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1. Yaygın olan düşünceye zıt yeni bir keşif 
yapıldığında, bilim adamları bu yeni değerler 
dizisini meslektaşları tarafından hakaret edilme 
korkusuyla kolayca kucaklayamazlar.
A) embrace:kucaklamak, sahiplenmek

B) abandon: terk etmek

C) influence: etkilemek 

D) alter: değiştirmek

E) persuade: ikna etmek

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

2. Hayatımızın her alanında teknolojiye çok şey 
borçlu olsak da, teknolojinin sağladığı tüm 
imkânların eksi yönleri de vardır.
A) drawbacks: sorun,engel 

B) conventions: gelenek

C) observations: gözlem 

D) facilities: olanak

E) occurrences: vaka

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

3. Büyük Gri Baykuşlar, avlarının yerini tam olarak 
bulmalarını sağlayan benzersiz fiziksel özelliklere 
sahiptir.
A) exceptions: istisnalar 

B) substances: maddeler

C) habituals: alışkanlıklar

D) features: özellikler

E) failures: başarısızlıklar

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

4. Tohoku Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından 
yönetilen uluslararası bir ekip, oldukça sönük bir 
cüce uydu Samanyolu galaksisi buldu.
A) ultimately: sonunda 

B) instantly: hemen, aniden

C) imminently: eli kulağında 

D) extremely: aşırı, oldukça

E) irrelevantly: alakasız bir şekilde

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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5. Şirketin 2003 yılındaki kuruluşundan bu yana 
Tesla'nın misyonu, dünyanın sürdürülebilir 
enerjiye geçişini hızlandırmak olmuştur.
A) trivial: gereksiz 

B) sustainable: sürdürülebilir

C) aggressive: saldırgan 

D) accessible: erişilebilir

E) eager: istekli 

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

6. Iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için, 
dünyadaki tüm hükümetlerin işbirliğiyle bir strateji 
hazırlanmalıdır.
A) worked out: hazırlamak 

B) put off: ertelemek

C) carried away: alıp götürmek 

D) put on: kilo almak, giyinmek

E) brought down: (yönetimi) düşürmek

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

7. Kalıcı buz tabakasının altında, Grönland’ın aslında 
üç adadan oluştuğu yaygın kabul görmüş bir 
teoridir.
 “to be composed of” bir kalıptır ve “bir şeyden 

oluşmak” anlamına gelir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

8. 18. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyılın ilk yarısı 
arasındaki dönem, insan gücünden makine 
gücüne büyük bir geçiş yaşandığına tüm dünyanın 
tanıklık ettiği zamandı.
 “from muscle power to machine power” – insan 

gücünden makine gücüne kadar..

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

9. Roma mimari dehasının en büyük eseri olan 
Kolezyum, muhteşem Roma Imparatorluğunu 
simgeleyen ikonik bir anıttır.
 “Birinci boşlukta genel bir yargıdan söz 

edilmektedir, dolayısıyla “is” seçeneğine gidilir. 
İkinci boşluğun original hali ise “monument which 
symbolizes the imperial…”dir ve etken bir kısaltma 
olduğu için “symbolizing” şeklinde kısaltılır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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10. Hibrid otomobillerin popülerliği, yakıt verimliliği, 
güvenilirlik ve performansına yorulabilir, ki bu da 
onları hava ve ses kirliliğini azaltmak için harika 
kılar.
 İkinci boşluğun orijinal hali “which makes them 

great”tir ve etken bir kısaltma olduğu için “making” 
şeklinde kısaltılır. 

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

11. Hayvanların da tıpkı insanlar gibi kan grubu olduğu 
kanıtlanmıştır, ancak hayvanlarda kan gruplama 
sistemi insanlarda bulunanlardan farklıdır.
A) despite: “-e rağmen”; edattır, isim veya isim 

tamlaması alır, iki cümle arasında çelişki aranır.

B) because of: “sebebiyle”; edattır, isim veya isim 
tamlaması alır, iki cümle anlamca paralel olmalıdır.

C) unlike: “aksine”; edattır, isim veya isim tamlaması  
alır,iki cümle anlamca zıt olmalıdır.

D) just like: “tıpkı..gibi”; edattır, isim alır, anlamca 
paralel olmalıdır. İki cümlede ortak ögeler aranır.

E) according to: “-e göre”; edattır. İsim alır.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

12. Doğu Monarch kelebeği, belirli kampanyalarla 
sayılarını arttırmaya yardımcı olunmadığı sürece 
yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.
A) because: “çünkü”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 

anlamca paralel olmalıdır.

B) once: “-duğunda”; zaman bağlacıdır, cümle alır, iki 
cümle arasında zaman uyumu aranır.

C) unless: “-madığı sürece”; Koşul bildirir. Cümle alır. 
İki cümle arasında ‘type’ uyumu aranır.

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

E) in case: “-sa diye”; bağlaçtır, cümle alır. Genellikle  
devamındaki cümleler anlamca olumsuz olur.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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13. Gökbilimciler uzak evrenin içine girdiler 
ve gezegenlerin iki ayrı davranıştan birini 
sergilediklerini keşfettiler: ya uyanık ya da uykuda 
görünüyorlar.
 İki farklı davranıştan bahsedilmektedir, dolayısıyla 

“ya o… ya bu” şeklinde ifade edilmelidir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

14. Zoologlar, nesli tükenmekte olan hayvanların 
hayatlarının doğal seyrini doğada sürdürmelerine 
izin verilmesi koşuluyla hayatta kalabileceklerini 
belirtmektedir.
A) provided that: “-duğu sürece, koşuluyla”; Koşul 

bildirir. Cümle alır.

B) before: “-den önce”; zaman bağlacıdır, cümle alır, 
iki cümle arasında zaman uyumu aranır.

C) while: “-iken”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 
arasında zıtlık aranır.

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

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

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

15. Internetin, kullanıcılarına sunduğu çok sayıda 
avantajı varken, aynı zamanda onların zihinleri ve 
sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir.
A) Only if: “yalnızca … olması koşuluyla”; bağlaçtır, 

cümle alır, iki cümle arasından ‘Type’ uyumu 
aranır. Cümle başına gelirse ikinci cümle devrik 
olur.

B) After: “-den sonra”; zaman bağlacıdır, cümle alır, 
iki cümle arasında zaman uyumu aranır.

C) While: “-iken”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 
arasında zıtlık aranır

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

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

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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16. NASA araştırmacıları, kükürt etkisi var olsa bile 
sera etkisini en fazla fosil yakıtlar tükenene kadar 
geciktirebileceğini iddia ediyor.
A) if: “koşuluyla”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 

arasından ‘Type’ uyumu aranır.

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

C) so long as: “olduğu sürece”; bağlaçtır, cümle alır, 
iki cümle arasından ‘Type’ uyumu aranır.

D) just as: “tıpkı..gibi”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 
arasında benzerlik belirtir.

E) as soon as: “-rır rırmaz”; zaman bağlacıdır, cümle 
alır, iki cümle arasında zaman uyumu aranır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

17. Bazı çevreci grupları tarafından, Asya kaplanların 
nesli tükenmesin diye kapsamlı bir kampanya 
başlatıldı.
A) if: “koşuluyla”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 

arasından ‘Type’ uyumu aranır.

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

C) lest: “-masın diye, olma ihtimaline karşı”; bağlaçtır, 
cümle alır.

D) unless: “-madığı sürece”; Koşul bildirir. Cümle alır. 
İki cümle arasında ‘type’ uyumu aranır.

E) whether: “olup olmadığı, olsa da olmasa da”; 
noun clause veya if clause olarak kullanılabilir, 
cümle alır.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

18. Öğretmenler etkili bir şekilde öğretmek için 
kendilerini öğrencilerle yeterli göz teması kurmaya 
zorlamak zorundalar.
A) As to: “-e gelince”; edattır. İsim veya isim 

tamlaması alır. 

B) As of: “-den itibaren”; edattır, isim alır.

C) In case of: “olma ihtimaline karşı”; edattır, isim alır.

D) But for: “olmasaydı”; edattır, isim alır.

E) In order to: “mek için”; edattır, ardından fiilin yalın 
halini alır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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19. Çin geleneklerine göre, zaman 12 döneme ayrılan 
döngüsel bir harekete sahiptir, ki onlardan her biri 
bir burç hayvanı ile temsil edilmektedir.
 quantifier + of + which

 virgülden sonra quantifier + of + them/those 
kullanılamaz! Kullanılabilmesi için ilk cümlenin 
bitmesi ve nokta kullanılması gereklidir. Ancak yeni 
bir cümle Each of them/those olarak başlar.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

20. Çiftçiler önceden tarlalarında böcek öldürücü 
veya bitki öldürücü gibi kimyasal maddeleri 
kullanmazlardı, bu nedenle meyve ve sebzeler 
önceden daha sağlıklıydı.
A) In contrast: “aksine”; geçiştir, virgül alır, iki cümle 

anlamca zıt olmalıdır.

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

C) All the same: “ancak”; geçiştir, virgül alır, iki cümle 
arasında çelişki aranır.

D) Thereby: “dolayısıyla”; geçiştir, arkasından 
mutlaka Ving alır, iki cümle arasında anlamca 
paralellik aranır.

E) Hence: “dolayısıyla”; geçiştir, virgül alır, iki cümle 
arasında anlamca paralellik aranır.

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

da ifadeyi bulunuz.

Yeni parola sistemleri, parolalar veya parmak izi algılayıcıla-
rı kullanmak yerine kullanıcılarla ilgili fiziki ipuçlarına baka-
bilir. ABD ordusu tarafından, kullanıcıları yazma ritmine ve 
hızına veya yaptıkları hatalara veya hareketlerine (21) göre 
tanıyabilen yeni teknolojiler geliştiriliyor. Şu anda askeri 
sistemler kullanıcıların avuçlarını, yüzlerini, DNA’larını veya 
irislerini tanıyan tarayıcılar gibi fiziki özelliklere (22) güve-
niyor. Ancak (23) tıpkı bu biyometrik yöntemlerin parola-
ların yerini alması gibi kullanıcıların “bilişsel parmak izleri” 
ni belirleme yöntemleri de bilgisayar sistemlerine erişmenin 
normal yolu haline gelebilir. Parmağınızla bir şeye dokun-
duğunuzda arkanızda parmak izi bırakırsınız; teknoloji ile 
etkileşime girdiğinizde zihninizin bilgiyi (24) nasıl işlediğine 
bağlı olarak yine aynısını yaparsınız ve “bilişsel parmak izi” 
bırakırsınız. Diğer seçenekler, üniversite makalelerinin in-
tihalini tespit etmek için (25) kullanılan sistemlere benzer 
sistemleri kullanabilir. Bu, yazının diğer yazı parçalarına 
göre nasıl kontrol edildiğini analiz eden yazılım stilometri 
olarak bilinir.

21. “Birini/bir şeyi, bir şeyden tanımak” anlamında 
“recognize by” kullanılır. 

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

22. A) rely on: güvenmek

B) take off: üzerini çıkarmak

C) put out: söndürmek

D) carry out: gerçekleştirmek

E) take in: giysi daraltmak

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

23. just as: “tıpkı ..gibi” cümle alır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

24. Cümlede bir “Noun Clause”a ihtiyaç vardır ve anlam 
“nasıl” olduğu için “how” seçeneği işaretlenmelidir.

A) what

B) which

C) if

D) when

E) how

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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25. Cümlenin orijinali “other options which are used”tur, 
cümle edilgen bir kısaltma olduğu için “used” seçeneği 
işaretlenmelidir. 

A) to use

B) to be used

C) use

D) used

E) using

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

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

da ifadeyi bulunuz.

Küresel gıda güvenliği sağlamak için, dünyanın dört bir ya-
nından 10,000 yeni ürün çeşidi Kutuplardaki “kıyamet günü” 
tohum mahzenine ekleniyor. Norveç’in (26) kuzey kıyıla-
rındaki bir adada bulunan Svalbard Küresel Tohum Mah-
zeni, 13.000 yıllık tarımsal tarihi (27) temsil eden 825.000 
tohum örneği depoluyor. Mahzen, tohumları depolayan an-
cak savaş, kaza ve doğal afetlerle (28) tehdit edilebilecek 
tohum bankaları ağına yedekleme imkânı sağlıyor. Bamya, 
horozibiği, örümcek bitkisi ve jut mallow gibi birtakım yerli 
Afrika sebzelerinin tohumları da bulunduruluyor. Farklı gıda 
bitkilerinin çeşitlerini muhafaza etmek, kuraklığa karşı daha 
dirençli olması ya da daha yüksek sıcaklıklarla baş edebil-
mesi gibi değişen iklim koşullarına (29) dayanabilen bitki 
yetiştirmeye yardımcı olur. GCDT, hükümetleri, işletmeleri, 
vakıfları ve varlıklı bireyleri, ürün çeşitlerini korumak için 
500 milyon sterlin (800 milyon dolar) bağış fonuna katkıda 
bulunmaya (30) çağırıyor.

26. “off” edatı “açıklarında” anlamını verir.

A) of: nın, nin

B) towards: -e doğru

C) off: açıklarında

D) around: etrafında

E) next to: bitişiğinde

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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27. Genel bir yargıdan bahsedildiği için geniş zaman 
işaretlenmelidir. 

A) represented

B) represent

C) have represented

D) had represented

E) were representing

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

28. Bir olasılıktan bahsedildiği ve pasif bir cümle olması 
gerektiği için “could be threatened” seçeneği 
işaretlenmelidir.

A) could be threatened

B) would threaten

C) is threatened

D) will be threatened

E) can threaten

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

29. Bir kabiliyet olması durumundan bahsedildiği için “can 
withstand” şıkkı işaretlenmelidir. 

A) would have withstood 

B) could have withstood

C) are withstanding

D) can withstand

E) ought to withstand

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

30. A) calling on: çağırmak

B) taking off: (üstünü) çıkarmak

C) calling off: iptal etmek

D) taking on: biriyle uğraşmak 

E) bringing about: sebep olmak

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR
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31. Mars’ta neden manyetik alan yok ----? 
Anlamca OLUMSUZ bir cümle ve Mars’tan 
bahsediliyor.

A) “o, ilk ortaya çıktığında” seçeneğinde zaman 
uyumu söz konusu değil.

B) “bir çekirdeğe sahip olmasına rağmen” seçeneği 
anlamca OLUMLU ve “in spite of” ile iki cümle 
çelişmiş durumdadır.

C) “gezegendeki diğer olayları açıklamak yerine” 
seçeneği anlamca ilgisizdir.

D) “bir tane olduğunu iddia eden teorilerin aksine” 
seçeneğine yukarıda zıt olabilecek bir öğe 
bulunmamaktadır. Yani yukarıda başka bir teori 
yok ki iki cümle birbirine zıt olsun.

E) “Dünya’dan daha az sismik etkinliğe sahip olduğu 
için” seçeneği anlamca ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

32. Bazı uzmanlara göre, 12 Mayıs depreminden sonra 
Çin’in güneybatısında başlayan yeniden inşa 
çalışmaları ----. 
İfadesi bir cümlenin öznesi konumunda olup bunu bir 
fiille devam ettirmek gereklidir.

A) “yakınlardaki ülkelerde ve hem Pekin hem de 
Şanghay kadar uzaklarda da hissedildi” seçeneği 
anlamca ilgisizdir.

B) “ana depremden birkaç ay sonraya kadar bölgeyi 
sarsmaya devam etti” seçeneği anlamca ilgisizdir.

C) “yaklaşık 4.8 milyon insanı evsiz bıraktı, ancak 
sayı 11 milyon kadar yüksek olabilir” seçeneği 
anlamca ilgisizdir.

D) “pandaların arda kalan en büyük doğal yaşam 
alanlarına zarar verebilir” seçeneği anlamca 
yukarıyı tamamlamaktadır.

E) “en az 240.000 kişiyi öldürdü ve 1950’deki Chayu 
depreminden bu yana ülkede en güçlüsüydü” 
seçeneği anlamca ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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33. Çoğu uzay roketleri okyanuslara doğru gömülür 
ya da uzay çöpleri haline gelirler ----.
Cümlesi anlamca OLUMSUZ, isim zamir açısından 
“space rockets” değerlendirmeye alınmalıdır.

A) “bu cihazlar uzayda atmosferdekinden daha verimli 
çalıştığı için” seçeneği anlamca olumludur, oysa ki 
“since” ile cümlelerin paralel olması gerekirdi.

B) “sınırsız maksimum irtifa elde edebilirlerse” 
seçeneği anlamca olumludur, oysa ki “if” ile 
cümlelerin paralel olması gerekirdi.

C) “tamamen kullanıldıklarında” seçeneği anlamca 
OLUMSUZdur ve zaman bağlaçlarıyla beklenen 
paralelliktir. İsim-zamir akışı açısından da 
“they” yukarıdaki “space rockets” ifadesini 
karşılamaktadır.

D) “askeri kullanım amaçlı servisler en az 13. yüzyıl 
Çini’ne dayanıyor” seçeneği ile yukarısı arasında 
bir çelişki bulunmamaktadır.

E) “kimyasal roketler büyük miktarlarda enerjiyi 
kolaylıkla salınan bir formda depoluyor olmalarına 
rağmen” seçeneği anlamca olumlu olsa da 
“chemical rockets” ile özele gidilmiştir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

34. Her bir element bir tür atomdan oluşur, ----.
Durum ifade eden bir cümle söz konusu.

A) “elementler en basit tam kimyasal maddeler 
iken” seçeneği ile yukarısı arasında bir zıtlık 
bulunmamaktadır. 

B) “ki bu vasıtayla o aynı miktarda proton içerir” 
seçeneğinde yer alan “by which” genellikle önüne 
“process-procedure-means-method..” tarzında 
teknik kelimeler ister.

C) “ki o diğer tüm elementlerin atomlarından 
farklıdır” seçeneği yukarıdaki atomu açıklayan 
bir relative pronoun (which) ile cümleyi 
tanımlamaktadır. 

D) “daha küçük birimler halinde bölünebilsinler 
diye” seçeneğinde “they” zamiri yukarıda 
karşılanmamaktadır. Aynı zamanda “so that” ile 
noktalama kullanımı nadirdir.

E) “daha basit bir madde türüne dönüştürülemeyen” 
seçeneği “that” ile başlamış, oysa ki virgülden 
sonra “that” getirilemez.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.



www.pelikanyayinevi.com.tr

Fen Bilimleri

Çözüm - 4
Hakkı Kurban - Celil Ural

35. Çin, Asya'da geniş bir alanı kaplasa da ----. 
Seçeneği anlamca OLUMLU, isim-zamir açısından 
“China” söz konusu ve zaman olarak da “present”dır. 
“Although” söz konusu olduğu için doğru cevabın 
anlamca OLUMSUZ olması gerekmektedir.

A) “onun ekonomik ve ticaret hacmi, yüzde 60’ı ve 
dünya toplamının yarısını kaplamaktadır” seçeneği 
anlamca olumludur.

B) “ülke dünyada önemli bir stratejik konuma sahiptir” 
seçeneği anlamca olumludur.

C) “son yıllarda, milletin gelişimi giderek halkın 
dikkatini çekti” seçeneği anlamca olumludur.

D) “Asya-Pasifik bölgesinin bölgesel durumu da 
derin değişiklikler geçiriyor” seçeneği genele hitap 
ediyor, “China” bağlantısı yoktur.

E) “bu toprakların önemli bir kısmı tarım ya da 
yerleşim için uygun değildir” seçeneği anlamca 
olumsuz olup, “this land” ifadesi ile Çin’e 
gönderme yapılmaktadır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

36. Onun fermantasyon ve hastalık virüs kuramlarına 
ek olarak, ----. 
Seçeneği anlamca OLUMLU ve “in addition to” olduğu 
için de doğru cevabın da mutlaka anlamca OLUMLU 
olmasını bekleriz. Aynı zamanda isim-zamir açısı 
bakımından “his” zamirinin karşılığını da bulmamız 
beklenmektedir.

A) “kimse tam olarak neler olduğunu ve neden 
olduğunu açıklayamaz” seçeneğinde “his”in 
karşılığı bulunmamaktadır. 

B) “süreç yoğun olarak incelenmiş ve günümüzde 
günlük hayatta kullanılan ustalıklı bir sanattır” 
seçeneğinde “his”in karşılığı bulunmamaktadır. 

C) “Louis Pasteur, dürüst, itibarlı bir kişi değildi” 
seçeneği anlamca olumsuzdur. 

D) “Pasteur kasıtlı olarak başka birinin çalışmasına 
el koydu, tahrif etti ve saptırdı” seçeneği anlamca 
olumsuzdur.

E) “Louis Pasteur’ü, bize pastörizasyon sürecini 
kazandıran dahi olarak da bilmekteyiz” seçeneği 
hem anlamca olumlu hem de “his”in karşılığı 
olarak da “Pasteur”ü görmekteyiz.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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37. Nanoteknoloji, teknolojiler kümesidir ----. 
Cümlesi anlam olarak havada kalmaktadır, dolayısıyla 
bunu bir relative clause ile tamamlamak gereklidir.

A) “ki bu vasıtayla ekonomik faaliyetin neredeyse 
her alanını ve günlük yaşamın her yönünü etkiler” 
seçeneğinde yer alan “by which” genellikle önüne 
“process-procedure-means-method..” tarzında 
teknik kelimeler ister. 

B) “çok küçük yapıların ve sistemlerin manipüle 
edilmesini, incelenmesini veya kullanılmasını 
sağlayan” seçeneği “that” ile yukarıyı anlamca 
tanımlamaktadır.

C) “faydaların hiçbirini sağlamayacak olan” seçeneği 
anlamca olumsuzdur.

D) “hükümetlerin, nanoteknoloji araştırmalarına 
milyarlarca dolar yatırım yaptıkları” seçeneğinde 
yer alan “where” ile yukarıdaki son kelime birbiriyle 
örtüşmemektedir.

E) “terimin Norio Taniguchi tarafından 1974’te ilk kez 
kullanıldığı” seçeneğinde yer alan “that” Relative 
Clause değil Noun Clause’dur çünkü “that”den 
sonra tam bir açıklama cümlesi gelmektedir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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38. X ışını görüntüleme yöntemleri, bir asırdan 
daha uzun süredir kırıkları tanılamayı 
kolaylaştırmaktadır. ----. 
Cümlesi anlamca OLUMLU olup, isim-zamir akışı 
açısından da “X-ray imaging methods” doğru cevapta 
karşılanmalıdır.

A) “Ancak, onlar daha ince ayrıntıları bulmaya her 
zaman yardımcı olamaz” seçeneği “however” ile 
olumsuz anlama geçmiş ve cümleler birbirine 
çelişmiştir. Ayrıca “they” ile yukarıdaki kavram 
karşılanmıştır.

B) “Aksine, penetrasyon yetenekleri nedeniyle, 
X-ışınları nesnelerin içini görüntülemek için yaygın 
olarak kullanılır” seçeneğinde “in contrast” ile 
cümlelerin zıt olması beklenirken ortada herhangi 
bir zıtlığa rastlanmamaktadır.

C) “Benzer şekilde, X-ışını fotonları, atomları iyonize 
etmek ve moleküler bağları bozmak için yeterli 
enerjiyi taşır” seçeneğinde yer alan “likewise” 
geçişi, iki cümle arasında anlamca benzerlik 
gerektirir, ancak ortada böyle bir durum söz 
konusu değildir.

D) “Ayrıca, X-ışınları hızlı protonlar veya diğer 
pozitif iyonlar ile üretilebilir” seçeneğinde yer alan 
“further” geçişi ile cümlenin anlamı ilgisizdir.

E) “Başka bir deyişle, X-ışını dedektörleri amaçlarına 
bağlı olarak şekil ve işlev bakımından çeşitlilik 
göstermektedir” seçeneğinde yer alan “in other 
words” geçişi anlamı gereği önündeki cümleyi 
açıklaması gerekir, oysa ki cümlelerin anlamları 
birbirinden farklıdır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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39. ----, fakat bu adaptif kapasitenin kapsamı büyük 
ölçüde değişir.
Cümlesi anlamca OLUMSUZDUR. (değişiklik 
göstermesinden dolayı) “but” olduğu için ilk cümlenin 
anlamı OLUMLU olmalıdır. Ayrıca “this adaptive” 
sözcüğünden dolayı diğer cümlede de bu “adaptive” 
kelimesine yakın bir şey aranmalıdır.

A) “Organizmalar çevresel koşullarda daha hızlı ve 
daha az öngörülebilir varyasyonla baş edecektir” 
seçeneğinde “adaptive” kelimesine yakın bir 
sözcük bulunmamaktadır.

B) “Önemli çevresel değişiklikler evrimle uyumlu hale 
getirilebilir” seçeneğinde “adaptive” kelimesine 
yakın bir sözcük bulunmamaktadır.

C) “Çevredeki değişiklikler organizmaların dağılımını 
ve davranışını etkileyebilir” seçeneğinde “adaptive” 
kelimesine yakın bir sözcük bulunmamaktadır.

D) “Tüm organizmaların çevresel değişikliklere uyum 
sağlayacak kapasiteleri vardır” seçeneğinde 
“adaptive” kelimesine gönderme yapılmakta 
ve anlam olumludur.

E) “Bilinen tüm organizma türleri, bir dereceye kadar 
uyaranlara tepki, üreme, büyüme ve gelişim 
yeterliliğine sahiptir” seçeneğinde “adaptive” 
kelimesine yakın bir sözcük bulunmamaktadır.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

40. Anevrizma kardiyovasküler bir hastalıktır ----.
Cümlesi anlamca havada kalmakta olup, bunu bir 
“relative clause” ile tanımlama ihtiyacı hissetmekteyiz.

A) “ki orada o, yıllar içinde yavaş gelişebilir ve 
genellikle semptomlar olmaz” seçeneğinde 
yer alan “where” anlamca yukarıdaki kelimeyi 
(disease) tanımlayamaz.

B) “anormal bir genişleme veya balonlaşma ile 
sonuçlanır” seçeneğinde yer alan “that”, “relative 
clause” değil, “noun clause”dur çünkü devamında 
bir tam cümle bulunmaktadır.

C) “arter duvarının kas tabakasında anormal bir 
kayıp veya yok olma nedeniyle” seçeneği ilgisizdir, 
ortada bir sebep-sonuç ilişkisi yoktur.

D) “ki bu vasıtayla serebral anevrizmanın nedeni 
net olarak anlaşılmaz” seçeneğinde yer alan “by 
which” genellikle önüne “process-procedure-
means-method..” tarzında teknik kelimeler ister. 

E) “bir arterin, kendi duvarının zayıflamasından dolayı 
genişlediği” seçeneği ile yukarıdaki hastalık 
anlamca tanımlanmıştır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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41. Mikroçipler 1950’lerin sonlarında gelişmemiş 
olsaydı, ----.
Cümlesi “if contional type-3” kurulumunda başlamış 
olup, ya “would have done” ya da “would do” 
(mixed type) ile devam etmesi gerekir. Ayrıca anlam 
OLUMSUZ olduğu için yine anlamca OLUMSUZ bir 
cümle aranacaktır.

A) “onlar, kalıcı bir kimlik saptama şekli 
sağlayamazlardı” seçeneği type2 kurulumundadır, 
ancak herhangi bir geçiş olmadan mixed type 
devam edemez.

B) “bilgisayar teknolojisi bugünkü kadar gelişmiş 
olmazdı” seçeneği hem anlamca olumsuz 
hem de “today” ile mixed type kurulumuna 
geçmiştir.

C) “zorunlu mikroçipleme, sorumlu evcil hayvan 
mülkiyetini teşvik edebilir” seçeneği type-1 ile 
verilmiştir.

D) “onlar transistorün yerine geçerlerdi” seçeneği 
anlamsızdır.

E) “bilgisayar teknolojisi daha gelişmiş olurdu” 
seçeneği anlamca olumludur.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

42. In order to ensure a more comfortable flight for the 
astronauts, NASA’s new-generation rockets will 
have shock absorbers.
A) Astronotlar için daha rahat bir uçuş sağlamak 

amacıyla NASA’nın yeni nesil roketlerinin şok 
emicilere sahip olacağı bildiriliyor. (etken eylem?)

B) Astronotlar için daha rahat bir uçuş sağlamak 
amacıyla NASA’nın yeni nesil roketleri şok 
emicilere sahip olacak.

C) NASA, astronotlar için daha rahat bir uçuş 
sağlamak için yeni nesil roketlerinin şok emicilere 
sahip olacağını açıkladı.

D) Astronotlar için daha rahat bir uçuş sağlamak 
amacıyla NASA’nın yeni nesil roketleri şok 
emicilere sahiptir.

E) Astronotlar için daha rahat bir uçuş sağlamak 
amacıyla NASA yeni nesil roketlerinde şok 
emicilere sahip olacak.(NASA’nın?)

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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43. Industrialization in China has brought about such 
massive environmental changes that pollution 
created by factories has reduced the rainfall in 
mountainous areas by as much as 50 per cent.
A) Çin’deki sanayileşme, çok büyük çevresel 

değişikliklere yol açtığından fabrikaların yarattığı 
kirlilik dağlık alanlardaki yağışı, yüzde 50’ye varan 
miktarda düşürmüştür.

B) Çin’deki sanayileşme, öyle büyük çevresel 
değişikliklere yol açmıştır ki fabrikaların yarattığı 
kirlilik dağlık alanlardaki yağışı, yüzde 50 oranında 
azaltmıştır.

C) Çin’deki sanayileşme, öyle büyük çevresel 
değişikliklere yol açmıştır ki fabrikaların yarattığı 
kirlilik dağlık alanlardaki yağışı, yüzde 50’ye varan 
miktarda düşürmüştür.

D) Çin’deki sanayileşme sonucunda, öyle büyük 
çevresel değişiklikler meydana gelmiştir ki 
fabrikaların yarattığı kirlilik dağlık alanlardaki 
yağışı, yüzde 50’ye varan miktarda etkilemiştir.

E) Çin’deki sanayileşmenin yol açtığı çevresel 
değişiklikler öyle büyüktür ki fabrikaların yarattığı 
kirlilik dağlık alanlardaki yağışı, yüzde 50’ye varan 
miktarda azaltmıştır.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

44. The mathematical underpinnings of the Big Bang 
theory include Albert Einstein’s general theory 
of relativity along with standard theories of 
fundamental particles.
A) Big Bang teorisinin matematiksel temelleri Albert 

Einstein’ın genel görelilik teorisiyle beraber temel 
parçacıkların standart teorilerinden oluşur.

B) Big Bang teorisi matematiksel olarak Albert 
Einstein’ın genel görelilik teorisinin yanı sıra temel 
parçacıkların standart teorilerini de içerir.

C) Big Bang teorisinin matematiksel temelleri Albert 
Einstein’ın genel görelilik teorisinden farklı olarak 
temel parçacıkların standart teorilerinden oluşur.

D) Big Bang teorisinin matematiksel temelleri Albert 
Einstein’ın genel görelilik teorisinin yanı sıra temel 
parçacıkların standart teorilerini de içerir.

E) Big Bang teorisinin matematiksel temelleri Albert 
Einstein’ın genel görelilik teorisinin yanı sıra temel 
parçacıklarla ilgili bazı standart teorileri de içerir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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45. Photosynthesis, the process by which green 
plants and certain other organisms use the energy 
of light to convert carbon dioxide and water into 
simple sugar glucose, occurs in green plants, 
seaweeds, algae, and certain bacteria.
A) Bazı yeşil bitkiler ve organizmaların karbondioksiti 

ve suyu basit şeker glikozuna dönüştürmek için ışık 
enerjisini kullandıkları süreç olan fotosentez, yeşil 
bitkiler, su yosunları, algler ve bazı bakterilerde 
meydana gelir.(bazı diğer?)

B) Yeşil bitkiler, su yosunları, algler ve bazı 
bakterilerde meydana gelen fotosentez, yeşil 
bitkiler ve bazı diğer organizmaların karbondioksiti 
ve suyu basit şeker glikozuna dönüştürmek için 
ışık enerjisini kullandıkları bir süreçtir.

C) Fotosentez, yeşil bitkiler ve bazı diğer 
organizmaların karbondioksiti ve suyu basit 
şeker glikozuna dönüştürmek için ışık enerjisini 
kullandıkları süreçtir ve yeşil bitkiler, su yosunları, 
algler ve bazı bakterilerde meydana gelir.

D) Yeşil bitkiler ve bazı diğer organizmaların ışık 
enerjisini kullanarak karbondioksit ve suyu basit 
şeker glikozuna dönüştürdükleri süreç olan 
fotosentez, yeşil bitkiler, su yosunları, algler ve 
bazı bakterilerde görülür.

E) Yeşil bitkiler ve bazı diğer organizmaların 
karbondioksiti ve suyu basit şeker glikozuna 
dönüştürmek için ışık enerjisini kullandıkları süreç 
olan fotosentez, yeşil bitkiler, su yosunları, algler 
ve bazı bakterilerde meydana gelir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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46. The principle of all the sciences, including physics, 
is generally considered to be the ordering of the 
complex appearances detected by our senses.
A) Fizik de dahil olmak üzere tüm bilim dallarının 

ilkesinin, genel olarak duyularımızın algıladığı 
karmaşık görünüşlerin sıralanması olduğu belirtilir.

B) Fizik de dahil olmak üzere tüm bilim dallarının temel 
ilkesi, genel olarak duyularımız tarafından tespit 
edilen bazı karmaşık görüntülerin sıralanmasıdır.

C) Fizik de dahil olmak üzere tüm bilim dallarının 
ilkesinin, genel olarak duyularımız tarafından tespit 
edilen bir dizi karmaşık görüntünün sıralanması 
olduğu kabul edilir.

D) Fizik de dahil olmak üzere tüm bilim dallarının 
ilkesinin, genel olarak duyularımız tarafından 
tespit edilen karmaşık görünüşlerin sıralanması 
olduğu kabul edilir.

E) Fizik de dahil olmak üzere tüm bilim dallarının 
ilkesinin, genel olarak duyularımız tarafından 
algılanan karmaşık görünüşlerin sıralanması 
olduğu iddia edilir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

47. Scientists are exploring ways of producing spider 
silk artificially, although it is a process difficult to 
repeat effectively.
A) Bilim adamları, etkili bir şekilde tekrarlanması zor 

bir süreç olan örümcek ağını suni olarak üretmenin 
yollarını araştırıyor.(rağmen?)

B) Etkili bir şekilde tekrarlanması zor bir süreç 
olmasına rağmen, bilim adamları örümcek ağını 
suni olarak üretmenin yollarını araştırıyor.

C) Etkili bir şekilde tekrarlanması zor bir süreç 
olmasına rağmen, bilim adamları örümcek ağını 
suni olarak üretmeye çalışıyorlar. (yollarını?)

D) Etkili bir şekilde tekrarlanması zor bir süreç 
olduğundan, örümcek ağını suni olarak üretmenin 
yolları bilim adamlarınca araştırılıyor. (etken 
eylem?)

E) Bilim adamları, etkili bir şekilde tekrarlanması 
nispeten zor bir süreç olan örümcek ağını suni 
olarak üretmenin farklı yollarını keşfediyor.
(rağmen?)

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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48. Hava kirliliğinin önemli bir sonucu kirliliğin 
temizlenmesi ve önlenmesinin yüksek maliyetidir 
ki bunun örneklerinden biri kömür veya petrol 
gibi fosil yakıtların ya da odun gibi diğer organik 
maddelerin yanmasıyla ortaya çıkan bir gaz olan 
CO2 emisyonlarının kontrolüne yönelik küresel 
girişimdir.
A) A significant outcome of air pollution is the high cost 

of pollution cleanup and prevention and the global 
effort to control emissions of gases produced from 
the combustion of fossil fuels such as coal or oil, or 
of other organic materials like wood is an example 
of it. (an example of which is?) (CO2?)

B) A significant outcome of air pollution is the high cost 
of pollution cleanup and prevention, an example 
of which is the global effort to control emissions 
of CO2, a gas produced from the combustion of 
fossil fuels such as coal or oil, or of other organic 
materials like wood.

C) A significant outcome of air pollution is the high 
costs of pollution cleanup and prevention and the 
global efforts to control high emissions of CO2 
which is a gas produced from the combustion of 
fossil fuels such as coal or oil, or of other organic 
materials like wood. (an example of which is?)

D) An expected outcome of air pollution is the high cost 
of pollution cleanup and prevention, an example 
of which is the global effort to control emissions 
of CO2, a gas produced from the combustion of 
fossil fuels such as coal and oil, or other organic 
materials.( like wood?)

E) The global effort to control emissions of CO2, a 
gas produced from the combustion of fossil fuels 
such as coal or oil, or of other organic materials 
like wood is an example of the high cost of pollution 
cleanup and prevention which is a significant 
outcome of air pollution.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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49. Japonya’da 130 milyon yaşında bir kertenkele 
fosilinin keşfi, çiçekli bitkilerin yeryüzünde ortaya 
çıktığına inanılan tarihi yeniden belirleyebilir.
A) The discovery in Japan of a 130-million-year-old 

lizard fossil may redetermine the date when some 
plants are believed to have emerged on Earth. 
(flowering?)

B) It is likely that the discovery of a 130-million-year-
old lizard fossil in Japan may redetermine the 
date when flowering plants are believed to have 
emerged on Earth.

C) Thanks to the discovery in Japan of a 130-million-
year-old lizard fossil, it will be possible to 
redetermine the date when flowering plants are 
believed to have emerged on Earth.

D) The discovery in Japan of a 130-million-year-
old lizard fossil may redetermine the date when 
flowering plants are believed to have emerged on 
Earth.

E) The discovery of a 130-million-year-old lizard 
fossil in Japan may help scientist redetermine the 
date when flowering plants are believed to have 
emerged on Earth.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

50. Bazı fizikçilere göre, evren, aynı boyuttaki bir kara 
delikten yalnızca biraz daha hafiftir.
A) According to some physicists, the universe is just a 

little lighter than a black hole of the same size.

B) According to some physicists, a black hole of the 
same size as the universe is just a little lighter.

C) Some physicists believe that the universe is just 
a little lighter than a black hole of the same size. 
(According to?)

D) It is believed by some physicists that the universe 
is just a little lighter than a black hole of the same 
size.

E) According to some physicists, the universe may be 
lighter than a black hole of the same size.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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51. Tahminî 200.000 bitki ve hayvan türüyle, 
Madagaskar, dünyada, biyolojik olarak en çok 
çeşitliliğe sahip ilk beş ülke arasındadır.
A) Having an estimated 200,000 species of plants 

and animals, Madagascar was among the top five 
most biologically diverse countries in the world.

B) With an estimated 200,000 species of plants and 
animals, Madagascar is among the top five most 
biologically diverse countries in the world.

C) Madagascar is one of the top five most biologically 
diverse countries in the world with an estimated 
200,000 species of plants and animals.

D) It is clear that Madagascar is among the top five 
most biologically diverse countries in the world 
with its approximately 200,000 plants and animals.
(species?)

E) With approximately 200,000 species of plants and 
animals, Madagascar is among the top five most 
biologically diverse countries in the world.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

52. Dünyanın dört bir yanından artan sayıda bilim 
adamı, Grönland’ın büyük miktarlardaki erimiş 
tatlı suyunun Körfez Akımının tuzlu suyunu 
sulandırabileceğine inanıyor.
A) An increasing number of scientists around 

the world believe that even a small amount of 
Greenland’s melted freshwater could dilute the 
salinated water of the Gulf Stream.(from?)

B) A number of scientists from around the world 
believe that salinated water of the Gulf Stream 
could be diluted by large amounts of Greenland’s 
melted freshwater. (increasing?) (etken eylem?)

C) An increasing number of scientists from around the 
world believe that large amounts of Greenland’s 
melted freshwater could dilute the salinated water 
of the Gulf Stream.

D) An increasing number of scientists from around 
the world believe that salinated water of the Gulf 
Stream could be diluted by large amounts of 
Greenland’s melted freshwater. (etken eylem?)

E) A number of scientists from around the world 
believe that large amounts of Greenland’s melted 
freshwater dilute the salinated water of the Gulf 
Stream. (increasing?)

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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53. Koyun Dolly, embriyolardan alınan bir hücreden 
değil, yetişkin bir hücreden klonlanan ilk 
memeliydi.
A) Dolly the sheep is the first mammal to be cloned 

from an adult cell not from a cell of an embryo.
(taken from?)

B) Dolly was the name of the first sheep to be cloned, 
not from a cell taken from embryos, but from an 
adult cell.(the sheep?)

C) Dolly the sheep was the first mammal to be cloned, 
both from cells taken from embryos, and from adult 
cells.

D) Dolly the sheep is the first animal to be cloned, not 
from a cell taken from an embryo, but from an adult 
cell.

E) Dolly the sheep was the first mammal to be cloned, 
not from a cell taken from embryos, but from an 
adult cell.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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54. ----. Örneğin, tropikal bir ada, yüzlerce kilometre 
kareyi kaplayan bir yağmur ormanı ekosistemine, 
sahil boyunca bir bataklık ekosistemine ve bir su 
altı mercan resifi ekosistemine sahip olabilir. Bir 
ekosistemin büyüklüğü veya karmaşıklığı nasıl 
karakterize olursa olsun, tüm ekosistemler canlı 
ve canlı olmayan elementler arasında sürekli bir 
madde ve enerji değişimi sergilemektedir. Bu 
elementler arasındaki bu sürekli değiş tokuş, 
ekosistemleri birbirine çok bağlı kılar. 
Paragrafta boşluktan sonar gelen “for example” 
anahtar kelime konumunda ve devamında tropical bir 
adayı örnek verdiğine gore paragrafın ilk cümlesinde 
bir yer kelimesinden bahsedilmelidir.

A) “Toprakta bulunan mineraller gibi fiziksel çevreler 
veya abiyotik bileşenler çevre veya yaşam 
alanı olarak bilinir “seçeneği “for example” ile 
örtüşmüyor.

B) “Herhangi bir yerin boyutu ve karmaşıklığı değişen 
birkaç farklı ekosistemi olabilir” seçeneğinde 
yer alan “any given place” ile boşluktan 
sonraki cümle, “for example” ile anlamca 
örtüşmektedir. 

C) “Toprakta bulunan bitkiler, hayvanlar ve bakteriler 
gibi bir ekosistemin canlı veya biyotik parçaları, bir 
topluluk olarak bilinir” “seçeneği “for example” ile 
örtüşmüyor.

D) “Ekosistem terimi, 1935 yılında İngiliz ekolojist Sir 
Arthur George Tansley tarafından ortaya atıldı” 
“seçeneği “for example” ile örtüşmüyor.

E) “Enerji, su, azot ve toprak mineralleri bir 
ekosistemin vazgeçilmez cansız unsurlarıdır” 
“seçeneği “for example” ile örtüşmüyor.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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55. Kirleten malzemelerin veya kirleticilerin iki ana 
kategorisi vardır. Kanalizasyon gibi biyolojik 
olarak parçalanabilen kirleticiler doğal süreçlerle 
hızla doğada yok olan maddelerdir. Bu kirleticiler, 
çevreye yok olabileceklerinden daha hızlı 
eklendiğinde bir sorun haline gelir. ----. Bu 
kirleticiler çevreyi kirlettiğinde, onları ortadan 
kaldırmak zor veya imkansızdır.
A) “Biyolojik olarak parçalanamayan kirleticiler, 

doğal ortamda yok olmayan veya yavaşça yok 
olan malzemelerdir” seçeneği hem kirleticilerden 
bahsetmekte hem de boşluktan sonraki anlamla 
da örtüşmektedir.

B) “Çevrenin dengesi şu veya bu nedenden 
ötürü bozulduğunda, canlıların hayatta 
kalması zorlaşır” seçeneğinde kirleticilerden 
bahsedilmemektedir.

C) “Hava, su ve toprağı kirleten maddeye kirletici 
maddeler denir” seçeneği boşluktan sonraki 
cümleyle anlamca örtüşmemektedir.

D) “Evsel atıklar (çöp), kanalizasyon, kağıt, ahşap, 
kumaş, hayvan kemikleri, deri, yün, sebze artıkları 
veya bitkiler biyolojik olarak parçalanabilen 
kirleticilerdir” seçeneği boşluktan sonraki cümleyle 
anlamca örtüşmemektedir. 

E) “Çevrenin dengesi, çevreye zararlı ve 
istenmeyen bileşenlerin girimesiyle bozulabilir” 
seçeneğinde kirleticilerden bahsedilmemektedir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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56. Nüfus bölgelerindeki volkanik patlamalar, insanlar, 
mülk ve tarım için önemli bir tehdittir. Tehlike, 
çoğunlukla, patlayarak püsküren maddelerin hızlı 
hareket eden sıcak akışlarından, düşen küllerden 
ve aşırı zararlı lav ve volkanik kalıntı akışlarından 
kaynaklanmaktadır. Buna ek olarak, patlamalı 
püskürmeler, hatta nüfus olmayan bölgelerdeki 
yanardağlardan olanlar bile, atmosferin 
yukarılarına kül çıkararak uzaktaki nüfuslara 
tehlike oluşturabilirler. ----.
Paragrafta boşluktan önceki son cümle volkanik 
püskürmelerin kül çıkararak uzaktaki insanlara bile 
tehlike oluşturabileceğinden bahsediyor. Dolayısıyla 
son cümlenin de buna gönderme yapması beklenir. 
Ayrıca bu cümle anlamca OLUMSUZ olduğu için 
doğru cevabın da OLUMSUZ olması beklenir.

A) “Dağ ve tepe, yeryüzünün yüzeyindeki bir veya 
daha fazla açıklıktan püsküren maddelerin birikimi 
sonucu oluşur” seçeneği genele gitmiştir.

B) “Dünyanın volkanlarının büyük çoğunluğu, küresel 
okyanus sırtı sistemleri boyunca oluşmuş şekilde, 
denizin altında yatıyor” seçeneğinde patlamalarla 
ilgili bilgi yoktur, geneldir.

C) “Volkanlar yüzeyin altındaki magmanın bileşimine 
bağlı olarak farklı derecede püskürürler” seçeneği 
genele gitmektedir.

D) “Patlayıcı olmayan püskürmeler lav akışları üretir 
ve havaya çok az piroklastik malzeme atar” 
seçeneği genele gitmektedir.

E) “Bu tür patlamalar ayrıca, uçaklar için ciddi bir 
tehlike oluşturan sürüklenen volkanik kül bulutları 
yaratır” seçeneği boşluktan önceki cümleyle 
uyumlu, aynı zamanda anlamca olumsuzdur.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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57. Çubuklu balinalar ve dişli balinaların her 
ikisi de benzersiz bir seslendirme yöntemine 
sahiptir. Yalnızca çubuklu balinalar balina 
şarkısı olarak bilinen uzun derin ses dizileri 
üretir. ----. Araştırmacılar, organın şarkılardaki 
rolü konusunda emin değiller çünkü balinaların 
larenksleri, ses tellerine sahip olan insanlarınkilere 
benzemez . Öte yandan, dişli balinalar, hem eko 
mekânları hem de arkadaşları ile iletişim için çok 
tiz tıklama ve ıslık dizilerine güvenirler.
Paragrafta kilit kelime boşluktan sonra gelen “the 
organ’s role” kavramıdır çünkü boşluktan önce böyle 
bir şeyden bahsetmemektedir. Bu demektir ki doğru 
cevapta mutlaka organdan bahsedilmelidir.

A) “Balinalar, yunuslar ve domuz balıkları, iletişim 
için sese çok daha bağımlıdırlar” seçeneğinde 
organdan bahsedilmemektedir.

B) “Ancak, sesin hızı suda, deniz seviyesindeki 
atmosferdekinden yaklaşık dört kat daha fazladır” 
seçeneğinde organdan bahsedilmemektedir.

C) “Aksine, diğer balinaların ve yunusların çoğu 
çeşitli derecelerde karmaşık olan sesler üretirler” 
seçeneğinde organdan bahsedilmemektedir.

D) “Onlar, trakeanın tepesinde bulunan, ses üretimiyle 
ilgili olabilen bir organ olan bir larenkse sahiptir” 
seçeneğinde aradığımız “the organ’s role in 
the songs” bulunmaktadır.

E) “Çubuklu balinalar yaklaşık 34 milyon yıl önce 
dişli balinalardan ayrıldı” seçeneğinde organdan 
bahsedilmemektedir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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58. Gelişmiş Yapay Zekâ, Dünya’daki yaşamın 
tarihinde derin bir değişikliği temsil edebilir 
ve yeterli özen ve kaynaklar için planlanmalı 
ve bunlarla yönetilmelidir. Insanlığın gelişim 
tarihinde, birkaç olay özellikle devrim niteliğinde 
ön plana çıktı: Ateşin amaçlı kullanımı, tarımın 
icadı, sanayi devrimi, muhtemelen bilgisayarların 
ve Internetin icadı. ----.
Paragrafın başında yapay zeka kavramı geçiyor ve 
sonuna doğru ise çeşitli icatlardan ve buluşlardan 
bahsediliyor.

A) “Örneğin, insanlar zekâ nedeniyle dünya 
üzerindeki mevcut güç ve kontrol seviyelerine 
ulaştılar” seçeneğinde “for example” ile boşluktan 
önceki cümlenin örneği verilmeli ancak farklı 
şeylerden bahsedilmektedir.

B) “Aksi takdirde, o, çevre, sağlık ve eğitim gibi büyük 
sorunları çözmemize yardımcı olmayacaktır” 
seçeneğinde yer alan zamir “it” boşluktan önce 
kendine karşılık bulamamaktadır.

C) “Ancak birçok kişi, gelişmiş yapay zekânın 
oluşturulmasının bu başarıların üzerine çıkacağını 
öngörüyor” seçeneği bir önceki cümledeki 
buluşlara gönderme yapmakta, aynı zamanda 
da yapay zekanın bunlardan daha fazla etki 
yaratacağından bahsetmektedir.

D) “Sonuç olarak, çok karmaşık makineler oldukları 
için yapay zekânın yaratılması büyük maliyet 
gerektirir” seçeneği anlamca olumsuzdur, bir 
önceki cümle anlamca olumludur, “consequently” 
ile anlamca paralellik gerekir.

E) “İnsanların aksine, yapay zeka tecrübeyle 
geliştirilemez” seçeneği anlamca olumsuzdur, bir 
önceki cümle anlamca olumludur, “consequently” 
ile anlamca paralellik gerekir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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59. Adli tıp, bilimin, suç soruşturmasıyla ilgili 
ipuçlarını yorumlamak için uygulanması olarak 
tanımlanmaktadır. ----. Günümüzde adli tıp 
bilim insanlarının çoğu, suç mahallinde ipucu 
toplayan araştırmacılardır. Suçlular genellikle 
gezegendeki en akıllı insanlar olmadıkları için 
genellikle bir soygunu veya hırsızlığı planlamazlar 
ve arkalarında, bir araştırmacının onları nispeten 
kolayca izlemesine olanak tanıyan belirgin ipuçları 
bırakırlar.
Paragrafta kilit kelime boşluktan sonra gelen “now” 
ifadesidir ve günümüzdeki adli tıp anlatılmaktadır. 
Doğru cevapta bu durumda geçmişteki adli tıp 
aranabilir. Bu da C seçeneğinde görülmektedir.

A) “Adli tıp alanındaki ilerlemeler, bize, davaları 
çözmek ve bazı soruşturmalarda hataları açığa 
çıkarmak için benzeri görülmemiş bir yetenek 
kazandırmaktadır”

B) “Bir suç mahalli soruşturmasının amacı, suç 
mahallinde kanıtları tanımak, belgelemek ve 
toplamaktır”

C) “En eski adli bilim insanları, bireylerdeki ölüm 
nedenine ilişkin olarak bireylerde görüş bildirmeleri 
için çağırılmış hekimlerdi”

D) “Bir olay yeri soruşturma ekibi, polis memurları, 
dedektifler, olay yeri araştırmacıları, tıbbi muayene 
uzmanları ve uzmanlardan oluşur”

E) “Adli bilim adamları kanıtları kendileri toplamak için 
suç mahalline giderler”

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

60. (I) Astronomi, evrenin ve içindeki gök cisimleri, 
gaz ve tozun incelenmesidir. (II) O, güneş sistemi, 
yıldızlar, galaksiler ve uzayın genel yapısı hakkında 
gözlemler ve teorileri içerir. (III) Bu alanı inceleyen 
insanlar astronom olarak adlandırılır ve araştırmalarını 
yaparken çok çeşitli yöntemler kullanırlar.  
(IV) Günümüzde, bu ayrım çoğunlukla kaybolmuştur 
ve “gökbilimci” ve “astrofizikçi” terimleri birbirinin 
yerine kullanılabilirdir. (V) Bu yöntemler genellikle 
fizik kanunlarıyla ilgili fikirleri içermektedir, bu nedenle 
çoğu gökbilimci astrofizikçidir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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61. (I) İnsanlar hava durumunu binlerce yıldır gayrı resmî 
olarak ve 19. yüzyıldan beri de resmi olarak tahmin 
etmeye çalışmışlardır. (II) Hava tahmini, atmosferin 
mevcut halinin nasıl değişeceğini öngörmeyi içerir.  
(III) Mevcut hava koşulları, yer gözlemleriyle, denizden 
ve uçaktan, Doppler radarları ve uydulardan elde 
edilmektedir. (IV) Bu bilgi, verilerin toplandığı, analiz 
edildiği ve çizelgeler, haritalar ve grafikler haline 
getirildiği meteorolojik merkezlere gönderilir. (V) Bu 
çizelgeler, haritalar ve grafikler daha sonra yerel ve 
bölgesel hava tahminlerinin yapıldığı tahmin ofislerine 
elektronik olarak gönderilir.

(I). Cümlede insanların binlerce yıldır hava durumunu 
tahmin etmeye çalıştıklarından bahsetmekte 
ancak diğer cümlelerde hava tahminlerinin nasıl 
yapıldığından bahsedilmektedir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

62. (I) Böcekler genellikle zararlı olarak değerlendirilir 
çünkü bazıları ısırır, sokar, hastalıklar yayar veya 
kültür bitkileri konusunda insanlarla rekabet ederler. 
(OLUMSUZ) (II) Bazı böcekler zehirleri ile kendilerini 
korurken, diğerleri kamuflaj kullanır. (İLGİSİZ)  
(III) Ancak, onlar doğa ve insanlar için inkâr 
edilemeyecek kadar büyük bir değerdedir. (OLUMLU) 
(IV) Çiçekleri tozlamak için böcekler olmadan, 
bel bağladığımız kültür bitkilerinin çoğu yeniden 
üreyemeyeceğinden insan ırkı kısa zamanda 
yiyeceksiz kalabilir. (OLUMLU) (V) Buna ek olarak, 
böceklerin kendileri dünyanın birçok yerinde gıda 
olarak değer görmekte ve onlar ayrıca atıklar ve ölü 
bitki ve hayvanlarla beslenerek organik maddelerin 
geri dönüşümüne yardımcı olmaktadır. (OLUMLU)

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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63. (I) Doğal gaz, kimyasalların imalatında hem yakıt 
olarak hem de hammadde olarak kullanılır. (II) Konut 
yakıtı olarak o fırınlarda, su ısıtıcılarında, pişirme 
ocaklarında ve çamaşır kurutucularında yakılır.  
(III) Endüstriyel bir yakıt olarak, o özel fırınlarda tuğla 
ve seramik döşeme pişirmek ve çimento üretmek üzere 
yakılır. (IV) Doğal gaz, yakıt olarak kullanılmasının 
yanı sıra gübre, deterjan, ilaç, plastik ve diğer birçok 
malın ana ürünü olarak kullanılan petrokimya ürünleri 
üretmek için bir hammadde olarak hizmet etmektedir. 
(V) Ancak, küresel ısınmanın önemli bir nedeni 
olduğundan, fosil yakıtların kullanımı çevreye zararlı 
olarak kabul edilmektedir.

Tüm seçeneklerde doğal gazdan bahsedilirken, (V).
cümle fosil yakıtlardan bahsetmiştir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

64. (I) Ekoloji, bitki ve hayvanların fiziksel ve biyolojik 
çevreleri ile olan ilişkilerinin incelenmesidir. (II) Fiziksel 
çevre, ışık ve ısı veya güneş radyasyonu, nem, 
rüzgâr, topraktaki besin maddeleri, su ve atmosferi 
içerir. (III) Ancak, iklim ve diğer doğal faktörlerden 
dolayı, fiziksel ve biyolojik ortamlar dünyada büyük 
çeşitlilik göstermektedir. (IV) Biyolojik ortam, 
aynı türdeki organizmaların yanı sıra diğer bitki ve 
hayvanları da içerir. (V) Bu alan, bağımsız bir bilimsel 
disiplin olsa da, diğer disiplinler ile yakın bir ilişkisi 
vardır, bu yüzden iklim bilimi, hidroloji, oşinografi, fizik, 
kimya, jeoloji ve toprak analizinin yanı sıra hayvan 
davranışları, taksonomisi fizyoloji ve matematik gibi 
alanlara da yönelir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

65. (I) Dünyaya sadece birkaç büyük göktaşı çarpmıştır. 
(II) Bildiğimiz en büyüğü, Arizona’ya düştü ve 
bugün Meteor Crater olarak bilinen, yaklaşık 1 mil 
genişliğinde ve 600 fit derinliğindeki deliği oluşturdu. 
(III) En dikkat çekici meteor yağmuru, 12 Kasım 
1833 gecesi Connecticut’ta görüldü. (IV) Bu büyük 
göktaşı, yirmi beş bin yıl kadar önce düşmüş olabilir. 
(V) Diğer büyük göktaşları, eski çağlarda, Teksas’ta, 
Arjantin’de, kuzey Sibirya’da ve Grönland’da düştü.

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

Alternatif bir enerji kaynağı zamanın ihtiyacıdır. Gezegeni-
mizde yenilenemeyen kaynakları kullandığımız oranın far-
kında olarak söyleyebiliriz ki er ya da geç tükeneceklerdir. 
Maliyet açısından verimli ve yenilenebilir olan güneş ener-
jisi, belki de zararlı fosil yakıtların yerine gelecek mümkün 
olan en iyisidir. Aslında, ABD Enerji Bilgi İdaresi tarafından 
derlenen veriler, gezegendeki çöllerin yalnızca% 4’ünü gü-
neş panelleri ile kaplayarak tüm dünyanın güç sorunlarını 
çözeceğini gösteriyor. Teknolojik ilerlemeyle birlikte, güneş 
enerjisi taşıma tekniklerinin daha iyi olması bekleniyor. Daha 
da önemlisi, iklim değişikliğinin ve fosil yakıtların tükenme-
sinin eşiğindeyiz, bu da mümkün olduğunca çabuk bir al-
ternatif enerji kaynağı bulmak dışında hiçbir seçeneğimiz 
kalmadığı anlamına geliyor ve güneş enerjisi sadece kısa 
vadede değil aynı zamanda uzun vadede de en iyi aday gibi 
görünüyor. Güneş enerjisinin en büyük dezavantajı karanlık 
ortamdaki verimsizliği olsa da, araştırmacılar gün batımın-
dan sonra bile çalışacak şekilde tasarlanmış yeni bir solar 
panel modeli üzerine çalışıyorlar.

66. Paragrafa göre güneş enerjisi ----. 
 is yet to be developed further for maximum 

efficiency

 “azami verimlilik için daha da geliştirilecek”

“… araştırmacılar gün batımından sonra bile çalışacak 
şekilde tasarlanmış yeni bir solar panel modeli üzerine 
çalışıyorlar.”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

67. Yazar, ABD Enerji Bilgi Idaresi tarafından 
yayınlanan istatistikleri ---- için vermektedir. 
 to emphasize the efficiency of solar energy

 “güneş enerjisinin verimliliğini vurgulamak”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

68. Yazarın güneş enerjisine karşı tutumu ---- dır.
A) supporting: destekleyici

B) pessimistic: kötümser

C) disfavoring: hoşnutsuz

D) satirical: hicivsel

E) gloomy: kasvetli 

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

Gezegenimizin yüzeyinin % 71’i su ile kaplı olduğundan De-
niz Biyolojisini incelemek gereklidir. Ayrıca, bu deniz ortamı, 
gezegende yaşanabilir alanın yaklaşık% 90’ını oluşturmak-
tadır. Bu geniş doğa nedeniyle, bu gezegendeki tüm yaşam 
biçimlerinin% 50 ila 80’i deniz organizmalarıdır; bu nedenle, 
deniz ortamı gezegenimizin çevre ve atmosferinin genel sağ-
lığında önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, alternatif enerji 
uygulamalarının yanı sıra farmasötik ve biyomedikal uygula-
malarını geliştirmek için deniz organizmalarının çalışılması, 
araştırma ve geliştirme amaçlı faydalı olacaktır. En yeni tek-
nolojik ilerlemeler ve deniz biyolojisinin daha iyi anlaşılma-
sı sayesinde, deniz biyologları epeyce sayıda organizmayı 
keşfetmeyi, tanımlamayı ve sınıflandırmayı başarabilmişler-
dir. Ancak, bu çabalara rağmen, toplam deniz biyolojik çe-
şitliliğinin neredeyse üçte ikisi hala bilinmiyor. Bu nedenle, 
günümüz deniz biyologları, hayvan ve bitki türlerini en yeni 
teknolojilerin yardımıyla haritalama görevini üstlendiler.

69. Paragrafa göre deniz biyolojisini keşfetmek için 
çok çaba harcanmış olsa da ----.
 “more than half of marine biodiversity hasn’t been 

brought to the light yet”

 “deniz biyolojik çeşitliliğinin yarısından fazlası 
henüz açığa kavuşturulmadı”

“Ancak, bu çabalara rağmen, toplam deniz biyolojik 
çeşitliliğinin neredeyse üçte ikisi hala bilinmiyor.”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

70. Paragrafın yazarı bazı istatistikleri ---- için 
vermektedir. 
 “so as to make it clear that Marine Biology is 

necessary to understand life on Earth”

 “deniz biyolojisinin Dünya’daki yaşamı anlamak 
için gerekli olduğunu açıkça belirtmek için”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

71. Paragraftan anlaşılır ki ----.
 Marine Biology provides practical grounds for 

development in certain endeavors of humanity

 “Deniz Biyolojisi, insanlığın belirli girişimlerinde 
gelişme için pratik zeminler sağlar”

“Ayrıca, alternatif enerji uygulamalarının yanı sıra 
farmasötik ve biyomedikal uygulamalarını geliştirmek 
için deniz organizmalarının çalışılması, araştırma ve 
geliştirme amaçlı faydalı olacaktır.”

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

İklim değişikliği, türlerin yok olması ve hayatı destekleyen 
havanın ve suyun kirliliği, tüm dünyadaki uluslar için 
artan bir endişe haline geldi. İnsanlar tarafından yıllarca 
düşünülmemiş bir şekilde yapılan doğayı sömürünün etkisi 
yüzümüze vurmaya başladı. İnsanın çevre üzerindeki 
çeşitli etkilerini anlamak için giderek daha çok araştırma 
yürütüldüğünden, giderek artan sayıda insan, çevrenin 
refahının ve hayatta kalmanın birbiriyle karmaşık bir şekilde 
iç içe olduğuna dikkat çekiyor. İklim Değişikliği Hükümetler 
Arası Paneli (IPCC), insan faaliyetleri nedeniyle iklim 
değişikliği riskini incelemek amacıyla 1988 yılında kuruldu. 
1997 Kyoto Protokolü'nde sanayileşmiş ülkeler, sera gazı 
salımlarını 2012'de önemli oranda azaltma kararı aldılar 
ve bu durum pratikte pek de iyi sonuç vermedi. 1937 petrol 
krizine tepki olarak başlayan ve esas olarak üye ülkelerin 
ekonomik konularıyla ilgilenen G8 komitesi bile bu konuyla 
ilgilenmekte.

72. Paragrafta açıktır ki iklim değişikliği ----.
 is a direct result of humans’ abuse of environment 

for a long time

 “Insanlığın uzun süre çevreyi kötüye kullanmasının 
doğrudan sonucudur”

“İnsanlar tarafından yıllarca düşünülmemiş bir şekilde 
yapılan doğayı sömürünün etkisi yüzümüze vurmaya 
başladı.”

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

73. Paragraftan anlaşılabilir ki ----.
 more and more people are becoming aware that 

they should keep the environment in a good 
condition to survive

 “giderek daha fazla insan, hayatta kalabilmek için 
çevreyi iyi durumda tutmaları gerektiğinin farkına 
varıyor.”

“İnsanın çevre üzerindeki çeşitli etkilerini anlamak için 
giderek daha çok araştırma yürütüldüğünden, giderek 
artan sayıda insan, çevrenin refahının ve hayatta 
kalmanın birbiriyle karmaşık bir şekilde iç içe olduğuna 
dikkat çekiyor.”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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74. Paragraftan çıkarılabilir ki ----.
 climate change seems to have attracted attention 

from many circles

 “iklim değişikliği birçok çevrenin dikkatini üzerine 
çekti gibi görünüyor”

“1937 petrol krizine tepki olarak başlayan ve esas 
olarak üye ülkelerin ekonomik konularıyla ilgilenen G8 
komitesi bile bu konuyla ilgilenmekte.”

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

75. - 77. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

İnternette intihal (eser çalma) oranı yükseliyor, çünkü insan-
lar tarafından yapılan çok fazla ihmal var. Eğitimli insanlar 
bile dolandırıcılar tarafından kolaylıkla kandırılır. Belirli bir 
kişi yasadışı bilgi hırsızlığından mahkemeye verilmiş olsa 
dahi, para ve itibar açısından orijinal yazara yaptığı zarar te-
lafi edilemez. İntihal önleme bir mücadeledir. Buna karşı her 
türlü sıkı ceza uygulamak, zamanın bir gereği haline gel-
di. İntihal istatistikleri, Education Week tarafından yapılan 
ankette, öğrencilerin %54’ü internetten içeriği çaldığını ve 
%74’ü bir akademik yılda en az bir kez kopya çektiğini kabul 
ettiğini ortaya koyuyor. Ünlü Amerikan üniversitelerinden 
gelen öğrencilerin yaklaşık %66’sı, büyük bir içerik okya-
nusu olan internetten bilgi çalmıştır. Dolayısıyla, başkasının 
yazdığı içeriği kopyalayıp kendininmiş gibi göstermek çok 
kolaylaştı. Bu rekabetçi dünyada, insanlar ün elde etmek ve 
hızlı para kazanmak için her şeyi yapar.

75. Paragrafa göre, ----.
 “implementing harsh punishments against 

plagiarism should not be postponed any further”

 “Eser çalmaya yönelik sert cezaların uygulanması 
artık ertelenmemeli”

“Buna karşı, her türlü sıkı cezaları uygulamak, 
zamanın bir gereği haline geldi.”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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76. Paragrafta açıktır ki intihal yapanlara karşı açılan 
davayı başlatmak ----.
 “does not lessen the damage the original writer 

suffers”

 “asıl yazarın maruz kaldığı hasarı azaltmaz”

“Belirli bir kişi yasadışı bilgi hırsızlığından mahkemeye 
verilmiş olsa dahi, para ve itibar açısından orijinal 
yazara yaptığı zarar telafi edilemez.”

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

77. Paragrafın yazarı bazı istatistikleri ---- için 
vermektedir. 
 “show the prevalence of plagiarism among 

students”

 “Öğrenciler arasında intihalin yaygınlığını 
göstermek”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

78. - 80. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

1960 ve 70’li yıllarda bilgi teknolojisi (BT), bankacılık sek-
töründeki iş gücü, matematik mühendisleri ve bilgisayar 
bilimcileri ile sınırlıydı. 1980’lerde, kişisel bilgisayarların 
ortaya çıkmasıyla BT’nin, çeşitli alanlarda kullanılmasına 
olanak sağlandı ki bu alanlarda, bu alan bir yükselişe tanık 
oldu. Eskiden, iş amacıyla, depolama bantları, tek bir ağ 
yöneticisi tarafından, çalışanların iş istasyonlarını birbirine 
bağlamak için oluşturuluyordu. Bu iş istasyonunda saklanan 
bilgiler, endüstriden çok uzakta bulunan bir sunucu grubuna 
yerleştirilmekteydi. Ancak, insanlar şimdi geleneksel posta 
yerine e-posta kullanarak iletişim kurmaya başladı. Bu, bil-
gisayar donanımı, yazılımı ve ağ kullanımını ele alan bir en-
düstridir. 21. yüzyılda BT çok başarılı oldu. Bilgi saklamak, 
korumak, işlemek, güvence altına almak, iletmek, teslim 
almak ve geri almak için kullanılmıştır. İşletmelerde ağırlıklı 
olarak matematiksel ve mantıksal problemleri çözmek için 
kullanılır. BT, proje yönetimi sistemlerine de yardımcı olur.
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78. Paragrafa göre bilgi teknolojisi ----.
 “did not have such varied use as is the case today 

50 years ago”

 “50 yıl önce bugün olduğu kadar çeşitli kullanıma 
sahip değildi”

“1960 ve 70’li yıllarda bilişim teknolojisi (BT), bankacılık 
sektöründeki iş gücü, matematik mühendisleri ve 
bilgisayar bilimcileri ile sınırlıydı.”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

79. Paragraftan anlaşılabilir ki ----.
 IT has been used in a lot of stages of information

 “Bilgi teknolojisi bilginin birçok aşamasında 
kullanılmıştır”

“Bilgi saklamak, korumak, işlemek, güvence altına 
almak, iletmek, teslim almak ve geri almak için 
kullanılmıştır.”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

80. Paragrafa en uygun başlık ---- olabilir.
 “Information Technology from 1960s to Today”

 “1960lardan Bugüne Bilgi Teknolojisi”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.


