarmak”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

69. - 71. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Dünyada, yaklaşık 260 tane maymun türü vardır: Orta ve 
Güney Amerika’da ve Meksika’da bulunan Yeni Dünya may-
munları ve Afrika ve Asya’da bulunan Eski Dünya maymun-
ları. Bazı türler, doğal yaşam alanlarında çok sayıda bulu-
nurken bazıları ise kritik derecede nesli tükenmekte olan 
listesinde görülür. Nesli tükenmekte olan hayvanlar hakkın-
da konuşurken nadiren maymunları düşünüyor olsak da, 
bugün itibariyle 80 kadar maymun türü yok olma tehdidinde 
olduğu halde, bu maymungiller kaplanlar veya gergedanlar 
gibi manşet olamaz. Bir dereceye kadar, bu, maymun türle-
rinin ve alttürlerin sayısının çokluğuna atfedilebilir. Aslında, 
çoğu insan bu maymun türlerinden bazılarının varlığından 
haberdar bile olmayabilir.

69. Paragrafa göre ----.
 “not all monkey species can be found in great 

numbers in their habitat”

 “Tüm maymun türleri yaşam ortamlarında çok 
sayıda bulunamıyor”

“Bazı türler, doğal yaşam alanlarında çok sayıda 
bulunurken bazıları ise kritik derecede nesli 
tükenmekte olan listesinde görülür.”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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70. Paragrafta açıkça belirtilmiştir ki ----.
 “tigers attract more attention than monkeys when 

they are endangered”

 “Nesli tükenmekte olan kaplanlar, maymunlara 
göre daha fazla dikkat çekiyor”

“…bugün itibariyle 80 kadar maymun türü yok olma 
tehdidinde olduğu halde, bu maymungiller kaplanlar 
veya gergedanlar gibi manşet olamaz.”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

71. Paragraftan çıkarılabilir ki ----.
 “New World monkeys and Old World monkeys 

seem to have been named after where they are 
found”

 “Yeni Dünya maymunları ve Eski Dünya 
maymunları, bulundukları yerin adını almış gibi 
görünüyor”

“Orta ve Güney Amerika’da ve Meksika’da bulunan 
Yeni Dünya maymunları ve Afrika ve Asya’da bulunan 
Eski Dünya maymunları.”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

72. - 74. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Dev karıncayiyenler, dünyadaki ‘nesli tükenmekte olan’ 
türler arasında listelenir. Onların yaşam alanları türümüz 
tarafından sürekli tahrip ediliyor ve bu da bazı hasar kont-
rolünde çalışma ihtiyacı doğuruyor. Bu canlıları korumak 
için inisiyatif kullanmaya istekli birçok insan var; birçoğu 
da onları evcil hayvan olarak tutuyor. Ancak, bu egzotik 
hayvanlara bakmak daha büyük bir sorumluluktur ve bu 
onu, sahibinin önkoşulları öğrenmesi için gerekli kılar. Di-
ğer tüm canlılar gibi, karıncayiyenler bile davranış, çevreye 
adaptasyon, beslenme ve sağlık ile ilgili sorunlara eğilimli. 
Sahiplerin karşılaşabileceği sorunlardan bazıları, uygun ye-
mekleri tüketmemeyi, duvarları kazmayı, alanlarını belirle-
mek adına her yere idrar yapmayı vb. içermektedir. Onları 
eğitmek önemlidir ki bu sadece zamanla gerçekleşir. Sağlık 
sorunları diyabet, ısı hastalığı, pire veya akarlardan kay-
naklanan deri enfeksiyonlarını içerebilir. Aynı zamanda kalp 
rahatsızlıkları, karaciğer ve böbrek ile ilgili sorunlar, obezite 
vb. gibi hastalıklara da eğilimlidirler. Salmonella zehirlenme-
sine de rastlanabilir.
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72. Paragrafta açıktır ki dev karıncayiyenlere ----.
 “are not so easy to look after as pets”

 “Evcil hayvan olarak bakmak o kadar da kolay 
değil”

“Ancak, bu egzotik hayvanlara bakmak daha büyük 
bir sorumluluktur ve bu onu, sahibinin önkoşulları 
öğrenmesi için gerekli kılar.”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

73. Paragrafın yazarı belirtiyor ki ----.
 “training anteaters takes some time”

 “Karıncayiyenleri eğitmek biraz zaman alır”

“Onları eğitmek önemlidir ki bu sadece zamanla 
gerçekleşir”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

74. Paragraftan anlaşılabilir ki ----. 
 “there are people who are not indifferent to the bad 

condition anteaters are in”

 “Karıncayiyenlerin içinde bulunduğu kötü duruma 
kayıtsız kalmayan insanlar var”

“Bu canlıları korumak için inisiyatif kullanmaya istekli 
birçok insan var”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

75. - 77. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Bilgisayarlar hayatın neredeyse her alanında önemli bir 
rol oynamaktadır. Büyük miktarda verinin depolanmasını 
kolaylaştırır, bilginin hızlı bir şekilde işlenmesini sağlar ve 
dâhili bir istihbarata sahiptirler ve bu bilgiler insan zekâsına 
takviye edilirse harikalar yaratabilir. İstihbaratı ve hızı nede-
niyle, bilgisayarlar insan beyninin seviyesine yakın bir sevi-
yede işlev görürler. Dolayısıyla mühendislik, veri işleme ve 
depolama, planlama ve çizelgeleme, ağ oluşturma, eğitim, 
sağlık ve tıp gibi farklı alanlarda çalışabilirler. Verimli veri 
saklama, bilgiye kolay erişim ve bilgi paylaşımından tutun 
da tıbbi testleri gerçekleştirmek ve karmaşık cerrahi işlem-
leri taklit etmeye kadar, bilgisayarlar tıp alanında önemli rol 
oynamaktadır. Örneğin, hastalıkların teşhisi için bilgisayar 
yazılımı kullanılır. Vücudun iç organlarının incelenmesi için 
kullanılabilir. Vücudun organlarını incelemek için gelişmiş 
bilgisayar tabanlı sistemler kullanılır. Dahası, bilgisayar 
teknolojisi, tıp pratisyenleri ve hastalar arasındaki iletişimi 
kolaylaştırır. Tıbbi alanda araştırmalara ve güncellemelere 
ilişkin bilgilerin paylaşımı, bilgisayar teknolojisi sayesinde 
daha fazla verimlilik sağlayabilir.
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75. Paragrafa göre bilgisayarlar ----.
 “can be used in various realms”

 “çeşitli alanlarda kullanılabilir”

“Dolayısıyla mühendislik, veri işleme ve depolama, 
planlama ve çizelgeleme, ağ oluşturma, eğitim, sağlık 
ve tıp gibi farklı alanlarda çalışabilirler.”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

76. Paragraftan anlaşılabilir ki tıp alanı ----.
 can benefit from the use of computers greatly

 “bilgisayarların kullanımından büyük fayda 
sağlayabilir”

“Örneğin, hastalıkların teşhisi için bilgisayar yazılımı 
kullanılır. Vücudun iç organlarının incelenmesi için 
kullanılabilir. Vücudun organlarını incelemek için 
gelişmiş bilgisayar tabanlı sistemler kullanılır. Dahası, 
bilgisayar teknolojisi, tıp pratisyenleri ve hastalar 
arasındaki iletişimi kolaylaştırır.”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

77. Paragraftan çıkarılabilir ki ----.
 there is almost no aspect of life unaffected by 

computers

 “Yaşamda bilgisayarların etkilemediği neredeyse 
hiçbir alan yoktur.”

“Bilgisayarlar hayatın neredeyse her alanında önemli 
bir rol oynamaktadır.”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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78. - 80. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Gıda son kullanma tarihi, ambalaj içindeki gıda ürününün 
tükeneceği günden ve bu tarihten sonra kalitesinin bozul-
masına kadar geçen zamana işaret eder. Bu tarihler genel-
likle gıda ürünlerine kalite ve güvenlik sağlamaya katkıda 
bulunan Birleşik Devletler ve Amerika Gıda ve İlaç İdaresi 
(FDA) tarafından konulur. Günümüzde, hemen hemen tüm 
paketlenmiş gıda ürünleri son kullanma tarihinin yanı sıra 
imalat tarihini de yazarlar. Diğer birçoğu, belirli bir gıda 
ürününü tüketebileceğiniz süreyi belirtmektedir. Örneğin, 
bir Hershey Çikolata kalıbı, üretim tarihinden itibaren 1 yıl 
içinde tüketilebilir, yani üretildiği yıl boyunca bu çikolatayı 
yemek güvenlidir. Ancak, çikolatayı son kullanma tarihinden 
sonra da saklarsanız, içindeki tadı ve rengi bozma eğilimin-
de olan birkaç madde düşünüldüğünde bunu yemek sağlık-
sız olabilir. Ancak, tek başına çikolata belirli bir son kullan-
ma süresine sahip değildir.

78. Paragrafta açıktır ki ----. 
 it is not the whole food but some contents in it that 

lead to expiry

 “Yiyeceğin bozulmasına yol atan şey yiyeceğin 
tamamı değil, içindeki birkaç maddedir”

“Ancak, çikolatayı son kullanma tarihinden sonra da 
saklarsanız, içindeki tadı ve rengi bozma eğiliminde 
olan birkaç madde düşünüldüğünde bunu yemek 
sağlıksız olabilir.”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

79. Paragraftan anlaşılabilir ki FDA ----.
 is an important agency for safe consumption of 

food products

 “Gıda ürünlerinin güvenli bir şekilde tüketilmesi için 
önemli bir temsilcidir.”

“Bu tarihler genellikle gıda ürünlerine kalite ve 
güvenlik sağlamaya katkıda bulunan Birleşik Devletler 
ve Amerika Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından 
konulur. Günümüzde, hemen hemen tüm paketlenmiş 
gıda ürünleri son kullanma tarihinin yanı sıra imalat 
tarihini de yazarlar.”

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

80. Paragrafın yazarı Hershey Çikolatası örneğini ---- 
için verir. 
 “to make the concept of Expiry Date clear”

 “Son Kullanma Tarihi kavramını netleştirmek”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.


