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1. BioNTech’in Icra Kurulu Başkanı Uğur Şahin, 
kurulan aşının yeni Omicron virüs varyantından 
hastaneye yatmayı büyük olasılıkla önleyeceğini 
ve özellikle endişelenmek için bir neden olmadığını 
söyledi.
A) trigger: tetiklemek 

B) prevent: önlemek

C) collect: toplamak 

D) achieve: gerçekleştirmek

E) distract: ilgi dağıtmak

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

2. Buzdolabını çok fazla yiyecekle doldurmak, 
buzdolabının gıdaları yeterince soğutabilme 
kabiliyetini düşürebilir.
A) ability: yetenek 

B) security: güvenlik

C) hindrance: engel

D) profit: kar

E) cultivation: yetiştiricilik

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

3. Güneş Sistemi’nin başlangıçta 9 gezegenden 
oluştuğu düşünülse de, Pluto, 2006 yılı itibariyle 
bir cüce gezegen olarak yeniden sınıflandırıldı ve 
bir gezegen olma statüsünü kaybetti.
A) status: statü, durum 

B) talent: beceri, yetenek

C) availability: mevcudiyet 

D) fame: şöhret, ün

E) difference: farklılık 

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

4. Depremler ve volkanik aktivite birbiriyle o kadar 
yakından ilişkilidir ki depremler genellikle volkanik 
faaliyetlere eşlik eder. 
A) approximately: aşağı yukarı 

B) closely: yakından

C) permanently: kalıcı olarak 

D) furiously: kızgın bir şekilde

E) adamantly: katı bir şekilde

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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5. Amazon Havzası’nın geniş alanı orman tahribini 
önemsiz gösterse bile Amazon'daki orman tahribi 
oranı dünyanın herhangi bir yerinden daha 
yüksektir.
A) magnificent: muhteşem

B) illicit: yasadışı 

C) insignificant: önemsiz 

D) abundant: bol

E) extensive: geniş

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

6. Fosil yakıtlar yenilenemez ve onları tüketmemiz 
an meselesi bu nedenle yeni enerji kaynaklarının 
bulunması acildir.
A) make up for: telafi etmek 

B) catch up with: hızına yetişmek

C) come into: katılmak, mirasa konmak 

D) run out of: tüketmek, bitirmek

E) end up with: sonuçlanmak

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

7. Herhangi bir parfüm farklı koku vermek için 
farklı zaman aralıklarında buharlaşan üç takım 
molekülden oluşur.
“consist of” birlikte kullanılır ve “oluşmak” anlamına 
gelir. “zaman aralıklarında” anlamını verebilmek için 
de “at” edatı kullanılmalıdır. 

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

8. Asteroitler nüfusun çeşitli farklı kesimlerinden 
gelen insanların hayal gücünü cezbetmiştir ve bu 
yüzden çok sayıda film ve kitapta temsil edilmiştir.
 “from several different segments” - ..çeşitli farklı 

kesimlerinden

 “in numerous movies and books” – çok sayıda film 
ve kitapta

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

9. Birçok kişi, bilim adamlarının mamutları ve 
dinozorları hayata döndürebileceklerini iddia 
ettiklerini öğrendiğinde şaşırırdı.
 Unreal ifade “would” gerektirir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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10. Muz bitkisinin bakımı, gelişmek için çok fazla 
güneş ışığına ihtiyaç duyduğu için uygun bir dikim 
alanının seçilmesiyle başlamalıdır.
İlk boşlukta bir öneri bulunduğu için “should” 
seçeneğine gidilmelidir; ikinci boşlukta ise genel bir 
yargıdan bahsedilmektedir, dolayısıyla “D” seçeneği 
işaretlenmelidir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

11. Gezegenimizin yakıt kaynakları tükendiğinden ve 
yaşayacak başka bir gezegenimiz olmadığından 
alternatif enerji kaynakları bulma çabalarımızı 
hızlandırmak en iyisi.
A) Now that: “çünkü, madem ki”; bağlaçtır, cümle 

alır, iki cümle anlamca paralel olmalıdır.

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

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

D) So that: “-sın diye”; bağlaçtır, cümle alır. 
Arkasından gelen cümle genellikle “can, could” 
gibi yapılar alır.

E) Provided: “-dığı sürece”; Koşul bildirir. Cümle alır. 
İki cümle arasında ‘type’ uyumu aranır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

12. Çoğu kişi, iklim değişikliği ve küresel ısınmayı 
eş anlamlı olarak düşünse de, aslında iki terim 
arasında büyük fark vardır.
A) While: “-iken”; bağlaçtır, cümle alır, iki zıt cümleyi 

bir araya getirir.

B) Unless: “madıkça”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 
arasında ‘Type’ uyumu aranır.

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

D) Only if: “yalnızca .. olursa”; bağlaçtır, alır, iki cümle 
arasında ‘Type’ uyumu aranır. Cümle başında 
olursa ikinci cümle devrik olur.

E) Even before: “-dan bile önce” zaman bağlacıdır. 
İki cümle arasında zaman uyumu olmalıdır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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13. Kendi türümüzün kökenini anlamaya çalışmak 
öyle uzun zamandır devam eden bir çabadır ki bu 
konuda birçok farklı teori bulmak şaşırtıcı değildir.
“such … that” işaretlememizin sebebi iki boşluk 
arasında bir tamlama olmasıdır. 

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

14. Yoğun tarım teknikleri, daha küçük bir arazide 
mahsul yetiştirmek için gübrelerin yanı sıra tarım, 
böcek ilaçları ve kapsamlı bir sermaye girişi içerir.
A) regardless of: bakmaksızın 
B) such as: gibi
C) on account of: yüzünden 
D) as well as: yanı sıra
E) despite: -e rağmen 

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

15. Kaplanlar yaklaşık yirmi yıl önce sağlıklı hayvanlar 
olarak sınıflandırılsa da bugün sadece birkaç 
yüz tane kaldığı için nesli tükenmekte olarak 
düşünülmekte. 
A) because: “çünkü,”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 

anlamca paralel olmalıdır.
B) although: “-e rağmen”; bağlaçtır, cümle alır, iki 

cümle arasında çelişki aranır.
C) unless: “-madıkça - medikçe”; bağlaçtır, cümle 

alır, iki cümle arasında type uyumu aranır.
D) if: “-dığı sürece”; Koşul bildirir. Cümle alır. İki 

cümle arasında ‘type’ uyumu aranır.
E) as: ”çünkü / -dıkça, dikçe”; bağlaçtır, cümle alır, 

anlamca paralel iki cümleyi bağlar.
DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

16. Iyi niyetli davranışlarını göz önüne alırsak, bir 
insan, eğer Alfred Nobel dinamitin kötü nedenler 
yaratma potansiyelini fark etmiş olsa, onu icat 
etmeyeceğini düşünebilir.
A) because: “çünkü,”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 

anlamca paralel olmalıdır.
B) though: “-e rağmen”; bağlaçtır, cümle alır, iki 

cümle arasında çelişki aranır.
C) if: “-sa, se”; Koşul bildirir. Cümle alır. İki cümle 

arasında ‘type’ 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) once: “-rır rırmaz”; zaman bağlacıdır. İki cümle 
arasında zaman uyumu olmalıdır.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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17. Soyu tükenmekte olan türler kontrol altına alınmış 
olsun ya da olmasın, habitatlarındaki bozulma 
koşullarından dolayı sayılarını arttırmak mümkün 
değildir.
A) in the face of: -e rağmen

B) but for: olmasa, olmasaydı

C) together with: -nın yanı sıra

D) by means of: vasıtasıyla

E) owing to: yüzünden, sebebiyle

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

18. Çevresel bozulmanın çeşitli nedenleri arasında 
çölleşme yükseliştedir ve çevre üzerinde birtakım 
olumsuz etkilere sebep olmuştur.
 “among causes..” – nedenleri arasında

 “on the rise” – artışta, yükselişte

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

19. Organik süt için yetiştirilen ineklere, süt üretimini 
artırmak için hormonlar enjekte edilmez, aksine 
çayırlarda kendilerini doğal ortamda beslemeleri 
için bırakılırlar.
A) on the contrary: “aksine”; geçiştir, cümle alır, iki 

cümle arasında zıtlık olması gerekir.

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

C) accordingly: “dolayısıyla”; geçiştir, cümle alır, 
anlamca paralellik ister.

D) in addition: “ek olarak”; geçiştir, cümle alır, iki 
cümle arasında anlamsal paralellik aranır.

E) thus: “dolayısıyla”; geçiştir, cümle alır, anlamca 
paralellik ister.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

20. Göl ve okyanus kıyılarının, rüzgar ve su ile getirilen 
geniş çaplı kum tepeleri vardır.
 WHICH + eksik cümle

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

da ifadeyi bulunuz.

Astronotlar, gezegende saatte yaklaşık 27,000 km hızla 
seyahat ediyor ve uzayın soğuk boşluğundan sadece san-
timetrelerce uzakta yaşıyorlar. Yanlış bir karar, dikkatsizlik 
anı veya konsantrasyon kaybı kendileri ve mürettebatın geri 
kalanında yaşam ve ölüm (21) arasındaki fark anlamına 
gelebilir. İyi bir gece uykusu çekmeden işlerini yapıyorlar. 
Yatak ya da yastık yok - astronotlar duvara sarılı uyku tu-
lumunda uyuyorlar. İzolasyon, her 90 dakikada bir gündo-
ğumu ve havalandırma sistemindeki gürültü (22) nedeniy-
le düzgün uyuyamıyorlar. Çoğu zaman, astronotların 
deneyleri (23) gözlemlemek için vardiya yapması gerekir. 
Bu uykusuzluğun astronotların performansını nasıl etkiledi-
ğini araştırmak adına bilim adamları yoksunluk deneyleri için 
gönüllü grupları konu etmekteler. Uyku kayıplarının bilişsel 
işlevleri nasıl etkilediğini ve bazı insanların (24) diğerlerine 
nazaran nasıl daha iyi başa çıktıklarını göstermek istiyorlar. 
Astronotların yanı sıra, araştırma, yeryüzünde vardiya ça-
lışanlarına ve doktorlar ve hemşireler (25) gibi, genellikle 
uzun saatler boyunca yetersiz uyku ile yaşam ve ölüm ka-
rarları almaya çalışan diğerlerine fayda sağlayacaktır.

21. A) without

B) with

C) beyond

D) for

E) between

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

22. A) despite: rağmen 

B) unlike: aksine

C) due to: sebebiyle 

D) contrary to: -nın aksine

E) compared with: ile kıyasla 

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

23. A) monitor: gözlemlemek

B) restrict: kısıtlamak

C) humiliate: aşağılamak

D) exemplify: örneklemek

E) prevent: engellemek

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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24. Öncesinde “some people” diyerek bir insan 
grubundan bahsettiği için “diğerleri” dememiz 
gerekir. Boşluktan sonra “people” gibi bir 
isim bulunmadığı için zamir olan “others”ı 
işaretlemeliyiz.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

25. Boşluktan önce “others” dediği ve boşluktan 
sonra bu “others”a örnek verdiği için “such as” 
cevabı işaretlenmelidir.
A) unlike: aksine 

B) such as: gibi

C) among: arasında 

D) as: olarak

E) against: karşı 

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

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

da ifadeyi bulunuz.

Dünyanın her yerinden ülkeler, küresel ısınmanın 2100 yı-
lına kadar 2 dereceyi geçmesini (26) önlemek umuduyla 
karbondioksit salımlarını sınırlamayı kabul ettiler. Fakat 
ülkeler, bu hızla hedeflerine ulaşamayacaklar. Isınmayı sı-
nırlandırmak için, ülkeler karbonu atmosferden fiziksel ola-
rak çıkarmalıdır. Bunu yapmak için, karbondioksiti havadan 
uzaklaştıran “negatif salım teknolojisi” teknikleri denilen 
yeni bir teknoloji (27) kullanmaları gerekecek. Tarım alan-
larını ezilmiş silika ile örtmek (28) gibi bu teknikler işe ya-
rayabilir mi? Araştırmacılar, gerekli miktarda karbondioksiti 
ortadan kaldırabilecek, gerçekten uygun maliyetli ve sürdü-
rülebilir bir teknoloji icat ettiklerini kabul ettiler; ancak dün-
yanın, seçeneklere (29) bakmaya devam etmesi gerektiğini 
savunuyorlar. Negatif salım teknolojileri devreye giriyor çün-
kü iklim değişikliği üzerine matematik çok yoğun ve affedici 
değil. Geçtiğimiz hafta, San Francisco’daki Amerikan Jeofi-
zik Birliği konferansında araştırmacılar, birkaç dezavantajın  
(30) yanı sıra birçok şaşırtıcı negatif salım stratejileri de 
sundular.
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26. Boşluktan önce bulunan “prevent” fiili genellikle 
arkasından “from” edatını alır ve “bir şeyden 
engellemek” anlamına gelir.

A) off

B) from

C) into

D) by

E) about

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

27. A) abandon: terk etme 

B) refute: çürütmek

C) criticise: eleştirme 

D) undermine: baltalamak

E) deploy: (bir şeyi) etkili kullanmak

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

28. Boşluktan önce “others” dediği ve boşluktan sonra 
bu “others”a örnek verdiği için “such as” cevabı 
işaretlenmelidir.

A) such as: gibi 

B) just like: tıpkı..gibi

C) as of: -den itibaren

D) besides: yanı sıra

E) by means of: vasıtasıyla

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

29. A) call off: iptal etme 

B) put out: söndürmek

C) run down: çiğnemek

D) look into: araştırmak

E) take after: benzemek

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

30. A) different from: -nın aksine

B) but for: olmasa

C) due to: yüzünden

D) despite: -e rağmen

E) as well as: yanı sıra

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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31. 43.000 yıllık Neandertal fosillerinden alınan 
DNA örneklerinin modern insanlardakilerle aynı 
mutasyonları yaşamış oldukları bulunmasına 
rağmen ----. 
Anlamca OLUMLU bir cümle. Bağlaç olarak “Although” 
olduğuna göre doğru cevabın da OLUMSUZ olması 
gerekmektedir.

A) “Neandertallerin Avrupa’da 39.000-41.000 yıl 
önce ortadan kaybolduğu düşünülür” seçeneği 
ile yukarısı arasında bir çelişki bulunmamaktadır, 
ilgisizdir.

B) “onlar, Avrasya’daki günümüz insanlarının 
DNA’sının yüzde bir ila üçüne katkıda bulundular” 
seçeneği ile yukarısı arasında bir çelişki 
bulunmamaktadır, ilgisizdir.

C) “bu, atalarımızın konuşabildikleri anlamına 
gelmez” seçeneği anlamca OLUMSUZ olup 
yukarısı ile bir çelişki içindedir.

D) “onlar, bugün yaşayan tüm insanların genomlarının 
yaklaşık yüzde birine katkıda bulundular” seçeneği 
anlamca olumludur, yukarısı ile bu cümle 
çelişmemektedir.

E) “iyot eksikliğine sahip modern insanlardan başka 
bir şey değillerdi” seçeneği ile yukarısı arasında bir 
çelişki bulunmamaktadır, ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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32. Avustralya çevre koruma uzmanları, 1960’lı yıllarda 
kapsamlı bir koruma kampanyası uygulamamış 
olsaydı, ----.
Cümlesi bir “if conditional type-3” kurulumunda 
olup “omit” edilmiştir. Doğru cevabın ya 
“modal+have+done” ya da mixed type “would/could/
might+V1” kurulumunda olması beklenir. (mixed type 
olabilmesi için seçilecek olan cümlede today-still-
new-at the present gibi geçişlerin olması gerekir) Aynı 
zamanda anlamca OLUMSUZ bir cümle aranmalıdır.

A) “timsah sayısı önemli ölçüde artmış olurdu” 
seçeneği type uyumunda olsa da anlamca 
olumludur.

B) “timsahlar yiyeceklerinin% 50-70’ini büyüme 
ve enerjiye dönüştürürlerdi” seçeneği anlamca 
olumlu, aynı zamanda type-2 konumundadır. 
Mixed type olabilmesi için geçişler şarttır.

C) “Avustralya tuzlu su timsahları büyük bir farkla 
Avustralya’daki en tehlikeli hayvanlardır” 
seçeneğinde type uyumu yoktur.

D) “yasadışı avlanma ve habitat imhası, timsahların 
sayılarını ciddi şekilde azaltmıştır” seçeneğinde 
type uyumu yoktur.

E) “kuzeydeki tuzlu su timsahlarının nüfusu 
şimdiki sayı olan 100’den az olurdu” seçeneği 
hem anlamca OLUMSUZ hem de “present” 
sözcüğüyle “mixed type” formunda yazılmıştır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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33. Yerleşim alanlarının yakınında afetler olduğunda 
----.
Cümlesi zaman olarak “present”, isim-zamir akışı 
açısından “disasters” ve anlamca OLUMSUZDUR. 
Zaman bağlaçlarının anlamca paralel çalıştıkları 
hatırlanırsa Doğru yanıt “D” seçeneğidir.a OLUMSUZ 
olmalıdır.

A) “bu gibi olayların etkileri neredeyse her zaman 
daha kötü olmuştur” temel cümle Present PErfect 
olamaz.

B) “ölümlerin binlercesi kısmen bu felaketlere 
atfedilebilir” seçeneği bir durum arz etmektedir, 
ilgisizdir.

C) “onların, ölüme, sosyal ve ekonomik felaketlere 
neden olma ihtimalleri yüksek” seçeneği hem 
olumsuz anlamda (beklenen sonuç) hem 
“disasters” ifadesini “they” karşılamış hem de 
zaman olarak uyumludur.

D) “benzer etkiler gelişmiş ülkelerde görülmektedir” 
seçeneğinde isim-zamir akışı bulunmamaktadır.

E) “tsunami ve depremler milyonlarca hayata mal 
olma eğilimindedir” seçeneğinde isim-zamir akışı 
bulunmamaktadır, ayrıca özele gidilmiştir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

34. Derin öğrenme, sinir ağları adı verilen yapay zekâ 
yaklaşımı için yeni bir addır, ----.
Cümlesi genel bir tanım içermektedir. OLUMLU 
anlamdadır. Bağlaçlara göre hareket edilmelidir.

A) “çünkü sinir ağları ilk kez 1944 yılında Warren 
McCullough ve Walter Pitts tarafından öne 
sürülmüştür” seçeneği ile yukarısı arasında bir 
sebep-sonuç ilişkisi bulunmamaktadır. Ayrıca 
özele gidilmiştir.

B) “ki onlar 70 yılı aşkın bir süredir bir moda, bir 
demode olup durmaktadır” seçeneği yukarıdaki 
cümleyi tanımlamaktadır.

C) “bu yüzden bu teknik henüz amacına ulaşmadı” 
seçeneği anlamca olumsuzdur, oysa ki “so” ile iki 
tarafta da paralellik sağlanması gerekir.

D) “yine de teknik daha sonra,1980’lerde yeniden 
dirildi” seçeneği anlamca olumludur, oysa ki “yet” 
ile olumsuza geçilmeliydi.

E) “ki onların ağırlıkları ve eşikleri başlangıçta 
rastgele değerlere ayarlanan” seçeneği anlamca 
ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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35. Insanlık alışılmadık bir yiyecek fazlalığı dönemi 
yaşamaktadır ----.
Cümlesi “present perfect” ile yazılmıştır. Bir cümle 
tesadüfen bu tense ile yazılmaz mutlaka bunu 
tetikleyen bir yapı söz konusudur, bunu da D 
seçeneğinde “since” yapısında görebiliriz. Aynı 
zamanda cümlenin anlamı OLUMLUDUR.

A) “küçük ithalata bağımlı ülkeler gıda ve ekonomik 
krizlerden derinden etkilendikten sonra” seçeneği ile 
yukarısı arasında zaman uyumu bulunmamaktadır.

B) “uzun vadede geliştirilmiş gıda güvenliğine katkıda 
bulundu” seçeneği ile yukarısı arasında zaman 
uyumu bulunmamaktadır.

C) “dolayısıyla, 2006-08 yıllarında çoğu ülkede iç gıda 
fiyatları önemli ölçüde arttı” seçeneği anlamca 
olumsuzdur, oysa ki “so” ile paralellik gerekmektedir.

D) “Yeşil Devrim 1960’ların ortalarında başladığından 
beri” seçeneği “since” olduğu için tercih 
sebebidir, ayrıca anlam da uyuşmaktadır.

E) “insanların zenginlerin ayrıcalıklarından 
faydalanabileceği” seçeneğinde yer alan “by 
which” önüne “process-procedure..”tarzında özel 
kelimeler gerektirmektedir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

36. 37.000 yıllık bir bebek mamut eski türlerin 
soylarının neden tükenmiş olduğunu açıklamaya 
yardımcı olabilir ----.
Anlamca OLUMLU ve zaman olarak “present” bir 
cümle.

A) “Kuzey Sibirya’da donmuş halde bulunan” seçeneği 
bir Relative Clause’dur, oysa ki yukarıda son 
kısımda tanımlanacak bir isim bulunmamaktadır.

B) “hayvanların iç organları ve diyeti hakkında keşifler 
yapmak yerine” seçeneği ilgisizdir.

C) “hayvanın dokuları ve iskeleti incelenmedikçe” 
seçeneği yukarısı olumlu anlamda olduğu için 
elenir. “Unless” de temel cümle anlamca olumsuz 
olmalıdır.

D) “iklim değişikliği hakkında fikir vermesinin yanı 
sıra” seçeneği anlamca olumludur, zaten “as 
well as” paralel anlam gerektirmektedir.

E) “bir ren geyiği çoban tarafından kutuplardaki donmuş 
toprağa gömülmüş halde bulunduğu” seçeneği bir 
Relative Clause’dur, oysa ki yukarıda son kısımda 
tanımlanacak bir isim bulunmamaktadır.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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37. Atmosferin insanlarca kirletilmesi, ----, çeşitli 
şekillerde oluşur.
Arada kalan bu boşluk mutlaka “Relative Clause” 
ile tamamlanmalıdır çünkü boşluğu hesap etmeden 
çevirdiğinizde cümlenin anlamı bozulmamaktadır, 
dolayısıyla “atmosferin insanlarca kirletilmesi” kısmı 
tanımlanmalıdır.

A) “insanlığın ısınma ve pişirme için ateşi ilk 
kullanmaya başladığı zamandan beri gerçekleşen” 
seçeneği anlamca uyumlu olup iki virgül arası 
“non-defining relative clause” oluşumunda 
gerçekleşmiştir.

B) “bilim adamlarının hakkında yıllardır tartışmakta 
olduğu” virgülden sonra “of which” gelemez.

C) “ki bu vasıtayla o insanlarda hastalıklara, alerjilere 
ya da ölümlere neden olabilir” seçeneğinde yer 
alan “by which” önüne “process-procedure..” tarzı 
özel kelimeler gerektirir.

D) “ki o zaman zararlı maddeler Dünya atmosferi 
içine girer” seçeneğinde yer alan “when” önünde 
tanımlayabilmesi için zaman ifadesi ister. 

E) “kirleticiler havaya doğrudan insanlar tarafından 
ya da doğal aktivite ile atıldığından” seçeneği bir 
sebep-sonuç ilişkisi kurmuş.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

38. ----. Ancak, hava koşulları çok düzensiz olduğu 
için o güvenilir değildir.
Cümlesi anlamca OLUMSUZ ve “however” söz 
konusu olduğu için doğru cevabın OLUMLU olması 
gerekmektedir. Aynı zamanda isim-zamir akışı gereği 
“it” ifadesinin karşılığını tekil olarak bulmalıyız.

A) “Rüzgar enerjisi, elektrik üretmek için hareket eden 
havadan alınan enerjidir” seçeneği bir durumdan 
söz etmektedir.

B) “Rüzgar enerjisi, tutarlılık açısından güneş 
enerjisiyle pek ortak özelliklere sahip değildir” 
seçeneği anlamca olumsuzdur.

C) “Rüzgar türbinleri manzaranın doğal güzelliğini 
etkiler” çoğul olduğu için elenir.

D) “Rüzgar enerjisi ancak rüzgar mevcut olduğunda 
kullanılabilir” anlamca olumsuzdur.

E) “Rüzgar enerjisi mutlaka temiz bir enerji kaynağı 
olma avantajına sahiptir” seçeneği anlamca 
olumludur ve “it” ile karşılanan “wind power” 
dır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.



www.pelikanyayinevi.com.tr

Fen Bilimleri

Çözüm - 3
Hakkı Kurban - Celil Ural

39. Bilim adamları, fosil yakıtların yerine biyoyakıt 
kullanımının, karbon emisyonlarını azaltmak için 
çok az şey yapacağından endişe duyuyorlar, ----.
Cümlesi anlamca OLUMSUZ ve zaman olarak da 
“present” yapıya sahip.

A) “ancak bu oldukça eskiden yaygın bir varsayımdı” 
seçeneği “but” ile olumsuz anlama geçip 
yukarısı ile çelişmiştir. “Past” zamana geçme 
nedeni de “until recenly” olarak gösterilebilir.

B) “böylece biyoyakıt kullanımı yavaş yavaş moda 
olmaktadır” seçeneği anlamca olumludur, oysa ki 
“so” ile paralel anlam gerekmektedir.

C) “çünkü o sera gazında genel bir artışa neden 
olmaz” seçeneği anlamca olumludur, oysa ki 
“since”” ile paralel anlam gerekmektedir.

D) “bazı ülkelerde geniş araziler biyoyakıt bitkileri için 
kullanılırken” seçeneğinde “while” zıtlık ifade eder, 
oysa ki iki cümle arasında zıtlık bulunmamaktadır.

E) “ancak biyoyakıtlar fosil yakıtlara çevreci bir 
alternatif değil” seçeneği anlamca olumsuzdur, 
ancak “yet” ile olumlu anlama geçilmesi gerekirdi.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

40. Bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeler sayesinde, 
----.
Cümlesinde yer alan “thanks to” her zaman OLUMLU 
cümlelerde kullanılmaktadır, dolayısyla arayacağımız 
cümlenin de anlamca OLUMLU olmasına dikkat 
edeceğiz.

A) “bazı çok karmaşık olaylar arasındaki ilişkilerle 
uğraşmak zorunda kalıyoruz” seçeneği anlamca 
olumsuzdur.

B) “Dünya ile diğer gök cisimleri arasındaki uzaklık 
kolayca ölçülebilir” seçeneği anlamca olumlu ve 
örtüşmektedir.

C) “toplum teknolojiye giderek daha fazla bağımlı 
hale geldi” seçeneği anlamca olumsuzdur.

D) “hükümetler silah sanayini geliştirme konusunda 
çok para harcıyorlar” seçeneği anlamca 
olumsuzdur.

E) “yaşam oranı düştü ve azami yetmiş yıla kadar 
ulaştı” seçeneği anlamca olumsuzdur.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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41. Bilgisayarlar artan etkinlikleri ile hayatı daha kolay 
hale getirse de, ----.
Cümlesi anlamca OLUMLUDUR ve “although” dan 
dolayı diğer cümle ile çelişebilmek adına doğru 
cevabın anlamca OLUMSUZ olması beklenir.

A) “bazı insanlar onların hayatı daha kolay ve daha 
rahat hale getirdiğini söylüyor” seçeneği anlamca 
olumludur.

B) “hayatımızı daha rahat hale getiren modern bilimin 
nimetleridir” seçeneği anlamca olumludur.

C) “modern okul eğitim sistemleri ağırlıklı olarak 
bilgisayar tabanlıdır” seçeneği anlamca olumludur.

D) “çocuklar diğer açık hava etkinliklerinden ziyade 
bilgisayara bağımlıdırlar” seçeneği anlamca olumlu 
olsa da “children” ifadesi yukarısı ile ilgisizdir.

E) “onlar yaygınlaştıkça, yanlış kullanım olasılıkları 
da artmaktadır” seçeneği anlamca olumsuz olup 
yukarısı ile çelişmektedir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

42. Scientific experiments show that about 90% of the 
atoms in the universe are hydrogen, about 9% are 
helium, and all the other elements account for less 
than 1%.
A) Bilimsel deneyler, evrendeki atomların % 90’ının 

hidrojen, % 9’unun helyum olduğunu ve diğer 
elementlerin hepsinin de% 1’den aza tekabül 
ettiğini göstermektedir. (yaklaşık?)

B) Bilimsel deneyler, bize evrendeki atomların 
yaklaşık% 90’ının hidrojen, yaklaşık% 9’unun 
helyum olduğunu ve diğer elementlerin hepsinin 
de% 1’den aza tekabül ettiğini göstermiştir.

C) Bilimsel deneyler, evrendeki atomların yaklaşık% 
90’ının hidrojen, yaklaşık% 9’unun helyum 
olduğunu ve diğer elementlerin hepsinin de% 
1’den aza tekabül ettiğini göstermektedir.

D) Bilimsel deneyler, evrendeki atomların yaklaşık% 
90’ının hidrojen, yaklaşık% 9’unun helyum 
olduğunu ve diğer elementlerin bazılarının ise % 
1’den aza tekabül ettiğini gösteriyor.

E) Bilimsel deneyler, evrendeki atomların yaklaşık% 
90’ının hidrojen, yaklaşık% 9’unun helyum 
olduğunu, diğer elementlerin hepsinin ise % 1’e 
tekabül ettiğini gösteriyor. (ve?)

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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43. Since total sleeping time is likely to decrease with 
age, older people may find going to bed later or 
getting up earlier helpful.
A) Toplam uyku ihtiyacı yaşla birlikte muhtemelen 

azalacağı için, yaşlılar daha geç yatmayı veya 
erken kalkmayı işe yarar bulacaklardır. (süresi?)

B) Toplam uyku süresi yaşla birlikte büyük ölçüde 
azaldığından, yaşlılar daha geç yatmayı veya 
erken kalkmayı işe yarar bulabilirler.

C) Toplam uyku süresi yaşla birlikte muhtemelen 
azalacağı için, yaşlılar daha geç yatmayı veya 
erken kalkmayı işe yarar bulacaklardır.

D) Toplam uyku süresi yaşla birlikte muhtemelen 
azalacağı için, yaşlılar daha geç yatmayı veya 
erken kalkmayı işe yarar bulabilirler.

E) Toplam uyku ihtiyacı yaşla birlikte büyük ölçüde 
azaldığından, yaşlılar daha geç yatmayı veya 
erken kalkmayı işe yarar bulabilirler. (süresi?)

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

44. A battery cell that became popular during the 
nineteenth century was constructed in 1836 by the 
English chemist John Frederick Daniell.
A) On dokuzuncu yüzyılda popüler hale gelen bir akü 

hücresi İngiliz kimyager John Frederick Daniell 
tarafından 1836’da oluşturuldu.

B) İngiliz kimyager olan John Frederick Daniell, 
on dokuzuncu yüzyılda popüler hale gelen akü 
hücresini 1836’da oluşturdu. (tarafından?)

C) On dokuzuncu yüzyılda popüler hale gelen bir akü 
hücresi İngiliz kimyager John Frederick Daniell 
tarafından 1836’da keşfedildi.

D) İngiliz kimyager John Frederick Daniell 1836’da 
bir akü hücresi oluşturdu fakat o on dokuzuncu 
yüzyılda popüler hale geldi. (edilgen eylem?)

E) On dokuzuncu yüzyılda popüler hale gelen bir akü 
hücresi İngiliz kimyager John Frederick Daniell 
sayesinde 1836’da keşfedildi.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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45. Cells that divide the fastest, such as those in 
the blood-forming tissues in bone marrow, are 
affected most seriously by nuclear radiations.
A) Kemik iliğindeki kan yapıcı dokulardaki en hızlı 

bölünen hücreler, nükleer radyasyonlardan en 
ciddi şekilde etkilenir. (gibi?)

B) Kemik iliğindeki kan yapıcı dokulardakiler gibi en 
hızlı bölünen hücreler, nükleer radyasyonlardan en 
ciddi şekilde etkilenir.

C) Nükleer radyasyonlar, kemik iliğindeki kan yapıcı 
dokulardakiler gibi en hızlı bölünen hücreleri en 
ciddi şekilde etkilemiştir.(edilgen eylem?)

D) Nükleer radyasyonlar, kemik iliğindeki kan yapıcı 
dokulardakiler gibi en hızlı bölünen hücreleri en 
tehlikeli şekilde etkiler.(edilgen eylem?)

E) Kemik iliğindeki kan yapıcı dokularda olduğu gibi 
hızlı bölünen hücreler, nükleer radyasyondan en 
ciddi şekilde etkilenmiştir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

46. One of the biggest challenges awaiting scientists 
working in the field of nanotechnology is to be 
able to make a desired nanostructure and then 
integrate it with a functional system that is visible 
to the naked eye.
A) Nanoteknoloji alanında çalışan bilim insanlarını 

bekleyen en büyük güçlüklerden biri, arzu edilen 
bir nano yapı inşa edebilmek ve bu yapıyı, 
çıplak gözle görülebilen işlevsel bir sistemle 
bütünleştirebilmektir.

B) Nanoteknoloji alanında çalışan bilim insanlarını 
bekleyen en büyük güçlüklerden biri, arzu edilen 
bir nano yapı inşa etmek ve bu yapıyı, çıplak gözle 
görülebilen işlevsel bir sistemle bütünleştirmektir.

C) Nanoteknoloji alanında çalışan bilim insanları 
için en büyük güçlüklerden biri, arzu edilen bir 
nano yapının inşa edilebilmesi ve bu yapının, 
çıplak gözle görülebilen işlevsel bir sistemle 
bütünleştirilebilmesidir. (etken eylem?)

D) Nanoteknoloji alanında çalışan bilim insanlarını 
bekleyen en büyük güçlük, arzu edilen bir 
nano yapı inşa edebilmek ve bu yapıyı, 
çıplak gözle görülebilen işlevsel sistemlerle 
bütünleştirebilmektir.(güçlüklerden biri?) 

E) Nanoteknoloji alanında çalışan bilim insanlarını 
bekleyen en büyük güçlük, arzu edilen bir nano 
yapının inşa edilmesi ve bu yapının, çıplak gözle 
görülebilen işlevsel sistemlerle bütünleştirilmesidir. 
(güçlüklerden biri?) (active?)

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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47. Before the construction of a dam begins, 
engineers survey the geology of the proposed 
site to make sure that it will provide a foundation 
strong enough to support the weight of the dam.
A) Bir barajın inşası başlamadan önce, mühendisler, 

barajın ağırlığını kaldırmaya yetecek kadar güçlü 
bir temel sağlayacağından emin olmak için, 
önerilen bölgeyi jeolojik açıdan incelemelidir.

B) Bir barajın inşası başlamadan önce, barajın 
ağırlığını kaldırmaya yetecek kadar güçlü bir temel 
sağlayacağından emin olmak amacıyla, önerilen 
bölgenin jeolojik yapısı mühendisler tarafından 
incelenir. (etken eylem?)

C) Bir barajın inşası başlamadan önce, mühendisler, 
barajın ağırlığını kaldırmaya yetecek güçte bir 
temel sağladığından emin olmak amacıyla, 
önerilen bölgenin jeolojik yapısını incelerler. 
(kadar?) 

D) Bir barajın inşası başlamadan önce, barajın 
ağırlığını kaldırmaya yetecek kadar güçlü bir 
temel sağlayacağından emin olmak için, önerilen 
bölgenin jeolojik yapısı mühendisler tarafından 
incelenmelidir. (etken eylem?)

E) Bir barajın inşası başlamadan önce, mühendisler, 
barajın ağırlığını kaldırmaya yetecek kadar güçlü 
bir temel sağlayacağından emin olmak için, 
önerilen bölgenin jeolojik yapısını incelerler.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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48. Geçtiğimiz 40 yıl boyunca evrenimizin oluşumu 
ile ilgili ortak görüş, yaklaşık 14 milyar yıl önce, 
“Big Bang” olarak bilinen bir kozmik ateş topunda 
meydana geldiği olmuştur.
A) For the past 40 years, a controversial view about 

the formation of our universe has been that it 
began about 14 billion years ago in a cosmic 
fireball known as the “Big Bang.” 

B) For the past 40 years, the common view about the 
formation of our universe has been that it began 14 
billion years ago as a cosmic fireball known as the 
“Big Bang.” (about?) 

C) For the past 40 years, the common view about the 
formation of our universe has been that it began 
about 14 billion years ago in a cosmic fireball 
known as the “Big Bang.”

D) For the past 40 years, a controversial view about 
the formation of our universe has been that it 
began 14 billion years ago in a cosmic fireball 
known as the “Big Bang.” (about?)

E) The common view about the formation of our 
universe was that it began about 14 billion years 
ago in a cosmic fireball called the “Big Bang.” (for 
the past 40 years?)

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

49. Plastiklerin insan vücudundaki olumsuz etkileri 
üzerine yapılan araştırmalar, her gün kullandığımız 
plastik ürünlerin hormon sistemlerimize müdahale 
ettiğini göstermektedir.
A) Studies on the negative effects of plastic on the 

human body show that the plastic products we 
use every day interfere with hormone systems 
exceedingly. (our?)

B) Studies on the negative effects of plastic on the 
human body show that the plastic products we use 
every day interfere with our hormone systems.

C) According to studies of the negative effects of 
plastic on the human body revealed that the plastic 
products we used every day interfered with our 
hormone systems.

D) Studies of the negative effects of plastic on the 
human body show that the plastic products we use 
constantly interfere with our hormone systems.

E) According to studies on the negative effects of 
plastic on the human body reveal that the plastic 
products we use constantly interfere with our 
hormone system.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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50. Son 10 yılda, akıllı telefonlardaki konuşma tanıma 
makineleri veya Google’ın en yeni otomatik 
çeviricisi gibi en iyi performans gösteren yapay 
zeka sistemleri, “derin öğrenme” adlı bir teknikten 
doğdu.
A) In the past 10 years, the best-performing artificial 

systems—such as the speech recognizing system 
on smartphones or Google’s latest automatic 
translator—have resulted from a technique called 
“deep learning.” (intelligence?) 

B) In the past 10 years, the best-performing artificial-
intelligence systems—such as the speech 
recognizers on smartphones and Google’s latest 
automatic translator—have resulted from a 
technique known as “deep learning.”

C) In the past 10 years, the best-performing artificial-
intelligence systems—similar to the speech 
recognizers on smartphones and Google’s latest 
automatic translator—have resulted from a 
technique called “deep learning.”

D) In the past 10 years, the best-performing artificial-
intelligence systems—such as the speech 
recognizers on smartphones or Google’s latest 
automatic translator—have resulted in a new 
technique called “deep learning.”

E) In the past 10 years, the best-performing artificial-
intelligence systems—such as the speech 
recognizers on smartphones or Google’s latest 
automatic translator—have resulted from a 
technique called “deep learning.”
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51. Kuantum kuramının geliştirilmesinden önce, 
fizikçiler, kusursuz araçlar ve kusursuz koşullar 
var olduğu takdirde, herhangi bir fiziksel niceliği, 
istenilen ölçüde doğru olarak ölçmenin mümkün 
olabildiğini varsayıyorlardı.
A) Before the development of quantum theory, it 

was assumed by physicists that measuring any 
physical quantity as accurately as desired was 
possible, provided that perfect equipment and 
perfect conditions were present. (etken eylem?)

B) Before the development of quantum theory, 
physicists claimed that measuring each physical 
quantity as accurately as desired was possible, 
provided that perfect equipment and perfect 
conditions were present.

C) Before the development of quantum theory, 
physicists assumed that measuring any physical 
quantity as accurately as desired was possible, 
provided that perfect equipment and perfect 
conditions were present.

D) Before the development of quantum theory, 
physicists claimed that measuring any physical 
quantity as accurately as desired was possible, 
unless perfect equipment and perfect conditions 
were present.

E) Before the development of quantum theory, 
physicists assumed that measuring every physical 
quantity as accurately as desired was possible 
when perfect equipment and perfect conditions 
were present.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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52. Biyoyakıtlardaki etanol, nişastanın 
mayalanmasıyla oluşur ve ilke olarak, herhangi bir 
nişasta kaynağı bu amaç için kullanılabilir.
A) The ethanol in biofuels forms through the 

fermentation of starch and, in principle, any source 
of starch can be used for this purpose.

B) The ethanol in any biofuel forms through the 
fermentation of starch and, in principle, all sources 
of starch can be used for this purpose.

C) The ethanol in biofuels forms through the 
fermentation of starch and, in principle, we can 
use any source of starch for this purpose.(edilgen 
eylem?)

D) The ethanol in biofuels forms through the 
fermentation of starch and, in principle, all sources 
of starch can be used for this purpose.

E) The ethanol in biofuels forms through the 
fermentation of starch so, in principle, any source 
of starch should be used for this purpose.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

53. Günümüz bilim adamları, hastalıklara direnç 
gösterme yeteneği gibi yeni özellikleri olan 
genetiği değiştirilmiş hayvanlar üretebilmekte ve 
bu genetiği değiştirilmiş hayvanları çoğaltmak için 
klonlama teknikleri kullanmaktadırlar.
A) Today’s scientists can generate genetically modified 

animals with new traits, such as the ability to resist 
disease, and use cloning techniques to reproduce 
these genetically modified animals. (they?) 

B) Today scientists are able to generate genetically 
modified animals with different traits, such as 
the ability to resist disease, and they use cloning 
techniques to reproduce these genetically modified 
animals.

C) Nowadays, scientists can generate genetically 
modified animals with new traits, such as the ability 
to resist disease, and they use cloning techniques 
to reproduce these genetically modified animals.

D) Today’s scientists are able to generate genetically 
modified animals with new traits, such as the ability 
to resist disease, and they use cloning techniques 
to reproduce these genetically modified animals.

E) Nowadays scientists are able to generate 
genetically modified animals with some new traits, 
such as the ability to resist disease, and they use 
cloning techniques to reproduce these genetically 
modified animals.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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54. Almanya on yıllardır Avrupa’da en aydın enerji 
politikalarından bazılarına sahip olmuştur. ----. 
Ancak, 2022 yılına kadar onun nükleer enerjiyi 
sona erdirme kararı, elektrik stokunu dekarbonize 
etme çabalarını 10 yıla kadar geciktirecek ve 
Avrupa’da her haneye pahalı gelecek. Almanya’nın 
ani dönüşü, nükleer enerji hakkındaki tüm kararlar 
gibi, son derece politikti. Geçen yıl Angela Merkel 
başkanlığındaki hükümet, Almanya’nın nükleer 
santrallerinin ömrünü “yenilenebilir enerji çağın”a 
bir “köprü teknolojisi” olarak 2036 yılına kadar 
uzatmak için mantıklı fakat popüler olmayan bir 
karar verdi.
Paragrafta kilit nokta boşluktan sonra gelen “But” 
ara geçişidir. Boşluğa kadar OLUMLU giden anlam, 
boşluktan sonra OLUMSUZA gitmektedir. Bu demektir 
ki Doğru yanıt “A” seçeneğidir.nlamca OLUMLU 
olacaktır. Aynı zamanda “Germany” ifadesi de doğru 
cevapta kendine zamir olarak yer bulmalıdır. 

A) “Aynı zamanda, tüketicilerin ödediği fiyatlar ülkede 
artıyor” seçeneği anlamca olumsuzdur.

B) “Almanlar ekstra kömür sonucu daha fazla karbon 
dioksit yaymaya başladılar” seçeneği anlamca 
olumsuzdur.

C) “Almanya, enerji politikalarının ekonomiye nasıl 
zarar verebileceği hakkında uyarıcı bir masaldır” 
seçeneği anlamca olumsuzdur.

D) “O, rüzgar ve güneş enerjisi alanında dünyanın 
önde gelen büyümesini kaydetmesi sebebiyle 
uzun zamandır takdir edilmiştir” seçeneği 
anlamca olumludur ve sonraki cümle ile çelişki 
oluşturmuştur.

E) “Ülkenin yere göğe sığdırılamayan ekonomik 
rekabet gücünün geleceği şimdi ciddi olarak tehdit 
altındadır” seçeneği anlamca olumsuzdur.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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55. Güneş, orta parlaklıkta tipik bir yıldızdır. Güneş 
ışığı ve diğer radyasyon, Güneş’in sıcak, yoğun 
iç kısmında hidrojenin helyuma dönüşmesiyle 
üretilir. Her ne kadar bu nükleer füzyon her saniye 
600 milyon metrik ton hidrojeni dönüştürse de, 
Güneş o kadar büyüktür ki 6 milyar yıl boyunca 
bugünkü parlaklığında parlamaya devam edebilir. 
----.
Paragraf güneş ile ilgili olumlu bilgiler vermekte ve son 
cümlede de büyüklüğü ve parlaklığı hakkında atıfta 
bulunulmuştur.

A) “Buna rağmen, Güneş’in tüm istikrarı için, o 
son derece aktif bir yıldızdır” seçeneği anlamca 
olumludur, oysa ki “even so” dan sonra olumsuz 
anlama geçilmeliydi.

B) “Sürekli bir proton, elektron ve iyon akışı Güneş’ten 
ayrılır ve güneş sistemi boyunca dışarıya doğru 
ilerler” seçeneğinde geçen kavramlar paragrafla 
ilgisizdir.

C) “Güneş’in faaliyeti helyopozu, güneş sistemi 
ile yıldızlararası uzay arasındaki sınırı etkiler” 
seçeneğinde geçen kavramlar paragrafla ilgisizdir.

D) “Güneş’in güçlü yerçekimsel çekimi, Dünya ve 
güneş sistemindeki diğer gezegenleri yörüngede 
tutar” seçeneği güneşin yer çekiminden bahsetmiş, 
ilgisizdir.

E) “Bu istikrar, dünyada yaşamın gelişmesine ve 
hayatta kalmasına imkân vermiştir” seçeneği 
anlamca olumlu olup aynı zamanda boşluktan 
önceki “continue to shine” kavramına “this 
stability” ile karşılık vermiştir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.



www.pelikanyayinevi.com.tr

Fen Bilimleri

Çözüm - 3
Hakkı Kurban - Celil Ural

56. Sir Isaac Newton yaygın olarak tüm zamanların en 
büyük ve en etkili bilim adamlarından biri olarak 
kabul edilen bir Ingiliz fizikçi ve matematikçi idi. 
O diferensiyel ve integral hesabın gelişiminde 
önemli bir rol oynamıştır ve ışık konusundaki 
uzun çalışmaları aracılığıyla, bugüne kadar gökleri 
incelemek için kullanılan bir teknoloji olan ilk pratik 
yansıtmalı teleskobu yaptı. ----. Newton, sadece bir 
elmanın neden ondan uzağa uçmayıp Dünya’ya 
doğru düştüğünü açıklamayı değil, aynı zamanda 
bu teorinin matematiksel temelini oluşturmayı ve 
nesnelerin hareketini açıklamayı da başardı. Bu 
kuvveti “yerçekimi” olarak adlandırdı ve yerçekimi 
kuvvetlerinin tüm nesneler arasında var olduğunu 
tespit etti.
Paragrafta boşluktan önce teleskoptan, ışık 
konusundan bahsederken boşluktan sonra birden bire 
yerçekiminden bahsetmeye başlamıştır. Dolayısıyla 
doğru cevapta yerçekimi ile ilgili bilgi verilmelidir.

A) “Ancak keşiflerinden belki de en önemli ve ünlü 
yer olanı çekimi idi” seçeneği “but” ile başka 
bir konu olan “gravity” (yerçekimi) den 
bahsetmeye başlamıştır ve boşluktan sonraki 
cümleyle örtüşmektedir.

B) “Bir profesör olarak, Newton özel ders vermekten 
muaf tutuldu ancak yıllık ders vermeye zorlandı” 
seçeneği anlamca olumsuz olup aynı zamanda da 
yerçekiminden bahsetmemektedir.

C) “Newton’un optik üzerine yaptığı çalışmanın bir 
kısmı, 1668’de tasarladığı ve inşa ettiği yansıtıcı 
bir teleskop kullanılarak desteklendi” seçeneği 
yerçekiminden bahsetmemektedir.

D) “Beyaz ışığın yelpazenin tüm renklerinin bir 
bileşimi olduğu ve bu ışığın parçacıklardan 
oluştuğu teorisini kurdu” seçeneği yerçekiminden 
bahsetmemektedir.

E) “İlk konusu olarak optik konusundaki çalışmasını 
sunmayı seçti” seçeneği yerçekiminden 
bahsetmemektedir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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57. Tropikal ormansızlaşmanın% 21’ini çoğunlukla 
yurtdışına ihraç etmek üzere ticari tomrukçuluk 
oluşturmaktadır. ----. Örneğin, Malezya’nın bazı 
bölümlerinde, mevcut tomrukçuluk uygulamaları, 
sürdürülebilir oranın hemen hemen iki katı kadar 
ormanı ortadan kaldırıyor. Bu devam ederse, 
Malezya yakında kereste sıkıntısı yaşayacak 
ve kütükleri ithal etmek zorunda kalacak. Bu 
gerçekleştiğinde, Malezya hem tomrukçuluk hem 
de diğer orman ürünlerinin hasat edilmesinden, 
yeni yok edilen ormanlardan elde edilecek gelecek 
gelirlerini kaybedecek. Dahası, ticari tomrukçuluğa 
ek olarak sığır çiftlikçiliği de ormansızlaşmaya 
neden olur.
Paragrafta kilit nokta boşluktan sonra gelen “for 
example” ara geçişidir. Örneği Malezya üzerinden 
verdiğine göre doğru cevapta mutlaka bazı ülkeler 
tarzında söylemlerin geçmesi beklenir.

A) “Ancak, tropik yağmur ormanlarının tahribatının 
yaklaşık% 12’si sığırlar için açık mera sağlamak 
için yapılır” seçeneği “however” ile anlamca 
olumsuza geçmiştir, ortada bir çelişki olmadığı gibi 
boşluktan sonraki cümleyle de örtüşmemektedir.

B) “Çin, dünyanın dört bir yanından yasadışı ahşap 
ürünlerin bir numaralı ithalatçısı haline geldi” 
seçeneği Çin ile özele gitmektedir.

C) “Çoğu tropikal ülke ticari tomrukçuluğun, 
sürdürülebilir olduğundan çok daha hızlı bir 
oranda ilerlemesine izin verir” seçeneğinde yer 
alan “most tropical countries” boşluktan sonra 
gelen “for example in parts of Malaysia” ile 
örtüşmektedir.

D) “İnsanlar doğal peyzajı temizlediği için tüm 
çeşitlerin tropik ormanları hızla kaybolmaktadır” 
seçeneği boşluktan sonra gelen “for example” ile 
örtüşmemektedir.

E) “Ormansızlaşma bazı insan ihtiyaçlarını karşılasa 
da, aynı zamanda derin, bazen de yıkıcı sonuçları 
vardır” seçeneği boşluktan sonra gelen “for 
example” ile örtüşmemektedir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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58. Kediler, sudan hoşlanmamalarıyla ünlüdürler. 
----. Aslında, tipik ev kedilerinin yaklaşık iki katı 
büyüklüğündeki bu kediler, evlerini yakınlardaki 
nehirlerde ve bataklıklarda yaparak suyun 
yakınında bulunmayı tercih ederler. Adlarından 
da anlaşılacağı üzere, kediler yemek yemek için 
balık avlarlar, suyun boyunda otururlar ve avlarını 
çekmek için suyun yüzeyinde böcek hareketlerine 
benzeyen dalgalanmalar yaratmak için pençelerine 
basarlar. Onların perdeli ön pençeleri, avlanan 
kedilerin sığ sudan balık, kurbağa ve salyangoz 
çıkarırken kuru kalmasını sağlar. 
Paragraf genelle başlayıp boşluktan sonra özele 
gitmektedir. Dolayısıyla doğru cevapta özel bir türden 
mutlaka bahsedilmelidir. Boşluktan önce kedilerin 
sudan kaçtıklarından bahsederken, boşluktan sonra 
suya yakınlığı ile bilinen bir türden bahsedilmesi 
mutlaka çelişki ifade eden bir ara geçişin kullanıldığına 
dair ipucudur.

A) “Örneğin, çarpıcı derecede güzel Türk Van kedisi, 
aslında ıslanmaktan zevk alır” 

B) “Kedilerin sudan hoşlanmamaları ev kedilerinin 
sahiplerinin, onları elementlerden korumalarından 
gelir” 

C) “Vahşi doğada bazı büyük kediler, özellikle sıcak, 
kurak alanlarda olanlar, serinlemek veya akşam 
yemeği yakalamak için düzenli olarak yüzer ve 
banyo yaparlar” 

D) “Balık avlayan Asya kedisi, kısmen perdeli 
pençeleriyle avını yakalamak için dalış yapan 
yetenekli bir yüzücüdür” seçeneği bir durumdan 
söz etmektedir.

E) “Ancak, vahşi bir Asyatik tür olan balık avlayan 
kedi böyle bir eğilime sahip değildir” seçeneğinde 
belirtilen bu özel tür bu eğilime sahip değildir 
derken, sudan kaçmadığı vurgulanmaktadır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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59. Birkaç yıl önce, deniz ekosistemlerini inceleyen 
biyokimyacılar, alışılmadık bir şey fark ettiler: 
bakteriyel enfeksiyon nedeniyle ölmek üzere olan 
bir mercan resifinin ortasında gelişen bir sünger. 
Araştırmacılar, kendini zararlı mikroplardan 
korumak için sünger tarafından yapılan bir 
maddeyi tespit ettiler. Onlar bunun “ageliferin” adı 
verilen doğal bir antibakteriyel molekül olduğunu 
fark ettiler. Bu molekül, bakterilerin kendilerini, 
antibiyotik ilaçlar da dâhil tehditlerden korumak 
için kullandıkları koruyucu biyofilm kaplamanın 
oluşumunu bozabilir. ----.
Paragrafta boşluktan önce “ageliferin” adında bir 
molekülden OLUMLU olarak bahsedilmektedir, 
dolayısıyla paragrafı tamamlayacak olan cümlenin de 
ondan bahsetmesi beklenir.

A) “Dolayısıyla, yeni geliştirilen kimyasal bakterilerin 
çoğalmasını durdurmaz” seçeneğinde bu özel 
molekül geçmemektedir.

B) “Şimdi aynı araştırmacılar, bu doğal bileşeni, ilaç 
dirençli bakterilerle savaşmak için yenilikçi yollar 
oluşturmak için kullanıyorlar” seçeneği hem 
anlamca olumlu hem de yukarıdaki bileşene 
gönderme yapmaktadır.

C) “Bunun aksine, bu dikkat çekici bir gelişmedir ve 
Lyme hastalığı geçirenler ve diğerleri üzerinde 
büyük etkiye sahip olacak” seçeneğinde bu özel 
molekül geçmemektedir.

D) “Ekip, gelişiyor gibi görünen bir süngerden böyle 
bir ilacı izole etti” seçeneği zaman olarak paragrafa 
uyumlu değildir.

E) “Ancak, bu keşif bakteriyel duvarları parçalamaya 
yardımcı olabilecek yeni bir ilaç sınıfına öncülük 
edebilirdi” seçeneğinde yer alan “nevertheless” iki 
cümle arasında çelişki gerektiren bir ara geçiştir, 
ancak iki cümle arasında böyle bir durum söz 
konusu değildir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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60. (I) Yaşadığımız gezegen, büyük oranda, enerjiyi 
değiştiren ancak çevresi ile meselesi olmayan 
kapalı bir sistemdir. (GENEL) (II) Bu nedenle, 
kimya, insan sağlığı ile uyumlu ve kimyasal 
süreçler için gerekli olan hammaddeleri yenileyen 
ürünler tasarlama çabalarının kalbindedir. (ÖZEL)  
(III) İnsanlık gelecekte gelişecekse, gerçekleştirdiği-
miz tüm süreçler Dünya’nın doğal süreçleri ve 
fiziksel kaynakları ile dengede olmalıdır. (GENEL)  
(IV) Bu hedef çevreye toksik madde salınmamasını, 
ihtiyaçlarımızın yenilenebilir kaynaklarla karşılamasını 
gerektirmektedir. (V) Kimyasal süreçler, modern 
yaşamın neredeyse tüm yönleriyle ilgilidir ve bu 
amaca ulaşmada önemli rol oynamaktadır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

61. (I) Turunç, bütün yıl su isteyen, daima yeşil bir 
bitkidir ve su stresten kaçınılması kritik önem taşıdığı 
zamanlar vardır. (II) Öte yandan, diğer zamanlarda, 
stres, bitkinin azalmış su kullanılabilirliği ile tatmin 
edici bir şekilde başa çıkmasına izin veren fizyolojik 
tepkileri tetikleyebilir. (III) Bunlar, nem, sıcaklık 
ve en önemlisi, toprak suyu varlığı gibi çevresel 
değişkenlerden feyzalırlar. (IV) Dolayısıyla, su 
stresi ve küçük meyve boyutu arasındaki bağlantı, 
meyve kalitesini artırmak için sulanmaya yönelik 
farklı bir yaklaşım bulmak gerektiği anlamına gelir.  
(V) Potansiyel olarak biyolojik etkinliği en üst düzeye 
çıkarmak ve su kullanım verimliliğini de arttırmak 
için, toprak su ortamını manipüle etmek için modifiye 
sulama zamanlama tekniklerinin kullanılmasına izin 
veren bu mekanizmaların varlığıdır.

Paragrafta “citrus” (turunç) bitkisinden 
bahsedilmektedir. (IV). cümlede ise “fruit” (meyve) 
sözcüğü geçmekte. Aynı zamanda (IV).cümlede “a 
different approach” ifadesi son cümlede açıklanması 
gerekirdi.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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62. (I) Yirminci yüzyılın başlarında, Ernest Rutherford 
ve meslektaşları tarafından yapılan deneyler, 
bir atomun ortasında küçük ama muazzam bir 
çekirdeğin bulunduğu fikrini ortaya çıkarmıştır.(ÖZEL)  
(II) Kuantum teorisinin geliştirilmekte olduğu 
ve bilim insanlarının atomun ve elektronlarının 
yapısını anlamaya çalıştıkları zamanda, çekirdeğin 
kendisinde yapılan araştırmalar da başlamıştı. (ÖZEL)  
(III) Fizikçilere yöneltilen önemli bir soru, çekirdeğin 
bir yapıya sahip olup olmadığı ve bu yapının ne 
olabileceği idi. (ÖZEL) (IV) Aslında bugüne kadar 
çekirdeğin karmaşık bir varlık olduğu ortaya çıkmış 
ve bugün bile tam olarak anlaşılmamıştır. (ÖZEL)  
(V) Bir çekirdeğin bu iki bileşeni, nötronlar ve protonlar, 
topluca “nükleonlar” olarak adlandırılır. (GENEL)

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

63. (I) Bir avuç ülke elektriklerinin bir kısmını nükleer 
enerjiden üretmektedir. (OLUMLU ANLAM)  
(II) Ancak, birçok insan, bir kazanın büyük yıkıma 
neden olabileceği gerekçesiyle, nükleer santrallere 
karşıdır. (OLUMSUZ ANLAM) (III) Soğuk Savaş 
yılları bir nükleer silah yarışının tehlikeli bir şekilde 
tırmanmasına tanık oldu.(ZAMAN UYUMU YOK, 
AYNI ZAMANDA SOĞUK SAVAŞ YILLARI İLGİSİZ)  
(IV) Dünya, yakın tarihte böyle bir felaketin 
yaşandığına tanık oldu; Ukrayna'daki Çernobil 
nükleer santralindeki 1986 kazası, Avrupa'nın büyük 
bir bölümüne radyoaktif kirlilik dağıttı. (OLUMSUZ 
ANLAM) (V) Yaklaşık 200.000 kişi tahliye edildi ve 
o zamandan beri insan sağlığı önemli derecede 
etkilenmiştir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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64. (I) Son on yılda Çin, uzay yarışında ABD’yi birkaç 
zorlayıcı projeyle yenmeyi başardı. (II) Amerikalı ve 
Çinli savunma devleri, bir saatten kısa bir sürede 
kıtaları geçebilecek hipersonik uçakları çalıştırmayı 
amaçlayan uzayın sınırlarına çabucak ilerliyorlar. 
(III) Ayrıca mevcut güvenlik ve füze savunmalarını 
her iki ülke için de geçersiz kılarak ulusal güvenliği 
değiştirebilir. (IV) Çin, hipersonik ödüle ulaşan iki 
şirkete, Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi 
Kurumu’na (CASC) ve Çin Havacılık ve Uzay Bilimleri 
ve Endüstri Şirketine (CASIC), ev sahipliği yapmaktadır. 
(V) Bu arada, Amerika’da Lockheed Martinn havacılık 
gazetecilerine hipersonik teknolojisinin uçuş testine 
hazır olduğunu söyleyerek sorun çıkarıyor.

(I).cümlede Çin’in uzay yarışında ABD’yi yenmeyi 
başarması başka seçeneklerde bahsedilmemiştir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

65. (I) Kendi kendine çalışan konvoylar basit bir askeri 
hesaptan doğdu: konvoylarda ne kadar az insan 
araç kullanırsa, bu konvoylar saldırıya uğradığında o 
kadar az insan ölecektir. (II) Tamamen otonom olarak 
nitelendirilebilmesi için, bir araç, onun kullanması için 
uyarlanmamış yollar üzerinden, önceden belirlenmiş 
bir varış yerine insan müdahalesi olmadan hareket 
edebilmelidir. (III) 2004’te Irak savaşı ikinci yılına 
girerken, DARPA, Mojave çölünün 150 milini 
geçebilecek bir makine yapabilecek robot mühendisleri 
ekibine 1 milyon dolar teklif etti. (IV) İlk yılda hiçbir 
takım başarılı olamadı ve en uzağı sadece çölün 7 
kilometresini kapladı, ancak beş ekip 2005 yılında 
rotayı tamamladı. (V) O günden beri, sürücüsüz 
araçlar, otopilot anahtar bir Tesla özelliği ve Uber ve 
Alfabe gibi kendi özerk insan taşıma makinelerine 
yatırım yapan şirketlerle sivil dünyayı kasıp kavurdu.

(II). Cümlede “a vehicle” kelimesi ilgisizdir.

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

Teknoloji günümüzün ihtiyacıdır. Teknolojik ilerlemeler ba-
şarıya doğru büyük bir sıçrayış yapmamızı sağlamıştır. Her 
teknolojik reform kalkınmaya yönelik küçük bir adımdır. Tek-
nolojideki her buluş, insanlığın gelişimine doğru bir adımdır. 
Yüzyıllar önce, neredeyse hiç kimse bir bilgisayarda çalış-
mayı ya da web ve hücresel teknoloji kullanımıyla dünyanın 
her yerinden insanlarla iletişim kurmayı hayal edemezdi. 
Fakat böyle devrim niteliğinde değişiklikleri hayal etmeye 
cesaret eden ve ‘imkânsızları’ mümkün kılan bazı insanlar 
vardı. Biz ve gelecek nesiller, teknolojik reformlara tanık ol-
duğumuz ve devamı geleceği için şanslıyız. Teknoloji saye-
sinde lüks ve konforlu bir yaşam sürebiliyoruz. Bunu rahat 
ve etkili bir şekilde kullanabilmek için temel bir teknoloji bil-
gisine ihtiyacımız var. Onun yaygın oluşu bize hayatın her 
alanında ne kadar önemli olduğunu söyler. Eğitim sektörü 
nasıl bir istisna olabilir? Okullar birinin eğitiminin kuruluş yıl-
ları olduğundan, öğrencileri o aşamada teknoloji konusunda 
eğitmek önemlidir.

66. Paragrafa göre teknoloji, ----.
 “has made our lives easier”
 “yaşamımızı kolaylaştırmıştır”
“Teknoloji sayesinde lüks ve konforlu bir yaşam 
sürebiliyoruz.”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

67. Paragrafta açıktır ki ----. 
 “the things that we take for granted today thanks to 

technology were beyond the imagination of most 
people in the past”

 “teknoloji sayesinde bugün cepte gördüğümüz şeyler, 
geçmişteki çoğu insanın hayal gücünün ötesindeydi”

“Yüzyıllar önce, neredeyse hiç kimse bir bilgisayarda 
çalışmayı ya da web ve hücresel teknoloji kullanımıyla 
dünyanın her yerinden insanlarla iletişim kurmayı 
hayal edemezdi.”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

68. Yazarın teknolojiye karşı tutumu ----dır. 
A) ironical: alaycı
B) supporting: destekleyici
C) disfavoring: hoşlanmayan
D) neutral: tarafsız
E) discouraging: heves kırıcı
“Paragrafın genelinde teknolojinin olumlu yönleri 
sergilendiği için yazarın teknolojiyi desteklediği 
söylenebilir.”

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

Etiyopya’nın kaydedilen ortalama sıcaklığı en yüksek sevi-
yededir, bu da onu dünyanın en sıcak ülkesi haline getir-
mektedir. Etiyopya, Afrika’da kara ile çevrili ve kıtadaki en 
kalabalık ikinci ülkedir. Etiyopya’da kaydedilen ortalama 
sıcaklık 34.4 derece civarındadır. Arkeologlar, Etiyopya’nın 
ilk insanların bulunduğu ülke olduğuna inandıkları için, bu 
‘kızgın’ arazi aslında tüm insanlığın doğum yeri olabilir. 
Dünyanın çapında daha yüksek bir sıcaklık kaydedilen baş-
ka yerler olsa da, Etiyopya yıl boyunca en yüksek ortalama 
sıcaklığa sahiptir. Bu sıcaklığın, o yerdeki Dünya yüzeyinin 
sıcaklığı değil, yüzeyin yaklaşık 5 fit üzerinde duran havanın 
sıcaklığı olduğuna dikkat etmek önemlidir. Yüzeydeki sıcak-
lık bundan daha yüksek olurdu.

69. Paragrafa göre, ----.
 “some other places may be hotter than Ethiopia on 

some days of the year”

 “bazı başka yerler yılın bazı günlerinde 
Etiyopya’dan daha sıcak olabilir”

“Dünyanın çapında daha yüksek bir sıcaklık kaydedilen 
başka yerler olsa da, Etiyopya yıl boyunca en yüksek 
ortalama sıcaklığa sahiptir.”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

70. Paragrafta açıkça belirtilmiştir ki Etiyopya ----.
 is surrounded by land on all sides and has no 

border to any sea

 “her taraftan kara ile çevrilidir ve herhangi bir 
denize sınırı yoktur.”

“Etiyopya, Afrika’da kara ile çevrili ve kıtadaki en 
kalabalık ikinci ülkedir.”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

71. Arkeologlara göre ----.
 “human race might have originated in Ethiopia”

 “insanlık Etiyopya kökenli olabilir”

“Arkeologlar, Etiyopya’nın ilk insanların bulunduğu 
ülke olduğuna inandıkları için, bu ‘kızgın’ arazi aslında 
tüm insanlığın doğum yeri olabilir.”

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

Yıldızlar doğar, büyür ve ölürler. Bir yıldızın yaşam döngüsü 
aslında yerçekimi kuvveti ve iç basınca karşı savaşarak “ya-
şamak için mücadele” etmektir. Bir yıldızın ömrünün çoğun-
luğu ana dizilim aşamasında geçer. Çoğu yıldız, özellikle 
Güneş, hidrojeni helyuma dönüştürür ve helyumu karbon, 
oksijen, demir ve nikel gibi daha ağır elementlere dönüş-
türür. Yıldızlar, bu süreç boyunca enerjilerini tüketirler. Yıl-
dızlar ömrü boyunca bir dizi değişiklikten geçer. Bu süreç, 
yapıları, oluşumları ve görünümlerinde değişime uğradıkları 
yıldız evrimi olarak bilinir. Çok büyük yıldızlar birkaç milyon 
yıl yaşarken, daha az kütleli olanlar trilyonlarca yıl yaşar. Kı-
zıl dev dönemdeki bir yıldız farklı bir yaşam döngüsü yolunu 
alır. Füzyon, helyum atomlarının karbon atomları oluşturma-
sına neden olur. Yerçekimi nedeniyle oksijen, azot ve niha-
yetinde demir atomlarının oluşumuyla sonuçlanarak daha 
da yerçekimine kapılırlar.

72. Paragrafa göre, bir yıldızın sahip olduğu kitle ne 
kadar büyükse, ----.
 “the shorter lifespan it has”

 “ömrü o kadar kısadır”

“Çok büyük yıldızlar birkaç milyon yıl yaşarken, daha 
az kütleli olanlar trilyonlarca yıl yaşar.”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

73. Paragrafta belirtiliyor ki yıldızlar, ----.
 “do not stay the same in their lives”

 “hayatları boyunca aynı kalmazlar”

“Yıldızlar ömrü boyunca bir dizi değişiklikten geçer.”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

74. Paragraftan anlaşılabilir ki ----.
 gravitational pull has negative effects on stars

 “yerçekimi kuvvetinin yıldızlar üzerinde olumsuz 
etkileri vardır”

“Bir yıldızın yaşam döngüsü aslında yerçekimi 
kuvveti ve iç basınca karşı savaşarak “yaşamak için 
mücadele” etmektir”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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75. - 77. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Astroloji birçok bilimsel teste tabi tutuldu ve her seferinde 
sonuçlar felaketti. Modern astroloji 2000 yıl önce insanın 
evren bilgisi sınırlı olduğunda geliştirildi. O zamanlar, Dün-
ya’nın evrenin merkezi olduğu ve her şeyin onun etrafında 
hareket ettiği düşünülüyordu. Güneş ve Ay dışında, o za-
mana kadar zaten keşfedilmiş olan birkaç gezegenin var-
lığı, sözde bilim geliştirildiğinde göz önüne alındı. Zamanla 
birçok yeni gezegen, yıldız ve galaksi keşfedildi. Güneş sis-
temimizin evrenin küçücük bir parçası olduğunu, Güneş’in 
sadece milyonlarca yıldızdan biri olduğunu ve düşündüğü-
müzden çok daha fazla gezegenimiz olduğunu fark ettik. 
Şaşırtıcı bir şekilde, tüm bu bulgular astrolojiye hiçbir za-
man dahil edilmemiştir ve bugün bile, astrologlar 2.000 yıl 
önce yapılmış olan tahminlere dayanmaktadır.

75. Paragrafın yazarı inanıyor ki ----.
 “astrology is not a scientific pursuit”

 “astroloji bilimsel bir uğraş değildir”

“Astroloji birçok bilimsel teste tabi tutuldu ve her 
seferinde sonuçlar felaketti.”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

76. Paragrafa göre, ----.
 “developments in astronomy have not been 

integrated into astrology”

 “astronomide gelişmeler astroloji ile 
bütünleştirilmedi”

“Şaşırtıcı bir şekilde, tüm bu bulgular astrolojiye hiçbir 
zaman dahil edilmemiştir.”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

77. Yazarın temel amacı ---- tır.
 to illuminate the deficiencies of astrology

 “astrolojinin eksikliklerini aydınlatmak”

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

Mavi balinalar okyanusun görkemli devleridir. Kibar davra-
nışlarına zıt düşen büyüklükleri büyüleyicidir. Mavi balina, 
dünyada şimdiye kadar yaşamış olduğu bilinen, dinozor-
ların en büyüğünden bile büyük olan en büyük hayvandır. 
Hatta mavi balina yavruları bile gezegenin en büyük canlı-
ları arasında yer alır. Bu iri yaratıklar yirminci yüzyılın baş-
langıcına kadar, ki bu yıldan sonra balina avcıları tarafından 
neredeyse yok olana kadar avlanıldılar, tüm okyanuslarda 
çok sayıda bulunurlardı. Kapsamlı koruma önlemleri saye-
sinde tür, hayatta kalmayı başardı ve nüfusu bugün yavaş 
yavaş canlanıyor. Mavi balinalar, sıcakkanlı olduğu için 
balık olarak değil okyanus memelileri olarak sınıflandırılır. 
Mavi balinaların bir miktar kıl veya kürkleri vardır ve yavru-
larını süt ile beslerler. Balinalar sınıfına girerler ve biyolojik 
adı Balaenopteramusculus’tur.

78. Paragrafa göre, ----.
 “no other creature that has roamed Earth is as big 

as blue whale”

 “dünyada gelmiş geçmiş hiçbir canlı mavi balina 
kadar büyük değildir”

“Mavi balina, dünyada şimdiye kadar yaşamış olduğu 
bilinen, dinozorların en büyüğünden bile büyük olan 
en büyük hayvandır.”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

79. Paragrafta açıktır ki ----.
 “there are good signs that blue whales are not 

going to become extinct”

 “mavi balinaların neslinin tükenmeyeceğini 
gösteren iyi işaretler var”

“Kapsamlı koruma önlemleri sayesinde tür, hayatta 
kalmayı başardı ve nüfusu bugün yavaş yavaş 
canlanıyor.”

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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80. Paragraftan çıkarılabilir ki ----.
 “human beings may find themselves in a situation 

in which they have to work hard in order to correct 
the damage their own species caused to animals”

 “insanlar, kendi türlerinin hayvanlara verdiği 
zararları gidermek için kendilerini çok çalıştıkları 
bir durumda bulabilir”

“Bu iri yaratıklar yirminci yüzyılın başlangıcına kadar, 
ki bu yıldan sonra balina avcılar tarafından neredeyse 
yok olana kadar avlanıldılar, tüm okyanuslarda çok 
sayıda bulunurlardı. Kapsamlı koruma önlemleri 
sayesinde tür, hayatta kalmayı başardı ve nüfusu 
bugün yavaş yavaş canlanıyor.”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.


