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1. “Satoshi Nakamoto”nun 2008’de orijinal bitcoin 
protokolünü tasarlayan ve ağı 2009’da başlatan kişi 
veya kişilerin takma adı olduğu tahmin ediliyor.

A) exert: sarfetmek, kullanmak

B) startle: ürkütmek

C) design: tasarlamak

D) emphasize: vurgulamak

E) reconcile: uzlaştırmak, uzlaşmak

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

2. Yalnızca 18 yaşın üstündeki Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları, yerel ve genel seçimlerde oy verme 
hakkına sahiptir. 

A) eligible: uygun, hak sahibi

B) extensive: kapsamlı

C) applicable: uygulanabilir

D) legible: okunaklı

E) adorable: tapılası, şirin

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

3. 1929’daki Büyük Buhran dönemi yeni başladığında, 
Amerikalı yetkililer ekonominin temel olarak sağlam 
olduğunu söyleyerek tehlikede olduğunu katı bir 
şekilde reddetti. 

A) adamantly: inatla, katı bir şekilde

B) barely: zar zor

C) suspiciously: şüpheyle

D) dubiously: şüpheyle

E) ignorantly: cahilce 

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

4. Eğlence sunmasının yanı sıra televizyon, bilginin 
yayılması ve iletişim için etkili bir araçtır. 

A) obstacle: engel

B) benefit: fayda

C) medium: araç, cihaz

D) hazard: zarar, tehlike

E) performance: performans

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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5. Bir ülke uluslar arası kredi kuruluşlarına borçlarını 
ödeyemediği zaman, birçok sözler vererek bu ödemeyi 
geciktirme yoluna başvuruyor. 

A) falls back on: başvurmak

B) makes up for: telafi etmek

C) cuts down on: kesmek

D) does away with: kaldırmak, feshetmek

E) goes in for: ilgilenmek, hoşlanmak

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

6. Reklamcılığın önemini anlamakta başarısız olan 
kurumlar, piyasada diğerleriyle rekabet edemeyip 
genellikle geride kalıyorlar. 

A) significance : önem

B) prevalence: yaygınlık

C) hindrance : engel 

D) assessment: değerlendirme

E) determent : vazgeçme

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

7. İsrail ve komşusu olan Arap ülkeleri arasındaki ilişkiler 
uzun yıllardır gergin olmuştur. 

iki şey arasında derken between kullanılır. Süreç for 
ile ifade edilir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

8. Yazılı medya basılmış materyalin kitlelere yayıldığı bir 
araçtır. 

 “medium + through which (whereby)

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

9. Günümüzde aktörlere imza attıkları filmler için fahiş 
miktarlar ödeniyor gibi görünüyor, öyle ki bir milyar 
normal sayılıyor. 

Genel bir yargıdan bahsedildiği için Geniş zaman 
seçeneklerine gidilmelidir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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10. Vücut için çeşitli yollarla harikalar yaratan detoks 
içecekleri, yağ diyetlerinin aksine popülerlik kazanıyor.

Genel bir yargıdan bahsedildiği için Geniş zaman 
seçeneklerine gidilmelidir. İlk cümlenin orijinal hali 
“detox drinks which work wonders..” dır, etken bir 
kısaltma olduğu için “working” cevabı doğrudur. 
Değişken durumlar Present continuous ile anlatılır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

11. Büyük pandaların iyi korunan alanlarda üremelerine 
yardımcı olunsa bile, yok olmaları yakındır. 

A) When: “-dığı / diği zaman”; zaman bağlacıdır, iki 
cümle arasında zaman uyumu ister.

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

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

D) Until: “-e kadar”; zaman bağlacıdır tense uyumu 
gerektirir.

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

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

12. Bazı türler doğal koşullarındaki değişiklere bakmasızın 
yeni koşullara uyum sağlayabilir ve hayatta kalabilirler. 

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

B) thanks to: “sayesinde” ve “yüzünden” anlamlarına 
gelir, edattır, isim alır, iki taraf anlamca olumlu olur.

C) regardless of: “bakmaksızın” isim veya isim 
tamlaması alır. Arkasından “how” alırsa “rağmen” 
anlamını verir.

D) as regards: “açısından, bakımından, kadarıyla, 
ilgili, hakkında”;edattır, isim alır.

E) along with: “-nın yanı sıra, ek olarak”; edattır, isim 
veya isim tamlaması alır.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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13. Üçüncü dünya ülkelerinin koşulları gelişmiş ulusların 
yardımıyla iyileştirilmediği sürece, insan hakları 
konusu teorik olarak kalacaktır. 

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

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

C) After: “sonra”; zaman bağlacıdır, iki cümle 
arasında zaman uyumu ister.

D) When: “-dığı / diği zaman”; zaman bağlacıdır, iki 
cümle arasında zaman uyumu ister.

E) Unless: “-madıkça, -medikçe”; koşul bağlacıdır, 
temel cümle anlamca olumsuz aranır, iki cümle 
arasında type uyumu aranır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

14. Birçok insan “kapitalizm” ve “emperyalizm” kelimelerini 
birbirinin yerine kullanıyorlar ancak onlar tamamen 
farklı kavramlardır. 

A) for: ”çünkü”; bağlaçtır, cümle alır, önüne virgül 
alarak kullanımı yaygındır, anlamca paralel iki 
cümleyi bağlar.

B) which: “-ki o”; bir relative pronoun, arkasından 
eksik cümle gelir ve önündeki ismi tanımlar.

C) once: “-rır -rırmaz”; zaman bağlacıdır, iki cümle 
arasında zaman uyumu ister.

D) but: “ancak”; ara geçiştir, önüne virgül alır, iki 
cümle arasında çelişki aranır.

E) unless: “-madıkça, -medikçe”; koşul bağlacıdır, 
temel cümle anlamca olumsuz aranır, iki cümle 
arasında type uyumu aranır.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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15. Anneleri tarafından da yetiştirilseler, yabancı dil 
konuşan bakıcıları tarafından da yetiştirilseler 
bebekler doğal olarak annelerinin konuştuğu ana dile 
ilgi duyarlar. 

“ister A olsun ister B olsun …..” anlamını whether….
or yapısı verir.

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

B) whether / or: 1.”olup olmadığı” (noun clause), 
önüne nesne almamış bir fiil ister. 2.”ister..ister..” 
(if clause), koşul bildirir ve type uyumu gereklidir.

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

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

E) such / that: “o kadar…ki”; bağlaçtır, devamında 
tam cümle alır, araya sıfat ya da isim tamlaması 
alır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

16. Elmasların birçok kullanımı olmasına rağmen, en 
dikkat çekici kullanımı süsleme içindir. 

A) As if: “güya, sanki”; bağlaçtır, cümle alır, genellikle 
önüne “look-seem-appear” tarzında fiiller alarak 
kullanılır.

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

C) Unless: “-madıkça, -medikçe”; koşul bağlacıdır, 
temel cümle anlamca olumsuz aranır, iki cümle 
arasında type uyumu aranır.

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

E) Even after: “sonra”; zaman bağlacıdır, iki cümle 
arasında zaman uyumu ister.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

17. Alışverişten bankacılığa her şey artık internet 
üzerinden yapılabildiğine göre, pek çok ülkenin 
internet üzerinden oy kullanmaya başladığını görmek 
şaşırtıcı değil.

“from..to..” - …dan …ya kadar

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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18. Birçok insan anaokulu öğretmenlerinin hazırladığı 
aktivitelerin çocuğun yaratıcılığını sınırlamaması 
gerektiğine, bunun yerine onlara düşüncelerini ve 
fikirlerini ifade etme özgürlüğü vermesi gerektiğine 
katılır.

A) however: “ancak”; ara geçiştir, virgül alır, iki cümle 
arasında çelişki aranır.

B) likewise: “benzer biçimde”; ara geçiştir, virgül alır, 
iki cümle arasında anlamca benzerlik gerektirir.

C) instead: “bunun yerine”; ara geçiştir, virgül alır.

D) afterwards: “sonra”; ara geçiştir, virgül alır.

E) similarly: “benzer biçimde”; ara geçiştir, virgül alır, 
iki cümle arasında anlamca benzerlik gerektirir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

19. Düğünün nasıl düzenleneceğine dair birçok farklı 
görüş olmasına rağmen, her düğünde kesinlikle 
yapılması gereken bazı ortak ilkeler vardır. 

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

B) As well as: “-nın yanı sıra, ek olarak”; edattır, isim 
veya isim tamlaması alır.

C) As to: “açısından, bakımından”; edattır, isim alır.

D) But for: “olmasa, olmasaydı”; edattır, isim alır, 
temel cümle type-2 ya da type-3 ile kurulmalıdır. 
Açılımı “if it weren’t for / if it hadn’t been for”

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

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

20. Son araştırmalar, belirli parfümlerin derin psikolojik 
değişikliklere neden olabileceği iddialarını doğruladı.

Boşluktan önce nesnesini almamış bir eylem söz 
konusu olduğu için “noun clause” olarak değerlendirip 
“that”’i tercih ederiz. (Son araştırmalar doğruladı Kİ..)

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

da ifadeyi bulunuz.

Avrupa Birliği, çocuklara özgü hakları korumak için bazı 
mekanizmalara sahiptir; (21) ancak, pek çok genç, eğer 
zor bir durumdaysalar, aileleri, arkadaşları veya öğretmen-
lerinin ötesinde bazı hizmet ve kaynaklara (22) başvurabi-
leceklerinden haberdar değil. Avrupa Birliği Temel Haklar 
Ajansı 2007’de kuruluşundan hemen sonra çocuğun hakları 
üzerine çalışmalara başladı. Çocuk kaçakçılığı ve ailele-
rinden ayrılmış sığınmacı çocuklarla ilgili veri (23) topladı 
ve raporlar yayınladı. Bir araştırma, bu çocukların hakla-
rına (24) ilişkin yeterli bilgiye sahip olmadığını tespit etti. 
Bu nedenle, çocukların refahı için koruma ve bakım hakkı 
olma durumu açık bir şekilde belirtilmiştir. Görüşleri, onları  
(25) ilgilendiren konularda dikkate alınmalıdır ve bir çocu-
ğun en çok istediği şey kendileri ile ilgili herhangi bir işlemde 
göz önünde bulunmak olmalıdır. 

21. Bir geçiş bağlacı istendiğinden ve iki cümle arası çelişki 
olduğundan “however” seçeneği işaretlenmelidir.

A) however: ancak, yine de

B) moreover: üstelik, ilaveten

C) in fact: zaten, aslında

D) consequently: dolayısıyla, böylece

E) thus: böylece, sonuç olarak

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

22. A) turned off: bir cihazı kapatmak

B) take up: zaman almak, yer kaplamak, başlamak

C) depend on: bağlı olmak

D) settle down: yerleşmek, razı olmak

E) turn to: -e başvurmak, yardım istemek

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

23. Bir önceki cümle “in 2007” dediği için ve boşluğun 
ardından da geçmiş zaman kullanıldığı için “collected” 
seçeneği Simple Past işaretlenmelidir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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24. Cümle “hakları hakkında”, “haklarına ilişkin” anlamında 
olduğu için “about” seçeneği işaretlenmelidir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

25. Boşluktan önce “matters”; “konular” kelimesini 
tanımlayan bir ifade kullanılmalıdır, ki bu da özne 
konumunda “which/that” ile başlayan relative clause 
olmalıdır.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

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

da ifadeyi bulunuz.

Adalete erişim, adaletin geniş alanı içinde, ana temel bir 
hak ve önemli bir kavramdır. Ancak, bu, AB (26) çapında 
çeşitli zorluklarla karşı karşıya olan bir haktır. Adalete erişim 
genellikle bir mahkemede bir davanın görülmesi anlamına 
gelirken, Avrupa Birliği düzeyinde, Avrupa Ombudsman 
sisteminin yanı sıra ulusal insan hakları kurumları, eşitlik 
organları ve kamu denetçiliği kurumları (27) gibi mekaniz-
malar aracılığıyla gerçekleştirilebilir veya desteklenebilir. 
Yine de, yakın tarihli bir araştırma, birtakım AB Üye Dev-
letlerinde adalete erişimin sorunlu olduğunu gösteriyor. Bu-
nun durum, hakların farkında olunmaması ve erişime açık 
araçlar hakkında yetersiz bilgi de dâhil olmak üzere çeşitli 
faktörler (28) yüzündendir. Araştırma bulgularına (29) da-
yanarak, Ajans, adalet konusundaki farkındalığın ve erişi-
min artırılması (30) için AB’deki politika yapıcılarına kanıta 
dayalı tavsiyeler sunmayı amaçlıyor.

26. Cümle “Avrupa Birliği çapında” anlamında olduğu için 
“throughout” seçeneği işaretlenmelidir.

A) beyond

B) throughout

C) below

D) under

E) for

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

27. Boşluktan önce “mechanisms”; “mekanizmalar”dan 
bahsedildiği ve ardından bu mekanizmalara örnek 
verildiği için “such as” seçeneği işaretlenmelidir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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28. Boşluğun ardından bir tamlama geldiği ve cümleler 
arası anlam zıtlığı olmadığı için “due to” seçeneği 
işaretlenmelidir.

A) due to

B) by means of

C) as far as

D) in spite of

E) in the face of

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

29. “Draw” fiili “on” edatıyla kullanıldığında “dayanmak” 
“çıkarım yapmak” anlamına gelir, dolayısıyla “on” 
seçeneği işaretlenmelidir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

30. A) so that: -sın diye, -ması için

B) in case of: -ması durumunda,-ihtimaline karşı

C) like: gibi

D) in order to: -mek / mak için

E) as to: hakkında, açısından, bakımından

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

31. Yakın gelecekte kırsal alanlar ciddi bir enerji 
sıkıntısıyla karşı karşıya kalacak ----. 
Cümlesi anlamca OLUMSUZ, zaman olarak “future”, 
isim-zamir uyumu açısından da “rural areas” 
değerlendirilmelidir.

A) “doğal kaynaklar sınırlı stokta olsa da” seçeneği 
anlamca olumsuzdur.

B) “kaynakları yenilemek yüz binlerce yıl sürerse” 
seçeneği ilgisizdir.

C) “çünkü hükümetler yenilenebilir kaynakların 
kullanımını bir öncelik haline getirir” seçeneği 
anlamca olumludur, oysaki “because” ile cümleler 
anlamca paralel olması gerekir.

D) “yetkililer doğal malzemelerin sorumsuzca 
kullanılmasını azaltabilsin diye” seçeneğinde yer 
alan “so that” iki cümlenin de olumlu anlamda 
olmasını gerektirir.

E) “Potansiyel krizle mücadele etmek için acil 
tedbirler uygulanmadığı sürece” seçeneği 
anlamca örtüşmektedir. Kural: “olumsuz 
cümle+unless+olumlu cümle” şeklindedir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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32. Ne kadar tecrübeli bir oyuncu olursanız olun, ----.
Cümlesi anlamca OLUMLUDUR ve söz konusu “no 
matter how” ile beraber çelişki anlamı aranacağı için 
diğer cümlenin anlamca OLUMSUZ olması gerekir. 
Ayrıca isim-zamir akışı gereği “you” diğer cümlede de 
aranmalıdır.

A) “bir oyunda zaman zaman sıkıştığınızı 
görebilirsiniz” seçeneği anlamca olumsuz olup, 
isim-zamir akışı olarak “you” görülebilmektedir.

B) “er ya da geç bir oyunu kazanacaksınız” seçeneği 
anlamca olumludur.

C) “rakipleriniz sizinle rekabet edemez” seçeneği 
anlamca olumludur.

D) “oyun deneyiminiz yeterli olabilir” seçeneği 
anlamca olumludur.

E) “rakibiniz sizin gerinize düşebilir” seçeneği 
anlamca olumludur.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

33. ----, develer bol miktarda suya ihtiyaç duymazlar.
Cümlesi anlamca OLUMLU, isim-zamir uyumu 
bakımından ise “camels” değerlendirmeye alınmalıdır.

A) “Uzun süre susuz kalabilmelerine rağmen” 
seçeneği anlamca olumludur, oysaki “although” ile 
bu cümlenin anlamca olumsuza geçmesi gerekir.

B) “Her ne kadar düzenli temiz suya ihtiyaç duysalar 
da” seçeneği anlamca olumsuzdur ve isim-zamir 
uyumu bakımından “they-camels” örtüşmektedir.

C) “Tıpkı çok miktarda su içmeleri gibi - bir seferde 
20 galona kadar” seçeneğinde yer alan “just as” 
anlamca birbirine benzeyen iki cümleyi bir araya 
getirir.

D) “Orta Asya ve Batı Çin’in bölümlerinde yaşadıkları 
sürece” seçeneği anlamca ilgisizdir.

E) “Sırtlarında iki hörgüç olduğunda” seçeneğinde 
zaman uyumu yoktur.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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34. ----, onların modern şiirsel teknik üzerinde 
muazzam bir etkileri olmuştur.
Cümlesi anlamca OLUMLU, isim-zamir akışı 
bakımından “they” değerlendirilmelidir.

A) “Modern şiir çoğunlukla bozulmuş sözdizimi 
özelliğine sahip olduğundan” seçeneği anlamca 
olumsuzdur, oysaki “since” anlamca paralellik 
gerektirmektedir.

B) “Hardy’nin savaş şiirleri insanlar arasında büyük 
ilgi görür görmez” seçeneği ile yukarıdaki cümle 
arasında zaman uyumu bulunmamaktadır.

C) “T. S. Eliot az sayıda şiir yayınlamasına rağmen” 
seçeneği anlamca olumsuzdur ve yukarıdaki 
“they” ile buradaki “few poems” isim-zamir 
uyumunu yakalamıştır.

D) “Thomas Hardy on dört roman ve birkaç şiir 
yazdıktan hemen sonra” seçeneğinde yer alan 
zaman bağlacı “after” koşulsuz zaman uyumu 
ister, oysaki iki cümlede de zamanlar farklıdır.

E) “Yenilikçi unsurları kapsamlı bir şekilde 
tartışabilelim diye” seçeneğinde “we” ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

35. Yunan eğitiminden derinden etkilenmesine 
rağmen ----.
Cümlesi anlamca OLUMLUDUR ve söz konusu 
“although” olduğu için diğer cümlenin OLUMSUZ ya 
da ters bir anlam içermesi gerekir, isim-zamir akışı 
bakımından ise “Greek education” değerlendirilebilir.

A) “Antik Romalılar için eğitim çok önemliydi” 
seçeneği anlamca yukarıya çelişmemektedir.

B) “Antik Roma’daki zenginler eğitime çok bağlıydılar” 
seçeneği anlamca olumludur.

C) “Eski Roma’daki yoksullar resmi bir eğitim 
almadılar” seçeneğinde yoksullar alakasızdır, 
cümle yukarıya çelişmemektedir.

D) “Roma eğitimi oldukça farklıydı” seçeneği 
anlamca olumsuz ve yukarıdaki cümleyle 
çelişmektedir.

E) “Zengin ailelerin çocukları iyi eğitim almış ve evde 
özel bir öğretmen tarafından eğitilmişti” seçeneği 
anlamca olumlu olup yukarıdaki cümleyle 
çelişmemektedir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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36. Yakınlarda keşfedilen bulgular konuyla ilgili yeni 
bir şey anlatmıyor ----.
Cümlesi anlamca OLUMSUZ, isim-zamir uyumu 
bakımından da “the findings” değerlendirilebilir.

A) “ancak NASA’nın Kepler uzay teleskobu, potansiyel 
olarak yaşanabilir olan diğer gezegenlerin 
kanıtlarını yakalamıştır” seçeneği anlamca olumlu 
olsa da, isim-zamir akışı ve konu bağlantısı 
bulunmamaktadır.

B) “iki yıldızlı sistemler gerçekten gezegenleri 
destekleyebilirse” seçeneği anlamca olumludur, 
oysaki “if” ile anlamca cümleler paralel olmalıdır.

C) “ki orada onlar fizikçiler tarafından teyit edilirler” 
seçeneği anlamca ilgisizdir. 

D) “ve dolayısıyla, yetkililer tarafından göz ardı 
edilmemelidirler” seçeneği anlamca ilgisizdir.

E) “ilk bakışta ne kadar ilginç görünseler de” seçeneği 
anlamca olumludur ve “however” ile iki 
tarafta çelişki sağlanmıştır, isim-zamir uyumu 
bakımından “they - the findings” örtüşmektedir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

37. Shakespeare’in tiyatrosu tahta duvarlarla izole 
edilmiş değildi, ----.
Cümlesi anlamca OLUMSUZ, isim-zamir 
uyumu bakımından “Shakespeare’s theatre” 
değerlendirilmelidir.

A) “halkın ana tutkularından biri tiyatroyken” seçeneği 
ile yukarıdaki cümle arasında bir zıtlık ilişkisi 
bulunmamaktadır, ayrıca “Shakespeare’s theatre” 
ifadesi karşılanmamaktadır.

B) “çünkü Shakespeare’in seyircisinde çok çeşitli 
sosyal ve eğitsel seviyeler vardı” seçeneğinde 
“Shakespeare’s theatre” ifadesi karşılanmamaktadır.

C) “fakat 17. yüzyılda sökülmüştü ve kesin yeri 
kaybolmuştu” seçeneği anlamca olumsuzdur, 
oysaki “but” ile olumlu cümleye geçilmeliydi.

D) “dolayısıyla, 1620’lerin sonlarında yapı kullanılmaz 
hale geldikten sonra, tam yeri kayboldu” seçeneği 
ile yukarıdaki cümle arasında bir sebep-sonuç 
ilişkisi bulunmamaktadır.

E) “ne de yalnızca tamamen onun dışında bulunan 
sosyal ve ideolojik güçleri yansıtıyordu” 
seçeneğindeki “nor” ile anlam bütünlüğü 
sağlanmıştır, ayrıca “Shakespeare’s theatre” 
ile “it” örtüşmüştür. (Yukarıda yer alan “not”, 
“neither” yerine geçmiştir)

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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38. Öldüğü zaman, Picasso birçok resmini elinde 
bulunduruyordu. ----.
Cümlesi anlamca OLUMLU, isim-zamir akışı 
bakımından “Picasso” değerlendirilmelidir.

A) “Ayrıca, diğer ünlü sanatçıların çalışmalarının önemli 
bir koleksiyonuna da sahipti” seçeneği anlamca 
olumludur, zaten “in addition” iki cümlede de 
anlamca paralellik gerektirir. Ayrıca, isim-zamir 
akışı bakımından “he” örtüşmektedir.

B) “Aksine, yoksulluk, izolasyon ve sıkıntı sahnelerini 
neredeyse sadece mavi ve yeşil tonlarında 
boyuyordu” seçeneği ile yukarıdaki cümle arasında 
zıtlık anlamı bulunmamaktadır.

C) “Ancak, daha önce kendisini zayıflatan 
depresyonun büyük ölçüde üstesinden geldi” 
seçeneği anlamca olumludur, oysaki “however” ile 
olumsuz anlama geçilmesi gerekir.

D) “Bu nedenle, sanat yapmaya ve sonraki yıllarında 
iddialı bir program sürdürmeye devam etti” 
yukarıdaki cümlede “at the time of his death” ile bu 
cümle tutarsızdır.

E) “Aslında silahlı kuvvetlere katılmayı reddederek 
savaşlar sırasında şahsen tarafsız kaldı” seçeneği 
tamamen ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

39. Değiştirilebilen ve üzerinde uzun süre çalışılabilen 
yağlı boya tabloların aksine, ----.
Cümlesi anlamca OLUMLUDUR ve “unlike” ile tam 
zıtlık aranmalıdır.

A) “suluboyalar, şeffaflıklarından dolayı, 
çalışıldıklarında bozulurlar” seçeneği yukarısı ile 
tam zıtlık içerisindedir.

B) “tempera çok kalın uygulanamaz ve bu nedenle 
derinlikten yoksundur” seçeneği ile yukarıdaki 
cümle arasında zıtlık ilişkisi bulunmamaktadır.

C) “yağlı boya ayrıca kuruma, görünüm ve diğer 
işlemleri teşvik etmek için bir takım diğer katkı 
maddeleri içerebilir” seçeneği ile yukarıdaki cümle 
arasında zıtlık ilişkisi bulunmamaktadır.

D) “keten tohumu yağı daha çabuk kuruma eğilimi 
gösterir ve bu süreçte üzerinde daha kolay 
yeniden çalışılabilen daha esnek bir boya katmanı 
oluşturur” seçeneği ile yukarıdaki cümle arasında 
zıtlık ilişkisi bulunmamaktadır.

E) “tempera tablolar çok uzun ömürlüdür ve renkler 
zamanla bozulmaz” seçeneği ile yukarıdaki cümle 
arasında zıtlık ilişkisi bulunmamaktadır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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40. Hayvanlar ve bitkileri incelemek insanlardan daha 
kolaydır ----.
Cümlesi anlamca OLUMLU, isim-zamir uyumu 
açısından “animals and plants” değerlendirilebilir.

A) “hayvanlar, ulaşım, spor, rekreasyon ve arkadaşlık 
için kullanılırken” seçeneği ile yukarıdaki cümle 
arasında bir zıtlık bulunmamaktadır.

B) “çünkü onların davranışları kontrol edilebilir 
ve izlenebilir” seçeneği anlamca olumludur, 
zaten “because” ile cümleler anlamca paralel 
olmalıdır, ayrıca “their” ile “animals and 
plants” isim-zamir akışı açısından uyum 
göstermektedir.

C) “başka şekilde öğrenilemeyen bilgileri elde etmek 
mümkün olsun diye” seçeneğinde “animals 
and plants” ifadesini karşılayan bir zamir 
bulunmamaktadır.

D) “yeni bir ilaç veya cerrahi teknik geliştirilirse” 
seçeneği ilgisiz ve isim-zamir akışı 
bulunmamaktadır.

E) “iyilikten ziyade zarara sebep olacağından” 
seçeneğinde hem isim-zamir akışı hem de zaman 
akışı bulunmamaktadır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

41. Doktorların bir kişinin aldığı radyasyon miktarını 
bilme ihtimali olmadığından, ----.
Cümlesinde söz konusu bağlaç “because” olduğu için 
sebep-sonuç ilişkisi aramamız gerekecek, ayrıca isim-
zamir akışı bakımından “doctors” değerlendirmeye 
alınmalıdır.

A) “pek fazla düşünmeden çeşitli riskler ile karşı 
karşıya geliriz” seçeneğinde isim-zamir akışı 
bulunmamaktadır.

B) “çocuklar, radyasyona karşı yetişkinlerden 
daha duyarlıdır” seçeneğinde isim-zamir akışı 
bulunmamaktadır.

C) “onlar genellikle kişinin semptomlarına dayalı 
sonucu tahmin ederler” seçeneğinde isim-zamir 
akışını “they” sağlamakta ve ayrıca anlamca 
örtüşmektedir.

D) “radyasyon onlarla etkileşime girerse etkilenmeleri 
daha muhtemeldir” seçeneği anlamca ilgisizdir.

E) “risklere karşı faydaları ölçmek önemlidir” 
seçeneğinde isim-zamir akışı bulunmamaktadır.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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42. Many scientists have been regarded as great men, 
but very few of them have been as deserving of 
this praise as Isaac Newton.
A) Sayısız bilim adamı, büyük insan olarak kabul 

edilmiştir, ancak onlardan çok azı vardır ki, bu 
övgüye Isaac Newton kadar yaklaşmıştır.

B) Birçok bilim adamı, büyük insan olarak kabul 
edilmiş olmasına rağmen, aralarından sadece 
çok azı bu övgüye Isaac Newton kadar layık 
olabilmiştir. 

C) Birçok bilim adamı, büyük insan olarak kabul 
edilmiştir, ancak onlardan çok azı bu övgüye 
Isaac Newton kadar layık olmuştur.

D) Birçok bilim adamı, büyük insan olarak kabul 
edilmiş olmasına karşın, aralarından sadece biri bu 
övgüye layık olabilmiştir, o da Isaac Newton’dur. 
(as deserving of this praise as …..= bu övgüye …. 
kadar layık?)

E) Birçok bilim adamı, büyük insan olarak kabul 
edilmiş olsa da, aralarından sadece biri bu övgüyü 
hak etmiştir, o da Isaac Newton’dur. 

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

43. As well as being a place to say prayers, the 
Parthenon temple also symbolized the wealth, 
power and art-loving life-style of Athens.
A) Dua edilen bir yer olmasından başka, Partenon 

Tapınağı, Atina’nın zenginliği, gücü ve sanatsever 
yaşam tarzı ile bilinmektedir.

B) Partenon Tapınağı dua edilen bir yer olarak 
bilinmektedir, ayrıca o, Atina’nın zenginliğini, 
gücünü ve sanatsever yaşam tarzını da 
simgeliyordu. 

C) Dua edilen bir yer olmasından ziyade, Partenon 
Tapınağı, Atina’nın zenginliği, gücü ve sanatsever 
yaşam tarzı ile çoğunlukla tanınmaktadır.

D) Dua edilen bir yer olmasının yanı sıra, Partenon 
Tapınağı, Atina’nın zenginliğini, gücünü ve 
sanatsever yaşam tarzını da simgeliyordu.

E) Partenon Tapınağı dua edilen bir yer olarak 
çoğunlukla bilinmektedir, bunun yanı sıra, orası, 
Atina’nın zenginliğini, gücünü ve sanatsever 
yaşam tarzını da simgelemektedir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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44. Nearly every business was influenced by the 
depression of the 1930s in various ways, but it 
made the advertising sector even more careful 
about what to choose.
A) Her ne kadar işletmeler, 1930’ların depresyonundan 

çeşitli şekillerde etkilenseler de, reklamcılık 
sektörü bu konuda daha dikkatli davranmıştır. (it?) 
(made?) (what to chose?)

B) Neredeyse her işletme, 1930’ların depresyonundan 
çeşitli şekillerde etkilendi, ancak bu, neyin 
seçileceği konusunda reklamcılık sektörünü daha 
bile dikkatli hale getirmişti.

C) Bir takım işletmeler, 1930’ların depresyonundan 
ağır bir şekilde etkilendi, ancak bu, neyin 
seçileceği konusunda reklamcılık sektörünü daha 
bile dikkatli hale getirmişti.

D) Neredeyse her işletme, 1930’ların depresyonundan 
bir şekilde etkilendi, ancak bu, neyin seçileceği 
konusunda reklamcılık sektörünü daha dikkatli 
hale getirmişti. (even?)

E) Her ne kadar işletmeler, 1930’ların depresyonundan 
bir şekilde etkilenseler de, reklamcılık sektörü bu 
konuda önlemlerini çoktan almıştı. (but it made 
the advertising sector even more careful about 
what to choose?)

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

45. Even if greenhouse warming does not increase 
the frequency and severity of storms, it is likely 
to alter the duration and distribution of rain and 
snowfall.
A) Sera ısınması fırtınaların sıklığını ve şiddetini 

arttırmasa bile, yağış ve kar yağışı süresini ve 
dağılımını değiştirmesi olasıdır.

B) Sera ısınması fırtınaların frekansını ve şiddetini 
arttırmasa bile, yağış ve kar yağışı süresini ve 
dağılımını mutlaka değiştirecektir.

C) Sera ısınması fırtınaların sıklığını ve şiddetini 
arttırmadıkça, yağış ve kar yağışı süresi ve 
dağılımı değişecektir. (It is likely to?)

D) Sera ısınması fırtınaların sıklığını ve şiddetini 
arttıracaktır, aksi takdirde yağış ve kar yağışı süresini 
ve dağılımını değiştirmesi olası gözükmemektedir.

E) Sera ısınması fırtınaların sıklığını ve şiddetini ve 
ayrıca yaygınlığını arttırmasa bile, yağış ve kar 
yağışı süresini ve dağılımını değiştirmesi olasıdır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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46. The physics of elementary particles in the 20th 
century was distinguished by the observation of 
particles whose existence had been predicted by 
theorists decades earlier.
A) 20. yüzyıldaki temel parçacık fiziği, varoluşları 

yüzyıl önce teorisyenlerce öngörülen 
parçacıkların gözlemlenmesi ile ayırt edilebilmiştir.

B) 20. yüzyıldaki temel parçacık fiziği, varoluşları 
on yıllar evvel teorisyenlerce tahmin edilen 
parçacıkların gözlemlenmesi yoluyla fark edilmiştir.

C) 20. yüzyıldaki en büyük buluş olan temel parçacık 
fiziği, varoluşları on yıllar önce teorisyenlerce 
öngörülen parçacıkların gözlemlenmesi ile ayırt 
edildi.

D) 20. yüzyıldaki temel parçacık fiziği, varoluşları 
yüzyıl önce teorisyenlere dayandırılan 
parçacıkların gözlemlenmesi ile ayırt edilebilmiştir.

E) 20. yüzyıldaki temel parçacık fiziği, varoluşları on 
yıllar önce teorisyenlerce öngörülen parçacıkların 
gözlemlenmesi ile ayırt edildi.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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47. At the end of the First World War, the leaders of 
victorious countries gathered at Versailles, and 
there, they tried to decide what penalties Germany, 
Austria and other allies would have to pay.
A) Birinci Dünya Savaşı biter bitmez, muzaffer 

ülkelerin liderleri Versailles’de bir araya geldiler ve 
orada, Almanya, Avusturya ve diğer müttefiklerin ne 
tür cezaları ödeyeceğine karar verdiler. (tried to?)

B) Birinci Dünya Savaşı’nın bitişinin akabinde, galip 
ülkelerin liderleri Versailles’de bir araya geldiler ve 
orada, Almanya, Avusturya ve diğer müttefiklerin 
ne tür cezalar ödeyeceklerine karar verildi. (tried 
to?) (they?)

C) Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda, muzaffer 
ülkelerin liderleri Versailles’de bir araya geldiler ve 
orada, Almanya, Avusturya ve diğer müttefiklerin 
hangi cezaları ödeyeceklerine karar vermeye 
çalıştılar.

D) Birinci Dünya Savaşı’nın bitişinin akabinde, galip 
ülkelerin liderleri Versailles’de bir araya geldiler ve 
orada, Almanya, Avusturya ve diğer müttefiklerin 
ne tür cezalar ödemek zorunda kalacaklarına 
karar verildi. (tried to?) (they?)

E) Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda, muzaffer 
ülkelerin liderleri Versailles’de toplandılar ve 
orada, Almanya, Avusturya ve diğer ülkelerin 
hangi cezaları ödeyeceğine karar vermeye 
çalıştılar. 

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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48. Bazı insanlar, bir otorite tarafından yönlendirilmeye 
o kadar alışmıştır ki kendi başlarına düşünmeye 
başlamaları neredeyse imkânsızdır.
A) Some people are so used to being directed by an 

authority that it is almost impossible for them to 
start thinking for themselves.

B) In general, people are used to being directed by an 
authority and therefore, it is not likely for them to 
start thinking for themselves.

C) Some people are used to being directed by an 
authority, so it is almost impossible for them to 
start thinking for themselves. (so….that)

D) Many people are used to being directed by an 
authority and therefore, it is impossible for them to 
start thinking for themselves.

E) Most people are so used to being directed by 
authorities that it is almost impossible for them to 
start thinking for themselves.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

49. Hayat aynı kalmaz, o hâlde ondan istediklerimiz 
niye hep aynı kalsın?
A) Life does not stay the same all the time, and why 

should what we want from it always stay the same? 

B) Life barely stays the same, so why should what we 
expect from it usually stay the same? 

C) Life does not almost stay the same, so why does 
what we want from it have to stay the same? 
(always?)

D) Life does not always stay the same, and why 
does what we want from it always have to stay the 
same?

E) Life does not stay the same, so why should what 
we want from it always stay the same?

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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50. Hindistan cevizi temelde yağı için yetiştirilir ama 
çoğu ülkede müzik aletlerinden kaşığa kadar 
birçok şeyi yapmak için de kullanılır.
A) The coconut is harvested mainly for its oil, but in 

many countries, it was used to make many things 
from musical instruments to spoons in the past. 
(also?)

B) The coconut is harvested mainly for its oil, but in 
many countries, it is used to make many things 
from musical instruments to spoons. (also?)

C) In many countries, the coconut is used to make 
many things from musical instruments to spoons, 
but mostly it is harvested for its oil. (also?)

D) The coconut is harvested mainly for its oil, but 
in many countries, it is also used to make many 
things from musical instruments to spoons.

E) In many countries, the coconut is used to make 
many things from musical instruments to spoons 
and also it is harvested for its oil. (but?)

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

51. Kurşunun tehlikeli olduğu yaygın olarak 
bilinmesine rağmen, 20. yüzyılın ilk yıllarına kadar, 
tüketici ürünlerinin her türünde görülebiliyordu.
A) Even though lead was widely known to be 

hazardous, by the early years of the 20th century, 
it could be seen in all manners of consumer 
products.

B) Although lead was widely known to be dangerous, 
in the early years of the 20th century, it could be 
found in all manners of consumer products.

C) Although lead was widely known to be dangerous, 
at the beginning of the 20th century, it could be 
found in all manners of consumer products. 

D) Even though lead was widely known to be 
detrimental, by the early years of the 20th century, 
it was seen in all manners of consumer products.

E) Even though lead was widely known to be 
detrimental, towards the end of the 20th century, it 
was seen in all aspects of consumer products.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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52. Eski zamanlarda, kakao çekirdekleri ya da taneleri, 
hem günlük öğelerin satın alınması için hem de 
krala haraç parası ödemesinde geçerli olan bir 
para birimi biçimi olarak kullanılırdı.
A) Several years ago, cacao seeds were considered 

as a capital, valid not only for the purchase of 
everyday items but also for the payment of tribute 
money to the king. (or beans?)

B) In ancient times, cacao seeds or beans were used 
as a form of currency, valid both for everyday items 
and for the payment of tribute money to the king. 
(satın alınma?)

C) Until quite recently, cacao seeds or beans were 
seen as a form of currency, valid not only for 
the purchase of everyday items but also for the 
payment of tribute money to the king.

D) In ancient times, cacao seeds or beans were used 
as a form of currency, valid both for the purchase 
of everyday items and for the payment of tribute 
money to the king.

E) Several years ago, cacao seeds were considered 
as a form of currency, valid not only for the 
purchase of everyday items but also for the 
payment of tribute money to the king. (or beans?)

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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53. Siyah Afrika (Sahra altı Afrika) ülkelerinin mutfağı, 
Avrupa’da pek bilinmez çünkü zebra ve deve eti 
gibi başka yerlerde elde edilmesi zor malzemeler 
gerektirir.
A) The cuisine of the countries of Black Africa is 

not known throughout Europe, for it calls for 
ingredients difficult to obtain elsewhere, such as 
the meats of zebra and camel.

B) The cuisine of the countries such as Black Africa 
is hardly known in Europe, even though it calls for 
ingredients easy to obtain elsewhere, such as the 
meats of zebra and camel. 

C) The cuisine of the countries of Black Africa was 
little known in Europe until recently, since it 
required ingredients difficult to obtain elsewhere, 
such as the meats of zebra and camel.

D) The cuisine of the countries such as Black Africa is 
little known across Europe, even though it calls for 
ingredients easy to obtain anywhere in the world, 
such as the meats of zebra and camel.

E) The cuisine of the countries of Black Africa is little 
known in Europe, since it calls for ingredients 
difficult to obtain elsewhere, such as the meats of 
zebra and camel.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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54. ----. Onun e-posta yazılımı yıllarca yaygınlaştı ve son 
derece yenilikçi bir çözüm olarak kendini kanıtladı. 
Tomlinson, ayrıca, kullanıcının makinesine gelen 
e-postaları koyacak bir yer tanımlamak, e-postaları 
makineler arasında taşımak için bir posta aktarım 
aracısı geliştirmek, e-postaları makineler arasında 
taşımak için bir protokol oluşturmak, e-posta 
mesajları için standart bir format belirlemek 
ve e-posta oluşturmak ve okumak için bir araç 
tasarlamak de dâhil olmak üzere ağ elektronik 
postasında gerekli hizmetleri geliştirmede ilk 
sırada geliyordu. 
Paragrafın giriş cümlesinde bir kişinin sadece ismini 
vermek pek şık olmaz, onu önce tanımlayıcı şeyler 
kullanmak gerekir. Bunu başarabilen sadece D şıkkı 
olmuştur.

A) “Tomlinson Cumartesi sabahı öldü, ancak evde 
olup olmadığını bilmedi ve onaylanmış bir ölüm 
nedenine sahip değildi” 

B) “1972’de Tomlinson, e-postayı desteklemek 
için FTP’yi gelişmek amaçlı bir toplantıdaki 
katılımcılardan biriydi”

C) “Tomlinson, İnternet e-posta mesaj formatları için 
ilk standardın bir eş yazarıydı”

D) “E-postanın mucidi ve adresler için @ simgesini 
seçen adam olan Ray Tomlinson, 74 yaşında 
ölmüştür”

E) “Teknoloji dünyası, 1971’deki buluşuyla kült bir 
figür haline gelen Tomlinson’un ölümünü üzüntüyle 
karşıladı”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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55. Vücutlarımız ışık, ses, kimya ve dokudaki 
nüansları tespit ederek sürekli olarak dünyayı 
gözlemlemektedir. (OLUMLU ANLAM) ----. Ancak 
çevremizde gerçekleşmekte olanların yalnızca 
küçük bir bölümünü algılayabiliriz. (OLUMSUZ 
ANLAM) Bazı hayvanlarla karşılaştırıldığında, 
hayatın içinde keyifle cahil bir durumda dolaşarak, 
onların hayatta kalmak için güvendikleri sinyalleri 
tamamen gözden kaçırırız. 
Doğru cevap ANLAMCA OLUMLU OLMALIDIR. 
AYRICA PARAGRAFTA “WE / OUR” GEÇTİĞİ İÇİN, 
BUNU DOĞRU CEVAPTA DA ARAMALIYIZ.

A) “Bazı somut araştırmalar, farklı kan türlerini bazı 
hastalıkların daha yüksek oranda görülmesiyle 
ilişkilendirdi” (we?)

B) “Sürekli bilgi akışı bizim için o kadar önemlidir ki, 
duyularımızın herhangi birinin ortadan kaldırılması 
kaygı ve depresyona neden olabilir”

C) “Emanuel Kant, dış dünya hakkındaki bilgilerimizin 
algılama tarzlarımıza bağlı olduğunu ileri sürdü” 
ZAMAN UYUMU?

D) “5 duyunun her biri, belirli uyaranlara karşı 
reseptörlere sahip olan uzmanlaşmış hücresel 
yapılı organlardan oluşur” (we?)

E) “Görme, muhtemelen işitme tarafından yakından 
takip edilen, insanlarda en gelişmiş duyudur” (we?)

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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56. Çin ve Hindistan ekonomilerini ve toplumlarını 
düzeltmeleri gerekiyor ve bunu yapmak için 
bazı acımasız haberlerle uğraşmak zorunda 
kalıyorlar. Büyüme yavaşlıyor, aşırı ısınmış bir 
ekonominin serinlemesine yardımcı olan Çin’in 
durumuna rağmen. Her iki ülkede de ihracat 
düşüyor, enflasyon acı verici seviyelerde, gelir 
eşitsizliği büyük oranlara varıyor ve arazi kapma 
gibi adaletsizlikler yaygın protestolara yol açıyor. 
Iki ülke de, sayısız milyonlarca işsizi fakirlikten 
kurtardı, ----. 
A) “ancak her iki ülke de, karşılıklı problemleri 

önemsememeye yatkındır” 

B) “ve en büyük mesele Himalayalar’daki 3,380 
kilometrelik tartışmalı sınırdır” 

C) “fakat sayısız diğer milyonlar- gençler, işçiler ve 
çiftçiler- iyi geçim kaynakları konusunda tecrit 
edilmiş ve umutsuz kalmaya devam ediyor” 
(OLUMSUZ ANLAM) 

D) “dolayısıyla, hiç kimse, sınırı sabitleme konusunda 
yakında bir anlaşma beklemiyor” 

E) “çünkü batı ile işbirliğinden çok birlikte işbirliğinden 
kazanacak çok daha fazla şeyin var olduğunu 
kabul ederler”

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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57. Fast-food, Amerikan yaşamının öyle yaygın bir 
parçasıdır ki Amerikan kültürü ile eş anlamlı hale 
gelmiştir. Fast-food Amerika’da doğdu ve şimdi 
106 milyar dolarlık bir endüstriye dönüştü. Amerika 
dünya genelinde fast-food ihraç ediyor ve buna bağlı 
kurumsal kültür muhtemelen yerel gıda ekonomilerini 
ve kültürel çeşitliliği yok etmekte herhangi bir hükümet 
propagandası programının başarmak istediğinden çok 
daha etkili olmuş ve daha fazla şey yapmıştır. ----. Fast-
food artık alışveriş merkezlerinde, havaalanlarında, 
hastanelerde, benzin istasyonlarında, stadyumlarda, 
trenlerde ve giderek artan bir şekilde okullarda da 
bulunmaktadır.

A) “Dünyanın hiçbir köşesi, onun varlığından 
korunamamaktadır ve hayatın hiçbir yönü 
etkilenmemiş değildir” (PARAGRAFIN OLUMSUZ 
ANLAMINI DEVAM ETTİRMEKTEDİR)

B) “Ancak, sadece bir zincirde 23.000 restoran vardır 
ve her yıl 2.000 tane daha açılmaktadır”

C) “Aksine, onun etkisi, günlük olarak beslediği 
milyonlarca insanda ve çalıştırdığı insanlar 
üzerinde aynı olmuştur”

D) “Amerika Birleşik Devletleri’nde, nüfusun yüzde 
57’sinden fazlası herhangi bir gün evden uzakta 
yemek yiyor” (İLGİSİZ)

E) “Bunun yerine, Amerikalılar, fast-fooda 
yükseköğrenim, kişisel bilgisayarlar veya hatta yeni 
araçlara olduğundan daha fazla para harcıyorlar”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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58. ----. Bu kişi, ana-babasının ve büyük anne-
babasının anıları aracılığıyla, bir veya iki kuşak 
önceki dönemlerdeki zamanları dolaylı olarak 
da tecrübe edebilir. Tarih araştırması, daha 
az doğrudan ama çoğu kez daha az canlılıkla 
olmayan yüzlerce yıl kaydedilen zamana, tek bir 
erişim imkânı tanır. Ancak, binlerce yıllık geçmiş 
insan varlığının hayal edilemeyecek manzaralarını 
açan sadece arkeolojidir. 
A) “Yaşlanma, hayatın kaçınılmaz bir gerçeği değildir 

- birçok hayvan ölümü geciktirmenin yollarını 
bulmuştur”” (that person?)

B) “Harvard Üniversitesi’nden Magalhaes’a göre 
hayvanların ipuçları, hepimizin daha uzun ve 
sağlıklı hayatlar yaşamamıza yardımcı olabilir” 

C) “Balinaları inceleyerek, insan vücudunun 
bozulmasını yavaşlatacak ve ölümü geciktirecek 
yeni ilaçlar bulabiliriz” (that person?)

D) “Harvard Üniversitesi’ndeki Vadim Gladyshev, 
kronik insan hastalıklarının çoğunun yaşlanmanın 
sonuçları olduğunu düşünür” 

E) “Ortalama bir birey, belki 70 yıl kadar bir ömür 
yaşar”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

59. Birçok arkeolojik sanal kütüphane oluşturulmuş 
olsa da, dünya arkeolojisi için resmi olan ArchNet’tir 
(archnet.uconn.edu). Connecticut Üniversitesi 
tarafından sürdürülen, coğrafi bölgeye ve konuya 
göre o, binlerce bağlantı kataloglar. ----. Arkeoloji 
için bir başka sanal kütüphane olan ARGE, bilgileri 
ülkeye, konuyla veya döneme göre ayırır ve dâhil 
etmeden önce Web sitelerini değerlendirir. 
(Boşluğa kadar archnet.uconn.edu söz konusu, 
boşluktan sonra arge söz konusudur, demek ki boşluk 
hala ilkı̇nden bahsetmelı̇dı̇r)

A) “Arkeolojinin amaçları, insan kültürünün kökenlerini 
ve gelişimini belgelemek ve açıklamaktır” (GENEL)

B) “Tek bir arkeoloji teorisi yoktur ve hatta tanımlar 
tartışmalıdır” (GENEL)

C) “Ancak, ArchNet, World Wide Web Sanal Arkeoloji 
Kütüphanesi olarak hizmet vermektedir” (ORTADA 
ÇELİŞKİ YOK)

D) “Ancak, bu sunucu internette bulunan arkeolojik 
kaynaklara erişim sağlar” (ORTADA ÇELİŞKİ YOK) 

E) “Akademik elektronik dergiler ve yayıncılar, 
akademik bölümler ve müzeler de listelenmiştir”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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60. (I) Bilim çağında, doktorlar tarafından öngörülen 
tüm ilaçların ve klinik prosedürlerin sağlam bilimsel 
kanıtlara dayandırılmasını bekleyebilirsiniz. (II) Yine 
de yakın zamana kadar birçok doktor karar vermeyi 
kişisel tercihlerine dayanarak yapardı. (III) Ancak, 
alternatif tıbbın pek çok yönü, Çin, Hindistan ve Tibet 
gibi eski şifa sistemlerine dayanmaktadır. (IV) Şimdi, 
doktorların, dünyadaki diğer doktorların deneyim 
kayıtlarından ve klinik araştırmalarından elde edilen 
verilere kolayca ulaşmaları sayesinde, akıl egemen 
hale geliyor. (V) Farklı tedavilerin etkinliğini bilimsel 
olarak değerlendirme dürtüsü kanıta dayalı tıp olarak 
bilinir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

61. (I) Avcılık zor ve bazen tehlikelidir, fakat yırtıcı 
hayvanlar başarı şanslarını artırmanın birçok yolunu 
geliştirmişlerdir. (II) Onların keskin bir avlarını sezme 
duyuları vardır. (III) Hız, hızlı reaksiyonlar ve katıksız 
dayanıklılık onlara yemeklerini yakalamalarında 
yardımcı olur. Ancak onların avladıkları hayvanlar 
çaresiz kurbanlar değildir. (IV) Avlarını almak için 
hızlarını kullanan birçok yırtıcı vardır. (GENEL)  
(V) Onlar (avladıkları hayvanlar) yırtıcı hayvanlar 
tarafından algılanmalarını önleyebilir, kaçabilir, 
düşmanlarını şaşırtabilir, hatta savaşabilirler. 
Dolayısıyla yırtıcı hayvanlar ve avları hayatta kalma 
mücadelesinde genellikle eşit olarak eşleştirilmiştir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

62. (I) Çocuğun davranışını şekillendiren önemli bir 
mekanizma taklittir. (II) Bütün insanlar, özellikle de 
çocuklar, güçlü bir taklit etme eğilimine sahiptir.  
(III) Bu taklit, neredeyse saldırganlık da dâhil olmak 
üzere her türlü davranışa kadar uzanır. (IV) Bir çocuk 
öfkelenen veya öfkelerini kontrol eden diğer insanları 
gözlemler ve bunları kopyalar ve dolayısıyla çocuğun 
kendi saldırgan davranışı, başkalarının yaptıklarını 
gözlemlemesiyle şekillendirilir ve belirlenir. (V) Öfkenin 
en yaygın kaynaklarından biri, başka birisinin saldırısı 
veya tacizidir.

(V).cümlede “taklit” konusuna değinilmemiştir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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63. (I) Matematiğin başlangıcı, ilk ileri medeniyetlerde 
görülür. (II) Öte yandan, soyut matematiksel 
kavramların ilk bilimsel kullanımı, M.Ö. 500 civarında 
gerçekleşti. (III) Sanatın, mimarinin, yazının, adaletin 
ve felsefenin gelişmeye başladığı yerde, sistematik 
hesaplama ve geometri çalışmaları da başladı. 
(IV) Diğer insanlara ürünler getiren iş ve ticaret de 
bazı matematiksel bilgilerin aktarılmasına katkıda 
bulundu. (V) Örneğin, Arap rakamları aslında 
Hindistan’dan gelmiş ve Arap matematikçilerinin 
çalışmaları ile Avrupa’ya ulaşmışlardır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

64. (I) Söz konusu alanın büyüklüğüne göre iklim, 
mikro iklim, mezo iklim ve makro iklim olarak 
ayrılabilir. (DEVAMINDAKİ CÜMLELERDE BU ÜÇ 
İKLİM TÜRÜNDEN BAHSEDİLMESİ GEREKİR, 
ANCAK BAHSEDİLMEMEKTEDİR) (II) Dünyanın 
değişik yerlerinde, çölün kuru sıcaklığından Kutup 
Bölgelerinin soğukluğuna kadar farklı iklimler hâkimdir.  
(III) Bunu göz önüne alırsak, ortalama küresel 
rakamlar hesaplanabilir. (IV) İklim, birkaç on yıl veya 
daha uzun zamanda yaşanan ve günlük ve mevsimsel 
değişiklikler de dâhil olmak üzere hava koşullarının 
tümü olarak tanımlanır. (V) Bu nedenle, iklim, birkaç 
saatten birkaç haftaya değişen dönemler boyunca en 
çok da belli bir mevsimde değişen kısa vadeli koşullara 
işaret eden hava koşullarından farklıdır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

65. (I) Efes’teki Artemis Tapınağı, Eski Dünya’nın Yedi 
Harikasından biridir. (II) Fayans kaplı ahşap çatı 
haricinde tamamen mermerden yapılmıştı. (ZAMAN 
UYUMU SIKINTISI) (III) M.Ö. 550 yıllarında inşa 
edilmiş olmakla, o, antik çağların hedefleri ve en 
karmaşık tapınağıdır. (IV) Efes’te bulunan daha 
dikkat çekici bir yapı ise, en büyük kütüphanedir.  
(V) Onun yapımına, daha sonra aynı isimdeki Yunan 
tanrıçasıyla özdeşleşmiş olan Helen olmayan bir 
tanrıçanın onuruna başlandı.

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

Müzik, uzun bir zamandan beri insan yaşam tarzının ayrıl-
maz bir parçası olmuştur. 50.000 yıl önce var olan mede-
niyetlerin bir parçası olduğu düşünülüyor. Müziğin bir ifade 
aracı olarak geliştiğini ve dolayısıyla genel olarak insanlarla 
ilgili sosyal, ekonomik, çevresel, dini ve diğer yönleri yan-
sıttığını belirtmek ilginçtir. Dolayısıyla müzik, bir dizi duygu 
ve hisleri ifade etmenin bir yoluydu ve hâlâ da öyledir. Bu 
süreç kendi başına büyük rahatlatıcı bir etkiye sahiptir ve 
beynin barışçıl hareketi için harikalar yaratır. Zihinsel fakül-
tede huzursuz düşünce süreci için bir boşaltma sağlandı-
ğında, beyin işleyişini ve bunun sonucunda tüm diğer vücut 
süreçlerini otomatik olarak artırır. Hastanın kendi endişele-
rinin derecelendirmesini izlemek için bir çalışma yapılmıştır. 
Ameliyat yapılmadan önce, hastalardan rastgele biçimde 
müzik dinlemeleri veya anksiyete hapları almaları istendi. 
Sonuçta, müzik dinleyen hastaların hap alanlara kıyasla 
daha az endişe duydukları görüldü.

66. Paragrafa göre ----.
 …”music is not a recent phenomenon for humans”

 …”müzik insanlar için yeni bir olgu değildir.”

“50.000 yıl önce var olan medeniyetlerin bir parçası 
olduğu düşünülüyor.”

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

67. Paragrafın yazarı ---- bir araştırma sonucunu 
vermektedir.
 …”to show the relieving effects of music on people”

 …” müziğin insanlar üzerindeki rahatlatıcı etkisini 
göstermek için”

“Sonuçta, müzik dinleyen hastaların hapları alanlara 
kıyasla daha az endişe duydukları görüldü.”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

68. Paragraftan çıkarılabilir ki ----.
 …”various aspects of humans can be found in 

music.

 …”insanların çeşitli yönleri müzikte bulunabilir.”

“Müziğin bir ifade aracı olarak geliştiğini ve dolayısıyla 
genel olarak insanlarla ilgili sosyal, ekonomik, 
çevresel, dini ve diğer yönleri yansıttığını belirtmek 
ilginçtir.”

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

Evlerimizin kalıcı bir parçası olan televizyon, çocuklarımızı 
birden fazla şekilde etkiler. Televizyon şiddeti çok rahat bir 
şekilde gösteriyor. Bazı durumlarda bazı hikâyeler, şiddetin 
belirli zamanlarda nasıl haklı olduğunu da göstermektedir. 
Gangsterlerin ve suçluların hayatları, çocukları genç yaş-
ta büyüleyen çok yüceltilmiş bir şekilde gösteriliyor. Mad-
de kullanımı gibi sosyal tabular öyle bir yolla gösteriliyor ki 
şimdi kabul edilebilir gibi görünüyor. Günümüz dünyasında, 
ebeveynlerin televizyon izlemeyle ilgili endişeleri anlaşılıyor. 
Çocuklarının gözlerinin önünde aşırı kilolu ve uyuşuk olduk-
larını görebilirler. Bir şeyi tek seferde durdurmak asla işe 
yaramaz. Bu durumda ebeveynler, yıllar boyunca kendi ara-
larının iyi olduğu televizyonu izlemeyi aniden kesmesini ço-
cuklarından isteyebilirler mi? Çoğu zaman, ebeveynler uzun 
saatler boyunca çocuklarıyla birlikte televizyon izliyorlar. Te-
levizyonun olumsuz etkileri bugün görmezden gelemeyece-
ğimiz kadar çok fazladır. Evet, bazı olumlu faktörler de var, 
ancak olumsuz olanlar her zaman onları gölgede bırakıyor.

69. Paragrafta açıktır ki ----.
 …”television is harmful to children in many ways”

 …”televizyon birçok açıdan çocuklara zararlıdır”

“Evlerimizin kalıcı bir parçası olan televizyon, 
çocuklarımızı birden fazla şekilde etkiler.”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

70. Paragraftan anlaşılabilir ki, ebeveynler 
çocuklarının çok fazla televizyon izlemesini 
yalnızca ---- durdurabilirler.
 …”if they themselves give up on this habit”

 …”eğer onlar da bu alışkanlığı bırakırsa”

“Bu durumda ebeveynler, yıllar boyunca kendi 
aralarının iyi olduğu televizyonu izlemeyi aniden 
kesmesini çocuklarından isteyebilirler mi? Çoğu 
zaman, ebeveynler uzun saatler boyunca çocuklarıyla 
birlikte televizyon izliyorlar.”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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71. Yazarın televizyona karşı tutumu ----.
A) optimistic: iyimser

B) favorable: uygun, olumlu

C) neutral: tarafsız

D) respectful: saygılı

E) disfavoring : karşı olumsuz

Yazar bütün metin boyunca televizyonun olumsuz 
yönlerinden bahsediyor ve son cümlede de bunu 
özetliyor. “Evet, bazı olumlu faktörler de var, ancak 
olumsuz olanlar her zaman onları gölgede bırakıyor.”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

72. - 74. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Bizimki gibi modern bir dünyada, insanların birden fazla dili 
bilmeleri sıradan hale gelmiştir. Anadillerine hâkim olmakla 
kalmayıp aynı zamanda ikinci yabancı dilde akıcı olan iki 
dil bilenlere rastlamak nadir değildir. Ortak Temel yeterliğe 
(CUP) göre, dilin işleme modelinde, farklı dillerin veritaban-
ları aklımızda birbirine bağlı olsa da, ayrı bölümlerde sakla-
nır ve böylece diğeriyle etkileşime girmez. Araştırmalar, iki 
dil bilmenin, kişinin sağlığını geliştirmesinin yanı sıra işye-
rinde yararlı olduğunu da ortaya çıkarmıştır. UCLA Profe-
sörü Jared Diamond’ın yaptığı bir araştırmaya göre, iki dil 
konuşulan bir ailede yetişen çocukların Alzheimer hastalı-
ğına yakalanma ihtimalleri daha düşüktür. Kaliforniya Üni-
versitesi bilim insanları, İspanyolca-İngilizce iki dil konuşan 
kişilere yönelik bir başka çalışmada ise, bu kişilerin tek dil 
konuşan emsallerine göre zihinsel hastalıklara karşı daha 
dirençli olduklarını buldular. Araştırmaları ayrıca, Alzheimer 
hastalığının başlangıç yaşının iki dil konuşma derecesiyle 
doğrudan orantılı olduğunu ortaya koydu.

72. Paragrafa göre iki dil konuşan insanlar ----.
 …“are at an advantage to monolingual people in 

their jobs”

 …“tek dil konuşan insanlara kıyasla işlerinde 
avantajlılar.”

“Araştırmalar, iki dil bilmenin, kişinin sağlığını 
geliştirmesinin yanı sıra işyerinde yararlı olduğunu da 
ortaya çıkarmıştır.”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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73. Paragrafta açıktır ki ----.
 …”bilingual people tend not to suffer from mental 

diseases so much as monolingual people”

 …”iki dil konuşan insanlar, tek dil konuşan insanlar 
kadar akıl hastalığına yakalanma eğiliminde 
değildirler.”

“…zihinsel hastalıklara karşı daha dirençli olduklarını 
buldular. Araştırmaları ayrıca, Alzheimer hastalığının 
başlangıç yaşının iki dil konuşma derecesiyle 
doğrudan orantılı olduğunu ortaya koydu.”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

74. Paragrafta bahsedilen çalışmalar ----.
 …”point to mental health benefits of bilingualism”

 …“iki dil konuşmanın akıl sağlığı açısından 
faydalarına işaret ediyor.”

Bahsi geçen bütün çalışmalar iki dil konuşanların 
zihinsel sağlıklarının daha iyi olduğunu gösteriyor.

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

Georgia O’Keeffe, en çok sıra dışı ve nefes kesen çiçek 
betimlemeleriyle bilinen, 90’lı yılların başlarının çok ünlü bir 
sanatçısıydı. Onun tarzı, çiçekleri büyüteçten görünüyor-
muş gibi yakın plandan çizmeyi içeriyordu. Resmini yaptığı 
bazı popüler diğer şeyler, boğa kafatası gibi hayvan kemik-
leri, kendinin zayıf noktası olan çöl, ağaçlar, yapraklar ve 
kabukları idi; aslında doğayla ilgisi olan her şey. Özellikle 
New Mexico’yu seviyordu ve yaşamının çoğunda orada ya-
şadı. Zamanının en başarılı ve en beğenilen sanatçıların-
dan biriydi. Dahası, zamana göre değiştirmek yerine, kendi 
sabit tarzında resim yapmasıyla biliniyordu. Bu onu daha da 
özel kıldı. Çocukluk çağından beri sanatçı olmak istediğini 
biliyordu. Evde sanat dersleri almıştı ve ailesindeki herkes 
gerçek yeteneklerinin farkına vardı. “Sanat sanatı”nı çok 
kolay idare etti ve efsanevi bir sanatçı olmaya devam etti.

75. Paragrafa göre Georgia O’Keeffe ----.
 …”did not change her painting style in the course 

of time”

 …“zaman içerisinde resim yapma tarzını 
değiştirmedi.”

“Dahası, zamana göre değiştirmek yerine, kendi sabit 
tarzında resim yapmasıyla biliniyordu.”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

76. Parçada belirtiliyor ki Georgia O’Keeffe’yi 
tanıyanlar ----.
 “all noticed her talent for painting while she was 

still a young girl”

 …”hepsi o küçük bir kızken onun resme olan 
yeteneğini fark etti.”

“… ailesindeki herkes gerçek yeteneklerinin farkına 
vardı.”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

77. Paragraf genel olarak ----’nı konu alıyor.
 painting style and career of Georgia O’Keeffe

 ….”Georgia O’Keeffe’nin kariyeri ve ressamlık 
tarzı”

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

Herkes muhtemelen %100 istihdam oranının herhangi bir 
ekonomi için ideal bir istihdam durumu olduğunu düşünür. 
Ancak gerçekte böyle değil. Herkesin işi olsaydı ve işsizlik 
olmasaydı, herkesin satın alma gücü olurdu. Bu, talebin art-
masına neden olup malların ve hizmetlerin arzında bir sıkın-
tı yaşatırdı ve fiyatlar yükselirdi. Sonuç olarak, şirketler ke-
sinlikle böyle bir ekonomik duruma denge getirmek için bazı 
çalışanları işten atmak zorunda kalacak ve işsizlik oranının 
ülke çapında yükselmesine neden olacaklardır. Dolayısıyla, 
ekonomiyi dengede tutan ideal bir işsizlik oranı var. Çoğu 
dünya ekonomisi, %2 ile %7 arasında süren bir işsizlik ora-
nını hedeflemektedir. ABD’li yetkililere göre, 16 yaş ve üze-
rindeki Amerikalılar için, ideal işsizlik oranı %4 iken 20 ya da 
daha üst yaşlar için %3’tür. Dolayısıyla, bir ülkede sağlam 
bir ekonomi için, yaşayan her bireyin çalışıyor olması değil, 
en uygun oranda bir istihdam sağlanması gerekir.

78. Paragrafa göre ----.
 …”full employment cannot be a means to the end 

of a strong economy”

 …”tam istihdam, güçlü bir ekonomi için bir araç 
olamaz”

“…ekonomiyi dengede tutan ideal bir işsizlik oranı 
var.”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

79. Paragraftan anlaşılabileceği gibi %100 istihdam 
----.
 …”is a sure way of creating unemployment”

 …”işsizlik yaratmanın kesin bir yoludur”

“…Sonuç olarak, şirketler kesinlikle böyle bir 
ekonomik duruma denge getirmek için bazı çalışanları 
işten atmak zorunda kalacak ve işsizlik oranının ülke 
çapında yükselmesine neden olacaklardır..”

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

80. Parçaya en uygun başlık hangisi olabilir? 
 …”What Is The Ideal Employment Rate?”

 …”İdeal İstihdam Oranı Nedir?”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.


