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1. Koronavirüsün Omicron varyantıyla ilgili yeni 
bulgular, mutasyona uğramış virüsün Güney 
Afrika alarmı yükseltmeden çok önce ülkelere 
kaydığını açıkça ortaya koydu.
A) correction: düzeltme

B) flaw: kusur, hata

C) negotiation: müzakere 

D) finding: bulgu, ipucu

E) perfection: mükemmeliyet

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

2. Karbondioksit emisyonlarını azaltmak 
için imzalanan Kyoto Protokolüne rağmen 
atmosferimizin durumunun kötüleştiği görülüyor.
A) flourished: zenginleşmek 

B) repaired: tamir etmek

C) fluctuated: dalgalanmak 

D) aggravated: kötüleşmek

E) negotiated: müzakerede bulunmak

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

3. Çevreciler, yeryüzündeki yağmur ormanlarının 
yarısının yakında yok olacağından korkuyor; bu 
da biyoçeşitlilik üzerinde şiddetli etkilere sahip 
olacak ve pek çok hayvanın yok olmasına neden 
olacak.
A) drastic:korkunç, şiddetli 

B) satisfactory: tatmin edici

C) cautious: ihtiyatlı 

D) beneficial: faydalı

E) limited: kısıtlı 

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

4. Sıradan insanlar hemen fark edemese de, erkek ve 
dişi serçelerin kendilerini tamamen farklı kılacak 
ayırt edici özellikleri vardır.
A) hardly: güçlükle 

B) additionally: ek olarak

C) temporarily: geçici olarak 

D) gradually: git gide

E) entirely: tamamen

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

Çözüm - 2



www.pelikanyayinevi.com.tr

Fen Bilimleri

Çözüm - 2
Hakkı Kurban - Celil Ural

5. Yakın zamanda insanların yanı sıra hayvanlara 
da atfedilen iletişim, bilgi aktarma niyetiyle 
düşüncelerin ve fikirlerin değiş tokuş edilmesini 
ifade eder.
A) participation: katılım

B) competence: yeterlik

C) shortcoming: eksiklik

D) intention: niyet

E) statement: ifade

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

6. Tüm elektronik cihazlar tehlikeli miktarda 
elektromanyetik radyasyon yayar, ancak onlarsız 
hayatta kalma düşüncesi neredeyse imkânsızdır.
A) give rise to: sebep olmak

B) send for: getirtmek, çağırmak

C) cut off: bağlantıyı kesmek 

D) make out: çözmek, kestirmek

E) give off: yaymak

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

7. Küreselleşmenin yaygınlaşması, bilgi ve iletişim 
teknolojisi alanındaki gelişmelere büyük ölçüde 
yardımcı olmuştur.
“to …extent” bir kalıptır ve “… ölçüde” anlamına gelir. 
İkinci boşlukta ise, “in the field of…” “… alanındaki” 
anlamındadır. 

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

8. Portakal meyvesinden çıkarıldığında portakal 
yağının yaklaşık 6 ay boyunca kullanılması 
güvenlidir.
 “extract from” – den özünü çıkartmak

 “for about 6 months” – yaklaşık 6 ay süresince

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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9. Türkiye, Israil, Çin, Iran, Pakistan ve ABD’nin arasına 
katılarak silahlı insansız hava aracı üretebilecek 
teknolojiye sahip altı ülkeden biri oldu.
Cümlede geçmişe ait bir ipucu bulunmadığı için “past” 
seçenekler olan “having produced” – “became” elenir. A 
seçeneği ise gelecekle ilgili bağlantı olmadığı için elenir. 
B seçeneğinin ikinci tarafı “produced” edilgen ancak 
“üretebilecek” çevirisini “to produce” vermektedir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

10. Son zamanlarda tarım, yeni modern teknolojinin 
tahıl ve mahsulü daha verimli bir şekilde ürettiğine 
dair yanlış inanç nedeniyle göz ardı edilmiştir.
İlk boşlukta “in recent times” denilidiği ve kesin bir 
zaman ifadesi belirtilmediği için “present perfect tense” 
kullanılmalıdır. İkinci boşlukta ise genel bir yargıdan 
bahsedildiği için “produces” seçeneği işaretlenmelidir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

11. Güneş daha güçlü hale geldikçe zararlı etkileri 
buna göre artar. 
A) While: “-iken”; bağlaçtır, cümle alır, iki zıt cümleyi 

bir araya getirir.

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

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

D) As: “çünkü / -dıkça, dikçe”; bağlaçtır, cümle alır, 
anlamca paralel iki cümleyi bağlar.

E) Whereas: “-iken”; bağlaçtır, cümle alır, iki zıt 
cümleyi bir araya getirir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

12. “Vida” ve “cıvata” terimleri, günlük dilde aynı şeyi 
ifade etmelerine rağmen, fizikte farklı olgular için 
kullanılır.
A) because: “çünkü”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 

anlamca paralel olmalıdır.

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

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

D) just as: “tıpkı, -iken”; bağlaçtır, cümle alır.

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

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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13. Güvenlik, son zamanlarda bilgisayar kullanıcıları 
için büyük bir endişe kaynağı olduğundan, hemen 
hemen tüm işletim sistemleri önceliği güvenliğe 
vermekte.
A) Even though: “-e rağmen”; bağlaçtır, cümle alır, 

iki cümle arasında çelişki aranır.

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

C) On condition that: “koşuluyla”; bağlaçtır, cümle 
alır, iki cümle arasında ‘Type’ uyumu aranır.

D) Before: “sonra”; zaman bağlacıdır. İki cümle 
arasında zaman uyumu aranır.

E) Just as: “tıpkı, -iken”; bağlaçtır, cümle alır. İki 
cümle arasında benzerlikten söz eder.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

14. Kelebekler ve güveler çoğunlukla birbirine 
benzemektedir, bu nedenle sınıflandırılmaları biraz 
belirsiz kalmaktadır.
A) in contrast: “aksine”; geçiştir, virgül alır, iki cümle 

anlamca zıt olmalıdır.

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

C) even so: “ancak”; geçiştir, cümle alır, iki cümle 
arasında çelişki aranır.

D) nevertheless: “ancak”; geçiştir, cümle alır, iki 
cümle arasında çelişki aranır.

E) in addition: “ayrıca”; geçiştir, virgül alır. Anlamca 
paralel iki kavramı bir araya getirir. 

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

15. Telefonun icadının yanı sıra Graham Bell, deniz 
botu ve havacılık alanlarına değerli katkılar 
sağlamıştır.
A) Despite: “-e rağmen”; edattır, isim alır, iki cümle 

arasında çelişki aranır.

B) Instead of: “yerine”;edattır isim veya isim 
tamlaması alır.

C) Owing to: “sebebiyle”; edattır, isim veya isim 
tamlaması alır, iki cümle anlamca paralel olmalıdır.

D) Along with: “yanı sıra”; isim veya isim tamlaması 
alır. Anlamca paralel iki kavramı bir araya getirir. 

E) Regardless of: “bakmaksızın” isim veya isim 
tamlaması alır. Cümleler arasında çelişki olmalıdır.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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16. Çevreci bir grup, kullanılmış elektronik parçaların 
atılması yerine geri dönüştürülmesi için bir 
kampanya başlattı.
A) because of: “yüzünden”; edattır, isim alır.

B) in spite of: “rağmen”; edattır, isim alır. Tezatlık 
olmalıdır.

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

D) instead of: “yerine”; edattır, isim alır.

E) in case of: “durumunda”; edattır, isim alır. 

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

17. Antik insanlar havayı gözlemlemek için herhangi 
bir teknolojiye sahip olmadığı için hava durumu 
tahmini için yalnızca doğal işaretlere güvendiler.
A) Even though: “-e rağmen”; bağlaçtır, cümle alır, 

iki cümle arasında çelişki aranır.

B) Before: “sonra”; zaman bağlacıdır. İki cümle 
arasında zaman uyumu aranır.

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

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

E) As if: “-mış gibi”; bağlaçtır, cümle alır. Önüne “act, 
appear, behave, gibi belirli birtakım fiiller alabilir.”

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

18. Son araştırma, Mars’taki su cisimlerinin optik 
yanılsamalar olduğunu ortaya koydu; yine de, 
gezegen, güneş sistemindeki yeryüzünün dışında 
su barındırma potansiyeline sahip tek gezegen 
olmaya devam ediyor.
“revealed that” – son araştırma ortaya koydu ki.. 
(Noun Clause “that”)

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

19. Uzayla uğraşan bilim insanları, bulgularının % 
100’ünden emin olana kadar yeni gezegen gözlem 
bulgularını ortaya koymazlar.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

20. Günümüzde hemen hemen tüm gıda ürünlerinde 
kullanılan gıda koruyucuları ya doğal ya da insan 
yapımı maddeler olabilir.

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

da ifadeyi bulunuz.

Atom devrini 70 yıl önce açan patlama, bilim adamlarının 
(21) bir başka çarpıcı olayı daha iyi anlamalarına yardımcı 
oluyor: ayın oluşumu. 16 Temmuz 1945’te ABD Ordusu, ilk 
nükleer bombayı patlattı ve bu olayı güney New Mexico’daki 
Trinity test alanında gerçekleştirdi. Patlamanın aşırı sıcak-
lığı, çevredeki kumlu toprağın tabanını eriterek sıfır nokta-
sından itibaren tüm yönlere doğru 1150 fit boyunca trinititte 
olarak (22) bilinen yeşil radyoaktif cama dönüştürdü. Şimdi, 
yeni bir çalışma su ve diğer “uçucu” bileşiklerin bu trinititte 
yetersiz olduğunu gösteriyor, (23) tıpkı ay kayalarında ol-
duğu gibi. Pek çok gökbilimci, ayın 4,5 milyar yıl önce, dün-
ya öncesi ve mars-boyutlu bir kütleyi veya kütleleri içeren 
büyük bir çarpışma veya çarpışma dizisi ile uzaya fırlatılan 
malzemeden kaynaştığını düşünür. Teori, bu tür etkilerin bü-
yük miktarda ısı ürettiğini (24) ki bunun sonucunda uçucu 
maddeleri ayı sonunda oluşmuş kayalardan çıkardığını ön-
görür. Yeni trinitit analizi bu fikri (25) destekliyor.

21. A) other

B) others

C) every other

D) another

E) one another

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

22. “Known as…” bir kalıptır ve “olarak bilinen” anlamına 
gelir. 

A) as

B) against

C) for

D) to

E) on

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

23. A) although: -e rağmen

B) since: çünkü

C) in case: olma ihtimaline karşı

D) so that: -sın diye

E) just as: tıpkı .. gibi

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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24. Önceki cümlenin tamamına gönderme yapıldığı 
için “which” seçeneği işaretlenmelidir.
A) that

B) when

C) where

D) which

E) by which

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

25. A) supports: desteklemek

B) refutes: çürütmek

C) destroys: harap etmek

D) hinders: engellemek

E) betrays: ihanet etmek 

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

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

da ifadeyi bulunuz.

Yosun, biyoyakıta dönüştürmek için ideal bir bitkidir. 
Gezegenin üçte ikisi su altında olan kısmının çoğunda 
yetişir; (26) bu nedenle, gıda mahsüllerini darının etanole 
yaptığı gibi dışarı atmaz. Kendi besinlerini ve suyunu de-
nizden çeker çünkü gübre veya sulama (27) gerektirmez. 
En önemlisi biyoyakıt üreticileri için bitki saplarını sertleşti-
ren ve dallı darı (28) gibi yerleşik bitkileri biyoyakıt haline 
getirirken büyük bir engel teşkil eden güçlü bir karmaşık 
şeker bileşiği olan lignin(odun özü) içermez. Seattle’daki 
Washington Üniversitesindeki araştırmacılar şimdi yosunla-
rın doğal avantajlarından (29) yararlanmak için ilk adımı 
attı. Bunları sindirebilen ve etanol ya da diğer yakıtlara 
veya kimyasallara dönüştürebilen bir mikrop yarattılar. 
Biyologlar en çok gıda kirleticisi olarak bilinen bir 
bağırsak bakterisi olan Escherichia koli’yi aldı ve kombu 
denilen yenilebilir bir deniz yosunu içindeki şekerleri yakıt 
(30) haline getirme yeteneği kazandıran bazı genetik de-
ğişiklikler yaptı.

26. A) so: bu yüzden

B) but: fakat

C) and: ve 

D) for: çünkü

E) yet: fakat 

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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27. A) introduces: tanıtmak 

B) requires: gerektirmek

C) distributes: dağıtmak 

D) involves: içermek

E) eliminates: yok etmek 

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

28. Örnekleme yapıldığı için “such as” yapısı 
kullanılmalıdır. 

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

29. A) endanger: tehlikeye atmak

B) exploit: sömürmek, faydalanmak

C) enact: kanunlaştırmak

D) underestimate: küçümsemek

E) undermine: baltalamak

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

30. “turn into” “bir şeye dönüştürmek, haline getirmek” 
anlamına gelir. 

A) for

B) into

C) beyond

D) throughout

E) as

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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31. Çoğu bilim adamının gezegenimizin ısınmaya 
devam ettiği konusunda anlaşmasına rağmen, ----.
Cümlede “despite” olduğu için iki cümle arasında 
çelişki olmasına dikkat edilmelidir. Anlamca OLUMLU 
olduğu için doğru cevabın anlamca OLUMSUZ olması 
gerekmektedir. Bilim adamlarının hemfikir olmalarına 
karşın, diğer cümlede anlaşamamaları gibi bir durum 
söz konusu olmalıdır. Ayrıca isim-zamir akışı gereği 
buradaki “most scientists” aşağıda “they-them-their” 
gibi zamirlerle de karşılanmalı.

A) “bunlar, insanların sera gazı emisyonlarından 
kaynaklanan çevresel ve toplumsal değişikliklerdir” 
seçeneği yukarısı ile çelişmemektedir, ayrıca 
“most scientists” karşılanmamıştır.

 B) “onlar, ısınmanın Dünya gezegeni için uzun süreli 
ve yıkıcı sonuçları olduğunu kabul ediyorlar” 
seçeneği yukarısı ile çelişmemektedir.

C) “bu, bilim dünyasında tartışmalı bir konuydu” 
seçeneği yukarısı ile çelişmemektedir, ayrıca 
“most scientists” karşılanmamıştır.

D) “bilim adamları, insan faaliyetleri ile küresel ısınma 
arasındaki bağlantıdan her zamankinden daha 
eminler” seçeneği yukarısı ile çelişmemektedir, 
ayrıca “most scientists” karşılanmamıştır.

E) “onlar, ısınmanın ne kadar hızlı ilerleyeceği 
konusunda aynı fikirde değiller” seçeneği yukarısı 
ile çelişmektedir, ayrıca “they” ile “most 
scientists” karşılanmaktadır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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32. Cerrahi olarak sinirlere implante edilen küçük 
biyoelektronik cihazlar ----. 
Yökdil sınavlarına has bir cümle tamamlama sorusu 
ve özne verilip fiille devam eden bir seçeneğin 
sorulması..özne çoğul verildiği için seçilen fiilin de 
çoğul devam etmesi gerekir.

A) “vücudun kendi süreçlerini daha iyi işler hale 
getirmek için onlara müdahale eder ve değiştirirler” 
seçeneği çoğul bir fiille başlıyor ve anlamca da 
uygun.

B) “arterdeki basınç sensörlerini uyarır” seçeneği tekil 
bir fiille başladığı için elenir.

C) “kalp atış hızını azaltmak ve kan damarlarını 
rahatlatmak için sinyalleri ateşledi” seçeneğinde 
geçen “his” ile yukarıdaki cümlede bir bağlantı 
bulunmamaktadır.

D) “beynimiz ve organlarımız arasında dolaşan 
elektriksel uyarıları değiştirdi” seçeneği tekil bir 
fiille başladığı için elenir.

E) “kalp fonksiyonundan vücut hareketine kadar her 
şeyi düzenler” seçeneği tekil bir fiille başladığı için 
elenir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

33. X ışınlarının varlığı bildirilir bildirilmez, ----.
Cümlesi “As soon as + Past Perfect” ile başladığına 
göre doğru cevabın da mutlaka “simple past” olması 
gerekir ki, zaman uyumu olsun.

A) “daha önceki işçilerle ilgili literatürde yalnızca 
dağınık referanslar vardı” seçeneği anlamca 
ilgisizdir.

B) “ışınlar, maruz kalan dokularda istenmeyen 
değişiklikler üretti” seçeneğinde zaman uyumu 
yoktur.

C) “Otto Walkhoff ve Fritz Giesel, dünyadaki ilk diş 
röntgen laboratuvarını kurdu” seçenekte bahsi 
geçen kişiler yukarıda karşılanmamaktadır.

D) “uzmanlar, radyologları X-ışınlarının zararlı 
etkilerine karşı uyarmışlardır” seçeneğinde zaman 
uyumu yoktur.

E) “radyoaktif maddelerle tıbbi uygulamalar 
tanınmıştır” hem anlamca hem de zaman olarak 
uyumludur.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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34. Egzoz gazı kaynaklı kurşun, çoğunlukla basit 
kurşun bileşikleri olarak atmosfere girer, ----. 
Seçeneklere bakıldığında bir relative clause sorusu 
olduğu görülüyor. Tanımlanacak olan kavram ise 
“simple lead compounds”

A) “insanlar teneffüs yoluyla bu tür bileşiklere maruz 
kaldığında” seçeneğinin doğru olabilmesi için 
“when”in önünde bir zaman kavramı olması 
gerekirdi.

B) “ki onlar çocukların gelişmekte olan sinir sistemleri 
için tehlikelidir” seçeneğindeki “which” ile 
“simple lead compounds” tanımlanmıştır.

C) “ki o kir, toz, oyuncak, tabaklar ve mobilyalarda 
bulunabilir” seçeneğinin elenme nedeni: virgülden 
sonra “that” kural olarak gelmemelidir.

D) “ki orada kurşun zehirlenmesi genellikle 
az miktarda kurşuna tekrar tekrar maruz 
kalınmasından oluşur” seçeneğinde yer alan “in 
which” önündeki kelimeyi tanımlamalıdır ancak 
bu seçenekteki anlam ile yukarıdaki son kelime 
“compounds” örtüşmemektedir.

E) “ki o zaman onların beyinleri ve merkezi sinir 
sistemleri halen gelişmektedir” seçeneğinde 
yer alan “during which” “when”in alternatifidir, 
dolayısıyla önünde bir zaman kavramı olması 
gerekirdi.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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35. ----, kavramları için ağırlıklı olarak psikolojik 
testlere güvendiler. 
Zaman olarak “Present Perfect” ve isim zamir akışı 
açısından “they”in karşılığını doğru cevapta bulmak 
gereklidir.

A) “Tıpkı IQ ve başarı testlerinin bize değerli bilgiler 
verebilmesi gibi” seçeneğinde yer alan bağlaç “just 
as” iki cümle arasında anlamca benzerlik ister, 
oysa ki cümleler arasında böyle bir benzerlik söz 
konusu değildir.

B) “Uzmanların zekânın tam olarak ne olduğunu 
belirleme girişimlerine rağmen” seçeneğinde geçen 
edat “despite” iki taraf arasında çelişki gerektirir 
ancak ortada bir çelişki söz konusu değildir.

C) “Psikologların zekâyı incelemeye başladığı 
zamandan beri” seçeneğinde “ever since” 
ile yukarıdaki “present perfect” kural olarak 
örtüşmekte ve ayrıca yukarıdaki “they”in 
karşılığı olarak “psychologists” görülmektedir.

D) “Yapay zekanın hızla ilerlediği gerçeği” seçeneği 
bir Noun Clause’dur ve cümlenin özne konumunu 
oluşturmaktadır, yani bunun arkasından doğrudan 
bir fiil gelmesi gerekmektedir.

E) “Uzmanlar psikolojik testleri değerlendirmeye 
başlar başlamaz” seçeneği “present perfect” ile 
yazılmıştır. Oysa ki zaman bağlacı olduğu vakit 
temel cümleye “present perfect” gelemez.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

36. Gezegenin en büyük dağ sırası olmasının yanı 
sıra, ----. 
“As well as” anlamca iki tarafta da paralellik gerektiren 
bir edattır, burada anlam OLUMLU olduğuna göre 
doğru cevabın da OLUMLU olması beklenir. Ayrıca, 
ortak özne söz konusu olduğu için doğru cevaptaki 
özneyi iyi belirlemek gerekir. 

A) “Hindu Kush’un “Hindistan sınırı” ya da “Hintlilerin 
katili” anlamına geldiği söyleniyor” seçeneği 
anlamca ilgisizdir.

B) “Tian Shan, Himalaya sıradağlarından ve Tibet'ten 
ayrılmıştır” seçeneği anlamca ilgisizdir.

C) “Himalayalar aynı zamanda en yenilerinden 
biridir” seçeneği yukarıya anlamca paralellik 
göstermektedir.

D) “And Dağları, okyanus kabuğunu taşıyan plakaların 
bir sonucudur” seçeneği anlamca ilgisizdir. 

E) “Alpler’in geçmişte birçok dağcının canını aldığı 
biliniyor” seçeneği anlamca olumsuzdur.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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37. Beynimiz 20’li yaşlarımızın başında 
olgunlaştığında, zihinsel işlevlerin en keskin 
olduğu varsayımı ----. 
Cümlesi henüz tekil bir özne olup yine tekil bir fiille 
tamamlanması gerekir.
A) “çünkü onlar, bu yaşın ötesinde hala çok fazla 

destek ve yardıma ihtiyaç duyarlar” seçeneği bir fiil 
ile başlamamaktadır.

B) “yeni bir araştırma çalışması tarafından sorgulandı” 
seçeneği tekil bir fiille başladığı için yukarıdaki 
özneyi tamamlamaktadır.

C) “çünkü onlar, bu oluşum yıllarında daha fazla 
desteğe ihtiyaç duyarlar” seçeneği bir fiil ile 
başlamamaktadır.

D) “henüz bir anlaşmaya varmadılar” seçeneği çoğul 
bir fiille başladığı için elenir çünkü özne tekil 
konumdadır.

E) “beynin tüm alanları planlama ve problem 
çözmeyle daha iyi uğraşabilsin diye” seçeneği bir 
fiil ile başlamamaktadır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

38. ----. Ancak artık onların kendilerinin yapıları olduğu 
bilinmektedir. 
Cümlesinde geçen “however” ara geçişi ile iki cümle 
arasında çelişki aranması gerekir. Mevcut cümlenin 
anlamca OLUMLU olduğu düşünülürse, doğru cevabın 
OLUMSUZ anlama geleceği öngörülür. Aynı zamanda 
isim-zamir akışı gereği “they” karşılanmalıdır ve son 
ayrıntı da, cümlede “now” geçmesi demek, doğru 
cevabın “past” yapıda olması gerektiğine dair bir 
ipucudur.
A) “Maddenin tüm halleri bir veya daha fazla elementin 

birleşiminden oluşur” seçeneği “present” olarak 
yazılmıştır, elenir.

B) “Atomlar, evrendeki tüm maddeyi oluşturan yapı 
taşlarıdır” seçeneği “present” olarak yazılmıştır, 
elenir.

C) “Şu anda, Dünya' da 110 farklı elementin var 
olduğu bilinmektedir” seçeneği “present” olarak 
yazılmıştır, elenir.

D) “Dalton atomları maddenin en temel parçacıkları 
olarak kabul etti” seçeneği zaman olarak “past”, 
anlamca yukarıya çelişmekte ve yukarıda 
“they”in karşılığının da “atoms” olduğu 
görülmektedir.

E) “Atom ile ilgili en eski fikirler Yunan filozoflarına 
kadar izlenebilir” seçeneği “present” olarak 
yazılmıştır, elenir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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39. Karanlık madde hakkında ortaya çıkarılması 
gereken çok sayıda gizem var, ----. 
Anlamca olumsuz bir cümle, zaman olarak “present” 
ve konu olarak “dark matter” ön plana çıkmakatdır.

A) “ancak gökbilimciler ve fizikçiler, onun varlığı 
hakkında kanıt topladılar” seçeneği “but” 
ile yukarıdaki cümle ile çelişmekte, anlam 
OLUMLUDUR ve “its” ile “dark matter” 
karşılanmıştır.

B) “çünkü onun evrenin genişlemesini nasıl etkilediğini 
biliyoruz” seçeneği anlamca OLUMLUDUR, oysa 
ki “because” ile iki cümlenin anlamca paralel 
olması beklenir.

C) “karanlık enerji sorununun çözümünün yeni bir 
yerçekimi teorisi olup olmadığı” seçeneği bir noun 
clause’dur, dolayısıyla bir fiilden sonra gelmesi 
beklenir.

D) “böylece karanlık maddenin ne olduğu konusunda 
çok daha eminiz” seçeneği anlamca olumludur, 
oysa ki “so” ile iki cümlenin anlamca paralel olması 
gerekmektedir.

E) “çünkü NASA araçları bu garip nesnelerin yeni bir 
resmini yaptıştır” seçeneğinde “dark matter” ile 
ilgili bir bulguya rastlanmamaktadır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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40. ----, bir meteoroid sıkışır ve gökyüzünde, meteor 
veya düşen yıldız olarak bilinen yanan bir yol 
oluşturarak yanar. 
Cümlede meteoroid ile ilgili genel bir bilgi söz 
konusudur.

A) “Binalara zarar verme olasılığına ek olarak” 
seçeneği anlamca olumsuzdur, “in addition to” 
anlamca paralel çalıştığı için yukarıdaki cümlenin 
de olumsuz anlamda olması beklenir ama yukarıda 
bir durumdan bahsedilmektedir. 

B) “Çok daha büyük nesneler olan kuyruklu yıldızların 
aksine” seçeneğinde yer alan “as opposed to” bir 
zıtlık edatıdır, oysa ki iki cümle arasında zıtlık 
bulunmamaktadır. 

C) “Atmosferdeki atomlara ve moleküllere enerji 
aktarmasına karşın” seçeneğinde yer alan 
“despite” ile iki cümlenin çelişmesi beklenir, oysa 
ki cümleler arasında çelişki bulunmamaktadır. 

D) “Antik insanlar onları meleklerden hediyeler olarak 
görseler de” seçeneğinde yer alan özne ya da 
nesne çoğul konumdadır, oysa ki yukarıda bahsi 
geçen “a meteoroid” tekildir.

E) “Dünyanın atmosferine girer girmez” seçeneği 
ile yukarısı anlamca örtüşmektedir. (“On/Upon 
doing” ardıl eylemlerde kullanılan bir “as soon 
as / when” kısaltmasıdır)

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

41. Herhangi bir Himalaya kireçtaşı parçasına 
yakından bakarsanız, ----. 
Cümlesi “if conditional type-1” kurulumundadır ve 
ayrıca isim zamir uyumu açısından da “you” doğru 
cevapta da aranmalıdır.

A) “kişinin, yeryüzünün menşei hakkında kafası 
karışabilir” seçeneğinde isim-zamir akışı yoktur.

B) “onun tebeşirimsi, tanecikli bir yapıya sahip 
olduğunu göreceksiniz” seçeneği hem type-1 hem 
de isim-zamir uyumunu sağladığını görebiliriz.

C) “deniz canlılarının taşlaşmış kalıntılarını gördünüz” 
seçeneği “present perfect” ile yazılmış olduğu için 
elenir. “IF” kurulumlarında temel cümleye “present 
perfect” gelmez.

D) “bu biyolojik kalıntılar çabucak katı kaya haline 
dönüştürülür” seçeneğinde isim-zamir akışı yoktur.

E) “kireç taşı ayrıca sudan kalsiyum karbonatın 
doğrudan çökelmesi ile oluşturulabilir” seçeneğinde 
isim-zamir akışı yoktur.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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42. People with immune deficiencies are often usually 
susceptible to cancer, and this is a fact suggesting 
that the immune system plays a protective role 
against at least some forms of cancer.
A) Vücut bağışıklığı zayıf olan insanlar kansere daha 

yatkındırlar ve bu da bağışıklık sisteminin en 
azından bazı kanser türlerine karşı koruyucu rol 
oynadığını göstermektedir. (usually?) (a fact?)

B) Vücut bağışıklığı zayıf olan insanlar genellikle 
kansere daha yatkındırlar ve bu da bağışıklık 
sisteminin en azından bazı kanser türlerine karşı 
koruyucu rol oynadığını gösteren bir gerçektir.

C) Vücut bağışıklığı zayıf olan insanlar genellikle 
kansere daha meğillidirler ve bu da bağışıklık 
sisteminin en azından bazı kanser türlerine karşı 
koruyucu rol oynadığını gösteren bir durumdur.

D) Vücut bağışıklığı zayıf olan insanlar genellikle 
kansere daha meğilli olmalarına rağmen, bu, 
bağışıklık sistemlerinin bazı kanser türlerine karşı 
koruyucu rol oynadığını göstermemektedir. (a 
fact?)

E) Vücut bağışıklığı zayıf olan çoğu insan genellikle 
kansere yatkındırlar ve bu da bağışıklık sisteminin 
en azından bazı kanser türlerine karşı koruyucu rol 
oynadığını gösteren bir gerçektir. (often?)

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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43. Scientists are looking for ways of extracting and 
transforming the natural gas hidden in ice crystals 
into a zero-emission fuel, and if they succeed, 
“burning ice” may become the fuel of the future.
A) Bilim insanları buz kristalleri içinde saklı doğalgazı 

çıkarıp sıfır emisyonlu yakıta dönüştürmeye 
çalışıyorlar ve bunu başardıkları zaman “yanan 
buz” geleceğin yakıtı olabilir.

B) Bazı bilim insanları buz kristalleri içinde saklı 
doğalgazı çıkartarak sıfır emisyonlu yakıt elde 
etmenin yollarını arıyorlar ve bunu başarırlarsa 
“yanan buz” geleceğin yakıtı olacak.

C) Bilim insanları buz kristalleri içinde saklı doğalgazı 
çıkarıp sıfır emisyonlu yakıta dönüştürmek için 
çalışıyorlar ve bunu başardıkları zaman “yanan 
buz” geleceğin yakıtı olacak.

D) Bazı bilim insanları buz kristalleri içinde saklı 
doğalgazı çıkartarak sıfır emisyonlu yakıta 
dönüştürmenin yollarını arıyorlar ve bunu 
yapabilirlerse “yanan buz” geleceğin yakıtı 
olabilecek.

E) Bilim insanları buz kristalleri içinde saklı doğalgazı 
çıkarıp sıfır emisyonlu yakıta dönüştürmenin 
yollarını arıyorlar ve bunu başarırlarsa “yanan buz” 
geleceğin yakıtı olabilir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

44. For all the predictable battles over the state of 
climate science, the truth is that our planet still 
has the potential to surprise us.
A) Iklim biliminin durumu konusundaki tüm 

öngörülebilir savaşlarda gerçek, gezegenimizin 
bizi şaşırtma potansiyelinin olmasıydı.

B) Iklim biliminin durumu konusundaki tüm tahmin 
edilen savaşlarda gerçek, gezegenlerin hala bizi 
şaşırtma potansiyelinin olmasıdır. (our?)

C) Iklim biliminin durumu üzerine tüm öngörülebilir 
savaşlar için gerçek, gezegenimizin hala bizi 
şaşırtma potansiyelinin olmasıdır.

D) Iklimlerin durumu üzerine tüm öngörülebilir 
savaşlar için sebep, gezegenimizin hala bizi 
şaşırtma potansiyelinin olduğu gerçeğidir. 
(science?)

E) İklim bilimi üzerine tüm öngörülebilir savaşlar 
için gerçek, gezegenimizin hala bizi şaşırtma 
potansiyelinin olmasıdır. (the state of?)

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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45. Recent discoveries offer some tantalizing evidence 
that black holes have a dramatic influence on the 
neighbourhoods around them.
A) Son zamanlarda yapılan bir dizi keşif, karadeliklerin 

etraflarındaki çevreler üzerinde önemli bir etkiye 
sahip olduğuna dair kanıtlar sunduğunu bildiriyor. 
(some tantalizing?)

B) Yakın zamanlarda yapılan keşiflere göre, 
karadelikler, etraflarındaki çevreler üzerinde 
önemli bir etkiye sahip olduklarına dair bazı 
kanıtlar sunuyor. (tantalizing?)

C) Son zamanlarda yapılan keşifler, karadeliklerin 
etraflarındaki çevreler üzerinde önemli bir etkiye 
sahip olduğuna dair bazı kışkırtıcı kanıtlar sunuyor.

D) Son zamanlarda yapılan keşiflerde, karadeliklerin 
etraflarındaki çevreler üzerinde önemli bir etkiye 
sahip olduğuna dair bazı kışkırtıcı kanıtlar 
sunuluyor. (passive?)

E) Yakın zamanlarda yapılan bazı keşifler, 
karadeliklerin etraflarındaki çevreler için önemli bir 
etkiye sahip olduğuna dair bazı şaşırtıcı kanıtlar 
sunmaktadır.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

46. As a migraine develops, pain progressively 
worsens and chemicals from the brain stem cause 
spasms in the brain’s blood vessels.
A) Migren geliştikçe, ağrı giderek kötüleşir ve beyin 

kökünden gelen kimyasallar beyindeki kan 
damarlarında spazmlara neden olur.

B) Migren gelişirse, ağrı giderek kötüleşir ve beyin 
kökünden gelen kimyasallar beyinde spazmlara 
neden olur. (blood vessels?)

C) Migren geliştikçe, ağrı giderek kötüleşir ve 
beyindeki kan damarlarından gelen bazı 
kimyasallar beyin kökünde spazmlara neden olur.

D) Migren geliştikçe, ağrı kısmen kötüleşir ve beyin 
kökünden gelen kimyasallar beyindeki kan 
damarlarında spazmları tetikler.

E) Migren geliştikçe, ağrı kısmen kötüleşir ve 
beyindeki kan damarlarından gelen kimyasallar 
beyin kökünde spazmlara neden olur.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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47. Early in the 20th century, volcanologist Giuseppe 
Mercalli created a scale to categorize earthquakes 
based on the level of damage incurred.
A) Meydana gelen hasarın seviyesine dayalı olarak 

depremleri sınıflandırmak için kullanılan ölçek 
volkan bilimci Giuseppe Mercalli tarafından 20. 
yüzyılın başlarında oluşturuldu. (passive?)

B) 20. yüzyılda, volkan bilimci Giuseppe Mercalli, 
meydana gelen hasarın seviyesine dayalı olarak 
depremlerin sınıflandırılması için bir dizi ölçek 
oluşturdu.

C) 20. yüzyılın sonlarına doğru, volkan bilimci 
Giuseppe Mercalli, meydana gelen hasarın 
seviyesine dayalı olarak depremleri sınıflandırmak 
için bir dizi ölçek oluşturmuştur.

D) 20. yüzyılın başlarında, volkan bilimci Giuseppe 
Mercalli, meydana gelen hasarın seviyesine dayalı 
olarak depremleri sınıflandırmak için bir ölçek 
oluşturdu.

E) Meydana gelen hasarın seviyesine dayalı 
olarak depremleri sınıflandırmak için bir ölçek 
20. yüzyılda volkan bilimci Giuseppe Mercalli 
tarafından oluşturuldu. (passive?)

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

48. Gezegeni kurtarmak, elektrikli otomobil kullanmak 
için özverili bir gerekçe olabilir ancak çoğu araç 
sahibi, en büyük hazzı araçlarının sessizliğinden 
alır.
A) Although most owners derive the greatest pleasure 

from the silence of their vehicles, saving the Earth 
will be the selfless motive for driving electric cars. 

B) Saving the Earth might be the selfless motive for 
electric cars, but some owners derive the greatest 
pleasure from the silence of their vehicles. 
(driving?)

C) Although some owners might derive the greatest 
pleasure from the silence of their vehicles, saving 
the planet is the selfless motive for driving electric 
cars. 

D) Saving the planet might be the selfless motive for 
driving electric cars, but most owners derive the 
greatest pleasure from the silence of their vehicles.

E) Saving the planet is the selfless motive for electric 
cars, but most owners derive the greatest pleasure 
from the silence of their vehicles. (driving?)

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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49. Fosil enerjilerin kullanımını azaltmamız ve rüzgar, 
güneş enerjisi ve jeotermal enerji gibi yeni 
yenilenebilir enerji kaynakları yaratmamız gerekir.
A) We need to cut down on the use of fossil energies 

and create new sources of renewable energy such 
as wind, solar energy and geothermal power.

B) We have to cut down on the use of fossil energies 
and find new sources of renewable energy such as 
wind, solar energy and geothermal power.

C) We need to cut down on the use of fossil fuels or 
create some new sources of renewable energy 
such as wind, solar energy and geothermal power.

D) We must cut down on the use of fossil energies 
and find new sources of renewable energy such as 
wind, solar energy and geothermal power.

E) We have to cut down on the use of fossil energies 
and create some new sources of renewable 
energy such as wind, solar energy and geothermal 
power.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

50. Istatistikler, yüzey madenciliğinin yeraltı 
madenciliğine göre daha az tehlikeli olduğunu 
ve metal madenciliğinin kömür madenciliğinden 
daha az tehlikeli olduğunu göstermektedir.
A) It has been indicated that surface mining is less 

hazardous than underground mining just as metal 
mining is less hazardous than coal mining.

B) Statistics indicated that surface mining was less 
harmful than underground mining and that metal 
mining was less harmful than coal mining. (past?)

C) Statistics indicate that surface mining is less 
hazardous than underground mining and that 
metal mining is less hazardous than coal mining.

D) It has been suggested that surface mining is less 
harmful than underground mining and that metal 
mining is less harmful than coal mining.

E) Some statistics indicate that surface mining is less 
hazardous than underground mining just as metal 
mining is less hazardous than coal mining.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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51. Yoğun, yükte hafif ve güçlü enerji kaynakları talebi 
son yıllarda önemli ölçüde artmıştır.
A) The demand for energy sources that are compact, 

lightweight and powerful has gradually increased 
recently.

B) The need for energy sources that are compact, 
lightweight and powerful dramatically increased 
years ago. (past simple?)

C) The demand for energy sources that are compact, 
lightweight and powerful might significantly 
increase in a few years.

D) The need for energy sources and materials that are 
compact, lightweight and powerful has increased 
in recent years.

E) The demand for energy sources that are compact, 
lightweight and powerful has significantly increased 
in recent years.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

52. Bir kap soğuk su bir ısıtıcının sıcak ocağı üzerine 
yerleştirildiğinde, suyun sıcaklığı artar.
A) When you place a pot of cold water on the hot 

burner of a stove, the temperature of the water 
increases. (active)

B) When a pot of cold water is placed on the hot 
burner of a stove, the temperature of the water 
increases.

C) When you place a pot of cold water on the hot 
burner of a stove, the temperature of the water will 
increase immediately. (activE) 

D) When a pot of cold water is placed on the hot 
burner of a stove, the temperature of the water 
increases immediately.

E) When a pot of cold water is placed on a stove, the 
temperature of the water in the pot increases. (the 
hot burner?)

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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53. Volkan bilimciler, bir yanardağın patlamaya 
hazırlandığı zamanı gösterebilecek jeofizik 
işaretleri izlemek için sismografik cihazlar ve 
başka aletler kullanırlar.
A) Volcanologists use seismographic devices and 

other instruments to monitor geophysical signs 
that may indicate when a volcano is getting ready 
to erupt.

B) It is indicated that volcanologists use seismographic 
devices and some other instruments to monitor 
geophysical signs that signal when a volcano is 
getting ready to erupt. (may?)

C) Volcanologists utilize seismographic devices and 
other instruments to monitor geophysical signs 
that may indicate whether a volcano is ready to 
erupt. (getting?)

D) It is indicated that volcanologists use 
seismographic devices and other instruments 
to monitor geophysical signs when a volcano is 
getting ready to erupt. (that may indicate?)

E) Volcanologists use some seismographic devices 
and other instruments to monitor geophysical 
signs that indicate when a volcano is getting ready 
to erupt. (may?)

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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54. Uçan bir motosikletin hiçbir zaman pratik bir 
ulaşım seçeneği olmayacağına bahse girmek 
güvenlidir. ----. Şirket, Switchblade adlı bir prototip 
inşa ediyor ve hemen 2015 yılında bir kendin yap 
kiti satmayı umuyor. Çekici tasarım ve tek bir 
pakette hava ve yer taşımacılığı vaadi, uçan bir 
taşıt hayallerini canlı tutmuştur. Üç tekerlekli bir 
tasarım seçildi çünkü o,otomobiller kadar yüksek 
seviyede düzenlenmemiş olsa da, bir motosiklet 
tanımına uyuyor. 
Paragrafta kilit kelime konumunda boşluktan sonra 
gelen “the company” görülüyor. Boşluğun öncesinde 
herhangi bir şirketten bahsedilmediğine göre mutlaka 
doğru cevapta bir şirket ya da şirket isminden 
bahsedilmelidir. Bu da sadece E seçeneğinde an 
engineering firm in California olarak görülmektedir.

A) “Üç tekerlekli araçlar, motorlu kara taşıtının en 
erken günlerinden beri var olmuştur” 

B) “Fakat uçan bir motosiklet olsa bile, Switchblade’in 
takip etmesi gereken kuralları vardır” 

C) “Uçan motosikletin gövdesi bir arabanınkinden 
daha çevre dostu olacak şekilde tasarlanmamıştır” 

D) “Küçük uçan makineler söz konusu olduğunda 
“ilk” in kesin olarak belirlenmesi neredeyse 
imkansızdır” 

E) “Ancak, bu süreç California’daki bir mühendislik 
firmasını gerçekleşmesi olanaksızla uğraşmaktan 
vazgeçirmedi”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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55. Mekanik enerjinin korunması ilkesi fizik biliminin 
ayrılmaz bir parçasını oluşturur ve bu kavramın 
temellerini doğru bir şekilde kavranması, 
öğrencilerin mekanik ve fiziğin diğer ilişkili 
dallarında yeterlik kazanmalarını sağlayabilir. 
----. Enerjinin bu evrenin özü olduğu belirtilirse 
abartı olmayacaktır. Mekanik enerji, hareketinin 
etkisine bağlı olarak bir nesnede saklanır. 
Potansiyel ve kinetik enerji, mekanik enerjinin 
iki türüdür ve tartışacağımız yasa, bu ikisinin 
bir sistemde korunmasıyla ilişkilidir. Mekanik 
enerji temelde potansiyel ve kinetik enerjinin bir 
kombinasyonudur.
Paragrafta konu olarak altı çizili olan enerjiden 
bahsedildiği görülmektedir. Boşluktan sonra gelen 
cümle doğru cevabı belirlemekte ipucu olacaktır.

A) “Korunumlu kuvvetler, bir cisim tarafından 
katedilen yola bağımlı olmayanlardır” seçeneğinde 
enerjiden bahsedilmemektedir. 

B) “Ancak, iş ile enerji arasındaki niceliksel 
ilişki mekanik enerji denklemi ile ifade edilir” 
seçeneğinde “yet” çelişki ifade etmek için kullanılır, 
oysa boşluktan önceki cümleyle bu seçenek 
çelişmemektedir.

C) “Bu, mekanik enerjinin korunması için genel 
denklemdir” seçeneğinde bir denklemden 
bahsedilmekte ancak boşluğun önünde böyle bir 
şey söz konusu değildir.

D) “Zaten, yapılan her iş ya da uygulanan her kuvvet 
enerji ile ilgilidir” seçeneği anlamca uyumlu olup 
hem enerjiden bahsedilmiş hem de boşluktan 
sonraki cümle ile anlamca örtüşmüştür.

E) “Bunun yerine, enerji bir formdan diğerine 
aktarılabilir” seçeneğindeki ara geçiş “instead” 
ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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56. NASA’nın Derin Uzay Ağı, güneş sistemi boyunca 
uzay araçlarını izleme, komuta etme ve onlardan 
veriler almaktan sorumludur. Bazı uzay araçları 
o kadar uzaktadırlar ve o kadar küçük vericiler 
kullanırlar ki onlardan gelen radyo sinyalleri bir 
saat pilinden yaklaşık 20 milyon kez daha zayıftır. 
----. Komutları en uzak uzay aracına göndermek 
için, aynı dev çanaklar, son derece güçlü, 400 
kilovatlık vericilerden radyo sinyalleri göndermek 
için kullanılmaktadır.
Paragrafta boşluktan önce radyo sinyallerinin çok zayıf 
olduğundan bahsedilmektedir ve B seçeneği de “To 
receive such weak signals” ile bu duruma gönderme 
yapmaktadır.

A) “Derin Uzay Ağı’nın antenleri Madrid (İspanya), 
Canberra (Avustralya) ve California (ABD) olmak 
üzere üç alanda bulunur” seçeneği ilgisizdir.

B) “Bu kadar zayıf sinyalleri almak için, Derin Uzay 
Ağı, 70 metreye kadar genişlikte, çanak şeklinde 
büyük antenler kullanır” seçeneği boşluktan 
önceki cümleye atıf yapmıştır.

C) “Alanlar, yaklaşık olarak 120 derece ve birbirlerine 
dünyayı dolaşan yolun üçte biri kadar uzak 
oldukları için seçildiler” seçeneği “past” olarak 
verilmiştir, zaman uyumu yoktur.

D) “Alanlar, ayrıca, onları radyo parazitlerinden 
koruyan dağlarla çevrilidir” seçeneğindeki 
“mountains” sonrasında ya da öncesinde 
bahsedilmemektedir, ilgisizdir.

E) “Bu, radyo bağlantısını bir sonraki istasyona 
aktarmak için örtüşen süreyle 24 saatlik bir gözlem 
sağlar” seçeneği hem boşluktan önceki hem de 
boşluktan sonraki cümleyle ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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57. IAU tarafından belirlenen takımyıldızları, göksel 
yarıküreleri bölgelere böler ve bu da çeşitli gök 
cisimlerinin yerlerini saptamaya yardımcı olur. 
Uzman olmayan birine göre takımyıldızları, şekiller 
oluşturan yıldız gruplarıdır. ----. Örneğin, Orion 
takımyıldızı adını, Atlas’ın yedi kızı Pleiade’leri 
takip eden dev bir Boeotian avcı olan Orion’dan 
alıyor. Yunan mitolojisine göre, o, Artemis 
tarafından öldürüldü ve bir takımyıldız olarak 
gökyüzüne yerleştirildi.
Paragrafta konu takımyıldızlarıdır (constellations) ve 
boşluktan sonra gelen “for instance” anahtar kelime 
konumundadır. Boşluktan sonra gelen “the Orion 
constellation” bir örnek olduğuna göre doğru cevabı 
seçerken bunu dikkate almamız gerekli olacaktır.

 A) “Çağlar boyunca, insanlar açık okyanuslarda 
veya özelliksiz çöllerde dolaşmalarına yardımcı 
olmaları için yıldızlara bakmışlardır” seçeneğinde 
takımyıldızlarından bahsedilmemektedir. 

B) “Gökbilimciler, kuzey ve güney yarımkürede bütün 
gökyüzü kaplayan 88 takımyıldızı tanımaktadır” 
seçeneği boşluktan sonraki cümle ile 
örtüşmemektedir. 88 takımyıldızı öne sürüldükten 
sonra bunların açıklaması yapılmalıydı. 

C) “Zaten, onlarla ilişkili efsaneler vardır ve 
onlar efsanevi figürler veya nesnelerle temsil 
edilirler” seçeneğinde yer alan “they-them” 
takımyıldızlarını zamir olarak karşılamakta ve 
ayrıca bir sonraki cümlenin buradaki “myths” 
sözcüğünü örneklediği görülmektedir. 

D) “Ancak, modern takımyıldızı sistemimiz bize 
eski Yunanlılardan geliyor” seçeneğinde yer 
alan “our-us” paragrafta geçmemekte ve ayrıca 
“nevertheless” çelişki ifade eder, oysa ki bir önceki 
cümle ile bir çelişki bulunmamaktadır.

E) “Kimse tam olarak nerede, ne zaman veya kim 
tarafından keşfedildiklerinden emin değildir” 
seçeneği boşluktan sonra ile ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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58. Nanoteknoloji, materyallerin, yararlı uygulamalar 
geliştirmeye yönelik bir bakış açısıyla incelendiği, 
materyal bilimlerindeki bir dizi gelişmenin 
sadece en yenisidir. Telekomünikasyon, yeni 
malzemelerin geliştirilmesinin, teknolojide hızlı bir 
değişime yol açarak, muazzam bir etkisinin olduğu 
bir alana örnektir. ----. Günümüzde, onun saf cam 
elyaflarının veya fiber optik kabloların iletiyi ışık 
darbeleri şeklinde taşıması ihtimali yüksektir. Fiber 
optik kablonun bir avantajı, benzer boyuttaki bir 
bakır tel kablodan çok daha fazla bilgi taşıyabilir 
olmasıdır.
Paragrafta kilit nokta boşluktan sonra gelen “Today” 
sözcüğüdür ve birden günümüzü anlattığı görülür. 
Doğru cevapta hem telekomünikasyon hem de 
geçmiş zaman aranabilir ve bunu da A seçeneğinde 
görmektesiniz.

A) “Başlangıçta, telekomünikasyon, elektrik sinyali 
şeklinde bir mesaj taşıyan bakır telleri kullanarak 
telefonla sesli iletişimle sınırlıydı” seçeneği 
hem “initially” ile geçmişe gitmiş hem de 
telecommunications sözcüğü geçmiş.

B) “Telekomünikasyon sözcüğünün kökeni 
Yunanca’dır: tele “bir mesafeden” ve communicara 
“paylaşma kabiliyeti” anlamına gelir” 

C) “Yeni malzemeler, inşaat ve iletişim kadar çeşitli 
sektörlerde devrim yapıyor”

D) “Nanoteknolojiye dayalı cihazlar, gelecek nesil 
kablosuz iletişim teknolojilerinin çekirdeğini 
oluşturacak”

E) “Dolayısıyla, nanoteknolojinin iletişim üzerindeki 
etkisi birkaç alana yayılmıştır”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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59. Yıldızların, hayatlarına, “ilkel yıldızlar” olarak 
adlandırılan yığılan hidrojen gazı kütleleri olarak 
başladıklarına inanılmaktadır. Yığılan kitleler 
daralmaya başladıkça ısınırlar. Içlerideki sıcaklık 
10 milyon dereceye ulaştığında, nükleer füzyon 
başlar ve başta helyum olmak üzere daha ağır 
elementler oluşturur. Bu reaksiyonlar sırasında 
salınan enerji çekim kuvvetini dengeler ve genç 
yıldız bir cüce yıldız olarak sabit hale gelir. ----. 
Boşluk paragrafın son cümlesi olduğuna göre 
boşluktan önceki cümle belirleyici olacaktır.

A) “Yani, yıldız evriminin bir sonraki aşaması yıldızın 
kütlesine bağlıdır” seçeneğinde yer alan “that is” 
bir önceki cümlenin açıklamasını yapması gerekir 
ancak ortada böyle bir durum söz konusu değildir.

B) “Yıldızın artık kütlesi iki veya üç güneş kütlesinden 
daha büyükse, daha da daralabilir ve bir kara delik 
oluşturabilir” seçeneği ilgisiz olup özele gitmiştir.

C) “Bu sıcaklıklarda gazlar, atomların birbirine 
yapışması anlamına gelen moleküler hale gelir” 
seçeneğinde yer alan “these temperatures” bir 
önceki cümle ile örtüşmemektedir.

D) “Bu tür reaksiyonların varlığı henüz uzmanlar 
tarafından doğrulanmamıştır” seçeneği anlamca 
olumsuzdur.

E) “Yıldızların muazzam parlaklığı, bu termonükleer 
reaksiyonlar sırasında salınan enerjiden gelir” 
seçeneği boşluktan önceki son cümledeki 
“these reactions” ifadesine gönderme 
yapmaktadır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

60. (I) Stratosferdeki ozon molekülleri gelen solar 
ultraviyole radyasyonunu içine çeker. (II) Ozon 
tabakasının delinmesi ile daha fazla ultraviyole ışın 
Dünya yüzeyine ulaşır. (III) Ultraviyole radyasyona 
aşırı maruz kalma bir takım insan sağlığı sorunlarıyla 
bağlantılıdır. (IV) Ayrıca çok sayıda bilimsel kanıt, 
yüksek seviyelerde ultraviyole ışınlara maruz 
kalmaktan kaynaklanan ürün hasarını belgelemektedir. 
(V) Katarakt, cilt kanseri ve zayıflamış bir bağışıklık 
sistemi bunlara dâhildir.

(III). Cümlede bir takım sağlık problemlerinden 
bahsedilmekte ve devamında da bu problemler 
açıklanmalıdır. Oysa ki (IV). Cümlede buna gönderme 
yapılmamıştır, bu göndermeyi (V). cümlede 
gördüğümüze göre (IV) atılmalıdır.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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61. (I) Antropoloji, tüm çağlarda insanın incelenmesi ve 
ilgili tüm karmaşıklıkları göz önüne alarak olası tüm 
yollarla derinlemesine bir analizdir. (II) Alanda, tarih 
öncesi çağda yaşayan insanların incelenmesi, kazı 
veya araştırma esnasında bulunan insan fosillerinin 
verilerini toplayarak yapılır. (III) Gerçekten de, bu 
fosillerde bulunan azotun çoğu giderek tükenmektedir. 
(OLUMSUZ ANLAM) (IV) İnsan vücudundaki yumuşak 
dokuların çoğu, sadece araştırma için bırakılan sert 
dokularla parçalanır. (V) Bu sert dokular dişleri ve 
kemikleri içerir ve bu teknik kemiklerin belirlenmesiyle 
başlar.

Paragrafta (III). Cümlede geçen “most of the nitrogen” 
ilgisizdir ve zaten (IV) ve (V) te bahsedilmemektedir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

62. (I) Stonehenge, birkaç taş, toprak ve keresteden 
yapılmış tek bir yapıdır. (II) 1500 yıldan uzun 
bir süre boyunca aşamalı olarak inşa edilmiştir.  
(III) Stonehenge’i kimin inşa ettiği hala gizemini koruyor 
olsa da, onu, büyük Neolitik’ten Danimarkalılar, 
Romalılar, Saksonlar, Merlin ve Fenikeliler Keltlerine 
kadar herkes kurmuş olabilir. (IV) Taşların dairesel 
konumuyla sonuçlanan dans eden devlerinin taşa 
dönüştüğü gibi efsaneler, efsaneleri, bu mega yapının 
mistik cazibesine katkıda bulunmuştur. (V) Fakat en 
popüler inanış, Druidlerin Stonehenge’in yapımına 
atfedildikleridir.

Paragrafta Stonehenge’in aşamalı olarak inşa edilmesi 
ve ayrıca kimin inşa ettiği tartışılmaktadır. (III). 
Cümlede Danimarkalılar, Romalılar gibi varsayımda 
bulunulmaktadır. (V). cümlede ise Druidlerin bu yapıyı 
inşa ettiklerine dair bir bilgi verilmiştir. Oysa ki (IV). 
Cümlede kimin icat ettiği konusu geçmemekle birlikte 
taşlarından ve mistik cazibesinden bahsedilmiştir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.



www.pelikanyayinevi.com.tr

Fen Bilimleri

Çözüm - 2
Hakkı Kurban - Celil Ural

63. (I) Tornadolar, çarptıklarında çok büyük hasar 
verebilecek çok tehlikeli kasırgalardır. (GENEL)  
(II) Şiddetli kasırgalar, tüm kasırgaların yalnızca yüzde 
ikisini oluşturur, ancak tüm kasırga ölümlerinin yüzde 
70'ine neden olur ve bir saat veya daha fazla sürebilirler. 
(ÖZEL) (III) Genellikle, sıcak ve nemli havanın farklı 
yönlerden estiği sıcak nemli günlerde, dünyanın orta 
batı bölgelerinde görülürler. (IV) Bir kasırga, büyük 
bir fırtına bulutunun tabanından uzanan ve şiddetle 
dönen huni şeklindeki bir bulut olarak başlar. (GENEL)  
(V) Boyları, birkaç metreden 500 metre genişliğe kadar 
değişebilir ve otomobilleri kaldırdıkları, binaları yıktıkları 
ve trenleri devirdikleri bilinmektedir. (GENEL)

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

64. (I) Günümüzde Birleşik Devletlerde üretilen elektriğin 
büyük bir kısmı bir elektrik jeneratörü ile birleştirilmiş 
bir ısı motorundan faydalanmaktadır. (II) Hidroelektrik 
santralleri, jeneratör türbinlerini çevirmek için akan su 
kullanır, bu yüzden herhangi bir ısı motoruna ihtiyaç 
duyulmaz. (III) Onlar genellikle bir barajın tabanında 
bulunurlar ve neredeyse hiç hava kirliliği veya herhangi 
bir tür su kirliliği yaratmazlar. (IV) Ayrıca, çok az atık 
ısı üretildiği için onlar neredeyse yüzde yüz verimlilik 
göstermektedirler. (V) Ancak, onlar yağış sıkıntısı 
nedeniyle her zaman güvenilir olmayabilirler ve baraj 
inşa edecek pek çok iyi lokasyon kalmamıştır.

(I). Cümlede hidroelektrik santrallerinden 
bahsedilmemiştir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

65. (I) Organik ve geleneksel gıda üretiminin mikrobiyolojik 
güvenliğini karşılaştıran çok az çalışma vardır.  
(II) Teorik olarak, organik gıda, koruyucuların olmaması 
ve gübre olarak hayvan atığı ya da dışkısı kullanımına 
daha yaygın olarak başvurulduğu için mikrobik 
kirlenmeye daha yatkın olabilir. (III) Ancak, mevcut 
araştırmaların sonuçları, küçük bir örneklem boyutu ve 
mevsimsel ve bölgesel farklılıkları hesaba katmamayı 
içeren birçok faktöre bağlı olarak inandırıcı değildir.  
(IV) Açıkçası, organik ve geleneksel gıdalar, gıda 
zincirinin her noktasında patojen mikroorganizmalar 
tarafından kirlenmeye müsaittir. (V) Aksine, E. coli ve 
salmonella gibi birçok patojen organizma gübrede ve 
toprakta 60 güne kadar veya daha fazla hayatta kalabilir.

(V). cümlede yer alan “in contrast” zıtlık ifade eden bir 
ara geçiştir. (V). cümle ile (IV). cümle arasında bir zıtlık 
bulunmamaktadır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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66. - 68. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Ne kadar yaygın olurlarsa olsunlar penguenler, her zaman 
dünyadaki insanları büyülüyor gibi görünüyor. Bu güzel kuş-
lar ve sevimli tavırları hakkında bugüne kadar çok şey bi-
linmekte. Popüler kültür, onlar hakkında anlatır ve çoğu za-
man samimi, akıllı ve eğlenceli yaratıklar olarak tasvir edilir. 
Bazı gerçek onları insanlara karşı çok dostane sayıyor. Bi-
lindiği gibi penguenler, güney yarımkürede çoğunlukla An-
tartika’da suda yaşayan ve uçmayan kuşlardır. Antarktika 
kıtasında çok sayıda penguen türü var olduğu bilinmektedir 
ve bunların her biri kendilerini kolayca ayıran belirli özellikle-
re sahiptir. Diğer penguen türleri ve Antarktik hayvan toplu-
luğunun yanı sıra Adélie pengueni, Antarktika kıyı şeridinde 
çok sayıda bulunur. Bu basmakalıp imgeye en yakın pengu-
en türü, aslında hayran kalmaya değer bir tür. Adélie pengu-
enlerinin ayırt edici özelliklerinden biri, gözlerini çevreleyen 
beyaz halkalardır. Bu, diğer penguen türlerinde bulunmaz.

66. Paragrafa göre Adélie pengueni ----.
 “is the only species of penguin with white rings 

around their eyes”

 “Gözlerinin etrafında beyaz halka bulunan tek 
penguen türüdür.”

“Adélie penguenlerinin ayırt edici özelliklerinden biri, 
gözlerini çevreleyen beyaz halkalardır. Bu, diğer 
penguen türlerinde bulunmaz.”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

67. Paragrafta açıktır ki penguenlere ----. 
 “are commonly attributed good qualities”

 “yaygın olarak iyi niteliklerle atfedilir”

“Popüler kültür, onlar hakkında ciltleri anlatır ve çoğu 
zaman samimi, akıllı ve eğlenceli yaratıklar olarak 
tasvir edilir.”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

68. Paragraftan anlaşılabilir ki ----.
 “it is not difficult to tell one species of penguin from 

another one”

 “bir penguen türünü başka bir penguenden 
ayırmak zor değildir”

“Antarktika kıtasında çok sayıda penguen türü var 
olduğu bilinmektedir ve bunların her biri kendilerini 
kolayca ayıran belirli özelliklere sahiptir.”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR
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69. - 71. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Evrendeki herhangi bir gerçek, ünlü Büyük Patlama teori-
sinden kaynaklanır. Bu teori, evrenin oluşumundan itibaren 
hızla genişlediği fikrine dayanmaktadır. Evren 13,8 milyar 
yıl önce teoriye adını veren şiddetli bir patlamadan sonra 
oluştu. Evren yavaş yavaş soğurken, büyük patlamanın so-
nucunda oluşan milyarlarca proton, nötron, foton ve elekt-
ron, hidrojen ve helyum oluşturmak üzere birleşti. Ayrıca, 
hidrojen ve helyum da galaksileri oluşturacak dev bulutlar 
oluşturmak üzere birleşti. Bu dönemde ilk yıldızların bazıları 
oluştu. Evren büyüdükçe gezegenler ve galaksiler oluştu ve 
evren bugün gördüğümüz haline geldi. Koyu enerji, evrenin 
hızlı ivmesinden sorumludur ve bütün evreni kapsar. Bu, 
tutkal gibi davranan ve evreni bir arada tutan karanlık mad-
deyle karıştırılmamalıdır. Karanlık enerji evrenin yaklaşık% 
68’ini oluştururken, karanlık madde yaklaşık% 27 civarın-
dadır.

69. Paragrafa göre Büyük Patlama Teorisi ----.
 “is the dominant theory about the universe today”

 “günümüzde evren hakkındaki baskın teoridir.”

“Evrendeki herhangi bir gerçek, ünlü Büyük Patlama 
teorisinden kaynaklanır.”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

70. Paragrafta açıktır ki ----. 
 “dark energy and dark matter are different 

concepts”

 “kara enerji ve kara madde farklı kavramlardır”

“Bu, tutkal gibi davranan ve evreni bir arada tutan 
karanlık maddelerle karıştırılmamalıdır.”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

71. Büyük Patlama Teorisine göre ----.
 “our universe does not stay still but gets larger”

 “gezegenimiz yerinde durmuyor, aksine genişliyor.”

“Bu teori, evrenin kavramlaştırılmasından itibaren 
hızla genişlediği fikrine dayanmaktadır.”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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72. - 74. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Tüplü dalışın inanılmaz bir tarihi vardır ve maskeler, dalış 
tüpleri, paletler ve tüplü dalış aygıtları gibi ekipmanların ica-
dından beri herkesi hayran bırakmaktadır. Bu tür ekipman-
lar ile derin deniz dalışını mümkün ve tabii ki heyecan verici 
kılmıştır. İnsanlar basıncı azaltmayı durdurma gibi küçük bir 
hatanın deneyimli dalgıca bile nelere mal olabileceğini fark 
etmeden bir tatil macerası olarak bunun tadını çıkarıyor. 
Bir macera olarak dalışa devam ederken insanlar yalnızca 
sertifikalı profesyonellerden yardım veya eğitim almalıdır; 
aksi halde çok riskli olabilir. Suyun ağırlığı, atmosferin deniz 
seviyesinde basınca neden olduğu gibi derinliğe oranla sı-
kıştırılabilen herhangi bir malzemedeki hava basıncında bir 
artışa neden olur. Hava basıncında bu tür değişikliklerden 
kaynaklanan yaralanmalar ‘baro travma’ olarak adlandırılır. 
Bu yaralanmalar sinüslere zarar verme gibi oldukça acı ve-
rebilir. Bu zararlardan kaçınmak için çeşitli teknikler kullanı-
lır, örneğin, maske burundan nefes atma ile eşitlenir ve kuru 
takım, enflasyon ve deflasyon ile eşitlenir.

72. Paragrafa göre, barotravma ----.
 “can be prevented through certain measures”

 “belirli tedbirlerle önlenebilir”

“Bu zararlardan kaçınmak için çeşitli teknikler kullanılır, 
örneğin, maske burundan nefes verme ile eşitlenir ve 
kuru takım, enflasyon ve deflasyon ile eşitlenir.”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

73. Paragraftan anlaşılabilir ki, tüplü dalış eğlenceli 
bir etkinlik olmasına rağmen,----.
 “it may bring about some bad results if the diver 

does not take some precautions”

 “dalıcı bazı önlemleri almazsa, bazı kötü sonuçlar 
doğurabilir”

“Bir macera olarak dalışa devam ederken insanlar 
yalnızca sertifikalı profesyonellerden yardım veya 
eğitim almalıdır; aksi halde çok riskli olabilir.”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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74. Paragraftan çıkarılabilir ki ----.
 when people feel safe with some equipment in a 

sport, this may also contribute to the popularity of 
that sport

 “insanlar bir sporda bazı ekipmanlarla güvende 
hissettiklerinde bu, o sporun popülerliğine katkıda 
bulunabilir”

“Tüplü dalışın inanılmaz bir tarihi vardır ve maskeler, 
dalış tüpleri, paletler ve tüplü dalış aygıtları gibi 
ekipmanların icadından beri herkesi hayran 
bırakmaktadır. Bu tür ekipmanlar ile derin deniz 
dalışını mümkün ve tabii ki heyecan verici kılmıştır.”

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

75. - 77. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Güzel kokmak iyi görünmek kadar önemlidir. En iyi kıyafet-
ler ve makyaj bile vücut kokusunu maskeleyemez, bu da 
utanç verebilir. Günümüzde, kokuları deodorantlar, vücut 
spreyleri, parfümler ve kolonya gibi birçok farklı şekilde 
bulabilirsiniz. Mevcut seçeneklerin çeşitliliği bizi kararsız 
bırakıyor. Piyasadaki bu seçenekler arasında parfüm ve 
kolonya en popüler olanları. Hem parfüm hem de kolonya 
aynı bileşenleri içerir, onları farklı kılan şey bu bileşenlerin 
yüzdesidir. Konsantrasyonlarındaki fark, kokunun ne kadar 
süre kaldığını ve ne kadar pahalı olduğunu belirler. Arala-
rındaki temel fark, uçucu yağların yüzdesidir. Parfümlerin 
kolonyayla karşılaştırıldığında daha yüksek yağ konsant-
rasyonu vardır. Parfümlerde konsantrasyon genellikle% 
30-40 civarındadır. Kolonyalar daha az uçucu yağ konsant-
rasyonu içerir; Karışımda sadece% 2-5 oranında yağ vardır. 
Kolonyayla parfüm arasındaki bir diğer fark paketlemedir. 
Parfümler genelde süslü şişelerde, farklı şekil ve renklerde 
gelirken, kolonyalar genellikle basit bir cam şişede gelir; bu 
da parfümün daha yüksek fiyatına katkıda bulunabilir.

75. Paragrafa göre, bir parfümde uçucu yağ 
konsantrasyonu ne kadar yüksek olursa, ----.
 “the more expensive it turns out to be”

 “o da o kadar pahalı olur”

“Konsantrasyonlarındaki fark kokunun ne kadar süre 
kaldığını ve ne kadar pahalı olduğunu belirler.”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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76. Paragraftan anlaşılmaktadır ki, parfümler ----.
 “consist of ingredients that are no different from 

those of cologne”

 “Kolonya’dan farklı olmayan maddelerden 
oluşmaktadır.”

“Hem parfüm hem de kolonya aynı bileşenleri içerir”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

77. Paragraf genel olarak ---- ile ilgilidir.
 “the difference between cologne and perfumes”

 “kolonya ve parfüm arasındaki fark”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

78. - 80. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Okuma yazmayı çok erken yaşlarda öğreniriz. Okuma ile ilk 
karşılaşmamız muhtemelen bize hikaye kitapları okunduğu 
zamandır; herkes uyku öncesi anlatılan masalları hatırlar. 
Bir araştırma, yatmadan hemen önce bir şeyler okumanın 
çocuğun uyurken rahat ve güvenli hissetmesine yardımcı 
olduğunu söylüyor. Alfabe ve temel matematiği öğrenmeye 
başlıyoruz, hayvanlar, bitkiler ve evren hakkında komik ve 
büyüleyici gerçekler okuyoruz. ‘Neden’ ve ‘nasıl’ diye soru-
yoruz. Kitaplarda cevaplarını buluyoruz. Ders kitapları eği-
tim boyunca bize eşlik eder; okuldan başlar ve daha yüksek 
çalışmalarla devam eder. Okumayı öğreniyoruz daha sonra 
öğrenmek, bilgi edinmek ve dünyaya ayak uydurmak için 
okuyoruz, okumayı sürdürüyoruz. Yalnızca okuyarak farklı 
kaynaklar hakkında bilgi ediniriz. Teknolojideki son gelişme-
ler, bilimdeki gelişmeler, farklı alanlardaki atılımlar, buluşlar, 
bulgular, ürün tanıtımları, film incelemeleri, ünlü dedikodu-
su, değişen politik senaryolar; çevremizdeki her şey ancak 
okuma yoluyla bilgiye dönüşür. 

78. Paragrafa göre okumak ----.
 is the primary means of gaining exposure to 

information

 “bilgiye maruz kalmanın temel aracıdır.”

“Çevremizdeki her şey ancak okuma yoluyla bilgiye 
dönüşür.”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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79. Paragrafın yazarı belirtiyor ki ----.
 without reading, we wouldn’t be able to learn 

developments in different fields

 “okumadan, farklı alanlardaki gelişmeleri 
öğrenemezdik”

“Yalnızca okuyarak farklı kaynaklar hakkında bilgi 
ediniriz.”

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

80. Yazarın okumaya karşı tutumu ----.
A) critical:eleştirel

B) supporting: destekleyici

C) satirical: hicivsel

D) ungrateful: nankör

E) disapproving: kınayıcı

Genel olarak baktığımızda parçanın yazarı okumanın 
iyi özellikleri üzerinde durarak onu yüceltmiştir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.


