
www.pelikanyayinevi.com.tr

Sosyal Bilimler

Hakkı Kurban - Celil Ural

1. ABD Başkanı Joe Biden, 2030 yılına kadar sona 
erdirmek amacıyla AIDS salgınıyla mücadele için 
güncellenmiş bir ulusal strateji açıkladı.
A) measure: önlem, ölçü

B) expenditure: masraf, harcama

C) intention: niyet, amaç

D) supposition: sanı, düşünce

E) intervention: müdahale

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

2. Kükreyen Yirmiler olarak da bilinen 1920’ler, 
1800’lü yıllarda olanlardan çok farklı olan farklı 
stillere yönelimlerle moda tarihinde önemlidir.
A) significant: önemli 

B) logical: mantıklı

C) expansive: geniş 

D) mature: olgun

E) hazardous: zararlı 

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

3. Hindistan’ın yakında Çin’i en kalabalık ülke 
konusunda geride bırakması öngörüldüğü 
için, Hintçe gelecekte daha fazla sayıda insan 
tarafından konuşulacaktır.
A) extend: uzatmak 

B) surpass: geride bırakmak

C) enclose: çevrelemek

D) recover: iyileşmek

E) expand: genişlemek

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

4. Üniversite eğitiminin yüksek maliyeti, özellikle 
düşük gelirli ailelerin öğrencileri söz konusu 
olduğunda, birçok insanın yüksek öğrenim 
yapmasında caydırıcı rol oynar.
A) deterrent: caydırıcı 

B) feasibility: geçerlilik

C) liability: güvenirlik 

D) precaution: önlem

E) benefit: fayda

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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5. Suçlu oldukları kanıtlandığında zimmetine para 
geçirenler, tüm adalet sistemlerinde sert bir 
şekilde cezalandırılır ve bu da başkalarını aynı suç 
faaliyetinde bulunmaktan vazgeçirir. 
A) harshly: sert biçimde

B) deliberately: kasten

C) regularly: düzenli olarak

D) partially: kısmen

E) exclusively: yalnızca

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

6. Farklı yaklaşımlara sahip yönetim kurulu üyeleri, 
şirketi iflastan çıkarmak için cesur projeler 
başlatmıştır, ancak yakında birbirleriyle çatışmayla 
sonuçlanabilir.
A) make out: ortaya çıkarmak, anlamak

B) give in: teslim olmak, teslim etmek

C) act out: (hareketle) dışa vurmak

D) fight off: defetmek, püskürtmek

E) end up: sonuçlanmak

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

7. Davullar dünyadaki en eski ve en çok yönlü 
vurmalı çalgı aletleri arasındadır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

8. Fransa’nın Île-de-France bölgesinde bulunan 
Versailles Sarayı, 17. yüzyılda Kral XIV. Louis 
adına inşa edilmiştir.
İlk boşluğun orijinali “the Palace of Versailles, which 
was located in the…” dir. Edilgen bir kısaltma olduğu 
için “located” seçeneği işaretlenmelidir. İkinci boşlukta 
da geçmiş zamana gönderme yaptığı ve edilgen çatı 
olduğu için “was built” seçeneği doğrudur.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

9. Rönesans Italya’da başladığından bu ülke, her 
zaman en yetenekli sanatçıların anavatanı olmakla 
övünür.
İlk boşlukta geçmişte olan bir olaya gönderme

yaptığı için geçmiş zaman, ikinci boşlukta genel bir 
yargıdan bahsettiği için geniş zaman kullanılmalıdır. 

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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10. Büyük üzüntü ve ekonomik sıkıntıya yol açan Ikinci 
Dünya Savaşı, dünya çapında tarihin gidişatını 
değiştirdi.
 “lead to” – sebep olmak

 “”across the world” – dünya çapında

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

11. Birçok birey iyi bir kredi puanı varsa şayet 
bankalara başvurabilir ve kolayca kredi alabilir.
A) even if: “-e rağmen” anlamıyla çelişki anlatan bir 

bağlaçtır, cümle alır. “-se bile” anlamıyla da koşul 
anlatır ve type uyumu ister.

B) just as: “tıpkı..gibi”; bağlaçtır, benzetmelerde 
kullanılır.

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

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

E) only if: “koşuluyla, olursa şayet”; bağlaçtır, cümle 
alır, iki cümle arasında ‘Type’ uyumu aranır. Cümle 
başında kullanılırsa temel cümle devrik olur.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

12. Her iki kutup da kötü hava koşulları nedeniyle 
yaşanmaz yerlerdir.
A) due to: “sonucunda, yüzünden, sebebiyle”; edattır, 

isim alır. İki cümle anlamca paralel olmalıdır.

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

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

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

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

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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13. Bazı ülkeler, diğer ülkeler tarafından verilen 
uyarılara rağmen nükleer silah üretmekte ısrar 
etmektedir.
A) thanks to: “sayesinde” ve “yüzünden” anlamlarına 

gelir, edattır, isim alır, iki taraf anlamca olumlu olur.

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

C) as for: “açısından, bakımından”; edattır, isim alır.

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

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

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

14. Yoksul ülkeler vatandaşlarının en temel 
ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır ancak, 
genellikle yetersiz finansal kaynaklardan dolayı 
başarısız olurlar.
A) in fact: “aslında, gerçekte”; ara geçiştir, virgül alır, 

öndeki cümleyi vurgulamak için kullanılır.

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

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

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

E) thus: “bu yüzden, sonuç olarak”; geçiştir, virgül 
alır. İkinci bir kullanım olarak arkasından Ving de 
alabilir. İki cümle anlamca paralel olmalıdır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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15. Aşırı endişe, kişinin problemleri sorunsuz bir 
şekilde çözmesini engellediği için, mağdurlar 
bunu önlemenin yollarını bulmalıdır.
A) even though: ”-e rağmen”; bağlaçtır, cümle alır, 

anlamca çelişen iki cümleyi bağlar.

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

C) now that: ”çünkü, madem ki”; bağlaçtır, cümle alır, 
anlamca paralel iki cümleyi bağlar.

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

E) in order 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.

16. 1943’te gücü aşırı derecede azaldığından, 
Almanya, Polonya cephesinde başarılı olsaydı 
bile, Ikinci Dünya Savaşı’nı kaybederdi.
A) While: “halbuki, -iken”; bağlaçtır, cümle alır, iki 

cümle arasında zıtlık ifade eder.

B) As: “çünkü / -dıkça, dikçe”; bağlaçtır, cümle alır, 
anlamca paralel iki cümleyi bağlar.

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

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

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

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

17. Boşanmak, evli insanlardan herhangi birinin 
evliliğe son vermeye çalıştığında kaçınılmaz bir 
süreçtir.
 “put an end to” – sonlandırmak 

 “either of” – iki şeyden biri

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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18. Bilinen element sayısı arttıkça, bilim insanları onları 
faydalı yollarda sınıflandırma olasılıklarını araştırmaya 
başladılar.

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

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

C) As: “çünkü / -dıkça, dikçe”; bağlaçtır, cümle alır, 
anlamca paralel iki cümleyi bağlar.

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

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

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

19. Günümüzde dünyanın dört bir yanında, çoğu ABD 
Yellowstone Milli Parkında bulunan binlerce doğal 
gayzer vardır.
“most of which” derken gayzerlere gönderme 
yapıyoruz. “ki onların çoğu …bulunur” relative yapısı 
var. C şıkkı çeldiricidir. Yeni bir cümle ancak “most of 
them” ile başlayabilir. Virgülden sonra relative pronoun 
atanır.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

20. Pek çok adalet sisteminde, bir suçlu, kesin kararda 
söylenildiği kadar hapishanede kalmalıdır.
as……as yapısı arada sıfat ya da zarf kullanmayı 
gerektirir. Kadar anlamı verir.

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

da ifadeyi bulunuz.

Neredeyse herkes, Amazon’un dünyanın en geniş nehri ol-
duğunu bilir. (21) Ayrıca, Afrika Nil Nehri’nin (4,132 mil) he-
men arkasından ikinci sırada gelerek 3,976 mil uzunluğuyla 
dünyanın en uzun nehirlerinden biri olma özelliğine sahiptir. 
Dünyanın en büyük ve en uzun nehirlerinden biri (22) olma-
sı dışında, Amazon, hattı boyunca çeşitli yerlerde 7 millik 
bir mesafe ile dünyanın en geniş nehri olma özelliğine de 
sahiptir. 7 mil dediğimizde, kuru sezon boyunca Amazon’un 
genişliği hakkında konuşuyoruz. (23) Ancak aksine, yağış-
lı sezonda nehir şişip Amazon ormanına taştığında, bazı 
yerlerde yaklaşık 25 mil genişliğe sahip olur. Amazon or-
man zemini sular altında olduğunda, Amazon nehir yunusu  
(24) gibi türler ağaçların etrafında yüzerken görülürler. 
Nehir, Brezilya'daki Atlas Okyanusuyla (25) buluştuğu ağ-
zında en geniş noktadadır.

21. Boşlukta bir ara geçiş kelimesine ihtiyaç vardır 
ve öncesi ve sonrası anlamca parallel olduğu için 
“Moreover” seçeneği işaretlenmelidir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

22. ‘other than’ kendinden sonra isim gerektirir. Bu 
nedenle cümlenin isimleşmesi için ‘the fact that’ ile 
geçiş sağlanmalı. 

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

23. Boşlukta bir ara geçiş kelimesine ihtiyaç vardır ve 
öncesi ve sonrası anlamca zıt olduğu için “In contrast” 
seçeneği işaretlenmelidir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

24. Cümlede örnekleme yapıldığı ve ardından isim geldiği 
için “like” seçeneği işaretlenmelidir.

A) as: olarak

B) like: gibi

C) as such: dolayısıyla

D) similar to: -e benzer

E) other than: dışında, hariç

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

25. Boşluktan önce bir yere gönderme yaptığı ve ardından 
tanım cümlesi geldiği için “where” (ki orada) seçeneği 
işaretlenmelidir.

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

da ifadeyi bulunuz.

Edebiyat sadece gerçekliği tanımlamakla kalmaz aynı za-
manda ona eklemede bulunur. Edebi eserler, toplumda  
(26) yaygın olan düşünce kalıpları ve sosyal normların tas-
viridir. Bunlar, sıradan insan hayatının farklı yönlerinin tasvi-
ridir. Klasik edebi eserler, düşünce için bir besin görevi görür 
ve hayal gücü ve yaratıcılığı teşvik eder. Kendini iyi edebi 
eserlere maruz bırakmak, birine en iyi eğitim fırsatlarını ver-
mekle eş değerdir. (27) Öte yandan, iyi bir edebiyata maruz 
kalmanın eksikliği, kendini yetiştirme fırsatından (28) mah-
rum bırakmakla eşittir. Bazı edebiyat ve şiir çalışmaları, 
hayat dersleri veriyor ve bizi düşündürüyor. Bazı eserler 
sağladıkları katıksız eğlence ile bilinir. (29) oysa diğerleri 
ilgi uyandırır. Edebiyatta pek çok eser, anlattıkları öykü veya 
taşıdıkları mesaj aracılığıyla izleyicileriyle güçlü bir bağlantı 
kurarlar. Okuyucular duygusal olarak onlara karışırlar. Ede-
biyat, bu nedenle okuyucuların zihinleri ve dolayısıyla ha-
yatları (30) üzerinde derin etkiye sahiptir.

26. A) evident: aşikar 

B) desperate: umutsuz

C) mutual: karşılıklı 

D) dramatic: ani

E) prevalent: yaygın, baskın

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

27. on the other hand: öte yandan, buna karşın

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

28. Boşluktan önceki “deprive” fiili ardından “of” edatını 
alır.

 deprive of : -den mahrum bırakmak.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

29. Iki grup arasında zıtlık olduğu için “while” seçeneği 
işaretlenmelidir.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

30. Boşluktan önceki “impact” kelimesinin ardından “on” 
edatı getirilmelidir.

 impact on: biri ya da bir şey üzerinde güçlü etkisi 
olmak

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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31. Grip benzeri semptomlara neden olan Dang 
ölümcül olabilir ----.
Cümlesi anlamca OLUMSUZ, isim-zamir akışı gereği 
“Dengue” değerlendirilmelidir

A) “virüs, bulaşmış bir kişinin kanında 2-7 gün dolaşsa 
bile” seçeneği anlamca OLUMSUZDUR, oysaki 
“even if” ile olumlu anlama geçilmesi beklenir.

B) “Dang virüsü bulaşmış bir kişinin ciddi gribe 
benzer belirtilere sahip olması ihtimaline karşı” 
seçeneği yukarısı anlamca olumlu olsaydı 
değerlendirilebilirdi.

C) “çünkü hastalık, bebekler, çocuklar ve yetişkinleri 
nadiren etkiliyor” seçeneği anlamca olumludur, 
oysaki “because” ile cümlelerin anlamca paralel 
olması gerekirdi.

D) “eğer bir hemorajik ateşe dönüşürse” seçeneği 
hem “it” ile isim-zamir akışını sağlıyor hem de 
anlamca olumsuz olduğu için “if” ile beraber 
paralellik sağlamaktadır.

E) “oysaki hastalık için belli bir tedavi yoktur” seçeneği 
ile yukarısı arasında bir zıtlık bulunmamaktadır.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

32. Bazıları, şifrelerini düzenli olarak değiştirmenin, 
bilgisayar korsanlarını kendinden uzak tuttuğuna 
inanır ----.
Cümlesi anlamca OLUMLU, isim-zamir uyumu 
bakımından “hackers” değerlendirilebilir.

A) “böylece düzenli olarak şifre değiştirmek, 
kullanıcıların daha zayıf şifreleri seçmesine neden 
olur” seçeneği anlamca olumsuzdur, oysaki “so” ile 
cümlelerin anlamca paralel olması gerekir.

B) “çünkü yeni şifrelerin unutulma olasılığı daha 
yüksektir” seçeneği anlamca olumsuzdur, oysaki 
“for” ile cümlelerin anlamca paralel olması gerekir.

C) “ancak uzmanlar bunun, aslında onların kodu 
kırmalarını kolaylaştırabileceğini söylüyor” 
seçeneği anlamca olumsuzdur ve “but” ile 
iki cümle biribine çelişmiştir. Ayrıca, “them” 
ile yukarıdaki “hackers” isim-zamir akışı 
bakımından örtüşmektedir.

D) “şifreleri kolaylıkla bulabilsinler diye” seçeneği 
anlamca olumsuzdur, oysaki “so that” ile cümleler 
olumlu anlamda olmalıdır.

E) “ki bu, siber suçluların saldırılarını engelleyemez” 
seçeneği ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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33. Akupunktur, 20. yüzyılın sonlarından beri aktif bir 
bilimsel araştırma konusu olmasına karşın ----.
Cümlesi anlamca OLUMLUDUR ve söz konusu 
bağlaç olan “while” burada çelişki anlatmak için 
kullanılmaktadır, dolayısıyla diğer cümle anlamca 
OLUMSUZ olması gerekir.

A) “Çin'de akupunktur uygulaması belki de taş devrine 
kadar uzanabilir” seçeneği ile yukarısı arasında bir 
zıtlık / çelişki anlamı oluşmamıştır.

B) “akupunktura benzer uygulamalar, erken bronz 
çağında Avrasya’nın herhangi bir yerinde 
uygulandı” seçeneği ile yukarısı arasında bir zıtlık 
/ çelişki anlamı oluşmamıştır.

C) “Çin tıp metinleri onun yararlarından 
bahsetmemiştir” seçeneği anlamca olumsuz 
olsa da bu seçenekte zaman uyuşmazlığı söz 
konusudur. “Present” bir seçenekten “Past” bir 
seçeneğe geçiş olmadan geçilemez.

D) “diğer alternatif tedaviler Doğu Asya ülkelerinde 
dikkat çekmiyor” seçeneği ile yukarısı arasında bir 
zıtlık / çelişki anlamı oluşmamıştır.

E) “onun etkileri iyi anlaşılmamıştır ve araştırmacılar 
ve klinik tedavi uzmanları arasında tartışmalıdır” 
seçeneği anlamca olumsuz olup, yukarısı 
ile bir çelişki içindedir, ayrıca isim-zamir 
uyumu bakımından da “its” ve “acupuncture” 
örtüşmektedir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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34. Nike, Pazartesi akşamı Maria Sharapova ile 
sponsorluk anlaşmasını askıya alacağını açıkladı 
----.
Cümlesi anlamca OLUMSUZDUR, zaman olarak 
“past” ve isim-zamir akışı bakımından da Maria 
Sharapova değerlendirilmelidir.

A) “o, bu yılın başında bir uyuşturucu testini 
geçemediğini açıkladıktan sonra” seçeneği 
anlamca olumsuzdur, zaten zaman bağlacı olan 
“after” anlamca paralel eylemler ile mantıklıdır. 
Ayrıca hem zaman olarak hem isim-zamir akışı 
bakımından yukarıdaki cümleyi tamamlamıştır.

B) “sonsuza dek tenis oynamayı bırakırsa” 
seçeneğinde yer alan “if” iki cümle arasında type 
uyumu gerektirir, oysaki burada böyle bir durum 
söz konusu değildir.

C) “sponsorluk anlaşmalarına uymadığı sürece” 
seçeneğinde yer alan “unless” iki cümle arasında 
type uyumu gerektirir, oysaki burada böyle bir 
durum söz konusu değildir.

D) “tenisçi ile olan ilişkilerini sona erdirip 
erdirmeyeceğini” seçeneğindeki “whether” bir 
“noun clause”dur, dolayısıyla önüne sorgulayıcı bir 
fiil alması gerekirdi.

E) “iflas edene kadar” seçeneğinde “Maria 
Sharapova” geçmemekte ve ayrıca “by the time” 
ile “past perfect” kullanılması gerekirdi.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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35. ----, ki bu kalp hastalığına katkıda bulunabilir.
Cümlesi anlamca OLUMSUZ, zaman olarak ise 
“present” olarak kurulmuştur.

A) “Önerilen limitlerin üstünde içki içmek, yüksek 
tansiyonun en yaygın nedenlerinden biridir” 
seçeneği anlamca olumsuzdur ve bu cümleyi 
yukarıda “which” komple anlam olarak 
tanımlamaktadır.

B) “Yüksek tansiyon genellikle sağlıklı yemek yemekle 
engellenebilir veya azaltılabilir” seçeneği anlamca 
olumludur, oysa beklenen olumsuz anlamdır.

C) “Yiyeceklerinizdeki tuz miktarını azaltabilir ve bol 
miktarda meyve ve sebze yiyebilirsiniz” seçeneği 
anlamca olumludur, oysa beklenen olumsuz 
anlamdır.

D) “Düşük yağlı yiyecekler ve bol miktarda meyve 
ve sebze yemek tansiyonu düşürmeye yardımcı 
olur” seçeneği anlamca olumludur, oysa beklenen 
olumsuz anlamdır. 

E) “Erkekler ve kadınlara, düzenli olarak haftada 14 
üniteden fazla içmemeleri tavsiye edilir” seçeneği 
anlamca olumludur, oysa beklenen olumsuz 
anlamdır. 

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

36. ----, ekolojik koşullar Nijerya’nın her tarafında 
farklılık gösterir.
Seçeneği anlamca OLUMSUZDUR ve konu “Nijerya” 
ya da “eoklojik koşullardır”

A) “Ülkeye yayılmış olumsuz hava koşullarına 
rağmen” seçeneği anlamca olumsuzdur, oysaki “in 
spite of” ile olumlu anlama geçilmesi gerekir.

B) “Yağışın düzensiz dağılımı ve kara yükseltisindeki 
çeşitlilik nedeniyle” seçeneği anlamca 
olumsuzdur ve iki cümle arasında bir sebep-
sonuç bağlantısı kurulmuştur.

C) “Sağlıklı ekolojik sistemlere bağımlı insanların 
aksine” seçeneği ile yukarısı arasında bir zıtlık 
ilişkisi bulunmamaktadır.

D) “Fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikler 
bakımından” seçeneğinde geçen terimler ile 
“ecological conditions” kavramı ilgisizdir.

E) “Kritik süreçlerdeki eğilimlere odaklanmak yerine” 
seçeneği anlamca ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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37. Küçük çocukların açık havada oyun ihtiyaçlarını 
karşılamak zor bir iştir, ----.
Cümlesi anlamca OLUMSUZDUR, zaman olarak 
“present” ve isim-zamir akışı bakımından “young 
children” değerlendirilmelidir.

A) “bakterilerin ve virüslerin bu ortamlarda ne kadar 
hızlı yayıldığı” seçeneğinde yer alan “how” bir 
“noun clause” öğesidir ve genellikle nesnesini 
almamış olan bir fiilin arkasından gelir.

B) “çünkü onlar için gözetim ve güvenlik gibi 
çeşitli faktörler dikkate alınmalıdır” seçeneği 
anlamca olumsuzdur ve “because” ile sebep-
sonuç bağlantısı kurulmuş olup, yukarıdaki 
“young children” ifadesi “them” zamiri ile 
karşılanmıştır.

C) “açık havada oynamak, bulaşıcı ajanların 
yayılmasını ve dağılmasını sağlasa bile” seçeneği 
anlamca olumsuzdur, oysaki “even if” ile olumlu 
cümleye geçilmesi beklenirdi

D) “dolayısıyla çocukların temiz hava almalarını ve 
egzersiz yapmalarını sağlar” seçeneği anlamca 
olumludur, oysaki “so” anlamca paralel eylemler 
gerektirir.

E) “çünkü açık alanların kullanımında esasen sağlıklı 
bir şeyler vardır” seçeneği anlamca olumludur, 
oysaki “for” anlamca paralel eylemler gerektirir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

38. Tenis oyunu, Asya, Afrika ve Amerika gibi birçok 
farklı kıtada yayıldıkça, ----.
Cümlesi anlamca OLUMLU, zaman olarak “past” ve 
konu olarak tenis geçmektedir.

A) “kalp rahatsızlığı ve diyabet riskinizi azaltır” 
seçeneğinde zaman uyumsuzluğu söz konusudur.

B) “oyuncuların uzun süre oynama gücü, çevikliği 
ve dayanıklılığı olmalıdır” seçeneğinde zaman 
uyumsuzluğu söz konusudur.

C) “her ulus kendi varyasyonlarını geliştirdi” seçeneği 
anlamca olumlu, zaman olarak uyumludur.

D) “tenis İngiliz kolonilerinde yayılmaya başlamıştır” 
seçeneğinde zaman uyumsuzluğu söz konusudur. 

E) “açık oyun alanları kapalı kortlara dönüştürülmeye 
başlandı” seçeneği anlamca ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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39. Onlar, Dünya üzerindeki kara yüzeyinin yüzde 
7’sinden daha azını oluşturmasına rağmen ----.
Cümlesi anlamca OLUMSUZ olduğu ve söz konusu 
bağlaç “although” olduğu için diğer cümlenin OLUMLU 
anlamda olması beklenir. Ayrıca zaman olarak 
“present” bir cümle, isim-zamir uyumu açısından da 
“they” mutlaka karşılanmalıdır.

A) “yağmur ormanları küresel iklimin düzenlenmesinde 
de kritik bir rol oynar” seçeneği anlamca olumlu 
olsa da, cümlede geçen “also” ilgisizdir.

B) “küresel karbondioksit emisyonları, geçen yüzyılda 
neredeyse yüzde 30 artmıştır” seçeneği anlamca 
olumsuzdur.

C) “yağmur ormanları, onun bitki ve hayvan türlerinin 
yüzde 50’sinden fazlasını içeriyor” seçeneği 
anlamca olumludur ve iki cümle arasında 
bir çelişki doğmuştur. İsim zamir uyumu 
bakımından “they” ile “rain forests” ve “its” ile 
de “earth” örtüşmektedir.

D) “yağmur ormanlarının çoğu Atlantik kıyısı boyunca 
ve Kongo Nehri Havzası’nda yoğunlaşmıştır” 
seçeneği ile yukarısı arasında bir çelişki 
bulunmamaktadır çünkü bu seçenekte “the Atlantic 
coast and the Congo River Basin” ilgisizdir.

E) “çoğu ağaç, tacın yakınına kadar dallanmayan 
uzun ve ince gövdelere sahiptir” seçeneği 
tamamen ilgisizdir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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40. Insanları hayatın basit zevklerinden mahrum 
etmesinin yanı sıra, ----.
Cümlesi anlamca OLUMSUZDUR, söz konusu “in 
addition to” edatının anlamca paralel kavramları bir 
araya getirdiği düşünülürse, doğru cevabın da anlamca 
OLUMSUZ olması gerekir. Ortak özne söz konusu 
olduğu için doğru cevabın öznesi ile “depriving” eylemi 
örtüşmesi gerekir.

A) “çevre sorunları, teknoloji ile çözülebilir” seçeneği 
anlamca olumludur.

B) “en büyük çevresel zorluklarımızdan bazıları 
kolayca çözülebilir” seçeneği anlamca olumludur.

C) “insanlar acilen gezegenin doğal sistemlerindeki 
gerginlikleri hafifletmeye ihtiyaç duyarlar” 
seçeneğinde geçen “humans” ile yukarıda geçen 
“depriving” eylemi örtüşmemektedir.

D) “savaşlar, çocukları kötü bir şekilde etkileyerek 
onları barınaksız ya da eğitimsiz bırakır” seçeneği 
anlamca olumsuzdur, ayrıca iki tarafın da ortak 
öznesinin “wars” olduğu ortaya çıkmaktadır.

E) “gıda, su ve barınak için tamamen doğal 
kaynaklarımıza bağımlıyız” seçeneğinde geçen 
“we” ile yukarıda geçen “depriving” eylemi 
örtüşmemektedir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

41. Eğer hükümet Britanya’nın dünya çapında 
üniversitelere sahip olmasını istiyorsa, ----.
Cümlesi anlamca OLUMLUDUR, dolayısıyla söz 
konusu “if” olduğu için doğru cevabın da OLUMLU 
anlamda olması gerekir. İsim-zamir akışı bakımından 
“Britain” değerlendirilmeli, son olarak type-1 uyumunu 
da unutmamak gerekir. 

A) “Brexit, ülke tarihinde kendine zarar vermenin en 
büyük örneği olmalı” seçeneği anlamca olumsuzdur.

B) “ülke öğrenci kredisini artıracak ve kendileri için en 
iyi imkânları sağlayacaktır” seçeneği type-2 olarak 
verilmiştir, uyumsuzdur.

C) “kendi finansal kaynakları hakkında düşünmesi 
gerekir” seçeneği anlamca ilgisizdir.

D) “uluslararası öğrencileri geçici olarak ele almak 
konusunda yaygın bir destek olmalıdır” seçeneği 
anlamca ilgisizdir.

E) “pek çok üniversitesini şekillendiren devamlı kalite 
düşüşü konusunda endişe duymalıdır” seçeneği 
anlamca olumludur, isim-zamir akışı bakımından 
“it” ile “Britain” örtüşmüştür ve son olarak type-1 
olarak görülmektedir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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42. Unlike the Greeks, who considered physical 
health a part of education, the church considered 
the human body something to be ignored.
A) Fiziksel sağlığı eğitimin bir parçası olarak kabul 

eden Yunanlıların aksine, kilise insan vücudunu 
göz ardı edilecek bir şey olarak görmüştür.

B) Fiziksel sağlığı eğitimin en temel parçası olarak 
gören Yunanlıların aksine, kilise insan vücudunu 
göz ardı edilecek bir şey olarak kabul eder.

C) Fiziksel sağlığın eğitimin en önemli parçası 
olduğunu düşünen Yunanlıların aksine, kilise 
insan vücudunu önemsenmeyecek bir şey olarak 
görmüştür.

D) Fiziksel sağlığı eğitimin bir parçası olarak kabul 
eden Yunanlılardan farklı olarak kilise insan 
vücudunu göz ardı edilebilecek bir olgu olarak 
kabul eder.

E) Fiziksel sağlığı eğitimin bir parçası olarak 
kabul eden Yunanlılardan farklı olarak kilise 
insan vücudunun önemsiz bir şey olduğunu 
düşünmüştür.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

43. Like the Romans, the scholars of the middle Ages 
took over the content of Greek education and 
adapted it to their own culture.
A) Romalılar gibi, orta çağ bilginleri de Yunan 

eğitiminin içeriğini benimsediler ve onu kendi 
kültürlerine adapte ettiler.

B) Romalılar ve orta çağ bilginleri Yunan eğitiminin 
içeriğinden hoşlandılar ve onu kendi kültürlerine 
uyarladılar. (Like=gibi?)

C) Romalılar gibi, orta çağ bilginleri de Yunan eğitimini 
benimsediler ve onun içeriğini kendi kültürlerine 
uydurdular. (the content of Greek education?) (it?)

D) Romalılara göre, orta çağ bilginleri Yunan 
eğitiminin içeriğini benimsediler ve onu kendi 
kültürlerine uyguladılar.

E) Romalılar gibi, orta çağ bilginleri de Yunan 
eğitiminin içeriğinden hoşlandılar ve onu kendi 
kültürleriyle bütünleştirdiler.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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44. While visiting Iceland, you must be prepared for 
rapid and extreme weather changes, no matter 
where and when you go.
A) Izlanda'da seyahat ederken ani ve şiddetli hava 

değişikliklerine hazırlıklı olmanız gerekir, nereye 
ve ne zaman gittiğiniz sorun değil.

B) Izlanda'yı gezerken hava aniden şiddetle 
değişeceğinden hazırlıklı olmanız gerekir, nereye 
ve ne zaman gittiğiniz fark etmez. (rapid and 
extreme weather changes=ani ve şiddetli hava 
değişiklikleri?)

C) Izlanda’da dolaşırken ani ve şiddetli hava 
değişikliklerine hazırlıklı olmalısınız, nereye ve ne 
zaman gideceğinizle ilgisi yoktur.

D) Izlanda'yı gezerken, nereye ve ne zaman 
gittiğinize bakmaksızın, ani ve şiddetli hava 
değişikliklerine hazırlıklı olmanız gerekir.

E) Izlanda'da gezerken aniden değişen şiddetli 
hava koşullarına hazırlıklı olmalısınız, nereye ve 
ne zaman gittiğinizin önemi yoktur. (rapid and 
extreme weather changes=ani ve şiddetli hava 
değişiklikleri?)

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

45. Marriage is a universal institution whereby 
men and women are joined in a special kind of 
dependence for the purpose of both founding and 
maintaining a family.
A) Evlilik, hem erkek hem de kadınların, bir aile 

kurmak ve geçindirmek için özel bir tür bağlılıkla 
birleştiği evrensel bir durumdur.

B) Evlilik, erkekler ve kadınların, hem bir aile kurmak 
hem de geçindirmek amacıyla özel bir tür bağlılıkla 
birleştiği evrensel bir kurumdur.

C) Evlilik, erkekler ve kadınların, hem bir aile kurmak 
hem de geçindirmek amacıyla özel bir şekilde 
birbirlerine bağlandıkları evrensel bir kurumdur.

D) Evlilik kurumu, tüm erkekler ve kadınlar, hem bir 
aile kurmak hem de geçindirmek amacıyla özel 
bir tür bağlılıkla birleştiği için evrenseldir. (Soru 
kökünde özne ‘evlilik’ iken bu seçenekte özne 
‘evlilik kurumu’ olarak geçmektedir.)

E) Evlilik kurumunda, erkekler ve kadınlar, hem bir 
aile kurmak hem de geçindirmek amacıyla özel, 
evrensel bir bağlılıkla birleşirler. (Soru kökünde 
özne ‘evlilik’ iken bu seçenekte özne ‘erkekler ve 
kadınlar’ olarak geçmektedir.)

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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46. Influenza vaccines can be produced in several 
ways, the most common of which is to grow the 
virus in fertilized eggs.
A) Grip aşıları birkaç şekilde üretilebilirken, en 

yaygın olanı döllenmiş yumurtalarda virüsü 
büyütmektir.

B) Grip aşıları çeşitli şekillerde üretilebilir, ancak 
en çok kullanılanı döllenmiş yumurtalarda virüsü 
yetiştirmektir.

C) Grip aşıları çeşitli şekillerde üretilebilir, bunların 
en sık kullanılanı virüsün döllenmiş yumurtalarda 
büyütüldüğü yöntemdir.

D) Grip aşıları pek çok farklı yöntemle üretilebilir, 
bunların en yaygın olanı virüsü döllenmiş 
yumurtalarda büyütmektir.

E) Grip aşıları çeşitli şekillerde üretilebilir, bunların 
en yaygın olanı döllenmiş yumurtalarda virüsü 
büyütmektir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

47. Even if the brain has been determined to be dead, 
it is possible to keep the heart and lungs operating 
by machine.
A) Beynin ölmüş olduğu belirlendikten sonra bile, 

makineyle, kalbin ve ciğerlerin çalışmasını 
sürdürmek mümkündü.

B) Beynin öldüğünün belirlenmiş olması durumunda, 
kalp ve ciğerlerin makineler tarafından 
çalıştırılması mümkün olmuştur.

C) Beynin ölmüş olduğu belirlenmiş olsa bile, kalbi ve 
ciğerleri makineyle çalıştırmak mümkündür.

D) Beynin ölmüş olduğu kesinleştiğinde, kalbi 
ve ciğerleri makineler aracılığıyla çalıştırmak 
mümkün olacaktır.

E) Beyin ölümünün gerçekleştiği belirlenmiş olsa da, 
kalbi ve ciğerleri makineyle çalıştırmak mümkün 
olabilirdi.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.
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48. Eski çağ filozofu Aristo, beş duyuyu görme, 
işitme, koklama, tat alma ve dokunma şeklinde 
ayırt etmesine rağmen daha birçok duyu vardır.
A) Although many more senses exist, the ancient 

philosopher Aristotle distinguished the five senses 
as sight, hearing, smell, taste and touch. (‘although’ 
bağlacı cümlenin yanlış yerinde kullanılmıştır.)

B) Although the ancient philosopher Aristotle 
distinguished the five senses as sight, hearing, 
smell, taste and touch, many more senses exist.

C) The ancient philosopher Aristotle distinguished 
the five senses as sight, hearing, smell, taste and 
touch, excluding many more senses that exist.

D) A number of senses exist whereas the ancient 
philosopher Aristotle distinguished the five senses, 
sight, hearing, smell, taste and touch as the most 
important. 

E) In spite of the ancient philosopher Aristotle’s 
distinction of the five senses as sight, hearing, 
smell, taste and touch, there are many more 
senses.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

49. 1980’lerin sonlarında, yetişkinlere okumayı 
öğretmek için çalişan birçok organizasyona 
rağmen okuma yazma bilmeyen insanların sayısı 
sabit kaldı.
A) In the late 1980s, despite the many organizations 

working to teach adults to read and write, the 
number of illiterate people remained constant. 
(Relative clause çıkarılmıştır.)

B) In 1980s, there were many organizations working to 
teach adults to read but the number of people who 
were illiterate remained constant. (sonlarında?) 

C) In the late 1980s, despite the organizations that 
were working to teach adults to read and write, 
there were too many illiterate people. (bir çok?)

D) In the late 1980s, despite the many organizations 
working to teach adults to read, the number of 
people who were illiterate remained constant.

E) In 1980s, although there were many organizations 
working to teach adults to read, the number of 
people who were illiterate remained constant. 
(sonlarında?)

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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50. 1900’lerin başında Endüstriyel Çağ geliştikçe yeni 
bir orta sınıf ortaya çıktı.
A) Development of the Industrial Age in the early 

1900s caused a new middle class emerge.

B) The Industrial Age developed in the early 1900s 
while a new middle class emerged.

C) As the Industrial Age developed in the early 1900s 
a new middle class emerged.

D) A new middle class emerged with the development 
of the Industrial Age in 1900s. (the early?)

E) A new middle class emerged after the Industrial 
Age developed in the early 1900s.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

51. Ağını oluştururken, örümcek sık sık ne kadar sıkı 
dizildiklerini belirlemek için ağın merkezine geri 
döner.
A) As it builds its web, the spider often returns to the 

web’s centre to determine how tightly they are 
strung.

B) As a spider builds its web, it never returns to the 
web’s centre to determine how tightly they are 
strung.

C) While a spider builds its web, it is usual for it to 
return to the web’s centre to determine how tightly 
they are strung.

D) As it builds its web, the spider often returns to the 
web’s centre to see if they are strung tightly.

E) While building a web, the spider frequently returns 
to the web’s centre to check whether they are 
strung correctly.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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52. II. Charles 1660’da kral olduğunda, Cromwell 
tarafından kapatılmış olan tiyatrolar tekrar açıldı 
ve yeni tiyatrocular ortaya çıktı.
A) When Charles ll became king in 1660, he 

immediately opened the theatres, which had 
been closed by Cromwell, and new dramatists 
appeared. 

B) Before Charles ll became king in 1660, the theatres 
had been closed by Cromwell, but he opened them 
again and some new dramatists appeared.

C) New dramatists appeared after Charles ll became 
king in 1660, because the theatres, which had 
earlier been closed by Cromwell, were opened 
again.

D) After Charles ll became king in 1660, the theatres, 
which had been closed by Cromwell, were opened 
immediately and new dramatists appeared.

E) When Charles ll became king in 1660, the theatres, 
which had been closed by Cromwell, were opened 
again and new dramatists appeared.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

53. 1789’da Fransa yolsuzluk, kraliyet savurganlığı ve 
devrimle birlikte gelen karmaşa nedeniyle ciddi bir 
mali durumdaydı.
A) In 1789, France was in a serious financial chaos 

due to corruption, royal extravagance, and the 
problems that came with revolution.

B) In 1789, France was in a serious financial position 
due to corruption, royal extravagance, and the 
chaos that came with revolution.

C) After the revolution in 1789, France was in a 
serious financial chaos because of corruption, and 
extreme royal extravagance. (the chaos that came 
with revolution?)

D) In 1789, France had serious financial problems 
as a consequence of corruption and the chaos 
brought by revolution. (royal extravagance?)

E) In 1789, France was in a serious financial position 
that was brought about by corruption, royal 
extravagance, and the chaos that comes with 
revolution.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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54. Daha önceleri, Amerikan ekonomisi, çelik, tekstil, 
otomobil gibi imalat sanayilerine büyük ölçüde 
bağımlıydı. Bu endüstriler, eğitimsiz kitle için fırsat 
sundu. Işgücünün büyük kısmı Afrika kökenli 
Amerikalılardan oluşuyordu. Ancak, bu senaryo, 
Sağlık ve Bilgi Teknolojisi gibi yeni ekonomik 
sektörlerin ortaya çıkışı ile değişime uğramıştır. 
----. Bu sektörler, yüksek eğitimli ve yetişmiş 
profesyonelleri gerektirir ki bu da az eğitimli 
işgücünün iş fırsatlarını kaybetmesine neden olarak 
işsizlik ve yoksulluğun artmasına neden olur.
A) “Radyo, radyo istasyonları ve ticari radyo ağlarının 

tanıtımı, kırsal alanda izolasyonu yok etmeye 
başladı”

B) “1966’da, Afrikalı-Amerikalı Yetkililer ve Yöneticiler, 
tüm Yetkililerin ve Yöneticilerin yüzde 1’den azını 
oluşturuyordu”

C) “Kamyon ve araba talepleri, onların hareketlerini 
kolaylaştırmak için tüm hava şartlarına dayanıklı 
yolların yapımında hızlı bir büyümeye neden oldu”

D) “Soğuk Savaş yıllarında, Japonya gelişmiş ABD 
ekonomisinin müşterisi ve arkadaşıydı”

E) “Bunun sonucunda, Amerikan ekonomisinin 
geleneksel imalat sektörüne olan bağımlılığı 
azalmıştır”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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55. ----. Buna rağmen, nükleer silahlar günümüzün 
en tehlikeli çevresel konularından biri haline 
geldi. (OLUMSUZ ANLAM) Elimizdeki nükleer 
silah miktarı birkaç saniye içinde tüm dünyayı 
yok edebilir. Nükleer enerjinin birçok dezavantajı 
vardır. Reaktörleri soğutmak için kullanılan 
su daha sonra diğer su kütleleriyle karışır ve 
bu sayede küresel ısınma problemine katkıda 
bulunur. Üretilen atık o kadar tehlikelidir ki, az 
bir miktardaki nükleer atık bile büyük bir bölgeye 
zarar verebilir ve canlıları etkileyebilir. Nükleer 
enerjinin kötüye kullanımı, yeryüzündeki yaşamın 
varlığını sürdürmesi için bir tehlike haline geldi.
Doğru cevap OLUMLU anlamda olmalıdır, ki devamı 
ile çelişki içerisinde olsun.

A) “Nükleer silahlar Dünya’nın çevresine karşı en 
büyük tek tehdidi oluşturuyor” (OLUMSUZ ANLAM)

B) “Nükleer silahların etkileri küresel ısınmadan çok 
daha büyük olurdu” (OLUMSUZ ANLAM)

C) “Birçok ülke gururla nükleer silahları olduğunu 
söylüyor” (OLUMLU ANLAM)

D) “Nükleer silahlar gezegenin insanlardan aldığı en 
büyük çevre tehlikesidir” (OLUMSUZ ANLAM)

E) “Tüm nükleer silahlar ve nükleer enerji üreten 
uluslar bir düzeyde çevre kirliliğine neden 
olmuştur” (OLUMSUZ ANLAM)

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

56. Ozon, dünyayı güneşin zararlı ultraviyole 
ışınlarından koruyan koruyucu bir katmandır. 
----. Bu gazların ve diğer zararlı gazların yayılımı 
kontrol edilmezse, ozon tabakası çok yakında 
kaybolacaktır. Bu, canlıları cilt kanseri gibi hayatı 
tehdit eden hastalıklara neden olabilecek zararlı 
radyasyona maruz bırakabilir.
A) “Buna rağmen, yüksek düzeyde morötesi ışık cilt 

kanseri ile ilişkilendirilmiştir” 

B) “Elektromanyetik enerji güneşten uzaya doğru 
ilerledikçe, Dünya’nın atmosferine girer”

C) “Bu nedenle, ozon tabakasındaki deliğin yakın 
gelecekte zamanla kapanması gerektiği tahmin 
ediliyor” 

D) “Ancak, CFC (Kloroflorokarbon) gazlarının 
yayılımı nedeniyle, ozon tabakası incelmektedir”

E) “Ozon tabakası, stratosferin Dünya yüzeyinden 
birkaç mil yüksekliğinde bulunur”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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57. Demokrasi, tanımı gereği, yüce gücün, kendilerini 
temsil edecek insanları seçebilen vatandaşların 
elinde bulunduğu bir siyasi sistemdir. O ayrıca, 
halk ya da onların seçilmiş temsilcilerinden oluşan 
bir hükümet tercih edilenlerin siyasi yönelimi 
olarak da tanımlanabilir. İki temel demokrasi 
türü vardır; doğrudan ve temsilcili demokrasi. 
Doğrudan bir demokraside insanlar kanun yapma 
ve diğer hükümet kararlarında aktif rol alırlar. ----.
A) “Politika soruları bir karar için doğrudan seçmenlere 

gittiğinde bu gerçekleşir”

B) “Temsilcili bir demokraside, insanlar tarafından 
seçilen temsilciler kanun yapma ve önemli 
kararlarda rol alırlar”

C) “Ne tüm eyaletler ne de Amerika Birleşik Devletleri 
hükümeti doğrudan demokrasiye izin vermez” 

D) “Yerel doğrudan demokrasi vatandaşların yerel 
kasaba veya ilçeleri etkileyebilecek yasaları 
önermesine ve geçirmesine müsaade eder”

E) “İç Savaş sonrasında Birleşik Devletlere katılan 
eyaletlerin doğrudan demokrasiye sahip olma 
ihtimali daha yüksektir”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

58. Figueres’de özel sanat dersleri aldıktan sonra 
Dali, Madrid’deki Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando’da eğitim aldı ve ilk kişisel 
sergisini 1925'te 21 yaşında yaptı. Akademide, 
film yapımcısı Luis Buñuel ve şair Federico Garcia 
Lorca’nı da içeren seçkin bir grup öğrenciyle yakın 
iletişime geçti. (OLUMLU ANLAM) ----. Onu sınaması 
beklenen kişilerin, onun eserlerini yargılayacak 
kadar nitelikli olmadığını iddia etti. (OLUMSUZ 
ANLAM) Olayı takiben, 1926’da Akademi’den atıldı.
A) “Ancak, akademik olarak mükemmel olmasına 

rağmen, Akademinin diploma sınavlarına girmeyi 
reddetti” (OLUMSUZ ANLAM)

B) “Dali, II. Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllarda 
herkesin çok iyi bildiği barak üslubuna döndü”

C) “O sadece akademinin mükemmel İspanyol 
koleksiyonuna değil yakınlardaki Museo del 
Prado’ya da erişti”

D) “İddia edildiğine göre, akademinin bir profesörlük 
seçimi üzerine öğrenciler arasında bir isyan başlattı”

E) “Daha sonra, Ayrılıkçı hareketi desteklediği 
iddiasıyla Gerona’da kısa süreliğine hapsedildi”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.
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59. Müzik, uzun bir zamandan beri insan yaşam 
tarzının ayrılmaz bir parçası olmuştur. O, 
medeniyetlerin 50.000 yıl önce var olan bir parçası 
olduğu düşünülür. Müziğin bir ifade aracı olarak 
geliştiğini ve dolayısıyla genel olarak insanlarla 
ilgili sosyal, ekonomik, çevresel, dini ve diğer 
yönleri yansıttığını fark etmek ilginçtir. ----. Bu 
süreç, kendi içinde, büyük rahatlatıcı bir etkiye 
sahiptir ve beynin rahat işleyişi için harikalar 
yaratır. Zihinsel yetiye huzursuz düşünce süreci 
için bir boşaltma sağlandığında, o otomatik olarak 
beyin işleyişini ve kesin olarak tüm diğer vücut 
süreçlerini artırır.
Paragraf tamamen müzikle ilgili OLUMLU şeyler 
anlatmaktadır.

A) “Ancak, insanlar ne zaman herhangi bir sebeple 
bir araya gelirlerse, müzik oradadır” (ORTADA BİR 
ÇELİŞKİ YOK)

B) “Aksine, müziğin ‘ne’ olduğu temel sorusunu 
ve müziğin insan kültüründeki rolünü tartışırız” 
(ORTADA BİR ZITLIK YOK, AYRICA “WE” 
İLGİSİZ)

C) “Fakat o, günlük yaşamın dokusunun (her zaman) 
bir parçasıydı ve hala öyledir” (ORTADA BİR 
ÇELİŞKİ YOK)

D) “Dolayısıyla, müzik bir dizi duygu ve hisleri 
ifade etmenin bir yoluydu ve hala öyledir” 
(OLUMLU ANLAM İLE PARAGRAFIN AKIŞI 
SAĞLANMIŞTIR)

E) “Benzer şekilde, müziği algılama çalışması 
olayı geniş bir yelpazede kapsar” (ORTADA 
BENZERLİK YOK)

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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60. (I) İşsizlik, sizin güveninizi, sağlığınızı ve ilişkilerinizi 
ciddi şekilde etkileyebilir. (ÖZEL) (II) Ekonomi 
sözlüğünde açıklandığı üzere işsizliğin tanımı ‘ücret 
ödeyen bir iş arayan fakat bir işi olmayan bir bireyin 
durumudur. (GENEL) (III) İşsizlik, ekonominin 
öngörülemeyen doğası nedeniyle, insanlar iş 
fırsatlarında krizle karşı karşıya kaldığında ortaya 
çıkmaktadır. (GENEL) (IV) Son zamanlarda ekonomiyi 
sarsan bir sorun değildir, daha çok 16. yüzyılda 
belirgindi. (GENEL) (V) İyi eğitime sahip olmalarına ve 
iş bulmaya uygun olmalarına rağmen, insanlar halen 
işsiz kalmaktadır. (GENEL) 

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

61. (I) ABD’yi sarsan en büyük ekonomik krizlerden 
biri 1893 Paniği idi. (II) Durum o kadar ağırdı ki 5 
Mayıs 1893 tarihçiler tarafından sıklıkla ‘Sanayinin 
Kara Cuma’sı olarak anılır. (III) 1893 Paniğinin 
sebeplerinden biri Arjantin’e uzanıyor olabilir.  
(IV) 1873’teki durum gibi, bu ekonomik kriz de banka 
iflasları ve demiryolu şirketlerindeki finansal krizden 
kaynaklandı. (V) Bu kriz, 1897’ye kadar sürdü ve 
Büyük Buhran’dan sonra ABD tarihinin en büyük 
ekonomik krizi olarak kabul edilir.

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

62. (I) Televizyon izlemek için çok fazla zaman 
harcamak, egzersiz veya okuma gibi üretken ve 
sağlıklı etkinliklerde harcanabilecek değerli zamanı 
almaktadır. (II) Ancak, bu bazı kişilerde aşırı yemeye 
neden olarak, televizyon izlemeyle ilişkili sağlık 
risklerine katkıda bulunabilir. (III) Tercihen aileniz 
ve arkadaşlarınızla harcayabileceğiniz zamanı 
almaktadır. (IV) Sohbetlerde veya diğer verimli 
etkinliklerde onlarla vakit geçirmek, televizyon 
izlemeye tercih edilmelidir. (V) Bu alışkanlık, her 
yaştan insanın fiziksel ve psikolojik sağlığı üzerinde 
olumsuz bir etkiye sahiptir.

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.
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63. (I) Pablo Picasso ardında sadece sanat dünyasında 
bir boşluk değil, aynı zamanda bir insanlık mirası 
olan tablolar da bırakmıştır. (II) Ölümü, Matisse gibi 
ünlü çağdaşların koleksiyonlarının keşfedilmesiyle, 
onun sanatın gerçek patronu olduğunu ortaya çıkardı. 
(III) 1881’den 1973’e kadar uzanan yaşamı, çağdaş 
sanatçılar arasında en çok incelenen ve takdir edilen 
olmuştur. (IV) Ancak, 20. yüzyılın ilk on yılında, onun 
tarzı farklı teorileri, teknikleri ve fikirleri denemesiyle 
değişti. (BİR ÖNCEKİ CÜMLE İLE ÇELİŞME 
DURUMU YOK) (V) O, sadece Kübist Hareketi birlikte 
kurmakla kalmadı, aynı zamanda İspanyol İç Savaşı 
sırasında Alman savaşını tasvir etmek için çok yönlü 
boyutu kullanmaya devam etti.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

64. (I) Edebiyat, insanın en derin gözlemlerini, en engin 
düşüncelerini ve en katı inançlarını ifade ettiği bir 
araç olmuştur. (II) Edebiyat bir kendini ifade biçimi 
olsa da, zaman zaman yazarlara eserlerini üretmek 
için iyi ücretler ödenmesinden dolayı aynı zamanda 
bir mesleği de temsil eder. (III) Başlangıçta tüm 
yazılı dili belirleyen edebiyat terimi artık sadece şiir, 
roman ve tiyatro da dâhil olmak üzere çeşitli türleri 
tanımlamak için kullanılmaktadır. (IV) Örneğin, nesir 
ve şiir arasındaki en büyük fark, kelimelerin nasıl 
kullanıldığıdır. (V) Edebiyat çalışması, hepsi olmasa 
da, çoğu ortaokul ve üniversitenin müfredatına dâhil 
edilmiştir.

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

65. (I) Aerodinamikleri ve egzotik renkleriyle bizi şaşırtan 
cıvıltılı tüylü dostlarımız olan kuşlar büyük bir tehdit 
altındadır. (II) Günümüzde dünyada yaşayan, 1,313 
(% 13)'ü nesli tükenme tehdidi altında olan 9.934 kuş 
türü vardır. (III) Son IUCN verilerinin belirttiği üzere, 
197 civarında tür kritik olarak tehlike altında kabul edilir 
ve 389’u yok olma tehlikesi altında düşünülmektedir. 
(IV) 1500’lerden beri, 130 kuş türü yok olmuştur ve 
sayı ne yazık ki artmaya devam etmektedir. (V) Posta 
güvercinlerinin yok olması İkinci Dünya Savaşı’na 
katılan ülkeler için bir dönüm noktasıydı. (ÖZELE 
GİDİLMİŞ)

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

Sanayi Devrimi, tekstil endüstrisinin makineleşmesine, yol-
ların ve demiryolu ağlarının geliştirilmesine ve demir üretim 
tekniklerinin gelişimine yol açan bilimsel buluşların sonucuy-
du. 18. yüzyılın başlarında bir dizi icatlar başlamış, ki bu da, 
kısa zamanda, onları izleyecek önemli gelişmelere neden 
olmuştur. Sanayi Devrimi, İngiltere'de 18. yüzyılın sonları ve 
19. yüzyılın başında kök saldı ve ardından tüm dünyayı içine 
almaya başlamadan önce Avrupa ve Kuzey Amerika'nın 
geri kalanına yayıldı. El işi ürünlerden makine yapımı 
mallara ve küçük ölçekli üretimden büyük ölçekli üretime 
geçişe sebep oldu ve ayrıca küçük ölçekli sanayileri büyük 
sanayi kuruluşlarına dönüştürdü. Endüstriler ve fabrikalar 
yeni istihdam ve kazanç kaynakları oldu. Aynı zamanda 
insanların köylerden kasaba ve şehirlere taşınmalarını, 
fabrikalarda ve atölyelerde çalışmalarını sağladı. Ama en 
önemlisi, bu dönem insan hayatının her alanını etkileyen 
teknolojik ve endüstriyel buluşlara sahiplik yaptı. 

66. Paragrafta belirtiliyor ki ----. 
 “there was no aspect of life unaffected by Industrial 

Revolution”

 …”Endüstri Devrimi’nden etkilenmeyen hiçbir 
yaşam unsuru yoktu.”

“Ama en önemlisi, bu dönem insan hayatının her 
alanını etkileyen teknolojik ve endüstriyel buluşlara 
sahiplik yaptı.”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.

67. Paragrafta açıktır ki Sanayi Devrimi ----.
 “led to a demographic change in terms of human 

settlement”

 “Insan yerleşimi açısından demografik bir değişime 
yol açtı”

Aynı zamanda insanların köylerden kasaba ve 
şehirlere taşınmalarını, fabrikalarda ve atölyelerde 
çalışmalarını sağladı.

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

68. Parçanın yazarı ----. 
 “provides a summary of causes and consequences 

of Industrial Revolution”

 “Sanayi Devrimi’nin neden ve sonuçlarının bir 
özetini sunmaktadır.”

Paragraf genel olarak Sanayi Devriminin 
nedenlerinden ve sonuçlarından bahsetmektedir. 

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

Merkantilizmin yükselişi, feodalizmin sona ermesiyle birlik-
te 1400’lü yılların başında Avrupa’da başladı. Bu dönem, 
eşyaların birbirleri ile takas edildiği takas sisteminin sona 
ermesi ile, altın ve gümüş gibi kıymetli metaller biçiminde 
para birimlerinin yükselişini gördü. Zamanın Avrupa impa-
ratorlukları, ticaret uygulamalarıyla daha fazlasını elde et-
meye odaklandı. Bu, Fransa ve Büyük Britanya ‘da daha 
yaygın olmakla beraber, Hollanda, İspanya, Portekiz, Fran-
sa ve nihai olarak Büyük Britanya tarafından benimsenmiş 
olan merkantilizmin ortaya çıkmasına yol açtı. Merkantiliz-
min temel ilkesi, en fazla değerli metale sahip olan ülkelerin 
en zengin olduğu ve bu amaca ulaşmak için çalıştığıydı. Bu 
sistem, rekabetin azaltılması için benzer malların diğer ülke-
lerden ithalatını kırarken, ihracatın yüksek seviyeye çıkarıl-
ması için yerli üretimin artırılması biçiminde kendini gösterir.

69. Merkantilizmin parçadaki tanımına göre, bir ülke 
ne kadar çok altına ve gümüşe sahipse, ----.
 “the more prosperous that country is regarded to 

be”

 “o kadar zengin sayılır”

“Merkantilizmin temel ilkesi, en fazla değerli metale 
sahip olan ülkelerin en zengin olduğu ve bu amaca 
ulaşmak için çalıştığıydı.”

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

70. Parçada belirtilmiştir ki, 15. yüzyılın başlangıç 
evrelerinde ----.
 “several countries in Europe shifted towards a new 

economic system”

 “Avrupa’daki birçok ülke yeni bir ekonomik sisteme 
yöneldi”

“Zamanın Avrupa imparatorlukları, ticaret 
uygulamalarıyla daha fazlasını elde etmeye odaklandı. 
Bu, Fransa ve Büyük Britanya ‘da daha yaygın olmakla 
beraber, Hollanda, İspanya, Portekiz, Fransa ve nihai 
olarak Büyük Britanya tarafından benimsenmiş olan 
merkantilizmin ortaya çıkmasına yol açtı.”

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.
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71. Paragraftan anlaşılabilir ki ----.
 “manufacturing of goods within the country was a 

basic premise of mercantilism”

 “Ülke içerisinde mal üretmek, merkantilizmin temel 
ilkelerinden biriydi”

“Bu sistem, rekabetin azaltılması için benzer malların 
diğer ülkelerden ithalatını kırarken, ihracatın yüksek 
seviyeye çıkarılması için yerli üretimin artırılması 
biçiminde kendini gösterir.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

72. - 74. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Kahvenin kaynağının kahve bitkisinin doğduğu yer olan 
Etiyopya’da olduğuna ve yetiştiriciliğinin 9. Yüzyıl civarın-
da başladığına inanılıyor. Öte yandan, espresso kahvesinin 
16. yüzyılda Arap Yarımadasında başladığı söyleniyor. Kah-
ve yapmak için farklı tarzlar vardır ve evde yaygın olarak 
kullanılandan biri filtre kahve veya damlayarak demlemek-
tir(brew). Bu süzme kahve birçok kahve bağımlısı için ilk 
tercih olmuştur. Ancak, yüksek basınçlı demleme(brewing)
sistemi nedeniyle daha yoğun olan espresso kahvenin bü-
yük ölçüde sadık müşterileri vardır. Espresso ve normal 
kahveler, servis, boyut, doku ve lezzette farklılık gösterir. 
İkisinde kafein içeriği aynı değildir. Ayrıca, kullanılan kah-
ve çekirdekleri, demlemek için harcanan süre ve kullanılan 
demleme yöntemi, düzenli süzme kahveyi espressodan ayı-
ran diğer bazı faktörlerdir.

72. Paragrafa göre ----.
 “there are several differences between coffee 

and espresso coffee, ranging from preparation to 
serving”

 “Hazırlıktan servisine kadar kahve ve espresso 
kahvesi arasında birçok farklılık var”

“Moreover, the coffee beans used, the time taken 
for brewing, and the brewing method used are some 
other factors that differentiate regular drip coffee from 
espresso.”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.
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73. Parçada açıktır ki ----.
 “regular drip coffee is the most popular type of 

coffee for those who enjoy drinking coffee a lot”

 “Bildiğimiz filtre kahve, çok fazla kahve içenler için 
en popüler kahve çeşididir”

This regular drip coffee has been the first choice for 
many coffee addicts.

DOĞRU YANIT “E” SEÇENEĞIDIR.

74. Paragrafa en uygun başlık ----tır. 
 Differences between regular coffee and espresso 

coffee

 “Bildiğimiz filtre kahve ve espresso kahve 
arasındaki farklar”

Paragraf ağırlıklı olarak bu iki kahvenin farklarından 
bahsetmektedir.

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

Engelli öğrenciler için öğretim esnasında, öğretmenler, 
çocukların doğru bir şekilde anlayabilmesi için soruları en 
basit ve en net şekilde sunmalıdır. Ayrıca öğrencileri yanıt-
lama sürecine katılmaya ve onları uygun cevaplara yönlen-
dirmeye teşvik etmelidirler. Ayrıca, müfredatın hızı çocuk-
ların gereksinimlerine uyacak şekilde sürdürülmelidir. En 
faydalısı engelli çocuklara figürler, slâyt gösterileri ve tepe-
göz kullanılarak öğretilirse olur. Bu, öğretim sırasında temel 
kavramları daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Eğitmenler 
derslerin derinliklerine girmek yerine ana hat ve temellere 
odaklanabilirler. Üstelik, mesajı karşı tarafa vermek için el 
teknikleri, yüz ifadeleri ve vücut dili kullanmalıdırlar. Güdü-
lenmeyle beraber bu strateji kesinlikle çok etkili olmaktadır. 
Eğitmenler, öğretilen şeyi anlamalarına izin vermek için 
daha kullanışlı yöntemler bulmaları adına okul psikologları-
na danışmalıdır. Onlara daha etkili bir şekilde öğretmek için 
yardımcı yöntemler ve cihazlar da kullanılabilir.

75. Paragrafa göre ----. 
 “instructors teaching disabled students shouldn’t 

ask questions in a complicated way”

 “Engelli öğrencileri eğiten öğretim elemanları 
karmaşık bir şekilde soru sormamalıdır”

“Engelli öğrenciler için öğretim esnasında, öğretmenler, 
çocukların doğru bir şekilde anlayabilmesi için soruları 
en basit ve en net şekilde sunmalıdır.”

DOĞRU YANIT “D” SEÇENEĞIDIR.

76. Parçanın yazarı ifade etmektedir ki engelli öğrenci 
eğitiminde en üst derece verim için ----.
 “they should be taught with the help of visuals”

 “Görsellerin yardımı ile eğitilmeliler. “

“En faydalısı engelli çocuklara figürler, slâyt gösterileri 
ve tepegöz kullanılarak öğretilirse olur.”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

77. Paragraf genel olarak ----ni ele almaktadır. 
 “how instructors should teach disabled students”

 “eğitimcilerin engelli öğrencilere nasıl eğitim 
vermesi gerektiği”

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

Doğa, müzisyenlerden ressamlara, fotoğrafçılara kadar her 
türlü sanatçıyı cezbetmeye devam ediyor ve devam ede-
cektir. Dünyanın en iyi fotoğrafçılarından bazıları doğa, vah-
şi doğa, yaban hayatı ve peyzaj fotoğrafçılığı konularında 
uzmanlaşmıştır. Doğa fotoğrafçılığı, ağaçların, otların, hay-
vanların ve kuşların arasında vahşi doğada geçirilen hiçbir 
iki gün bir daha aynı olamayacağından dolayı fotoğrafçılığın 
en farklı biçimlerinin başında gelir. Fotoğraf, insanoğlunun 
geniş bir alanı somut bir biçimde yakalamak için mütevazı 
bir girişimde bulunmasının yollarından biridir. Her ressamın 
görevi, günlük hayatın silindiri tarafından gizlenmiş olan 
şeyleri, güzelliği, insanlara iletmektir. Ancak doğa fotoğraf-
çılığından bir sanat türü olarak bahsedildiğinde, bu sanatın 
da görev ve sorumluluk yüklendiği söylenebilir. Doğa fotoğ-
rafçılığı basitçe “sanat uğruna sanat” değildir; Bunun ötesi-
ne geçerek korunmada ve insanlardaki çevre sorunlarıyla 
ilgili farkındalık yaratmada kullanılabilecek bir araç haline 
gelir. 

78. Paragrafa göre ----. 
 “nature photography also serves for the health of 

nature besides being an art form”

 “Doğa fotoğrafçılığı sanat biçiminin yanı sıra 
aynı zamanda doğanın sağlığı için de hizmet 
vermektedir”

“it goes beyond that and becomes an instrument that 
can be used for conservation and to create awareness 
regarding environmental issues in people.”

DOĞRU YANIT “A” SEÇENEĞIDIR.

79. Paragrafta açıktır ki ---- hiçbir sanatçı yoktur. 
 “not amazed by nature”

 “doğadan etkilenmeyen”

“Nature has, does, and will always continue to lure 
artists of all kinds - from musicians to painters to 
photographers.”

DOĞRU YANIT “C” SEÇENEĞIDIR.

80. Paragraftan anlaşılabilir ki bir doğa fotoğrafçısı  
----.
 “should be the one welcoming surprises and 

unexpected events”

 “sürprizleri ve beklenmedik olayları karşılayan kişi 
olmalı”

DOĞRU YANIT “B” SEÇENEĞIDIR.


