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1. Thodex’in kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer, 19 
Nisan’da Thodex web sitesinin aniden kapanmasıyla 
Arnavutluk’a kaçarak yaklaşık 400.000 müşteri 
hesabına erişimi engelledi.

A) abruptly: aniden, derhal

B) increasingly: artarak

C) considerably: önemli ölçüde 

D) respectively: bireysel olarak

E) consecutively: art arda

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

2. Çok çeşitli vergi indirimleri olduğundan, kişinin her ay 
ödediği vergilerin miktarını hesaplamak zordur.

A) division: bölüm 

B) amount: miktar

C) supervision: denetim

D) medium: araç, ortam

E) avoidance: kaçınma 

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

3. Dedektif romanlarında, masum insanları eşyalarını 
veya kimliklerini kullanmak için öldüren bir suçlu, farklı 
yazarlar tarafından farklı şekilde anlatılan ortak bir 
temadır.

A) unique: eşsiz

B) common: ortak

C) trivial: gereksiz 

D) fearsome: korkunç

E) superficial: yüzeysel

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

4. Doğası bakımından zayıf oldukları düşünülse de, 
kadınlar aynı anda çoklu görevlerle baş etmede ve 
birden çok rol oynamada ustadırlar.

A) violating: ihlal etmek, çiğnemek

B) persuading: ikna etmek

C) distracting: dikkat dağıtmak

D) failing: başarısız olmak

E) handling: baş etmek, ele almak

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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5. Bazı sahte ürünler orijinallerinden öylesine 
profesyonelce kopyalanır ki aralarındaki farkları 
anlamak gerçekten zordur.

A) set in: başlamak, ortaya çıkmak

B) take off: soyunmak, uçağın havalanması, başarılı 
olmak

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

D) make out: anlamak, ortaya çıkarmak

E) comply with: uymak, yerine getirmek

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

6. Mevsimsel değişimin başlıca nedeninin Kuzey ve 
Güney Yarımküre’deki rüzgar düzenindeki değişiklik 
olduğuna inanılmaktadır.

A) variation: çeşitlilik, değişim

B) reaction: tepki

C) significance: önem

D) perception: algı

E) assumption: varsayım

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

7. İrlandalılar, ülkeden olmayan birisi için anlaşılması 
zor olabilecek çeşitli argo terimlerini kullanmaktadır.
variety of….. ve for someone olmalı 

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

8. ‘Yeni Dünya’ fikri Amerika’nın keşfi ile şekillenmeye 
başladı, ancak, ekonomik kriz Amerikan Rüyası fikrini 
son yıllarda bir dereceye kadar zayıflatmıştır.

 “with the discovery..” – nın keşfi ile

 “to some extent” – bir dereceye kadar

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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9. Portekiz ulusal bayrağı kökenleri, bayrağın renk ve 
sembollerindeki değişikliklerle evrimleştiği 1095 yılına 
dayanır.

İlk boşlukta genel bir yargıdan bahsettiği için ‘Simple 
Present’; ikinci boşlukta 1095 yılından bahsettiği için 
‘Simple Past’ kullanılmalıdır. 

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

10. İkinci Dünya Savaşı’nın ilk evrelerinde Amerikan 
hükümeti, dünyada yaşanmakta olan çeşitli siyasi 
faaliyetlerden uzak durmaya karar verdi.

Geçmişte yaşanan bir olaya gönderme yaptığı için 
geçmiş zaman olmalıdır. ‘Decide’ fiili anlık gerçekleştiği 
için ‘Simple Past’ doğru cevaptır. 

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

11. Yoğun tarım teknikleri, daha küçük bir arazide mahsul 
yetiştirmek için böcek ilacı ve gübrelerin yanı sıra 
işçilik gibi kapsamlı bir sermaye girişi içerir.

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

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

C) on account of: “sonucunda, yüzünden, 
sebebiyle”; edattır, isim alır. İki cümle anlamca 
paralel olmalıdır.

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

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

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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12. İç turizm istatistiklerinin toplanması zorken, 
uluslararası turizm istatistikleri kolaylıkla elde edilebilir.

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

D) Whereas: “-iken, halbuki”; bağlaçtır, cümle alır, 
anlamca iki zıt cümleyi bağlar.

E) On condition that: “koşuluyla”; bağlaçtır, cümle 
alır, iki cümle arasında ‘Type’ uyumu aranır.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

13. Tütün kullanımını azaltmak, yol güvenliğini arttırmak 
ve yiyecek ve suyumuzun daha sağlıklı olmasını 
sağlamak gibi politikalar yoluyla halk sağlığının 
iyileştirilmesi için yeni bir kanun gereklidir. 

 essential for - ..için gerekli

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

14. Kibarlık gülüşleri, sosyo-kültürel normlar 
gülümsemenin uygun olduğunu söylediğinde ortaya 
çıkar; öte yandan gerçek gülümsemeler, zevk belirteci 
olur ve kendiliğinden meydana gelir.

A) otherwise: “aksi halde, yoksa”; geçiştir, virgül alır. 
Arkasından gelen cümle type-1/2/3 özelliklerini 
taşımalıdır.

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

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

D) that is: “bir başka deyişle, yani”; geçiştir, virgül alır, 
öndeki cümlenin açıklamasını yapar.

E) on the other hand: “ancak / öte yandan”; ara 
geçiştir, virgül alır, iki cümle arasında çelişki aranır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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15. Birçok insan Shakespeare’in trajedileri ve tarih 
oyunları olmasaydı, İngiliz dramasının bugün sahip 
olduğu popülerliğe ulaşamayacağına katılır. 

A) 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”

B) in case of: olma ihtimaline karşı”; tedbir ifade eder 
isim alır

C) in the event of: olma ihtimaline karşı”; tedbir ifade 
eder isim alır

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

E) due to: “yüzünden, sebebiyle”; edattır, isim alır. 

Sebep-sonuç ifade eder.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

16. Kierkegaard ve Nietzsche ilk varoluşçu filozoflardı, 
ancak ikisi de “varoluşçu” terimini hiç kullanmamıştır.

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

B) just as: “tıpkı..gibi”; bağlaçtır, iki cümle arasında 
benzerlik anlatır.

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

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

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

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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17. Beklenmedik doğal veya insan yapımı bir felaket 
olursa diye insanlar, mülklerini birçok olasılığa karşı 
sigortalama eğilimindedirler.

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

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

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

D) after: “sonra”; 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 “C” SEÇENEĞIDIR.

18. Birçok bilim adamı çarpışmadan önce buz dağı, bazı 
görevliler tarafından fark edilse de fark edilmese de 
Titanik’in her durumda batacağına inanmaktadır.

Cümle sonundaki “or not” yapısı “whether” 
kullanmamız gerektiğine işarettir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

19. Ergenlik yılları o kadar çalkantılıdır ki, ebeveynler 
çocuklarını, ne söylerse söylesinler tehlikeli olaylara 
karışmamaya ikna edemezler.

İki boşluğun arasına bir sıfat geldiği için “so… that” 
olmalı.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

20. Sanat, mimari, yazı, adalet ve felsefenin gelişmeye 
başladığı yerde, sistematik hesaplamalar ve geometri 
çalışması da başlatıldı.

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

da ifadeyi bulunuz.

Akdeniz, Afrika ve Avrasya plakaları çarpışıp kırıldığında 
tektonik hareketin (21) bir sonucu olarak ortaya çıkan Ak-
deniz bölgesi ile birlikte oluşmuştur. Bu deniz, dünyanın en 
eski uygarlıklarının bazılarına tanıklık etmiştir. Tarih boyun-
ca Atlantik’e önemli bir seyahat rotası (22) olarak hizmet 
etti. Akdeniz, Cebelitarık Boğazı tarafından Atlas Okyanu-
su’na (23) bağlandığı yer olan batıda yaklaşık 9 mil uzun-
luğunun dışında, büyük oranda karayla çevrilidir. Akdeniz, 
Kıbrıs ve Rodos gibi dünyanın önde gelen bazı adalarına 
ev sahipliği yapmaktadır. Akdeniz, aynı zamanda benzersiz 
ekosistemi ve yüksek düzeydeki (24) çeşitliliğiyle de bilinir. 
Komşu Atlas Okyanusu’ndan daha fazla endemik türe sa-
hiptir. Akdeniz’de bulunan türlerin yaklaşık yüzde 20-30’u 
endemiktir. Diğer bir deyişle, bu su kütlesi (25) dışında baş-
ka hiçbir yerde bulunmazlar.

21. Boşluğun ardından tamlama geldiği ve cümleler arası 
bir sebep sonuç gerektiği için “as a result of” seçeneği 
işaretlenmelidir.
A) as to: açısından
B) despite of:-e rağmen
C) as a result of: sonucunda
D) as well as: -nın yanı sıra
E) contrary to: -nın aksine

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

22. as: olarak (İsim aldığı zaman)
DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

23. Boşluktan önce bir yer ismi verildiği ve boşluğun 
ardından gelen relative clause yer tanımladığı için 
cevap “where” olmalı.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

24. Boşluktan önceki “known” kelimesinin ardından “bir 
şey ile bilinmek, onunla tanınmak” anlamında “for” 
edatı kullanılır. 

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

25. A) as well: de-da
B) rather than: -den ziyade
C) but: ama, fakat
D) due to: yüzünden
E) as: olarak

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

da ifadeyi bulunuz.

1992’de başlayan Baltık Denizi deneyi, atmosferden yeryü-
züne olan enerjinin değişimi ve ilişkisi üzerine çalışıyor. Bu 
deney iklim değişikliklerini ve nedenlerini somut bir şekilde 
incelemek için (26) yürütülmektedir. Araştırma için özel 
olarak seçilme nedeni, ne bir tatlı su ne de tuzlu su kaynağı 
olmasıdır. Bu durum onun ekosistemini çok savunmasız kı-
lıyor. Baltık denizi, dünyanın üzerinde en çok araştırma ya-
pılan yerlerinden biri olmasına (27) rağmen, aynı zamanda 
en kirli olanlardan biridir. Kirlilik şimdi (28) etkin bir şekilde 
izleniyor. Ancak, bu su kaynağının bozulması onlarca yıldır 
devam etmektedir. Evimiz olan gezegenimizin % 70’i sudur. 
Ve biz insanlar o (29) olmadan hayatta kalamayız. Bunun 
ışığında, böyle bir bozulmanın bir su kaynağının (30) başı-
na gelmesine izin verilmesi kabul edilemez.

26. A) distinguished: ayırt etmek

B) conducted: yürütmek

C) exposed: maruz kalmak

D) offended: gücendirmek

E) undermined: zayıflamak

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

27. İki cümle arası anlamsal çelişki olduğu için “in spite of” 
işaretlenmelidir.

A) in spite of: -e rağmen

B) due to: yüzünden

C) for the sake of: hatırı için 

D) in charge of: sorumlu

E) instead of: yerine

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

28. A) deadly: ölümcül 

B) extremely: aşırı biçimde

C) admittedly: kuşkusuz 

D) effectively: etkin bir şekilde

E) solely: yalnızca 

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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29. Ve biz insanlar o olmadan hayatta kalamayız.

 without: olmadan, olmaksızın.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

30. A) convince: ikna etmek

B) refute: çürütmek

C) report: bildirmek

D) expose: maruz kalmak

E) happen: olmak

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

31. ----, hafif hastalığa sebep olma eğilimi gösterir 
ancak insanlar öksürdükçe ve hapşırdıkça kolayca 
yayılabilir. 
Cümlesi anlamca OLUMSUZ, zaman olarak present” 
ve isim-zamir akışı bakımından “it” değerlendirilmelidir.

A) “Tıpkı domuz gribinin, insanlarda ilk olarak 2009 
yılında Meksika’da görülmesi gibi” seçeneğinde 
görülen “just as” iki cümle arasında anlamca 
benzerlik olduğu zaman kullanılır.

B) “Domuz gribi virüsü dünya genelindeki domuz 
popülasyonunda yaygın olmasına rağmen” 
seçeneği ile yukarısı arasında zaman uyumu 
bulunmamaktadır.

C) “Zika virüsünün hastalığının genellikle hafif olması 
ve belli bir tedavi gerektirmemesi” seçeneğinde 
yer alan “that”, cümle başında kullanıldığında 
arkasına fiil gelmesi gerekir, ancak yukarıda böyle 
bir oluşum yoktur.

D) “Bir grip virüsü üst solunum yoluna yapıştığında” 
seçeneği anlamca olumsuzdur, zaten zaman 
bağlacı “when” anlamca paralel cümlelerde 
çalışır, ayrıca “it” ile “a flu virus” örtüşmektedir.

E) “Zika virüsü belirtileri kötüleşirse” seçeneğindeki 
“the symptoms”, yukarıdaki “it” zamirini karşılamaz.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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32. Bir sosyal ağ sitesine girdiğinizde, ----. 
Cümlesinde isim-zamir akışı bakımından “you” 
değerlendirilmeli ve zaman bağlacı “once” ile zaman 
uyumu aranması gerektiği unutulmamalıdır.

A) “kendinizi orada çok vakit harcarken bulabilirsin” 
seçeneğinde isim-zamir akışı bakımından 
“you” örtüşmekte, ayrıca burada geçen 
“there” yukarıdaki “social networking site” ile 
karşılanmaktadır.

B) “neredeyse hiç yeni insanlarla tanışamaz ve yeni 
arkadaşlar bulamazsınız” seçeneğinde isim-zamir 
akışı olsa da anlam ilgisizdir.

C) “birçok sosyal ağ profilinizin renklerini 
değiştirmenize izin verir” seçeneği ilgisizdir.

D) “hemen hemen her sosyal ağ size bir blog 
sunabilir” seçeneği anlamca ilgisizdir.

E) “o konuya özgü kurulan forumda yayınlardınız” 
seçeneğinde “would” ile yukarıdaki eylemin 
zamanı örtüşmemektedir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

33. Hemoglobin oksijeni akciğerlerden vücudun geri 
kalanına nakleder ----.
Cümlesi anlamca OLUMLU, isim-zamir akışı 
bakımından ya “haemoglobin” ya da “oxygen” 
değerlendirilmelidir.

A) “ki orada o, hücre kullanımı için oksijeni serbest 
bırakır” seçeneğinde yer alan “where” önündeki 
kelimeyi tanımlamakta ve “it” ile yukarıdaki 
“haemoglobin” ifade edilmektedir.

B) “ancak kanda ne kadar oksijen taşıdığını belirler” 
seçeneği anlamca olumludur, oysaki “but” ile 
anlamca olumsuza geçilmesi gerekirdi.

C) “ki bu vasıtayla oksijen bağlanırken, hemoglobin 
molekülü onun şeklini veya yapısını değiştirir” 
seçeneğinde yer alan “whereby” genellikle önüne 
“process-procedure-way-method-means..tarzında 
teknik kelimeler alır.

D) “ki orada farklı beyaz kan hücresi türleri bulunur” 
seçeneğinde isim-zamir akışı bulunmamaktadır. 

E) “dört alt birimden oluşan ve dört oksijen molekülüne 
bağlanabilen” seçeneği ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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34. Örümceklerin çoğu tehlikelidir, ancak en tehlikeli 
olanı Kara Duldur, ----.
Cümlesi anlamca OLUMSUZDUR, zaman olarak 
“present” ve isim-zamir akışı bakımından da “the 
Black Widow” değerlendirilmelidir.

A) “çünkü erkek çiftleştikten sonra dişi tarafından 
sıklıkla öldürülür ve yenir” seçeneği ile yukarısı 
arasında bir sebep-sonuç ilişkisi bulunmamaktadır.

B) “sıklıkla ciddi kas ağrısı ve krampa sebep olsa bile” 
seçeneği anlamca olumsuzdur, oysaki “even if” ile 
olumlu anlama geçilmesi gerekir.

C) “ki o, ABD’nin kuzey kesiminde bulunur” 
seçeneğinde yer alan “which” yukarıdaki ismi 
tanımlamaktadır ve anlamca örtüşmektedir.

D) “ısırığın çok küçük çocuklar ve yaşlılar için ölümcül 
olduğu düşünüldüğü için” seçeneği ile yukarısı 
arasında zaman uyumu yoktur.

E) “kahverengi dulun Afrika’da evrimleştiği 
düşünülürken” seçeneği ile yukarısı arasında bir 
zıtlık bulunmamaktadır.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

35. ---- yurtdışındaki dünya barışı hakkında daha fazla 
şey yapıp yapamadığı.
Cümlesinde yer alan “whether” noun clause 
kullanımında önünde sorgulayıcı fiiller alması gerekir, 
bunu da sadece D şıkkında görmekteyiz.

A) “Amerikalılar dünyadaki yerleri hakkında ciddi bir 
tartışma düzenlerler” 

B) “Birleşik Devletler daraltılmış bir dış politika 
benimsiyor” 

C) “Amerika dünyada yeterince iyi şeyler yapmıyor” 

D) “ABD periyodik olarak tartışmaktadır” seçeneğinde 
“neyi” sorusunu sorduğunuzda doğrudan 
yukarıdaki cümleyi cevap olarak alırız.

E) “Zayıflamış durumunda, Birleşik Devletler artık 
saygıyı telkin etmiyor”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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36. Çocuklar düzenli olarak ellerini yıkamaya teşvik 
edilmelidir ----.
Cümlesi anlamca OLUMLU, isim-zamir akışı 
bakımından “children” değerlendirilmeli ve zaman 
olarak “present” bir cümledir.

A) “çocukları hasta yapan hastalıkların yayılmasını 
engellese bile” seçeneği anlamca olumludur, oysaki 
“even if” ile olumsuz anlama geçilmesi gerekir.

B) “hayatın erken dönemlerinde onlar uzlaşmaları 
öğrenirken” seçeneği anlamca ilgisizdir. 

C) “nasıl yapacaklarını bilseler bile” seçeneği 
anlamca olumludur, oysaki “even though” ile 
olumsuz anlama geçilmesi gerekir.

D) “çünkü böyle bir uygulama, çocukların viral 
enfeksiyona maruz kalma risklerini en aza 
indirgemektedir” seçeneği anlamca olumludur, 
zaten “since” ile beklenen anlamca paralel 
eylemlerdir, ayrıca isim-zamir uyumundan söz 
edebiliriz.

E) “ancak onlara çok fazla cesaret ve hatırlatıcılar 
vermeniz gerekecek” seçeneğinde “you” zamir 
olarak ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

37. ----, dolayısıyla askeri raporlar özgür bir basın 
tarafından kurulan şeffaflıktan yoksundur. 
Cümlesi anlamca OLUMSUZDUR ve söz konusu “so” 
olduğu için doğru cevabın da anlamca OLUMSUZ 
olması beklenir. Ayrıca “its” ifadesini doğru cevapta 
karşılamak gerekir.

A) “Norveç Ordusu şu anda Kuzey Norveç’te ve 
Afganistan’da faaliyet göstermektedir” seçeneği 
anlamca olumludur.

B) “Diğer İskandinav ülkeleri ile birlikte Norveç, 
ABD’nin terör mücadelesini destekledi” seçeneği 
hem anlamca olumlu hem de zaman uyumsuzluğu 
söz konusudur.

C) “Birleşik Devletler Ordusu, ABD Silahlı 
Kuvvetleri’nin karada üslenmiş bir kolu olarak 
hizmet vermektedir” seçeneği anlamca olumludur.

D) “ABD Ordusu, dünyadaki en adanmış ve en saygın 
askerlerden oluşur” seçeneği anlamca olumludur.

E) “ABD’nin aksine, Çin, devlet tarafından kontrol edilen 
bir medya sistemine sahiptir” seçeneği anlamca 
olumsuzdur, ayrıca yukarıdaki “its” zamiri bu 
seçenekte “China” ifadesini karşılamaktadır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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38. Italya'nın kalp krizi oranının düşük olduğuna 
inanılmaktadır ----. 
Cümlesi anlamca OLUMLUDUR ve isim-zamir uyumu 
bakımından “Italy” değerlendirilmelidir.

A) “halbuki Fransızlar daha fazla sigara içer, daha 
fazla yağ yer ve sadece biraz daha fazla meyve 
tüketirler” seçeneğinde özne olarak “the French” 
zıtlık gibi görünse de cümlenin eylemi yukarısıyla 
zıtlık göstermemektedir.

B) “Fransız kalpleri Avrupa’nın en sağlıklı ve en iyi 
korunmuşları gibi görünmesine rağmen” seçeneği 
anlamca olumludur, ancak “although” ile olumsuz 
anlama geçilmelidir.

C) “çünkü İtalyanlar pişirme için çoğunlukla saf 
zeytinyağı kullanır” seçeneği anlamca olumludur 
ve iki cümle arasında bir sebep-sonuç ilişkisi 
mevcuttur.

D) “dolayısıyla her yıl orada 310dan fazla insan 
kardiyovasküler hastalıklardan ölür” seçeneği 
anlamca olumsuzdur, oysaki “so” ile cümleler 
anlamca paralel olması gerekir.

E) “ancak son 50 yıl içinde ölüm oranlarını önemli 
ölçüde düşürmüştür” seçeneği anlamca olumludur, 
oysaki “yet” ile olumsuz cümleye geçilmesi 
beklenir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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39. Ingilizce, dünyada en çok konuşulan dillerden 
biridir, ----.
Cümlesi anlamca OLUMLUDUR, zaman olarak 
“present” ve isim-zamir akışı bakımından da “English” 
değerlendirilmelidir.

A) “bu nedenle pek çok insanın İngilizce konuşmayı 
öğrenmek istemesi şaşırtıcı değildir” seçeneği 
anlamca olumludur, isim-zamir akışı 
bakımından “it” ile “English” örtümekte ve 
zamansal açıdan bir sıkıntı bulunmamaktadır.

B) “ancak İspanyolca, Fransızca, Hollandaca ve 
Almanca da yaygın şekilde konuşuluyordu” 
seçeneğinde bir zaman uyuşmazlığı söz 
konusudur.

C) “uluslararası iletişimin bir numaralı dili Fransızca 
iken” seçeneğinde bir zaman uyuşmazlığı söz 
konusudur.

D) “tıpkı ABD'nin kurucularının geçmişte ulusal kimlik 
için onun önemini bilmeleri gibi” seçeneğinde yer 
alan “just as” anlamca birbirine benzeyen cümleleri 
bir araya getirir, oysaki burada böyle bir durum söz 
konusu değildir.

E) “ancak uygulamada onun baskın bir dil olduğu 
konusunda herhangi bir şüphe yoktur” seçeneği 
anlamca olumludur, oysaki “yet” ile olumsuz 
anlama geçilmesi gerekirdi.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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40. Türkiye’nin dış politikası yıl boyunca çeşitli önemli 
olaylara tanık oldu ----. 
Cümlesi anlamca OLUMLU, zaman olarak “past”, isim-
zamir akışı bakımından da “Turkey” ya da “several 
important events” değerlendirilebilir.

A) “hükümet bu olayları “demokratik restorasyon” için 
fırsat olarak görebilsin diye” seçeneği anlamca 
ilgisizdir, “so that” ile böyle bir amaç ilişkisi 
mantıksız olur. 

B) “çünkü ülke pek çok dış politika sorununa başarılı 
bir şekilde çözüm üretti” seçeneği ile yukarısı 
arasında bir sebep-sonuç ilişkisi bulunmamaktadır.

C) “eğer uluslararası platformlarda “önemli” bir aktör 
olarak onun yerini alabilirse” seçeneğinde yer alan 
“if” öncelikle type uyumuna göre hareket eder, 
yukarıda “simple past” olması bu duruma engeldir.

D) “ekonomik krizin ülkeyi zor durumda bırakması 
ihtimaline karşı” seçeneği anlamca ilgisizdir.

E) “ve ülke, sınırındaki DAESH tehdidine karşı 
savaşmak için ABD önderliğindeki koalisyona 
daha fazla katıldı” seçeneği zaman ve isim-
zamir akışı bakımından yukarıdaki cümleyi 
tamamlamaktadır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

41. Italya'da, Mafya' ya karşı duracak kadar cesur olan 
hâkimler ve rahipler bile, ----.
İfadesi eylemini almamış bir öznedir, dolayısıyla çoğul 
olduğu için de çoğul bir fiil ile devam etmesi gerekir. 
Bunu da yalnızca D seçeneği sağlamaktadır. 

A) “Vatikan’ın yolsuzluk ve organize suçla 
mücadeledeki kararlılığı konusunda ısrar 
etmektedir” 

B) “zaten Vatikan’ın hoşgörüsüz duruşunu ispatlamayı 
amaçlayan çeşitli girişimler başlattı” 

C) “her zaman iyi niyet üstün gelsin diye çalışmak 
zorundadır” 

D) “vahşice ve ayrım gözetmeksizin öldürülmüştür” 

E) “sıklıkla kendini mafyayla bazen ölümcül sonuçları 
olan anlaşmazlıklar içinde buldu”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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42. Muslims across the globe have come face to face 
with Islamophobic hate crimes which have rapidly 
escalated after the attack on the controversial 
Charlie Hebdo magazine headquarters in Paris 
early last year.
A) Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, Charlie 

Hebdo dergisinin Paris’teki tartışmalı genel 
merkezine geçtiğimiz yılın başlarında yapılan 
saldırıdan sonra hızla artan Islamofobik nefretle 
yüz yüze geldi. (crimes?) (‘controversial’ sıfatı bu 
seçenekte yanlış ismi nitelemektedir) 

B) Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, Paris’te 
geçtiğimiz yılın başlarında tartışmalı Charlie Hebdo 
dergisinin genel merkezine yapılan saldırıdan 
sonra hızla artan Islamofobik nefret suçlarıyla yüz 
yüze geldi.

C) Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, 
tartışmalı Charlie Hebdo dergisinin Paris’teki genel 
merkezine geçtiğimiz yıl yapılan saldırıdan sonra 
hızla artan Islamofobik nefretle suçlandı. (come 
face to face with=ile yüz yüze gelmek?) (early?)

D) Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, 
tartışmalı Charlie Hebdo dergisinin Paris’teki genel 
merkezine geçtiğimiz yılın başlarında yapılan 
saldırıdan sonra hızla artan Islamofobik nefretle 
karşı karşıya getirildi. (crimes?) (Bu seçenekte 
passive yapı kullanılmıştır.)

E) Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar, tartışmalı 
Charlie Hebdo dergisinin Paris’teki genel 
merkezine geçtiğimiz yılın başlarında yapılan 
saldırıdan sonra önemli ölçüde artan Islamofobik 
nefretle karşı karşıya kaldı. (crimes?)

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.



www.pelikanyayinevi.com.tr

Sosyal Bilimler

Çözüm - 5
Hakkı Kurban - Celil Ural

43. There have been repeated warnings on the overuse 
of antibiotics and the development of bacteria that 
are resistant to all known antimicrobial drugs.
A) Antibiyotiklerin aşırı kullanımı ve bilinen tüm 

antimikrobiyal ilaçlara dirençli olan bakterilerin 
gelişimi tekrarlanan uyarılara sebep olmuştur.

B) Uzmanlar, antibiyotiklerin aşırı kullanımı sonucu 
bilinen tüm antimikrobiyal ilaçlara dirençli olan 
bakterilerin gelişimi üzerine tekrar tekrar uyarılar 
yapmaktadır. (Bu seçenekte active yapı kullanılmıştır)

C) Antibiyotiklerin aşırı kullanımı ve bilinen tüm 
antimikrobiyal ilaçlara karşı direnç geliştiren bakteriler 
üzerine tekrarlanan uyarılar yapılmaktadır.

D) Antibiyotiklerin aşırı kullanımı ve bilinen tüm 
antimikrobiyal ilaçlara dirençli olan bakterilerin 
gelişimi üzerine tekrarlanan uyarılar yapılmıştır.

E) Uzmanlar, antibiyotiklerin aşırı kullanımı ve bilinen 
tüm antimikrobiyal ilaçlara dirençli olan bakterilerin 
gelişimi üzerine tekrarlanan uyarılar yapmıştır. 
(Bu seçenekte active yapı kullanılmıştır)

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

44. Some psychologists claim that people go 
shopping being affected by advertisements, but 
shopping addiction is, in fact, an indication of low 
self-esteem.
A) Pek çok psikolog, insanların reklamlardan 

etkilenerek alışverişe gittiğini iddia eder, ancak 
alışveriş bağımlılığı aslında düşük öz saygının 
dışavurumudur.

B) Bazı psikologlar, insanların reklamlardan 
etkilendikleri için alışverişe gittiklerini iddia ederler, 
alışveriş bağımlılığı aslında düşük öz saygının bir 
göstergesidir. 

C) Bazı psikologlar, insanların reklamlardan 
etkilenerek alışverişe gittiklerini iddia ederler, fakat 
alışveriş bağımlılığı aslında düşük öz saygının bir 
göstergesidir.

D) Çoğu psikolog, insanların reklamlardan 
etkilendikçe alışverişe gittiklerini iddia eder, fakat 
alışveriş bağımlılığı aslında öz saygının düşük 
olduğunun bir işaretidir.

E) Insanların reklamlardan etkilenerek alışverişe 
gittikleri iddia edilir, ancak bazı psikologlara göre 
alışveriş bağımlılığı aslında düşük öz saygının bir 
işaretidir. (Bu seçenekte, cümlenin ilk bölümünde 
passive yapı kullanılarak özne kaldırılmıştır.)

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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45. A good diet increases your chances of living a 
longer and healthier life by reducing the risk of 
having diseases like heart disease, stroke and 
diabetes.
A) Iyi bir beslenme biçimi kalp hastalığı, felç ve diyabet 

gibi hastalıklara yakalanma riskini azalttığından 
daha uzun ve sağlıklı yaşama şansınızı artırır. 
(live a longer and healthier life= daha sağlıklı ve 
uzun bir yaşam sürdürmek)

B) Iyi beslenme kalp hastalığı, felç ve diyabet gibi 
hastalıklara yakalanma riskini azaltarak daha 
uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdürmenize katkıda 
bulunur. (chance?)

C) Iyi bir beslenme biçimiyle kalp hastalığı, felç 
ve diyabet gibi hastalıklara yakalanma riskinizi 
azaltarak daha uzun ve sağlıklı bir yaşam 
sürdürme şansını elde edebilirsiniz. 

D) Iyi bir beslenme biçimi sayesinde kalp hastalığı, 
felç ve diyabete yakalanma riskinizi azaltarak 
uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdürme şansınızı 
artırabilirsiniz. (‘healthy’ ve ‘long’ sıfatlarının 
comparative şekilleri kullanılmamıştır.) 

E) Iyi bir beslenme biçimi kalp hastalığı, felç ve diyabet 
gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltarak daha 
uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdürme şansınızı 
artırır.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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46. Increasing female participation in the British 
labour force to match the level reached in Sweden 
could add £170billion to the UK economy and 
boost GDP by 9 per cent.
A) Kadınların Ingiliz işgücüne katılımını Isveç'te 

ulaşılan seviyeyle eşleşecek kadar artırmak, 
Ingiltere ekonomisine £ 170 milyar katabilir ve 
GSYİH’yı yüzde 9 oranında artırabilir.

B) Ingiliz kadınların işgücüne katılımının Isveç'te 
ulaşılan seviyeyle eşleşecek kadar arttırılması, 
Ingiltere ekonomisine £ 170 milyar ekleyecek ve 
GSYİH’yı yüzde 9 oranında artıracaktır. 

C) Kadınların Ingiliz işgücüne katılımını Isveç'teki 
seviyeyle eşleşecek kadar artırmakla, Ingiltere 
ekonomisine £ 170 milyar eklenebilir ve GSYİH 
yüzde 9 oranında artırılabilir. (reached?)

D) Ingiliz kadınların işgücüne katılımını Isveç'te 
ulaşılan seviye kadar artırmak, Ingiltere 
ekonomisine £ 170 milyar katkı ve GSYİH’ya 
yüzde 9 oranında artış sağlayacaktır. (British 
labour force= Ingiliz işgücü?)

E) Kadınların Ingiliz işgücüne katılımının Isveç'teki 
seviyeye ulaştırılması sayesinde, Ingiltere 
ekonomisine £ 170 milyar eklenebildi ve GSYİH 
yüzde 9 oranında artırılabildi. (increasing?) 

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

47. In order to have a well-balanced diet and to avoid 
nutritional problems, one should eat a range of 
healthy foods in the correct proportions.
A) Dengeli bir beslenme şekline sahip olmak ve 

beslenme sorunlarından kurtulmak için çeşitli 
sağlıklı gıdaların doğru oranlarda yenmesi gerekir. 
(one?)

B) Dengeli bir beslenme şekline sahip olup beslenme 
sorunlarından kaçınmanın yolu çeşitli sağlıklı 
gıdaları doğru oranlarda yemekten geçmelidir.

C) Dengeli bir beslenme şekline sahip olmak ve 
beslenme sorunlarından kaçınmak için çeşitli 
sağlıklı gıdaları doğru oranlarda yemelisiniz.

D) Beslenme sorunlarından kaçınmak için dengeli bir 
beslenme şekline sahip olmak istiyorsanız çeşitli 
sağlıklı gıdaları doğru oranlarda yemelisiniz. 

E) Uzmanlara göre, dengeli bir beslenme şekline 
sahip olmak ve beslenme sorunlarından kurtulmak 
için çeşitli sağlıklı gıdalar doğru oranlarda 
yenmelidir. (one?)

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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48. Günümüzde, fabrika imalatı mobilya yaygın bir 
şekilde tercih edilirken, antika eşya ve zanaatkar 
sayısı gün geçtikçe azalmaktadır.
A) The number of antiques and artisans is declining 

rapidly today, while fabrication furniture is widely 
used. 

B) Nowadays, since fabrication furniture is widely 
preferred, the number of antiques and artisans 
have been declining day by day.

C) Now, while fabrication furniture is widely used, the 
number of antiques and artisans is declining day 
by day.

D) The number of antiques and artisans is declining 
day by day because fabrication furniture is widely 
preferred today. 

E) Today, while fabrication furniture is widely 
preferred, the number of antiques and artisans is 
declining day by day.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

49. Almanya, Bonn’da düzenlenen Uluslararası 
Beethoven Festivali, dünyanın en çok talep gören 
ve sabırsızlıkla beklenen organizasyonlarından 
biridir.
A) The International Beethoven Festival is held in 

Bonn, Germany and it is one of the most demanded 
and impatiently awaited organizations in the world. 
(düzenlenen?)

B) One of the most preferred and impatiently awaited 
organizations in the world, The International 
Beethoven Festival is organized in Bonn, Germany. 
(düzenlenen?) 

C) The International Beethoven Festival, which is 
organized in Bonn, Germany, is one of the most 
demanded and impatiently awaited organizations 
in the world.

D) The International Beethoven Festival, which is 
organized in Bonn, Germany, is the most preferred 
and impatiently awaited organization in the world. 
(one of the?)

E) The Beethoven Festival, which is held in Bonn, 
Germany, is one of the most anticipated and 
impatiently awaited international organizations. 
(‘international’ sıfatı farklı bir ismi nitelemektedir.)

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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50. Orijinalinin kanser nedeniyle çok hasar görmesi 
durumunda bir hastanın organının bir kopyasını 
geliştirmek neredeyse imkansızdır ancak bir kök 
hücre bankası bu hastalar için bir çözüm olabilir.
A) Developing a copy of a patient’s organ is almost 

impossible if the original is exceptionally injured 
due to cancer, but a stem cell bank may be a 
solution for such patients.

B) Copying a patient’s organ is almost impossible 
if the original one is too damaged because of 
cancer, but a stem cell bank will be a good solution 
for such patients.

C) Developing a copy of a patient’s organ is 
impossible when the original is too damaged due 
to cancer, still a stem cell bank may be a solution 
for such occasions. (almost?)

D) Developing a copy of a patient’s organ is almost 
impossible if the original is too damaged due to 
cancer, but a stem cell bank may be a solution for 
such patients.

E) Although developing a copy of a patient’s organ 
is almost impossible when the original is highly 
injured by cancer, a stem cell bank is a solution for 
such patients.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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51. Kalp hastalığı ve kanser riskini potansiyel olarak 
düşürme gücüyle zaten ‘süper meyve’ olarak 
nitelendirilen yaban mersini, Alzheimer hastalığına 
karşı savaşta da başka bir silah olabilir.
A) The blueberry, already labelled a ‘super fruit’ for its 

power to potentially lower the risk of heart disease 
and cancer, also could be another weapon in the 
war against Alzheimer’s disease. 

B) The blueberry, already labelled a ‘super fruit’ for 
its potential to lower the risk of heart disease and 
cancer, also could be a powerful weapon in the 
war against Alzheimer’s disease. (potentially?)

C) The blueberry which is considered a ‘super fruit’ 
due to its power to potentially lower the risk of heart 
disease and cancer, is now believed to be a weapon 
in the war against Alzheimer’s disease as well.

D) The blueberry is called ‘super fruit’ for its power 
to potentially lower the risk of heart disease and 
cancer, and now is considered as a weapon in the 
war against Alzheimer’s disease. 

E) The blueberry, also known as ‘super fruit’, is a 
powerful weapon against heart disease and cancer, 
and it is believed to lower the risk of Alzheimer’s 
disease. (in the war?) (against Alzheimer’s 
disease?) (the risk of heart disease and cancer?) 

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

52. Galileo, Descartes ve diğer birçok Avrupalı 
düşünür günümüzün gittikçe artan bir şekilde 
küresel olan eğitim sisteminin temellerini atmaya 
yardımcı oldu.
A) Galileo, Descartes and many other European 

thinkers laid the foundations of today’s education 
system which is becoming increasingly global. 
(helped to?) 

B) Galileo, Descartes and many other European 
thinkers helped to lay the foundations of today’s 
increasingly global education system.

C) Galileo and Descartes as well as many other 
European thinkers helped to lay the foundations of 
today’s highly global education system.

D) Galileo, Descartes and a few other European 
thinkers helped to lay the foundations of today’s 
highly global education system.

E) Galileo, Descartes and a number of other European 
philosophers laid the foundations of today’s 
increasingly global education system. (helped to?)

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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53. Nepal limanlarında yürüyüşçüler ve kampçılar, 
Himalaya kamp ateşleri için o kadar çok sayıda 
ağaç kesmişlerdir ki bölge ormansızlaşmaktadır.
A) In ports of Nepal, hikers and campers have cut 

down so many trees for Himalayan campfires that 
the area is becoming deforested.

B) Himalayan hikers and campers have cut down so 
many trees for campfires in ports of Nepal that the 
area is rapidly becoming deforested.

C) In ports of Nepal, hikers and campers have cut 
down too many trees for Himalayan campfires, 
consequently the area is becoming increasingly 
deforested.

D) In ports of Nepal, so many trees have been cut by 
hikers and campers for Himalayan campfires that 
the area is becoming deforested at an alarming 
rate.

E) Hikers and campers have cut down so many trees 
for Himalayan campfires that ports of Nepal are 
becoming increasingly deforested.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

54. Bir Yunan filozofu olan Aristo, matematiğe, 
metafizik, biyoloji ve mantığa katkılarıyla tanınır. 
----. Ayrıca O, Platon’un formlarının teorisini 
çürütmesiyle de ünlüdür. Bir bilge olarak, 
insan bilgisini alanlara veya birkaç konunun alt 
bölümlerine ayıran ilk kişiydi. O zamanlar mevcut 
olan jeoloji, coğrafya, matematik, zooloji, fizik ve 
meteoroloji de dâhil hemen hemen her konuda 
eğitim gördü ve aynılarına katkıda da bulundu. 
Önemli yazıları arasında Nicomachean Etiği, 
Politika, De Anima (Ruhta), Fizik ve Metafizik vardır. 
O, 16 yaşına kadar Büyük Iskender’e ders vermiştir.
A) “O teoriye inanan öğretmeni Plato’ nun aksine, 

deneye inanan biri idi”

B) “Aristo, dünyanın kozmosun merkezinde olduğunu 
düşünüyordu” (İLGİSİZ)

C) “Galileo onun teorilerini geçmişte defalarca 
çürüttü” (İLGİSİZ VE ANLAM OLUMSUZ)

D) “Onun tahminleri Newton mekaniği ile tamamen 
uyuşmuş göründüğünde, Aristo tamamen 
hatalıydı” (İLGİSİZ VE ANLAM OLUMSUZ)

E) “Aristo, hareket yasasında bir cismin hızının içinde 
bulunduğu ortamın yoğunluğuna bağlı olduğu 
sonucuna varmıştır” (İLGİSİZ)

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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55. Davranış bozukluğu aynı zamanda ‘yıkıcı 
davranış bozukluğu’ olarak da adlandırılabilir. Bu 
bozukluktan muzdarip çocuklar sosyal davranış 
kurallarına uymakta sorun yaşarlar. Çocuklarda 
sosyal gelişim eksikliği, onları yasaları ihlal etmeye 
ve antisosyal bir tavırla davranmaya yöneltir. Bu 
durum çoğunlukla 9 ila 17 yaş grubundaki çocukları 
etkiler. Erkeklerin bu rahatsızlıktan kızlara nazaran 
acı çekme ihtimalleri daha yüksektir. ----. Teşhis, 
çocuğun belirtileri 6 ay veya daha fazla göstermesi 
durumunda konulabilir. Davranış bozukluğu çeken 
bir çocuk, diğer çocuklar ve hayvanların yanı sıra 
toplum için de bir tehlike oluşturabilir. Çocuk 
kuralları göz ardı ettiği için büyüdüğünde bir baş 
belasına dönüşebilir.
A) “Şu anda, iki muhtemel gelişimsel sürecin davranış 

bozukluğuna yol açtığı düşünülmektedir”

B) “Dolayısıyla, davranış bozukluğunun belirtilerinden 
biri daha düşük bir korku seviyesidir”

C) “Buna karşın, bu davranışlara çoğu zaman 
“antisosyal davranışlar” denir”

D) “Örneğin, davranış bozukluğunun 2013 yılı 
itibarıyla dünya çapında 51.1 milyon kişiyi etkilediği 
tahmin edilmektedir”

E) “Benzer şekilde, bu bozukluk kentlerde kırsal 
alanlardan daha yaygındır” (BOŞLUKTAN 
ÖNCEKİ CÜMLE İLE BU CÜMLE ARASINDAKİ 
BENZERLİK BARİZDİR)

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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56. Olimpiyat Oyunları, antik Yunan’da Tanrıları 
selamlama olarak başlamıştır. Oyunlar sonunda 
her dört yaz ve kış mevsiminde bir gerçekleşen ve 
dünyanın dört bir yanındaki birçok ülkeden atletler 
içeren bir grup spor olayına dönüştü. Oyunlar 
ilk Hıristiyanlık döneminde ortadan kaldırılmış 
olsa da, 1896'da yeniden canlandırıldılar ve o 
zamandan beri her dört yılda bir 2 hafta boyunca 
yapılmaktadır. ----. 
A) “Benzer bir şekilde, antik Olimpiyat Oyunları esas 

olarak Zeus onuruna verilen dini bir festivalin 
bir parçasıydı” (BİR ÖNCEKİ CÜMLEYLE 
BENZERLİK YOK)

B) “Modern Olimpiyat Oyunları, I. Dünya Savaşı ve II. 
Dünya Savaşı gibi uluslararası çatışma zamanları 
hariç, buna bağlı kalmıştır” 

C) “Olimpia’ daki Zeus Kutsal Alanı’na gelen 
Yunanlılar aynı dini inançları paylaşır ve aynı dili 
konuşurlardı” (TAMAMEN İLGİSİZ)

D) “Fakat sporcuların tümü dünyanın her köşesinden 
şehir devletlerinin erkek vatandaşlarıydı” 
(BOŞLUKTAN ÖNCE PRESENT BİR CÜMLE 
VAR, ZAMANLAR UYUŞMUYOR, AYRICA 
İLGİSİZ)

E) “Buna rağmen, arkeolojik kanıtlar, oyunların 
Olimpiya’ da bu tarihten çok daha önce var 
olabileceğini göstermektedir” (BOŞLUKTAN 
ÖNCE PRESENT BİR CÜMLE VAR, ZAMANLAR 
UYUŞMUYOR, AYRICA ORTADA BİR ÇELİŞKİ 
YOK)

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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57. Kapitalist sistem zengin ile yoksul arasında büyük 
bir boşluk oluşturmaktadır. Emeğin sömürülmesi 
sıklıkla bu ekonomide gözlenmektedir.(OLUMSUZ 
ANLAM) ----. Kapitalist bir piyasa ekonomisi çoğu 
kez doğal kaynaklara ve çevreye çok fazla baskı 
uygular. (OLUMSUZ ANLAM) Bu yüzden başımıza 
gelen bir enerji krizi ekonomi için ciddi bir tehdittir. 
(OLUMSUZ ANLAM) Ekonomide de kapitalistler 
tarafından hileli, ahlak dışı ve hayatı tehdit eden 
uygulamalar görülmektedir. (OLUMSUZ ANLAM)
A) “Ancak, kapitalizm, üretim faktörlerinin mülkiyetine 

dayanan bir ekonomik sistemdir” (ORTADA 
ÇELİŞKİ YOK)

B) “Buna ek olarak, grevlerin ve yoğun sınıf şiddetinin 
görüldüğü durumlar da vardır” (OLUMSUZ 
ANLAM)

C) “Benzer şekilde, serbest piyasa sistemi yalnızca 
talep ve arz üzerine kurulu bir ekonomik sistemdir”

D) “Zaten, bir serbest piyasa sisteminde, bir alıcı ve 
satıcı, ancak bir malın veya bir hizmetin fiyatını 
gönüllü olarak kabul ettiklerinde serbestçe işlem 
yapmaktadır” 

E) “Aksine, serbest piyasa sistemi zenginliğin veya 
malların ve hizmetlerin değişimine odaklanmıştır” 
(DEVAMINDAKİ CÜMLEYLE ÖRTÜŞMÜYOR)

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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58. En temel tanımında feminizm, basitçe kadınlar 
için eşit haklar için savaşan bir harekettir. 
Geçtiğimiz yıllarda, ‘feminizm’ terimi kendine 
bazı kötü çağrışımlar kazandırmıştır. ----. Ancak, 
bu tamamen asılsızdır. Zaten, feministler asla 
sutyenlerini yakmamıştır ve erkeklerden nefret 
etmezler. Aksine, birçok feminist evli ve çocuk 
sahibidir.
A) “Şu anki feminist hareket haksız kanunlara veya 

cinsiyetçi kurumlara karşı bir protesto değildir” 
(İLGİSİZ) 

B) “Bir erkeğin ve bir kadının aynı iş için uygun bir 
şekilde ücretlendirilip ücretlendirilmediğini görmek 
kolaydır” (İLGİSİZ)

C) “Sorun, feminizmin bir felsefe veya bir grup 
inançtan öte olmasıdır” (İLGİSİZ)

D) “O artık sosyal bir kimlik, bir takım kurumların yanı 
sıra bir siyasi harekettir” (İLGİSİZ)

E) “Feministler çoğunlukla kadınsı teriminin altına 
giren, her şeyi reddeden, sutyen yakan erkek 
nefretçileri gibi görülürler” (BOŞLUKTAN 
SONRAKİ CÜMLEYLE HEM ÇELİŞİYOR HEM 
DE ANLAMCA ÖRTÜŞÜYOR)

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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59. Göç Yasasını 1924’te kabul etmenin başlıca 
nedenlerinden biri, antisemitik, Yahudi göçmenlerin 
ABD’ye girmesini yasaklama arzusuydu. 
Göçmenlik ve yönetimi, modern ABD’de ateşli bir 
konudur, ancak yeni bir olgu değildir. ---- daha 
iyi bir gelecek vaadi sayesinde. Sürekli göçün, 
Amerikan kaynaklarına ve iş piyasasına yük 
bindirdiği algılandığından beri, yerliler bu soruna 
hep bir çözüm bulmaya çalışmışlardır. 
A) “Bu kadar büyük bir göç dalgasının, Amerikan 

Yahudi cemaati üzerinde muazzam bir etkisi oldu” 
(ZAMAN UYUŞMAZLIĞI)

B) “Yeni gelenler, metropollerin daha fakir 
bölgelerinde kümelenme eğilimi gösterdiler” 
(ZAMAN UYUŞMAZLIĞI)

C) “Çoğu, kuzeydoğunun büyük ticaret, sanayi 
ve kültür merkezlerine yerleştiler” (ZAMAN 
UYUŞMAZLIĞI)

D) “Tamamen Yahudi olan küçük kasaba ve köylere 
ya da daha büyük şehirlerin dışa kapalı ayrı 
bölgelerde yaşadıkları kesimlerine yerleştiler” 
(ZAMAN UYUŞMAZLIĞI)

E) “Kendisi göçmenler tarafından kurulan ABD, 
her zaman başka ülkelerin vatandaşlarının 
taşınması için tercih edilen bir yer olmuştur” 
(BOŞLUKTAN SONRA GELEN “THANKS TO” İLE 
ANLAM BÜTÜNLÜĞÜ OLUŞMUŞTUR)

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

60. (I) Asur İmparatorluğu, M.Ö. 900-600 yılları 
arasındaki altın çağı boyunca muhtemelen dünyanın 
gördüğü en büyük ve en karmaşık siyasi oluşumdu. 
(II) Buna rağmen, her dünya ülkesi askeri ve 
ekonomik genişleme konusunda diğer ülkelere olan 
üstünlüklerini doğrulamıştır. (III) Asur, M.Ö. 9. yüzyılda 
genişleme sürecinin başlangıcından sonra bugün Orta 
Doğu diye adlandırdığımız, modern İran’daki Zagros 
Dağları’ndan Akdeniz’in doğu kıyısına ve Türkiye’nin 
güneyindeki Toros Dağları’ndan Basra Körfezi’ne 
kadar, tüm bölgeye hâkim oldu. (IV) İmparatorluk 
politikaları ile Asurlular, Eski Yakın Doğu’nun siyasi, 
kültürel ve demografik yapısını şekillendirmede bir 
itici güç haline geldi. (V) Bunu yaparken Asurlular 
Ortadoğu’da ve ötesinde medeniyet gelişimi üzerine 
unutulmaz bir iz bıraktılar.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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61. (I) 14 Ağustos 2003’te, ABD’nin kuzey doğusu ve 
Kanada, 50 milyon kişiyi etkileyen muazzam bir 
elektrik kesintisi ile felç olmuştur. (OLUMSUZ ANLAM) 
(II) Banliyölerde yaşayanlar işe gitmek için çabaladı, 
ATM’ler çalışmadı, 36 otomobil imalathanesi kapatıldı 
ve yüzlerce uçuş iptal edilerek on milyonlarca dolarlık 
ekonomik kayıpla sonuçlandı. (OLUMSUZ ANLAM) 
(III) Ancak, neyse ki, iki hükümet, enerji hatlarına 
düşmüş devrilen ağaçları kaldırarak çözümü bulmayı 
başardılar. (OLUMLU ANLAM) (IV) Daha sonra 
sebebin bir kontrol odasındaki bir yazılım hatası 
olduğu ortaya çıktı ve birkaç hafta sonra düşen 
ağaçlar komşu İsviçre’deki iki enerji hattını devreden 
çıkardıktan sonra İtalya’nın tamamı Avrupa’nın elektrik 
şebekesinden 18 saat kesildi. (OLUMSUZ ANLAM) (V) 
İnsanlar genelde, bu tür olayları rastlantısal, rahatsız 
edici olaylar olarak düşünme eğilimi gösterirler, fakat 
aslında giderek yaygınlaşmaktadırlar ve yalnızca daha 
sık ve şiddetli hale geleceklerdir. (OLUMSUZ ANLAM) 

(III).cümlede “however” ile olumlu anlama geçildikten 
sonra (IV) ve (V) tekrar olumsuz anlamla devam 
etmiştir, dolayısıyla paragrafın tamamen olumsuz 
anlatım tarzına sahip olduğu göz önünde tutulursa (III) 
elenmelidir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

62. (I) 1947’deki bölünmelerinden bu yana Hindistan ve 
Pakistan’ın savaştığı üç savaştan ikisi, tartışmalı 
Keşmir topraklarında yoğunlaşmıştır. (OLUMSUZ 
ANLAM) (II) Pakistan, ağırlıklı olarak Müslüman 
Keşmir’in kontrolü için Hindistan ile dünyanın çeşitli 
Müslüman ülkelerinden gönüllülerin desteğiyle 
savaşmıştır. (OLUMSUZ ANLAM) (III) Pakistan 
bu gönüllülere Keşmir özgürlük savaşçıları dese 
de Hindistan bunları terörist ilan eder. (OLUMSUZ 
ANLAM) (IV) Dolayısıyla, Hindistan ve Pakistan 
tartışmalı Keşmir bölgesi hakkında çeşitli 
görüşmelerde bulundular.(OLUMLU ANLAM)  
(V) Yalnız son on yılda, kronik mücadele 30 binden 
fazla kişinin ölümüne sebep olmuştur. (OLUMSUZ 
ANLAM)

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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63. (I) Atina makamları tarafından ölüm cezasına 
çarptırılmış olan Sokrates, onun felsefesini seven 
çağdaşları tarafından nadiren destek görmüştür. 
(OLUMSUZ ANLAM) (II) Sokrates, tüm zamanların 
en etkili filozoflarından biri olarak görülmekteydi.  
(III) Kendisi hiçbir zaman felsefelerini kaleme 
almamıştır. (IV) Dolayısıyla, doğası ve düşünce 
biçimi hakkında kesin bilgiler bugün sadece müritleri, 
öğrencileri ve çağdaşlarının yazılarıyla mevcuttur. 
(V) Batı felsefesine önemli katkılarıyla beraber, 
felsefelerine siyasi muhalefet nedeniyle Atina 
demokrasisi tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

64. (I) Çin Seddi, şimdiye kadar insanoğlu tarafından 
yapılmış en büyük duvar ağıdır. (II) Yaklaşık 5,500 
mil uzunluğunda olan ve düzlükler, tepeler ve çöller 
üzerinde uzanan bu yapının, tek bir Çinli grubunun 
çabalarının sonucu olmaması şaşırtıcı değildir.  
(III) Duvar 2000 yıldan uzun bir sürede inşa edildi ve 
çok sayıda Çin imparatorluk hanedanını kapsamıştır. 
(IV) Ancak, Çin Seddi’nin göçebe Türk kabilelerine 
karşı yapıldığı düşünülmektedir. (BUNDAN ÖNCEKİ 
CÜMLE, BAŞKA BİR ŞEY İÇİN YAPILDIĞINDAN 
BAHSETMİYOR) (V) Bu devasa yapı, insan yapımı 
tek bir duvar değildir, aynı zamanda dağlar, siperler ve 
nehirler gibi doğal engelleri de içerir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

65. (I) Dünyadaki tüm ülkeler, ekonomileri üzerinde ağır 
bir yük oluşturduğundan, küreselleşmeyi avantajlı 
bir şey olarak görmüyorlar. (OLUMSUZ ANLAM) 
(II) En önemli avantajlardan biri olarak kabul 
edilen küreselleşme, sayısız istihdam imkânının 
yaratılmasına yol açmıştır. (OLUMLU ANLAM)  
(III) Şirketler işgücü elde etmek için gelişmekte olan 
ülkelere doğru yönelmektedir. (OLUMLU ANLAM)  
(IV) Bu, açıkçası ev sahibi ülkedeki insanlara istihdam 
ve gelir kazandırmayı sağlar. (OLUMLU ANLAM)  
(V) Ayrıca, daha kolay hale gelen insanların göçü, 
daha iyi iş imkânlarına yol açmıştır. (OLUMLU ANLAM)

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

Etnoarkeoloji, geçmiş hakkında bilgi edinmek için yaşayan 
toplulukların etnografik araştırmalarını ele alan bilimdir. 
Antropolojik yöntemlerin büyük oranda uygulanmasını ge-
rektirir. Etnoarkeolojik teknikler kullanarak arkeologlar, bir 
bakıma geçmişi şimdiye bağlamaya çalışırlar. Belli bir böl-
gedeki eski insanların modern toplulukların somut ve soyut 
kültürünü temel alıp, nasıl yaşadıklarını anlamaya çalışı-
yorlar. İnsan, etnoarkeoloji ilkelerini uygulayarak eski sos-
yal yapılar, dini ve kültürel inançlar veya teknoloji hakkında 
paha biçilemez şeyler öğrenebilir. Ancak, modern ve eski 
toplumlar arasındaki bağ elbette hala çok belirsizdir. Bunun 
nedeni, iki toplumun bazı ortak özelliklerini paylaşsa bile bir 
süre boyunca değişime eğilim gösteren pek çok açıdan bir-
birinden farklı olabilir.

66. Paragrafta açıktır ki etnoarkeoloji ----.
 … “enables people to get valuable insights into 

various aspect of ancient societies”

 … “insanlara eski toplumların çeşitli yönlerine 
ilişkin değerli bilgiler edinebilme imkânı verir”

“İnsan, etnoarkeoloji ilkelerini uygulayarak eski 
sosyal yapılar, dini ve kültürel inançlar veya teknoloji 
hakkında paha biçilemez şeyler öğrenebilir.”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

67. Paragrafa göre, iki ulusun birbirine çok benzemesi 
----. 
 …” does not necessarily mean that there are no 

differences between them”

 …”Mutlaka aralarında fark olmadığı anlamına 
gelmez”

“Bunun nedeni, iki toplumun bazı ortak özelliklerini 
paylaşsa bile bir süre boyunca değişime eğilim 
gösteren pek çok açıdan birbirinden farklı olabilir.”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

68. Paragraf genel olarak ---- ile ilgilidir.
 …”the scope of ethnoarchaeology”

 …”Etnoarkeolojinin kapsamı”

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

Çoğumuz, zor günler için yeterli birikime sahip olmak isteriz. 
Bu amaca ulaşmak için bazı şeylerin sağlanması gerekiyor. 
Her şeyden önce, faturaları ödedikten sonra harcamaya 
değer bir miktar kalması için iyi kazanmamız gerekiyor. 
İkincisi, ihtiyaçlarımızı karşılamak ve isteklerimizin baştan 
çıkarıcılığına direndiğimizden emin olmamız gerekiyor. 
Gerçekten de, çok fazla dürtüsel satın alma yapıyoruz. 
Alışverişe bir kredi kartı ile gittiğimizde aslında ihtiyacımız 
olmayan şeyleri satın almamızın olasılığı artar. Sonunda, 
dürtülerimiz, diğer kötü alışkanlıklar gibi, bizim finansal sağ-
lığımız üzerinde sıkıntı yaratan bir alışkanlık haline gelir. Bu 
nedenle, gereksiz harcamalardan kurtulmamız çok önemli-
dir. Ayrıca, gereksiz harcamaların alışveriş, bir spor salonu 
üyeliği ya da ek bir DirecTV bağlantısı gibi birçok şekilde 
olduğuna dikkat etmek önemlidir.

69. Paragrafa göre, ----. 
 …”shopping is only one of unnecessary spending 

forms”

 …“Alışveriş gereksiz harcamalardan sadece 
biridir”

“Also, it is important to note that unnecessary 
spending comes in many forms like shopping, a gym 
membership that goes unused, or an extra DirecTV 
connection.”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

70. Paragrafın yazarı belirtiyor ki para kazanmada 
başlıca etmen ---- tır.
 … “to earn a lot of money”

 … “çok para kazanmak”

“First and foremost, we need to earn well, so that even 
after paying the bills, we are left with a substantial 
amount to spend.”

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

71. Paragrafa en uygun başlık hangisi olabilir?
 “How Could We Save Money?”

 “Nasıl Para Kazanabiliriz?”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.



www.pelikanyayinevi.com.tr

Sosyal Bilimler

Çözüm - 5
Hakkı Kurban - Celil Ural

72. - 74. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Sanal veya çevrimiçi sınıflar öğrencilere herhangi bir yerden 
katılma veya erişim özgürlüğü verir. Öğrenciler sınıflarına 
evlerinden, bir kafeden ya da işe gidip gelirken giriş yapa-
bilirler. Bu düzenleme öğrencilerin zorlu mesai saatlerinde 
işte çalışmasına ve boş zamanlarında ders çalışmalarına 
olanak sağladığı için zamanın en iyi şekilde kullanılmasını 
sağlar. Bu durumun tek dezavantajı, geleneksel bir sınıftan 
farklı olarak tek başına bir etkinlik olmasıdır. Bu, öğrencile-
rin yeni insanlarla tanışma ve belirli bir çevreye maruz kal-
ma şansını azaltır. Öte yandan, geleneksel sınıflar mekana 
bağlıdır. Her zaman sınıf sınırları içerisinde yürütülür, koltuk 
sayısına bir sınır koyulur ve bu nedenle hevesli öğrencilere 
ulaşma oranı düşer. Zira ziyaretçi öğretim üyeleri tarafın-
dan yapılan dersler sıradışı saatlerde planlanabileceğinden 
bu aynı zamanda bir kampüste kalmayı da gerektirebilir. 
Bir başka olumlu taraf ise geleneksel sınıfların profesörler 
ve diğer öğrencilerle birebir etkileşime girme, uzun vadeli 
ilişkileri geliştirme ve bağ oluşturma konularına imkan ver-
mesidir.

72. Paragrafa göre geleneksek sınıfta ----.
D) …”students can form relationships with others as 

opposed to the case in virtual classrooms”

 …”Öğrenciler sanal sınıflardaki durumun aksine 
başkalarıyla ilişkiler kurabilirler”

…. geleneksel sınıfların profesörler ve diğer öğrencilerle 
birebir etkileşime girme, uzun vadeli ilişkileri geliştirme 
ve bağ oluşturma konularına imkan vermesidir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

73. Paragrafta açıktır ki çevrimiçi sınıflarda öğrenciler ----.

 …“are not faced with place or time restrictions”

 …”Yer veya zaman kısıtlamaları ile karşı karşıya 
değiller”

“Sanal veya çevrimiçi sınıflar öğrencilere herhangi bir 
yerden katılma veya onlara ulaşma özgürlüğü verir. 
Öğrenciler sınıflarına evlerinden, bir kafeden ya da işe 
gidip gelirken giriş yapabilirler.”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

74. Paragrafa en uygun başlık ne olabilir?
 “Differences Between Online Classrooms and 

Traditional Classrooms”

 “Online Sınıflar ve Geleneksel Sınıflar Arasındaki 
Farklar”

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

Bir elinde sıcak bir fincan kahve, diğerinde de bir gazete; 
Neredeyse her evde tipik bir sabah! Habere aç insanlar için 
güne taze ve en yeni bilgilerle ya basın ya da televizyon 
aracılığıyla başlamak zorunluluktur. Peki, sabah gazetesinin 
yaprakları arkasındaki sıkı çalışmayı kim yapar? Her gün 
sabahınızı başlatanlar muhabir, kelimeleri ustaca kullanan-
lar, editörler ve geniş profesyonel ekiptir! Gazetecilik, çeşitli 
araçlarla betimleyici ya da kesin bir şekilde ifade edilen ha-
fif eğlenceli hikâyeleri ya da baş makaleleri ifade eder. Bir 
gazeteci basım, televizyon, radyo veya internet üzerinden 
olabilecek haberleri bildirir. Bir gazetecinin temel amacı, 
doğru bilgileri içeren haberi tarafsız bir şekilde bildirmektir. 
Onlarca yıldır, kitle iletişim araçları alanına farklı boyutlar 
kazandıran birkaç gazetecilik türü gelişmiştir. Sınıflandırma 
yöntemlerinden biri, uzmanlaşma, bilgi toplama yöntemi ve 
yazma / raporlama stili temel alınarak yapılır.

75. Metne göre insanlar ----. 
 … “are not only exposed to serious events in 

media”

 … “medyada yalnızca önemli olaylarla 
karşılaşmazlar”

“Gazetecilik, çeşitli araçlarla betimleyici ya da kesin bir 
şekilde ifade edilen hafif eğlenceli hikâyeleri ya da baş 
makaleleri ifade eder.”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

76. Paragrafta açıktır ki her gün okuduğumuz veya 
duyduğumuz haberler ----.
 …”is a result of collaboration of many professionals 

in journalism”

 …”Gazetecilikte pek çok profesyonelin ortak 
çalışmasının bir sonucudur”

“Her gün sabahınızı başlatanlar muhabir, kelimeleri 
ustaca kullananlar, editörler ve geniş profesyonel 
ekiptir!”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

77. Paragraftan anlaşılabilir ki ----.
 …”there are various media for reporting the news, 

and television is only one of them”

 …”haberleri bildiren çeşitli medya araçları var ve 
televizyon bunlardan sadece bir tanesi.”

“Bir gazeteci basım, televizyon, radyo veya internet 
üzerinden olabilecek haberleri bildirir.”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.



www.pelikanyayinevi.com.tr

Sosyal Bilimler

Çözüm - 5
Hakkı Kurban - Celil Ural

78. - 80. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Mağara resimleri muhtemelen insanlığın yarattığı en eski 
sanat biçimleridir. Keşfedilen bu resimlerin bazıları yaklaşık 
30.000 yıl önceye, tarih öncesi Yontma taş çağına dayanı-
yor. Mağara resimleri, insanoğlunun gelişimine ve ilerleme-
sine dair hikayeyi resimlerin içeriğiyle değil, resim sayısının 
ve resim kalitesinin zamanla büyük ölçüde gelişmesiyle an-
latıyor. İlk resimlerin bazıları oldukça kaba idi. Ancak, çeşitli 
nesnelerin ve hayvanların resimlerde tasvir edildiği hassas-
lık, zamanla büyük ölçüde arttı. Bu resimler, evrimleştikçe 
daha gerçekçi hale geldi. Mağara resimlerinin tarihindeki en 
görkemli dönemi yaygın olarak Magdalenian dönemi olarak 
adlandırılan dönemdir. Magdalenian resimleri dünyada fark-
lı yerlerde keşfedilmiştir ancak, en fazla sayıda mağara res-
mi Fransa ve İspanya’da, özellikle Fransa’daki Lascaux’da 
ve İspanya’da Altamira Mağaralarında keşfedilmiştir.

78. Paragrafa göre mağara resimleri ----.
 …”turned out to be more life-like in the course of 

time”

 …”zaman içerisinde daha gerçekçi bir hal aldı.”

“Ancak, çeşitli nesnelerin ve hayvanların resimlerde 
tasvir edildiği hassaslık, zamanla büyük ölçüde arttı.
Bu resimler, evrimleştikçe daha gerçekçi hale geldi.”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

79. Paragraftan anlaşılabilir ki ----.
 …”it is not what was painted but how many and 

how well paintings were done on cave walls that 
can show human progress”

 …”İnsan ilerlemesini gösterebilecek şey neyin  
resmedildiği değil, mağara duvarlarında kaç tane 
ve ne kadar iyi resim yapıldığıdır. “

“Mağara resimleri, insanoğlunun gelişimine ve 
ilerlemesine dair hikayeyi resimlerin içeriğiyle değil, 
resim sayısının ve resim kalitesinin zamanla büyük 
ölçüde geliştiği gerçeği ile anlatıyor.”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

80. Paragraftan çıkarılabilir ki mağara resimleri ----.
 … “were not limited to a certain part of the world”

 … “dünyanın belirli bir yeriyle sınırlı değildi.”

“Magdalenian tablolar dünyada farklı yerlerde 
keşfedildi ancak, en fazla sayıda mağara resmi Fransa 
ve İspanya’da, özellikle Fransa’daki Lascaux’da ve 
İspanya’da Altamira Mağaralarında keşfedilmiştir.”

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.


