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1. Göbeklitepe’deki keşiflerden önce, akademik çevreler, 
insanların yerleşik hayata geçip avcı-toplayıcı 
uygulamalarını geride bıraktıktan sonra tapınaklar 
yapmaya başladığına inanıyordu.

A) obscure:belirsiz, anlaşılması zor

B) sedentary: yerleşik

C) tangible: somut, maddi

D) redundant: işsiz, fazlalık

E) ordinary: sıradan

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

2. Konuşmanın düşüncelerimizi en açık ve yaratıcı 
biçimde aktarmak için hizmet eden bazı yönleri vardır.

A) compete: yarışmak 

B) disguise: gizlenmek

C) convey: taşımak, aktarmak

D) imply: ima etmek

E) allege: iddia etmek

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

3. Çoğu siyaset bilimcisi, Filistin’in gelişme için ihtiyaç 
duyduğu şeyin, onu ilk başta bağımsız bir ülke 
olarak kabul etmeyi reddeden bazı ülkeler tarafından 
tanınması olduğuna katılmaktadır.

A) maintenance: bakım, sürdürme

B) recognition: tanıma, kabul etme

C) satisfaction: tatmin

D) delineation: tasvir, betimleme

E) ratification: onay

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

4. Dinlerin öğretileri bu kutsal metinlerde açıkça ifade 
edildiğinden, herhangi bir dinin mensupları kutsal 
kitaplara güvenirler.

A) hardly: güçlükle, zar zor

B) vaguely: belli belirsiz

C) bluntly: açıkça 

D) respectfully: hürmetle

E) necessarily: muhakkak, mutlaka

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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5. Oyun, çocukluğun başlıca işidir ve son yıllarda giderek 
daha fazla araştırma, oyunun insanın gelişimindeki 
hayati önemini göstermiştir.

A) inadequacy: yeterlilik

B) elimination: ortadan kaldırma

C) competition: müsabaka

D) redundancy: fazlalık

E) importance: önem

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

6. İş sebebiyle yurtdışına çıkarken seyahat eden 
kişi, uçuşun ertelenebileceğini hesaba katmak 
zorundadırlar.

A) put off: ertelemek 

B) put up with: katlanmak

C) pull down: düşürmek, yıkmak 

D) settle down: yerleşmek, durulmak

E) take into account: hesaba katmak

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

7. Dünya genelindeki müzik hayranları uydu radyo 
alıcılarını geleneksel radyolara tercih ediyor.

throughout: her tarafında baştan başa

over: (expressing prefer) tercih ifade ederken kullanılır

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

8. Harcama alışkanlıkları kişiden kişiye farklılık 
gösterdiğinden, bir çift için ortak bir kredi kartı almak 
hem büyük bir finansal risk hem de bir avantaj olabilir.

Cümle genel bir yargıdan bahsettiğinden ilk boşlukta 
“Geniş zaman” kullanmak doğru olacaktır. 

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

9. Amerikanın eski başkanlarından biri olan Woodrow 
Wilson demokrasinin istikrarlı ve gelişen bir ülkenin en 
önemli yönü olduğu inancını taşıyordu.

“be of the opinion / belief that”

“the most essential aspect of a nation”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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10. Herhangi bir kişinin altında çalışmak istemeyenler 
açısından, serbest meslek geçinmek için mükemmel 
bir fırsat olabilir.

İlk boşluk bir kısaltmadır ve cümlenin orijinali “for 
those who doesn’t want to work under anyone”dır, 
etken bir yapıolduğu içinde “not wanting” şeklinde 
kısaltılmalıdır. 

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

11. Pasif öfkede doğrudan iletişim yoktur, bunun yerine 
(mesaj) iğneleyici olarak iletilir.

A) moreover: “ek olarak”; geçiş bağlacıdır, cümle alır, 
iki cümle arasında anlamsal paralellik aranır.

B) likewise: “aynı şekilde”; geçiş bağlacıdır, cümle 
alır, iki cümle arasında anlamsal paralellik aranır.

C) afterwards: “ardından”; zaman bağlacıdır, cümle 
alır.

D) meanwhile: “o esnada”; geçiş bağlacıdır, cümle 
alır.

E) instead: “yerine”;geçiş kelimesi olarak veya cümle 
sonunda kullanılır, cümle alır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

12. Modaya ilgisi olanlar, giysileri üst üste giymenin sadece 
soğuk günlerde yalıtım yaratmanın bir yolu değil, aynı 
zamanda şık görünmenin de bir yolu olduğunu bilirler.

“on cold days” – soğuk günlerde

“in a casual way” – gündelik bir tarzda

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

13. Aile üyeleri arasındaki kötüleşen bir ilişkiyi ihmal 
etmek yerine, kişinin birlikte kalmaya dikkat etmesi ve 
diğer üyeleri aynı şeyi yapmaya teşvik etmesi gerekir. 

A) Irrespective of: “bakmaksızın” isim veya isim 
tamlaması alır. Cümleler arasında tezat olmalıdır.

B) Due to: “sebebiyle”; bağlaçtır, isim veya isim 
tamlaması alır, iki cümle anlamca paralel olmalıdır.

C) Despite: “-e rağmen”; bağlaçtır, isim veya isim 
tamlaması alır, iki cümle arasında tezat aranır.

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

E) As opposed to: “-in aksine” İsim veya isim 
tamlaması alır. Zıtlık belirtir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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14. Endüstriyel devrimden sonra makineler daha çok 
yönlü hale geldiği için işsizlik, toplumsal yaşama 
yönelik bir tehdit oluşturmaya başladı.

A) as: ”çünkü / -dıkça, dikçe”; bağlaçtır, cümle alır, 
anlamca paralel iki cümleyi bağlar.

B) although: “-e rağmen”; bağlaçtır, cümle alır, iki 
cümlearasında tezat aranır.

C) unless: “madıkça, medikçe”; koşul bağlacı, cümle 
alır.

D) in case: “-sa diye, olması ihtimaline karşı”; 
bağlaçtır, cümle alır. Tedbir ifade eder.

E) providing:“eğer, olduğu sürece”.Cümle alır. Koşul 
bağlacıdır. İki cümle anlamca paralel olmalıdır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

15. Çocuk dahiler, çok küçük yaşta kelimeleri öğrenir 
ve diğer çocuklar küçük cümleler oluşturmaya 
başlamadan bile önce akıcı konuşurlar.

A) even before: “den önce” 

B) unless: “olmazsa,-medikçe,-madıkça”; bağlaçtır, 
cümle alır, iki cümle arasında ‘Zaman’ uyumu 
aranır.

C) as though: “güya, sanki,-mış gibi”; cümle alır.

D) providing: “koşuluyla”; koşul bağlacıdır,

E) ever since: “-den beri”; zaman bağlacıdır. Simple 
past ve Present perfect tenslerinin kullanılması 
gerekir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

16. Gelişmemiş ülkelere yardım etmek o kadar karmaşık 
bir konudur ki birçok gelişmiş ülke bu ülkelere yardım 
göndermekte tereddüt etmektedir.

Boşluğun ardından bir sıfat tamlaması geldiği için 
“such… that” doğru cevaptır. 

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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17. Eski Mısırlılar ölümden sonra yaşamı kazanma 
ihtimaline inandıklarından dolayı ölüleri ebedi 
yaşamları için hazırlayacak bir süreç izlediler.

A) Though: “-e rağmen”; bağlaçtır, cümle alır, 
anlamca çelişen iki cümleyi bağlar.

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

C) Whenever: “-dığı / diği zaman / her ne zaman 
olursa olsun”; zaman bağlacıdır, iki cümle arasında 
zaman uyumu ister.

D) Whereas: “halbuki, -iken”; bağlaçtır, cümle alır, iki 
cümle arasında zıtlık ifade eder.

E) Since: “çünkü”; bağlaçtır, cümle alır, anlamca 
paralel iki cümleyi bağlar.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

18. Ebeveynlerin eğitim sürecine katılımı sadece 
sosyalleşme süreci için değil, aynı zamanda çocukların 
entellektüel kapasitesi için de yararlı olacaktır.

A) such / as: “örneğin, gibi”; edattır, isim alır, ayrıldığı 
vakit araya çoğul isim girer.

B) as / as: “kadar, gibi”; eşitlik ifade eder, 
kıyaslamalarda kullanılır, kendisinden sonra isim 
ya da yarım cümle alır.

C) neither / nor: “ne…ne de…”; aynı türde sözcükleri 
bir araya getirir.

D) so / that: “o kadar…ki”; bağlaçtır, cümle alır, araya 
sıfat ya da zarf alır ya da araya “many-much-few-
little” ve bir isimle kullanılır.

E) not only / but also: “sadece..değil, aynı 
zamanda..”; aynı türde sözcükleri bir araya getirir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

19. Antartik buzulları denize çöktükçe, bilim insanları 
bunun deniz seviyelerindeki artış için ne anlama 
gelebileceğini araştırmaya çabalıyorlar. 

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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20. Eleanor Roosevelt nispeten az bilinen bir çocukluk 
dönemine rağmen, dünyada en çok beğenilen ve ünlü 
kadınlardan biri olarak bilinir.

A) Because of: “sonucunda, yüzünden, sebebiyle”; 
edattır, isim alır. İki cümle anlamca paralel 
olmalıdır.

B) In terms of: “açısından, bakımından”; edattır, isim 
alır.

C) In case of: “olma ihtimaline karşı”; tedbir ifade 
eder isim alır.

D) In spite of: “-e rağmen”; edattır, isim veya isim 
tamlaması alır, iki cümle arasında çelişki aranır.

E) Unlike: “-nın aksine”; edattır, isim veya isim 

tamlaması alır, iki cümle anlamca zıt olmalıdır.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

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

da ifadeyi bulunuz.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Birleşik Devletler ve 
Sovyetler Birliği müttefik olarak birlikte savaştı. (21) Ancak, 
iki ülke arasındaki ilişki bir zamanlar gergindi. Amerikalılar 
uzun süredir Sovyet komünizminden sakınıyorlardı ve Rus 
lider Stalin’in kendi ülkesini zorbaca yönetmesinden endi-
şe duyuyorlardı. Sovyetler, Amerikalıların yıllardır SSCB’yi 
uluslararası toplumun (22) meşru bir parçası olarak kabul 
etmeyi reddetmesi ve aynı zamanda on milyonlarca Rus’un 
ölümüyle (23) sonuçlanan İkinci Dünya Savaşı’na geç gir-
mesine kızgındı. Savaş bittikten sonra, bu sıkıntılar ezici bir 
karşılıklı güvensizlik ve düşmanlık duygusuna (24) dönüş-
tü. Doğu Avrupa’daki Savaş Sonrası Sovyet yayılmacılığı 
birçok Amerikalının Rusların dünyayı kontrol etme konu-
sundaki korkularını tetikledi. Böyle düşmanca bir ortamda 
Soğuk Savaştan dolayı hiçbir taraf (25) sorumlu tutula-
mazdı; Aslında bazı tarihçiler bunun kaçınılmaz olduğuna 
inanıyorlar.

21. Boşlukta bir ara geçiş bağlacına ihtiyaç vardır ve 
cümleler arasında tezat olduğu için “However” doğru 
seçenektir.

A) Besides: ayrıca

B) However: ancak 

C) Furthermore: dahası 

D) Meanwhile: bu arada

E) Thus: sonuç olarak

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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22. A) weak: güçsüz

B) frustrated: hayal kırıklığına uğramış

C) trivial: önemsiz

D) aggressive: saldırgan

E) legitimate: meşru

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

23. A) gave in: teslim olmak, teslim etmek

B) took on: biriyle uğraşmak, üstüne almak

C) looked into: incelemek, gözden geçirmek

D) resulted in: sebep olmak, sonuçlanmak

E) put down: yazmak, kaydetmek, isyan bastırmak, 
yere koymak, eleştirmek.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

24. Cümlenin anlamına bakıldığında “ripen” “olgunlaşmak” 
kelimesinin ardından “into” edatı gelmelidir çünkü bir 
dönüşümden söz ediliyor. 

A) under

B) over

C) for

D) below

E) into

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

25. Bir şeyden sorumlu tutmak, bir şeyle suçlamak 
anlamında “blame” fiili arkasından “for” edatı alır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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26. - 30. sorularda, aşağıdaki parçada 
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya 

da ifadeyi bulunuz.

İlk Dünya Mutluluk Raporu Nisan 2012'de BM(Birleşmiş 
Milletler) tarafından yayınlandı. O günden bu yana mutluluk, 
toplumsal ilerlemenin ve kamu politikasının hedefinin doğru 
ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Haziran 2016'da EİKÖ  
(26) kendini (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü), in-
sanların refahını hükümetlerin çabalarının merkezine yer-
leştirmeye adadı. Norveç, 2017 yılı için küresel mutluluk 
sıralamasında en üst sıralarda yer alıyor. Norveç, 2016’da 
4. sırada yer aldı ve 2017’de 1. sıraya çıktı. İlk onda yer 
alan (27) diğer tüm ülkelerde ülkeler arasında ve zaman 
içerisinde mutluluk farklılıklarını (28) açıklamak için kul-
lanılan gelir, sağlıklı yaşam beklentisi, zor zamanlarda 
(29) güvenecek birisi, cömertlik, özgürlük, iş ve hükü-
mette yolsuzluğun yokluğu ile ölçülen güven gibi 6 de-
ğişkenin hepsi bulunuyor. Norveç zayıf petrol fiyatlarına  
(30) rağmen sıralamanın en üstüne çıkıyor. Bazen 
Norveç'in petrol zenginlikleri nedeniyle değil, buna rağmen 
yüksek mutluluğunu gerçekleştirdiği ve sürdürdüğü söylenir.

26. Commit oneself to….Cümle anlamsal açıdan 
“kendini” kelimesini gerektirdiği ve OECD isimli kuruluş 
tekil olduğu için “itself” seçeneği doğrudur.

A) themselves: kendileri

B) each other: birbirine, birbirini

C) another: başka bir, öbürü, bir daha

D) others: diğerleri, başkaları (zamir)

E) itself: kendini, bizzat kendi

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

27. Cümle anlamsal açıdan “diğer” kelimesini gerektirdiği 
ve boşluğun ardında bir isim bulunduğu için sıfat 
konumundaki “other” seçeneği işaretlenmelidir.

A) others: diğerleri, başkaları (zamir)

B) other: diğer başka. (sıfat)

C) much: çok (sayılamayan isimlerle)

D) each: her biri, her bir

E) every: her, her bir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

28. “Use” fiili ardından infinitive bir yapı gerektirdiği 
ve cümle etken olduğu için “to explain” seçeneği 
işaretlenmelidir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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29. A)  put down: yazmak, kaydetmek, isyan bastırmak, 
yere koymak, eleştirmek

B) come off: açığa çıkmak, meydana gelmek

C) count on: güvenmek

D) turn on: bir cihazı açmak

E) look after: bakmak, ilgilenmek

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR. 

30. Boşluktan önce olumlu bir anlam varken boşluktan 
sonra olumsuz anlama geçiş yapılmıştır. Bunu 
“despite” bağlacıyla sağlamalıyız.

A) despite: -e rağmen (isim alır)

B) thanks to: sayesinde

C) through: vasıtasıyla, aracılığıyla.

D) besides: -nın yanısıra

E) though: _e rağmen (cümle alır)

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

31. En etkili ağrı kesicilerden biri olan parasetamol, 
1890’larda keşfedildi, ----.
Cümlesi anlamca OLUMLU, zaman olarak past 
ve isim-zamir uyumu açısından “paracetamol” 
değerlendirilmelidir.

A) “bu nedenle baş ağrısı, kas ağrıları ve artrit gibi 
birçok durumu tedavi etmek için kullanılır” seçeneği 
herhangi bir geçiş olmadan “present” zamana 
geçmiştir, iki cümle arasında zaman uyumu yoktur.

B) “altında yatan iltihaplanma ve eklem şişmesi 
üzerinde bir etkisi yoktur” seçeneği herhangi bir 
geçiş olmadan “present” zamana geçmiştir, iki 
cümle arasında zaman uyumu yoktur.

C) “fakat onun acıyı nasıl hafiflettiği bugün hala 
gizemini koruyor” seçeneği “yet” ile anlamca 
olumluya geçmiş ve bir çelişki oluşmuştur. 
“Today” ile tense değişikliği mümkün olmuş ve 
son olarak “it” ile isim-zamir akışı sağlanmıştır.

D) “Parasetamolün birçok markası ve formu 
mevcutken” bir geçiş olmadan “present” zamana 
geçmiştir, iki cümle arasında zaman uyumu yoktur.

E) “aşırı dozda Parasetamolün ciddi zararlara 
yol açması ihtimaline karşı” bir geçiş olmadan 
“present” zamana geçmiştir, iki cümle arasında 
zaman uyumu yoktur.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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32. Insanlar görev performanslarına gruplar halinde 
tek başlarına olduğundan daha az çaba harcama 
eğilimindedirler ----.
Cümlesi anlamca OLUMSUZ, isim-zamir akışı 
bakımından “people” değerlendirilmelidir.

A) “önemli görevlerin hızlı veya etkili bir şekilde 
gerçekleştirilmesi gerektiğinde” seçeneği anlamca 
olumludur, oysaki zaman bağlacı “when” ile 
cümleler anlamca paralel olması gerekir. Ayrıca bu 
seçenekte “people” karşılanmamaktadır.

B) “görevleri yerine getirmekte gruplar bireylerden 
daha etkili olduğundan” seçeneği anlamca 
olumludur, oysaki “since” ile cümleler anlamca 
paralel olması gerekir. Ayrıca bu seçenekte 
“people” karşılanmamaktadır.

C) “görevleri verimli bir şekilde yerine getiremez ve iyi 
kararlar verememe ihtimaline karşı” seçeneğinde 
yer alan “in case” ile yukarıdaki cümle arasında bir 
tedbir anlamı oluşmamaktadır.

D) “onları elde etmek için gruplar oluşturabilelim 
diye” seçeneği hem “we” zamiri ile alakasız hem 
de “so that” anlamca iki olumlu cümle ile bir araya 
gelmektedir.

E) “görev etkili ve ilginç olmadığı veya onların 
katkıları açıkça belirlenebilir olmadığı sürece” 
seçeneği hem anlamca örtüşmekte hem de isim-
zamir uyumu açısından “their” – “people” ifadeleri 
örtüşmektedir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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33. ----, sadece birkaç on yıl önce akla getirilemeyecek 
olan uzun mesafeli yolculuklara gidebiliriz.
Cümlesi anlamca OLUMLU, isim-zamir uyumu 
açısından “we” değerlendirilmeli ve zaman olarak 
“present”tır.

A) “Jet uçakları, otoyollar ve yüksek hızlı demiryolu 
hatları sayesinde” seçeneği anlamca olumludur 
ve yukarıdaki cümleyle örtüşmektedir. 

B) “Havayollarının çok sayıda ekonomik bilet 
satmasından dolayı” seçeneği anlamca ilgisizdir. 

C) “Oldukça gelişmiş teknoloji kullanan yüksek 
hızlı demiryolu sisteminin aksine” seçeneği 
ile yukarıdaki cümle arasında bir zıtlık ilişkisi 
bulunmamaktadır.

D) “Tren hizmetleri kapsamında yapılan faaliyetlere 
rağmen” seçeneği anlamca olumludur, dolayısıyla 
yukarıdaki cümle ile bir çelişki oluşturmaz.

E) “Birçok hızlı trenin geleneksel şebeke ile uyumlu 
olduğu gerçeği göz önüne alındığında” seçeneği 
ile yukarıdaki cümle arasında isim-zamir uyumu 
bulunmamaktadır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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34. Galileo önceki bilim insanlarının çoğundan 
farklıydı ----.
Cümlesi anlamca OLUMLU, isim-zamir uyumu 
bakımından “Galileo” dikkate alınmalı ve zaman 
olarak “past” bir cümle.

A) “gelecekteki bilim adamları için temel oluşturan bir 
takım bilimsel kavrayışlar sağlamasına rağmen” 
seçeneği anlamca olumludur, oysaki “although” ile 
olumsuz anlama geçilmelidir. 

B) “çünkü teorilerini gözlemlerine dayandırdı ve 
deneyler kullanarak onları doğruladı” seçeneği 
hem anlamca olumludur (“because” ile 
anlamca paralellik gerekir) hem “isim-zamir 
akışı açısından “he” ile örtüşmekte hem de 
zaman olarak uyumludur. 

C) “ki onun hareket kanunları araştırması ve 
teleskoptaki iyileştirmeleri dünyanın daha iyi 
anlaşılmasına yardımcı olmuştur” seçeneği 
anlamca ilgisiz olup “whose” önündeki kelimeyi 
tanımlamamaktadır.

D) “halbuki Aristo daha ağır nesnelerin daha hafif 
olanlardan daha hızlı düştüğünü öğretti” seçeneği 
ile yukarıdaki cümle arasında bir zıtlık ilişkisi 
bulunmamaktadır.

E) “sıklıkla, yanlış bir şekilde, bir teleskobun 
oluşturulması ile ilişkilendirildiği için” seçeneği ile 
yukarıdaki cümle arasında zaman uyumu yoktur.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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35. ----, ancak onun tüketimi başlangıçta Paris’le 
sınırlıydı. 
Cümlesi anlamca OLUMSUZDUR, “but” söz konusu 
olduğu için doğru cevabın anlamca OLUMLU olması 
gerekir. Ayrıca isim-zamir uyumu açısından “its” 
değerlendirilmeli ve son olarak, “past” bir cümledir.

A) “Çay, Fransa'ya, 17. yüzyılın başında, diğer 
Avrupa ülkeleriyle aynı zamanda ulaştı” seçeneği 
anlamca olumlu, zaman olarak “past” ve “its” 
ile “tea” isim-zamir açısından uyumludur. 

B) “Çayın yaygın biçimde benimsenmesi, beslenme 
düzeni, içki alışkanlıkları, örf ve görgü kurallarını 
kökten değiştirdi” seçeneği ile yukarısı arasında bir 
çelişki yoktur. 

C) “Yüzyılın başında çay çok pahalıydı, ağır 
vergilendiriliyordu” seçeneği anlamca olumsuzdur. 

D) “Yüzyılın sonuna gelindiğinde, çay yoksulların 
temel içecekleri olarak biranın yerine geçmişti” 
seçeneği ile yukarısı arasında bir çelişki yoktur. 

E) “Çay, 16. yüzyılda ve 17. yüzyılın başlarında 
Doğu'ya giden Avrupalı gezginler tarafından içildi 
ve anlatılmıştır” seçeneği ile yukarısı arasında bir 
çelişki yoktur.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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36. ----. Örneğin, bir erkek çita, bölgesini keskin kokan 
bir idrarla belirler ve bu, ziyaretçi erkekleri uzak 
durmaları için uyarır. 
Cümlesi bir erkek çitanın idrarıyla koku yayarak 
mesaj vermeye çalıştığından bahsederek bir örnek 
vermektedir. Dolayısıyla doğru cevapta da kokuyla ve 
hayvanla ilgili bir cümle geçmelidir.

A) “Koku, muhtemelen hayvan iletişiminin en yaygın 
temel aracıdır” seçeneği ile yukarıdaki cümle 
örnekleme açısından örtüşmemektedir. 

B) “Koku ile iletişim, misk geyiği ve bazı misk kedileri 
gibi kimi hayvanlar için tehlikeli olabilir” seçeneği 
ile yukarıdaki cümle örnekleme açısından 
örtüşmemektedir. 

C) “Arılar, eşekarıları, karıncalar, güveler ve diğer 
böcekler, iletişim aracı olarak feromonlara büyük 
ölçüde bel bağlarlar” seçeneği ile yukarıdaki cümle 
örnekleme açısından örtüşmemektedir. 

D) “Kokular çok fazla bilgi içerir - ziyaretçilere 
hayvanın cinsiyetini, yaşını söyler ve hatta bireysel 
olarak tanımlayabilir” seçeneği ile yukarıdaki 
cümle örnekleme bakımından uyuşmaktadır.

E) “Bazı köpekbalığı türleri, okyanustaki kan 
damlalarını yaklaşık bir mil mesafeden fark 
edebilirler” seçeneği ile yukarıdaki cümle 
örnekleme açısından örtüşmemektedir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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37. Mars’ın zaman içinde nasıl değişip gelişmiş 
olabileceğini anlamanın yanı sıra, ----.
Cümlesi anlamca OLUMLU ve dolayısıyla diğer 
cümlenin de OLUMLU anlamda olması beklenir. “In 
addition to” ile başlayan cümlede “understanding” 
eylemini bir kişi ya da kişi grubu yapacağı için doğru 
cevapta özneyi bu yönde aramak gerekir. 

A) “NASA, nehirlerin ve okyanusların onun 
erken geçmişindeki belirgin özellikleri olmuş 
olabileceklerini bildirir” seçeneği anlamca ilgisizdir.

B) “Mars, bazı bölgelerde mikrobik yaşamı 
destekleyebilecek sıcak ve ıslak bir dünya idi” 

C) “geniş su birikintileri, gezegenin kuzey ve güney 
kutuplarında buz tabakaları içinde sıkışmış gibi 
görünür” 

D) “bilim adamları, suyun bulunmasının onlara daha 
değerli bir şey bulmalarında yardımcı olacağını 
umuyor” seçeneği anlamca olumludur ve her 
iki cümlenin de ortak öznesi “scientists” olduğu 
görülmektedir.

E) “bilim adamları, Kızıl Gezegen’in ekvator ile 
kuzey kutbu arasındaki bölgede bir buz tabakası 
keşfettiler” seçeneği anlamca ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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38. ----, onlar hala çok önemli bir eşitsizlik ve farklılık 
kaynağıdır. 
Cümlesi anlamca OLUMSUZDUR ve “still” 
ifadesi sanki çelişki bağlaçlarını çağrıştırır gibi 
görünüyor. İsim-zamir uyumu açısından da “they” 
değerlendirilmelidir. Cümlenin “present” olduğu da 
gözden kaçırılmamalıdır.

A) “Erkek ve kadınların genel olarak toplumda keskin 
bir şekilde farklı rollerde oldukları görüldüyse de” 
seçeneği ile yukarıdaki cümle arasında zaman 
uyumu bulunmamaktadır. 

B) “Her çeşit cinsiyet eşitsizliği devam ederken” 
seçeneği ile yukarıdaki cümle arasında bir zıtlık 
ilişkisi yoktur. 

C) “Bazı toplumlarda, erkek ve kadın rolleri geçmişte 
olduğundan daha az keskin biçimde farklılaşmış 
hale gelmesine rağmen” seçeneği anlamca 
olumlu, isim-zamir uyumu açısından da “they” 
ile “male and females” örtüşmektedir.

D) “Erkekler ve kadınlar tarafından gerçekleştirilen 
roller, doğal biyolojik özelliklerden kaynaklanmış 
gibi göründüğünden” seçeneği ile yukarıdaki 
cümlede yer alan “still” anlamca örtüşmemektedir. 

E) “Sanki erkekler ve kadınlar farklı türlerin 
üyeleriymiş gibi” seçeneği anlamca ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

39. Memelilerde, vücut çok ısınırsa, ----. 
Cümlesi “if conditional type-1” kurulumundadır

A) “sıcaklığınızın kontrol altında tutulabileceği 
çeşitli yöntemler vardır” seçeneği bir durum arz 
etmektedir.

B) “beyindeki hipotalamus, ter bezlerine, ter atarak 
onu soğutması sinyalini gönderir” seçeneği 
anlamca örtüşmekte ve ayrıca “type-1” uyumu 
görülmektedir.

C) “bir ciltteki ter bezleri daha çok ter çıkarır” seçeneği 
genele gitmektedir.

D) “ciltteki tüyler vücut ısısını kontrol etmeye de 
yardımcı olur” seçeneği ilgisizdir.

E) “kalp veya beyin yetmezliği gibi ölümle 
sonuçlanabilecek ciddi sonuçlar olabilir” seçeneği 
ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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40. Sokrates’in kendisi tarafından varsayılan belli bir 
teori bilinmemesine rağmen, ----.
Cümlesi anlamca OLUMSUZ ve söz konusu “even 
if” olduğu için diğer cümlenin anlamca OLUMLU 
olması beklenir, ayrıca isim-zamir akışı açısından da 
“Socrates” değerlendirilmeye alınması gerekir.

A) “o batı felsefesinin kurucularından biri olarak 
anılacaktır” seçeneği anlamca olumlu olup, isim-
zamir uyumu açısından da “he” ile “Socrates” 
örtüşmektedir. 

B) “sohbetlerde sunulduğu kadar hoş biri değildir” 
seçeneği anlamca olumsuzdur.

C) “onun hakkında pek fazla şey bilinmiyor” seçeneği 
anlamca olumsuzdur. 

D) “soylu bir aileye ait değildi” seçeneği hem olumsuz 
hem de zaman uyumu yoktur. 

E) “kadınlara, arkadaşlarının çoğundan daha çok 
değer verirmiş gibi görünüyordu” seçeneği ile 
yukarısı arasında zaman uyumu bulunmamaktadır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

41. Android kullanıyorsanız, ----.
Cümlesi bir “if conditional type-1” kurulumundadır, 
ayrıca isim-zamir uyumu açısından “you” 
değerlendirilmelidir.

A) “çoğu telefon güncelleme ve hata düzeltmeleri 
almakta yavaştır” seçeneği ilgisiz ve “you” 
bağlantısı bulunmamaktadır. 

B) “onlar, onların yavaşlığına alışık olmalılar” seçeneği 
ilgisiz ve “you” bağlantısı bulunmamaktadır.

C) “Android akıllı telefonlar geniş bir donanım, fiyat 
ve kullanıcı deneyimleri yelpazesi sunar” seçeneği 
ilgisiz ve “you” bağlantısı bulunmamaktadır.

D) “nispeten çok daha ucuz olduklarının farkında 
olurdunuz” seçeneği type-2 formunda yazılmıştır. 

E) “telefonunuzu virüs açısından periyodik olarak 
kontrol etmelisiniz” seçeneği anlamca uyumlu 
ve type-1 formundadır, ayrıca “you” bağlantısı 
sağlanmıştır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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42. The United Nations’ education, science and 
culture branch has designated nearly two hundred 
new locations as official World Heritage Sites in 
recent days.
A) Birleşmiş Milletlerin eğitim, bilim ve kültür şubesi, 

neredeyse iki yüz yeni konumu resmi Dünya Mirası 
Alanı olarak belirledi. (in recent days?)

B) Birleşmiş Milletlerin eğitim, bilim ve kültür şubesi, 
son zamanlarda iki yüz yeni konumu resmi Dünya 
Mirası Alanı olarak belirlemiştir. (nearly?)

C) Birleşmiş Milletlerin eğitim, bilim ve kültür şubesi, 
son günlerde neredeyse iki yüz konumu resmi 
Dünya Mirası Alanı olarak tanımıştır. (new?)

D) Birleşmiş Milletlerin eğitim, bilim ve kültür şubesi, 
son günlerde neredeyse iki yüz yeni konumu resmi 
Dünya Mirası Alanı olarak belirledi.

E) Birleşmiş Milletlerin eğitim, bilim ve kültür şubesi, 
geçtiğimiz yıllarda neredeyse iki yüz konumu resmi 
Dünya Mirası Alanı olarak tanımıştır. (new?)

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

43. Smart home technology promises to make your 
living space more comfortable, more convenient, 
and more secure.
A) Akıllı ev teknolojisi, yaşam alanınızı daha rahat, 

daha kullanışlı ve daha güvenli hale getirecektir. 
(promises to?)

B) Akıllı ev teknolojisi, sadece yaşam alanınızı 
daha rahat, daha kullanışlı hale getirmiyor, aynı 
zamanda daha güvenli hale getirmeyi de vaat 
etmektedir. (and?)

C) Akıllı ev teknolojisi, yaşam alanınızı muhtemelen 
daha rahat, daha kullanışlı ve daha güvenli hale 
getirmeyi vaat etmektedir.

D) Akıllı ev teknolojisi, sadece yaşam alanınızı daha 
rahat, daha kullanışlı hale getirmiyor, aynı zamanda 
daha güvenli hale getirmeyi de garantiliyor.

E) Akıllı ev teknolojisi, yaşam alanınızı daha rahat, 
daha kullanışlı ve daha güvenli hale getirmeyi vaat 
etmektedir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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44. For the past couple of months, hackers have 
breached the computer networks of companies 
that operate nuclear power facilities in the US.
A) Geçtiğimiz birkaç aydır, bilgisayar korsanları 

ABD’deki nükleer güç tesislerini işleten şirketlerin 
bilgisayar ağlarını ihlal etti.

B) Son aylarda, bilgisayar korsanları ABD’deki 
nükleer güç tesislerine sahip olan şirketlerin 
bilgisayar ağlarını ihlal etti.

C) Son aylarda, bilgisayar korsanları ABD’deki 
nükleer güç tesislerine sahip olan şirketlerin 
bilgisayar ağlarını mahvetmiştir.

D) Geçen aylarda, çok sayıda bilgisayar korsanı 
ABD’deki nükleer güç tesislerini işleten şirketlerin 
bilgisayar ağlarına girdi.

E) Geçtiğimiz birkaç aydır, bir takım bilgisayar korsanı 
ABD’deki nükleer güç tesislerini işleten şirketlerin 
bilgisayar ağlarını ihlal etti.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

45. Emotional intelligence taps into a fundamental 
element of human behavior that is distinct from 
your intellect.
A) Duygusal zekâ, aklınızdan farklı olan temel insan 

davranışı unsuru ve temelinden faydalanır.

B) Duygusal zekâ, aklınızdan farklı olan temel insan 
davranışı unsurunu kullanmaktadır.

C) Duygusal zekâ, aklınıza çok benzeyen temel 
insan davranışı unsuru ve temelinden faydalanır.

D) Aklınızdan farklı olan insan davranışı unsurunu 
kullanan duygusal zekâ en temel öğelerden 
biridir. (Özneyi nitelemek için kullanılan relative 
clause soru kökünde yoktur.)

E) Aklınızdan farklı olan insan davranışı unsurunu 
kullanan duygusal zekânın en temel öğelerden 
biri olduğu bilinir. (Özneyi nitelemek için kullanılan 
relative clause soru kökünde yoktur.)

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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46. If North Korea carries out the missile launch aimed 
toward Guam, the U.S. could attempt to shoot 
down the missiles.
A) Kuzey Kore Guam’a yönelik füze denemesini 

gerçekleştirmiş olsaydı, Amerika Birleşik Devletleri 
füzeleri vurmaya çalışabilirdi.

B) Kuzey Kore Guam’a yönelik füze denemesini 
gerçekleştirmiş olsaydı, Amerika Birleşik Devletleri 
günümüzde füzeleri vurmaya çalışırdı.

C) Kuzey Kore Guam’a yönelik füze denemesini 
gerçekleştirirse, Amerika Birleşik Devletleri füzeleri 
vurmaya çalışabilir.

D) Kuzey Kore Guam’a yönelik füze denemesini 
gerçekleştirince, Amerika Birleşik Devletleri 
füzeleri vurmaya çabalamıştır.

E) Kuzey Kore Guam’a yönelik füze denemesini 
gerçekleştirir gerçekleştirmez, Amerika Birleşik 
Devletleri füzeleri vurmak için harekete geçti.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

47. Existing electric cars reduce carbon emissions 
by 54% compared with petrol-powered ones, 
according to America’s National Resources 
Defence Council. 
A) Mevcut elektrikli otomobiller, Amerika Ulusal 

Kaynakları Savunma Konseyi’nden alınan bilgilere 
göre, benzinle çalışan araçlara kıyasla karbon 
emisyonlarını % 54 oranında azaltırlar.

B) Günümüz elektrikli otomobilleri, Amerika Ulusal 
Kaynakları Savunma Konseyi’nin raporuna 
göre, benzinle çalışan araçlara kıyasla karbon 
emisyonlarını % 54’e varan oranda azaltmaktadır.

C) Elektrikli otomobiller, Amerika Ulusal Kaynakları 
Savunma Konseyi’nin raporuna göre, benzinle 
çalışan araçlara kıyasla karbon emisyonlarını % 
54’e varan oranda yükseltmektedir. (existing?)

D) Mevcut elektrikli otomobiller, Amerika Ulusal 
Kaynakları Savunma Konseyi’ne göre, benzinle 
çalışan araçlara kıyasla karbon emisyonlarını % 
54 oranında azaltmaktadır.

E) Elektrikli otomobiller, Amerika Ulusal Kaynakları 
Savunma Konseyi’nin raporuna göre, benzinle 
çalışan araçlara kıyasla karbon emisyonlarını 
güya % 54’e varan oranda yükseltmektedir. 
(existing?)

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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48. Geleneksel telekomünikasyon şebekeleri, zaman ve 
mesafe ile ilişkili engelleri aşmamıza izin verirken, 
yeni multimedya alanı bize bilgi akışında can alıcı 
fiziksel ipuçları eklememize imkan vermektedir.
A) Although traditional telecommunications networks 

have allowed us to cross barriers associated with 
time and distance, the new multimedia realm is 
allowing us to include basic physical cues in the 
information stream.

B) While traditional telecommunications networks 
have allowed us to cross barriers associated with 
time and distance, the new multimedia realm is 
allowing us to include vital physical cues in the 
information stream.

C) As traditional telecommunications networks have 
allowed us to cross barriers associated with 
time and distance, the new multimedia realm is 
allowing us to include essential physical cues in 
the information stream.

D) If traditional telecommunications networks had 
allowed us to cross barriers associated with time 
and distance, the multimedia realm could have 
allowed us to include vital physical cues in the 
information stream.

E) Traditional telecommunications networks have 
allowed us to cross barriers associated with time 
and distance. In contrast, the new multimedia 
realm is allowing us to include vital physical cues 
in the information stream.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

49. Türkiye, Rusya’nın domates ve diğer tarımsal 
ürünlerin ithalatı kısıtlamalarına karşı, karşılıklı 
önlem almaya ihtiyaç duyabilir.
A) Turkey will need to take reciprocal measures 

against Russia’s restrictions on imports of 
tomatoes and other produces soon.

B) Turkey needs to take a number of reciprocal 
measures against Russia’s restrictions on imports 
of tomatoes and other produces.

C) Turkey will need to take reciprocal measures 
against Russia’s restrictions not only on imports of 
tomatoes but also on other produces.

D) Turkey may need to take reciprocal measures 
against Russia’s restrictions on imports of 
tomatoes and other produces.

E) Turkey may have needed to take reciprocal 
measures against Russia’s restrictions on imports 
of tomatoes and other produces.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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50. Uzun mesafeli ticaret, ortaçağda tüccarlar yurt 
dışına yolculuk eden yolcuların korunması için 
dernekler kurmaya başlar başlamaz daha güvenli 
hale geldi.
A) Long-distance trade became safer during the 

middle Ages as merchants started to make up 
associations for the protection of travellers who 
went abroad.

B) Long-distance trade would become safer during 
the middle Ages if merchants began to form 
associations for the protection of travellers who 
journeyed abroad.

C) Long-distance trade became safer during the 
middle Ages once merchants began to form 
associations for the protection of travellers who 
journeyed abroad.

D) Long-distance trade became safer in the middle 
Ages as soon as some merchants began to form 
associations for the sake of travellers who went 
abroad.

E) Long-distance trade barely became safer in the 
middle Ages even if a number of merchants began 
to form associations for the sake of travellers who 
went abroad.

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

with not only how close it is to the equator, but also 
other factors, such as ocean currents and altitude, 
are also important.

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

C) Whether somewhere is hot or cold is to do with 
how close it is to the equator, but other factors, 
including ocean currents and altitude, are also 
important. (especially?)

D) Whether somewhere is hot or cold is absolutely 
to do with how close it is to the equator, but such 
factors as ocean currents and altitude, are not 
important.

E) Whether somewhere is hot or cold is absolutely to 
do with how close it is to the equator. In contrast, 
many factors like ocean currents and altitude, are 
not critical.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

52. Düzenli egzersiz yapmak Alzheimer riskini 
azaltmak veya başlangıcını ertelemek için yararlı 
olabilir, çünkü beyindeki sinir hücreleri yaşam 
boyunca yenilenirler.
A) Because neurons in the brain regenerate 

throughout life, getting regular exercise may be 
beneficial for reducing the risk, or delaying the 
onset of Alzheimer. (bağlacın yeri ters)

B) Getting regular exercise is beneficial for reducing 
the risk, or delaying the onset, of Alzheimer, so 
neurons in the brain regenerate throughout life.

C) As long as neurons in the brain regenerate 
throughout life, getting regular exercise will be 
beneficial for delaying the onset of Alzheimer and 
also for reducing the risk.

D) Getting regular exercise might be beneficial 
for reducing the risk, or delaying the onset, 
of Alzheimer, because neurons in the brain 
regenerate throughout life.

E) As long as neurons in the brain regenerate 
throughout life, getting regular exercise will be 
beneficial for reducing the risk, or delaying the 
onset of Alzheimer.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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53. Almanya’nın Asya ve başka yerlerdeki üreticilere 
karşı rekabet edebilirliğini sürdürebilmesinin 
sebebi yeni teknolojiyi iyi kullanmış olmasıdır.
A) The reason why Germany and its neighbours have 

been able to sustain their competitiveness against 
manufacturers in Asia and elsewhere is that they 
have made good use of new technology.

B) Since it made good use of new technology, 
Germany was able to sustain its competitiveness 
against manufacturers in Asia and elsewhere in 
the past.

C) The reason why Germany has been able to sustain 
its competitiveness against manufacturers in Asia 
and elsewhere is that it has made good use of new 
technology.

D) Since it has made good use of new technology 
recently, Germany has managed to sustain its 
competitiveness against manufacturers in Asia 
and elsewhere.

E) The reason why Germany has sustained its 
competitiveness against manufacturers in Asia 
and elsewhere is that it has been able to make 
good use of new technology.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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54. Kök hücreler iki önemli özellik ile diğer hücre 
türlerinden ayırt edilirler. Ilk olarak, bazen uzun 
süreli hareketsizliklerden sonra hücre bölünmesi 
yoluyla kendilerini yenileyebilen uzmanlaşmamış 
hücrelerdir. Ikinci olarak, belirli fizyolojik veya 
deneysel koşullar altında, özel işlevleri olan 
dokuya veya organa özgü hücreler haline gelmek 
üzere sevk edilenlerdir. Bağırsak ve kemik iliği 
gibi bazı organlarda kök hücreler, yıpranmış veya 
hasar görmüş dokuları onarmak ve değiştirmek 
için düzenli olarak bölünürler. (OLUMLU ANLAM) 
----.
A) “Kök hücreler, vücudunuzdaki her organ ve 

dokunun temelidir” seçeneğinde isim-zamir akışı 
yok (they-them-the cells..gibi)

B) “Vücuttaki farklı yerlerden gelen birçok farklı kök 
hücre türü vardır” seçeneğinde isim-zamir akışı 
yok (they-them-the cells..gibi)

C) “Ancak, pankreas ve kalp gibi diğer organlarda, 
onlar sadece özel koşullar altında bölünürler” 
(OLUMSUZ ANLAM)

D) “Ancak, bu iki kritik becerinin ötesinde, 
yapabilecekleri ve yapamayacakları şeylerde çok 
çeşitlilik gösterirler”

E) “Kök hücreler, erken yaşlar ve büyüme sırasında 
vücudun birçok farklı hücre tipine dönüşmesi 
konusunda dikkate değer bir potansiyele sahiptir”

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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55. Erkekler ve kadınlar farklı yapıdadır ve beyinlerinin 
işleyişi de böyledir. Kadınlar beyninin sol ve 
sağ tarafını kullanmaya eğilimli iken, erkekler 
sol tarafını daha çok kullanma eğilimindedir. 
Beynimizin sol tarafı, mantıksal akıl yürütme ve 
problem çözme becerilerinden sorumludur ve 
sağ taraf, akılcı dil işlevleri, yaratıcılık, yüz algılama 
ve duygular oluşturmaktan sorumludur. ----. Bu 
nedenle, erkekler beynin sol tarafını daha fazla 
kullandıklarından, mantıksal akıl yürütme ve 
mantık uygulanarak durumlarla başa çıkmada 
daha verimli olurlar. Kadınlar beyninin her iki 
yanını kullanırlar ve bu nedenle, yaratıcılık ile 
meseleler ve sorunlar ile başa çıkarlar.
A) “Yani, beynimizin sol tarafı IQ’muza ve sağ taraf 

da bizim EQ’lerimize bakar” seçeneği öndeki 
cümlenin açıklamasını yapmaktadır”

B) “Ayrıca beynimizin sağ tarafı, duygularımızı, 
düşüncelerimizi ve dilimizi kavrayabilme 
yeteneğimizden sorumludur”

C) “Dolayısıyla kadınlar, yeni dilleri öğrenme ve 
yaratıcı olma konusunda daha iyi olmaları ile de 
bilinirler”

D) “Limbik sistem davranış, duygular ve hafıza gibi 
insani yönleri ele alır”

E) “Dolayısıyla, bu aşamalarda, bir kadın aşırı 
derecede duygusal ve huysuz görünebilir” hangi 
aşamalarda?

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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56. ----. Örneğin, insanların gülen veya üzgün yüz 
simgelerine baktıkları deneylerde, dinlemekte 
oldukları müzik gördüklerini etkilemiştir. Bir vuruş 
bile kalp hızımızı etkiler ve insanlar birlikte şarkı 
söylerken nefesleri senkronize hale gelebilir ve 
olumlu duygular artabilir. Müzikal kalıpların işitsel 
beyin sapının yanı sıra işitsel korteks, sinir ödül 
sisteminin parçaları ve hafıza ve duyguyla ilgili 
diğer alanları etkilediğini bildiğimizde, bu etkiler 
belki de şaşırtıcı değildir. 
A) “Müzik dinleme deneyimi çılgınca farklılık 

göstermektedir” 

B) “Bilim adamları, insan beyninin müziği nasıl 
işlediğini anlamada büyük ilerlemeler kaydetti” 

C) “Müziğin kişinin beyin faaliyeti üzerinde ciddi bir 
etkisi olduğu bir sır değildir” 

D) “Müzik öğrenimi, daha güçlü sözcüklerin gelişimini 
teşvik edebilir” 

E) “Müzik, dünyayı algılama şeklimizi değiştirerek ruh 
halimizi değiştirebilir”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

57. Son yıllarda ABD’de standart test puanlarının 
düşmesi yüzünden, bazı yöneticiler öğrencilerin 
oyun alanları yerine (OLUMSUZ) sınıfta daha 
fazla vakit geçirmesi gerektiğine inanıyorlar. ----. 
Fiziksel aktivite beyne kan akışını artırarak, 
öğrenme için gerekli olan hafıza, dikkat ve yaratıcığı 
harekete geçirebilir. (OLUMLU ANLAMA GEÇILMIŞ) 
Dolayısıyla, çocuklar etrafta koştururken 
vücutlarına egzersiz yaptırıyor gibi görünse de, 
aslında beyinlerine de egzersiz yaptırıyor olabilirler. 
A) “Akademik öğrenim, uzun zamandır sınıf alanına 

sürdürülmektedir” fiziksel aktivite?

B) “Sonuç olarak, akademik öğrenmenin kapalı 
ortamla sınırlı olmaması gerekir” 

C) “Ancak, bulgular egzersiz ve akademik faaliyetlerin 
karşılıklı olarak bir kenara bırakılamayacaklarını 
göstermektedir”

D) “Çok az öğretmen, sınıf dışı etkinlikleri akademik 
eğitimin bir parçası olarak düzenli bir şekilde 
kullanır” olumsuz anlam ve geçiş yok.

E) “Benzer şekilde, çoğu öğretmen, oyun alanının 
hareket faaliyetleri için kullanılması gerektiğini 
düşünmektedir” boşluktan önceki cümleyle 
uyuşmuyor.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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58. ----. Alaska’nın ormanları ve Florida bataklıkları 
arasında, Rocky Dağları’nı, Arizona çöllerini, 
Mississippi’yi ve daha fazlasını geçeceksiniz. 
Gördüğünüz şeyin görkeminden etkileneceksiniz. 
Doğanın maruz kaldığı hırpalanmaya da 
şaşıracaksınız. 
Paragrafta bir ülkedeki büyüleyici çeşitli yerlerden 
bahsetmektedir.

A) “Batı’nın en önemli nehirlerinden bazıları, 
Colorado’nun dışına, Utah, New Mexico, Arizona 
ve Wyoming’in çorak çölüne doğru akar”

B) “Mississippi Nehri’nden çoğu zaman Batı’nın en 
doğu sınırı olarak bahsedilir”

C) “En kapsamlı tanımında, Batı Amerika Birleşik 
Devletleri, ülkenin arazisinin yarısından fazlasını 
kapsayan en büyük bölgedir”

D) “Amerika’yı bir baştan diğer başa seyahat 
ederseniz, doğal dünyanın en iyi manzaralarından 
bazılarını göreceksiniz”

E) “Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük bölge 
olarak, öyle bir çeşitlilik vardır ki Batı, çoğu zaman 
bölgelere ayrılır”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

59. Ekonomi, biyoloji, fizik ve kimya gibi diğer 
bilimlerle aynı yöntemleri kullanan bir sosyal 
bilimdir. Bu diğer bilimler gibi, o model veya teorileri 
kullanır. ----. Onları, gerçek dünyadaki ekonomik 
olayları anlamamıza, açıklamamıza ve tahmin 
etmemize yardımcı olmaları için kullanırız. 
A) “O, Antropoloji, psikoloji ve sosyolojinin yanında 

bir “sosyal bilim” olarak sınıflandırılır” zamir olarak 
“them” karşılanmamaktadır.

B) “Ancak, ekonomistler sık sık ekonomiyi, 
birtakım doğal fenomenlere dayanan ampirik 
bir bilim olarak kurmaya çalışırlar” ortada bir 
çelişki bulunmamaktadır. Zamir olarak “them” 
karşılanmamaktadır.

C) “Sonuç olarak, o doğa bilimlerine benzeyen 
herhangi bir şeye dayanmaz” Zamir olarak “them” 
karşılanmamaktadır.

D) “Ekonomik modeller veya teoriler, gerçek 
dünyanın basitleştirilmiş tasvirleridir”

E) “Ekonomi, bu sistemin içinde faaliyet gösteren 
kişilerin kararlarının toplamından oluşur” zamir 
olarak “them” karşılanmamaktadır. 

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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60. (I) Bazı ekonomik çalışmaların gösterdiği gibi, bir kişi 
ne kadar uzun süre işsiz olursa, onun için iş bulmak 
o kadar zorlaşır. (II) Birçok şirket uzun zamandır 
çalışmayanları işe almak konusunda isteksizdir. 
(III) Resmi olarak işgücünün bir parçası olarak 
sayılmayan, çalışmak istediklerini söyleyen 6,7 milyon 
Amerikalı vardır. (IV) Öte yandan, işsizlikle mücadele 
etmek için eğitim düzeni tamamen değiştirilmelidir.  
(V) Bu insanları ekonomiye entegre etmek uzun ve 
pahalı bir girişim olacaktır.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

61. (I) İnsanlar binlerce yıldır gece gökyüzüne bakmaktadır. 
(GENEL) (II) Gökbilimciler sadece yıldızları değil 
uzayla ilgili her şeyi araştırırlar - göktaşlarından ve 
Güneş Sistemi gezegenlerinden milyarlarca ışık 
yılı uzaktaki galaksilere. (III) Astronomi faydalı da 
bir hobidir ve birçok amatör yıldız gözlemcisi, arka 
bahçe teleskopları veya dürbünlerle gece gökyüzünü 
gözlemekten keyif alır. (IV) Gökbilimciler gökyüzünü 
her gözlemlediğinde, zamanda geriye doğru 
bakıyorlar. (V) Bunun sebebi, ışığın uzaydaki uzak 
nesnelerden bize ulaşmasının uzun zaman almasıdır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

62. (I) İlk uygarlıkların en eskileri, hepsi kozmosun aynı 
temel görüşünü paylaştı: Dünya’nın merkezde olması.
(PAST) (II) NASA Dünya’nın tüm kainatın kalbinde 
yer aldığı fikrini tamamen reddetmiştir. (PRESENT 
PERFECT) (III) Sümerler, Babiller ve Mısırlılar, hepsi 
Güneş’i, Ay’ı, yıldızları ve gezegenleri çevremizde 
döndürdüler.(PAST) (IV) Belirli açıklamalar, bir antik 
toplumdan diğerine değişiyordu. (PAST) (V) Ancak, 
nihayetinde Avrupalıların zihinlerine hükmetmeye 
başlayanı ise, Yunan filozofların ard arda gelen 
nesillerince oluşturulanı olmuştur. (PAST)

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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63. (I) En geniş anlamıyla, işsizlik basitçe bir işe sahip 
olmama durumu anlamına gelir. (OLUMLU) (II) Yine 
de, ekonomistler için bu yeterli bir tanım değildir. 
(OLUMSUZ) (III) Örneğin, işgücü piyasası, geleneksel 
olarak, uzun süredir işsiz olanlar için esnek olarak 
tanımlanır. (IV) Birkaç haftadır işsiz olan bir ofis 
çalışanı ile iş bulmada becerileri artık yararsız olan 
bir fabrika teknisyeni arasında büyük fark vardır.  
(V) İlki kısa zamanda tekrar işe başlarken diğerinin 
tekrar eğitime tabi olması gerekebilir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

64. (I) Doğa, depresyon ve anksiyetenin kontrol altına 
alınmasına ve iyileştirilmesine yardımcı olabilecek pek 
çok çareye sahiptir. (GENEL) (II) Passiflora incarnata 
olarak da bilinen, çarkıfelek çiçeği, kaygı ve depresyon 
tedavisinde, kantaron, melisa ve Kediotu kökü gibi otlar 
ile birlikte kullanılan bir bitkidir. (ÖZEL) (III) Bu bitkinin, 
onu etkili bir doğal sakinleştirici yapan flavonoid gibi 
yararlı unsurlar içerdiği bilinmektedir. (ÖZEL) (IV) O 
ayrıca bir kişinin ruh halini rahatlatma, bu nedenle 
endişeyi önleme eğilimi gösteren Monoamin Oksidaz 
İnhibitörleri (MAOIs) açısından zengin bir kaynaktır. 
(ÖZEL) (V) Bu bitki, yerli Amerikalılar ve Avrupalılar 
tarafından uykusuzluk, histeri ve anksiyete gibi sağlık 
sorunlarını tedavi etmek için kullanıldı. (ÖZEL)

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

65. (I) Bildiğimiz üzere sinemanın kökenleri, Thomas 
Edison tarafından 1891’de patentlenmiş ve kinetoskop 
olarak bilinen bir makinede yatar. (II) Bu makine, 
farklı fotoğraf karelerini o kadar hızlı gösteriyordu 
ki; hareketli bir resim izlenimi vermiştir. (III) ABD’de 
birbirleriyle ciddi rekabet içinde olan çeşitli film 
şirketleri kurulmuştu. (IV) İlk filmler yalnızca bir veya iki 
dakika sürdü, ancak 1900’lü yılların başlarında filmler 
hikâye anlatmaya başladı. (V) Film endüstrisine 
giderek daha fazla teknik yenilik getirildi, bunların 
en önemlisi 1927’de sesin sunulmasıydı.

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

Küreselleşme, üretim, teknolojiler, pazar ve lojistik arasın-
daki bağlantı anlamına gelir. Kısacası, farklı ülkelerdeki 
insanlar, şirketler ve hükümetler arasındaki iletişimi hızlan-
dırıyor. Hem iyi hem de kötü tarafı vardır. Bir ölçüde kültürel 
kimliğin kaybına neden olmasına ve yerel piyasa oyuncula-
rını kademeli olarak yok etmesine rağmen, aynı zamanda 
bir bölgedeki yaşam standardını yükseltebilir. Asya sokakla-
rındaki Macdonald satış mağazaları, Japon karikatürlerinin 
ya da ‘Anime’nin ABD’deki popülerliği ve Arap ülkelerindeki 
hip-hop çılgınlığı hepsi küreselleşmenin en iyi örnekleridir. 
Yıllar geçtikçe Çin gibi ülkeler gerçekten kendilerini küre-
sel ekonominin bir parçası haline getirmekten faydalandılar. 
Çin, dünyanın son yıllardaki yüzde 9,8’lik bir büyüme hızıyla 
en hızlı büyüyen ekonomisi haline geldiğinden, küreselleş-
menin en iyi örneği olarak öne çıkıyor. Günümüz dünyasın-
da küreselleşme kaçınılmazdır. Bunu kucaklamak ve kişinin 
kendi avantajı olarak kullanması en iyisidir.

66. Paragrafa göre küreselleşmenin ----.
 …”has negative effects on local markets”

 ...”yerel piyasalar üzerinde olumsuz etkileri vardır.”

“Bir ölçüde kültürel kimliğin kaybına neden 
olabilmesine ve yerel piyasa oyuncularını kademeli 
olarak yok edebilmesine rağmen…”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

67. Paragraftan anlaşılabilir ki ----.
 …”countries or companies cannot refrain from

the effects of globalization in modern times”

 … “Ülkeler ya da şirketler, modern zamanlarda 
küreselleşmenin etkilerinden kaçınamazlar”

“Günümüz dünyasında küreselleşme kaçınılmazdır.”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

68. Yazarın küreselleşmeye karşı tutumu ----.
A) pessimistic: karamsar

B) neutral: tarafsız

C) unfavorable: olumsuz

D) satirizing: eleştirel

E) supporting: destekleyici

“Paragrafın son cümlesinde “küreselleşmeyi 
Kucaklamak ve kişinin kendi avantajı olarak 
kullanmak en iyisidir.” Denildiği için yazarın tutumunun 
destekleyici olduğu söylenebilir.”

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

İnternet, günümüzde reklamcılığın en hesaplı aracı olup, 
çok sayıda insana ulaşmaktadır. Dünya çapında İnternet 
kullanıcılarının sayısı sürekli artması sebebiyle, işletme 
sahipleri için çok olumlu bakılan bir alandır. Daha küçük 
işletmeler, daha küçük reklam bütçeleri ile sınırlıdır, bu ne-
denle, elde ettikleri herhangi bir kanaldan en iyi şekilde fay-
dalanmaları gerekir. Internet, uğraşması kolay olan tama-
men tehlikesiz ve düşük kaynaklı bir kullanım aracını temsil 
etmektedir. Küçük bir işletme sahibi kendi başına bir takım 
İnternet reklamcılığı yöntemlerini üstlenebilir veya bunun 
için aynı şeyi yapacak bir ekip ekip tutabilir. Her iki durum-
da da amaç, şirketin varlığını çeşitli şekillerde hissettirmek 
ve insanların firma, sunduğu hizmetler ve ürünleri hakkında 
konuşmalarını sağlamak olmalıdır.

69. Paragrafa göre, bir şirketinin reklamını yapmasının 
asıl amacı ----.
 …”is to make that company and its products heard 

in different areas”

 …”şirket ve ürünlerinin farklı alanlarda 
duyurulmasını sağlamaktır”

“Her iki durumda da amaç, şirketin varlığını çeşitli 
şekillerde hissettirmek ve insanların firma, sunduğu 
hizmetler ve ürünleri hakkında konuşmalarını 
sağlamak olmalıdır.”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

70. Paragraftan anlaşılabilir ki ----.
 …”there is no other advertising medium as wide-

reaching as the Internet”

 …”Internet kadar kapsamlı reklam aracı yoktur.”

“İnternet, günümüzde reklamcılığın en uygun maliyetli 
aracı olup, en fazla insana ulaşmaktadır.”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

71. Paragrafa en uygun başlık hangisi olabilir?

 “What is the role of Internet in advertising?”

 “İnternetin reklamcılıktaki rolü nedir?”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.



www.pelikanyayinevi.com.tr

Sosyal Bilimler

Çözüm - 2
Hakkı Kurban - Celil Ural

72. - 74. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Kimlik hırsızlığı, çoğunlukla örgütlenmiş suç şebekeleri 
veya kişiler tarafından çaresizlikten gerçekleştirilir. Bu bir 
fırsattan doğan suçtur, dolayısıyla failin suçlu olması gerek-
mez, sadece bir fırsat görüp ona sıçrayan korkmuş bir birey 
olabilir. Organize suç örgütleri için çalışan arsız suçlular bile 
operasyonlarını gerçekleştirmek için bu yasadışı uygulama-
ya bel bağlamıştır. Genellikle fail, belirli bir şahsın kişisel 
bilgilerini çalar ve şahsın servetine erişmek ya da kazanıl-
mış menfaatlerini ele geçirmek için hileli bir şekilde kullanır. 
Kişisel bilgiler, banka hesap numaralarını, sosyal güvenlik 
numaralarını, şifreleri, kullanıcı adlarını veya kredi kartı 
bilgilerini içerebilir. Bu bilgi, hesaplarından para çalmanın 
yanı sıra, mağdurun adına kredi almak ya da yeni hesaplar 
açmak için kullanılabilir. Fail, bu bilgileri bazı cezai amaçlar 
için de kullanabilir ve mağdur, ancak bu cezai fiillerden so-
rumlu tutulduğu zaman bunu fark edecektir.

72. Paragrafa göre, kimlik hırsızlığına maruz kalanlar 
----.
 “may not be aware of this incident until it is too late”

 …”Çok geç olmadan bu olaydan haberdar 
olmayabilir.”

“Fail, bu bilgileri bazı cezai amaçlar için de kullanabilir 
ve mağdur, ancak bu cezai fiillerden sorumlu tutulduğu 
zaman bunu fark edecektir.”

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR. 

73. Paragraftan anlaşılabilir ki ----.
 …”identity theft includes various types of 

information from the victim”

 “Kimlik hırsızlığı kurbanlardan alınan çeşitli bilgi 
türlerini içerir”

“Kişisel bilgiler, banka hesap numaralarını, sosyal 
güvenlik numaralarını, şifreleri, kullanıcı adlarını veya 
kredi kartı bilgilerini içerebilir.”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

74. Paragrafta altı çizili ve kalın harflerle yazılmış 
“desperation” kelimesine en yakın anlamlı kelime 
----tur.
A) hopelessness: umutsuzluk

B) curiosity: merak

C) fear: korku

D) request: istek, rica

E) willingness: istekli olma

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

“I scream, you scream,...” herkes bu komik şarkı sözlerini 
biliyordur. Buzdan yapılan tatlılar yaklaşık binlerce yıldır var, 
ancak her zaman bir çubuk üzerinde olmuyorlardı. Eskiden 
aristokratlar, dağın tepesinden mutfaklarına kar getirtir ve 
aşçılar üzüm suyu, meyve, şarap ve tatlı şuruplarla bu 
karları tatlandırırdı. Dondurulmuş şekerler, İran İmparator-
luğu’ndan bu yana varlar, ancak dondurmadan daha çok 
buzdan yapılmış şekerlere benziyorlardı. Asıl dondurma 
1700’lü yıllarda tanıtıldı ve Quaker yerleşimcileri tarafından 
Amerika’ya getirildi. O dönemde, dondurma yapımı, henüz 
soğutma olmadığından sıkıca kapatılmış tencereler ve çok 
miktarda buz gerektiren emek yoğun bir süreçti; bu nedenle 
dondurma, çoğunlukla zenginlerin ilgi alanıydı. Zavallı mil-
leint buzu bu şekilde ziyan etmeye gücü yetmiyordu ve ka-
rışımı birkaç saat boyunca donarken karıştıracak zamanları 
yoktu.
Dipnot: “I scream, you scream, we all scream for ice-cream” 
kelime oyunu yapılmış bir deyimdir. 

75. Paragrafa göre dondurma fikri ----.
 …” is not a recent phenomenon”

 …”yeni bir olgu değildir.”

“Buzdan yapılan tatlılar yaklaşık binlerce yıldır var…”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

76. Paragraftan anlaşılabilir ki ----.
 …”today’s iced dessert, that is ice cream, has 

changed its form since its earliest days”

 …”Günümüzün dondurma adındaki buzlu tatlısı, 
ilk günlerinden bu yana şeklini değiştirdi.”

“Buzdan yapılan tatlılar yaklaşık binlerce yıldır var, 
ancak her zaman bir çubuk üzerinde olmuyorlardı.”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

77. Aşağıdaki sorulardan hangisinin paragrafta cevabı 
yoktur?
 “What was the most popular ingredient in earliest 

iced desserts?”

 “İlk buzlu tatlılardaki en popüler malzeme neydi?”

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

Meksika’daki otuz bir eyaletin her biri kendi benzersiz dans 
stillerine sahiptir. Bu bölgeler ve eyaletlerden her biri ken-
di benzersiz gelenek ve göreneklerini yansıtan bir tarzda 
Meksika dans tarzını sunar. Dansçıların özellikleri müzik, 
dans ve kostümlerinde kolayca ayırt edilebilir. Bazılarının 
halk danslarında daha fazla yerli ifadeler olsa da, Flâmenko 
gibi Avrupa dans formlarından oldukça yararlanan diğerleri 
de var. Bu dans stillerinin çoğu, İspanyol Sömürge Döne-
mi, Meksika Bağımsızlık Savaşı ve 1910 Meksika Devrimini 
kapsayan karmaşık Meksika tarihinin etkisinde kaldı. Şimdi 
güzel dans biçimlerine dönüşmüş Meksika’daki yerli halk-
ların üzerindeki benzersiz bir kültür karışımını sergiliyorlar. 
Meksika’daki halk dansları geleneksel olarak Meksika kültü-
rünü ve günlük Meksika yaşamının mücadelelerini ve sevin-
cini temsil etmenin bir yolu olmuştur. 

78. Paragrafa göre Meksika’da var olan dans biçimleri 
----.
 …”are highly varied and distinctly different from 

each other”

 …”oldukça çeşitlilik gösterir ve birbirlerinden 
farklıdırlar.”

“Bu bölgeler ve eyaletlerden her biri kendi benzersiz 
gelenek ve göreneklerini yansıtan bir tarzda Meksika 
dans tarzını sunar.”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

79. Paragrafta açıktır ki ----.
 “one can get a glimpse of Mexican history and 

traditions from a majority of the dance styles there”

 “Birisi oradaki dans stillerinin çoğunluğundan 
Meksika tarihi ve gelenekleri hakkında bir bakış 
elde edebilir.”

“Bu dans stillerinin çoğu, İspanyol Sömürge Dönemi, 
Meksika Bağımsızlık Savaşı ve 1910 Meksika 
Devrimini kapsayan karmaşık Meksika tarihinin 
etkisinde kaldı.”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

80. Paragrafa en uygun başlık hangisi olabilir?
 “The Characteristics of Mexican Dance Forms”

 “Meksika Dans Biçimlerinin Özellikleri”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.


