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1. Uzmanlar, Taliban’ın ABD destekli hükümet tarafından 
oluşturulan anayasada yer alan Afganların medeni 
ve siyasi haklarına doğrudan tehdit oluşturduğunu 
söylüyor.

A) mild: hafif

B) harmless: zararsız

C) immediate: doğrudan, en yakın

D) utilitarian: faydalı

E) influential: etkili, nüfuzlu

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

2. İşsiz ebeveynler üzerindeki ekonomik stres, yetersiz 
ebeveynliğe yol açmakta ve bu da çocuğun suça dahil 
olma riskini artırmaktadır.

A) endeavor: çaba, gayret 

B) occupation: meslek

C) prevention : engelleme

D) involvement : dahil olma, yer alma

E) incentive: teşvik, güdü

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

3. Bir enstrümanın üst düzeyde çalınması, eğitim ve 
kararlılığın yanı sıra doğuştan gelen bir yetenek 
gerektirir.

A) excludes: hariç bırakmak 

B) deprives : mahrum etmek

C) permits: izin vermek 

D) forbids: yasaklamak

E) entails: istemek, gerektirmek

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

4. Volkanlar neredeyse hiç tahrip edici olmasa da, 
sundukları ihtişam sayesinde antik zamanlardan beri 
insanların ilgisini çekmiştir.

A) hardly: zar zor, hiç 

B) keenly : yoğun bir şekilde

C) appropriately: uygun olarak 

D) solely: yalnızca

E) immensely: son derece

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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5. İş kurmanın o kadar fazla yönü vardır ki birçok 
kişi herhangi bir iş yatırımına girişmekten kolayca 
vazgeçer.

A) instrument: araç, alet, yöntem

B) aspect: yön, açı, taraf

C) attempt: çaba, uğraş

D) assessment: değerlendirme

E) conception: algılama

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

6. Doğrudan dil eğitiminde sosyal sınıf farklılıklarıyla 
ilgilenen en verimli araştırma, İngiliz sosyolog Basil 
Bernstein’ın araştırmasıdır.

A) deal with: ilgilenmek

B) let down: hayal kırıklığına uğratmak

C) hand out: dağıtmak

D) pass up: reddetmek

E) use up: tüketmek

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

7. Elizabeth dönemi, Shakespeare gibi yazarların parlak 
dönemiydi, ancak oyunlarının yalnızca on sekizi 
yaşamı boyunca yayınlandı.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

8. Çin, diğer ülkelere ihraç edilen ve ülke ekonomisi 
için büyük kazançlar sağlayan çok çeşitli meyveler 
yetiştiriyor.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

9. Modern günlük kalıcı dövme mürekkebi döküntülerden 
kansere kadar ciddi sağlık sorunlarına neden 
olabilecek bileşenler içerir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

10. Bazı stres atma oyunları tek başına çocuklar 
tarafından oynanacak olsa da, ebeveynler daha 
tehlikeli oyunlarda çocuğa eşlik etmelidir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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11. İşsizlik sebebiyle suça yönelen kişilerin özünde suçlu 
olmadığı gözlemlendi.

A) irrespective of: “bakmaksızın” isim veya isim 
tamlaması alır. Cümleler arasında tezatlık 
olmalıdır.

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

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

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

E) as opposed to: “-nın aksine”; edattır, isim veya 
isim tamlaması alır. İki zıt kavramı bir araya getirir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

12. Günümüz dünyasında, internet kullanımı o kadar 
yaygındır ki bazılarımız onun olmadığı bir hayatı hayal 
bile edemiyoruz.

Araya tek sıfat girmiş ve devamında da tam cümle 
geldiği için “so…that” doğru cevap olmuştur.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

13. Birçoğumuz Ingilizcenin Latince veya Yunancadan 
türediği algısına sahibiz, ancak gerçek, Ingilizcenin 
Latinceden çok az ölçüde etkilendiğidir.
 descend from - ….den türemek 

 influenced by - …dan etkilenmek

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

14. Pazarcılar, genellikle, fiyatlarını öğrenmek isteyen 
birçok müşteriyle kendilerini sürekli olarak tekrarlamak 
zorunda kalmasınlar diye, her maddenin fiyatını kendi 
tezgahlarında bulundururlar.

A) because: ”çünkü”; bağlaçtır, cümle alır, anlamca 
paralel iki cümleyi bağlar.

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

C) if: ”koşuluyla”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 
arasında ‘Type’ uyumu aranır.

D) so that: ”-sın diye”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 
anlam olarak olumlu olmalıdır, devamında “can” 
kullanımı yaygın olup, virgül ile kullanımı yoktur.

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

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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15. Erkeklerin genellikle cilt bakım ürünlerinin yanı sıra 
günlük bakımlarında onlara yardımcı olan az sayıda 
ürünü vardır.

A) apart from: “-nın yanı sıra, ek olarak”; edattır, isim 
veya isim tamlaması alır.

B) due to: “yüzünden, sebebiyle”; edattır, isim alır. 
Sebep-sonuç ifade eder.

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

D) unlike: “-nın aksine”; edattır, isim veya isim 
tamlaması alır. İki zıt kavramı bir araya getirir.

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

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

16. Yabancı dil öğrenenlerin anadillerini öğrendikleri 
şekilde yeni bir dil öğrenmemeleri, aksine, dilin 
kelime öğelerini ve dilbilgisi kurallarını ezberlemeye 
çalışmaları talihsizliktir.

A) hence: “bu yüzden, sonuç olarak”; geçiştir, virgül 
alır. İki cümle anlamca paralel olmalıdır.

B) rather: “bunun yerine”; ara geçiştir, virgül alır.

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

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

E) moreover: “ek olarak, üstelik, ilaveten”; geçiştir, 
virgül alır, iki cümle arasında anlamsal paralellik 
aranır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

17. Gıda, bakteri ve diğer mikroorganizmalar onu 
tükettiğinde ayrışır ve mikroorganizmaların neden 
olduğu çürüme gıdaları bozar.

A) given that: 1.”çünkü, -dığı için 2.”eğer, koşuluyla”; 
bağlaçtır, cümle alır, iki cümle arasında paralellik 
ister.

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

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

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

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

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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18. Internet bankacılığı kullanıcılarına, halen mevcut 
şifreleri bazı dolandırıcı kişiler tarafından çalınırsa 
diye şifrelerini düzenli olarak değiştirmeleri önerilir.

A) so that: ”-sın diye”; bağlaçtır, cümle alır, iki cümle 
anlam olarak olumlu olmalıdır, devamında “can” 
kullanımı yaygın olup, virgül ile kullanımı yoktur.

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

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

D) though: ”-e rağmen”; bağlaçtır, cümle alır, 
anlamca çelişen iki cümleyi bağlar.

E) in case: “..olma ihtimaline karşı”; bağlaçtır, cümle 
ister, tedbir ifade eder ve devamındaki cümle 
anlamca olumsuz olmalıdır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

19. Geçmişin acı dolu hatıralarını kabullenir kabullenmez, 
onlarla ilgili terimlere alışmaya başlayabiliriz.

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

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

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

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

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

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

20. Vietnam Savaşı’nı kazanan Kuzey Vietnam 
olmasına rağmen, çatışma öylesine yıkıma neden 
oldu ki insan gerçekten de bir kazanan olup 
olmadığını merak ediyor.
Boşluktan önce fiil olduğuna göre Noun Clause 
öğelerini aramak gerekir ve anlamdan “olup olmadığı” 
anlamına gelen “whether” olduğu ortaya çıkmaktadır. 

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

da ifadeyi bulunuz.

Hizmetçi liderlik teorisi, liderin başlıca rolünün başkalarına 
hizmet etmek (21) olduğu bir liderlik biçimini tanımlar. “Ger-
çek liderlik, lideri zenginleştirmek için değil, destekçilerin ya-
rarına olmalıdır.” Hizmetçi liderlik terimi öyle bir tezatlık ki, 
ilk (22) karşılaşıldığında hemen tüm dikkatleri çeker. Aynı 
anda hem hizmetçi, hem lider? Bu nasıl mümkün olabilir? 
Bu kavramı, 1970 yılında (23) tanıtan Robert K. Greenle-
af’ten bile önce, antik dönemden beri, hizmetçi liderlik teş-
vik edildi ve desteklendi. Ancak, uygar çağda bu kavramı  
(24) bulmakla anılan kişi Greeanleaf’tir. Birkaç farklı lider 
türü vardır, fakat yalnızca hizmetçi lider, kişisel yararı için 
değil halkı için hareket eder. ‘Hizmetçi’ kelimesinin olumsuz 
çağrışımına (25) rağmen, Greenleaf kasten onu yeni bir dü-
şünce şekli yaratmak için kullanmıştır.

21. Boşluktan önceki “leadership” kelimesi relative clause 
ile tanımlanıyor tanımlanıyor, yer belirttiği için cevap 
‘where’

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

22. A) put out: söndürmek
B) turned down: reddetmek, kısmak
C) taken on: biriyle uğraşmak, üstüne almak
D) come across: karşılaşmak
E) set up: kurmak

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

23. Boşluktan önce bir şahıs olduğu ve ardından özneye 
ihtiyaç var. who ya da that olmalı. Non-defining bir 
cümle var ve virgül var cevap who olur

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

24. Edatın ardından gerund yapısı kullanılması gerekir ve 
cümle etken anlamda olduğu için “coining” seçeneği 
işaretlenmelidir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

25. Boşluğun ardından bir tamlama geldiği için “despite” 
seçeneği işaretlenmelidir.
A) Compared with: ile kıyasla 
B) Despite: -e rağmen
C) As well as: -nın yanı sıra
D) Apart from: -nın yanı sıra
E) Due to: yüzünden

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

da ifadeyi bulunuz.

Reklamların yalnızca genç nesil (26) üzerinde kötü bir 
etki yarattığı doğru değildir. Reklamlar, piyasada bulu-
nan ürünler hakkında farkındalığın yaygınlaştırılması için 
araçtır. Ancak, bazı reklamlar toplumu olumlu bir şekilde  
(27) etkilerken bazıları olumsuz bir şekilde etkiliyor. Çocuk-
lar, önlerine konan her şeye inanma eğilimindedirler. Rek-
lamcılar bu masum zihinleri kendi menfaatlerine kullanıyor. 
Bir pazarlamacı, çocuğu etkileyecek şekilde reklamı öyle bir 
tasarlar (28) ki bunun ardından çocuk, ürünü satın almak 
için ebeveynlerini rahatsız eder. Bir ebeveyn, çocuğunun 
mutluluğu için (29) teslim olup ürünü satın alabilir. İşte 
pazarlamacının başarılı olduğu yer burasıdır. Öte yandan, 
çocuk yöntem geliştirir ve istediğini alması için öfke nöbet-
leri geçirmeyi öğrenir. Ayrıca daha inatçı ve sabırsız olmayı 
öğrenir. (30) Dolayısıyla, reklamlar bir çocuğun davranışını 
dolaylı olarak etkiler.

26. “effect” kelimesinin ardından “on” edatı kullanılır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

27. Iki şey arasında karşılaştırma yapıldığı için “while” 
seçeneği işaretlenmelidir.

A) as: için, dıkça

B) due to: yüzünden

C) when: -dığı zaman

D) while: -iken

E) thus: dolayısıyla

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

28. Boşluktan önceki cümleyi tanımlayacak bir 
zamire ihtiyacımız olduğundan “which” seçeneği 
işaretlenmelidir.

 after which: “…ki bundan sonra…”
DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

29. A) give in: teslim olmak, pes etmek

B) turn down: reddetmek, sesini kısmak

C) take off: giysi çıkarmak, uçağın havalanması, 
başarılı olmak

D) bring up: çocuk yetiştirmek, bahsetmek, istifra 
etmek

E) look at: bakmak, incelemek

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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30. Bir geçiş bağlacına ihtiyaç olduğundan ve cümleler 
arası paralellik olduğundan “Therefore” seçeneği 
işaretlenmelidir.

A) However: ancak

B) Meanwhile: bu arada

C) Therefore: bu nedenle, sonuç olarak

D) Thereby: dolayısıyla

E) Even so: ancak

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

31. ---- ve bu nedenle dudak okuyucular tarafından 
ayırt edilemezler.
Cümlesi anlamca OLUMSUZ ve söz konusu 
“therefore” olduğu için diğer cümlenin de anlamca 
OLUMSUZ olması gerekir, ayrıca isim-zamir akışı 
açısından “they” değerlendirilmeye alınmalıdır.

A) “Akıcı konuşma bir ritimle akar ve sözler birbirine 
çarpar” seçeneği anlamca ilgisizdir.

B) “Ulama, iki kelimenin telaffuzunu birleştirme 
yöntemidir” seçeneği anlamca olumludur.

C) “Konuşma sesleri tipik olarak gelişimsel bir dizilim 
izler” seçeneği anlamca olumludur.

D) “Birkaç iPad uygulaması artık heceler, kelimeler 
ve sözcük öbekleri de dâhil olmak üzere konuşma 
sesleri için video modelleme sunar” seçeneği 
anlamca olumludur.

E) “Konuşma için seslendirdiğimiz seslerin yaklaşık 
üçte biri dudakları veya ağzın ön kısmını 
kullanmaz” seçeneği anlamca olumsuzdur, 
ayrıca yukarıdaki “they” zamirini burada “a 
third of the sounds” ile örtüştürebiliriz.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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32. Ekolojistler, Dünya’nın çevrelerinin nasıl 
korunabileceğini bulmaya çalışıyorlar ----.
Cümlesi anlamca OLUMLU, zaman olarak “present” 
ve isim-zamir akışı bakımından da “ecologists” 
değerlendirilmelidir.
A) “canlılar gezegende hayatta kalmaya devam 

etsinler diye” seçeneği anlamca olumludur, “so 
that” anlamca olumlu cümleler ile hareket eder. 

B) “hükümetler onları korumak için elinden gelen her 
şeyi yapıyor olmasına rağmen” seçeneği anlamca 
olumludur, oysaki “although” ile cümlelerin 
çelişmesi beklenirdi.

C) “hâlbuki çoğu hayvan, bazı türlerle ilişkide 
bulunmayı tercih eder ve diğerleri ile tercih etmez” 
seçeneği ile yukarısı arasında bir zıtlık anlamı 
oluşmamıştır.

D) “ekosistemlerin faydaları hakkında onun bilgi 
verip vermediğini” seçeneğinde yer alan “whether” 
önüne nesnesini almamış sorgulayıcı bir fiil alması 
gerekirdi.

E) “çevreyi gelecek kuşaklar için sağlıklı 
bırakan” seçeneğinde yer alan “that” relative 
clause konumundadır ancak “that”in önünde 
tanımlanabilecek bir isim bulunmamaktadır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

33. ----, daha fazla genç erkek, zamanlarını alternatif 
bir gerçeklikte harcamak için iş hayatından 
ayrılıyorlar.
Cümlesi anlamca OLUMSUZ, zaman olarak “present” 
ve isim-zamir uyumu açısından da “more young men” 
değerlendirmeye alınabilir.
A) “Günümüz oyunları kariyerlerin, dostlukların ve 

ailelerin yerini alıyor gibi görünmesine rağmen” 
seçeneği anlamca olumsuzdur, oysaki “although” 
ile cümlelerin çelişmesi gerekirdi.

B) “Tıpkı gençlerin, devamlı işgücünden kaçmaları 
gibi” seçeneğinde yer alan “just as” iki cümle 
arasında anlamca benzerlik gerektirir, ancak böyle 
bir durum söz konusu değildir. 

C) “Video oyunları daha iyi hale gelip iş beklentileri 
daha da kötüye gittikçe” seçeneği anlamca 
olumsuzdur, zaten “as” ile iki cümle arasında 
benzerlik gerektirir.

D) “Ülke genelindeki işsizlik oranı% 5'e düştüğünde” 
seçeneği anlamca ilgisizdir.

E) “Hükümet tarafından sağlanan iş ihtimalleri 
sayesinde” seçeneği anlamca olumludur, oysaki 
“thanks to” iki tarafta da anlamca olumlu cümleler 
gerektirir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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34. ----, asıl amacı II. Dünya Savaşı sonucunda muhtaç 
olan birçok çocuğa yardım sağlamaktı.
Cümlesi anlamca OLUMLU, isim-zamir akışı 
bakımından “its” değerlendirilmeli ve zaman olarak 
“past”tır.

A) “UNICEF 1946’da kurulduğunda” seçeneği zaman 
olarak uyumlu, isim-zamir uyumu bakımından 
“UNICEF-its” örtüşmekte ve anlamca da 
olumludur.

B) “UNICEF her çocuğun haklarını koruduğu sürece” 
seçeneği ile yukarısı arasında type uyumu 
bulunmamaktadır, oysaki “as long as” koşul 
bağlacıdır.

C) “U.N, kaliteli eğitimin bütün çocuklar için bir 
hak olduğuna inanmasına rağmen” seçeneği 
anlamca olumlu, oysaki “even if” ile cümlelerin 
çelişmesi gerekir, ayrıca zaman uyumundan da 
bahsedemeyiz.

D) “UNICEF, 2005 yılı için yıllık “Dünya Çocuklarının 
Durumu” raporunu yayınlar yayınlamaz” seçeneği 
ilgisizdir.

E) “U.N, Çocuk Hakları Sözleşmesini kabul etmiş 
olsaydı” seçeneğinde yer alan “if” öncelikli olarak 
type uyumu ister, ancak cümleler arasında type 
uyumu bulunmamaktadır.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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35. Dilbilimcilere göre, Uzakdoğu’da konuşulan bazı 
diller Türkçeyle ilişkili olabilir ----.
Cümlesi anlamca OLUMLU, zaman olarak “present”, 
isim-zamir akışı bakımından “some languages” 
değerlendirmeye alınmalıdır.

A) “ancak, onların, Orta Asya civarındaki dağlık 
bölgelerden geldiğine inanılır” seçeneği ile yukarısı 
arasında bir çelişki bulunmamaktadır.

B) “dolayısıyla Türk dili artık Moğol topraklarından 
ve Çin’den günümüz Türkiye’sine kadar uzanır” 
seçeneği ile yukarıdaki cümle arasında bir sebep-
sonuç ilişkisi bulunmamaktadır.

C) “çünkü Türk alfabesi en kolay fonetik açıklama için 
tasarlanmıştır” cümle arasında bir sebep-sonuç 
ilişkisi bulunmamaktadır.

D) “orada konuşan diğerlerinin Türk dili ile bir 
bağlantısı olabilirken” seçeneği ile yukarısı aynı 
şeyden bahsetmektedir, dolayısıyla zıtlık anlamı 
oluşmamıştır.

E) “ancak teorilerini gerçeklere dayandırmak için daha 
sağlam bir kanıta ihtiyaçları var” seçeneği anlamca 
olumsuz olup iki cümle de birbirine çelişmektedir, 
ayrıca “they” ile “some languages” örtüşmektedir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

36. Ilginç bir şekilde, bilgi, beceri ve tutumları farklı 
şekillerde öğreniriz. ----.
Cümlesi zaman olarak “present”, isim-zamir akışı 
bakımından “we” değerlendirilmeye alınmalıdır.

A) “Ancak, insanlar öğretim ve öğrenim hakkında 
konuşurken farklı kelimeler kullanırlar” seçeneği 
ile yukarısı arasında bir çelişme söz konusu değil, 
bilakis aynı şeylerden söz edilmektedir.

B) “Benzer şekilde, bazen aynı kelime, farklı insanlara 
farklı şeyler ifade eder” seçeneği ile yukarısı 
arasında benzerlik yoktur.

C) “Örneğin, bir tartışmadan yeni bir fikir öğreniriz, ancak 
becerileri uygulamayla öğrenebiliriz” seçeneğinde 
“for example” ile yukarıdaki cümleye örnek 
verilmiştir, anlamca örtüşmektedir.

D) “Başka bir deyişle, farklı kelimeler aynı anlama 
gelecektir” seçeneğindeki “in other words” yuykarıdaki 
cümlenin açıklamasını yapması gerekirdi, ancak 
ortada böyle bir durum bulunmamaktadır.

E) “Aslında, hepimiz, bir şeyleri geçmiş deneyimlerimiz 
ışığında anlarız” seçeneği anlamca ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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37. Diyetlerinin büyük bir kısmı çeşitli hayvan 
türlerinden oluşmasına rağmen ----.
Cümlesi anlamca OLUMLUDUR ve söz konusu 
“even though” olduğu için diğer cümlenin anlamca 
OLUMSUZA geçmesi beklenir, isim-zamir akışı 
bakımından “their” ifadesinin karşılanması gerekir.

A) “erkek aslanlar neredeyse tüm avlanmayı dişilere 
bırakır” seçeneği anlamca ilgisizdir.

B) “kaplanlar arada sırada diyet lifi için bitki yerler” 
seçeneği yukarısı ile çelişmektedir, yukarısı 
“animal kinds” derken, bu seçenekte 
“vegetation” ifadesi geçmektedir.

C) “aslanlar genel olarak yayılır ve bir sürüye farklı 
yönlerden yaklaşırlar” seçeneği ile yukarısı 
anlamca çelişmemektedir.

D) “hayvanat bahçesi aslanlarına çoğunlukla sığır, 
bazen de sığır kemikleri verilir” seçeneği ile 
yukarısı anlamca çelişmemektedir.

E) “aslanlar kendi büyüklüğünde veya daha büyük 
hayvanları yerler” seçeneği ile yukarısı anlamca 
çelişmemektedir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

38. ----, aşılar da dâhil tüm ilaçlar, ne kadar güvenli 
ve etkili olduklarını değerlendirmek için iyice test 
edilirler.
Cümlesi anlamca OLUMLU, isim-zamir akışı gereği 
“all medicines” değerlendirilmeli ve zaman olarak 
“present” olarak karşımıza çıkmaktadır.

A) “Ruhsat verildikten hemen sonra” seçeneği 
anlamca yukarıya terstir, ruhsat verildikten sonra 
ilaçları test etmek pek bir işe yaramaz.

B) “Herhangi bir nadir yan etki keşfedilir keşfedilmez” 
seçeneği anlamca ilgisizdir. 

C) “Onlar yan etkilere neden olabilmelerine rağmen” 
seçeneği yukarısı ile bir çelişki içerisinde değildir.

D) “Onların kullanılmalarına izin verilmeden önce” 
seçeneği anlamca mantık çerçevesinde 
örtüşmekte, ayrıca hem zaman hem de isim-
zamir akışı ile de uyuşmaktadır.

E) “Aşıların tehlikeleri bildirildikleri sürece” 
seçeneğinde geçen “the dangers of vaccines” 
ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.



www.pelikanyayinevi.com.tr

Sosyal Bilimler

Çözüm - 4
Hakkı Kurban - Celil Ural

39. ---- çünkü o, kalkınmayı bölge genelinde teşvik 
etmeye yardımcı olur.
Cümlesi anlamca OLUMLU olduğundan ve söz 
konusu bağlaç “because” olduğundan diğer cümlenin 
de anlamı OLUMLU aranmalıdır. İsim-zamir uyumu 
bakımından “it” değerlendirilmeli ve “the region” ifadesi 
de doğru cevapta mutlaka karşılanmalıdır.

A) “Çeşitlilik düzeyi yüksek ülkeler, yeni teknolojileri 
ve fikirleri daha iyi uyarlayabilirler” seçeneğinde “it” 
zamirini karşılayan bir kelime bulunmamaktadır.

B) “Afrika’nın yükselen ekonomik refahı hakkında 
birçok tartışma vardır” seçeneğinde “it” zamirini 
karşılayan bir kelime bulunmadığı gibi, iki cümle 
arasında sebep-sonuç ilişkisi de bulunmamaktadır.

C) “Uygun emtia fiyatları, Sahra altı Afrika için 
önemli bir büyüme faktör olmuştur ve olacaktır” 
seçeneğinde “it” zamirini karşılayan bir kelime 
bulunmamaktadır.

D) “Çin'in ticaretteki hızlı büyümesi Güneydoğu 
Asya ülkeleri için bir artı olarak görülür” seçeneği 
anlamca olumludur, isim-zamir uyumu 
bakımından “it – China’s rapid growth” ve 
“the region – Southeast Asian nations” 
örtüşmektedir.

E) “Afrika, dünyanın herhangi bir kıtasındaki en 
yüksek büyüme beklentilerini gösteriyor” seçeneği 
ile yukarıdaki cümle arasında bir sebep-sonuç 
bağlantısı bulunmamaktadır. Ayrıca yukarıdaki “the 
region” ifadesi bu seçenekte havada kalmaktadır.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.



www.pelikanyayinevi.com.tr

Sosyal Bilimler

Çözüm - 4
Hakkı Kurban - Celil Ural

40. Antartika buzulları denizde çöktükçe, ----.
Cümlesi anlamca OLUMSUZ, zaman olarak “present” 
ve isim-zamir uyumu bakımından “Antarctic glaciers” 
değerlendirilmeye alınmalıdır.

A) “onun geniş buz tabakası dünyayı etkileyebilir” 
seçeneği anlamsızdır.

B) “bilim adamları, deniz seviyesinin yükselmesi 
adına bunun ne anlama geldiğini bulmak için 
çabalamaktadır” seçeneği anlam olarak 
yukarıya örtüşmektedir, aynı zamanda “what 
that means” ile yukarıdaki eyleme bir atıfta 
bulunulmuştur.

C) “bazı bölgelerdeki buzullar, daha sıcak okyanus 
suları tarafından kesilmektedir” seçeneği anlamca 
örtüşmemektedir.

D) “dünyanın önemli kıyı kentlerinin varlığının devam 
etmesi Antartika’nın kaderine bağlı” seçeneği 
anlamca örtüşmemektedir. 

E) “sera gazı emisyonları yüksek düzeyde devam 
edecektir” seçeneği ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

41. Avrupa Komisyonu, sera gazlarını azaltma 
tedbirlerinin işe yaramayacağını ileri sürmüştür 
----.
Cümlesi anlamca OLUMSUZDUR, zaman olarak 
“future” ve konu sera gazlarıdır.

A) “eğer hükümetler iklim değişikliğinin etkili bir 
şekilde üstesinden gelmeye çalışırsa” seçeneği 
anlamca olumludur, oysaki “if” ile cümlelerin 
anlamca paralel olması gerekirdi. 

B) “bireyler düşük karbonlu bir toplum vizyonunu 
paylaşmadıkça” seçeneği anlamca olumludur 
ve iki cümle arasında da type uyumu söz 
konusudur. “olumsuz cümle + unless + olumlu 
cümle”

C) “çünkü hükümetler 2050'ye kadar rekabetçi 
bir düşük karbon ekonomisine geçiş yolunu 
hazırladılar” seçeneği anlamca olumludur, oysaki 
“because” ile cümlelerin anlamca paralel olması 
beklenirdi.

D) “yalnızca iç tedbirlerle % 80’lik bir düşüş sağlayıp 
sağlayamayacağımız” seçeneğinde yer alan 
“whether” genellikle önüne sorgulayıcı fiiller alır. 
(noun clause)

E) “sonunda tehlikeye götürecek olmasına rağmen” 
seçeneği anlamca olumsuzdur, oysaki “although” 
ile cümlelerin çelişmesi beklenir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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42. Keen eyesight, an acute sense of smell and an 
excellent sense of hearing enable predators to 
track down their prey.
A) Keskin görme, keskin bir koku ve mükemmel 

bir işitme duyusu, yırtıcıların avlarını izlemesine 
büyük ölçüde imkan vermektedir.

B) Keskin görme, keskin bir koku ve mükemmel bir 
işitme duyusu, yırtıcıların avlarını izlemelerine 
olanak sağlamaktadır.

C) Keskin görme, keskin bir koku ve mükemmel bir 
işitme duyusu, yırtıcıların avlarını yakalamasına 
olanak sağlamaktadır.

D) Keskin görme, keskin bir koku ve mükemmel 
bir işitme duyusu, yırtıcıların en önemli 
özelliklerindendir ve bu, avlarını yakalamalarını 
sağlar. 

E) Keskin görme, keskin bir koku ve mükemmel bir 
işitme duyusu, yırtıcıların avlarını izlemelerine 
imkan verecektir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

43. Paediatricians warn parents to avoid excessive 
food restriction which may cause nutritional 
deficiencies in children.
A) Çocuk doktorları, ebeveynleri, çocuklarda 

beslenme yetersizliklerine neden olabilecek aşırı 
gıda kısıtlamalarından kaçınmaları konusunda 
uyarıyorlar.

B) Çocuk doktorları, ebeveynleri, çocuklarda 
beslenme yetersizliklerine neden olabilecek bazı 
gıda kısıtlamalarından kaçınmaları konusunda 
uyarırlar.

C) Çocuk doktorları, tüm ebeveynleri, çocuklarda 
beslenme yetersizliklerine yol açabilecek bir takım 
gıda kısıtlamalarından kaçınmaları konusunda 
uyarıyorlar.

D) Çocuk doktorları, ebeveynleri, çocuklarda 
beslenme yetersizliklerine neden olabilecek aşırı 
gıda kısıtlamaları konusunda uyarırlar. (avoid?)

E) Çocuk doktorları, çoğu ebeveyni, çocuklarda 
beslenme bozukluklarına yol açan aşırı gıda 
kısıtlamaları konusunda uyarırlar. (avoid?)

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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44. A study published recently in the journal, called 
Appetite, indicated that people who eat chocolate 
at least once a week improved their memory and 
abstract thinking.
A) Appetite adında bir dergide son zamanlarda 

yayımlanan bir çalışma, haftada en az bir kere 
çikolata yiyen kişilerin hafızalarının ve soyut 
düşüncelerinin geliştiğini kanıtlamıştır.

B) Appetite adında bir dergide geçtiğimiz yıl 
yayımlanan bir çalışmada, haftada en az bir kere 
çikolata yiyen kişilerin hafızalarının ve soyut 
düşüncelerinin geliştiği ortaya konulmuştur.

C) Appetite adında bir dergide son zamanlarda 
yayımlanan bir çalışma, haftada en az bir kere 
çikolata yiyen kişilerin hafızalarının ve soyut 
düşüncelerinin geliştiğini göstermiştir.

D) Appetite adında bir dergide geçtiğimiz yıllarda 
yayımlanan bir çalışmada, haftada bir kere 
çikolata tüketen kişilerin soyut düşüncelerinin 
geliştiği ortaya konulmuştur. (at least?)

E) Appetite adında bir dergide son zamanlarda 
yayımlanan bir çalışma, eğer insanlar haftada en 
az bir kere çikolata yerlerse hafızalarının ve soyut 
düşüncelerinin gelişeceğini göstermektedir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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45. The English word coffee first came to be used in 
the early 1600s, but early forms of the new word 
date back to the last decade of the 1500s.
A) Ingilizce ‘coffee’ kelimesi 1600’lü yılların 

başlarında kullanılmaya başlanmasına rağmen, 
yeni kelimenin ilk formları 1500’lü yılların son on 
yılına kadar uzanmaktadır. (first?)

B) Ingilizce ‘coffee’ kelimesi başlangıçta 1600’lü 
yılların başlarında kullanılmıştır, fakat bu kelimenin 
ilk formları 1500’lü yılların son on yılına kadar 
uzanmaktadır. (Come to be used=kullanılmaya 
başlamak?) (new?)

C) Ingilizce ‘coffee’ kelimesi başlangıçta 1600’lü 
yılların başlarında kullanılmıştır, ancak yeni 
kelimenin ilk formları 1500’lü yılların son 
on yılına kadar uzanmaktadır. (Come to be 
used=kullanılmaya başlamak?)

D) Ingilizce ‘coffee’ kelimesi 1600’lü yılların 
başlarında kullanılmaya başlanmasına karşın, 
yeni kelimenin ilk formları 1500’lü yılların son on 
yılına kadar gitmektedir.

E) Ingilizce ‘coffee’ kelimesi ilk önce 1600’lü yılların 
başlarında kullanılmaya başlandı, ancak yeni 
kelimenin ilk formları 1500’lü yılların son on yılına 
kadar uzanmaktadır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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46. The United States used two atomic bombs on the 
Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in 1945 
and it is the only country which has used nuclear 
weapons during a war up to now.
A) Birleşik Devletler, 1945 yılı sonunda Japonya’nın 

Hiroşima ve Nagasaki kentlerine iki atom bombası 
atmıştır ve o bugüne kadar bir savaş sırasında 
nükleer silah kullanan tek ülkedir.

B) Birleşik Devletler, 1945 yılında Japonya’nın 
Hiroşima ve Nagasaki kentlerinde iki atom 
bombası kullanmasına ragmen, bu onu bugüne 
kadar bir savaş sırasında nükleer silah kullanan 
tek ülke yapmaz. 

C) Birleşik Devletler, 1945 yılında Japonya’nın 
Hiroşima ve Nagasaki kentlerine iki atom bombası 
atmıştır ve bu, onu bugüne kadar bir savaşta 
nükleer silah kullanan tek ülke yapmıştır.

D) Birleşik Devletler, 1945 yılında Japonya’nın 
Hiroşima ve Nagasaki kentlerinde iki atom 
bombası kullandı ve o bugüne kadar bir savaş 
sırasında nükleer silah kullanan tek ülkedir.

E) Birleşik Devletler, 1945 yılı sonunda Japonya’nın 
Hiroşima ve Nagasaki kentlerine iki atom bombası 
atmıştır ve bu, onu bugüne kadar bir savaş 
sırasında nükleer silah kullanan tek ülke yapmıştır.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.



www.pelikanyayinevi.com.tr

Sosyal Bilimler

Çözüm - 4
Hakkı Kurban - Celil Ural

47. For millennia, ancient Egyptians had maintained 
a strikingly complex and stable culture that 
influenced later cultures of Europe, the Middle 
East and Africa.
A) Antik Mısırlılar binlerce yıl, Avrupa, Ortadoğu 

ve Afrika’nın daha sonraki kültürlerini etkileyen 
çarpıcı derecede karmaşık ve istikrarlı bir kültür 
sürdürmüşlerdir.

B) Antik Mısırlılar binlerce yıl boyunca, Avrupa, 
Ortadoğu ve Afrika’nın daha sonraki kültürlerini 
etkileyen çarpıcı derecede karmaşık ve istikrarlı 
bir kültür yakalamışlardır.

C) Antik Mısırlılar eskiden, Avrupa, Ortadoğu ve 
Afrika’nın daha sonraki kültürlerini etkileyen son 
derece istikrarlı bir kültür devam ettirmişlerdir. 
(complex?)

D) Antik Mısırlılar binlerce yıl, Avrupa, Ortadoğu 
ve Afrika’nın daha sonraki kültürlerini etkileyen 
çarpıcı derecede karmaşık ve istikrarlı bir kültür 
oluşturmuşlardır.

E) Antik Mısırlılar yıllarca evvel, Avrupa, Ortadoğu 
ve Afrika’nın daha sonraki kültürlerini etkileyen 
oldukça karmaşık ve istikrarlı bir kültür 
oluşturmuşlardır. 

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

48. Dost türlerimizin zihinleri konusundaki 
anlayışımız arttıkça, onlara nasıl korku ve nefretle 
davrandığımızı giderek daha fazla hatırlayacağız.
A) Since our understanding of the minds of our fellow 

species improves, we may look back at the way 
we have treated them in horror and repulsion. 
(increasingly?)

B) Even if our understanding of the minds of our fellow 
species develops, we do not generally notice the 
way we have treated them in horror and repulsion. 

C) If our understanding of the minds of our fellow 
species improves, we will look back at the way we 
have treated them in horror and repulsion at once. 
(increasingly?)

D) As our understanding of the minds of our fellow 
species improves, we will increasingly look back 
at the way we have treated them in horror and 
repulsion.

E) As long as our understanding of the minds of our 
fellow species improves, we will immediately look 
back at the way we have treated them in horror 
and repulsion.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.



www.pelikanyayinevi.com.tr

Sosyal Bilimler

Çözüm - 4
Hakkı Kurban - Celil Ural

49. Çocukların yetişkinlere nazaran daha başarılı 
yabancı dil öğrenenleri oldukları yaygın bir 
inançtır, ancak bu konudaki bulgular aslında 
şaşırtıcı derecede şüphe uyandırıcıdır.
A) It is generally believed that children are more 

successful foreign language learners than adults, 
but the findings on the issue are surprisingly 
suspicious. (actually?)

B) It has been believed that adults are less successful 
foreign language learners than children, but the 
findings on the issue are rather suspicious. 

C) It is a common belief that adults are less successful 
foreign language learners than children, but the 
findings on the issue are actually interestingly 
suspicious. 

D) It has been believed for years that children are 
more successful in learning foreign languages than 
adults, yet the findings are surprisingly suspicious. 
(actually?)

E) It is a common belief that children are more 
successful foreign language learners than 
adults, but the findings on the issue are actually 
surprisingly suspicious.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

50. Çoğu insan, işlenmiş ve pastörize peynirlerin 
sadece güvenli değil aynı zamanda zengin bir 
hem protein hem de kalsiyum kaynağı olduğuna 
inanıyor.
A) Most people believe that processed and 

pasteurized cheeses are not only safe but they are 
also a rich source of both protein and calcium.

B) It is believed that processed and pasteurized 
cheeses are pretty safe and they are also a rich 
source in terms of protein and calcium. 

C) It is often believed that processed and pasteurized 
cheeses are pretty safe and they are also a rich 
source of both protein and calcium.

D) Most people assume that most processed and 
pasteurized cheeses are not only safe but also 
they are a rich source of both protein and calcium.

E) People generally assume that most processed 
and pasteurized cheeses are not only safe but 
also they are a rich source in terms of protein and 
calcium.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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51. Farklı dil ve kültürlerden insanlara ev sahipliği 
yapan Beyoğlu, sadece sanat ve eğlence hayatının 
merkezi değil aynı zamanda önemli bir ticaret yeri 
olmuştur.
A) Beyoğlu, which has been hosting people of 

different languages and cultures for years, has not 
only been a centre of art and entertainment life but 
also a key position of trade. 

B) Beyoğlu, where there have been people of 
different languages and cultures for years, has not 
only been a centre of art and entertainment life but 
also a key position of trade.

C) Beyoğlu, which hosts people of different languages 
and cultures, has not only been a centre of art and 
entertainment life but also a key position of trade.

D) Beyoğlu, where there are people of different 
languages and cultures, has not only been a 
centre of art and entertainment life but also a 
central position of trade.

E) Beyoğlu, which hosted people of different 
languages and cultures in the past, is now not only 
a centre of art and entertainment life but also a key 
position of trade.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

52. Beyin, günlük çevreniz ile ustalıkla baş 
edebilmenizi sağlar ve ayrıca nefes kesen atletik 
yetenekler ve derin bilimsel öngörüler üretebilir.
A) The brain not only allows you to cope masterfully 

with your everyday environment but is also 
capable of producing massive athletic feats and 
deep scientific insights. 

B) The brain allows you to cope masterfully with 
your everyday environment and is also capable 
of producing breath-taking athletic feats and deep 
scientific insights.

C) The brain not only allows you to cope with your 
everyday environment but is also capable of 
producing breath-taking athletic feats and deep 
scientific insights. (masterfully?)

D) The brain enables you to cope with your everyday 
environment skilfully and at the same time is 
capable of producing magnificent athletic feats 
and deep scientific insights. 

E) The brain enables you to cope with your everyday 
environment masterfully and at the same time it 
can produce magnificent athletic feats and deep 
scientific insights. 

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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53. Erkeklerin yüzde 40’tan fazlası 20 ila 49 yaşları 
arasında kellik belirtileri gösterir ancak bu grubun 
genomlarıyla ilgili çalışmalar potansiyel bir tedavi 
bulmada başarısız olmuştur.
A) More than 40 percent of men often show signs 

of baldness between the ages of 20 and 49, but 
studies on genomes of this group have failed to 
find any potential cure. 

B) More than 40 percent of men on average show 
signs of baldness between the ages of 20 and 49. 
Even so, studies on genomes of this group hasn’t 
yet found a potential cure. (failed?)

C) Although more than 40 percent of men show 
signs of baldness between the ages of 20 and 49, 
studies on genomes of this group have failed to 
discover a potential cure.

D) More than 40 percent of men show signs of 
baldness between the ages of 20 and 49, but 
studies on genomes of this group have failed to 
find a potential cure. 

E) Even if over 40 percent of men show signs of 
baldness between the ages of 20 and 49, studies 
on genomes of this group hasn’t discovered a 
potential cure yet. (failed?)

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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54. Doğduğunuzda, çevrenizdeki yetişkinlerle dil 
kullanarak iletişim kuramazdınız. Fakat beş ya 
da altı yaşına geldiğinizde, cümleler üretebilir, 
şakalar yapabilir, sorular sorabilir ve bunun gibi 
şeyler yapabiliyordunuz. Kısacası, ana dilini akıcı 
konuşan bir kişi olmuştunuz. Hayatınızın bu ilk 
birkaç yılında, muhtemelen çok az bilinçli çaba 
harcayarak, en az bir dil hakkında geniş bir bilgi 
birikimi toplamışsınızdır. ----.
Paragrafta “you” zamirine çok fazla rastlandığı için 
doğru cevapta da bulunması sürpriz olmaz. C seçeneği 
elenir. Ayrıca en önemli nokta paragrafın anlatım dili 
“past”, dolayısıyla Doğru yanıt “D” seçeneğidir.a “past” 
olmalıdır. Bu bakımdan da A ve D seçenekleri de 
elenir. 

A) “Bir dilbilim uzmanı olmayı düşünüyorsanız, 
muhtemelen dilbilim alanıyla ilgili bir şeyler 
biliyorsunuzdur zaten”

B) “Daha sonra bir yabancı dil eğitimi aldıysanız, 
muhtemelen bunun hiç de o kadar kolay 
olmadığını keşfetmişsinizdir” seçeneği hem 
zaman uyumu bakımından hem de “isim-zamir 
akışı bakımından paragrafa örtüşmektedir.

C) “Tüm dillerin konuşmacıları dilleri hakkında çok 
şey bilirler, genellikle bunu bildiklerini bilmeden”

D) “Örneğin, İngilizce konuşan bir kişi olarak, belki 
de bunu hiç bilmeden İngilizce kelime sıralaması 
hakkında bilgiye sahip olursunuz”

E) “Ancak, en az bir dili de öğrenebileceğinizi 
keşfettiniz” seçeneğindeki sıkıntı “however”dır. 
Paragrafın son cümlesi anlamca olumludur, 
oysaki bu seçenek de anlamca olumludur, oysaki 
“however” ile olumsuz anlama geçilmeliydi.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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55. Dil ölümünün sebepleri, doğal felaketlerden 
kültürel asimilasyonun farklı biçimlerine kadar 
uzanır. ----. Örneğin, 17 Temmuz 1998’de, Papua 
Yeni Gine kıyısı açıklarında 7.1 büyüklüğünde 
bir deprem 2.200’den fazla insanın canını aldı ve 
bir başka 10.000 kişinin yerini değiştirdi. Çoğu 
köy yıkıldı ve köylülerin yaklaşık% 30’u öldü. 
Bu köylerdeki insanların, konuşmalarında, dört 
ayrı dilin tanınmasını doğrulayacak şekilde, 
birbirlerinden yeterince farklı oldukları tespit 
edilmişti. Ayrıca, kurtarılanlar bakım merkezlerine 
ve diğer yerlere taşındıklarından, bu topluluklar 
ve dolayısıyla dilleri yerlerinin değişmesi 
travmalarına dayanamadılar.
A) “Tecrit edilmiş alanlardaki küçük topluluklar, 

depremler, kasırgalar, tsunamiler ve diğer doğal 
afetler yüzünden kolayca yok edilebilir”

B) “Bu eğilimi tersine çevirmek için herhangi bir şey 
yapmazsak, insan gelişiminde çok önemli olan 
kültürel ve dil çeşitliliğini kaybedeceğiz”

C) “Bir dil yalnızca, onu konuşan son kişi öldüğünde 
ölür. Bir gün oradadır; sonraki gün, gitmiştir” (For 
example?)

D) “Bir dili konuşan son kişiyseniz, topluluğunuzda 
sıklıkla özel sayılırsınız”

E) “Son 20 ya da 30 yıl boyunca, tüm dünyadaki 
dilbilimciler karşılaştırmalı veriler toplamak için çok 
zaman harcadılar” (For example?)

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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56. Kuzey Afrika ülkelerinden bahsettiğimizde, 
kıtanın kuzey kesiminde bulunan ülkelere (veya 
bölgelere) atıfta bulunuruz. Sahra çölü, Kuzey 
Afrika’yı kıtanın Sahra-altı Afrikası olarak bilinen 
geri kalanından ayırır. ----. Bu coğrafi engelden 
dolayı, Kuzey Afrika ülkelerinde yoğun olarak 
güneybatı Asya ülkeleri etkilenmiştir. Dünyanın 
Arap nüfusunun büyük bir kısmı Kuzey Afrika’da 
yaşıyor.
A) “Güneyden yüzlerce insan, daha yeşil çayır 

arayışıyla kuzeye göç eder - ancak genellikle 
düşmanlıkla karşılaşırlar” (this geographic 
barrier?)

B) “Bir Afrika kimliği söz konusu olduğunda, bazı 
Sahra altı Afrikalıları, kıta üzerinde kuzeydeki 
emsallerinden daha fazla hakları olduğuna 
inanırlar” (this geographic barrier?)

C) “Öte yandan, 2002'de Afrika Birliği'nin kurulması, 
kıtada ortak eylemi ilerletme çabasıyla atılmış 
büyük bir sıçramaydı” (this geographic barrier?)

D) “Ancak, Sahra altı Afrika’daki okuma yazma 
oranları ülkeler arasında önemli farklılıklar gösterir” 
(this geographic barrier?)

E) “Bu bölge, siyasi, dini ve kültürel olarak Kuzey 
Afrika’daki ülkelerden farklıdır”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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57. Japonya’da eğitim, hassas olan altı yaşında başlar. 
Yazmaya ve kitapların ve kırtasiye malzemelerinin 
ilk kullanımına çok önem verilir. Japonya, bilgiyi, 
gençlerine oturmuş devlet okulları aracılığıyla 
verir. Özel okullar da mevcut, ancak masraflıdırlar 
ve prestijli olmalarına rağmen, öğrencilerin bağlı 
yüksek düzeyli özel okullardan ve en nihayetinde 
üniversitelerden mezun olmalarına yardımcı 
olurlar ve bu nedenle maliyet faktörü dalga dalga 
artar. ----.
A) “Japonlar, öğrendiklerinizi öğretirseniz yaklaşık 

yüzde 90’ınını hatırlayacağınızı söylerler” (İLGİSİZ)

B) “Dolayısıyla bu okullar, Japonya’da son on yılda, 
özellikle liselerde, eğitim sisteminde başarısız 
olmuştur” (OLUMSUZ ANLAM)

C) “İlkokuldan ayrıldıklarında Japon çocuklar 1.006 
kanji karakterini zaten biliyor olacaklardır” (İLGİSİZ)

D) “Ancak, bugün dünyanın herhangi bir yerinde 
olduğu gibi, bu okullara kayıt olma konusunda 
ciddi bir rekabet söz konusudur”

E) “Eğitim sistemlerinin çok iyi olması nedeniyle, 
Japonya dünyanın en iyi eğitimli nüfuslarından 
birine sahiptir”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

58. Ingiliz tarihi, Germen kabilelerin Ingiltere'yi istila 
ettiği M.S.5. yüzyıla uzanır. Kabilelerin bir tanesi 
Angles, “Ingiliz” ve “Ingiltere” kelimelerinin 
türetildiği “Ingiltere” den geldi. O zamandan 
beri, Ingilizce, Eski Ingilizce, Orta Ingilizce, Ilk 
Modern Ingilizce ve Modern Ingilizce gibi çeşitli 
değişiklikler yaşadı. ----. Günümüzde, o Ispanyolca 
ve Mandarin’den sonra üçüncü en çok konuşulan 
ana dildir. Birkaç egemen devletin ana dilidir ve 
birkaç ülkede ikinci dil olarak çokça öğrenilir.
A) “Aksine, İngilizcenin ses sistemi 1,500 yıl içinde 

önemli değişikliğe uğramıştır”

B) “Son 2000 yıl boyunca, bu dil, çeşitli dil bilgisel ve 
fonolojik değişiklikler yaşadı”

C) “Benzer şekilde, Eski İngilizce, yaklaşık olarak 
M.S.1150’ye kadar İngilizce dilinin en erken 
kaydedilen aşamasına verilen addır”

D) “Anglo-Saksonların gelmesinden önce, İngiltere 
nüfusunun çoğunluğu Kelt dillerini konuştu”

E) “Roma Britanya’sında Latince, hükümet dili ve 
askeri dil olarak yoğun şekilde kullanıldı”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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59. Maya uygarlığı insanlık tarihinin en ilginç 
bölümlerinden biri olmuştur ve onların astronomi 
alanındaki başarıları bu gerçeği çok iyi doğrular. 
Mayalar, hem geçmişin hem de geleceğin gökyüzü 
olaylarını tahmin etmek için kullandıkları takvimleri 
oluşturmak için astronomi bilgilerini kullandılar.  
----. Bu, Maya kültürünün önemli bir özelliği olarak 
kabul edilen uzun zamanı kapsayan Maya Takvimi 
idi.
A) “Onların inanılmaz derecede doğru astronomik 

hesaplamaları ve ileri matematiği, din ve 
kehanetlere dayanıyordu”

B) “Maya rahip-gökbilimcilerinin gözlemleri tamamen 
astrolojiye adanmıştı” 

C) “Maya uygarlığı takvimi daha da geliştirdi ve bugün 
bazı Maya topluluklarında halen kullanımdadır” 
(ZAMAN UYUMU YOK)

D) “Takvimlerin çoğu kısa iken, özellikle de bir 
uzun takvim vardı”

E) “Maya takvimi, Orta Amerika’da çeşitli kültürler 
tarafından kullanılan üç geçmeli takvim ve 
almanaktan oluşan bir sistemdir” (ZAMAN UYUMU 
YOK)

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

60. (I) 1986’daki Çernobil reaktörü felaketinin ardından 
nükleer enerji, ölmekte olan bir endüstri olarak 
görülüyordu. (II) Kaza sırasında 31 kişi öldü ve kanser 
gibi uzun vadeli etkiler hala araştırılıyor. (ZAMAN 
UYUMU YOK) (III) Güvenlik korkuları yüzünden halk 
desteği azalmıştı ve birçok ülke yeni reaktör yapımına 
ara vermeye karar verdi. (IV) Fakat, iklim değişikliği ve 
enerji güvensizliği tehditleri sebebiyle son zamanlarda 
nükleer enerjiye olan ilgi çarpıcı bir şekilde canlandı. 
(“BUT” İLE OLUMLU ANLAMA GEÇİLDİ VE 
“RECENTLY” İLE “PRESENT PERFECT”) (V) Nükleer 
reaktörler elektrik ürettiklerinde CO2 yaymazlar, bu 
yüzden hükümetler bu tür reaktörlerin yapımını gittikçe 
artan bir şekilde bir karbon emisyonlarını düşürme 
ve istikrarlı elektrik enerjisi üretme yöntemi olarak 
görmekteler.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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61. (I) Fransa’nın başkenti Paris, Seine üzerinde 
bulunmaktadır. (II) Güzel ve tarihi bir şehirdir ve bu 
nedenle dünyanın en önemli turizm merkezlerinden 
biri haline gelmiştir. (III) Orada bir ziyaretçi için 
yapacak birçok şey vardır. (IV) Dünyanın lüks 
mallarının birçoğu Paris’te üretilir. (V) Bunlar içinde, 
Louvre ve Euro Disney Tema Parkı ziyaretine kadar, 
çeşitlilik gösteren şeyleri içerebilir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

62. (I) Arkeoloji tarihinde, İtalya’daki Vezüv Dağı'nın 
eteklerinde uzanan Pompei ve Herkülaneum bölgeleri 
çok özel bir yere sahiptir. (II) Bu kadar çok büyük 
bölgenin sistematik olarak kazılmış olduğu günümüzde 
bile, bu harika bir şekilde korunmuş Roma şehirlerini 
ziyaret etmek duygusal bir deneyimdir. (III) Sonuç 
olarak, MS 79 yılında Vezüv Yanardağının patlaması, 
büyük bir arkeolojik araştırmanın yolunu açmıştır. 
(IV) Pompei’nin kaderi M.S. 79 Ağustos’ta Romalı 
yazar genç Pliny tarafından tasvir edilen talihsiz olay 
olan Vezüv’ün patladığı anıtsal günde, çizildi. (V) 
Şehir birkaç metrelik volkanik kül altına gömüldü ve 
bu, havasızlık yüzünden birçok vatandaşın ölümüne 
neden oldu.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

63. (I) Bağımlı veya düşkün olarak nitelendirilebilen 
uyuşturucu kullanıcılarının sayısının tahmin edilmesi 
zordur. (II) Bağımlılık ve düşkünlük gibi terimler, 
yasadışı uyuşturucu kullanımı kalıplarını tanımlamak 
için sıklıkla kullanılır. (III) Ancak, bu terimlerin evrensel 
tanımları yoktur ve sıklıkla tutarsız bir şekilde ve 
birbirinin yerine kullanılabilirler. (IV) Bağımlılık, tek 
bir uyuşturucu kullanıcısı üzerinde ciddi ve zararlı 
bir etkiye sahip olacak ölçüde gelişmiş olan, belirli 
bir uyuşturucu veya uyuşturuculara bağımlılığa atıfta 
bulunma eğilimindedir. (V) Diğer taraftan, düşkünlük 
fiziksel ve / veya duygusal bağımlılığa atıfta bulunabilir 
ve uyuşturucu kullanıcıları bunlardan birini veya her 
ikisini birden yaşayabilir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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64. (I) Çocukların akran ilişkileri, gelişim ile birlikte çarpıcı 
değişiklikler geçirmektedir. (II) 6 aylık küçük bebekler 
bile diğer bebeklere karşı ilgi ve olumlu davranışlar 
gösterirler ve bebekler geliştikçe akranlarıyla 
etkileşimleri daha sık ve daha karmaşık hale gelir.  
(III) Okul öncesi dönemde, akran etkileşimleri 
frekans ve karmaşıklık açısından büyümeye devam 
etmektedir. (IV) Akranlarla olan ilişkiler daha da 
farklılaşır ve sembolik etkileşim biçimleri fiziksel 
olanlardan daha baskın olmaya başlar. (V) Sonuç 
olarak, bilim adamları akranlarla olan ilişkilerin 
benzerlik gösterdiğini ve daha pozitif davranışların 
görülebileceğini varsayarlar.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

65. (I) Kayıtlı Japon tarihi, Kyoto’da bulunan Yamato 
aşiretinin orta ve batı Japonya’daki diğer aile 
gruplarının kontrolünü ele geçirdiği yaklaşık olarak 
M.S. 400 yılında başlar. (II) O zamanlarda Kore ile 
temas Japonya’ya Budizm’i getirdi. (III) Sekizinci 
yüzyılda Japonya, Çin’den çok etkilenmiştir ve Yamato 
aşireti, Çin'dekine benzer güçlü bir imparatorluk 
saltanatı kurmuştur. (IV) Bir sonraki ticaret anlaşması 
da Japonlar için pek tatminkâr olmamıştır. (OLUMSUZ 
ANLAM) (V) Ancak, sonraki yüzyıllarda, güçlü yüksek 
sınıf aileler kontrol için birbirleriyle rekabet ettiklerinden 
imparatorluk saltanatının yetkisi düşmüştür.

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

Elektronik medya aracılığıyla bir taraftan diğerine para ak-
tarımı elektronik ödeme olarak bilinir. Elektronik ödemele-
re farklı yaklaşımlar arasında kartlı ödeme, posta siparişi 
ve internet üzerinden ödeme dâhildir. internet üzerinden 
işlemler bugün hemen hemen herkes için günlük bir iştir. 
İnternetin tanıtımıyla birlikte, çevrimiçi işlemler kolaylaştı. 
Çoğu ürün ve hizmet şirketi, web varlığını daha ön plana 
çıkardı ve müşterileriyle internet üzerinden etkileşime gir-
meye başladı. Benzer çizgide çalışan finans kurumlarıyla, 
dünya genelindeki insanlar internette finansal işlemler yap-
maya başladı. Kredi kartı ve bankamatik kartı yaygınlaştı ve 
elektronik ödeme sistemlerine ivme kazandırdı. Çoğumuz, 
elektronik ödeme sistemlerinin sunduğu işlemlerde kolay-
lığı tercih etse de, bazıları bu fikri beğenmiyor veya bunu 
kullanmayı rahat bulmuyor. Bu rahatsızlık öncelikle elekt-
ronik işlemlerdeki güvenlik risklerinden kaynaklanmaktadır. 
E-ödeme sistemleri çok faydalı olmasına rağmen, gizlilik ve 
güvenlik kaygıları göz ardı edilemez.

66. Paragrafa göre internet üzerinden yapılan işlemler 
----.
 …”have become common in modern world”

 …“modern dünyada yaygınlaştı”

“İnternetin kullanıma girmesiyle birlikte, internet 
üzerinden işlemler kolaylaştı. Çoğu ürün ve hizmet 
şirketi, web varlığını belirgin hale getirdi ve internet 
üzerinden müşterileriyle etkileşime girmeye başladı.”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

67. Paragraftan anlaşılabilir ki ----.
 ….there are various ways to carry out electronic 

payment

 …”elektronik ödemeyi gerçekleştirmenin çeşitli 
yolları vardır.”

“Elektronik ödemelere farklı yaklaşımlar arasında 
kartlı ödeme, posta siparişi ve internet üzerinden 
ödeme dâhildir.”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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68. Yazarın elektronik ödemeye karşı tutumu ----.
A) totally pessimistic:tamamen karamsar

B) gloomy and disfavoring: ümitsiz ve aleyhine

C) favorable but cautious: lehine ama dikkatli

D) completely favorable: tamamen lehine

E) approving and encouraging: onaylayıcı ve 
destekleyici

“Paragrafta yazar elektronik ödemeyi övüyor ancak 
riskleri olduğunu da göz ardı etmiyor.”

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

69. - 71. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

İnsanlar gibi dil de, mağara duvarlarındaki grafiksel 
resimlerden günümüzün teknolojiye duyarlı mobil metin diline 
dönüşmüştür ve insanlığın sonuna kadar gelişmeye devam 
edecektir. Dile iyi bir örnek Romen dili olacaktır. Romen dili, 
eski Romalıların lisanı olan Latinceye dayanan bir dizi dile 
işaret eder. Romalılar, edebiyatlarında kullandıklarından 
daha az ağdalı bir dilde yazdı ve konuştular. Sokak ağzı 
kelimesi (vulgar), Latincede kalabalık anlamına geldiği için, 
sıradan Roma halkının basitleştirilmiş Latince dili “sokak 
ağzı Latincesi” olarak adlandırılır. İkincisi yani gayri resmi 
sosyal lehçesi, Roma İmparatorluğu tüccarları, köleler, yeri 
değiştirilmiş insanlar, askerler ve yerleşimciler tarafından 
konuşulduğu için Romen dili rağbet görmüştür. Bazı bilim 
adamları, ‘sokak dili Latincesinin Roma İmparatorluğu za-
manında Romen dillerine dönüştüğüne inanıyor. Romen dil 
grubu belki de tanımlaması en basit ve tarihsel açıdan izah 
edilmesi en kolay olandır. Ancak, kendi arasında birbirine 
karmaşık bir şekilde bağlı olduğundan, Romen dillerinin sı-
nıflandırılması karmaşıktır.

* Romance dili: Latin dil ailesinden gelen diller. 
Romen dilleri

69. Paragrafa göre ----.
 …”romance languages bear a lot of similarities 

among themselves”

 …”Romen dilleri, aralarında birçok benzerliğe 
sahiptir”

Romen dilleri aynı kökten türedikleri için birbirine 
benzemektedir. Sınıflandırmak bile zor.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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70. Paragrafta açıktır ki ----. 
 “language is not a static entity but changes over 

time”

 …“dil sabit bir varlık değildir ve zamanla değişir”

“…mobil metin diline dönüşmüştür ve insanlığın 
sonuna kadar gelişmeye devam edecektir.”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

71. Paragraftan anlaşılabilir ki ----. 
B) …”Latin language was adopted by various 

segments of the society in Roman Empire”

 …”Latin dili, Roma İmparatorluğunda toplumun 
çeşitli kesimleri tarafından benimsenmiştir.”

“….Roma İmparatorluğu tüccarları, köleler, yeri 
değiştirilmiş insanlar, askerler ve yerleşimciler 
tarafından konuşulduğu için Romen dili rağbet 
görmüştür

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

Yunan kültürü, dünyanın en eski kültürlerinden biridir. Kök-
lerini Miken ve Minos uygarlıklarına dayanır. Roma, Bizans 
ve Osmanlı imparatorluklarının Yunanistan kültürü üzerinde 
büyük etkisi olmuştur. Klasik dönem (M.Ö. 5. ve 4. yüzyıl-
lar), Bizans Dönemi ve modern çağ olmak üzere üç döneme 
ayrılır. Dünyaya, demokrasi ve yasalar çerçevesinde eşit-
lik gibi fikirleri sunan Yunanistan olmuştur. Eski Yunanlılar, 
epik ve lirik şiir, komedi, trajedi gibi sanat kolları geliştirdiler. 
Matematik, fizik, felsefe ve tıp gibi alanlarda öncü oldular. 
Yunanlılar kültürleriyle gurur duyuyor ve onu milliyet ve et-
nik kökenlerinin temsilcisi olarak görüyorlar. Antik Yunan mi-
marisinin kalıntıları belgeler biçimindedir. Günümüz Yunan 
mimarisi modern eğilimleri takip etmektedir. Onların eserleri 
uzun yıllar takdir gördü. Düzgün bir korunma sağlanmadığı 
için 4. yüzyıldan sonra tablolar kayboldu. Antik Yunan bina-
larının birçoğu savaşlar ve depremler yüzünden yok oldu. 

72. Paragrafa göre Yunan halkı ----. 
 …”take pride in their culture”

 …”kültürleriyle gurur duyuyor.”

“Yunanlılar kültürleriyle gurur duyuyor ve onu milliyet 
ve etnik kökenlerinin temsilcisi olarak görüyorlar.”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

73. Paragrafta açıktır ki eski Yunan tabloları kayboldu 
----.
A) …”because they weren’t protected adequately”

 …“çünkü yeteri kadar korunmuyorlardı”

“Düzgün bir korunma sağlanmadığı için 4. yüzyıldan 
sonra tablolar kayboldu.”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

74. Paragraftan anlaşılabilir ki ----.
 we owe certain political and social notions to 

Ancient Greeks

 …”Belirli siyasi ve sosyal düşünceleri eski 
Yunanlılara borçluyuz”

“Dünyaya, demokrasi ve yasalar çerçevesinde eşitlik 
gibi fikirleri sunan Yunanistan olmuştur.”

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

Çocuk yetiştirme, hayattaki en zor görevlerden biridir. Ço-
cuk bakımı tam zamanlı bir iş olduğundan, bir çiftin bunu 
nasıl yöneteceğine karar vermesi önemlidir. Her çocuğun 
gelişimi için bir anne şarttır. İşte evde oturan annelerle ça-
lışan anneler arasındaki savaş burada ortaya çıkıyor. İs-
tatistikler, evde kalan annelerin daha az eğitimli olduğunu 
göstermekle birlikte, bu her zaman geçerli değildir. Etkileyici 
bir eğitim geçmişine sahip birçok kadın, kariyerlerini annelik 
deneyiminin keyfini çıkarmak için terk eder. Bir bebek sahibi 
olmaya karar verdikleri andan itibaren çocuk bakımını plan-
lamaya başlarlar. Çocuklarla evde kimin kalacağına dair 
karar da o zaman verilir. Çocuk yetiştirme öncelikle kadın 
alanı olarak kabul edilmekle birlikte, kadın parlak geleceği 
olan zorlu bir kariyer sahibi olduğu takdirde bir istisna yap-
mak akıllıca olacaktır. Ancak, çoğu zaman, çocuklarıyla il-
gilenmek isteyerek işini bırakmaya karar veren de kadının 
kendisidir.

75. Istatistiklere göre, evde oturan anneler genellikle 
parlak eğitime sahip olmayanlardır ----.
 …”but this does not hold true all the time”

 …”Ancak bu her zaman doğru değildir”

“İstatistikler, evde kalan annelerin daha az eğitimli 
olduğunu göstermekle birlikte, bu her zaman geçerli 
değildir.”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

76. Parçada açıktır ki ----. 
B) child rearing is a difficult duty, so a good decision 

about how to achieve this should be made

 …”çocuk yetiştirme zor bir görevdir, bunun için 
nasıl başarılacağına dair iyi bir karar verilmelidir”

“Çocuk bakımı tam zamanlı bir iş olduğundan, bir çiftin 
bunu nasıl yöneteceğine karar vermesi önemlidir.”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

77. Paragrafta altı çizili ve koyu harflerle yazılmış 
“battle” kelimesine en yakın anlamlı kelime ---- dir.
A) settlement: yerleşim

B) difference: fark

C) depiction: tasvir

D) conflict: çatışma

E) performance: performans

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

Amerika’nın keşif günlerinde, denizciler doğru navigasyon 
araçlarının eksikliği nedeniyle gemilerini daha derin deniz-
lere götüremezlerdi. Navigasyon araçları alanında yapılan 
gelişmelerinin, okyanuslara uzun yolculuklar yaparken çok 
yararlı olduğu ortaya çıktı. Bu gelişmeler, denizcileri daha 
önce yapılamayan daha uzun yolculuklar yapmaya teşvik 
etti. Columbus Yeni Dünya sandığı şeye, daha doğrusu San 
Salvador adasına 12 Ekim 1492’de ulaştı. Ancak, bu ada-
nın keşfi Yeni Dünya’yı bulma sürecinde yalnızca ilk adımdı. 
Columbus’un dünyayı yeni bir sömürge çağına götürdüğü 
söylenebilir. Onun keşfi, birçok insanı Amerika kıtasına 
seferler düzenlemeye teşvik etti. Columbus’un bu yeni kı-
taya ulaşması tüccarlara birçok fırsatlar sundu, ki bu da Av-
rupa’ya ekonomik refah getirdi. Amerika’nın kaynakları ve 
geniş arazileri o zamana kadar keşfedilmemişti; bu nedenle, 
Columbus’un keşfi yeni bir dönemi başlattı.

78. Paragrafa göre, Columbus Yeni Dünyayı gerçek 
anlamda keşfetmiş olmasa da,
 …“he paved the way for the discovery of the New 

World”

 …”Yeni Dünyayı keşfetmenin yolunu açtı.”

“Ancak, bu adanın keşfi Yeni Dünya’yı bulma sürecinde 
yalnızca ilk adımdı.”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

79. Paragrafta açıkça belirtiliyor ki, Columbus yeni 
kıtaya ulaştığı zaman, 
 …”the riches of America had not been discovered 

yet”

 …”Amerika’nın zenginlikleri henüz keşfedilmemişti.”

“Amerika’nın kaynakları ve geniş arazileri o zamana 
kadar keşfedilmemişti; bu nedenle, Columbus’un keşfi 
yeni bir dönemi başlattı”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

80. Paragraftan anlaşılabilir ki navigasyon cihazları 
olmasaydı ----.
 …”going on trips to faraway places would be harder”

 …”uzak yerlere gitmek daha zor olurdu”

“Amerika’nın keşif günlerinde, denizciler doğru 
navigasyon araçlarının eksikliği nedeniyle gemilerini 
daha derin denizlere götüremezlerdi.”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.


