
www.pelikanyayinevi.com.tr

Fen Bilimleri

Çözüm - 5
Hakkı Kurban - Celil Ural

1. Türk kimyager Aziz Sancar ve ekibi, insanların 
sirkadiyen ritimlerini senkronize tutmaktan 
sorumlu iki geni ilk keşfedenler oldu.
A) responsible: sorumlu 

B) fatal: ölümcül

C) critical: hayati 

D) faulty: kusurlu

E) brutal: acımasız, gaddar

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

2. Alerjilerin tedavisine başlamadan önce, kişinin 
bazı testlerden geçmesi gerekir.
A) undergo: geçmek/geçirmek

B) confuse: (kafası) karışmak

C) threaten: tehdit etmek 

D) erase: silmek

E) resolve: çözmek 

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

3. SpaceX’te baş tasarımcı olarak Elon Musk, Dünya 
yörüngesine ve nihayetinde diğer gezegenlere 
yapılacak görevler için roketlerin ve uzay 
araçlarının gelişimini denetler.
A) annually: yıllık olarak 

B) effortlessly: uğraşmadan

C) cautiously: dikkatlice 

D) positively: olumlu yönde

E) ultimately: nihayetinde 

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

4. Buzulların erime süreci anormal bir şekilde 
artarsa, insanlar dahil birçok tür üzerinde olumsuz 
etkisi olur.
A) evolution: evrim

B) impact: etki

C) incidence: vaka, olay 

D) process: süreç

E) evidence: kanıt

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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5. Paslanmaz çelik, korozyona karşı koyabilme 
özelliği ile biliniyor olsa da, kir ve tozun varlığı, 
görünüşünü engelleyebilir.
A) desire: istek, arzu 

B) ability: yetenek, özellik

C) effort: çaba 

D) intention: niyet

E) insistance: diretme, ısrarlılık

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

6. Günümüzde iklim değişikliğinin birçok nedeni 
vardır ve bu sorunların çoğu çeşitli insan yapımı 
faaliyetlerden kaynaklanmaktadır.
A) take up: meşgul olmak 

B) result in: sebep olmak

C) stem from: kaynaklanmak 

D) put out: söndürmek

E) run into: karşılaşmak

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

7. Evrimsel biyoloji alanında devam eden çeşitli 
karışıklığın arasında evrim, bugüne kadar en 
popüler olanıdır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

8. 3.7 milyar yıl öncesine dayanan bir kraterin 
derinliklerinde kalan toprak, Mars’ın bir zamanlar 
daha sıcak ve nemli olduğunu kanıtlar.
 İlk boşluğun orijinali “a crater which dates back 

to”dur ve cümle etken bir kısaltma olduğu için 
“dating” şeklinde kısaltılır. İkinci boşlukta ise 
geçmişe yönelik bir bilgi verildiği için “was” 
seçeneği işaretlenmelidir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

9. Çeşitli baharat ve parfümleri oluşturan uçucu 
yağlar, aslında çeşitli böcekleri ve patojenleri 
püskürten bitkiler tarafından üretilen toksinlerdir.
 “make up” – oluşturmak

 “produced by” – tarafından üretilen

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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10. Internet, kişinin küresel izleyiciye ulaşabildiği 
yüzlerce yeni yol açmıştır.
 İlk boşlukta kesin bir zaman belirtilmediği için 

“present perfect” seçeneğine gidilmelidir. 

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

11. Bazı su kaplumbağası türleri hem karada 
hem de suda yaşayabilirken, kara hayvanları 
olan kaplumbağalar deniz yaşamına uyum 
sağlayamazlar.
A) When: “-dığında”; zaman bağlacıdır, cümle alır, iki 

cümle arasında zaman uyumu aranır.

B) Just as: “tıpkı--gibi”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 
arasında benzerlik aranır.

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

D) Unless: “-madıkça -medikçe”; Koşul bildirir. Cümle 
alır. İki cümle arasında ‘type’ uyumu aranır.

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

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

12. Arı türlerinin gerçekten sayı olarak azalıp 
azalmadığına dair bir tartışma var; bazı 
araştırmacılar, yaşam alanlarının tahribi sebebiyle 
yarı yarıya düştüğünü öne sürüyor.
 “in number” – sayıca

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

13. Hem etçil hem otçul hayvanlar, yalnızca bir 
yiyeceğin üzerinde durmak yerine, doğada ne 
bulurlarsa yemeleriyle bilinmektedir.
A) whoever: kim olursa olsun

B) whatever: ne olursa olsun

C) whichever: hangisi olursa (iki seçenek arasından)

D) whomever: kim olursa olsun (nesne konumunda)

E) whenever: ne zaman olursa olsun

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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14. Dünya üzerindeki en eski kaya parçası, 4.3 milyar 
yıl öncesine dayandığı için, bilim insanları, 
Dünya’nın 4.5 milyar yıl kadar önce oluşmuş 
olabileceğini düşünüyor.
A) As: ”çünkü / -dıkça, dikçe”; bağlaçtır, cümle alır, 

anlamca paralel iki cümleyi bağlar.

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

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

D) Providing that: “koşuluyla”; bağlaçtır, cümle alır, 
iki cümle arasından ‘Type’ uyumu aranır.

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

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

15. Yapraklarının büyümesi için yeterli güneş ışığı 
veya yer olması koşuluyla, büyük bitkileri kapalı 
ortamda yetiştirmek mümkündür.
A) even if: “-e rağmen”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 

arasında çelişki aranır.

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

C) if only: “keşke”; bağlaçtır, cümle alır.

D) providing that: “koşuluyla”; bağlaçtır, cümle alır, 
iki cümle arasından ‘Type’ uyumu aranır.

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

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

16. Gezegenimizin eksen eğrisi olmasaydı, dünyanın 
hiçbir yerinde mevsimler olmazdı.
A) in spite of: “-e rağmen”; edattır, isim veya isim 

tamlaması alır, iki cümle arasında çelişki aranır.

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

C) but for: “olmasaydı”; edattır, isim alır.

D) in terms of: “açısından, bakımından”; edattır, isim 
alır, iki cümle arasında çelişki aranır.

E) apart from: “-nın yanı sıra”; edattır, isim alır.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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17. Robotik endüstrisi bu oranda gelişmeye devam 
ederse çok uzak olmayan bir zamanda kritik 
ameliyatları yapan robotlara sahip olacağız.
A) While: “-iken”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 

arasında zıtlık aranır.

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

C) Just as: “tıpkı--gibi”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 
arasında benzerlik aranır.

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

E) If only: “keşke”; “I wish” ile kullanımı aynı olup 
type uyumu ister.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

18. Köpekler diğer hayvanların çoğundan daha 
iyi duyma yeteneğine sahip oldukları için, 
çevrelerinde doğaüstü bir değişim tespit etme 
olasılıkları daha yüksektir.
A) On account of: “sebebiyle”; edattır, isim veya isim 

tamlaması alır, iki cümle anlamca paralel olmalıdır.

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

C) With a view to: “-mek mak için” edattır, isim ya da 
Ving alır, amaç belirtir.

D) Together with: “-nın yanı sıra”; edattır, isim alır.

E) Despite: “-e rağmen”; edattır, isim alır, iki cümle 
arasında çelişki aranır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

19. Güneş sistemimizin oluşumu hakkında ciddi 
teoriler var, ancak bu teorilerin hiçbiri Big Bang 
kadar makul görünmüyor.
A) as such: “bu yüzden”; geçiştir cümle alır, iki cümle 

arasında anlamsal paralellik aranır.

B) in addition: “ayrıca”; geçiştir, iki cümle anlamca 
paralel olmalıdır.

C) in fact: “zaten”; geçiştir, virgül alır, iki cümle 
anlamca paralel olmalıdır.

D) in contrast: “aksine”; geçiştir, virgül alır, iki cümle 
arasından zıtlık ilişkisi aranır.

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

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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20. Çoğu hem karada hem de suda yaşamasına 
rağmen, yaşamları boyunca muhtemelen hiç açık 
su kütlesiyle karşılaşmamış bazı kaplumbağa 
türleri vardır.
A) either / or: ya.. ya da

B) so / as: kadar değil..

C) both / and: hem.. hem de

D) rather / than: çok.. daha

E) no sooner / than: tam.. olmuştu ki .. oldu

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

21. - 25. sorularda, aşağıdaki parçada 
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya 

da ifadeyi bulunuz.

İncileri ne zaman düşünürsek aklımıza gelen şey, bir 
istiridye içinde parlayan bir incidir. (21) Ancak, bütün inciler 
tuzlu suda bulunan inci istiridyesinden gelmez. Ayrıca, ne-
hirlerde, göllerde ve diğer tatlı su organlarında bulunan bazı 
midye türlerinde oluşan tatlı su incileri de vardır. Bir tuzlu su 
incisinden bir tatlı su incisini (22) ayırt etmek zordur, çünkü 
hepsi aynı görünüyor. Yine de, tuzlu su incileri tatlı su mua-
dillerinden daha pahalıdır. Bunun sebebi, tatlı su incileri ile 
(23) karşılaştırıldığında parlak ve yusyuvarlak olan tuzlu 
su incisini fazla bulamamanızdır. Bununla birlikte, tatlı su in-
cileri, (24) bulundukları renk ve şekillerin çeşitliliği ve tuzlu 
su incilerden daha ucuz olması nedeniyle daha popülerdir. 
Bunun basit sebebi, bugün piyasada bulunan tatlı su inci-
lerinin büyük bir bölümünün doğal olarak (25) oluşmadığı 
fakat kültür üretimi olmasıdır.

21. A) Therefore: bu yüzden

B) However: ancak

C) For example: örneğin 

D) In other words: bir başka deyişle

E) Likewise: benzer şekilde

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

22. “tell” fiili “from” edatıyla birlikte kullanıldığında ayırt 
etmek anlamına gelmektedir. 

A) in

B) off

C) from

D) by

E) against

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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23. A) unless: olmadığı sürece 

B) when: -ğında, -ığı zaman

C) if only: keşke 

D) which: … olan (şey)

E) while: -iken

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

24. A) come in: gelmek, bulunmak

B) strike against: karşı savaşmak

C) turn out: sonuçlanmak

D) give off: yaymak

E) get off: -den inmek 

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

25. Halen bu durum devam ediyor.
A) didn’t occur

B) won’t occur

C) couldn’t have occurred

D) aren’t occurring

E) may not have been occurring

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

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

da ifadeyi bulunuz.

Karadan okyanusun buz gibi sularına akan buzlar, buz ye-
teri kadar erken erimediği için buz sahanlığının oluşmasına 
(26) sebep olur. Buzulun okyanusa sürekli olarak akması-
na (27) rağmen, git gide daha fazla buz birikmekte ve buz 
sahanlığı git gide büyümekte. Toprak çizgisi, buzul ya da 
buz akımından gelen buz kütüğünün bir parçasını oluştur-
mak üzere kara kütlesinden ayrıldığı sınır çizgisidir. Yıllar 
içerisinde, birkaç buz sahanlığı tamamen (28) dağılmıştır 
ve bunun küresel ısınmanın bir etkisi olduğu düşünülüyor. 
Bir kişi buz sahanlığının parçalanması ve erimesinin deniz 
seviyesinde önemli bir (29) artış meydana getireceğini dü-
şünebilir, ancak bu tamamen doğru değildir. Buz sahanları, 
bir bariyer gibi davrandığı ve buzulların okyanusa buz aktar-
ma oranını yavaşlattığı (30) için deniz seviyesinin yüksel-
mesini engellemede dolaylı bir rol oynamaktadır.
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26. A) leads to: sebep olmak

B) takes in: dolandırmak, anlamak

C) grows up: büyümek 

D) makes off: kaçmak

E) works out: hazırlamak, çözmek

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

27. A) As a result of: sonucunda

B) In spite of: rağmen

C) In place of: yerine 

D) In terms of: açısından

E) On behalf of: adına, namına

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

28. Cümlede kesin bir zaman belirtilmediği ve “over the 
years” ifadesi kullanıldığı için “present perfect tense” 
kullanılmalıdır. 

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

29. “rise” fiili ardından “in” edatıyla kullanılır ve bir şeyde 
bulunan artışı bildirir.

A) by

B) at

C) for

D) to

E) in

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

30. A) though: rağmen 

B) even after: sonra bile

C) unless: olmazsa 

D) since: çünkü, için

E) whereas: -iken / halbuki

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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31. Radon birçok ölüme sebep olsa da ----.
Cümlesi anlamca OLUMSUZ dolayısıyla “although” 
olduğu için doğru cevabın OLUMLU olması 
gerekir, zaman olarak present ve isim-zamir akışı 
açısından da “radon” sözcüğü ya da “many deaths” 
değerlendirilmelidir.

A) “ufacık radyoaktif parçacıklar saçarak hızla 
parçalanır” seçeneği anlamca olumsuzdur.

B) “o, ABD’de akciğer kanserinin ikinci önde gelen 
sebebidir” seçeneği anlamca olumsuzdur. 

C) “radonla ilgili kanser ölümlerinin yüzde 10’undan 
fazlası sigara içmeyenler arasında görülür” 
seçeneği anlamca olumsuzdur.

D) “onların birçoğunun önlenebilir olduğu açıktır” 
seçeneği hem olumlu hem de “them” sözcüğü 
ile “many deaths” karşılanmaktadır.

E) “hükümetler, yüksek radon düzeyleri ile ilgili 
koruma politikaları yürüttüler” anlamca olumlu 
olsa da ne “radon” doğrudan geçiyor ne de “many 
deaths”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

32. Istanbul'da,10 gündür bir kuyuda sıkışmış bir 
köpek yavrusunu kurtarmak için mekanik bir cihaz 
geliştiren bir grup lise öğrencisi ----.
Öznesini anlamlı ve dilbilgisi yönünden düzgün 
tamamlayabilmek için tekil fiille başlayan seçeneklere 
yönelmek gerekir. Sadece A seçeneği tekil bir yardımcı 
fiile sahip.

A) “Stanford Üniversitesi’nden prestijli okulun Robotik 
Laboratuvarını ziyaret etmek için bir davet aldı”

B) “daveti resmi Twitter hesabında açıkladı”

C) “ağaç dallarında kalan kedileri kurtarmak için 
başka bir robot kol geliştireceklerdi”

D) gerekli fırsatlar olduğunda, Türkiye’de gençlerin 
neler yapabileceğini herkese gösterdi”

E) “kuyu derinliği ile yavaşladı ve çöküş korkusu 
köpeği kurtarmak için yeni bir delik açmalarını 
engelledi”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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33. ----, mercanının yüzde 95’i olumsuz etkilendi. 
Zamansal açıdan past bir cümle, anlamca OLUMSUZ 
ve “its”in karşılığını bulmak gerekir.

A) “Dünyanın en eski ekosistemleri olan mercan 
kayalıkları keşfedildikten sonra” seçeneği anlamca 
olumlu ve ilgisizdir.

B) “Büyük Mercan Kayalıkları her taraftan saldırıya 
uğramış olmasına rağmen” seçeneği anlamca 
olumsuzdur, oysaki “although” ile olumlu cümleye 
geçilmesi beklenirdi.

C) “Avustralya’nın Büyük Mercan Kayalıkları, sert 
bir mevsimsiz ısınmaya maruz kalınca” seçeneği 
anlamca olumsuz (zaman bağlaçları anlamca 
paralel çalışır) ve zaman olarak da uyumludur

D) “İklim değişikliği Avustralya’nın Büyük 
Mercan Kayalıkları için daha ciddi bir tehdit 
oluşturduğundan” seçeneği “present” biçimde 
verildiği için zaman uyumuna aykırıdır.

E) “Dünyanın mercan kayalıklarının ciddi biçimde 
hasar görmesi ihtimaline karşı” seçeneğinde 
yer alan “in case”in doğru cevap olabilmesi için 
yukarısının olumlu anlama sahip olması gerekir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

34. Roketlerin on üçüncü yüzyıldan önce Çinlilerle 
birlikte ortaya çıktığına inanılır, ----.
Cümlesi anlamca OLUMLU, isim-zamir uyumu 
açısından ise “rockets” değerlendirmeye alınmalıdır.

A) “Ortaçağa ait olanlar ve ilk modern roketler, 
kuşatmalara silah olarak askeri amaçla kullanıldı” 
seçeneğinde yer alan “while” zıtlık bağlacıdır, 
oysaki iki cümle arasında zıtlık bulunmamaktadır

B) “bu yüzden roketlerin belirsiz ilk kullanımı 1232 
yılına dayanabilir” seçeneğinde iki cümle arasında 
çelişki oluşmuştur, oysaki “so” ile beklenen paralel 
anlamdır. 

C) “ancak teknoloji 15. yüzyılda Kore’ye de yayılmıştır” 
seçeneği ile yukarısı arasında bir çelişkiden söz 
edemeyiz.

D) “Amerika Birleşik Devletleri en çok faydayı sağlamış 
olsa da” seçeneği anlamca olumludur, oysaki 
“though” ile olumsuz anlama geçilmesi gerekirdi.

E) “Avrupa’da ortaya çıkmaya başladıkları 
zaman olan” seçeneği relative pronoun olan 
“which” ile anlamca tanımlanmış ve cümle 
tamamlanmıştır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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35. ----, 300 kilograma kadar olan kayaların rüzgâr 
tarafından Kaliforniya’daki Death Vadisi’nin zemini 
boyunca taşındığını gösteren kanıtlar vardır.
Cümlesi zaman olarak present, anlamca 
OLUMLUDUR, isim-zamir uyumu açısından da “rocks 
of up to 300 kilograms” değerlendirilmelidir.

A) “Her ne kadar 1900’lü yılların başından bu yana 
izleri gözlenmiş ve incelenmiş olsa da” seçeneği 
anlamca olumlu olup iki cümle arasında çelişki 
bulunmamaktadır.

B) “Hiç kimse kayaları hareket halinde görmediğinden” 
seçeneği anlamca olumsuzdur, oysaki “since” ile 
iki cümlenin de anlamca paralel olması gerekirdi.

C) “NASAnın gizemi çözebileceklerini açıkladığı” 
seçeneği “that” ile başlayan bir isim cümlesidir, 
isimden sonra fiil getirmek gerekir.

D) “Hiç kimse bunun gerçekleştiğini görmemiş olsa 
bile” seçeneği anlamca olumsuzdur ve zaten 
“even if” ile iki cümlenin de çelişmesi beklenir.

E) “Racetrack Playa kayaları her iki veya üç yılda 
bir kez hareket ettiği sürece” seçeneği anlamca 
olumludur, oysaki “so long as” ile anlamlar paralel 
olması gerekirdi.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

36. Zekâ için olumsuz etkilerine ek olarak, ----.
Cümlesi anlamca OLUMSUZ olduğu için doğru 
cevabın da OLUMSUZ olması beklenir çünkü “in 
addition to” anlamca paralel hareket eder, isim-zamir 
açısından ise “its” zamirini karşılamak gerekmektedir.

A) “ilacın bir takım tıbbi kullanımları vardır” seçeneği 
anlamca olumludur.

B) “birçok çalışma marihuana içmenin şizofreni riskini 
artırdığını göstermektedir” seçeneği anlamca 
olumsuz ve “its” ile karşılanmış olan “smoking 
marijuana” ifadesidir.

C) “esrarda en az iki aktif kimyasal madde var” 
seçeneği anlamca ilgisizdir.

D) “esrar, göz hastalığı glokomunu tedavi etmek 
ve önlemek için kullanılabilir” seçeneği anlamca 
olumludur.

E) “esrar akciğer fonksiyonunu bozmaz ve hatta 
akciğer kapasitesini artırabilir” seçeneği anlamca 
olumludur.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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37. Çocuklar, bilim ve bilimsel düşünceyi iyi anlarlarsa, 
----.
Cümlesi “if conditional type-1” kurulumunda, anlamca 
OLUMLU olup temel cümlenin de OLUMLU olmasını 
bekleriz ve isim-zamir uyumu açısından da “children” 
değerlendirilmelidir.

A) “karmaşık sorunları çözmek için pek bir şans 
bulamayacaklardır” seçeneği type uyumu olsa da 
anlamca olumsuzdur.

B) “daha karmaşık beceriler kazanmak için daha hızlı 
hareket ederlerdi” seçeneği type-2 ile verilmiştir, 
uyum yoktur.

C) “bu süreçleri günlük yaşamda kullanabilirler” 
seçeneği hem type olarak uyumlu, hem 
anlamca olumlu hem de “children-they” akışını 
görebilmekteyiz.

D) “serbestçe düşünme becerileri ilerleyebilirdi” 
seçeneği type-3 şeklinde verilmiştir, uyum yoktur.

E) “öğretmenler nadiren çocuklara "harika fikirler" 
verirler” seçeneği type uyumu olsa da anlamca 
olumsuzdur.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

38. Gümüş iyodür parçacıklarını bulutlara dağıtarak 
yağış oluşturmaya çalışan bir teknik olan bulut 
tohumlama tartışmalıdır ---- .
Cümlesi anlamca OLUMSUZ, zaman olarak 
“present”, isim-zamir açısından da “cloud seeding” 
değerlendirilmelidir.

A) “ki bu vasıtayla onunla ilgili her şeyi 
yapabilecekmişiz gibi görünür” seçeneğinde yer 
alan “by which” bir relative pronoundur, mutlaka 
önüne “process-procedure-means..” tarzında 
teknik kelimeler alır.

B) “ancak onunla ilgili kanıtlar tamamen tatmin edici 
değildir” seçeneği olumsuzdur, oysaki “yet” ile 
olumlu anlama geçmemiz gerekirdi.

C) “geçerliliği hakkında bir bulgu bulunmamasına 
rağmen” seçeneği olumsuzdur, oysaki “even if” ile 
olumlu anlama geçmemiz gerekirdi.

D) “ki orada, o, gümüş iyodürden daha yüksek 
sıcaklıklarda buz kristalleri üretebilir” seçeneği 
bir relative clause’dur, oysaki yukarıda 
tanımlayabileceğimiz bir isim bulunmamaktadır.

E) “çünkü onun gerçekten işe yarayıp yaramadığını 
ispatlamak oldukça zor” seçeneği anlamca 
olumsuzdur ve iki cümle arasında bir sebep-
sonuç ilişkisi doğmuştur.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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39. ----, fakat onların bazı “istenmeyen sonuçları” 
olmuştur. 
Cümlesi anlamca OLUMSUZDUR, dolayısıyla “but” 
olduğu için diğer cümlenin OLUMLU başlaması 
gerekir. Ayrıca zaman olarak “present” ve isim-zamir 
uyumu açısından da “they” değerlendirilmesi gerekir.

A) “Telefonlarda çok fazla zaman harcamak, sizi 
gerçek dünyadan sosyal olarak izole hale 
getirebilir” seçeneği anlamca olumsuzdur.

B) “İletişim kurmak ve sokaklarda gezinmek için 
akıllı telefonumuza bağımlıyız” seçeneği anlamca 
olumsuzdur.

C) “Saatlerce küçük, parlak ekranlara bakmak 
gözleriniz için çok kötü olabilir” seçeneği anlamca 
olumsuzdur.

D) “Akıllı telefonlar dünyada etkili bir güç olmuştur” 
seçeneği anlamca olumlu, ayrıca isim-zamir 
açısından ve zaman olarak da uyumludur. 

E) “Telefonlar, önemli bir göreve odaklanmak 
istediğinizde bile dikkatinizi dağıtabilir” seçeneği 
anlamca olumsuzdur.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

40. Amerikalı bir yazar ve biyokimya profesörü olan 
Isaac Asimov, Aralık 1983’te üçlü baypas ameliyatı 
geçirdi, ----.
Cümlesi zaman olarak “past”, isim-zamir uyumu 
açısından da “Isaac Asimov” değerlendirilmeye 
alınmalıdır.

A) “ki o zaman bir kan naklinden HIV’e yakalanmıştır” 
seçeneğinde yer alan “during which” 
yukarıdaki 1983 yılını tanımlamaktadır. Aynı 
zamanda isim-zamir akışı da sağlanmıştır.

B) “dolayısıyla o, yaşamı boyunca “Üç Büyük” bilim 
kurgu yazarından biri olarak kabul edildi” seçeneği 
anlamca ilgisizdir.

C) “popüler bilim kitaplarının çoğunun bilimsel 
kavramları tarihsel bir şekilde açıkladığı seçeneği 
ile yukarıdaki yıl ifadesi örtüşmemektedir.

D) “ki bu onu bütün zamanların en üretken 
yazarlarından biri yaptı” seçeneği ile yukarısı 
anlam bütünlüğü oluşturmamaktadır. 

E) “Asimov’un ailesi ölümünden sonra durumunu ifşa 
etmeyi düşündüğü zaman” seçeneği ile yukarısı 
anlam bütünlüğü oluşturmamaktadır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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41. Leibniz bilgisayar programının keşfinden 250 yıl 
önce yaşasa da ----.
Cümlesi anlamca OLUMSUZ olduğu için “although”dan 
kaynaklı diğer cümlenin OLUMLU anlama sahip 
olması gerekir, zaman olarak “past” ve isim-zamir 
uyumuna göre “Leibniz”i değerlendirmeye almamız 
gerekecek.

A) “bilgisayar programı ile ilgili tüm önemli unsurlara 
sahip değildi” seçeneği ile yukarısı arasında bir 
çelişki oluşmamıştır. 

B) “o, modern algoritmik bilgi fikrine çok yaklaştı” 
seçeneği hem anlamca olumlu, hem de isim-
zamir akışı ve zaman olarak da uyumludur.

C) “her şeyin ikili bilgi ile temsil edilebileceğini bilir” 
seçeneği ile yukarısı arasında zaman uyumu 
bulunmamaktadır. 

D) “hesaplamanın gücünü pek takdir etmedi” 
seçeneği anlamca olumsuzdur. 

E) “felsefesinin temel direklerinden birini sorgulamış 
olabilir” seçeneği ile yukarısı arasında bir çelişki 
oluşmamıştır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

42. According to Darwinism, it is the basic goal of 
every organism to reproduce as often as possible.
A) Darwinizme göre, oldukça sık üremek, her canlının 

en temel amacıdır.

B) Darwinizme göre, mümkün olduğunca sık üremek, 
her canlının temel amacıdır.

C) Darwinizm, canlıların temel amacının oldukça sık 
üremek olduğunu savunur. (göre?)

D) Darwinizme göre, sık sık üremek, her canlının 
temel amaçlarından biridir.

E) Darwinizme göre, olabildiğince çok üremek, tüm 
canlıların temel amaçlarındandır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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43. Cosmic rays are in fact ions that strike the top of 
the atmosphere at nearly the speed of light and 
mostly come from beyond the solar system.
A) Kozmik ışınlar, çoğunlukla, atmosferin tepesine 

hemen hemen ışık hızına yakın bir hızda çarpan 
ve aslında güneş sisteminin ötesinden gelen 
iyonlardır.

B) Kozmik ışınların, aslında, atmosferin tepesine 
hemen hemen ışık hızına yakın bir hızda çarpan 
ve güneş sisteminin ötesinden gelen iyonlar 
olduğu düşünülür. (etken eylem?)

C) Kozmik ışınlar, aslında, atmosferin tepesine 
hemen hemen ışık hızına yakın bir hızda çarpan 
ve çoğunlukla güneş sisteminin ötesinden gelen 
iyonlardır.

D) Kozmik ışınlar, aslında, çoğunlukla güneş 
sisteminin ötesinden gelip atmosferin tepesine 
hemen hemen ışık hızına yakın bir hızda çarpan 
iyonlardır.

E) Kozmik ışınlar, aslında, atmosferin tepesine 
hemen hemen ışık hızına yakın bir hızda çarpar ve 
çoğunlukla güneş sisteminin ötesinden gelir. 

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

44. 2015 Nobel Prize in Chemistry has been awarded 
to Tomas Lindahl, Paul Modrich and Aziz Sancar 
for their studies on DNA instauration.
A) Kimya alanında 2015 Nobel Ödülü, DNA onarımı 

hakkında çalıştıkları için Tomas Lindahl, Paul 
Modrich ve Aziz Sancar’a layık görüldü.

B) Kimya alanında 2015 Nobel Ödülü, DNA onarımı 
hakkındaki çalışmaları için Tomas Lindahl, Paul 
Modrich ve Aziz Sancar’a verildi.

C) Kimya alanında 2015 Nobel Ödülü, çalışmaları 
DNA onarımı hakkında olduğu için Tomas Lindahl, 
Paul Modrich ve Aziz Sancar’a verildi.

D) Kimya alanında 2015 Nobel Ödülü, DNA onarımı 
hakkındaki çalışmaları ile ilgili olarak Tomas 
Lindahl, Paul Modrich ve Aziz Sancar’a verildi.

E) Kimya alanında 2015 Nobel Ödülü’nü, DNA 
onarımı hakkındaki çalışmaları için Tomas Lindahl, 
Paul Modrich ve Aziz Sancar almıştır. (edilgen 
eylem?)

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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45. Researchers have found that if certain genes 
remain activated long enough, they can 
dramatically enhance an organism’s health and 
extend its life span.
A) Araştırmacılar, eğer yeterince uzun süre aktif 

kalırlarsa bazı genlerin, bir organizmanın sağlığını 
artırabileceklerini ve ömrünü uzatabileceklerini 
keşfettiklerini açıkladılar. (çarpıcı bir biçimde?) 

B) Araştırmacılar, yeterince uzun süre aktif 
kaldıklarında bazı genlerin, bir organizmanın 
sağlığını dramatik biçimde artırdıklarını ve ömrünü 
uzattıklarını keşfettiler. 

C) Bazı araştırmacılar, eğer uzun süre aktif kalırlarsa 
bazı genlerin, bir organizmanın sağlığını 
önemli ölçüde artırabileceklerini ve ömrünü 
uzatabileceklerini belirlediler. (yeterince?) 

D) Araştırmacılar, eğer yeterince uzun süre aktif 
kalırlarsa bazı genlerin, bir organizmanın sağlığını 
çarpıcı bir biçimde artırabileceklerini ve ömrünü 
uzatabileceklerini keşfettiler.

E) Bazı araştırmacılara göre, eğer yeterince uzun 
süre aktif kalırlarsa bazı genler, bir organizmanın 
sağlığını önemli ölçüde artırabilir ve ömrünü 
uzatabilir. (keşfettiler?)

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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46. According to a recent study by the University of 
Alberta, parasitic sea lice are killing a population 
of young wild pink salmon along Canada’s west 
coast in alarming numbers.
A) Alberta Üniversitesi tarafından yapılan yakın tarihli 

bir araştırma, parazit deniz bitlerinin, Kanada’ 
nın batı kıyısındaki genç vahşi pembe somon 
nüfusunu endişe verici sayılarda öldürdüğünü 
gösterdi. (göre?) (edilgen eylem?)

B) Alberta Üniversitesinde yapılan yeni bir 
araştırmaya göre, parazit deniz bitleri, Kanada’ 
nın batı kıyısındaki genç vahşi pembe somon 
nüfusunu endişe verici sayılarda öldürüyor. 

C) Alberta Üniversitesi tarafından yapılan yakın tarihli 
bir araştırmaya göre, Kanada’ nın batı kıyısındaki 
genç vahşi pembe somon nüfusu parazit 
deniz bitleri tarafından endişe verici sayılarda 
öldürülüyor. (edilgen eylem)

D) Alberta Üniversitesi tarafından yapılan yakın 
tarihli bir araştırmaya göre, parazit deniz bitleri 
yüzünden, Kanada’nın batı kıyısında endişe verici 
sayılarda genç vahşi pembe somon nüfusu ölüyor. 
(edilgen eylem?)

E) Alberta Üniversitesi tarafından yapılan yakın 
tarihli bir araştırmaya göre, parazit deniz bitleri, 
Kanada’ nın batı kıyısındaki genç vahşi pembe 
somon nüfusunu endişe verici sayılarda öldürüyor. 
(edilgen eylem?)

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

47. Artificial Intelligence (AI) is the ability of a digital 
computer or computer-controlled robot to perform 
tasks commonly associated with intelligent beings.
A) Yapay Zeka (AI), bir dijital bilgisayarın ve bilgisayar 

kontrollü robotun, yaygın olarak akıllı varlıklar ile 
ilişkili görevleri yerine getirme yeteneğidir.

B) Yapay Zeka (AI), bir dijital bilgisayarın veya 
bilgisayar kontrollü robotun, kesinlikle akıllı 
varlıklar ile ilişkili olan görevleri yerine getirmesidir.

C) Yapay Zeka (AI), bir dijital bilgisayarın veya bilgisayar 
kontrollü robotun, yaygın olarak akıllı varlıklar ile 
ilişkili görevleri yerine getirme yeteneğidir.

D) Yapay Zeka (AI), bir dijital bilgisayarın ya da 
bilgisayar kontrollü robotun, akıllı varlıklar ile ilişkili 
görevleri yerine getirme yeteneği olarak tanımlanır. 
(yaygın olarak?) 

E) Yapay Zeka (AI), bir dijital bilgisayarın veya bilgisayar 
kontrollü robotun, yaygın olarak akıllı varlıklar 
tarafından verilen görevleri yerine getirebilmesidir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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48. Kuzey Amerika’da, elektrik şebekesi, geçen 100 yıl 
içinde yavaş yavaş gelişmiştir.
A) In North America, the electrical grid has evolved 

fundamentally throughout the past 100 years (in 
piecemeal fashion?)

B) In rural areas of North America, the electrical grid 
has evolved in piecemeal fashion over the past 
100 years

C) In North America, the electrical grid has been 
developed in piecemeal fashion in the past 100 
years

D) In North America, the electrical grid has evolved in 
piecemeal fashion over the past 100 years

E) In North America, the electrical grid has expanded, 
to some extent, over the past 100 years (in 
piecemeal fashion?)

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

49. Sınırlı petrol ve doğal gaz kaynakları konusundaki 
küresel rekabet yoğundur ve, bir süredir 
gördüğümüz gibi, hafif bir üretim açığı bile fiyatları 
birden hızla yükseltebilir.
A) Global competition regarding limited petroleum and 

natural gas resources is intense, and even a mild 
production shortage sends prices skyrocketing, as 
we have been predicting for some time.

B) Global competition regarding limited petroleum and 
natural gas resources is intense, and even a mild 
production shortage can send prices skyrocketing, 
as we have been seeing for some time.

C) Global competition regarding limited petroleum 
and natural gas resources is intense, thus, even 
a mild production shortage can send prices 
skyrocketing, as we have been seeing for some 
time.

D) Global competition regarding limited petroleum 
and natural gas resources is intense, and a 
production shortage can send prices skyrocketing, 
as we have been predicting for some time. (even a 
mild?)

E) Global competition regarding limited petroleum 
and natural gas resources is intense, and even 
a mild production shortage can cause prices to 
skyrocket, as we have been seeing for some time.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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50. Son zamanlara kadar, dinozorların yaşını ölçmek 
ve böylece yetiştikleri koşulları anlamak için 
güvenilir bir yöntem yoktu.
A) Until recently, there was no reliable method to 

measure the age of dinosaurs, and thus, to figure 
out the conditions in which they grew.

B) Until recently, there was no valid method to 
measure the age of dinosaurs, and thus, to figure 
out the conditions in which they grew.

C) Until recently, there was no reliable method to 
measure the age of dinosaurs exactly, and so, to 
figure out the conditions in which they grew.

D) Until recently, there was no method to measure 
the age of dinosaurs reliably and to figure out the 
conditions in which they grew. (reliable?)

E) Until recently, there was no reliable method to 
determine the age of dinosaurs, and thus, to figure 
out the conditions in which they grew.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

51. Kuzey kutup bölgesinde sıcaklık dağılımındaki 
değişme Atlantik’teki okyanus akıntılarını, bu 
da karşılığında, bölgedeki hava dolaşımını 
etkileyecektir.
A) The changing temperature distribution in the Arctic 

would also affect ocean currents in the Atlantic, 
which would influence regional atmospheric 
circulation as well. (in turn?)

B) The change in temperature in the Arctic would also 
affect ocean currents in the Atlantic, which would, 
in turn, influence atmospheric circulation in the 
region. (distribution?)

C) The change in temperature distribution in the Arctic 
will also affect ocean currents in the Atlantic, which 
will, in turn, influence atmospheric circulation in the 
region.

D) The changing temperature distribution in the 
Arctic would affect ocean currents in the Atlantic, 
which would also influence atmospheric circulation 
regionally. (also?) (in turn?)

E) The changing temperature in the Arctic would 
dramatically affect ocean currents in the 
Atlantic, which would, in turn, influence regional 
atmospheric circulation. (distribution?)

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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52. Ticari hava taşımacılığındaki 6.000 km/s lik hiper 
ses hızı sınırını aşmak, günümüz Avrupalı hava 
taşıtı üreticileri için çok ciddi bir araştırma alanıdır.
A) Breaking the hypersonic barrier of 6,000 km/h 

for commercial air transport is a serious research 
topic for today’s European aircraft manufacturers. 
(very?) 

B) Breaking the hypersonic barrier of 6,000 km/h 
for commercial air transport is a very serious 
research field for aircraft manufacturers in Europe. 
(today’s?)

C) Breaking the hypersonic barrier of 6,000 km/h for 
commercial aircrafts is a very serious research field 
for today’s European manufacturers. (aircraft?)

D) Breaking the hypersonic barrier of 6,000 km/h for 
commercial air transport is a major research topic 
for today’s European aircraft manufacturers. 

E) Breaking the hypersonic barrier of 6,000 km/h for 
commercial air transport is a very serious research 
field for today’s European aircraft manufacturers. 

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

53. Ölü beyin dokularını uyararak, sinirbilimciler sinir 
hücrelerinin dış katmanında bulunan özel bir 
reseptörün şizofrenik beyinlerde farklı biçimde 
işlev gösterdiği sonucuna varmışlardır.
A) By stimulating dead brain tissue, neuroscientists 

have examined whether a specific receptor found 
in the outer layer of neurons functions differently in 
schizophrenic brains.

B) By stimulating dead brain tissue, neuroscientists 
have concluded that specific receptors located in 
the outer layer of neurons function differently in 
schizophrenic brains.

C) By stimulating dead brain tissue, neuroscientists 
have concluded that a specific receptor in the 
outer layer of neurons functions correctly in 
schizophrenic brains. (found?)

D) By stimulating dead brain tissue, neuroscientists 
have concluded that a specific receptor found in 
the outer layer of neurons functions differently in 
schizophrenic brains. 

E) By stimulating dead brain tissue, neuroscientists 
have found how specific receptors located in 
the outer layer of neurons function differently in 
schizophrenic brains.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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54. Albert Einstein, zamanının en büyük bilim 
adamlarından biriydi. ----. O günlerde kullanılan 
katı öğretim yöntem ve tekniklerini sevmiyordu. 
Bu öğretim yöntemleri hiçbir şekilde öğrenme 
sürecine olan ilgisini artırmaya yardımcı olmadı. 
Einstein’ın akademik performansı öğretmenleri 
tarafından ortalama olarak değerlendirildi. 
Bununla birlikte, Einstein’ın meraklı yapısı ve 
karmaşık matematiksel kavramları yardım almadan 
anlayabilme yeteneği, olağanüstü yeteneğinin 
işaretleri idi.
Paragraf OLUMLU bir cümle ile başlamış ancak 
boşluktan sonra OLUMSUZ anlam ile devam etmiş. 
Dolayısıyla mutlaka doğru cevapta “ancak” anlamı 
veren bir çelişki ifadesi olması şarttır. Bir de isim-zamir 
akışı gereği Einstein’ı karşılayan bir zamir aranması 
da gerekir. Aranan bu özelliklerin E şıkkında olduğu 
görülüyor.

A) “Einstein’ın genel görelilik teorisi, sadece insanların 
evreni görüş açılarını değiştirmedi, ayn zamanda 
onu tüm zamanların en ünlü bilim adamlarından 
biri yapmaya yardım etti”

B) “Dolayısıyla, insanlar yeni bir çekim teorisinin 
gerçekten gerekli olup olmadığını sorguladı” 
seçeneğinde Einstein yoktur.

C) “Yerçekimi teorisi, genel göreliliği, bir dizi deney ve 
matematiksel belgelerle oluşturdu”

D) “Onun genel teorisi bilimsel anlayış üzerinde 
büyük bir etkiye sahip olmaya devam etmektedir”

E) “Ancak, okul günlerinde, bir bütün olarak öğrenme 
ve eğitim konusunda hevesli değildi”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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55. Magnezyum, yerkabuğunun kütlece% 2’sini 
oluşturan sert, gümüşi beyaz bir alkalin toprak 
metalidir. Aynı zamanda, dünyanın iç kısmında 
bulunan sekizinci en bol elementtir. ----, fakat büyük 
magnezit, dolomit, mineraller ve hatta maden suyu 
mevduatlarında bulunur. Dünya kabuğundaki 
kayalar, gezegendeki başka herhangi bir yerde 
bulunana kıyasla en fazla miktarda magnezyum 
içerir.
Paragrafta kilit nokta boşluktan sonra gelen “but is 
available in large deposits..” ifadesidir. Yani, boşluktan 
sonra OLUMLU cümleye geçildiğine göre “but”ın önü 
anlamca OLUMSUZ anlamda olmalıdır.

A) “Magnezyum, kemiklerin oluşumuna yardımcı 
olur, sinirlerin işlev görmesini sağlar ve gıdalardan 
enerji üretimi için gereklidir” seçeneği anlamca 
olumludur.

B) “Baş ağrısı, astım gibi durumların tedavisinde 
terapötik değere sahip olduğu gösterilmiştir” 
seçeneği anlamca olumludur.

C) “Metal artık esas olarak tuzlu sudan elde 
edilen magnezyum tuzlarının elektrolizi ile elde 
edilmektedir” seçeneği anlamca olumludur.

D) “Ancak, doğal olarak serbest biçiminde bulunamaz” 
seçeneği anlamca olumsuzdur ve paragrafın 
akışını tamamlamaktadır.

E) “Magnezyum, tüm hücreler ve yaklaşık 300 enzim 
için önemlidir” seçeneği anlamca olumludur.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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56. ----. Ama hiçbiri tüm noktaları tamamen açıklamaz. 
Dev Etki Hipotezi, ayın nasıl oluştuğu konusunda 
halen tercih edilen teoridir. Ayın, dünyanın Mars 
büyüklüğünde bir gezegenle çarpışması sonucu, 
güneş sisteminin oluşumundan birkaç milyon yıl 
sonra, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce oluştuğunu 
söyler. 
Paragrafta boşluktan sonra “but” ile anlamca 
OLUMSUZa geçilmiş, dolayısıyla ilk cümlenin anlamca 
OLUMLU olarak aranması gerekmektedir. Ayrıca isim-
zamir uyumu açısından “none” ile örtüşen bir kelime 
ya da kelime grubu aranmalıdır.

A) “Ayın oluşumu üzerine çeşitli teoriler önerilmiştir” 
seçeneği anlamca olumlu, zaman olarak 
da uyumludur. İsim-zamir akışı açısından 
da “various theories” ile boşluktan sonraki 
“none” örtüşmektedir. 

B) “Ay hakkında komplo teorileri yıllarca gizli kaldı” 
seçeneği anlamca olumsuzdur.

C) “NASA’nın yasadışı olarak ABD vatandaşlarını 
izlediği üzerine kuramlar atılmıştı” seçeneği 
anlamca ilgisizdir.

D) “Tarih boyunca bilim adamları, Ay’ımızın nasıl 
oluştuğu sorusuyla uğraştı” seçeneği ile “none” 
ifadesi örtüşmemektedir. 

E) “Beğenilmeyen birkaç teori ve hipotez önerildi” 
seçeneği anlamca ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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57. Muhteşem Filipin kartalı, gezegenin en çok tehlike 
altındaki av kuşlarından biridir. Kartalın tek evi olan 
Filipinler adalarında kaplanlar, leoparlar, ayılar 
veya kurtlardan av için rekabet yok, bu nedenle o, 
yağmur ormanlarında en büyük avcı oldu. Ancak, 
Filipinler’deki dünyadaki en yüksekleri arasında 
olan ormansızlaşma oranlarıyla kartal, birkaç 
yüz üreme çift olduğu tahmin edilen bir nüfusa 
indirgenmiştir. ----.
Paragraf özel bir kuştan bahsediyor ve paragrafın 
sonuna doğru anlam OLUMSUZ hale gelmektedir 
ve akışı sağlamak için de son cümlenin anlamca 
OLUMSUZ olması beklenmektedir.

A) “Sonuç olarak, bu görkemli kuş gururla bir metre 
boyundadır ve yaklaşık iki metre kanat aralığına 
sahiptir” seçeneği anlamca olumludur, oysaki 
“consequently” ile paralel anlamlar olması 
gerekirdi.

B) “Onların gelişmesine izin veren orman neredeyse 
gitti, ve orman yok olursa bu kartalın nesli 
tükenecek” seçeneği hem anlamca olumsuz 
hem de kartaldan bahsetmektedir.

C) “Zaten, başı “ibik” olarak bilinen sivri taç tüyleri 
ile süslüdür ve büyük bir kemerli gagası vardır” 
seçeneği türün özelliğinden bahsetmiştir, ilgisizdir.

D) “Hükümet, hayvanın hayatta kalması için koruma 
faaliyetleri yürüterek elinden gelenin en iyisini 
yapıyor” seçeneği anlamca olumludur. 

E) “Filipin kartalı, Filipinler’e özgüdür ve Sierra 
Madre’nin ormanlık alanlarında yaşadığı 
bilinmektedir” seçeneği türün özelliğinden 
bahsetmiştir, ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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58. Elektrik üretmek için kömür kullanılması 
Amerika'nın karbon emisyonlarının yaklaşık üçte 
biri kadarının sebebidir. Sonuç olarak, kömürle 
çalışan elektrik santrallerinden gelen emisyonlarla 
mücadele etmek, sera gazlarında keskin düşüşler 
yapmak için en iyi fırsatımızı temsil etmektedir. 
----. Maalesef, şu anda, ülke ucuz, bol bir enerji 
kaynağı olan kömüre bağımlıdır. Kömür yakmak, 
büyük insan ve çevre bedellerine rağmen ülkenin 
elektrik enerjisinin yarısından fazlasını üretir. 
Paragrafta boşluğa kadar anlam OLUMLU yönde gitmiş, 
boşluktan sonra ise “unfortunately” ile OLUMSUZA 
geçilmiş, dolayısıyla doğru cevap OLUMLU anlamda 
diye düşünmek gerekir. Seçeneklerde ise sadece 
A seçeneği anlamca OLUMLUDUR, diğerleri ise 
OLUMSUZ anlamlar içermektedir.

A) “Neyse ki, Birleşik Devletler zaten bunu yapacak 
teknolojiye sahiptir” 

B) “Kömürle çalışan elektrik santrallerinden gelen 
hava kirleticileri Birleşik Devletler’de her yıl 20.000 
ila 30.000 arasında erken ölüme neden olur” 

C) “Ayrıca, yılda elli ton civa kömür fabrikalarından 
atmosfere pompalanmaktadır”

D) “Ayrıca, Batı Virginia’dan Wyoming’e, kömür 
çıkarma fiziksel çevreyi tahrip eder” 

E) “Kömürün işlenmesi ve yakılması ülke için devasa 
miktarda atık üretir”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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59. Düşük atmosfer basıncı bölgelerinde dönen 
dairesel fırtınalar olan kasırgalar, okyanustan 
ısı çeken sarmal yüzey rüzgârları tarafından 
salınan enerjiyle güçlendirilir. Daha sıcak 
denizler daha fazla enerji sağlar ve kasırgaları 
daha da güçlendirir. Bu, New Orleans ve civarını 
sular altında bırakan Ağustos 2005’teki Katrina 
Kasırgası sırasında olan şeydir. ----. Başka bir 
deyişle, ortalama bir kasırganın saldığı enerjinin 
son 30 yılda yüzde 70 oranında arttığı görülüyor.
Paragrafta anahtar kısım boşluktan sonra gelen “in 
other words” ile başlayan cümledir. “In other words” bir 
açıklama geçişidir. Dolayısyla kendinden sonra gelen 
cümleyle bir önceki cümle neredeyse aynı anlama 
gelecektir. %70 oranda artıştan bahsettiğine göre 
doğru cevapta da “bir artış” söz konusu olmalıdır. Bu, 
sadece C seçeneğinde görülmektedir.

A) “Ayrıca, tropikal okyanuslar son 50 yılda yaklaşık 
bir derece Fahrenheit ısınmıştır”

B) “New Orleans sakinlerinin yüzde 80 ila 90’ı kasırga 
vurulmadan boşaltıldı”

C) “Aslında, iklim bilimcilerine göre, 1970’lerden bu 
yana kasırgaların hem yoğunluğu hem yıkıcı etkisi 
belirgin bir şekilde artmıştır”

D) “Afetin, nüfusun büyük bir kesimi, ekonomi ve 
tüm Amerika Birleşik Devletleri’nin politikaları için 
büyük etkileri oldu”

E) “Bu eğilim hem daha uzun fırtınanın ömürleri hem 
de daha büyük fırtına yoğunluklarına bağlıdır”

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

60. (I) Bir futbol topu birçok şekilde bir araya 
getirilebilmesine rağmen, öyle yaygın bir tasarım vardır 
ki ikonik hale gelmiştir. (II) Bir matematikçi için, ikonik 
siyah-beyaz futbol topu ilginç bir bulmacadır.(İLGİSİZ) 
(III) Bu standart futbol topunda, her beşgenin (beş-
yüzlü) altıgenlerle (altı yüzlü) çevrelendiği bir şekilde 
düzenlenen, 12'si beş yüzlü, 20'si altı yüzlü olmak 
üzere 32 çokgen birbirine yapıştırılır. (IV) Böyle bir 
topu renklendirmenin olağan yolu, beşgenleri siyah 
ve altıgenleri beyaz renkte boyamaktır. (V) Bu renk 
şeması, televizyonda topun görünürlüğünü arttırmak 
için 1970 yılında Dünya Kupası için tanıtıldı ancak 
tasarımın kendisi daha eskidir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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61. (I) Tarihçi G.Sarton, matematiğin gelişiminin halk 
tarafından bilinmediğini söyledi. (OLUMSUZ)  
(II) Kesinlikle çok az kişi Viktorya döneminin en 
verimli matematikçilerinden ikisi olan A. Cayley veya 
J.J.Sylvester’i duymuştur. (OLUMSUZ) (III) Fakat, 
Cayley’in matris cebiri üzerine yaratıcı araştırmalar, 
lineer cebirin gelişimi için çok önemlidir. (OLUMLU) 
(IV) Bunun aksine, onların ne zaman tanıştıkları net 
değildir, ancak 1847 itibariyle matematik hakkındaki 
düşüncelerini paylaşmak için mektuplaşıyorlardı. 
(İLGİSİZ) (V) Bilim öğrencilerinin çoğunun aşina 
olduğu matris, determinant ve Jacobian terimleri 
Slyvester tarafından keşfedildi. (OLUMLU)

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

62. (I) Bir substrat, belirli bir enzimle temas ettiğinde 
tepki veren bir maddedir. (II) Herhangi bir nano boyut 
parçacık üzerinde bir virüs bulgusu genellikle, onun 
bir substrat üzerine sabitlenmesi ya da ona flüoresan 
bir prob takılması anlamına gelir; bu ikisi de gerçek 
zamanda parçacıkları tespit etmek için pratik değildir. 
(III) Artık fizikçiler sadece bunu yapmak için basit bir 
sistem kurdular. (IV) Sistem bir lazer ışını ikiye böler 
ve bir yarıyı bir örneğe gönderir. (V) Işık küçük bir 
parçacığa çarptığında geri yansıtılır ve lazer ışınının 
saklanmış yarısı ile tekrar birleştirilir, yalnızca hareketli 
bir parçacık olduğunda tespit edilebilir bir girişim 
modeli üretir.

(I).cümlede “substrat” maddesinin tanımı yapılmış, 
diğer cümlelerde de özne konumunda ya da konu 
olması gerekirken, diğer seçeneklerde “bir sistem”den 
bahsetmektedir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

63. (I) Ayda buz olup olmadığını sorusunu sonuca ulaştırma 
çabasıyla, NASA 2018’de Ay Keşif Uydusunu (LRO) 
fırlatmayı planlıyor. (II) Ayın yüzeyinden sadece 50 
kilometre yükseklikte kutupsal bir yörüngede seyahat 
eden insansız uzay aracı, kesin konumlarını belirlemek 
için şüphelenilen buz tortularına yüksek çözünürlüklü 
bir nötron sensörü odaklayacak. (III) Gemi güneş ışığı 
alan bir yere inebilir ve pille çalışan bir aracı karanlık 
bir kratere gönderebilirdi ve piller çabucak bitebilirdi 
(OLUMSUZ) (ZAMAN UYUMSUZLUĞU) (IV) Fakat 
buz muhtemelen gömülü olduğundan ve ay toprağı 
ile karıştığından, NASA ayrıca kazmak ve toprak 
örneklerini analiz etmek için de bir insansız uzay roketi 
indirmeye ihtiyaç duyacaktır. (V) 2021 için planlanan 
bu görev zorludur; çünkü gölgeli alanlarda çalışan 
araçlar güneş enerjisini kullanamaz.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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64. (I) Bir sporcunun vücudu, kendi boyunda, atlet olmayan 
birinin vücudundan daha ağır olmalıdır, çünkü atletin 
kemikleri ve kasları daha yoğundur. (II) Sporcular 
standart ağırlık-boy tablolarına başvurduklarında 
ve ağır tarafta olduklarını gördüklerinde, yanlışlıkla 
çok yağlı olduklarına inanabilirler. (III) Ancak, bu 
doğru değildir, diğerleri için uygun olabilecek ağırlık 
standartları sporcular için uygun değildir.(OLUMLU 
ANLAM) (IV) Dolayısıyla, vücuttaki yağ oranını ölçüm 
testleri gibi önlemler, vücut yapısı hakkında daha 
yararlı bilgiler verir.(OLUMLU ANLAM) (V) Sonuç 
olarak, atletler arasında, özellikle genç kadınlarda, 
artan anormal yeme alışkanlıklarının görülme sıklığı 
endişeye neden olmaktadır. (OLUMSUZ ANLAM)

(IV).cümle anlam olarak olumlu iken, (V).cümlede “as 
a consequence” ile olumsuza geçemeyiz.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

65. (I) Dünyanın en büyük yırtıcılarından biri olarak 
gösterdikleri durumları sayesinde büyük beyazlar 
yeryüzünde bilinen en iyi köpekbalıkları arasındalar, 
ancak çiftleşme alışkanlıkları hakkında hala 
hiçbir şey bilinmiyor. (II) Bir araştırmaya göre, 
araştırmacılar, Kuzey Pasifik Okyanusu’nda büyük 
beyazlar için bir çiftleşme yeri olabilecek ücra bir 
noktayı keşfettiklerinden, yakın tarihte bu değişebilir.  
(III) Başlangıçta, Baja Yarımadası’nın 1,553 mil 
batısı olan bu bölgeye, “büyük beyaz kafe” lakabını 
verdiler, çünkü onlar köpekbalıklarının bölgeye 
beslenmek için gidebileceğinden şüpheleniyorlardı. 
(IV) Köpekbalıkları, mevsimsel olarak California 
kıyılarından Hawaii'ye ve denizin açıklarındaki alana 
kadar uzun mesafelere göç ederler.(O ÖZEL BÖLGE 
GEÇMEMEKTEDİR) (V) Ancak, bilim adamlarının 
açıkladığı gibi, bölgenin büyük beyazlar için beslenme 
zemini olduğu teorisi yanlış olabilir.

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

Pastörizasyon, birçok gıda maddesinin, özellikle de içecek-
lerin raf ömrünü uzatmak için uygulanan bir tekniktir. Süt, te-
reyağı, peynir gibi süt ürünleri, çeşitli konserve gıdalar, mey-
ve suları, şuruplar, düşük alkollü içecekler (bira ve şarap 
gibi), badem, yumurta, sirke ve hatta su, mevcut bakteri ve 
diğer zararlı patojenlerin çoğalmasını önlemek için pastöri-
ze edilir. Gıdaların bozulmasını önlemek için ısıtma işlemi 
insanlar tarafından çok uzun süredir bilinmektedir. Ancak, 
bu yiyecek bozulmasının nedeni Louis Pasteur tarafından 
keşfedildi. O, bakteriler, maya ve küf gibi mikroorganizmala-
rın, gıdaların ekşimesinin ya da görünümlerinin bulanık hale 
gelmesinin ardındaki sebep olduğunu tespit etti. Louis Pas-
teur şarabın tadını değiştirmeden toksik mikroorganizmaları 
öldürmek için gereken zamanı ve sıcaklığı belirledi. Buna 
pastörizasyon adını verdi ve bira, sirke, süt ve diğer birçok 
sıvıyı korumak için uygulanan işlemin patentini ölümünden 
sonra aldı. 

66. Paragrafa göre Louis Pasteur, ----.
 “was the first person to provide scientific backing 

for heating foodstuff to make them last longer”

 “gıda maddelerini daha uzun süre dayanacak 
şekilde ısıtmak için bilimsel destek sağlayan ilk kişi 
oldu.”

“Louis Pasteur şarabın tadını değiştirmeden toksik 
mikroorganizmaları öldürmek için gereken zamanı 
ve sıcaklığı belirledi. Buna pastörizasyon adını verdi 
ve bira, sirke, süt ve diğer birçok sıvıyı korumak için 
uygulanan işlemin patentini ölümünden sonra aldı.”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

67. Paragrafta açıktır ki Louis Pasteur tarafından 
pastörizasyon olarak tanımlanan şey
 had already been performed by people before him 

 “daha önce başkaları tarafından gerçekleştirilmişti”

“Gıdaların bozulmasını önlemek için ısıtma işlemi 
insanlar tarafından çok uzun süredir bilinmektedir.”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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68. Paragrafta açıkça belirtiliyor ki ----.
 “pasteurization can be applied on a variety of food 

and beverages”

 “pastörizasyon çeşitli yiyecek ve içeceklerde 
uygulanabilir”

“Süt, tereyağı, peynir gibi süt ürünleri, çeşitli konserve 
gıdalar, meyve suları, şuruplar, düşük alkollü içecekler 
(bira ve şarap gibi), badem, yumurta, sirke ve hatta 
su, mevcut bakteri ve diğer zararlı patojenlerin 
çoğalmasını önlemek için pastörize edilir.”

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

69. - 71. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Dengeli bir besin ağı, bir ekosistemin düzgün işleyişi söz ko-
nusu olduğunda bir zorunluluktur. Bir bölgedeki belirli bir tü-
rün nüfusu artarsa, mevcut kaynaklara büyük baskı uygula-
yabilir ve tüm besin ağını aşağıya çekebilir ve sonuç olarak 
ekosistemde karışıklığa neden olabilir. Çöller, tipik olarak su 
ve bitki örtüsü kıtlığı ile bilinir. Bu yüzden çöldeki yoğunluğa 
bağlı kısıtlayıcı ilk faktör, su ve gıda gibi kaynaklar için reka-
bettir. Sonoran çölündeki su kaynakları belli bir miktarda kır 
kurdunu besleyebiliyorsa, bu çöldeki popülasyonu bundan 
öteye geçmeyecek. Benzer şekilde, Saguaro kaktüsünün 
popülasyonu yalnızca belli sayıda çalıkuşunu besleyebili-
yorsa, nüfusu bu sayı ile sınırlı kalacaktır. Bu örneklerde kır 
kurdu veya çalıkuşunun nüfusu artarsa, ortaya çıkan türler 
arası rekabet, açlıktan ölmeye veya su / yiyecek aramak için 
göçe neden olacaktır. Her iki durumda da bu, nüfuslarını en 
uygun seviyeye kadar kısıtlar.

69. Paragrafa göre ----.
 an increase in the population of a species might 

result in damage to an ecosystem

 “bir popülasyonun artması, bir ekosisteme zarar 
verebilir”

“Bir bölgedeki belirli bir türün nüfusu artarsa, mevcut 
kaynaklara büyük baskı uygulayabilir ve tüm besin 
ağını aşağıya çekebilir ve sonuç olarak ekosistemde 
karışıklığa neden olabilir.”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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70. Paragrafta açıktır ki çöllerde ----. 
 generally do not have abundant resources for 

survival of large numbers of species

 genellikle çok sayıda türün hayatta kalması için bol 
miktarda kaynak yoktur

“Bu örneklerde kır kurdu veya çalıkuşunun nüfusu 
artarsa, ortaya çıkan türler arası rekabet, açlıktan 
ölmeye veya su / yiyecek aramak için göçe neden 
olacaktır.”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

71. Paragraftan çıkarılabilir ki ----.
 “it is the availability of food and water resources 

that determines the population of species in an 
ecosystem”

 “bir ekosistemdeki tür popülasyonunu belirleyen 
şey gıda ve su kaynaklarının varlığıdır”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

72. - 74. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Bu küresel ısınma çağında ve çok sayıda beklenmedik so-
nucunda, enerji kaynağının çıktısı kirliliğe doğrudan katkıda 
bulunabileceğinden ve böylelikle küresel ısınmanın teh-
ditlerini artırabileceğinden yakıt seçimimiz konusunda çok 
dikkatli olmamız şarttır. Gerçekten çevre dostu olan enerji 
kaynakları çok az ve hidroelektrik bunlardan biridir. Hidroe-
lektriğin kullanımında bazı dezavantajlar olsa da diğer temel 
enerji kaynaklarının dezavantajlarıyla kıyaslandığında çok 
da fazla değildir ve avantajları daha fazladır. Su çarkları, 
eskiden beri insan medeniyetleri tarafından inşa edilmiştir. 
Romalılar, Mısırlılar ve diğer birçok uygarlığın onu kullandı-
ğı biliniyor. Bu ilkel su çarkları esas olarak tahılları öğütme 
gibi tarımsal amaçla kullanılmıştır. Elektrik üreten ilk hidro-
elektrik santrali Amerika Birleşik Devletleri’nde 1882 yılında 
inşa edilmiştir. Hidroelektrik o kadar çok avantaja sahipti 
ki yakında hidroelektrik barajlar Niagara’da ki dahil Ameri-
ka’nın dört bir yanına yayılmaya başlamıştı.
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72. Paragrafa göre, ----.
 “the number of environment friendly energy 

sources is not high”

 “çevre dostu enerji kaynakları sayısı yüksek 
değildir”

“Gerçekten çevre dostu olan enerji kaynakları çok az 
ve hidroelektrik bunlardan biridir.”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

73. Paragrafın yazarı inanıyor ki küresel ısınmanın 
şiddeti ----.
 “might have to do with the use of fuels that are not 

environment friendly”

 “çevre dostu olmayan yakıtların kullanımı ile ilgili 
olabilir”

“Bu küresel ısınma çağında ve çok sayıda beklenmedik 
sonucunda, enerji kaynağının çıktısı kirliliğe doğrudan 
katkıda bulunabileceğinden küresel ısınmanın 
tehditlerini artırabileceğinden yakıt seçimimiz 
konusunda çok dikkatli olmamız şarttır.”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

74. Paragraftan çıkarılabilir ki ----.
 “the advantages of hydroelectricity are more than 

its disadvantages”

 “hidroelektriğin avantajları dezavantajlarından 
daha fazladır.”

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

Son zamanlarda, tüm dünyada çeşitli iklim değişiklikleri ol-
muştur. Kirlilik her geçen gün artıyor ve aynı şey kontrol et-
mek için sınırlı araçlar için de geçerli ki bunun sonucu olarak 
etkiler ve ters etkiler büyük ölçüde ortaya çıkmaya başla-
mıştır. Sıcaklıktaki artış, okyanus sularının asitlenmesine ve 
ozon tabakasının yok olmasına yol açabilir. En büyük endi-
şe buzulların erimesidir ki bu da dünyanın bir gün su altında 
kalması ve bunun öncesinde yalnızca karla kaplı dağlarda 
ve buzullarda var olabilen hayvanların yok olması gibi dü-
şük bir ihtimalin olduğunu gösterir. Kutup ayıları, kutuplara 
özgüdür ve bu problemden en kötü etkilenen hayvan türle-
rinden biridir. Çoğu kutup ayısı, buzullar erirken boğularak 
hayatlarını kaybetti; çünkü buzullar, hayvanların alışkın ol-
duğu dönemden önce eridiler. Boğulmanın sebebi, bu kutup 
ayılarının yüzememesi değildir; aslında birlikte millerce yü-
zebilirler, ancak buz tabakaları arasında yüzmeye alışkınlar 
ve buz tabakalarının olmaması onları hassas yapar.

75. Paragrafa göre kutup ayıları boğuluyor çünkü ----.
 “the ice sheets between which they swim have 

been lost”

 “arasında yüzdükleri buz örtüsü kayboldu”

“Çoğu kutup ayısı, buzullar erirken boğularak 
hayatlarını kaybetti; çünkü buzullar, hayvanların 
alışkın olduğu dönemden önce eridiler.”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

76. Paragraftan anlaşılabilir ki ----.
 “there are not sufficient ways to take increasing 

pollution under control”

 “artan kirliliği kontrol altına almak için yeterli çözüm 
yok”

“Kirlilik her geçen gün artıyor ve aynı şey kontrol 
etmek için sınırlı araçlar için de geçerli ki bunun 
sonucu olarak etkiler ve ters etkiler büyük ölçüde 
ortaya çıkmaya başlamıştır.”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

77. Paragrafın yazarı açıkça ortaya koyuyor ki 
iklimdeki değişiklikler ----.
 “are not limited to a certain part of the world”

 “dünyanın belli bir bölümüyle sınırlı değil”

“Son zamanlarda, tüm dünyada çeşitli iklim 
değişiklikleri olmuştur.”

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

Teknolojinin kullanımı sayesinde yaşam standardımız arttı. 
İhtiyaçlarımız daha kolay bir şekilde karşılanmakta. Tek-
noloji, gıda ürünlerinin artması nedeniyle tarımda ilerleme 
kaydetti. Mühendislik ve mimarlık alanındaki gelişmelere 
bağlı olarak güçlü uygar yapıların inşa edilmesi mümkün 
olmuştur. Teknoloji her endüstriyi geliştirmiştir. Bu sayede 
işletmeler büyüdü, daha çok istihdam olanakları yaratıldı. 
Teknolojideki gelişmeler, daha yeni ve daha hızlı ulaşım 
ve iletişimin evrimine sebep olmuştur. Teknoloji kullanımı, 
genetikten dünya dışı alana kadar uzanan alanlarda araş-
tırmaları hızlandırdı. Bilgisayar ve internet teknolojileri her 
yerde bulunmaktadır. Her sektörü değiştirdiler; tıp, turizm, 
eğitim, eğlence ve diğerleri. Teknoloji hayatın her alanına 
dokundu, daha kolay, daha iyi ve farklı hale getirdi. Teknolo-
ji, yaşamı değiştirdi. Teknoloji olmasaydı elektrik üretmemiz 
ya da kullanmamız mümkün olmazdı. Bugün elektrik, tekno-
loji sayesinde çeşitli yollarla üretilebiliyor. Isı enerjisi, elekt-
rik üreten bir elektrik jeneratörüne bağlı türbinleri çalıştıran 
mekanik enerjiye dönüştürülür. Asma ve yer altı kablolarını 
kullanarak, teknoloji sayesinde elektrik, dünyanın en uzak 
köşesindeki en küçük haneye ulaştırılır. 

78. Paragrafa göre teknoloji ----.
 “has made things easier in many sectors”

 “birçok sektörde işleri kolaylaştırdı.”

“Teknoloji hayatın her alanına dokundu, daha kolay, 
daha iyi ve farklı hale getirdi.”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

79. Paragrafta açıktır ki elektrik üretimi ----.
 “is possible through different ways due to 

technology”

 “teknoloji sayesinde farklı yollarla mümkündür”

“Teknoloji olmasaydı elektrik üretmemiz ya da 
kullanmamız mümkün olmazdı. Bugün elektrik, 
teknoloji sayesinde çeşitli yollarla üretilebiliyor.”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

80. Paragraf genel olarak ----ı ele almaktadır.
 “the benefits of technology in many realms of life”

 “teknolojinin yaşamın birçok alanındaki faydaları”

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.


