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1. 1nci soru kelime bilgimizi ölçmektedir. Seçenekler 

incelendiğinde; 

A) competition: rekabet, yarışma 

B) consciousness: bilinç 

C) conflict: çatışma 

D) escalation: yükselme, tırmanma 

E) engagement: sorumluluk, işbirliği  

Anlamındadır. Soru kökü incelendiğinde cümle “ 
gelişmekte olan ulusların karşı karşıya geldiği 
birçok problem, insancıl aktörler ve gelişmiş 
ulusların hükümetleri arasındaki işbirliği ile 
çözülebilir” şeklinde çevrilmelidir. Bu nedenle 
doğru yanıt “E” seçeneğidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2nci soru kelime bilgimizi ölçmektedir. Seçenekler 
incelendiğinde; 

A) hostile: düşman 

B) enthusiastic: hevesli, istekli 

C) populous: yoğun nüfuslu 

D) critical: kritik 

E) sudden: ani, birdenbire 

Anlamındadır. Soru kökü incelendiğinde cümle “ 
dini bir otoriteyi sevmeme, İngilizlerin ülkelerine 
Papa’nın gelişi ile ilgili niye istekli olmadıklarını 
açıklayabilir” şeklinde çevrilmelidir. Bu nedenle 
doğru yanıt “B” seçeneğidir. 

3. 3ncü soru kelime bilgimizi ölçmektedir. Seçenekler 
incelendiğinde; 

A) intentionally: kasten, bilerek 

B) conclusively: kesin olarak 

C) relatively: nispeten, göreceli olarak 

D) properly: uygun bir şekilde, adamakıllı 

E) sincerely: içtenlikle 

Anlamındadır. Soru kökü incelendiğinde cümle “ 
yasada, toprak sahibi kiracı tarafından kasten 
bırakılan malzemeden sorumlu değildir, çünkü bu, 
bu malzemenin artık kiracı tarafından 
istenmediğinin işaretidir.” Şeklinde çevrilmelidir. Bu 
nedenle doğru yanıt “A” seçeneğidir.  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

4. 4ncü soru kelime bilgimizi ölçmektedir. Seçenekler 
incelendiğinde; 

A) funded: sermayeye çevirmek 

B) delayed: ertelemek, geciktirmek 

C) inherited: -e miras kalmak, vâris olmak 

D) destined: kaderinde olmak 

E) prescribed: şartları belirtmek, reçete yazmak 

Anlamındadır. Seçenekler incelendiğinde cümle “ 
büyük bir konak satın alabildi çünkü o zengin 
kocasının ölümünden sonra kendisine büyük 
miktarda para miras kalan zengin bir kadındı” 
şeklinde çevrilmelidir. Bu nedenle doğru yanıt “C” 
seçeneğidir 
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5. 5nci soru phrasal verb bilgimizi ölçmektedir. 
Seçenekler incelendiğinde; 

A) affiliated with: katılmak, bağlı olmak 

B) boastful for: övünmek 

C) reluctant to: isteksiz olmak 

D) exposed to: maruz kalmak 

E) imposed by: zorla kabul ettirmek 

Anlamındadır. Soru kökü incelendiğinde cümle “ 
yeni kurulan haber ajansı hiçbir hükümet 
kuruluşuna bağlı olmadıklarını ve tamamen 
bağımsız çalışacaklarını bildirdiler” şeklinde 
çevrilmelidir. Bu nedenle doğru yanıt “A” 
seçeneğidir. 

 

6. 6ncı soru phrasal verb bilgimizi ölçmektedir. 
Seçenekler incelendiğinde; 

A) rely on: dayanmak, güvenmek 

B) back off: geri çekilmek, vazgeçmek 

C) deal with: üstesinden gelmek, -ile ilgili olmak 

D) stand up: kalkmak, savunmak 

E) fall in: düşmek 

Anlamındadır. Soru kökü incelendiğinde cümle “ 
Batı eğitim sistemi içerisinde, teoride öğrenciler 
herhangi bir adaletsiz davranışla karşılaştıklarında 
haklarını savunma konusunda eğitim alırlar” 
şeklinde çevrilmelidir. Bu nedenle doğru yanıt “D” 
seçeneğidir. 

 

 

7. 7nci soru tense bilgimizi ölçmektedir. Soru 
kökünde verilen “ towards the end of coming June” 
yani “gelecek haziran ayının sonuna doğru” ifadesi 
bizi gelecek zamana götürmelidir. Bu nedenle ilk 
önce “A” seçeneği past yapılar barındırdığı için 
elenmelidir. Soru kökünde verilen “when” zaman 
bağlacının özelliği düşünüldüğünde de “B” ve “E” 
seçenekleri elenir çünkü zaman bağlaçlarının 
yardımcı cümleleri “will/going to” gibi gelecek 
zaman eki barındıramazlar. “D” seçeneğinde “is to 
graduate” ifadesi bir beklenti ve zorunluluk anlatır, 
dolayısıyla soru köküne yerleştirildiğinde “mezun 
olması beklendiği zaman” şeklinde tutarsız bir 
cümle elde edilmiş olur. Bu nedenle “D” seçeneği 
de elenmelidir. “B” seçeneğinde verilen “has 
graduated” ifadesi öncelik ve sonralık durumunu 
anlatır, “will” ise soru kökünde verilen “towards the 
end of coming June” ifadesini tamamlar. Bu 
nedenle doğru yanıt “B” seçeneğidir. 

8. 8nci soru tense ve modal bilgimizi ölçmektedir. 
Seçenekler incelendiğinde ilk önce “D” 
seçeneğinde verilen ifadeler arasında bir zaman 
uyumu olmadığı için “D” seçeneği elenmelidir. Soru 
kökü incelendiğinde cümlede “ Amerika’daki şu 
anki tartışma ilk etapta Irak’a girip girmemeleri 
değildir, çünkü pek çok askerin orada olmayı tercih 
etmedikleri bilinir” şeklinde bir cümle anlamlı 
olacaktır. Bu nedenle ikinci boşlukta askerlerin 
tercihini anlatan bir modal bulunması gerekir. 
Seçenekler bu mantıkla incelendiğinde “A” 
seçeneğinin ikinci boşluğu bu tercihi anlatacaktır. 
Bu nedenle doğru yanıt “A” seçeneğidir.  

 

 

9. 9ncu soru participle ve active passive bilgimizi 
ölçmektedir. İlk boşlukta bir participle yani kısaltma 
sorulmuştur. Soru kökünde verilen “the only” 
ifadesinden dolayı bu kısaltmanın “to” ile yapılması 
gerekir. Bu nedenle “C” ve “E” seçeneklerine dikkat 
edilmelidir. Bu iki seçenek arasında bir de ikinci 
boşluğun active passive durumuna bakılarak soru 
çözülebilir. İkinci boşluktan sonra verilen “both 
Hiroshima and Nagasaki bombings” ifadesi bir 
nesne olduğu için ikinci boşluk active olmalıdır. Bu 
iki seçenek arasında ikinci boşluğu active olan “E” 
seçeneği doğru yanıttır.  

 

 

10. 10ncu soru edat bilgimizi ölçmektedir. İlk boşlukta 
verilen “subject” fiili sadece “to”edatı ile kullanılır ve 
“maruz kalmak” anlamına gelir. Soru kökü 
incelendiğinde cümle “ bir kafeste, hiçbir kaçış 
noktası olmayan papağanlar strese maruz 
kalabilirler ki bu da genelde birçok diğer kuşla 
birlikte tüy dökülmesine neden olur” şeklinde 
çevrilmelidir. Maruz kalmak denebilmesi için 
“subject to” kalıbına, diğer kuşlarla denebilmesi için 
“with” edatına ihtiyaç vardır. Bu nedenle doğru 
yanıt “C” seçeneğidir. 

 

 

11. 11nci soru edat bilgimizi ölçmektedir. Soru 
kökünde verilen “opt” fiili tercih etmek anlamında 
“for” edatı ile kullanılmalıdır. İkinci boşlukta da “at 
the expense of “ ifadesi pahasına, adına anlamına 
gelen bir kalıptır. Bu nedenle doğru yanıt “B” 
seçeneğidir. 
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12. 12nci soru grammar bilgimizi ölçmektedir. 
Boşluğun arkasında bir isim verildiği için, bir cümle 
kurulmadığı için “B” ve “D” seçenekleri elenmelidir. 
“A” seçeneğinde “since” bağlacı ya –den beri” 
anlamında present perfect ve simple past’ın 
birleşimini gerektirir, ya da “because” anlamında 
bir cümle ile kullanılması gerekir. Soru kökünde 
boşluğun arkasında cümle olmadığı için buradaki 
“since” “because” anlamında kullanılmış olamaz, 
soru kökünde present perfect ve simple past 
birleşmediği için “A” seçeneğindeki since “-den 
beri” anlamında da kullanılmış olamaz, bu nedenle 
“A” seçeneği de elenmelidir. “C” ve “E” seçenekleri 
arasında verilen prepositionlar arasında anlam da 
önemlidir. “C” seçeneğindeki “during” “sırasında, 
esnasında” anlamında, “E” seçeneğindeki “upon” 
“üzerinde” anlamındadır. Soru kökü incelendiğinde 
cümle “ hiç kimse felakette ölen çocukların anısına 
düzenlenen tören sırasında başrol oyuncusunun 
böylesine kötü bir konuşma yapacağını 
ummamıştı” şeklinde çevrilmelidir. Bu nedenle 
doğru yanıt “C” seçeneğidir. 

 

 

 

13. 13ncü soru bağlaç bilgimizi ölçmektedir. Soru kökü 
incelendiğinde boşluktan sonra bir cümle verildiği 
için ilk önce “B” seçeneği elenmelidir çünkü 
“despite” isimle kullanılan bir yapıdır. “A” 
seçeneğinde verilen “in case” tedbir, önlem anlatan 
ve “olursa diye” şeklinde çevrilen bir bağlaçtır. “C” 
seçeneğinde verilen “however” ya “her nasılsa” ya 
da “faka”t şeklinde çevrilen ve zıtlık bildiren bir 
bağlaçtır. “D” seçeneğindeki “even though” rağmen 
anlamında zıtlık yaratır ve “E” seçeneğindeki “so 
that” amaç bildiren bir bağlaçtır. Soru kökü 
incelendiğinde cümlede “kanal yunuslarla ilgili 
belgeseli tekrar yayınlayacak, öğrenciler geç yayın 
saati sebebiyle bunu kaçırırlar…” şeklinde bir ifade 
verilmiştir. İki cümle arasında bir zıtlık olmadığı için 
“C” ve “E” seçenekleri de elenmelidir. “öğrencilerin 
bunu geç yayın saati nedeniyle kaçırmaları 
amacıyla kanal belgeseli bir kez daha 
yayınlayacak” şeklinde bir ifade anlamsal olarak 
doğru olamayacağı için “E” seçeneğindeki “so that” 
yapısı da elenmelidir. “A” seçeneği soru köküne 
yerleştirildiğinde “öğrenciler geç yayın saati 
sebebiyle bunu kaçırırlarsa diye( buna önlem 
olarak) kanal yunuslarla ilgili belgeseli tekrar 
yayınlayacak.” Şeklinde bir cümle anlamlı olur ve 
bu cümle kanalın tedbirini de anlatır. Bu nedenle 
doğru yanıt “A” seçeneğidir.  

14. 14nci soru bağlaç bilgimizi ölçmektedir. Soru kökü 
incelendiğinde boşluktan sonra bir cümle verildiği için 
ilk önce “A” seçeneği elenmelidir çünkü “in view” 
of”tan sonra bir isim getirilmelidir. “B” seçeneğindeki 
“in order that” amaç bildiren “so that” bağlacı ile aynı 
kullanıma sahip bir bağlaçtır. “C” seçeneğindeki 
“much as” rağmen anlamında zıtlık bildiren bir 
bağlaçtır. “D” seçeneğinde “since” sebep sonuç 
anlatan “because” ile aynı kullanıma sahip olan bir 
bağlaçtır ve “E” seçeneğindeki “therefore” “bu 
yüzden anlamında” kullanılan bir bağlaçtır. Soru kökü 
incelendiğinde cümlelerde “işverenlerin ödeyeceği 
zararlar artmaya devam edecek, 10 kazadan ikisi 
fazla mesaiden kaynaklanan yorgunluktur” denmiştir. 
Cümleler arasında bir zıtlık olmadığı için “C” 
seçeneği de elenmelidir. “B” seçeneğinde verilen “in 
order that” amaç bildirir ve soru köküne 
yerleştirildiğinde “10 kazadan 2sinin fazla mesaiden 
kaynaklanan yorgunluk olması amacıyla işverenlerin 
ödeyeceği zararlar artacak” şeklinde anlamsız bir 
cümle elde edilmiş olur, dolayısıyla bu cümlelerde 
amaç vurgulanmamıştır. Bu nedenle “B” seçeneği de 
elenmelidir. “E” seçeneği soru köküne 
yerleştirildiğinde “işverenlerin ödeyeceği zararlar 
artacak bu yüzden 10 kazadan ikisi fazla mesaiden 
kaynaklanan yorgunluk” şeklinde bir cümle çıkar. Bu 
cümlede anlamlı bir bütün oluşturmadığı için “E” 
seçeneği de elenmelidir. “D” seçeneği soru köküne 
yerleştirildiğinde ise “10 kazadan ikisi fazla mesaiden 
kaynaklanan yorgunluk olduğu için işverenlerin 
ödeyecekleri zararlar artacak” şeklinde anlamlı bir 
sebep sonuç cümlesi elde edilmiş olur. Bu nedenle 
doğru yanıt “D” seçeneğidir. 

 

 

15. 15nci soruda anlam bilgisi ön plana çıkmaktadır. 
Seçenekler incelendiğinde ilk önce “A” 
seçeneğindeki “no sooner” kalıbı elenmelidir çünkü 
bu kalıp “than” yapısı ile birlikte kullanılır. “C” 
seçeneğinde verilen “only if” yapısı da “sadece şu 
olursa” anlamına gelen ve devamında cümle ile 
kullanılması gereken bir bağlaçtır. Soru kökünde 
boşluktan sonra bir cümle verilmediği için “C” 
seçeneği de elenmelidir. “B” seçeneğinde verilen 
“formerly” önceden, anlamında, “D” seçeneğinde 
verilen “but for” hariç, dışında anlamında ve “E” 
seçeneğinde verilen “subsequent to” –den sonra, 
takiben anlamındadır. Soru kökü incelendiğinde 
cümlede “ firmaların kısa ve uzun dönemli 
performanslarında bir artış var, halka açılma ve 
hisselerini menkul kıymetler borsasında 
tanıtmaları” şeklinde bir ifade verilmiştir. Anlamsal 
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bütünlük düşünüldüğünde “halka açılmalarının ve 
hisselerini menkul kıymetler borsasında 
tanıtmalarından sonra firmaların kısa ve uzun 
dönemli performanslarında artış oldu” şeklinde bir 
çeviriye ulaşılması gerekir. “-den sonra” anlamını 
“E” seçeneği sağladığı için doğru yanıt “E” 
seçeneğidir. 

 

16. 16ncı soruda paralel yapıya dikkat edilmelidir. Soru 
kökünde 1nci ve 2nci boşluktan sonra “moving ve 
planning” ifadeleri “gerund” ifadelerdir ve kural 
olarak soru kökünde 1 ve 2nci boşluktan sonra 
aynı türde kelimeler verildiyse bunlar paralel yapı 
olarak adlandırılır. Seçenekler bu mantıkla 
incelendiğinde “A” ,”D” ve “E” seçenekleri bize 
paralel yapıları anlatan kalıplardır. Bu üç seçenek 
arasında “D” ve “E” seçeneklerinin anlamları aynı 
olduğu için bu iki seçenek birbirini götürür ve 
elenir. “A “seçeneği soru köküne yerleştirildiğinde 
ise “ kiralayacak bir ev ararken, ev sahibine ne bir 
yıl sonra taşınacağınızı ne de 5yıldan daha fazla 
kalmayı planladığınızı söylememelisiniz” şeklinde 
anlamlı bir cümle elde edilmiş olur. Bu nedenle 
doğru yanıt “A” seçeneğidir. 

 

17. 17nci soruda grammar bilgimiz ölçülmüştür. “A” 
seçeneğinde verilen “others” diğerleri anlamında 
zamir görevinde kullanılan bir yapıdır ve 
kendisinden sonra bir isimle birlikte kullanılamaz. 
Boşluktan sonra “parts of their bodies” ifadesi bir 
isim olduğu için “A” seçeneği yapı olarak hatalıdır 
ve elenmelidir. “C” seçeneğinde verilen “another” 
yapısı “bir diğeri” anlamındadır ve kendisinden 
sonra tekil bir isim gelmesi gerekir. Boşluktan 
sonra gelen “parts” çoğul olduğu için “C” seçeneği 
de elenmelidir. “D” seçeneğinde “the others” yine 
diğerleri anlamına gelir ve o da tıpkı “others” gibi 
zamir görevinde kullanılmalı yani arkasından bir 
isim almamalıdır. Bu nedenle “D” seçeneği de 
elenmelidir. “E” seçeneğinde verilen “each other” 
ifadesi de “birbirimize, birbirlerine” anlamına gelir. 
Soru köküne yerleştirildiğinde “birbirlerine 
vücutlarının diğer kısımları”  şeklinde anlamsız bir 
ifade oluşturur. Bu nedenle “E” seçeneği de 
elenmelidir. “B” seçeneğinde verilen “other” 
“diğerleri” anlamında sıfat görevinde kullanılan bir 
yapıdır ve devamında çoğul bir isim getirilmelidir. 
Soru kökü incelendiğinde de “ Hawaii’deki Hula 
dansçıları bir Hawaii hikâyesini anlatmak için sık 
sık ellerini ve vücutlarının diğer kısımlarını 
kullanırlar” şeklinde bir çeviri elde edilmiş olur. Bu 
nedenle doğru yanıt “B” seçeneğidir. 

 18. 18nci soruda noun clause bilgimiz ölçülmektedir. 
Soru kökünde “hula dansçıları izleyicilerine ilk 
Hawaii yaşamının ve medeniyetinin nasıl ortaya 
çıktığını gösterir” şeklinde bir çeviri anlam 
bütünlüğünü sağlayacaktır. Bu nedenle nasıl 
anlamına gelen “B” seçeneğindeki “how” doğru 
yanıttır. 

 

19. 19ncu soru bağlaç bilgimizi ölçmektedir. Soru 
kökünde ilk önce hula Dansçılarının özellikleri 
anlatılmış, boşluğun ardında ise Tahiti 
dansçılarının hula dansçılarına göre daha hızlı 
dans ettikleri ve daha fazla kalça hareketleri 
kullandıkları anlatılmış, yani Tahiti dansçılarının 
özellikleri sıralanmıştır. Bu nedenle “D” seçeneğine 
dikkat etmek gerekir. “D” seçeneğinde verilen “on 
the other hand” ifadesi “diğer taraftan” 
anlamındadır ve durumun ya da olayın başka bir 
boyutunu ifade eder. Bu soru kökünde de Hula 
dansçılarından Tahiti dansçılarına geçilerek bir 
başka boyut vurgulanmış ve bir kıyas yapılmıştır. 
Bu nedenle doğru yanıt “D” seçeneğidir.  

 

20. 20nci soruda boşluğun öncesinde gelen “is used” 
fiili soruyu çözmemiz için önemlidir. Kural olarak 
passive fiillerin arkasından “to” yapısının 
kullanılması gerekir. Bu nedenle “A” ve “B” 
seçeneklerine dikkat etmek gerekir.  “A” ve “B” 
seçenekleri arasında “B” seçeneğinde verilen “to 
have shown” ifadesi cümleler arasında bir zaman 
farkının olduğu durumları vurgulamak için 
kullanılmalıdır. Soru kökünde cümleler arasında 
böyle bir zaman farkı yaratılmadığı için “B” 
seçeneği elenmelidir. Doğru yanıt “A” seçeneğidir.  

 

 

21. 21nci soru kelime bilgimizi ölçmektedir. Seçenekler 
incelendiğinde; 

A) emergence: ortaya çıkma 

B) betrayal: ihanet 

C) disobedience: itaatsizlik 

D) evaporation: buharlaşma 

E) appreciation: takdir, anlama 

Anlamındadır.  Soru kökü incelendiğinde cümle “ 
Aslında, Polinezya’da dans, gelenekleriyle uzun 
dönemli bağlarını göstermeleri ve kendi kültürlerini 
anlamaları için kullanılır” şeklinde çevrilmelidir. Bu 
nedenle doğru yanıt “E” seçeneğidir.   
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22. 22nci soru tense ve active passive bilgimizi 
ölçmektedir. Soru kökünde boşluktan sonra bir 
nesne verilmediği için işaretlenecek seçenek 
passive olmalı, bu nedenle “A” ve “D” seçenekleri 
elenmelidir. Soru kökünde “in the seventeenth 
century” yani “17nci yüzyıl” ifadesi past olduğu için 
“B” seçeneğindeki “has been colonized” ifadesi de 
elenmelidir. “C” ve “E” seçenekleri arasında 17nci 
yüzyıl bize kesin bir zaman verdiği için “definite 
time” mantığındadır. Bu nedenle “simple past” bir 
yapı işaretlenmelidir. Bu nedenle doğru yanıt “C” 
seçeneğidir. 

 

 

 

 

23. 23ncü soruda participle yani kısaltma bilgimiz 
ölçülmektedir. “Advanced Grammar” kitabımızda 
da belirttiğimiz gibi kısaltma sorularında active 
passive durumuna dikkat etmek gerekir. Soru 
kökünde boşluktan sonra verilen “the new colonies 
of Orange Free State” bir nesne olduğu için active 
bir seçenek işaretlenmeli, bu nedenle passive 
olarak verilen “C”, “D” ve “E” seçenekleri 
elenmelidir. “A” ve “B” seçenekleri arasında 
kısaltmanın “to” ile yapılacağı durumlar 
düşünülmeli ve soru kökü bu mantıkla 
incelenmelidir. “Advanced Grammar”  kitabımızda 
anlattığımız “to ile kısaltma” kuralları soru kökünde 
verilmediği için “B” seçeneği elenmelidir. Bu 
nedenle doğru yanıt “A” seçeneğidir. 

 

 

 

 

24. 24ncü soru kelime bilgimizi ölçmektedir. 
Seçenekler incelendiğinde; 

A) harassed: rahatsız etmek 

B) astounded: şaşırtmak 

C) scrapped: kavga etmek 

D) implemented: uygulamak, yerine getirmek 

E) sparked:  başlatmak, ateşlemek, harekete 
geçirmek 

Anlamındadır. Soru kökü incelendiğinde cümle “ 
1900’lü yıllarda bu arazilerde elmasın bulunması 
Boer Savaşı’nı başlatan bir İngiliz istilasıyla 
sonuçlandı” şeklinde çevrilmelidir. Bu nedenle 
doğru yanıt “E” seçeneğidir.  

25. 25nci soru edat bilgimizi ölçmektedir. Soru kökü 
incelendiğinde boşluktan sonra verilen “two 
groups” ifadesi bize yardımcı olabilir. “iki grup 
arasında” denebilmesi için “between” edatına 
ihtiyaç vardır. Cümle incelendiğinde cümlede “iki 
grup arasında iktidarı paylaşan tedirgin bir grup 
1940’lara kadar egemen oldu” şeklinde bir ifade 
verilmiştir. İki şey arasında denebilmesi için 
“between” edatına ihtiyaç vardır. Bu nedenle doğru 
yanıt “C” seçeneğidir.  

 
 
 

26. 26ncı soru kelime bilgimizi ölçmektedir. Seçenekler 
incelendiğinde; 

A) prominence: ün, şöhret 

B) submission: teslim, boyun eğme 

C) relapse: kötüleşme, kötüye gitme 

D) means: araç, vasıta 

E) direction: yön 

Anlamındadır. Soru kökü incelendiğinde cümle “ 
Ulusal partideki stratejistler ırk ayrımını ekonomik 
ve sosyal sistem üzerindeki kontrollerini 
sağlamlaştırma aracı olarak kullandılar” şeklinde 
çevrilmelidir. Bu nedenle doğru yanıt “D” 
seçeneğidir. 

 
 
 

27. 27nci soru bir cümle tamamlama sorusudur. Soru 
kökü incelendiğinde cümlede “ biri bir diğerinden 
ayrıldığı an” şeklinde bir ifade verilmiştir. Soru 
kökünde kullanılan “the other” ifadesi bahsedilen 
sayının belli olduğu durumlarda kullanılan bir yapı 
olduğu için biri bir diğerinden denebilmesi için iki 
şeyden bahsetmek gerekir. Seçenekler bu 
mantıkla incelendiğinde “A” seçeneğinde “ilk evreni 
oluşturan parçacıklara onları ayırt etmek için ayrı 
isimler verildi” şeklinde bir ifade verilmiştir. Bu ifade 
iki şeyden bahsetmediği için elenmelidir. “C” 
seçeneğinde “geziye katılan tüm öğrenciler 
otobüsteki yiyecek ve tuvalet konusunda şikâyette 
bulundular” denmiştir. Bu seçenekte de iki şeyden 
bahsedilmemektedir ve devamında “biri bir 
diğerinden ayrıldığı an” şeklinde bir ifade anlamlı 
olamayacağından “C” seçeneği de elenmelidir. “D” 
seçeneğinde “herhangi biri hayvan içeriği olmayan 
lezzetli bir kek yapabilir” denmiştir. Bu seçenek de 
sadece tek bir kişiden bahsettiği için biri bir 
diğerinden ayrıldığı an” şeklinde bir ifade 
devamına getirilemez. Bu nedenle “D” seçeneği de 
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elenmelidir. “E” seçeneğinde “Dünya’nın pozitif ve 
negatif kutupları sürekli bir manyetik akım 
sürdürür” şeklinde bir ifade verilmiştir. Bu seçenek 
iki şeyden bahsetmiş olsa da devamında “biri bir 
diğerinden ayrıldığı an Dünya’nın pozitif ve negatif 
kutupları sürekli bir manyetik akım sürdürür” 
şeklindeki bir cümle anlamlı bir bütün 
oluşturmadığı için “E” seçeneği de elenmelidir. “B” 
seçeneğinde ise “ sadece bir hafta önce fakir bir 
Hindistan ailesinde dünyaya gelmiş olan ikiz 
bebekler biri bir diğerinden ayrıldığı an ağlamaya 
başlar” şeklinde bir cümle oluşur. “B” seçeneğinde 
verilen “the twin babies” yani ikizler iki şeyden 
bahseder ve soru kökündeki “the other” ifadesini 
tamamlar. Bu nedenle doğru yanıt “B” seçeneğidir. 

 

28. 28nci soru cümle tamamlama sorusudur. Soru 
kökünde “maliyeti azaltmak amacıyla” şeklinde bir 
soru kökü verilmiştir. Seçeneklerde maliyeti 
azaltmak amacıyla ne yapıldığını bulmak gerekir. 
“A” seçeneğinde “ takım komşu ülkenin en zayıf 
takımına karşı bu kadar korkunç bir yenilgiyi 
beklemiyordu” şeklinde bir ifade verilmiş, maliyeti 
kısmak amacıyla ne yapıldığını anlatmamıştır. Bu 
nedenle “A” seçeneği elenmelidir. “B” seçeneğinde 
“deprem bölgesindeki evlerin bir kısmı büyük hasar 
nedeniyle artık satılamayabilir” şeklinde bir cümle 
verilmiştir. Bu seçenek de maliyeti azaltmak 
amacıyla ne yapıldığını açıklamadığı için 
elenmelidir. “C” seçeneğinde ise öğrencilerin 
sadece bulaşıcı hastalık dönemlerinde okula 
evden yiyecek getirmeyi tercih edebileceklerinden 
bahsedilmiş, bunun bulaşıcı hastalık dönemlerinde 
böyle olduğu anlatılmış, maliyet ile bağlantı 
kurulmamıştır. Bu nedenle “C” seçeneği de 
elenmelidir. “D” seçeneğinde ise “müdür bir sonraki 
yılın ücretlerinde ekstra indirimi duyurmak için 
anne babaları davet etmeyi planlıyor” denmiştir. Bu 
ifade soru köküyle birleştirildiğinde maliyeti 
azaltmak amacıyla müdür bir sonraki yılın 
ücretlerinde ekstra indirimi duyurmak için anne 
babaları davet etmeyi planlıyor” şeklinde anlamsız 
bir cümle elde edilmiş olur. Bu nedenle “D” 
seçeneği de elenmelidir. “E” seçeneğinde ise “ 
NASA yıllardır gündemde olan birkaç projeyi iptal 
etmeyi planlıyor” denmiştir. Bu ifade maliyeti 
azaltmak amacıyla ne yapıldığını anlatır. Soru 
kökü ile de birleştirildiğinde “Maliyeti azaltmak 
amacıyla NASA yıllardır gündemde olan birkaç 
projeyi iptal etmeyi planlıyor.” Şeklinde anlamlı bir 
cümle elde edilmiş olur. Bu nedenle doğru yanıt 
“E” seçeneğidir.  

29. 29ncu soru cümle tamamlama sorusudur. Soru 
kökünde “öylesine ki sadece öldüğü ilan edildikten 
sonra vatandaşlar rahat bir nefes aldılar.” Şeklinde 
bir ifade verilmiştir. Soru kökünde verilen “he” 
öznesinden dolayı tek bir kişi aranmalı, bu nedenle 
“E” seçeneği “attackers, military forces” dendiği için 
elenmelidir. “B” seçeneğinde “şirketi yöneten genç 
adam bir kahraman oldu” denmiş, bu cümlenin 
devamında sadece onun öldüğü ilan edildikten 
sonra vatandaşlar rahat bir nefes aldı” şeklinde bir 
ifade gelmesi anlamsal olarak doğru olmayacağı 
için “B” seçeneği elenmelidir. Ayrıca soru kökü 
düşünüldüğünde “o öldükten sonra insanlar rahat 
bir nefes aldılar” denebilmesi için o kişiyle ilgili 
olumsuz bir ifade işaretlenmeli, kişinin kötü 
yönünden bahsedilmelidir. “C” seçeneğinde 
“destekçilerinin bir kısmı kaçırılan başkanın hala 
hayatta olduğuna inanıyorlar” denmiştir. Bu 
cümlede “he” öznesi olarak “president” 
düşünülebilir fakat başkan öldükten sonra insanlar 
rahat bir nefes aldılar şeklinde düşünülebilecek bir 
ifade verilmemiştir. Bu nedenle “C” seçeneği 
elenmelidir. “D” seçeneğinde ise “Kral Charles 
savaşı kaybettikten sonra tahtı bırakan ilk 
hükümdardı” denmiştir, yine bu cümlenin 
devamında o öldükten sonra insanlar rahat bir 
nefes aldı şeklinde bir birleştirme yapılabilecek bir 
olumsuzluk verilmediği için “D” seçeneği 
elenmelidir. “A” seçeneğinde ise “terörist lideri ülke 
üzerinde öylesine bir korku yaratmıştı ki” denmiştir. 
Bu cümle soru kökü ile birleştirildiğinde “terörist 
lideri ülke üzerinde öylesine bir korku yaratmıştı ki, 
sadece öldüğü ilan edildikten sonra vatandaşlar 
rahat bir nefes aldılar” şeklinde anlamlı bir cümle 
elde edilebilir. Bu nedenle doğru yanıt “A” 
seçeneğidir. 
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30. 30ncu soru bir cümle tamamlama sorusudur. Soru 
kökünde verilen “in contrast to” bağlacından dolayı 
bir zıtlık yaratılmalı ve bir karşılaştırma 
yapılmalıdır. Soru kökünde “1970’lerde yaşanan 
petrol krizleri anlatılmıştır” Dolayısıyla 1970’ler ile 
karşılaştırılacak bir başka zaman aralığı bulunmalı 
ve bu petrol krizlerinin aksine dendiği için olumlu 
bir ifade bulunarak bir zıtlık oluşturulmalıdır. “A” 
seçeneğinde “alternatif yakıtlar daha yüksek verim 
sağlar ve çevre dostudurlar” denmiş, 1970’ler ile 
karşılaştırılacak bir zaman aralığından 
bahsedilmemiştir. Bu nedenle “A” seçeneği 
elenmelidir. “B” seçeneğinde “Türkiye’nin 
Karadeniz Bölgesindeki potansiyel petrol rezervleri 
umutlarını artırmaktadır” şeklinde bir cümle 
verilmiş, yine bir karşılaştırma yapılmamıştır. Bu 
nedenle “B” seçeneği de elenmelidir. “D” 
seçeneğinde “araba egzozları sebebiyle oluşan 
kirlilik özellikle endüstriyel ülkedekiler kadar 
yüksektir” denmiş, yine bir zıtlık ve karşılaştırma 
yapılmamıştır. Bu nedenle “D” seçeneği de 
elenmelidir. “E” seçeneğinde “bugünkü tüketiciler 
daha az katkı maddesi olan daha temiz petrol ve 
daha düşük fiyat talep ederler” şeklinde bir ifade 
verilmiştir. Bu seçenekte 1970’ler ile bugün 
karşılaştırılmış olsa da bahsedilen konu tüketici 
talepleri olmadığı için “E” seçeneği de elenmelidir. 
“C” seçeneğinde ise “ bugünkü yüksek petrol 
fiyatları küresel ekonomideki yapısal bir 
problemden kaynaklanır” denmiştir. Bu seçenek 
“today” diyerek 1970’ler ile bugünü karşılaştırmış, 
70’lerdeki problemlerin aksine yüksek fiyatların 
sebebi yapısal problemdir diyerek de bir zıtlık 
oluşturmuştur. Bu nedenle doğru yanıt “C” 
seçeneğidir. 

 

 

 

 

 

31. 31nci soru bir cümle tamamlama sorusudur. 
Seçenekler hep bağlaç olarak verildiği için özne ve 
konu takibi yapmak önemlidir. Soru kökünde 
“bankacılık sektörü” özne, konu ise “bankacılık 
sektörünün bireysel bankacılığın yatırım 
bankacılığından ayrılması konusunda mutlu 
olmamalarıdır”. A seçeneğinde “ tropik bölgelerdeki 
küresel kritik değişiklikler sebebiyle” denmiş, 
bankacılık ile bir bağlantı kurulmamış, tropik 
bölgeler anlatılmıştır. Bu nedenle “A” seçeneği 
elenmelidir. “B” seçeneğinde “ sigorta poliçesi 
hükümet kuruluşları tarafından onaylanır 
onaylanmaz” şeklinde bir cümle verilmiştir. Bu 
ifade soru kökü ile birlikte düşünüldüğünde “sigorta 
poliçesi onaylanır onaylanmaz bankacılık sektörü 
bireysel bankacılığın yatırım bankacılığından 
ayrılması konusunda mutlu değil” şeklinde anlam 
bütünlüğü olmayan bir cümle elde edilir. Bu 
nedenle “B” seçeneği elenmelidir. “C” seçeneğinde 
“ev ipoteklerini geri ödemek için kredi almaya 
nereye giderlerse gitsinler” şeklinde bir ifade 
verilmiştir. Bu ifadede geçen “they” öznesinin soru 
kökünde bir karşılığı verilmediği için “C” seçeneği 
de elenmelidir. “E” seçeneğinde “Ortadoğu’daki 
etkinliklerimizi genişletmek için bir tane daha bina 
almaya karar verdiğimizde” şeklinde bir ifade 
verilmiştir, bu ifade de bankacılık sektörünün 
memnun olmadığını anlatmadığı için elenmelidir. 
“D” seçeneğinde ise “ bireysel vergi mükellefleri ve 
müşterilerinin yararına olmasına rağmen” 
denmiştir. Bu ifade de verilen “in spite of” bağlacı 
bir zıtlık yaratmalıdır. “D” seçeneğinde “benefit” 
denerek olumlu bir ifade verilmiş, bu soru kökü ile 
birlikte düşünüldüğünde soru kökünde de “is not 
happy” denerek olumsuz bir ifade verilmiş, 
dolayısıyla bir zıtlık sağlanmıştır. Soru kökü ile 
birlikte düşünüldüğünde de “bireysel vergi 
mükellefleri ve müşterilerinin yararına olmasına 
rağmen, bankacılık sektörü bireysel bankacılığın 
yatırım bankacılığından ayrılması konusunda mutlu 
olmamıştır” şeklinde anlamlı bir cümle elde edilmiş 
olur. Bu nedenle doğru yanıt “D” seçeneğidir.  
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32. 32nci soru bir cümle tamamlama sorusudur. Soru 
kökünde “Geçen bir kaç yılda sayısız dükkân 
kapanmak zorunda kaldı” denmektedir. Seçenekler 
incelendiğinde “A” seçeneğinde “biz 
süpermarketlerin belli avantajları olduğunu inkâr 
edemememize rağmen” denmektedir. Bu 
seçenekte although ile bir zıtlık oluşturmamız 
istenmiş fakat soru kökü ile birleştiğinde rağmen 
anlamında bir zıtlık olşumadığı için elenmelidir. “B” 
seçeneğinde “çok çeşitli malları düşük fiyatta 
verdikleri için” denmiştir fakat bunun da sonucu bu 
dükkânların kapanması olamayacağı için 
elenmelidir. “C” seçeneğinde “başka bir ülkede 
yüksek kayıplarına rağmen” denmektedir. Bu 
seçenekte olumsuz bir yargı verilmiş ve despite ile 
zıtlık istenmiştir fakat soru kökü de olumsuz olduğu 
için zıtlık belirtemez ve elenmelidir. “E” 
seçeneğinde “that” tam cümle alarak noun clause 
yani isim cümleciği oluşturmuştur. Fakat soru 
kökünde cümle sonuna bir isim getiremeyeceğimiz 
için bu seçenek de elenmelidir. “D” seçeneğinde 
halkın alış veriş alışkanlıklarının değişmesi 
nedeniyle” denmektedir. Soru kökü ile 
bağladığımızda bu alışkanlıkların değişimi küçük 
dükkânların kapanması olabileceği için anlamlı bir 
bütünlük sağlamaktadır. Bu nedenle doğru yanıt 
“D” dir.  

 

 

33. 33ncü soru bir cümle tamamlama sorusudur. Soru 
kökünde “Natoo toplumunu daha iyi bir geleceğe 
doğru yönlendirebilecek oldukça mantıklı bir 
insandı” denmiştir. Dolayısıyla işaretlenecek 
seçenek Natoo ve mantıklı bir insan oluşunu 
vurgulayan bir seçenek olmalıdır. “B” seçeneğinde 
“büyük bir felaketin ardından yok olan eski bir 
kabileye benzer bir şekilde” denmiş, Natoo ve 
mantıklı oluşu anlatılmamıştır. Bu nedenle “B” 
seçeneği elenmelidir. “C” seçeneğinde “birçok 
kabile üyesi etraflarında oluşan değişiklikleri 
anladığı için” şeklinde bir sebep cümlesi verilmiştir. 
Bu sebep cümlesinin sonucu Natoo’nun mantıklı 
bir insan oluşu olamayacağı için “C” seçeneği de 
elenmelidir. “D” seçeneğinde “sosyoloji insan 
toplumlarının sosyal çevreye nasıl cevap verdiğini 
analiz etmeye çalışırken” şeklinde bir cümle 
verilmiştir. Bahsedilen konu insan toplumlarının 
sosyal çevreye verdikleri cevap olmadığı için “D” 
seçeneği de elenmelidir. “E” seçeneğinde “yönetim 
kurulu için zaman değişikliklerini kabul etmek ne 
kadar alışılmadık olursa olsun” şeklinde bir ifade 
verilmiş, yine Natoo ve mantıklı bir insan oluşu 

vurgulanmamıştır. Bu nedenle “E” seçeneği de 
elenmelidir. “A” seçeneğinde “akranlarının inandığı 
batıl inançlara inanmayan” şeklinde bir ifade 
verilmiştir. Bu seçenekte verilen “his” ifadesi 
Natoo’yu anlatır ve batıl inançlara inanmadığı 
bilgisi de mantıklı bir insan oluşunu vurgular. Bu 
nedenle doğru yanıt “A” seçeneğidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. 34ncü soru cümle tamamlama sorusudur. Soru 
kökünde verilen “because” bağlacından dolayı 
özne ve konu bütünlüğü sağlanmalı ve bir sebep 
sonuç cümlesi oluşturulmalıdır. Soru kökünde 
“bizim yararımıza olduğunu düşündüğümüz için” 
şeklinde bir ifade verilmiştir. Dolayısıyla 
işaretlenecek seçenek “we” öznesi ile ilgili olmalı 
ve yararımıza ifadesi desteklenmelidir. “A” 
seçeneğinde “ bir türün bir diğerini kabul edilebilir 
empati seviyesinde anlaması bilimsel olarak 
mümkün değildir” şeklinde bir ifade verilmiş, özne 
ve konu bütünlüğü sağlanmamıştır. Bu nedenle “A” 
seçeneği elenmelidir. “C” seçeneğinde “acı ve zevk 
psikologların birlikte incelemeye çalıştığı iki 
bağlantılı konudur” denmiş, yine biz ve 
yararımızdan bahsedilmemiştir. Bu nedenle “C” 
seçeneği elenmelidir. “D” seçeneğinde “insanlar 
sevdikleri bir bireyi kaybettiklerinde acı ve stres 
yaşadıklarını göstermeli” şeklinde bir ifade 
verilmiştir. Bahsedilen konu çekilen acı ve 
ıstıraplar olmadığı için “D” seçeneği de elenmelidir. 
“E” seçeneğinde “timsah bir konutta bakılacak bir 
evcil hayvan olarak tutulamaz” şeklinde bir ifade 
verilmiş, yine soru kökü ile özne ve konu bütünlüğü 
sağlanmamıştır. “B” seçeneğinde ise “genellikle en 
yüksek oranda zevk ve mutluluk veren aktiviteleri 
seçeriz” denmiştir. Bu seçenekte verilen “we” 
öznesi soru kökü ile bütünlük oluşturmuştur. Soru 
kökü ile birlikte düşünüldüğünde “yararımıza 
olduğunu düşündüğümüz için genellikle en yüksek 
oranda zevk ve mutluluk veren aktiviteleri seçeriz” 
şeklinde anlamlı bir cümle elde edilmiş olur. Bu 
nedenle doğru yanıt “B” seçeneğidir. 



 

9 

35. 35nci soru bir cümle tamamlama sorusudur. Soru 
kökünde “bunu sindirmek kadınların daha uzun 
süresini alabilir.” demektedir. Bu soru kökündeki “it” 
ifadesini seçeneklerde aramamız gereklidir. Ayrıca 
bu “it” zamiri sindirilebilir bir şey olmalıdır. Seçenekler 
incelendiğinde “it” ifadesini karşılayabilecek sadece 
“C” “the same thing” yani “aynı şey” anlamına gelen 
kelime vardır. “C” seçeneğinde “bir kadın ve bir erkek 
aynı şeyi yese bile” denmektedir. Soru kökü ile 
birleştiğinde “bir kadın ve bir erkek aynı şeyi yese 
bile bunu sindirmek kadınların daha uzun süresini 
alabilir.” şeklinde bir bütünlük sağladığı için doğru 
yanıt “C” dir. 

 

 

 

 

 

 

36. 36ncı soru bir cümle tamamlama sorusudur. Soru 
kökünde verilen “in spite of” bağlacından dolayı bir 
zıtlık oluşturulmalı ve özne- konu takibi 
yapılmalıdır. Soru kökünde “Şam’ın dış 
mahallelerinde meydana gelen ölümcül 
çatışmalara rağmen” şeklinde bir ifade verilmiştir. 
Dolayısıyla işaretlenecek seçenekte Şam’ın dış 
mahalleleri anlatılmalı, soru kökünde olumsuz bir 
özelliği verildiği için işaretlenecek seçenekte bunun 
zıttı bir durumdan bahsedilip bir zıtlık yaratılmalıdır. 
A seçeneğinde “ Suriyeliler hala nispeten daha 
huzurlu yerler için ülkelerini terk ediyorlar” şeklinde 
bir ifade verilmiş, Şam’ın dış mahalleleri 
anlatılmamış ve bir zıtlık oluşturulmamıştır. Bu 
nedenle “A” seçeneği elenmelidir. “B” seçeneğinde 
“ölümcül sinir gazı Ortadoğu’daki diğer hedeflere 
karşı kullanılabilir” şeklinde bir ifade verilmiştir. 
Soru kökü ile birlikte düşünüldüğünde “ölümcül 
çatışmalar olmasına rağmen sinir gazı 
kullanılabilir” şeklinde bir ifade elde edilir ve bu 
ifade bir zıtlık oluşturamaz, ayrıca “B” seçeneğinde 
verilen “other targets” yani “diğer hedefler” 
denebilmesi için soru kökünde bir hedeften 
bahsedilmesi gerekirdi. Soru kökünde böyle bir 
hedeften de bahsedilmediği için “B” seçeneği 
elenmelidir. “C” seçeneğinde “ İsrail çatışmanın 
kendisi için bir başka sınır savaşı ile 
sonuçlanabileceğinden endişeli” şeklinde bir ifade 
verilmiştir. Bu seçenekte verilen ifade de soru kökü 
ile birlikte düşünüldüğünde bir zıtlık oluşturamaz 
çünkü “ölümcül çatışmalar olmasına rağmen 
Suriye endişeli” şeklinde bir yargı ortaya çıkar. Bu 

nedenle “C” seçeneği de elenmelidir. “E” 
seçeneğinde “Hint okyanusundaki tatil yerleri daha 
iyi bir turizm mevsiminden yararlanıyorlar” şeklinde 
bir ifade verilmiştir. Bu seçenek de Şam’ın dış 
mahallerinde meydana gelen olaylarla bağlantı 
kurmadığı için özne ve konu bütünlüğünü 
sağlayamamıştır. Bu nedenle “E” seçeneği de 
elenmelidir. “D” seçeneğinde “yine de birçok 
gazeteci olayları izlemek için oraya gitmek ister” 
şeklinde bir ifade verilmiştir. Bu seçenekte verilen 
“there” yani “oraya” ifadesi soru kökündeki “the 
outer neighbourhoods of Damascus” yani Şam’ın 
dış mahallerini anlatır ve bir konu bütünlüğü sağlar. 
Soru kökü ile de birleştirildiğinde ““ Şam’ın dış 
mahallelerinde meydana gelen ölümcül 
çatışmalara rağmen, birçok gazeteci olayları 
izlemek için oraya gitmek ister” şeklinde bir zıtlık 
cümlesi oluşturulmuş olur. Bu nedenle doğru yanıt 
“D” seçeneğidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. 37nci soruda verilen İngilizce cümlenin Türkçe 
karşılığını bulmamız istenmiştir. Çeviri sorularında 
soru kökünde verilen esas fiilin, öznenin ve soru 
kökünde yer alan bağlaç, sıfat, zarf, miktar 
belirteçleri gibi anahtar kelimelerin çevrilmesi 
önemlidir. Soru kökü incelendiğinde cümlede “but” 
yani “faka”t bağlacı ile bağlanmış iki esas fiil vardır. 
1nci cümlenin esas fiili “ may have been offered” 
yani “teklif edilmiş olabilir” 2nci cümlenin de esas 
fiili “did not prevent her” yani “onu engellemedi” 
fiilidir. Seçenekler incelendiğinde “but” bağlacı 
sadece “A” ve “D” seçeneklerinde verilmiştir. Bu iki 
seçenek arasında esas fiili karşılayan seçeneğin 
bulunup işaretlenmesi gerekir. “D” seçeneğinde ilk 
esas fiil karşılanmış ancak “but” bağlacından sonra 
gelen cümlede “ikinci esas fiil “tercih etti” şeklinde 
verilmiştir. Bu nedenle “D” seçeneğinin ikinci kısmı 
esas fiil açısından hatalıdır ve elenmelidir. “A” 
seçeneğinde ise ilk esas fiil “teklif edilmiş olabilir” 
ikinci esas fiil de “alıkoymadı” şeklinde verilmiş ve 
soru kökündeki esas fiillerle uyum göstermiştir. Bu 
nedenle doğru yanıt “A” seçeneğidir.  
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38. 38nci soruda verilen İngilizce cümlenin Türkçe 
karşılığını bulmamız istenmiştir. Soru kökü 
incelendiğinde cümlenin esas fiili “show” yani 
“göstermek” olarak verilmiştir. Bu esas fiile uygun 
olabilecek seçenekler “A”, “B” ve “E” 
seçeneklerinde verilmiştir. Bu üç seçenek arasında 
bir de “fewer than one third of all drivers” ifadesinin 
çevrilmesi gerekir. Bu ifade “tüm sürücülerin üçte 
birinden daha azı” şeklinde çevrilmelidir. “A” 
seçeneği “en az üçte biri” dediği için elenmelidir. 
Ayrıca “A” seçeneğinde “hamle yapabildiği” 
denebilmesi için “could, can, may” tarzı bir modal’a 
ihtiyaç vardır. Soru kökünde böyle bir modal 
verilmediği için de “A” seçeneği elenmelidir. “E” 
seçeneğinde ise “ bütün sürücülerin üçte biri” 
denmiş soru kökünde verilen “fewer” yani “daha 
azı” ifadesi karşılanmamıştır. Bu nedenle “E” 
seçeneği de elenmelidir. “B” seçeneğinde ise “tüm 
sürücülerin üçte birinden daha azı” ifadesi soru 
kökünde verilen “fewer than one-third of all drivers” 
ifadesinin çevirisini oluşturmuştur. Seçeneğin esas 
fiili de “göstermiştir”, yani soru kökündeki esas fiilin 
çevrisidir. Bu nedenle doğru yanıt “B” seçeneğidir. 

 

 

 

 

 
39. 39ncu soruda verilen İngilizce cümlenin Türkçe 

karşılığını bulmamız istenmiştir. Soru kökünde 
verilen esas fiil “has violence been so deadly and 
destructive” fiilidir. Soru kökünde verilen cümle 
“nowhere” ifadesi ile başladığı için bir de bu esas 
fiilin olumsuz çevrilmesi gerekir. “A” seçeneğinde 
verilen “ortaya çıkmamıştır” fiili olumsuz olsa da 
seçenek incelendiğinde “dünyada hiçbir şiddet 
biçimi ifadesi soru kökünde yer almamıştır çünkü 
“nowhere in the world” ifadesi “dünyanın hiçbir 
yerinde” şeklinde çevrilmelidir. Bu nedenle “A” 
seçeneği elenmelidir. “B” seçeneğinde verilen esas 
fiil “görülmemiştir” denerek passive bir yapı 
çağrıştırmıştır, fakat soru kökünde passive bir yapı 
bulunmamaktadır. Bu nedenle “B” seçeneği 
elenmelidir. “C” seçeneğinde esas fiil “tanık 
olunmamıştır ve koloni yönetimleridir” şeklinde 
verilmiştir, fakat soru kökünde “ve” denebilecek bir 
“and” bağlacı yoktur. Bu nedenle “C” seçeneği de 
elenmelidir. “D” seçeneğinde esas fiil 
“gerçekleşmemiştir” ifadesi soru kökündeki esas 
fiille bağlantı kursa da soru kökü incelendiğinde bir 
de “as” yani kadar ifadesinin çevrilmesi 
gerekmektedir. “D” seçeneği bu ifadeyi 

barındırmadığı için elenmelidir. “E” seçeneğinde 
esas fiil “var olmamıştır” ifadesi soru kökündeki 
esas fiille uyumludur. Ayrıca, Dünyanın hiçbir 
yerinde ifadesi de soru kökündeki “nowhere in the 
world” ifadesidir ve “as” yapısı da “E” seçeneğinde 
“kadar” ifadesiyle karşılanmıştır. Bu nedenle doğru 
yanıt “E” seçeneğidir. 

 

 

 

40. 40ncı soruda verilen Türkçe cümlenin İngilizce 
çevirisi istenmiştir. Soru kökü incelendiğinde 
cümlenin esas fiili “ geliştirilebilir” olarak verilmiştir. 
Bu esas fiil “A”, “C” ve “E” seçeneklerinde 
verilmiştir. Bu üç seçenek arasında bir de soru 
kökünde verilen “gerçek şu ki” ifadesinin çevrilmesi 
gerekir. Bu ifade de sadece “A” seçeneğinde “the 
truth is that” şeklinde verilmiştir. Bu nedenle doğru 
yanıt “A” seçeneğidir. 

 

 

 

 

41. 41nci soruda verilen Türkçe cümlenin İngilizce 
çevirisi istenmiştir. Soru kökü incelendiğinde 
cümlenin esas fiili “varlığını sürdürmektedir” ifadesi 
olarak verilmiştir. Bu ifade sadece “A” ve “D” 
seçeneklerinde verilmiştir. “D” seçeneğinde “yet” 
bağlacı “yine de” şeklinde çevrilmelidir, fakat soru 
kökünde böyle bir ifade olmadığı için “D” seçeneği 
elenmelidir. “A” seçeneğinde ise esas fiil 
“”continues its existence” şeklinde birebir 
karşılanmıştır. Bu nedenle doğru yanıt “A” 
seçeneğidir. 

 

 

 

42. 42nci soruda verilen Türkçe cümlenin İngilizce 
çevirisi istenmiştir. Soru kökü incelendiğinde 
cümlenin esas fiili “istikrarla sürmektedir” şeklinde 
verilmiştir. Ayrıca soru kökünde verilen “iken” 
bağlacının da işaretlenecek seçenekte 
karşılanması gerekir. Seçenekler bu mantıkla 
incelendiğinde “iken” bağlacı sadece “A” ve “C” 
seçeneklerinde verilmiştir. Bu iki seçenek arasında 
bir de soru kökünde verilen “kara üzerinde 
kurulmuş” ifadesinin karşılanması gerekir, “A” 
seçeneğinde bu yargı verilmediği için doğru yanıt 
“C” seçeneğidir.  
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43. 43ncü soruda okuma parçasından yola çıkarak 
verilen soruyu çözmemiz istenmiştir. Soru kökünde 
“parçaya göre müzik” denmiş, dolayısıyla tüm 
parçayı incelememizi gerektiren genel bilgi isteyen 
bir soru sorulmuştur. Parça incelendiğinde parçada 
geçen “It is known to have a leading effect on 
the human soul, as it leads it to certain sides, 
either joyful or sad” cümleleri bizi doğru yanıta 
ulaştıracaktır. Bu cümlede “ müziğin insan ruhu 
üzerinde önde giden bir etkisi vardır, çünkü bu ya 
eğlenceli ya da üzücü belirli olaylara yönlendirir” 
denmiştir. Bu bilgi bizi “E” seçeneğine götürmelidir. 
“E” seçeneğinde “müziğin insan zihnini farklı hatta 
zıt ruh hallerine yönlendirme ve şekillendirme 
potansiyeli vardır” denmiştir. Bu seçenekte verilen 
“direct” fiili parçada geçen “lead” fiilinin eş 
anlamlısıdır, ayrıca parçada verilen “joyful or sad” 
kelimeleri de “E” seçeneğindeki “opposite moods” 
ifadesini karşılayabilir. Bu nedenle doğru yanıt “E” 
seçeneğidir.  

 
 

44. 44ncü soruda parçadan hayvanlarla ilgili bir bilgi 
bulmamız istenmiştir. Parçada geçen “ Music can 
even have a soothing effect for a suffering, ill 
animal” cümlesi bizi doğru yanıta ulaştıracaktır. Bu 
cümlede “müziğin hasta, acı çeken bir hayvan için 
rahatlatıcı bir etkisinin olabileceği” anlatılmıştır. Bu 
bilgi bile birebir örtüşen seçenek “D” seçeneğinde 
verilmiştir. Bu seçenekte “hayvanlar eğer sağlık 
problemi yaşarlarsa müzikle sakinleştirilebilirler” 
denmiştir. Bu seçenekte verilen “may” modal’ı 
parçada geçen “can have” ifadesi ile de örtüşür. Bu 
nedenle doğru yanıt “D” seçeneğidir. 

 
 

45. 45nci soruda “parçanın yazarına göre” şeklinde bir 
soru kökü verilmiştir. Bu ifade bize parçada geçen 
“  since we as human beings, plants and 
animals are part of the same process, we are 
likely to response to the same stimuli and to 
find peace, bliss, beauty and joy in the very 
same things.”cümlelerinde verilmiştir. Bu 
cümlelerde “bizler insanlar, bitkiler ve hayvanlar 
aynı sürecin parçası olduğumuz için, muhtemelen 
aynı uyarıcılara tepki veririz ve huzuru, mutluluğu 
ve eğlenceyi aynı şeylerde buluruz” denmiştir. Bu 
ifade bizi “A” seçeneğine götürmelidir. Bu 
seçenekte “tüm yaşayan varlıklar aynı nitelikleri 
paylaşırlar ki bu da niye aynı müzikten 
etkilendiklerini açıklar” denmiştir. Bu nedenle doğru 
yanıt “A” seçeneğidir. 

46. 46ncı soruda tüm parçadan bir çıkarım yapılması 
istenmiştir. Parçada geçen “Apparently, 
tranquility inducing music can ease both 
physical pain in an animal, and psychological 
disturbances caused by abandonment, abuse, 
loneliness, sadness, different traumas or any 
other negative emotions” cümlelerinden bir 
çıkarım yapılabilir. Bu cümlelerde “ görünüşe göre, 
huzur veren bir müzik bir hayvandaki hem fiziksel 
ağrıyı hem de terkedilmeden, yalnızlıktan, 
üzüntüden, farklı travmalardan ya da olumsuz 
hislerden kaynaklanan psikolojik rahatsızlığı 
hafifletebilir” denmiştir. Bu ifadeler bizi “C” 
seçeneğine götürmelidir. Bu seçenekte “ sahipleri 
tarafından terk edilen hayvanlar psikolojik 
problemler yaşarlar” denmiştir. Parçada psikolojik 
problemlerin sebeplerinden biri de “abandonment” 
yani “terk edilme” olarak verilmiştir. Bu nedenle “C” 
seçeneği parçadaki bilgi ile uyumludur. Doğru yanıt 
“C” seçeneğidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. 47nci soruda “ana fikir ile ilgili tartışmasında yazar” 
şeklinde bir soru kökü verilmiştir. Parçada verilen 
ana fikir Hint selamlaşma şekli olduğu için 
seçenekte buna dikkat edilmeli ve parçanın ana 
fikri ile örtüşen bir ifade aranmalıdır. Hint 
selamlaşma şeklini anlatan seçenekler “A” ve “D” 
seçeneklerinde verilmiş, diğer seçeneklerde biraz 
daha genelleme yapılmıştır. Bu nedenle “A” ve “D” 
seçenekleri incelenmelidir. Bu iki seçenek arasında 
bir de parçada verilen “ The biggest evidence 
comes from the fact that many Indians do not 
bother to reply back to a Namaste with a 
Namaste. Some would just nod, while others 
may ignore you.” Cümlelerine dikkat etmek 
gerekir. Bu cümlelerde “pek çok Hintli Hint 
selamına bir Hint selamıyla cevap vermeye zahmet 
etmez, bazıları sadece başlarını sallar, diğerleri ise 
sizi görmezden gelir” denmiştir. Bu nedenle “D” 
seçeneğine dikkat edilmelidir. Bu seçenekte “yazar 
geleneksel Hint selamlaşma sözünün giderek 
görmezden gelinmesi konusunda şikâyetçidir” 
denmiştir. Bu nedenle doğru yanıt “D” seçeneğidir. 
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48. 48nci soruda parçada yazarın belirttiği bir ifadenin 
bulunması istenmiştir. Parçada geçen “with 
cordiality escaping from our hearths, the use of 
the term is becoming more like a burdensome 
ritual” cümlesi bizi doğru yanıta götürecektir. Bu 
cümlede “samimiyet kalplerimizden kaçtıkça, bu 
terimin kullanımı giderek zahmetli bir tören haline 
gelmektedir” denmiştir. Dolayısıyla yazar artık 
insanların eskiye göre daha az samimi olduklarını 
ve samimiyetin kalplerden çıktığını anlatmaktadır. 
Bu nedenle “B” seçeneğine dikkat etmek gerekir. 
Bu seçenekte “insanlar artık geçmişte olduğu 
kadar kibar ve düşünceli değildir” ifadesi bu 
satırlarla bağlantılıdır. Bu nedenle doğru yanıt “B” 
seçeneğidir. 

 
 

49. 49ncu soruda “biri “Namaste” diyerek bir diğerini 
selamladığında” şeklinde bir soru kökü verilmiştir. 
Parçada geçen “though the ideal response to 
Namaste in Indian culture involves repeating 
the same term with folded hands, some 
hesitate to use the greeting for even elder 
relatives” cümleleri bizi doğru yanıta götürecektir. 
Bu cümlelerde “Hint kültüründe Namaste 
kelimesine ideal bir cevap aynı terimi elleri birbirine 
bağlayarak tekrar etmek olmasına rağmen bazıları 
bu selamlaşmayı daha yaşlı akrabalar için 
kullanma konusunda tereddüt ederler” denmiştir. 
Dolayısıyla biri Namaste diyerek bir diğerini 
selamladığında diğerinin de aynı kelimeyi ellerini 
birbirine bağlayarak söylemesi gerekir. Bu nedenle 
“E” seçeneğine dikkat edilmelidir. Bu seçenekte 
“diğerinin ellerini birbirine bağlaması ve aynı şeyi 
geri söylemesi beklenir” denmiştir. Bu ifade 
parçada belirttiğimiz satırlardaki bilgi ile birebir 
uyumludur. Bu nedenle doğru yanıt “E” 
seçeneğidir. 

 
 

50. 50nci soruda “Namaste” kelimesinin önemi 
sorulmuştur. Parçada geçen “while this greeting 
is physically spoken to a human being, it is 
actually directed towards God” cümlesi bizi 
doğru yanıta ulaştıracaktır. Bu cümlede “bu 
selamlaşma fiziksel olarak bir insana söylenmesine 
rağmen, aslında Tanrı’ya yöneltilir.” Denmiştir. Bu 
nedenle “C” seçeneğine dikkat etmek gerekir. Bu 
seçenekte “Namaste kelimesinin önemi aslında 
hitap edilen kişiye değil Tanrı’ya yöneltilmesinden 
gelir” denmiştir. Bu nedenle doğru yanıt “C” 
seçeneğidir. 

51. 51nci soruda “cıva” ile ilgili bir bilgi bulmamız 
istenmiştir. Parçada geçen “ Mercury can 
produce a range of adverse human health 
effects, including permanent damage to the 
nervous system” cümlesi bizi doğru yanıta 
ulaştıracaktır. Bu cümlede “Cıva, insan sağlığı 
üzerinde sinir sistemine verdiği kalıcı hasar da 
dâhil birçok olumsuz sağlık etkisi yaratabilir” 
denmiştir. Bu bilgi doğrultusunda “D” seçeneğine 
dikkat etmek gerekir. Bu seçenekte “civanın insan 
sinir sistemi üzerinde değiştirilemez zararlı etkisi 
olduğu bilinir” denmiştir.  Bu seçenekte verilen 
“detrimental” kelimesi parçada geçen “adverse” 
kelimesi ile , “irreversible” kelimesi de parçadaki 
“permanent” kelimesi ile bağlantılıdır. Bu nedenle 
doğru yanıt “D” seçeneğidir. 

 

 

 

52. 52nci soruda “Minamata Toplantısı” ile ilgili bir bilgi 
bulmamız istenmiştir. Parçada geçen “ The 
Minamata Convention was named after the 
Japanese city that, in 1950, saw one of the 
world’s worst cases of mercury poisoning” 
cümlesi bizi doğru yanıta ulaştırabilir. Bu cümlede 
“Minamata Toplantısının isminin 1950’de bir Japon 
şehrinde görülen en kötü cıva zehirlenmesinin 
ardından verildiği” anlatılmıştır. Bu ifade ile 
bağlantılı olan seçenek bize “A” seçeneğinde 
verilmiştir. Bu seçenekte “Minamata Toplantısı 
ismini cıva zehirlenmesini içeren bir felakete ev 
sahibi olan bir şehirden almıştı” denmiştir. Bu 
nedenle doğru yanıt “A” seçeneğidir. 

 

 

 

53. 53ncü soruda parçanın tümünü incelememizi 
gerektiren bir genel bilgi sorusu sorulmuştur. 
Parçada verilen “ One recent assessment said 
the concentration of mercury in the top 100m of 
the world’s oceans had doubled over the past 
century”   cümlesi bizi doğru yanıta ulaştıracaktır. 
Bu cümlede “cıva yoğunluk oranlarının geçen 
yüzyıldan bu yana iki kat arttığı” anlatılmıştır. Bu 
nedenle “C” seçeneğine dikkat etmek gerekir. Bu 
seçenekte “dünyanın okyanusları şimdi 100 yıl 
öncesine göre iki kat daha fazla cıva 
barındırmaktadır” denmiştir. Bu seçenekte verilen 
“twice” ifadesi parçada “double” kelimesini “100 
years ago” ifadesi de “last century” kelimesini 
anlatır. Bu nedenle doğru yanıt “C” seçeneğidir. 
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54. 54ncü soruda tüm parçayı incelememizi gerektiren 
bir genel bilgi sorusu sorulmuştur. Parçada verilen 
“ mercury became more concentrated as it 
moved up the food chain, reaching its highest 
levels in predator fish that could be consumed 
by humans” cümlesine dikkat etmek gerekir. Bu 
cümlede “cıva yiyecek zincirinde yukarı çıktıkça 
daha yoğun olur, en yüksek seviyesine insanlar 
tarafından tüketilebilecek diğer balıkları yiyen avcı 
balıklarda ulaşır” denmiştir. Dolayısıyla cıvanın en 
yüksek seviyeye ulaştığı nokta diğer balıkları yiyen 
balıklardadır ve bu balıklar insanlar tarafından 
tüketilebilirler. Bu ifade bize “E” seçeneğinde 
verilmiştir. Bu seçenekte “insanlar diğer balıkları 
yemiş olan balıkları yiyebilirler ve böylece 
vücutlarındaki cıva miktarını arttırırlar” denmiştir. 
Bu nedenle doğru yanıt “E” seçeneğidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. 55nci soruda “Norman işgali” ile ilgili bir bilgi 
bulmamız istenmiştir. Parçada geçen “ The 
English language that is spoken today is the 
direct result of the Norman Conquest that 
started in 1066. Modern English is vastly 
different from that spoken by the English prior 
to the Conquest, both in its vocabulary and its 
grammar” cümlelerine dikkat etmek gerekir. Bu 
cümlelerde “Bugün konuşulan İngilizce 1066’da 
başlayan Norman işgalinin direkt sonucudur. 
Modern İngilizce İşgalden önce İngilizler tarafından 
konuşulan İngilizce’den hem kelime hem de 
dilbilgisi bakımından oldukça farklıdır” denmiştir. 
Bu bilgiler doğrultusunda “C” seçeneğine 
ulaşılabilir. Bu seçenekte “Norman İşgali 
İngilizcenin yazım şeklini ve kelimelerin kullanım 
şekillerini değiştirdi” denmiştir. Bu nedenle doğru 
yanıt “C” seçeneğidir. 

56. 56ncı soruda Norman’lar ile ilgili bir bilgi bulmamız 
istenmiştir. Parçada verilen “ After the war, the 
Normans brought with them an alien culture 
and language. Add to this their social status as 
the new ruling class, and it is no shock to find 
that assimilation was slower” cümlelerine dikkat 
etmek gerekir. Bu cümlede “savaştan sonra, 
Norman’lar yanlarında yabancı bir kültür ve dil 
getirdiler. Yeni yönetici sınıfı olarak buna sosyal 
statülerini ekleyin ve asimilasyonun daha yavaş 
oluşu şaşırtıcı değildir.” Denmiştir. Dolayısıyla 
sosyal statüleri nedeniyle asimilasyonun daha 
yavaş oluşu vurgulanmıştır. Bu nedenle “E” 
seçeneğine dikkat etmek gerekir. Bu seçenekte 
“Norman’lar sosyal sınıf farklılıkları sebebiyle 
İngiliz kültürü ile uyum sağlayamadılar” denmiştir. 
Bu seçenekte verilen “blend” kelimesi parçada 
geçen “assimilation” kelimesi ile bağlantılıdır. Bu 
nedenle doğru yanıt “E” seçeneğidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. 57nci soruda İngilizce ile ilgili bir bilgi bulunması 
istenmiştir. Parçada geçen “ English, which had 
been a written language since the conversion 
of Christianity, was rapidly dropped” cümleleri 
bizi doğru yanıta ulaştıracaktır. Bu cümlelerde 
“Hristiyanlığa geçişten beri yazı dili olan İngilizce 
hızla düşüşe geçti” denmiştir. Bu bilgi 
doğrultusunda “A” seçeneğine ulaşılmalıdır. Bu 
seçenekte “İngilizce resmi dil olarak Latince ve 
Fransızcaya oranla konumunu hızlı bir şekilde 
kaybetti” denmiştir. Bu seçenekte verilen “quickly 
lost” ifadesi parçada geçen “rapidly dropped” 
ifadesi ile bağlantılıdır. Bu nedenle doğru yanıt “A” 
seçeneğidir.  
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58. 58nci soruda “Fransızcanın İngiltere’yi etkisi altına 
alması” ile ilgili bir bilgi bulunması istenmiştir. 
Parçada “ French was the language of royal 
court, the legal system and the church. The use 
of French was reinforced by the fact that many 
of the new aristocracy and religious houses 
had extensive holdings in France” cümleleri 
doğru yanıtı bulmamıza yardımcı olacaktır. Bu 
cümlelerde “Fransızca, kraliyetin, yasa sistemi ve 
kilisenin diliydi. Fransızcanın kullanımı pek çok elit 
kesim ve manastırın Fransa’da aşırı mallarının 
oluşu ile güçlendi” denmiştir. Bu bilgiler 
doğrultusunda “A” seçeneğine ulaşılmalıdır. Bu 
seçenekte “Fransızcanın İngiltere’yi etkisi altına 
almasının temel nedeni elit kesimin Fransa ile 
finansal nedenler yüzünden bağlarını 
sürdürmeleridir” denmiştir. Bu nedenle doğru yanıt 
“A” seçeneğidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. 59ncu soruda “parçanın yazarı Tanrı Kent filmini 
seviyor” şeklinde bir soru kökü verilmiştir. Parçada 
geçen “City of God is an exhilarating, fast-
paced action film set in the oppressive 
confines of a favela in Rio de Janeiro, Brazil. I 
love the way the movie depicts the slum 
because it compels the viewers not just to 
confront the desperation, poverty, and violence 
of life there, but to enter that nightmarish world 
so utterly for the duration of the film” cümleleri 
parçada yazarın filmi sevdiğini destekleyen 
cümlelerdir. Bu cümlelerde “Tanrı Kent Brezilya’da 
baskıcı bir teneke mahallesinde çekilmiş heyecan 
verici, tempolu bir aksiyon filmidir. Bu filmin 
gecekondu mahallesini sergileme şeklini 
seviyorum çünkü izleyiciyi sadece oradaki yaşamın 
vahşeti, açlığı ve umutsuzluğu ile yüzleştirmiyor, 
aynı zamanda film boyunca bu kabus dünyaya 
tamamen dahil olmalarını sağlıyor” denmiştir. Bu 
bilgiler ile bağlantılı olan seçenek bize B 
seçeneğinde verilmiştir. Bu seçenekte “yazar filmi 
Brezilya’nın gecekondu yaşamını merak uyandıran 
bir gerçeklikte sergileyiş şeklini nedeniyle seviyor” 
denmiştir. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir. 

60. 60ncı soruda “film” ile ilgili bir genel bilgi bulmamız 
istenmiştir. Parçada geçen “Directed by 
Fernando Meirelles, the 2002 film portrays life 
in the City of God, a favela known by the same 
name for over three decades, starting in the 
1960s when it was a new housing Project and 
its main characters were children and petty 
thieves, and ending in the early 1980s, by 
which time the slum is a war zone and most of 
the protagonists are either dead or engaged in 
a bloody war over drugs turf.” cümleleri bize 
filmle ilgili bilgi sağlayacaktır. Bu cümlelerde 
“Fernando Meirelles tarafından yönetilen 2002 
yapımı film, otuz yılı aşkın zamandır teneke 
mahallesi olarak bilinen Tanrı Kent’teki yaşamı 
sergiler, film 1960larda henüz yeni bir yerleşke 
projesiyken başlar ve ana karakterleri çocuklar ve 
önemsiz hırsızlardır, ve film 1980lerin başında 
biter, ki o dönem itibariyle bu gecekondu mahallesi 
bir savaş alanı olmuş, başrol oyuncuları ya ölmüş 
ya da kanlı bir savaşa dahil olmuşlardır” denmiştir.  
Dolayısıyla bu satırlardan filmin 30 yıllık bir süreyi 
kapsadığı çıkmaktadır. Bu nedenle C seçeneğine 
dikkat etmek gerekir. Bu seçenekte “film 
gecekondu bölgesinde yaşayan bazı bireylerin 30 
yıllık dönemlerini anlatır” denmiştir. Bu nedenle 
doğru yanıt D seçeneğidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

61. 61nci soruda “filmin konusu sorulmuştur. Parçada 
verilen “the story focuses on the escalating 
battle between rival gangs led by the 
murderous Lil Ze and Carrot” cümleleri bize 
filmin konusunu anlatacaktır. Bu cümlelerde 
“hikâye ölüm saçan Lil Ze ve Carrot tarafından 
yönlendirilen iki rakip çete arasındaki artan savaşa 
odaklanmıştır” denmektedir. Bu nedenle A 
seçeneğine dikkat etmek gerekir. Bu seçenekte 
“filmin konusu şiddetle sürekli artan iki çete 
arasındaki rekabeti kapsar” denmiştir. Bu 
seçenekte verilen “rivalry” parçada geçen rival 
kelimesi ile, “increases continuously” ise 
“escalating” kelimesi ile bağlantılıdır. Bu nedenle 
doğru yanıt A seçeneğidir. 
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62. 62nci soruda “parçanın yazarının belirttiği” bir 
ifadenin bulunması istenmiştir. Parçada geçen 
“the favela itself is a central character in the 
film, which traces its deterioration into 
anarchic bloodbath” cümlesi bizi doğru yanıta 
ulaştıracaktır. Bu cümlede “teneke mahallesinin 
kendisi de filmde ana karakterdir ki o da katliamda 
bozulmasının belirtilerini taşır” denmiştir. Bu cümle 
doğrultusunda D seçeneğine dikkat etmek gerekir. 
Bu seçenekte “filmde teneke mahallesinin kendisi 
değişim geçiren bir karakter olarak görülebilir” 
denmiştir. Bu nedenle doğru yanıt D seçeneğidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63. 63ncü soruda karşılıklı konuşmada boş bırakılan 
yere gelebilecek en uygun ifadenin bulunması 
istenmiştir. Dennis ve Asrar arasında geçen 
konuşmada boşluğun üstünde Dennis “ülkenin 
geleceği ile ilgili ne düşünüyorsun?” şeklinde bir 
soru sormuştur. Boşluğun alt cümlesinde ise 
Dennis “bunu çok garip buldum çünkü neredeyse 
konuştuğum herkes bu konuda olumlu şeyler 
söyledi” demiştir. Boşluğun alt cümlesinde Dennis, 
Asrar’ın söylediği şeye şaşkınlığını belirtmiştir. 
Herkesin olumlu şeyler söylediğinden yola çıkarak 
Asrar’ın Dennis’i şaşırtabilmesi için ülke geleceği 
ile ilgili olumsuz bir yargı belirtmesi gerekir. 
Seçenekler bu mantıkla incelendiğinde A 
seçeneğinde “şu anda tahmin edemeyeceğimiz bir 
gelecek hakkında bu tarz sorular konusunda çok 
da emin değilim” şeklinde bir yargı verilmiş, ülke 
geleceği ile ilgili bir olumsuzluk anlatılmamıştır. Bu 
nedenle A seçeneği elenmelidir. C seçeneğinde 
“aslında, ben bu konuda oldukça iyimserim ve 
bunun bir istikrar örneği olduğuna inanıyorum” 
denmiştir. Fakat Dennis zaten konuştuğu kişilerden 
hep olumlu dönüt almıştır, Asrar’ın söylediğini 
tuhaf bulması için artık Asrar’ın ülke geleceği ile 
ilgili olumsuz bir yargı belirtmesi gerekir. Bu 
nedenle C seçeneği elenmelidir. D seçeneğinde 
“üzücü bir şekilde, komşularımızdaki savaşlardan 
bir mülteci akını yaşayabiliriz” denmiştir. Bu ifade 

ülke geleceği ile ilgili Asrar’ın görüşünü 
yansıtmadığı için D seçeneği de elenmelidir. E 
seçeneğinde “ekonomi özellikle ikinci çeyrekte 
oldukça iyi, fakat bu uzun sürmeyebilir” şeklinde bir 
ifade verilmiştir. Bahsedilen konu ekonomi 
olmadığı için E seçeneği de elenmelidir. B 
seçeneğinde “üzücü bir şekilde, bence ülke bir 
bölünmeye doğru gidiyor, ve hepimiz bundan acı 
çekeceğiz” denmiştir. Bu ülke geleceği konusunda 
hem Asrar’ın fikrini anlatmış hem de Dennis’i 
şaşırtacak bir olumsuzluk ifade etmiştir. Bu 
nedenle doğru yanıt B seçeneğidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

64. 64ncü soruda karşılıklı konuşmada boş bırakılan 
yere gelebilecek en uygun ifadenin bulunması 
istenmiştir. Ned ve George arasında geçen bu 
konuşmada Ned boşluğun üstünde “Bu köşe 
yazarı sinirime dokunuyor, her gün aynı komplo 
teorisi!” şeklinde bir cümle kurmuştur. Boşluğun 
altında ise “Yes, it is” şeklinde kısa bir cevap 
verilmiştir. Bu tarz kısa cevap cümlelerinde özne 
ve fiil bütünlüğü bir üst cümlede de bulunmalıdır. 
Bu nedenle öznesi “it” olan ve fiili “is” olan bir 
seçenek işaretlenmelidir. Seçenekler bu mantıkla 
incelendiğinde sadece C ve E seçeneklerinde bu 
bütünlük sağlanmıştır. C seçeneğinde “yine de 
birçok insana sorarsan teorilerinin doğru olma 
olasılığı çok yüksektir” denmiştir. Bu seçeneğin 
devamında “Yes, it is” yani evet öyle şeklinde bir 
cevap verilirse, Ned’in görüşü yansıtılmamış olur 
çünkü Ned bu köşe yazarı ile ilgili olumlu bir şey 
düşünmemektedir. Bu nedenle C seçeneği 
elenmelidir. E seçeneğinde “depremlerin tuhaf 
güçlere sahip insanlar tarafından gerçekleştirildiği 
fikri ile mi ilgili?” şeklinde bir ifade verilmiştir. Bu 
soruya “Yes, it is” şeklinde bir cevap “evet, o fikirle 
ilgili şeklinde düşünülmelidir. Bu nedenle doğru 
yanıt E seçeneğidir. 
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65. 65nci soruda karşılıklı konuşmada boş bırakılan 
yere gelebilecek en uygun ifadenin bulunması 
istenmiştir. Okan ve Fred arasında geçen 
konuşmada boşluğun üstünde Okan “senin için çok 
özel olan İngilizce bir kelime söyle” şeklinde bir 
ifade kullanmıştır. Boşluğun altında ise Okan “bu 
gerçekten çok ahenkli ve bunun özel nedenini 
merak ettim” demiştir. Boşluğun altında Okan’ın 
söylediği cümle bize önemli bir ipucu sunar. 
Okan’ın “bu gerçekten çok ahenkli” diyebilmesi için 
seçenekler de “ahenkli” kelimesi ile örtüşebilen bir 
ifade bulunmalıdır. Seçenekler bu mantıkla 
incelendiğinde “ahenkli” kelimesi ile uyumlu tek 
seçenek C seçeneğinde verilmiştir. Bu seçenekte 
“bir saniye bile düşünmeden, tüm uyumu ve özel 
bir sebebiyle aklıma “Serendipity” kelimesi geliyor” 
denmiştir. Bu seçenekte verilen “harmony” yani 
uyum, ahenk kelimesi boşluğun altında verilen 
“melodic” kelimesi ile paraleldir. Bu nedenle doğru 
yanıt C seçeneğidir. 

 

 

66. 66ncı soruda karşılıklı konuşmada boş bırakılan 
yere gelebilecek en uygun ifadenin bulunması 
istenmiştir. Ralph ve Walt arasında geçen 
konuşmada boşluğun üstünde Ralph “esir tutulan 
hayvanlar yoğun bir şekilde stres yaşarlar ve bu 
konuda bir şeyler yapmamız gerekir” demiş, bunun 
üzerine Walt “hayvanat bahçemizden başlayıp 
daha sonra Yunus şovu ile devam edebiliriz” 
şeklinde bir cevap vermiştir. Boşluğun alt 
cümlesinde ise “evet, yerel gazetelere 
gönderilecek birkaç mektup bu durum için kamu 
bilinci oluşturacaktır” şeklinde bir cümle verilmiştir. 
Boşluğun altındaki cümle incelendiğinde yerel 
gazetelere gönderilecek mektuplar konusunda ikisi 
de hem fikir olduğu için Ralph mektup göndermeyi 
önermiş olabilir yorumu yapılmalıdır. Seçenekler 
incelendiğinde sadece bu öneri D seçeneğinde 
belirtilmiştir. Bu seçenekte “ikincisi özel ve 
şansımız olmayabilir fakat ilki bir kamu kuruluşu ve 
yerel konseye bir mektup yazabiliriz” denmiştir. 
Boşluğun bir üst cümlesinde Walt “hayvanat 
bahçeleri ve yunus şovları” diyerek iki şeyden 
bahsetmiş, bunun üzerine D seçeneğinde “the 
latter ve the former” yani ikincisi ve ilki ifadeleri 
kullanılmış, bu sayede boşluğun üstündeki cümle 
ile de paralellik kurulmuştur. Ayrıca bu seçenek 
mektup yazmayı önermiş, devamında da evet 
birkaç mektup kamu bilincini arttırabilir şeklinde bir 
cümleyle boşluğun alt cümlesi de bağlanmıştır. Bu 
nedenle doğru yanıt D seçeneğidir.  

67. 67nci soruda karşılıklı konuşmada boş bırakılan 
yere gelebilecek en uygun ifadenin bulunması 
istenmiştir. Brigitte ve Swan arasında geçen 
konuşmada boşluğun üstünde Brigitte “oğlum beni 
dinlemiyor ve ne yapacağımı bilmiyorum! Otorite 
problemi var” şeklinde bir cümle kurmuş, bunun 
devamında da Swan “bunun yasal bir probleme 
neden olmadıkça bu yaşta normal olduğunu” ifade 
etmiştir. Boşluğun altında ise “öyleyse, profesyonel 
yardım alabilirsin ve ben sana bunun için bir 
numara verebilirim” şeklinde bir ifade verilmiştir. 
Dolayısıyla boşluğun bir üst cümlesinde Swan 
yasal bir problem yaratmadıkça bunun normal 
olduğunu düşünmesine rağmen boşluğun altında 
fikrini değiştirip profesyonel yardım alınması 
gerektiğini ifade etmiştir. Bu nedenle işaretlenecek 
seçenek bu durumun normal olmadığını, yasal bir 
problem olduğunu ifade etmelidir. Seçenekler 
incelendiğinde A seçeneği bizi doğru yanıta 
ulaştıracaktır. Bu seçenekte “problem de bu! Asi 
davranışları nedeniyle bir aylığına okuldan 
uzaklaştırıldı” denmiştir. Bu seçenek hem problemi 
anlatmış, hem de okuldan uzaklaştırıldığını 
belirterek yasal bir problem ifadesi ile uyum 
göstermişti. Bu nedenle doğru yanıt A seçeneğidir.  

 

 

68. 68nci soruda verilen cümleye anlamca en yakın 
olan cümlenin bulunması istenmiştir. Bu tarz yakın 
anlam sorularında cümlede verilen sıfat, zarf, 
bağlaç, ya da miktar belirteçleri gibi ipucu olarak 
değerlendirebileceğimiz anahtar kelimelerin 
eşanlamlılarına dikkat etmek gerekir. Soru kökü 
incelendiğinde cümlede “yurt dışından 
döndüğümde annem beni büyümüş biri olarak 
görmekten memnun olmuş gibi gülümsüyordu” 
şeklinde bir cümle verilmiştir. A seçeneğinde “I 
don’t know why but I guess” Yani “nedenini 
bilmiyorum ama sanırım” ifadesi soru kökünde 
belirtilmiş bir yargı olmadığı için A seçeneği 
elenmelidir. C seçeneğinde “yurt dışından döner 
dönmez, tamamen büyümüş olmam nedeniyle 
annem beni gülümseyen bir yüzle karşıladı” 
denmiştir. Bu seçenekte verilen “as soon as” 
ifadesi olur olmaz anlamındadır ve yurt dışından 
döndüğümde ifadesi karşılayamaz. Bu nedenle C 
seçeneği de elenmelidir. D seçeneğinde “yurt 
dışından döndüğümde beni karşılarken, tamamen 
büyüdüğüm için annem beni gülümseyen bir yüzle 
karşıladı” denmiştir. Bu seçenekte verilen “fully” 
yani tamamen ifadesi soru kökünde 
karşılanmamış, ayrıca anlamsal olarak da soru 
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kökü ile uyum sağlanmamıştır. Bu nedenle D 
seçeneği de elenmelidir. E seçeneğinde ise “yurt 
dışından döndüğümde annem gülümsüyordu 
çünkü şu anda bir yetişkin olduğuma 
inanamamıştı” denmiştir. Bu ifade de soru kökünde 
verilen cümle ile anlamsal olarak uyum 
sağlamamıştır. Bu nedenle E seçeneği de 
elenmelidir. B seçeneğinde “yurt dışından 
döndüğümde muhtemelen annemi güldüren şey 
beni bir yetişkin olarak görmesiydi” denmiştir. Bu 
seçenekte verilen “probably” zarfı soru kökündeki 
“as though” bağlacı ile uyumludur. Bu nedenle 
doğru yanıt B seçeneğidir.  

 
 
 

69. 69ncu soruda verilen cümleye anlamca en yakın 
olan cümlenin bulunması istenmiştir. Soru kökünde 
“none of the residents had any weapons” yani 
“orada yaşayanların hiç birinde silah yoktu” ifadesi 
bizi doğru seçeneğe götürecek bilgidir. Seçenekler 
incelendiğinde silahın olmamasına ilişkin bilgi “D” ve 
“E” seçeneğinde verilmiştir. “D” seçeneğinde  
“people in the city had none of the weapons” yani 
“şehirdeki insanlarda silahların hiç biri yoktu” 
denmektedir. Fakat seçeneğin devamında “but may 
able to shoot them” yani onları vurabilirler anlamında 
bir bilgi soru kökünde verilmemiştir, bu nedenle bu 
seçeneği elememiz gerekir. “E” seçeneğinde “the 
city people had no weapons”  yani “şehirdeki 
insanların silahları yoktu” ifadesi soru köküyle 
örtüştüğü için doğru yanıt “E”dir.  

 
 
 

70. 70nci soruda verilen cümleye anlamca en yakın 
olan cümlenin bulunması istenmiştir. Soru kökünde 
“Yeni bir işe başlayan birçok insanda olduğu gibi 
Marilyn de kötü bir şakanın takip ettiği küçük bir 
partiyle karşılandı.”  demektedir. Seçenekler 
incelendiğinde “A” da “this is the company 
tradition” yani bu şirketin geleneğiydi ifadesi soru 
kökünde bulunmadığı için elenmelidir. “B” 
seçeneğinde “But for Marilyn this is not the case” 
yani “Marilyn için durum böyle değildi” 
denmektedir. Fakat soru kökünde Marilyn’e de 
aynı şaka yapıldığı söylenmiştir ve bu nedenle 
elenmelidir. “D” seçeneğinde “the following bad 
joke reminded her that she is just like anybody else 
in the company” yani “takip eden kötü şaka ona 
şirketteki herhangi biri gibi olduğunu hatırlattı” 
ifadesinin soru kökünde karşılığı olmadığı için 

elenmelidir. “E” seçeneğinde “as her case made 
this necessary” yani “onun durumu bu şakayı 
gerektirdi” ifadesi soru kökünde karşılığı olmadığı 
için elenmelidir. “C” seçeneğinde “Küçük bir 
partinin ardından kötü bir şaka ile şirkete çalışan 
almak bir gelenektir ve Marilyn de istisna değildi.” 
demektedir ve soru kökündeki cümleye anlamca 
en yakını olduğu için doğru yanıt “C”dir.  

 
 
 

71. 71nci soruda verilen cümleye anlamca en yakın 
olan cümlenin bulunması istenmiştir. Soru kökünde 
“as far as we can tell” yani “söyleyebileceğimiz 
kadarıyla” ifadesini karşılayacak bir bilgiyi 
seçeneklerde aramamız gerekir. Seçenekler 
incelendiğinde böyle bir ifade “D” de “As far as 
known in history” yani “Tarihte bilindiği kadarıyla” 
şeklinde verilmiştir. Diğer seçeneklerde bunu 
karşılayan bir ifade olmadığı için doğru yanıt “D” 
dir. 

 
 
 

72. 72nci soruda boşluğa parçada anlam bütünlüğünü 
sağlamak için getirilebilecek seçeneğin bulunması 
istenmiştir. Bu tarz paragraf tamamlama 
sorularında boşluğun bir üst ve bir alt cümlesi 
arasında geçiş yapmak önemlidir. Bu soruda 
boşluğun üst cümlesinde “20nci yüzyıl sonları 
boyunca, bir tarihçinin ana hedefi daha derin ve 
incelikli sosyal tarihler yazmaktı” denmiş, boşluğun 
bir alt cümlesinde ise Avrupa dışındaki tarih 
çalışmalarında bu meslek imparatorluk tarihinden 
çekildi, bunu alan çalışmaları yaklaşımıyla 
değiştirdi” şeklinde bir cümle verilmiştir. İlk etapta 
boşluğun üst ve alt cümleleri 20nci yüzyılın 
sonlarından bahsettiği için past bir ifade 
işaretlenmelidir. Bu nedenle D seçeneği 
elenmelidir. Boşluğun bir üst ve bir alt cümlesi tarih 
çalışmalarını anlattığı için seçenekler bir de bu 
mantıkla incelenmelidir. A seçeneğinde “dünya 
tarihi ya da küresel tarih Amerikan 
üniversitelerinde tanınmadan önce Robin Palmer 
“The Age of Atlantic Revolutions”ı yazmıştı” 
şeklinde bir ifade verilmiştir. Boşluğun altında 
Robin Palmer’dan bahsedilmediği için A seçeneği 
elenmelidir. C seçeneğinde “belki de tarihte 
“devrim çağı” Asya, Afrika ve Pasifiklerde sebep ve 
sonuçlarıyla gerçekten küresel bir kavramdı” 
denmiştir. Bahsedilen konu devrim çağı olmadığı 
için C seçeneği de elenmelidir. E seçeneğinde 
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“örneğin Amerika’daki iç savaş eşsiz bir olaydı, 
Avrupa savaşlarıyla ve modern isyanlarla 
karşılaştırılamazdı” denmiştir. Yine boşluğun üst ve 
alt cümleleri düşünüldüğünde bahsedilen konu 
tarih çalışmaları olduğu için E seçeneği de 
elenmelidir. B seçeneğinde ise “ bu yerel semtlerin 
ve kuruluşların çalışmalarıyla ve güce sahip 
olmayan ya da tarihe sahip olmayan insanların 
deneyimlerini ortaya koyarak yapıldı” denmiştir. Bu 
ifade tarih çalışmalarını anlattığı için B seçeneği 
doğru yanıttır.  

 

 

 

 

 

73. 73ncü soruda boşluğa parçada anlam bütünlüğünü 
sağlamak için getirilebilecek seçeneğin bulunması 
istenmiştir. Soru kökü incelendiğinde boşluğun üst 
cümlesinde “Amerika’da yayınlanan yeni bir 
makale dinozorların kuşlar ve memeliler gibi 
sıcakkanlı hayvanlar oldukları ve sürüngenler gibi 
soğukkanlı hayvanlar olmadıklarını ortaya 
koymuştur. Bunun nedeni nedir?” Şeklinde bir 
cümle verilmiştir. Boşluğun altında ise “fakat, 
mezozoik dönemi boyunca bunlar karasal 
ekosistemlerde memeliler üzerinde baskındı ve 
bunu yapabilmeleri için daha fazla kas gücüne 
sahip olmuş olmalılardı” denmiştir. Boşluğun üst ve 
alt cümleleri hep geçmişi anlattığı için ilk etapta 
present olan A ve C seçenekleri elenmelidir. B 
seçeneğinde “dinozorun ağzının vücuduyla 
karşılaştırıldığında çok küçük olduğu ve dişlerinin 
de çok büyük olmadığı” anlatılmıştır. Bahsedilen 
konu dinozorların sıcakkanlı hayvanlar oluşları 
olduğu için B seçeneği konu bütünlüğünü 
sağlamamıştır ve bu nedenle elenmelidir. D 
seçeneğinde ise “bir dinozoru avlamak için iyi bir 
görüş, keskin bir koku duyusu ve avlanma 
stratejilerini belirlemek için büyük bir beyne sahip 
olmanın çok önemli olduğu” anlatılmıştır. Konu 
dinozor avlamak olmadığı için D seçeneği de 
elenmelidir. E seçeneğinde ise “çünkü eğer 
dinozorlar soğukkanlı olsalardı, avlarını 
yakalayacak yeteri kadar kasa sahip olmazlardı ve 
yaşadıkları dönemde baskın hayvanlar olmazlardı” 
denmiştir. Bu ifade hem dinozorların soğukkanlı 
oluşlarının nedenini açıklamış, hem de kas 
gücünden bahsederek boşluğun altındaki cümle ile 
bağlantı kurmuştur. Bu nedenle doğru yanıt E 
seçeneğidir.  

74. 74ncü soruda boşluğa parçada anlam bütünlüğünü 
sağlamak için getirilebilecek seçeneğin bulunması 
istenmiştir. Boşluğun bir üst cümlesinde “20nci 
yüzyılın ortalarında üniversiteler fizik ve matematiği 
ayırmaya çalıştı” şeklinde bir cümle verilmiş, boşluğun 
altında ise “tüm matematikçi nesli fenin yarısını 
bilmeden ve tabi ki diğer bilim dallarını görmezden 
gelerek büyüdü” şeklinde bir cümle verilmiştir. B 
seçeneğinde “matematiğin fiziğin bir parçası olduğu” 
belirtilmiş ancak soru kökünde bu ikisinin 
ayrılmasından bahsedilmiştir. Bu nedenle B seçeneği 
konu bütünlüğünü sağlamamıştır. C seçeneğinde 
“matematik teorisinin oluşumu diğer bilim dallarıyla 
aynıdır” denmiş, yine matematik ve fiziğin ayrımından 
bahsedilmemiştir. Bu nedenle C seçeneği de 
elenmelidir. D seçeneğinde “herhangi bir gerçek 
yaşam aktivitesinde bu tarz çıkarımlara tamamen 
güvenmenin imkânsız olduğu açıktır” denmiştir. Bu 
tarz çıkarımlar denebilmesi için boşluğun üzerinde 
çıkarımlardan bahsedilmesi gerekirdi. Boşluğun 
üzerinde çıkarımlardan bahsedilmediği için D 
seçeneği de elenmelidir. E seçeneğinde ise “kalkülüs 
pek çok öğrencinin üniversitenin ilk yıllarında şikâyet 
ettiği bir konudur.” denmiştir. Konu öğrencilerin 
şikayet ettiği konular olmadığı için E seçeneği de 
elenmelidir. A seçeneğinde ise “ bu ayrımın sonuçları 
felakete dönüştü” şeklinde bir ifade verilmiştir. Bu 
cümle boşluğun üstündeki ayrımı anlatmaktadır. 
Ayrıca boşluğun altına birçok matematikçinin fen 
alanında bir şey bilmeden büyüdükleri anlatılmış bu 
da A seçeneğindeki felakete dönüştü yargısıyla 
bağlanmıştır. Bu nedenle doğru yanıt A seçeneğidir. 

  

75. 75nci soruda boşluğa parçada anlam bütünlüğünü 
sağlamak için getirilebilecek seçeneğin bulunması 
istenmiştir. Soru kökü incelendiğinde paragrafın 
başında bir boşluk sorulmuştur, dolayısıyla 
parçanın ana fikrini bulmamız gerekmektedir. Bu 
tarz sorularda boşluğun devamındaki cümle bize 
yardımcı olacaktır. Boşluğun arkasından gelen 
cümlede “aşağıya doğru odaklanması yerine, o 
yapay ışığın gökyüzünde dışa ve yukarıya doğru 
parlamasını sağlar. Kötü dizayn edilmiş 
ışıklandırma gecenin karanlığını örtbas eder ve 
ışık seviyelerini değiştirir” şeklinde bir cümle 
verilmiştir. Dolayısıyla işaretlenecek seçenek “it” 
öznesinden dolayı tekil olmalı, kökü ışık 
dizaynından bahsetmelidir. Seçenekler 
incelendiğinde ışık dizaynının kötü oluşunu anlatan 
tek seçenek “bad lighting design” ifadesiyle D 
seçeneğinde verilmiştir. Bu nedenle doğru yanıt D 
seçeneğidir.  
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76. 76ncı soruda parçada anlam bütünlüğünü bozan 
cümlenin parçadan çıkarılması istenmiştir. Bu tarz 
anlam bütünlüğünü bozan cümlelerde özne ve 
konu takibi yapmak önemlidir. Her cümleyi birbiri 
ile eşleştirmeye çalışmak gerekir. Soru kökü 
incelendiğinde 1nci cümlede “ 1930ların başlarında 
gitarist George Beauchamp ve elektronik 
mühendisi Adolph Rickenbacker Los Angeles’ta 
Dopera Brothers gitar üretim yerinde buluştular.” 
denmiştir. 2nci cümlede ise “birlikte, devrimsel bir 
fikrin (elektronik gitar) sistematiğini geliştirdiler” 
denmiştir. Bu ifade de “they” öznesi ilk cümledeki 
George Beauchamp ve Adolph Rickenbacker’ı 
anlatmıştır. 3ncü cümlede ise “önerme basitti: 
telden titreşimleri toplayacak manyetik bir alan 
yaratıldı ve bu tınılar çıkaran bir tele aktarıldı.” 
denmiştir. Bu cümle de ikinci cümlede anlatılan 
elektronik gitar sistematiğini açıkladığı için 
bağlantılıdır. 4ncü cümlede “bir caz ayarında, gitar 
tamamen ritim içindir” şeklinde bir cümle verilmiştir. 
İlk 3 cümle elektronik gitarın nasıl ortaya çıktığı ve 
sistematiğini anlatmasına rağmen 4ncü cümlede 
jazz’dan ve gitarın ritmik özelliğinden 
bahsedilmiştir. 5nci cümlede ise “elektronik akımı 
sağlayarak, mıknatıslar titreşimleri 
toplayabilmişlerdir.” şeklinde bir ifade verilmiştir. 
Titreşimler 3ncü cümlede anlatıldığı için 5nci cümle 
3ncü cümle ile bağlantılıdır. Bu nedenle 4ncü 
cümle parça bütünlüğünü bozmaktadır. Doğru 
yanıt D seçeneğidir. 

 

 

 

77. 77nci soruda parçada anlam bütünlüğünü bozan 
cümlenin parçadan çıkarılması istenmiştir. 1nci 
cümle incelendiğinde “Shakespeare’in bir korku 
yazarı olmadığı, ama oyunlarında hayalet 
kullanmaya düşkün olduğu” belirtilmiştir. 2nci 
cümlede ise Poe‘nun da korku hikâyelerinde 
uzman olduğu belirtilmiştir. 2nci cümlede “Poe’da 
bu konuda uzmandı denebilmesi için bir üst 
cümlede korku oyunlarında uzman olan birinin 
anlatılması gerekirdi. İlk cümlede Shakespeare’in 
korku yazarı olmadığı anlatıldığı için 1 ve 2nci 
cümleler birbirleri ile uyumlu değildir. Bu nedenle 
3ncü cümleye bakılarak karar verilmelidir. 3ncü 
cümlede “King Hamlet şimdiye kadar ki en tüyler 
ürpertici hayaletti denmiştir. Bu ifade ilk cümledeki 
“ghost” ifadesini karşıladığı için 3ncü cümle 1nci 
cümle ile bağlantılıdır. Bu nedenle 2nci cümle 
parça bütünlüğünü bozmaktadır. Doğru yanıt B 
seçeneğidir. 

78. 78nci soruda parçada anlam bütünlüğünü bozan 
cümlenin parçadan çıkarılması istenmiştir. Birinci 
cümlede evde turşu yapımını anlatılmaktadır. İkinci 
cümlede “turşu yapımındaki püf nokta zararlı 
bakterilerin olmadığı bir çevre yaratmaktır.” 
demektedir. Bu cümle ilk cümledeki turşu yapımına 
bizi bağlamaktadır. Üçüncü cümlede “turşudaki 
asitli çevre onu bakterilerden uzak tutar aksi 
taktirde bunun çürümesine sebep olur.” 
demektedir. Bu cümle ikinci cümledeki bakterinin 
olmadığı bir çevre yaratmak için asit kullanımını 
anlattığı için bizi ikinci cümleye bağlamaktadır. 
Dördüncü cümle “ağarma yani sıcak suda 
malzemeleri kısaca pişirmek lezzetli ve sağlıklı 
turşu için ilk adımdır.” demektedir. Bu cümle her ne 
kadar turşu yapımını anlatsa da turşu yapımındaki 
ilk adımı anlattığı için üçüncü cümleye 
bağlanamamaktadır. Beşinci cümlede asitli bir 
çevre oluşturmak için sirke kullanımı anlatılmış ve 
bizi üçüncü cümleye bağlamıştır. Bu nedenle 
dördüncü cümle yani “D” seçeneği elenmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79. 79ncu soruda parçada anlam bütünlüğünü bozan 
cümlenin parçadan çıkarılması istenmiştir. Birinci 
cümlede “Bazı sebeplerden dolayı birçok insan 
denizde bir kazadan sonra kıyıya yüzebileceği 
kararını verebilir.” demektedir. İkinci cümlede “Bot 
kazalarında ölümlerin birinci sebebi teknenin 
alabora olmasıdır.” demektedir. Bu iki cümle her ne 
kadar deniz kazasından bahsetse de birbirinin 
devamı olabilecek bir bağlantıya sahip değildir. 
Üçüncü cümlede “Bu uygunsuz yükleme ya da 
aşırı yüklemenin normal olarak sonucudur, aynı 
zamanda kötü hava gibi diğer şeylerden de 
kaynaklanabilir.” demektedir. Bu cümle ikinci 
cümledeki teknenin alabora olmasının nedenlerini 
anlattığı için bizi ikinci cümledeki “capsizing” yani 
alabora olmak ifadesine bağlamaktadır. Bu 
nedenle ilk cümle yani “A” seçeneği atılması 
gereken cümledir.  
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80. 80nci soruda parçada anlam bütünlüğünü bozan 
cümlenin parçadan çıkarılması istenmiştir. Birinci 
cümlede Bangladeş’te giyim endüstrisi resmi 
üretim sektöründe en fazla kadın istihdam eden 
sektördür.” denmektedir. İkinci cümlede “İş yeri 
sahipleri hem modernleşen ekonominin risk alan 
girişimcileri olarak hem de kadını ezenler olarak 
tarif edilir.” denmektedir. Üçüncü cümlede “1971 
savaşının durumu doğrusu ilk kapitalistleri 
yarattı….” şeklinde başlamıştır ve Banglades’teki 
giyim sektörü ile ilgili bir bilgi değildir. Dördüncü 
cümlede “Bunun sebebi…” şeklinde başlamış ve 
ikinci cümledeki durumun sebebini anlatmaktadır. 
Bu nedenle üçüncü cümle yani “C” seçeneği 
elenmelidir. 
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