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YDS 2013 İlkbahar

Soru 3

Soru 1

Kullanılmalarına izin verilmeden önce aşılar dahil
tüm ilaçlar ne kadar güvenli ve etkili oldukları
kapsamlı bir şekilde test edilir.

UNICEF cinsiyet ve sosyoekonomik durum fark
etmeksizin tüm çocukların ücretsiz, zorunlu ve
kaliteli erişime sahip olduğu bir dünya
oluşturmaya derinden bağlıdır.
A) access: erişim
B) dedication: adanmışlık
C) insight: öngörü
D) addiction: bağımlılık

A) incidentally: rastgele
B) hazardously: tehlikeli bir şekilde
C) thoroughly: kapsamlı olarak
D) fatally: ölümcül bir şekilde
E) offensively: saldırgan bir şekilde
Cevap C

E) tendency: yatkınlık
Cevap A

Soru 4

Soru 2

Bir çok bilim adamı temiz çevrelerin çocuklarda
alerjik hastalıkları, ki sayıları son 10 yılda 2
katına çıkmıştır, teşvik ettiklerine
inanmaktadırlar.

Brezilya ve Rusya gibi bazı ülkelerde ormanların
sürdürülebilir bir şekilde kesilmesini destekleyen
kanunlar yürürlüğe konmuştur.

A) extracting: çıkarmak

A) applicable: uygulanabilir

B) fulfilling: gerçekleştirmek

B) penetrable: nüfuz edebilir

C) unifying: bir araya getirmek

C) notable: dikkate değer

D) ensuring: emin olmak

D) sustainable: sürdürülebilir

E) fostering: teşvik etmek, beslemek

E) provable: kanıtlanabilir

Cevap E
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Soru 5

Soru 7

Okur yazar olmayan toplumlarda geçmişe yönelik
değerli bilgiler genellikle sözlü dille korunur - şiirler,
ilahiler, sözler vb. Öğeler yoluyla nesilden nesile
ağız yoluyla aktarılırlar.

20. Yüzyılda gerçekleşen bir durumdan
bahsedildiği ve her iki boşluk da aynı döneme
yönelik eylemler içerdiği için present zaman
çekimleri içeren A, B ve D seçenekleri elenir.

A) taken off: havalanmak
B) handed down: vermek, aktarmak

E seçeneği de elenir çünkü past perfect (had V3)
zaman continuous (-ing ile biten) zamanlarla yan
yana kullanılmaz.

C) thrown up: kusmak

Cevap C

D) kept off: uzak durmak
Soru 8
E) rooted out: ortaya çıkarmak
Cevap B

Soru 6
Ekvatoral yağmur yağış oranını M.S. 800 yılından
beri haritalandırarak, bilim adamları tropikal
havanın önümüzdeki yüzyılda nasıl
değişebileceğini anlamıştır.

And bağlacı ile art arda gerçekleşen eylemler
aktarılır ve bu bağlacın kullanılması zamanların
aynı olmasını gerektirir.
And bağlacından hemen önceki cümlede basit
geçmiş zaman (V2) kullanıldığı için ilk boşluğa
da aynı zamanda bir eylem gelmelidir.
gathered and tried
Cevap A

A) taken out: yerinden etmek
B) put aside: kenara koymak

Soru 9

C) brought down: devirmek

E) counted upon: bel bağlamak

Bu soruyu 2. boşluğa odaklanarak çözmek çok
daha kolay. İş yerlerinin potansiyel çalışanlara
ulaşması sürekli tekrarlanan bir süreç olduğu için
bu esnada yapılan işlemleri geniş zaman ile
aktarırız.

Cevap D

Cevap B

D) figure out: anlamak
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Soru 10

Soru 13

İlk cümle: Çin’in ticarette büyümesi diğer bölge
ulusları için artıdır

Kehribar adı verilen bir taş içerisinde sıkışmış
olan hayvanlar öylesine iyi korunmuştur ki sanki
henüz ölmüş gibi görünmektedirler.

İkinci cümle: bölge çapında büyümeyi teşvik eder
A) so that: olsın diye
Özellikle 2. boşlukta bölge içinde, çapında
çevirisini sadece across edatı karşılayabilir.

B) in case: olursa diye

Cevap E

C) as though: olmış gibi

Soru 11

D) even if: olsa bile

Antarktika buzulları denize doğru (denizin üstüne) E) now that: dolayı, madem ki
çöktükçe, bilim adamları bunun deniz seviyesinin
yükselmesi için ne anlama geldiğini anlamakta
Hayvanların görüntüsü konusunda bir benzetme
zorlanmaktadırlar.
yapılmaya çalışıldığı için -mış gibi anlamı veren
as though bağlacı doğru yanıttır.
İlk boşlukta denizin üstüne anlamını hem on, hem
de over edatları sağlayabilir. Fakat, diğer boşlukta Cevap C
deniz seviyesi için çevirisini sadece for edatıyla
elde edebiliriz.
Soru 14
Cevap D
Avrupa Komisyonu bireyler düşük karbonlu bir
Soru 12
toplum vizyonunu paylaşmadıkça sera gazlarını
azaltmaya yönelik politikaların işe
Kurşunun tehlikeli olduğu yaygınca bilinmesine
yaramayacağını öne sürmüştür.
rağmen 20. yüzyılın başlarında bütün tüketim
ürünlerinde bulunabiliyordu.
A) provided that: koşuluyla
A) Since: dolayı

B) after: sonra

B) Once. olur olmaz

C) but: fakat

C) Only when: sadece ...da

D) while: rağmen, halbuki, -ken

D) Even though: rağmen

E) unless: -mezse, -medikçe

E) Given that: dolayı, düşünüldüğünde

Tehdit veya uyarının yer aldığı sorularda unless
bağlacı kullanılır.

Tehlikeli olmak ve buna rağmen yine de ürünlerde
yer almak zıtlık ilişkisi kurmayı gerektirir. Bu
yüzden rağmen anlamındaki even though bağlacı
doğrudur.

Cevap E

Cevap D
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Soru 15

Soru 17

Modern kıyı balıkçılığı 30 yıl önce başladığında hiç Bir çok kentsel bölge büyüyor çünkü kırsal
kimse işleri doğru yapmıyordu, ne çevre için ne de alanlar baskı altındadır, bu da fakir insanları iş
sanayinin uzun süreli sürdürülebilirliği için.
arayışı için şehirlere gitmeye zorluyor.
Either / or kalıbı normal durumlarda ya - ya da
çevirisine sahiptir. Ne - ne de çevirisine sahip olan
neither nor bağlacıdır.

A) unless: -mezse, -medikçe
B) in case: olursa diye

Fakat cümle içerisinde no, none, not, nobody gibi
C) so that: -sın diye
no türevi kalıplar kullanıldığında neither nor
kullanılmaz ve onun görevini either or üstlenir ve
D) whenever: her ….da
çevirisi de aynı soruda olduğu değişkenlik gösterir.
E) because: çünkü, dolayı
Cevap D
Soruda kentsel bölgelerin neden büyüdüğü
açıklandığı için sebep sonuç ilişkisi kuran
Soru 16
because bağlacını kullanmamız gerekiyor.
Enerjisinin üçte ikisini fosil yakıtlarından elde
etmesine rağmen, Hindistan’daki enerji üreticileri
doğal gaz dağıtımı için yeterli boru hattı alanı alanı
ayarlayamıyor.

Cevap E

A) Despite: rağmen

Bu yeni gelenler genellikle aradıkları olanakları
bulamazlar, dolayısıyla kentli yoksulların bir
parçası olurlar.

B) Besides: yanı sıra
C) As a result of: sonucu olarak
D) By means of: vasıtasıyla

Soru 18

End up (sonlanmak, baş başa kalmak) eylemi
edat (up) ile bitiyor. Edatların arkasından gelen
eylemlere -ing takısı eklenir. Bu yüzden cevap
finding eylemidir.

E) Rather than: yerine
Cevap B
Sayısal ilişkiler üzerinden bağlantı kurulan
durumlarda zıtlık bağlaçlarına öncelik vermek söz
konusu olmalıdır.

Soru 19

Cevap A

Upon varır varmaz anlamı da verebilmektedir.
Upon arrival to the city = şehre varır varmaz
Cevap D
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Soru 20

Soru 22

Mevcut evlerin eksikliğini telafi etmek için yeni
gelenler genellikle şehrin eteklerinde barınaklar
kurarlar.

Hiçbir ülke Antarktika’ya sahip değildir. Bunun
yerine, onun nasıl yönetildiğiyle alakalı bir şey
söylemek isteyenler Antarktika antlaşması
imzalamak zorundadır.

A) cut down on: azaltmak
A) Instead: bunun yerine
B) go in for: ilgilenmek, uğraşmak
C) turn back on: geri dönmek

B) For example: mesela - örnek cümlesiyle
önceki cümle anlamca benzemeli, fakat burada
zıtlık var

D) fall behind with: gerisinde kalmak
C) At least: en azından - uygunsuz çeviri
E) make up for: telafi etmek
Cevap E

D) In short: kısaca - bir önceki cümle
özetlenmiyor

Soru 21

E) Similarly: benzer bir şekilde - benzetme
yapılmıyor

Yetersiz sanitasyon ve pis yakıtlardan
kaynaklanan kirlilikle uğraşmanın sonucu olarak
(sebebiyle), modern çevresel tehlikelere maruz
kalırlar.

Cevap A

A) Despite: rağmen

Hiçbir ülke Antarktika’ya sahip değildir. Bunun
yerine, onun nasıl yönetildiğiyle alakalı bir şey
söylemek isteyenler Antarktika antlaşması
imzalamak zorundadır.

B) Owing to: sebebiyle

Soru 23

C) For the sake of: uğruna
D) In addition to: ek olarak

Antarktika’nın yönetimiyle alakalı kalıcı bir
durumdan bahsettiğimiz için geçmiş zaman
çekimi içeren A, B ve E seçenekleri elenir.

E) Unlike: aksine

Sonuç: tehlikelere maruz kalmak

D seçeneği de elenir, çünkü antlaşma kelimesi
bir zorunluluk olduğunu işaret ediyor, fakat bu
seçenekte may yüzünden olasılık anlamı ön
plana çıkıyor.

İki bölüm arasında sebep sonuç ilişkisi mevcuttur.

Cevap C

Sebep: kirlilik, pislik içinde yaşamak

Cevap B
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Soru 24

Soru 27

Antlaşma bu iddiaları (1959 öncesinde alınan
kararlar) tanımıyor.

Su kütlelerini aşmak adına ilk tekneleri
yapmak için ...

A) jeopardize: riske atmak

A) tekne yapmak için ne yapıldığı bahsedilmiyor

B) withdraw: geri çekilmek

B) tekne yapmak için kürek çekmenin gelişmesi
bir şey ifade etmez

C) underestimate: hafife almak
C) tekne yapanlardan bile bahsedilmiyor
D) recognize: tanımak
E) deteriorate: kötüleşmek
Cevap D

D) past perfect zaman (had developed) yanında
basit geçmiş zaman olmadan kullanılamaz
E) doğru, eski insanlar hayvan derilerinden
kereste parçalarına kadar değişkenlik gösteren
materyaller kullandılar

Soru 25
Cevap E
By + Ving kalıbıyla -erek, -arak çevirisi elde edilir.
İddialardan bu şekilde kaçınarak (by avoiding), bir
çok tarafın imzalayabileceği bir antlaşma
oluşturmak mümkündü.

Soru 28
Diğer birçok mineral kas faaliyeti için
gerekliyken ...

Cevap A

Soru 26
Still (halen) kullanılan sorularda zıtlık bağlaçlarına
öncelik verilir. Seçenekler arasında sadece while
zıtlık bağlacı olarak faaliyet gösterebilir.

While bağlacı nitelik açısından benzer öğeler
arasında karşılaştırma yapar. Yani, E
seçeneğinde olduğu gibi mineraller - kalsiyum,
kaslar - iskelet sistemi arasında karşılaştırma
yapılıyor.

A) as: dolayı, gibi, -dıkça

Diğer seçeneklerde herhangi bir minerale yer
verilmemiş olması while bağlacının doğasına
aykırıdır.

B) while: rağmen, -ken, halbuki

Cevap E

C) if: -se, -sa
D) until: kadar
E) before: önce
Cevap B
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Soru 29

Soru 31

Arap dünyasındaki politik ayaklanmalara
rağmen ...

Yediğimiz yemek ne kadar iyi olursa olsun
eğer iyi sindirilmezse, kana karışmazsa ve
hücrelerde asimile edilmezse ...

A) Orta Doğu popüler bir turist noktası olarak
yükselişe geçiyor - doğru
B) iş dünyasındaki gelişme ekonomi üzerinde
küçük etkiye sahip oldu - her iki cümle de olumsuz
bir temaya sahip, fakat sorudaki zıtlık ifadesi
(rağmen) en az birinin olumlu olmasını gerektirir
C) hava yolları rotalarını Avrupa ve Asya’da
genişletiyor - hava yolları oldukça alakasız bir
bakış açısına yol açıyor

Soruda kullanılan we zamirine sadece A
seçeneği yine we zamiri ile karşılık veriyor.
Ayrıca, sindirim problemi sonucunda ortaya
çıkacak bir sonuç olan besin eksikliği yine
sadece A şıkkında karşımıza çıkıyor.
Cevap A

Soru 32
D) yeni politikalara yönelik vurgu bu ülkelerde
durgunluğun üstesinden gelmek için gereklidir her iki cümle de olumsuz bir temaya sahip, fakat
sorudaki zıtlık ifadesi (rağmen) en az birinin
olumlu olmasını gerektirir
E) istikrar, güçlü büyüme ve değer ekonomik
hareketliliğin ana faktörleridir - Arap dünyasına
yönelik bir atıf yok
Cevap A
Soru 30

Kızılderili kültürü masallara ve rüyalara
verilen yüksek değerle birlikte öncelikli olarak
sözeldir ...
A) tarih vermeden zaman uyumunuz bozmak
doğru değil
B) insan kurban eden komplike toplulukların
ortaya çıkmasının sonucu sözlü kültürün
gelişmesi değildir
C) tarik verilen cümlelerde ilişki tarih üzerinden
kurulur

Artan bir şekilde ev sahibi olmanın şüphesiz sosyal
faydaları varken …
D) if clause geçmiş cümleleri would, could veya
might ile tamamlanır
Whereas bağlacı ile karşılaştırma veya zıtlaştırma
yapılır; kiralamaya yönelik bir seçenek olmadığı
E) doğru, bazıları Kuzey Amerika kabileleri
için doğrudan karşılaştırma yapılamıyor, fakat B
yazıları muhafaza etmek için hiyeroglif geliştirse
seçeneğinde olduğu gibi ev sahibi olmanın sosyal de Kızılderili kültürü özünde sözlüdür
ve ekonomik yönleri zıtlaştırılıyor.
Cevap E
Cevap B
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Soru 33

Soru 35

İstenmeyen davranışları yok etmeye
odaklanabilirsiniz ...

Kuşların geride bıraktığı yuvalar yaşamları ve
çevreleri hakkında ipuçları sağlar ...

You zamirine you ile sadece A ve C seçenekleri
karşılık veriyor. A seçeneği yanlış çünkü unless
kullanılan cümlelerde bir tehdit veya uyarı bulunur.
Fakat, soru içerisinde istenmeyen davranışları yok
etmekten bahsediliyor.

B seçeneği arkeoloji kelimesi yüzünden en
alakasız seçenekmiş gibi gözüküyor, fakat just
as bağlacı benzetme yapar ve benzetmenin
alakasız öğeler üzerinden yapılması doğaldır.

Cevap C

Just as bağlacı benzetme yaparken eylemlerin
yakın anlamlı olmasını gerektirir; soruda provide
ve B seçeneğinde supply eylemleri sağlamak
çevirisine sahipler bu yüzden beklendiği gibi
benzetme ilişkisini kuruyorlar.

Soru 34

B seçeneği: tıpkı arkeolojik alanların insan
tarihine bir bakış sağladığı gibi

C seçeneği: kendini diğer insanlarla etkileşime
geçerken görür görmez

Giriş yaptığınız her bir web sitesi için farklı bir
şifre kullanmak pratik olmayabilir ...

Cevap B
Soru 36

A) dolayısıyla sanal alışveriş bir satıcı ve bir
alıcıdan daha fazlasını içerir - sebep sonuç ilişkisi
yok

Sadece telekom şirketleri değil ayrıca kolluk
güçleri de kullanıcı izni olmadan kişisel
bilgiler sömürüldüğü için eleştirilmiştir ...

B) kişinin bir bilgisayar mühendisine bel bağlaması
daha makul olsa da - bilgisayar mühendisi ile bağ A) zaman bağlaçlarının yanındaki cümleye
kurulamaz
soruda olduğu gibi present perfect zaman (have
- has V3) eklenmez
C) internetteki kullanıcı adları sizi zarardan
korumak için yeterli olmadığından dolayı - bu
B) kolluk güçleri kullanıcıların tüm sitelere
cümleyi sorudaki gibi bir problemle değil bir
erişmesine izin verse de - diğer cümlede
çözümle tamamlamak gerekir
yasaklara odaklanılmalıydı
D) sörf yapmak terimi daha fazla insan bilgisayar
kullandıkça yaygınlaşmışken - while bağlacı ile
karşılaştırma yapmak gerekir, fakat soru
cümlesinde bir terim ismi geçmiyor

C) piyasanın talebi bazı veri toplayıcılarını
korsanlığı teşvik ettiği için kolluk güçleri veya
telekom şirketleri eleştirilmez, veriyi toplayanların
eleştirilmesi gerekir

E) fakat güvenlik sebeplerinden ötürü birden
fazlaya (şifre) sahip olmaya değer - doğru

D) akıllı telefonların takip yetisi daha üstün hale
geldikçe - doğru

Cevap E

E) mobil cihazlarla bankacılık işlemleri
neredeyse tamamıyla güvenli olduğundan dolayı
- bu durumun sonucunda eleştiri yöneltilemez,
bu iyi bir şeydir
Cevap D
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Soru 37

Soru 40

A) doğru

A) özne biz değil

B) özne çocukken yaşadığımız korkuların çoğu
olmalıydı (özne sadece biz olarak kullanılmış)

B) özne biz değil
C) doğru

C) özne çocukken yaşadığımız korkuların çoğu
olmalıydı (bizim vurgusu eksik)

D) özne biz değil

D) özne çocukken yaşadığımız korkuların çoğu
olmalıydı (bizim vurgusu eksik)

E) radikal değişimler yerine radikal biçimde
değişti denmiş

E) fakat, ancak (but) yerine geçen bir bağlaç yok

Cevap C

Cevap A
Soru 41
Soru 38
A) fact (gerçek) kelimesinin karşılığı yok
A) artık (no longer, anymore) kelimesi eksik
B) whether (olup olmadığı) çevirisi eksik

B) özne arkeolojik kalıntılar değil Anadolu’daki
arkeolojik kalıntılar olmalıydı

C) whether (olup olmadığı) çevirisi eksik

C) doğru

D) whether (olup olmadığı) çevirisi eksik

D) özne zeytin ağaçları değil Anadolu’daki
arkeolojik kalıntılar olmalıydı

E) doğru
Cevap E
Soru 39
A) üstünlük (superiority) kelimesi yerine ayrıcalık
(privilege) kelimesi kullanılmış

E) özne Anadolu’daki arkeolojik alanlardaki
kalıntılar değil Anadolu’daki arkeolojik kalıntılar
olmalıydı (arkeolojik alanlardaki kalıntılar farklı
bir tamlama)
Cevap C

B) describe (tanımlamak, tarif etmek) yerine ele
almak (handle) kelimesi kullanılmış
C) describe (tanımlamak, tarif etmek) yerine tasvir
etmek (depict) kelimesi kullanılmış
D) doğru
E) describe (tanımlamak, tarif etmek) yerine
vurgulamak (emphasize, highlight) kelimesi
kullanılmış
Cevap D
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Soru 42

Soru 44

A) doğru

No matter how neutral history textbooks may
appear, they are ideologically important,
because they often seek to inject the youth
with a shared set of values, national ethos and
an incontrovertible sense of political orthodoxy.

B) özne kısaca Avrupa Birliği değil, onun
nitelenmiş hali
C) özne kısaca Avrupa Birliği değil, onun
nitelenmiş hali
D) özne kısaca Avrupa Birliği değil, onun
nitelenmiş hali
E) özne kısaca Avrupa Birliği değil, onun
nitelenmiş hali

A) hangi ülkelerin tarih kitaplarını daha etkili
kullandığı belirtilmiyor
B) tarih kitaplarının içeriği konusunda tartışma
yok, herkes kendi değerlerini dayatıyor
C) uluslar tarih kitapları aracılığıyla gelecek
nesillere kendi değerlerini aktarmaya çalışıyor

Cevap A
D) tarih kitapları her zaman politikayla iç içeydi
Soru 43
Tarih ders kitapları ...
Furthermore, the use of history textbooks to
support student learning is an almost universally
accepted practice. However, the widespread
international presence of the humble history
textbook should not disguise its ideological and
cultural potency.

E) eğitim sistemlerinin tamamı tarih kitapları
kullanıyor, fakat amaç sadece politik okuryazarlık
değil
Cevap C
Soru 45
Ne kadar tarafsız yazılırsa yazılsınlar, tarih
ders kitapları ...

No matter how neutral history textbooks may
appear, they are ideologically important,
because they often seek to inject the youth with
a shared set of values, national ethos and an
B) tarih öğretmek için uygunlar, ve ideolojik açıdan incontrovertible sense of political orthodoxy.
taraflı olması normal
Tarih kitapları ulusun kendi değerlerinde uygun
C) tarih kitaplarının amacı tarafsız bilgi üretmek
yazıldığı ve buna yönelik nesiller yetiştirme
değil toplumun değerlerini kazandırmak
amacı taşıdığı için E seçeneğinde belirtildiği gibi
asla tarafsız olamazlar.
D) doğru, tarih kitaplarının hem eğitim hem de
ideolojik yönden değeri var
Cevap E
A) uluslararası dengeleri gözeterek değil ulusun
değerlerini yansıtacak şekilde yazılıyor

E) anlamsız hikayelerle dolu değil
Cevap D
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Soru 46

Soru 48

Yazar ...

As bacteria are found literally everywhere,
resistant strains produced in animals eventually
find their way into people as well.

A) uluslararası ilişkiler hakkında bilgilendirme için
tarih kitaplarını kullanmanın gerekli olduğunu
belirtmedi

A) küresel salgın ihtimali konu dışı

B) doğru, gençlere belirli değerleri aşılamak için
tarih kitaplarının kullanıldığını burguluyor

B) çiftçilerin ne kadar antibiyotik kullanmaları
gerektiği belirtilmiyor

C) tarih kitaplarını yazmanın kolaylığını veya
zorluğunu vurgulamıyor

C) kümes hayvanlarını diğerlerinden özel kılan
bir ayrıntı mevcut değil

D) dünya barışı hakkında birşey belirtmiyor

D) doğru, antibiyotikle büyüyen hayvanları
tüketen insanlar bir şekilde antibiyotik direnci
geliştiren bakterilere maruz kalıyorlar

E) tarihi anlamaktan ziyade tarih ders kitaplarının
ne kadar yanlı olduğu konusuna eğiliyor
Cevap B

E) bilim adamlarını alternatif arayışına iten
kümes sadece kümes hayvanlarındaki anbiyotik
direnci değil

Soru 47
Cevap D
Farmers in many countries utilize antibiotics in two
key ways: at full strength to treat animals that
are sick and in low doses to fatten meatproducing livestock or to prevent veterinary
illnesses.

Soru 49
To cease the spread, Denmark enforced tighter
rules on the use of antibiotics in the raising of
poultry and other farm animals.

A) doğru, antibiyotiklerin ana kullanım amacı hasta
hayvanları iyileştirmek veya hastalıkları
A) aksine, önlemler alınırsa enfeksiyonların
engellemek
yayılması engellenebilir
B) aksine, antibiyotikler çiftlik hayvanlarına yönelik
hastalıkları engellemek için gayet etkili

B) kümes hayvanlarının ağırlığının bağlı olduğu
faktörler incelenmiyor

C) kümes hayvanları için ne kadar antibiyotik
kullanılması gerektiği bilinmiyor

C) doğru, Danimarka antibiyotik kullanımının
etkilerini azaltmak için sıkı önlemler alıyor

D) antibiyotiklerin kilo aldırmak için kullanıldığı
biliniyor, fakat tek yöntem olduğu söylenmiyor

D) kümes hayvanlarının olgunlaşma sürecini
belirleyen faktörler parçada mevcut değil

E) kümes hayvanı fiyatları konu dışı

E) kümes hayvanlarının üretkenliğinin ölçümü
parçada ele alınmıyor

Cevap A
Cevap C
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Soru 50

Soru 52

Antibiyotikler …

Almanya …

Although even the proper use of antibiotics can
inadvertently lead to the spread of drug resistant
bacteria, the habit of using a low dose is a
formula for disaster.

Germany, he argued, had to be entirely
deindustrialized and turned into an agricultural
nation. All industrial equipment was to be
destroyed, and the mines were to be flooded.

A) kümes hayvanlarında mutasyona yol açmıyor

A) doğru, Almanya’nın sanayi ve savaş
kapasitesi tamamıyla sıfırlandı

B) hayvanlarda değil bakterilerde dirence yol
açıyor

B) 2. Dünya savaşı süresince değil yenilgiden
sonra sanayi faaliyetleri durdu,

C) tam manasıyla etkili değiller
D) antibiyotikler sadece insanlara hastalık
bulaşmasını engellemek için kullanılmıyorlar
E) doğru, ne kadar doğru kullanılsa da bakteriler
tarafından direnç geliştirilme ihtimali var

C) üretim kapasitesi yok edilmeseydi kendi
başına da ülkeyi yeniden inşa edebilirdi
D) Almanya’nın Morgenthau planına yönelik
yorumu parçada yok
E) sanayileşmesine izin verilmedi

Cevap E
Cevap A
Soru 51

Soru 53

Marshall planı ...

However, it soon became clear that the
Morgenthau Plan was causing serious
“The Marshall Plan was not a simple program for economic problems in Germany:
transferring massive sums of money to struggling
deindustrialization caused agricultural
countries, but an explicit – and eventually
productivity to plummet.
successful – attempt to reindustrialize Europe.”
A) Amerika hakkında parçada yeterli bilgi
A) plan sadece Almanya’ya yönelik değildi
verilmediği için çıkarım yapılamaz
B) doğru, Avrupa’yı geliştirmeyi hedefleyen
oldukça kapsamlı bir programdı
C) müttefiklerin bu plandan faydalanmaya çalıştığı
belirtilmiyor
D) Reinert ve Ha’ya göre kötü niyeti olan bir
program değildi, aksine düzgün hedefleri vardı
E) parçaya göre çeşitli ulusları değil Almanya’yı
ayağa kaldırmakta başarısız oldu

B) gelişmek için bir sektörün ilerlemesi yetmez
C) günümüz Afrikası hakkında parçada yeterli
bilgi verilmediği için çıkarım yapılamaz
D) Erik ve Ha planın işe yarayacağını
düşünüyordu
E) doğru, iyi niyetli planlar bile uzun vadede kötü
sonuçlar doğurabilir
Cevap E

Cevap B
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Soru 54

Soru 56

Yazarın ana amacı ...

Küresel bankacılık krizi çözüldü çünkü
hükümetler ...

A) emperyal uluslardan bahsetmek değil
B) parçada Amerika hakkında bilgi yok, her ne
kadar Marshall planının kim tarafından harekete
geçirildiğini bilseniz bile bunun parçada belirtilmesi
gerekir
C) doğru bazı politikaların (Marshall and
Morgenthau)iyi ve özellikle kötü yönlerini
irdelemeye çalışıyor

Welcome to global banking, recently brought to
its knees by the interruption of its lifeblood – the
flow of cash. In this case, we seem to have been
fortunate. In the nick of time, governments
released reserves in order to start cash
circulating again. But what if the reserves had
not been there?
Bankacılık krizini çözen şey hükümetlerin
piyasaya hızlıca para pompalamasıydı.

D) tarım vasıtasıyla sanayileşme Almanya’da
mümkün olmadı

A) sanayiyle çalışmadı, piyasaya para sürdü

E) Afrikalı liderler hakkında yeterli veri yok

B) nakit para satmadı, piyasaya para sürdü

Cevap C

C) krize dahil olan kuruluşlar konu dışı

Soru 55

D) piyasaya para sürerek kriz engellendi, yeni
maddeler alarak değil

Yazarın sanayiden bir örnek vermesinin
amacı ...

E) doğru, çözüm için hızlı hareket edildi

Paragraf boyunca ekonominin faaliyet göstermesi
için nakite ihtiyaç duyulduğu gibi sanayilerin de
devamlılık göstermesi için hammaddelere ihtiyaç
duyulduğu belirtildi.

Cevap E

Yani, yazarın esas amacı D seçeneğinde olduğu
gibi hammaddelerin ne kadar önemli olduğunu
vurgulamaktır.

Parçada varılan ana sonuç …

Cevap D

Soru 57

As politicians reconstruct the global economy,
they should take heed. If we are to leave any
kind of planet to our children, we need an
economic system that lets us live within our
means.
Özellikle parçanın sonunda da belirtildiği üzere
mevcut ekonomik sistemin yeterli olmadığı,
yeniden tasarlanması gerektiği paragrafın ana
mesajıdır.
Cevap B
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Soru 58

Soru 61

Geçmişte …

She maintains that many athletes are reaping
the benefits of the placebo effect, without
When the human population was counted in
knowing whether what they are taking is
millions and resources were sparse, people could beneficial or not.
simply move to new pastures. However, with 9
billion people expected around 2050, moving on is Hem paragrafa hem de B seçeneğine göre sahte
not an option.
ilaç etkisi (placebo effect) açık bir şekilde ilaç
desteği olmadan sporcuların performansını
C seçeneğinde de belirtildiği gibi geçmişte nüfus
arttırıyor.
az olduğu için yeni kaynaklara erişim kolaydı.
Cevap B
Cevap C
Soru 62
Soru 59
Many athletes credit drugs with improving their
performance.
Paragrafın hemen ilk cümlesinde ve A
seçeneğinde bazı ilaçların atletik performansı
arttırdığı açıkça belirtiliyor.

A) aksine dış müdahaleler (ilaçlar) kişinin
performansını arttırır
B) performansı arttıran çalışmaya katılmak değil
sahte bile olsa ilaç aldığına inanmaktır
C) doğru, güç kişinin zihnindedir; sahte ilaçlarla
bile ilaç almış gibi performans yükselebilir

Cevap A
D) Doping Ajansı zaten dikkatli (muhtemelen);
aksi parçada belirtilmiyor
Soru 60
In a new double-blind trial funded by the World
Anti-Doping Agency, in which neither
researchers nor participants knew who was
receiving HGH and who was taking a placebo,
the researchers asked participants to guess
whether or not they were on the real drug. Then
they examined the results of the
group who guessed that they were getting HGH
when, in fact, they had received a placebo. That
group improved at four fitness tests measuring
strength, endurance, power and sprint capacity.
Deney boyunca placebo (sahte ilaç) aldığını
bilmeyip gerçek ilaç aldığını zanneden sporcuların
performansı fitness testinin her alanında arttı. Aynı
mesaj C seçeneğinde mevcut.

E) araştırma sonuçları zaten net, daha fazla
veriye ihtiyaç yok
Cevap C
Soru 63
Figür sürekli olarak bir şeye gülüyor, ve Emre ise
karşı çıkarak bunun pek gülünç olmadığını
düşünüyor. Bunu özellikle boşluktan sonra gelen
öyle olsa bile (even so) ifadesinden anlayabiliriz.
Kısaca, Emre bu tecrübeyi gülünç bulmuyor ve E
seçeneğindeki mesaj bunu açıkça belli ediyor.
Cevap E

Cevap C
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Soru 64

Soru 66

Timur ve Levent mangal ve ocakta pişirmenin
etkileri hakkında konuşuyorlar.

Jale ve Adnan acil durumlarda etrafta biriken
insanların yardım alma şansını azalttığı
konusunda konuşuyorlar.

Boşluktan sonra bunu azaltmak için ne yapabiliriz
sorusu istenmeyen bir şeyin gerçekleştiğini işaret
ediyor. Konuşmanın akışına göre bunun duman,
gaz (smog levels) seviyesiyle alakalı olduğunu
anlayabiliriz.
Dolayısıyla cevap kömür yakmanın (barbecue)
ocakta pişirmeye göre daha fazla karbonmonoksit
ortaya çıkardığını işaret eden A şıkkıdır.

A) bu soruya boşluktan sonra yanıt verilmediği
için seçilemez
B) araştırmanın hangi koşullarda yapıldığı ele
alınmıyor
C) doğru, boşluktan sonra kullanılan apparently
(açıkça) ifadesi zaten bir açıklama yapılmasını
gerektirirdi

Cevap A
D) kültürler arası benzerlikler konu dışı
E) katılımcıların kim olduğu ele alınmıyor
Soru 65
Cevap C
Öğretmen ve ebeveyn öğrencinin durumu
hakkında konuşuyor. Konuşma ilk aşamada
olumluyken (arkadaşlık kurma), son kısımda kötü
bitiyor (odaklanma sorunu).
Olumludan olumsuz mesaja geçiş için fakat, buna
rağmen gibi zıtlık aktaran bağlaçlar kullanılır. Tek
zıtlık bağlacı E seçeneğinde (but) var.

Soru 67
Boşluktan sonra so (böylece) bağlacının
kullanılması önceki söylenenin onaylandığı
anlamına geliyor. Hem bu cümlede hem de B
seçeneğinde çevresel faktörler sayesinde ömrün
uzadıpı ele alınıyor.

Cevap E
Cevap B
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Soru 68

Soru 70

Bilim çevreye yönelik olarak herkesin
onaylayacağı ortak bir çerçeve üretmez, bunun
yerine her biri belirli bir ideolojik bakış
açısından geçerli olabilen çeşitli görüşler
üretir.

Huntington hastalığı, aşamalı olarak kişiyi
kasları, mantığı ve duygularından mahrum
bıraktığından dolayı acayip şiddetli özellikleri
sebebiyle insanoğlunca bilinen en yıkıcı
hastalık olarak tanımlanmıştır.

Instead (bunun yerine) ifadesine alternatif olarak
sadece A seçeneğinde rather (yerine) kullanılmış.

A) not only but also bağlacına karşılık yok

B seçeneğinde de rather than (yerine) var, fakat
bunun arkasından gelen kelimeler sorudakilerden
çok farklı. Yani, eş anlam ilişkisi bozulmuş.
Cevap A

B) eventually (en nihayetinde) yerine aşamalı
olarak (gradually) kullanılmalıydı
C) doğru
D) hızlıca zarfının karşılığı yok
E) en kötü hastalık olduğu bilgisi eksik

Soru 69
Cevap C
Dünyanın en değerli balığı olan mavi yüzgeçli
ton balığı stokları öylesine düşük bir seviyeye
indi ki bir çok bilim adamı balığın yok olmaya
doğru yol alabileceğini iddia ediyor.
A) en değerli yerine sadece değerli denmiş
B) en değerli yerine en arzulanan denmiş
C) en değerli yerine sadece değerli denmiş
D) doğru

Soru 71
Değişmekte olan iklim insanların lokasyonu
ve yaşam biçimlerine bağlı olarak dünyanın
her bir yerinde olumsuz etkilere sahip
olacaktır, fakat insan nüfuslarının
karşılaşacağı ardıl sağlık problemlerinde
büyük farklılıklar olacaktır.
A) sağlık problemlerindeki farklılıklar ele
alınmıyor, herkes kötü etkilecek deniyor

E) soruda zıtlık bağlacı yok, fakat burada var
Cevap D

B) soruda zıtlık bağlacı (however) var, fakat
burada yok
C) sağlık problemlerindeki farklılıklar ele
alınmıyor, sadece sağlık problemlerinden
bahsediliyor
D) soruda zıtlık bağlacı (however) var, fakat
burada yok
E) doğru
Cevap E
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Soru 72
Soru 76
Paragrafta mutluluğu ölçme yöntemleri tek tek
sıralanıyor. Şıklar arasında buna uygun tek
yöntem C seçeneğindeki experience sampling.
Cevap C

Bütün paragrafta kendi bahçe ürününüz olan
otların ne kadar iyi tat vereceği aktarılıyor. Fakat,
E seçeneğinde mangal ateşiyle alakalı bilgi
konuyu büyük ölçüde saptırıyor.

Soru 73

Cevap E

Paragraf tamamıyla gelecek zamanda yazıldığı
için gelecek zaman çekimi içermeyen B ve D
seçenekleri hariç hepsi elenir. B seçeneği yanlış,
çünkü boşluğun üstünde ve altındaki cümlelerin
aksine şirketlerden bahsetmiyor.

Soru 77

Cevap D

For example (5 numaralı cümle) sonrasında
kokunun anıları tetiklediği ele alınıyor. Aynı
mesaj 3 numaralı cümlede mevcut, fakat 4
numarada yer almıyor. Bu yüzden, 4 numaralı
cümlenin dışarı atılması gerekiyor.

Soru 74
Boşluktan hemen sonra this is not the case
(durum böyle değil) denmesi eskiden farklı bir
şeyin mevcut olduğunu işaret ediyor. Şıklar
içerisinde geçmiş zaman anlamı özellikle A
seçeneğinde öne çıkıyor.
Bir zamanlar bebeklerin öğrenemediği ve
hatırlayamadığına inanılırdı. Durum artık böyle
değil, erken yaşta öğrenmenin ve hatırlamanın
gerçekleştiğine yönelik kanıtlar çeşitli çalışmalar
tarafından doğrulanıyor.

For example (örneğin) sonrasında kullanılan
cümlenin benzeri bir önceki cümlede mevcut
olmalıdır.

Cevap D

Soru 78
3 numaralı cümlede çekirdekleri ayıklayan (they
extract seeds) kimseler var.
They, the, this gibi zamirlerin kime, neye atıf
yaptığı bir önceki cümlede belli olmak
zorundadır.

Cevap A

Soru 75

Çekirdek ayıklayan bu kimseler 1 numaralı
cümlede yer alan çiftçilerdir. 2 numaralı cümlede
they zamirinin kime karşılık geldiği bulunamadığı
için bu cümle akışı bozar.

Boşluktan sonra this is a horrifying prospect (bu
çok kötü bir olasılık deniyor), bu yüzden doğru
cevap mutlaka olumsuz anlam içeren bir cümle
Cevap B
olmalı. Sadece C seçeneğinde negatif anlam
dikkat çekiyor: Hawking cihaz olmadan konuşma
yetisini kaybedebilir.
Diğer seçeneklerde anlam oldukça pozitif.
Cevap C
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Soru 79
Bütün paragraf gıdaları kurutarak muhafaza etme
temasını işlerken, 3 numaralı cümle kurutma
yerine dondurmayı ele alıyor ve akışı bozuyor.

Cevap C

Soru 80
2 numaralı cümlede yer alan these interactions (bu
etkileşimler) ifadesi önceki cümlede bir dizi
etkileşime karşılık gelmeliydi, fakat gelmiyor. Bu
yüzden yanlış atıf sebebiyle kendisi eleniyor.
They, these, this gibi zamirlerin kime, neye atıf
yaptığı bir önceki cümlede belli olmak zorundadır.
Cevap B
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YDS 2013 Sonbahar

Soru 3

Soru 1

Sağ ve sol ellilik arasındaki farklılıkları
açıklamayı hedefleyen bir dizi teori vardır, ve
bazıları diğerlerinden daha deneyseldir.

Ebeveynler çocuklarına birisine sabır göstermenin
ille de uygunsuz davranışlarına katlanmak
zorunda oldukları anlamına gelmediğini
öğretmelidir.
A) do away with: sonlandırmak
B) look down on: küçük görmek
C) put up with: katlanmak
D) get up to: gizli kapaklı işler yapmak

A) carry out: yapmak, yürütmek
B) take over: devralmak, sollamak
C) refer to: atıfta bulunmak
D) account for: açıklamak, oluşturmak
E) give away: bağışlamak
Cevap D

E) come out of: gelmek
Cevap C

Soru 4

Soru 2

Psikologlar insanların sadece ayakkabılara
bakarak bile yaş, gelir düzeyi ve kişilik özellikleri
hakkında tahminlerde bulunabileceklerini
göstermişlerdir.

Günümüzün en etkili ağrı kesicilerinden biri olan
parasetamol 1890’larda bulundur fakat acıyı tam
olarak nasıl hafiflettiği bir gizemdir.
A) adversely: ciddi, kötü bir şekilde
B) precisely: tam olarak, açıkça
C) increasingly: artan bir şekilde
D) comparatively: nispeten
E) mistakenly: hatalı bir şekilde

A) regularities: düzenlilik
B) incentives: teşvik
C) requisites: gereksinim
D) tendencies: yatkınlık
E) estimates: tahmin
Cevap E

Cevap B
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Soru 5

Soru 7

İngilizcenin uluslararası bir dil olarak hızlı
büyümesi İngilizcenin günümüzdeki konumu
hakkında bir dizi ilginç tartışmayı harekete
geçirmiştir.

Tarih verilmeyen, ima edilmeyen durumlarda
geçmiş zaman çekimleri seçilemez.

A) confirmed: onaylamak
B) postponed: ertelemek
C) stimulated: harekete geçirmek, canlandırmak,
teşvik etmek
D) weakened: zayıflatmak

Bu tür durumlarda olay tekrarlanabilir nitelikteyse
geçmiş zaman yerine present perfect zaman
tercih edilir.
B ve C geçmiş çekimleri içerdiği için elenir.
Benzer şekilde gelecek zaman çekimleri de
şaibelidir, çünkü onlar için de tarihin en azından
ima edilmesi gereklidir.

E) distinguished: ayırt etmek

D seçeneği, 2. kısım edilgen olduğu için elenir.
Çünkü bu kısımda bilim adamları kıtanın
değişmekte olan yüzünü ortaya çıkarıyorlar.

Cevap C

Cevap A

Soru 6

Soru 8

Uluslar arasındaki ticaret ekonomik gelişim için çok Belirli kavramsal stratejiler öğrenilemeden önce
önemli olduğundan dolayı, çoğu ülke yabancı
belirli ölçüde bilişsel gelişim erken çocukluk
pazarlarda ürünlerini ve hizmetlerini satabilmeye
eğitimi döneminde elde edilmelidir.
isteklidir.
A) In case: olursa diye / olası problem ve önlemi
A) insufficient: yetersiz
yan yana getirmelidir
B) inconsistent: tutarsız

B) Now that: dolayı, madem ki / sebep sonuç
ilişkisi kurmalıdır

C) entitled: … hakkına sahip olmak
D) vulnerable: savunmasız

C) Unless: -mezse, -medikçe / tehdit, uyarı
içermelidir

E) eager: istekli

D) Before: önce

Cevap E

E) Just as: tıpkı gibi, -iken / benzetne yapmalıdır
Cevap D
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Soru 9

Soru 12

2011 yılı ifadesi, kısmen de olsa geçmiş zaman
çekimi içermeyen A, B, C ve D seçeneklerini
elememize izin verir.

Bir iş yerinde becerilerin standartlaştırılması
kurumsal politikaları az hatayla yürütebilsinler
diye personelin belirgin ölçüde eğitilmesini içerir.

Cevap E

A) because: çünkü

Soru 10

B) whereas: rağmen, halbuki

Kötü bir tecrübe sonrasında pozitif bir tavır
takınmak hem duygusal anılarda doğruluğu arttırır
hem de olumsuz durumları azaltır.

C) even though: rağmen

A) just / as: just as bu şekilde parçalanarak
kullanılamaz; birlikte yazılır

E) so that: -sın diye

B) both / and: hem hem de

D) as if: -mış gibi

İki cümle arasında amaç sonuç ilişkisi vardır, ve
boşluktan sonraki cümle amaç bildirdiği için so
that (-sın diye) bağlacı doğru yanıttır.

C) as / as: kadar
Cevap E
D) rather / than: yerine
Soru 13
E) so / that: öyle … ki …
Cevap B

Cümle 1: Yunus balıkları uyku esnasında
beyinlerinin yarısını kullanır.

Soru 11

Bu boşluk için during veya through kullanılabilir.

Savaş filmlerini düşündüğümüzde sıklıkla Vietnam
ve Avrupa gibi yerleri düşünürüz, fakat bu filmlerin
konumu genellikle ABD’dir.

Cümle 2: Bu onlara teknik olarak halen uyurken
tehlikeyi gözetleme becerisi verir.

A) only if: sadece olursa

Look for (aramak) eyleminden türemiş olan
lookout for danger kalıbı A seçeneğini doğru
kılar.

B) as: dolayı, -dıkça, gibi
Cevap A
C) but: fakat
D) given that: dolayı, düşünüldüğünde
E) thus: böylece
Often, generally gibi aşırılık ifadelerinin kullanıldığı
sorularda öncelik zıtlık bağlaçlarına verilir, çünkü
aşırılık kavramı dengelerin bozulduğunun başlıca
işaretidir.
Cevap C
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Soru 14
C) apart from: yanı sıra, haricinde
Evrenin genişlemesi ve nobel ödüllerinin verilmesi
geçmişte belirli bir döneme atfedilen eylemler
değildir, bu yüzden geçmiş zaman çekimi içeren
tüm seçenekleri eleriz. Geriye sadece D seçeneği
kalır.

D) in spite of: rağmen
E) instead of: yerine
Cevap A

NOT: modal eylemlere (may, might, should …)
have V3 takısı eklenince geçmiş zaman anlamı
kazanırlar.

Soru 17

Cevap D

Bir fast-food restoranına girin ve sıradan
insanları tamamıyla mantıksız bir iş yaparken
seyredebilirsiniz: kilo aldıran yemekler yemek.

Soru 15
A) similarly: benzer bir şekilde
Peynir her sağlıklı diyette yer almalıdır cümlesinde
in edatını kullanmak zorunludur.
B) competitively: rekabetçi bir şekilde
İlk kısımdaysa peynirin sahip olduğu özellikler with C) compulsorily: zorunlu bir şekilde
edatı ile belirtilmiş. İsimler, sahip olduklarıyla
nitelemek için with kullanabiliriz.
D) incidentally: tesadüfen
Cevap D

E) utterly: tmamıyla
Cevap E

Soru 16
Bu cümlenin çevirisinde ciddi bir problem var gibi
gözüküyor. In terms of seçeneğinin doğru yanıt
olmasının tek sebebi diğerlerinin kullanılamaz
nitelikte olmasıdır.
Zorlama çeviri: Zengin ve güçlü insanların suçları
diğer herhangi bir suçun altında yatan aynı
sebepler açısından açıklanabilir.
Yukarıdaki çeviri hiç hoş gözükmüyor, çünkü
gereğinden uzun bir şekilde yazılmış.

Soru 18
Bir fast-food restoranına girin ve sıradan
insanları tamamıyla mantıksız bir iş yaparken
seyredebilirsiniz: abur cubur, vücutları hakkında
kendilerini kötü hissettirmeye yatkın kilo aldıran
ve vücudu hastalıklara açık hale getiren
yemekler yemek.
Hastalıklara açık = open to diseases
To edatı ile -e, -a çevirisi elde ederiz.

Cümle yeniden yazılsaydı şöyle olabilirdi: The
motives for the crimes of the rich and the
powerful are not any different = Zengin ve güçlü
insanların suçlarının altında yatan sebepler hiç
farklı değildir.

Cevap B

A) in terms of: açısından, bakımından
B) prior to: önce
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Soru 19

Soru 21

Former (önceki) denmiş olması sonrakiyle
karşılaştırma yapıldığının işaretidir.

Boşluktan önce a time (zaman, dönem) kelimesi
var.

Seçenekler arasında karşılaştırma yapmaya izin
veren en uygun ifade: as opposed to.

Hangi sorusuna yanıt verip niteleme yapmak için
insanlar sonrasında who, cansız varlıklar
sonrasında which, yer isimlerinden sonra
where, zaman belirten kelimelerden sonra ise
when kullanırız.

A) in spite of: rağmen
B) as well as: yanı sıra
C) as opposed to: aksine
D) as a result of: sonucu olarak
E) owing to: sebebiyle

Time, period, age gibi kelimeler bir zaman
dilimini işaret eder ve when ile nitelenirler.
Çevrenin bulabildiğini yiyenleri desteklediği bir
dönemde = at a time when the environment
favoured those who grabbed whatever they
could

Cevap C
Cevap A
Soru 20

Soru 22

Kısaltma sorularında doğru çeviri kuralları
bilmekten daha önemlidir.
A) To know: bilmek için

Son araştırmalardaki bulgular, Kraepelin’in
şizofrenisi tanısı konulan çok sayıda bireyin bazı
ortak ve garip özelliklere sergilediği gözlemini
desteklemektedir.

B) Known: bilinen

A) gives in: teslim olmak

C) To have known: bilmiş olduğu

B) backs up: desteklemek, arka çıkmak

D) Having known: bilen

C) gets through: geçmek, başarmak

E) To be known: bilinmek (için)

D) leaves out: dışlamak

Geçici indirim olarak bilinen şey şu an mevcut
olan küçük ödülleri daha sonraki büyük
faydalardan daha arzu edilir bulma
yatkınlığımızdır.

E) fights down: savaşmak
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Soru 23

Soru 25

Belirli bir hastalık tanısının konulduğunu
A) consequently: sonuç olarak
göstermek için diagnosed kelimesini with edatı ile
kullanmak zorunda kalırız. Bu durumda with
B) for example: mesela
edatının Türkçe karşılığı yoktur.
C) in short: kısaca
Diagnosed with schizophrenia = şizofrenisi tanısı
konulan
D) otherwise: yoksa
Cevap A

Soru 24
Risk faktörünü ve uyarı işaretlerini bilmek bir çok
çocuğu en uygun tedavi için çok geç
tanılanmaktan kurtarabilir.
Paragraf şizofreni tanısıyla alakalı genel bilgilere
yer verdiği için geçmiş zaman çekimi içeren A, D
ve E seçenekleri elenir.

E) unfortunately: maalesef
Üstteki cümlede risk faktörlerini ve uyarı
işaretlerini tanımanın erken teşhise izin vereceği
belirtiliyor. Soru cümlesinde ise bu duruma otizm
hastalığıyla birlikte örnek veriliyor.
Çeşitli faaliyetler sonucu otizm işaretlerini içeren
kitapçıkların yayınlandığı ve aynısının şizofreniye
uyarlanabileceği belirtiliyor. Yani, otizm örnek
olarak kullanılıyor.
Cevap B

B seçeneğini ise kurtarmalıdır yerine kurtarabilir
çevirisini kullanmak daha uygun olduğu için eleriz.
Amacın buradaki ihtimali vurgulamak olduğu
aşikardır.
Cevap C

Soru 26
Boşluktan sonra bir çok öğenin sıralanması belirli
bir konuya dair örnekler verildiğini işaret ediyor.
Örnek verildiğini göstermek için gibi anlamına
gelen such as kullanılır.
A) due to: yüzünden
B) despite: rağmen
C) besides: yanı sıra
D) such as: gibi
E) unlike: aksine
Cevap D
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Soru 27

Soru 29

Fakat eskiden keşfettikleri kalıntılar
kendilerinden türemiş oldukları kuşlar
hakkında az bilgi sunuyordu ...

Çeşitli sayıda sağlıklı gıda içeren diyetlerin
uzun süreli sonuçlar üretme ihtimali daha
olasıdır ...

Soruda iki farklı they zamiri var ve bunlara
mutlaka karşılık bulunmalı. Bir tanesi keşif yaptığı
için bilim adamları, diğeri ise kuşlardan türediği
için penguenler olmalı.

A) Türkiye’de kısa vadede yağ tüketimi
azaldığından dolayı - soru cümlesinde Türkiye ile
bağ kuran bir şey yok

Bilim adamlarına yer veren tek seçenek D.
D seçeneği: bilim adamları 150 yıldan fazladır
penguen fosillerini bilmektedir
Cevap D

Soru 28
Sera gazı salınımlarını bugün dengeli hale
getirecek olsaydık bile

B) makul ve sağlıklı bir beslenme düzeni
geliştirmezsek - unless içeren cümleler tehdit ile
biter
C) bir gıda kategorisini kısıtlamak veya ortadan
kaldırmak besin açısından uygun olmasa da insanlar bu kısıtlamayı hep yapıyor biçiminde bir
cümle ile tamamlanması gerekir
D) vejetaryen bir diyetin bazı insanlar için iyi
fakat diğerleri için kötü olduğu gerçeği yüzünden
- soru cümlesinin vejetaryen beslenme ile bağ
kuran bir kısmı yok

If bağlacının bulunduğu cümlede geçmiş zaman
E) ister formal bir kilo kaybı programının ister
çekimi varsa (were to stabilize) diğer cümle would, kişisel bir girişimin parçası olsun
could veya might ile tamamlanır.
Cevap E
Sadece C seçeneğinde would mevcut.
C seçeneği: ısı ve deniz seviyesi yüzlerce yıl
boyunca artmaya devam ederdi
Cevap C

Soru 30
Dilin gelişimini anlamaya çalışmanın sonucu
olarak ...
Bu cümlede özne yok, dolayısıyla buradaki
eylemi gerçekleştiren (dili anlamaya çalışmak)
doğru cevabın öznesidir.
Seçenekler arasında dili anlayabilecek olan tek
özne E seçeneğindeki akademisyenlerdir
(scholars).
Ek bilgi: in + Ving kalıbı … sonucu olarak çevrilir
Cevap E
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Soru 31
Aşılama, antibiyotikler, sanitasyon ve daha iyi
bakım sayesinde ...
Bunların sonucunda ortaya olumlu bir şey çıkması
gerekir, ve sadece B seçeneğinde daha fazla
yaşamaya vurgu yapılarak pozitif bir mesaj
veriliyor.

Soru cümlesindeki few (az kişi) ifadesi başka bir
grupla karşılaştırma yapıldığını işaret ediyor. En
güçlü karşılaştırma adayları D ve E
seçeneklerindeki çoğu kimse ifadeleridir.
D seçeneği yanıt olamaz, çünkü hem soru
cümlesi hem de bu şık zıtlık bağlacına rağmen
olumsuz anlam içeriyor. Biri olumlu diğeri
olumsuz olmalıydı.

Diğer şıklarda ölümcül hastalıklar, çocuk ölüm
oranı, kısa yaşamak gibi olumsuzluklara yer
verilmiş.

Cevap E

Cevap B

Soru 34

Soru 32

Hükümet ve bir çok şeyin hızlıca değiştiği iş
dünyası arasındaki ilişki çok karmaşık
olduğundan dolayı ...

Bazı müzik türleri bizi mükemmeliyetiyle
büyüler ...
Seçenekler arasında sadece B us (bizi) zamirini
dikkat alarak we zamirine yer veriyor.
B seçeneği: onların hangi duyguları yansıttıklarını
anlamakta güçlük çeksek de
Cevap B
Soru 33
Az kişi uyku düzenindeki değişikliklerin de
nasıl etki sahibi olabileceğini fark edebiliyor ...

A) tarih vermeden zaman uyumu bozulamaz
(istisna: since, as if, as though)
B) sadece bir kaç endüstriden bahsedilmesi
kapsamı daraltıyor; bütün iş dünyasından
bahsetmek gerekirdi
C) bunun sonucunda dergilerin fiyatının yüzlerce
dolar olması gerçekleşemez
D) the subscriber (kayıt olan kimse) soru
cümlesinde belirtilmiyor
E) doğru, son gelişmeleri açıklamak için hızlı,
uzman bir medya kaynağına ihtiyaç duyulur

A) kötü bir uyku kişinin tüm gününü mahvettiğinde
Cevap E
B) uykusuz insanlar uykusuzluğun üstesinden
gelmek için ilaç alarak çözüm bulmaya çalışır
çalışmaz
C) doktorlar yaşlıların uyku düzenini düzenlemek
için ilaç verdiğinden dolayı
D) çoğu uykusuz kişiye kafein içeren içecekleri
kesmeleri ciddi bir şekilde tavsiye edilse de
E) çoğu kimse sağlıklarının spor ve beslenmeye
nasıl bağlı olduğunu takdir etse de
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Soru 35

Soru 37

Diğerleriyle sözsüz iletişim (beden dili)
geliştirirler ...

Bırakmak (left his mark) ana eylemi sadece D
seçeneğinde kullanılmıştır.

A) problem yaşanmasını sonucu beden dilini
kullanmak olamaz

Cevap D

B) halüsinasyon görüldüğü için beden dili
kullanılmaz

Soru 38
A) özne inek değil

C) unless içeren cümleler tehdit, uyarıyla
sonlanmalıdır; soru cümlesinde tehdit yok
D) doğru, çocuklar herhangi bir dili konuşamadan
önce beden dilini kullanırlar

B) ana eylem keşfedildi (was discovered) değil
C) özne inek değil
D) thus (dolayısıyla) bağlacı fazla

E) aile bireyleriyle iletişim geliştirilmediği sürece
ortaya çıkan sonuç kötü bir şey olmalı; beden dilini E) doğru
kullanmak kötü bir şey değildir
Cevap E
Cevap D
Soru 39
Soru 36

A) as (dolayı) bağlacı fazla

Sorumlulukların nasıl planladığı ve ele alındığı
bir çok şirkette değişiyor ...

B) as a result of (sonucu olarak) fazla
C) yaklaşık 2 yıl sonra değil 2 yıl sonra olmalı

A) mevcut olan son teknolojik gelişmeler sebebiyle
D) doğru
B) yeni bir işe başlamak harika fırsatlar sunabilse
de - zıtlık bağlacı olmasına rağmen bu cümle de
soru cümlesi de olumlu anlama sahip, en az biri
olumsuz olmalıydı

E) Fatih Sultan Mehmet’in emri ifadesi eksik
Cevap D

C) telefon reklamcılığı satış gücünü hızlıca
büyütüyorken - whereas ile başka bir reklamcılık
türünü karşılaştırmak gerekirdi
D) teknolojik yenilik talep eden alıcıların aksine - 2
farklı insan grubunu karşılaştırmak gerekirdi
E) bazı satış görevlilerinin pazarlama yöneticileri
olmaları beklendiğinde - bu eylemin şirketlerin iş
stratejilerini etkilemez
Cevap A
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Soru 40

Soru 43

A) ana eylem ait olmak (belong) olmamalı

One can trace the radical anti-Western
movements back to these perceived causes. The
emphasis on regional, local, and new
nationalist thinking can partly be seen as a
reaction to globalization.

B) özne Basil Berstein olmamalı
C) doğru
D) özne Basil Berstein olmamalı

A) batı dünyasına tepkilerin sebebi bölgesel
protestolar değil, kendi değerlerini dayatmaları

E) ana eylem yapıldı (was done) olmamalı
Cevap C
Soru 41

B) medyanın ne kadarının küreselleşme
tarafından şekillendirildiği belirtilmiyor
C) aksine, modern medya küreselleşmeyi
destekliyor

A) doğru
B) ana eylem hazırlar (prepare) olmalı

D) Hintli filmlerin başka yerlerde de evde olduğu
kadar dikkat çekiyor, dolayısıyla batıda ilgi
görmüyor demek doğru olmaz

C) ana eylem hazırlar (prepare) olmalı
D) istendiği için ifadesi bir sebep sonuç bağlacı
gerektirir, fakat soru cümlesinde yok

E) doğru, protestocular küreselleşmenin yerel
kültürler üzerindeki etkilerini eleştiriyor
Cevap E

E) ana eylem hazırlar (prepare) olmalı
Cevap A

Soru 44
Küreselleşmeyi destekleyenler ...

Soru 42
B hariç tüm seçeneklerde ana eylem yanlış
kullanılmış. Diğer seçeneklerde kullanılan
başvurmak ve oluşturmak eylemleri soru
cümlesine göre ana eylem değildir.
Cevap B

Optimists see this mingling of world societies as
a chance to integrate ‘the foreign’ into one’s
own cultural value system and in this way to
increase mutual tolerance.
Küreselleşme taraftarları açık bir şekilde kültürler
arası etkileşimin artacağını, ve toplumların
birbirini ortak değerler geliştirerek daha iyi
anlayacağını düşünüyorlar.
Bu mesaj doğrudan C seçeneğinde yer alıyor.
Cevap C
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Soru 45

Soru 47

Küreselleşme karşıtları ...

As an event planner who conceives, designs and
orchestrates every type of event from corporate
affairs to weddings, it is my responsibility to put
together and manage the individual creative
teams that are contributing to the occasions.

In contrast, critics emphasize the economic
dominance of rich industrial nations in the
media, through which they force their Western
model of affluence on the weaker countries for
their own economic advantage.

Küreselleşme karşıtları A seçeneğinde olduğu gibi
küreselleşmenin zengin uluslara çok daha fazla
fayda sağladığını düşünüyor.

A) her takım liderinin ön plana çıkma şansı yok,
amaç organizasyonu düzgün yürütmek
B) organizatör müşteri ve diğer takımlar arasında
denge sağlıyor, sadece müşteri dikkate alınmıyor

Cevap A

C) doğru, organizatörün görevi farklı takımların
uyum içerisinde çalışması

Soru 46

D) takımlar bağımsız çalışmıyor, aynı hedef
doğrultusunda üstlerine düşeni yapıyorlar

A) hayır, zenginler fakirleri daha çok etkiliyor
B) doğru, küreselleşmeyi hem savunanlar hem
karşı çıkanlar var

E) eğer doğru yönetilmezlerse farklı kişilikler
projeyi yavaşlatabilir, bu organizatörün yönetim
becerisine bağlı
Cevap C

C) küreselleşmenin etkileri bir çok alanda ve
toplulukta görülüyor, dolayısıyla etkilerini tek taraflı
olarak düşünmek doğru olmaz
D) ulusalcıların neden güçlendiğini küreselleşme
tek başına açıklayamaz, kısmen açıklar (son
cümle: partly seen as a reaction)
E) olumsuz yönlerden etkilenenler fakir uluslar,
zenginler değil
Cevap B
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Soru 48

Soru 50

Together, we do everything from selecting the
perfect invitations to installing temporary
roads in order to provide access to an event.

A) ana konsepti takım liderleri değil organizatör
belirliyor

A) ana görev davetiye seçmek değil, bu işlerden
sadece bir tanesi

B) kurumsal şirketlerin organizasyonlarına
parçada yer verilmiyor

B) doğru, organizatörlerin davetiye seçmek, geçici
yollar inşa etmek gibi çok kapsamlı görevleri
olabiliyor

C) talım liderlerinin başka takımlara geçmesi
olası değil, çünkü bir takım davetiye hazırlarken
diğeri inşaat yapıyor olabilir, yani takımlar benzer
işler yapmıyor

C) yaratıcı kişilerle çalışmak problem çıkmasını
engellemiyor, aslında iyi yönetilmezlerse
problemleri tetikliyor

D) doğru, paragrafı yazan kimse yetenekli
insanların farklı taleplerinin doğurduğu bir
ortamda çalışmaktan memnun

D) işin önemini anlamak takım liderlerinden daha
çok organizatöre ait

E) çalışma programını takım liderleri değil,
organizatör belirliyor

E) her takımın lideri zaten belli, organizatör sadece Cevap D
onları bir arada çalıştırıyor - onları kendi seçmiyor Soru 51
Cevap B

Russell’a göre ...

Soru 49

And it is always these beneficiaries of the
system, says Russell, who are heard praising the
Artistik bireylerle birlikte çalışmanın getirdiği
virtues of ‘honest toil’, giving a moral mask to a
ana zorluk ...
system that is manifestly unjust. And this fact
alone should prompt us to re-evaluate the ethics
I deal with a lot of high-profile, artistic individuals of work
– people who are extremely knowledgeable and
well-known in their own right. They are passionate A) çalışmayı tamamıyla reddettiğini işaret eden
and talented individuals who often have their own bir ayrıntı paragrafta yok
vision of how they want particular elements of
events designed and executed. Therein lies the
B) her ne kadar az çalışmayı benimsemiş olsa
challenge.
da, toprak sahiplerini övmüyor
C seçeneğinde ve parçada belirtildiği gibi artistik
bireyler işleyişe dair kendi fikirlerinin ön plana
çıkmasını istiyorlar ve bu da müşterinin talepleriyle
çatışma potansiyeline sahiptir.
Cevap B

C) işsiz kalmayı övmüyor, sadece mevcut iş
ahlakını eleştiriyor
D) doğru, iş ahlakının işçileri ezecek ve belirli
kitlelerin hakimiyetini devam ettirecek şekilde
düzenlendiğini düşünüyor
E) ruhsal yenilenme kavramı parçada yer almıyor
Cevap D
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Soru 52

Soru 55

İş hakkında bir çok fikir ...

Dikkat dağınıklığı hastalığı üzerine
istatistikler ...

Indeed, he claims that many of our ideas about
work are little more than superstitions, which
should be swept away with rigorous thinking.
Russell’a göre iş hakkındaki düşüncelerimiz
üzerine yoğun bir şekilde kafa yorunca ortadan
kalkacaktır. C seçeneği doğrudan bu mesajı
yansıtmaktadır.

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
is diagnosed in 2 to 5 percent of children
between the ages of 6 and 16; approximately 80
percent are boys.
D seçeneğinde de belirtildiği üzere dikkat
bozukluğu erkek çocuklar arasında daha
yaygındır.

Cevap C
Soru 53

Cevap D

Büyük Buhran esnasında yayımlanan In Praise
of Idleness kitabının amacı ...

Soru 56

For Russell, however, the economic chaos of the
time was itself the result of a set of deep-rooted
and mistaken attitudes about work.
Kitabın amacı ekonomik kaosa sebep olan
faktörün aslında sistemi ayakta tutan iş hayatına
yönelik düşüncenin kendisi olduğudur.
Cevap A
Soru 54
Russell’e göre dürüst yorgunluk kavramı ...

Dikkat bozukluğu olan çocuklar … güçlük
çekiyorlar.
The typical symptoms of distractibility,
hyperactivity and agitation occur at all ages,
even in adults who have the condition, but with
considerable disparity. Children often seem
forgetful or impatient, tend to disturb others and
have a hard time observing limits. Poor impulse
control manifests itself in rash decision-making,
irrational actions and rapid mood swings. The
child acts before thinking.

And it is always these beneficiaries of the system, A) kararlarını dikkatlice almıyorlar
says Russell, who are heard praising the virtues of
‘honest toil’, giving a moral mask to a system that B) doğru, kendilerini, hareketlerini ve modlarını
is manifestly unjust. And this fact alone should
kontrol edemiyorlar
prompt us to re-evaluate the ethics of work.
C) pek normal davranmıyorlar
Russell’a göre dürüst yorgunluğu övenler aslında
çalışmayan, öncelik sahibi kitleler. Russell, sırf bu D) büyüdüklerinde yalnızlığa yönelme ihtimalleri
yüzden bile iş ahlakının gözden geçirilmesi
yüksek, çocukken değil
gerektiğini düşünüyor.
E) düşüncelerine karşı çıkmadan doğrudan
Buna en benzer mesaj C seçeneğinde karşımıza
istediklerini yapmaya çalışıyorlar
çıkıyor: dürüst yorgunluktan anladığımız şey
seçkinlerin yönetimine son vermek için tekrar
Cevap B
gözden geçirmeli.
Cevap C
Bu kaynak sadece bireysel kullanım için hazırlanmıştır. Ticari amaçla kullanılamaz. erginhoca.com

Ergin Hoca

2013 – 2017 arası çıkmış YDS sorularının çözümü

Soru 57

Soru 59

Dikkat bozukluğu tanısı ...

Dr. Brescoll’un çalışması … öne sürüyor.

Precursor behaviours such as a difficult
temperament or sleep and appetite disorders have
often been found in children younger than 3 who
were later detected to have ADHD, but no definite
diagnosis can be made in those first three
years.

Taking responsibility for your mistakes may
sound praiseworthy, but the angry candidate
was rated as more competent than the sad
one, and better able to cope with a position of
high responsibility.

3 yaşına kadar rahatlıklar yapılamıyor, bu yüzden
B seçeneğinde işaret edildiği üzere 3 yaşından
sonra daha düzgün bir biçimde tanı koyulabilir.

Çalışmanın sonucuna göre sinirli insanlar iş
yerinde daha becerikliymiş gibi görünüyor. Bu
mesaj E seçeneğinde doğrudan yer alıyor.
Cevap E

Cevap B
Soru 60
Soru 58
Sinirin faydalı bir şekilde kullanılması için ...
Dikkat bozukluğu semptomları ...
Physical restlessness often diminishes in
teenagers, but attention failure continues and
can often become associated with aggressive or
anti-social behaviour and emotional problems, as
well as a tendency towards drug abuse.

For anger to have positive effects, it needs to be
used occasionally, targeted carefully and
expressed appropriately.
Sinirin kendi lehinize kullanılması için her zaman
değil, yeri geldikçe ve dikkatli - uygun bir şekilde
ortaya çıkması gerekiyor.

A) doğru, zamanla biçim değiştirebiliyor
B) kızlar ve erkekler arasındaki semptom
farklılıkları parçada yer almıyor
C) 3 yaşından sonra tanılama için ileri düzey
yöntemler ve aletler gerekmiyor

Bu mesaj dolaylı yoldan da olsa sadece E
seçeneğinde var: whom (appropriately), when
(occasionally), how (carefully)
Cevap E

D) hastalık üzerinde ebeveyn davranışının önemi
ele alınmıyor
E) dikkat bozukluğunun genetik kökeni parçada ele
alınmıyor
Cevap A
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Soru 61

Soru 63

Western business culture regards anger as an
expression of dominance whereas in Asia it is
seen as a loss of control.

Konuşmada genç insanların planlamaya pek
vakit ayırmadığı tartışılıyor.

A) siniri çabuk bozulanlar kendilerini uzlaşmacı
bulanlar değil

A) Ender’e göre işler kendiliğinden düzelmiyor;
Ender planlama ve hedef koyma taraftarı

B) kariyer beklentileri konu dışı, bütün konuşma
B) Asyalılar sinirli insanları kontrolsüz buluyor ve iş planlama üzerine kurulu
dünyasında istemiyor
C) ebeveynler konu dışı
C) batılılar sinire olumlu bakıyor
D) orta yaşlı insanlar konu dışı
D) doğru, farklı kültürler iş yerinde sinire farklı
gözle bakıyor
E) doğru, gençlerin planlama yapmadığı
vurgulanıyor
E) doğu ve batı toplumları içinde insanların
sinirlenme sebepleri parçada ele alınmıyor
Cevap E
Cevap D
Soru 64
Soru 62
A) doğru, sinir doğru yer, zaman ve biçimde
kullanılırsa faydalı olabilir
B) sinir yönetim programları konu dışı
C) üzüntünün sinirden daha fazla kabul gördüğü
paragrafta belirtilmiyor, ima edilmiyor
D) Brescoll ve Adam’ın bulguları çatışmalı değil,
ortak noktaları var

Tarık ve Uğur küresel ısınmanın gerçek olup
olmadığı üzerine tartışıyorlar.
Boşluktan sonra hayır yapmadım, daha fazla
bilgi sahibi olmalıyım dendiği için buna uygun
bir soru yöneltmek ve bunun bilgi sahibi olmakla
alakası olması gerekiyor.
Buna en uygun soru B seçeneğindeki okumadın
mı olmalıdır.
Cevap B

E) sinir bu parçada negatif bir duygu olarak ele
alınmıyor
Cevap A
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Soru 65

Soru 68

Sağlık psikolojisinin nasıl katkı sağladığı üzerinde
bir diyalog görüyoruz.

Turizm endüstrisi ve çevre arasında
gelecekteki sağlıklı bir birlikteliğin keyfini
sürmek için güçlü bir ittifak kurulmalıdır.

A, B ve E seçeneklerindeki sorulara evet, hayır
veya eş değer biçimde yanıt vermek gerekirken
boşluktan sonra böyle bir cevap göremiyoruz. Bu
yüzden bu şıklar elenir.
D seçeneği yanlış çünkü konuşmanın amacı
klinikte çalışanların maruz kaldığı muamele değil.

A) bu cümlede ittifak kurulmalı tavsiyesi yok
B) doğru
C) bu cümlede ittifak kurulmalı tavsiyesi yok
D) bu cümlede ittifak kurulmalı tavsiyesi yok

Cevap C
E) uzun bir süre boyunca (for a long time) ifadesi
yerine gelecekte denmiş olmalıydı
Soru 66
Cevap B
Serap ve Hakan bilimin vardığı her sonuca
güvenip güvenmememiz gerektiği konusunda
tartışıyorlar.

Soru 69

Serap güven duymazken, Hakan ise güvenmeye
yatkın.

Çoğu akıllı telefon sadece ekran ve çok az
diğer kısımlardan oluştuğu için
düşürüldüğünde çirkin bir şekilde kırılma
yatkınlıkları vardır.

Tüm şıklar arasında güvenmeyi öne çıkaran tek
seçenek A’dır.

A) telefonların neredeyse tamamıyla ekrandan
oluştuğu belirtilmiyor

Cevap A
B) doğru
Soru 67
Öğretmen ve öğrenci hastane bahçelerinin
özellikle küçük hastalar üzerindeki etkisi hakkında
konuşuyorlar.

C) telefonların neredeyse tamamıyla ekrandan
oluştuğu belirtilmiyor
D) telefonların neredeyse tamamıyla ekrandan
oluştuğu belirtilmiyor

A, B, C ve E seçeneklerini basitçe konunun en can E) telefonların neredeyse tamamıyla ekrandan
alıcı kavramlarından biri olan hastalardan hiç
oluştuğu belirtilmiyor
bahsetmediği için eleriz.
Cevap B
D seçeneğinde ise hastalar dolaylı yoldan da olsa
örnek verir misin sorusuyla konuşmaya dahil
oluyorlar.
Cevap D

Bu kaynak sadece bireysel kullanım için hazırlanmıştır. Ticari amaçla kullanılamaz. erginhoca.com

Ergin Hoca

2013 – 2017 arası çıkmış YDS sorularının çözümü

Soru 70

Soru 72

Büyük bir bestekar olmanın yanı sıra, Haydn;
Mozart ve Albrechtsberger’i içeren belirli
sayıda önemli figürü desteklemiş ve onlara
eğitim vermiştir.

Boşluğu altında the meat denerek bit et grubuna
atıf yapılıyor, bu yüzden doğru cevap içinde bir et
türü bulmalıyız.
Tek seçenek C şıkkında yer alan tavuk eti.

A) doğru
Cevap C
B) Mozart gibi isimlere ders verildiği bilgisi eksik
Soru 73
C) Haydn’i ünlü yapan sebebin Mozart’a ders
vermek olduğu soruda belirtilmiyor (muhtemelen
zaten ünlüydü)
D) döneminin en büyüklerinden biri değil, tüm
zamanların en büyük bestecilerinden biri
denmeliydi
E) Mozart ve Albrechtsberger’in bestekar olduğu
soruda belirtilmiyor

Paragrafta uzun süre işsiz kalan insanların tekrar
iş bulma ihtimalinin gittikçe azaldığı belirtiliyor.
Seçenekler arasında işsiz kalan bu insanları
cevaba dahil eden (these people) tek seçenek
var. Diğer seçeneklerde bu insanlardan ziyade
işsizlik oranı, şirket gibi kavramlar ele alınıyor.

Cevap A

Paragrafın amacı her şeyden önce bu insanların
durumunu ele almak olduğu için işsizlik oranı gibi
kavramlar yeterince kapsamlı olamaz.

Soru 71

Cevap B

Uluslararası piyasa üzerinde kahve ticaretini
etkisi sadece petrolün gerisinde kalır.

Soru 74

A) petrol en önemlilerden biri değil en önemlisi
B) petrole talebin arttığı belirtilmiyor
C) petrol 2 değil 1 numara
D) doğru
E) petrolün en değerli olduğu anlaşılmıyor

Paragrafta kimlik algısı oluşturmak açısından
etkili olan öğeler sıralanıyor. Boşluk üstünde stil
ön plana çıkarken, boşluk altında bunu ortaya
çıkaran en güçlü öğenin vücudumuz olduğu
belirtiliyor.
Dolayısıyla, doğru cevap kimlik algısını ortaya
çıkan ve bizim şekillendirdiğimiz bir şeyler
içermeli. Buna en uygun örnekler B seçeneğinde
mutfak, araba gibi kavramlarla karşımıza çıkıyor.

Cevap D
Cevap B
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Soru 75

Soru 79

Duruma göre konuşma biçimimizi nasıl
değiştirdiğimiz ele alınıyor. Buna ilk örnek
yabancılarla ve çocuklarla konuşurken yavaş ve
kısa konuşmamızken, ikinci örnekse B
seçeneğinde yer alan bir mülakat içerisinde uzun
uzun ve karmaşık yapıları kullanmamızdır.

Paragrafta bisikletin tarihsel gelişim süreci ele
alınırken son cümlede bisikletin hangi
materyalden yapıldığı belirtilerek akışın yönü
gereğinden keskin bir şekilde değişiyor.
Paragrafın amacı bisiklet üretim malzemelerini
değerlendirmek değil.

Cevap B

Cevap E

Soru 76

Soru 80

Paragrafta kişinin konuşma biçiminden kendisi
hakkında bilgi sahibi olabileceğimiz belirtilirken 4
numaralı cümlede hayvan türlerinde sesli
öğrenmeyle konu iyice saptırılıyor.
Cevap D

Paragrafın amacı bir yemeğin neden bazı
yerlerde daha pahalı olduğu algısının sebeplerini
sıralamak. Fakat, ilk cümle fiyatla bağlantı
kuracak herhangi bir ayrıntı barındırmadığı gibi
yerel mutfak, hamburger gibi konudan farklı
kavramlara yer veriyor.

Soru 77

Cevap A

Paragrafta alerji ve alerji türlerinin tanımlaması
yapılırken 3 numaralı cümlede tedaviden
bahsedilerek akışın yönü değiştiriliyor. Fakat,
tedaviye yönelik başka bir atıf olmadığı için bu
seçenek elenmelidir.
Cevap C

Soru 78
Paragrafta uçak biletlerinin gittikçe ucuzladığı,
fakat bunun da çevreyi olumsuz etkilediği
belirtiliyor.
Fakat son cümlede her iki durumla da alakasız
olan uçak bakım süreci ele alınıyor.
Cevap E
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YDS 2014 İlkbahar

Soru 3

Soru 1

Petrolle karşılaştırıldığında hidrojen temel olarak
temizdir ve yakıldığında karbon salınımına yol
açmaz.

Alzheimer yaşlı insanlarda majör bir zihin hastalığı
formudur ve uzun bir dönem içerisinde beyin
dokusunun bozulmasıyla karakterize edilir.

A) severely: ciddi, kötü bir şekilde

A) clarification: açıklama

B) fundamentally: temel olarak, esases

B) examination: inceleme, muayene

C) promptly: vakitlice

C) deterioration: kötüleşme, bozulma

D) gradually: aşamalı olarak

D) realisation: fark etme

E) relatively: göreceli olarak

E) prevention: engelleme

Cevap B

Cevap C

Soru 4

İnsanlar, e-postanın kendileri hakkında çok şey
söylediğini unutuyormuş gibi gözüküyorlar, fakat
Video oyunlar devasa yatırımları ve yoğun rekabeti o kişilik özelliklerini bile aktarabilir.
kendine çeken büyük bir sanayi hakine
geldiğinden onun özelliklerine yönelik kaygı
A) receive: almak
uyandıran bir dizi fikir vardır.
Soru 2

A) massive: büyük, devasa

B) eliminate: ortadan kaldırmak

B) constant: sürekli

C) overcome: üstesinden gelmek

C) challenging: zorlu

D) convey: aktarmak

D) repetitive: tekrarlayıcı

E) abandon: terk etmek

E) complementary: tamamlayıcı

Cevap D

Cevap A
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Soru 5

Soru 7

Çocukların kendi tecrübelerini anlama ve yansıtma Bir zaman bağlacı olan when’in kullanılması
gücü sözlü sembolleri kullanma becerilerine
zaman uyumu gerektirir.
bağlıdır.
A) zaman bağlaçlarının arkasında will
A) depends on: bağlı olmak
kullanılmaz
B) looks into: incelemek

B) zaman uyumu yok

C) complies with: uyum göstermek

C) doğru

D) brings about: sebep olmak

D) zaman uyumu yok

E) sends out: dağıtmak, yaymak

E) zaman uyumu yok

Cevap A

Cevap C

Soru 6

Soru 8

Ünlü Brezilyalı fotoğrafçı Salgado fotoğrafçılığa
1970’li yıllarda bir ekonomist olarak çalıştıktan
sonra başladı.

2003 yılı ifadesi soruda geçmiş zaman
çekimlerinin kullanılacağını işaret ediyor.

A) gave off: yaymak, salmak
B) took up: başlamak, üstlenmek

Geçmiş zaman çekimi içermeyen A, B ve D
seçenekleri hemen elenir.

D) pulled over: kenara çekmek

İlan etmek eylemi (announce) yapılacak bir
işlemi belirtmek için kullanılacağından dolayı
geçmişteki gelecek anlamı veren would’un
kullanılması B seçeneğindeki kalıplara göre daha
uygundur.

E) handed in: teslim etmek

Cevap E

C) called for: gerektirmek

Cevap B
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Soru 9

Soru 12

Her iki boşlukta da edilgen yapılar kullanılmalı,
çünkü devralınmak ve fethedilmek eylemlerinden
bahsediliyor.

Kalsiyumun rolü çok fazla dikkat çekmiş
olmasına rağmen çok az insan partneri
magnezyum olmadan kalsiyumun olması
gerektiği vücuda hizmet edemeyeceğini bilmez.

İkisi de edilgen yapı çekimleri içermeyen A, C
hemen elenir. B seçeneği past perfect (had V3)
yanında basit geçmiş zaman kullanılmadığı için
elenir.
E seçeneği de 17. yüzyılda fethediliyordu çevirisi
uygun olmadığı için elenir. 17. yüzyılda fethedildi
çevirisini içeren D seçeneği doğrudur.

Kalsiyum ve magnezyum arasındaki
karşılaştırma bizi whereas (rağmen, -ken,
halbuki) bağlacına götürür.
While ve whereas karşılaştırma yapmak için en
yaygın kullanılan bağlaçlardır.
Cevap B

Cevap D
Soru 13
Soru 10

İster kırsalda ister şehirde bir otel ona yönelik
ihtiyaç kanıtlanmamışsa inşa edilmemelidir.

Attribute (ilişkilendirmek) kelimesi to edatı ile
kullanılır. Bu tür kalıp bilginin gerektiği sorularda
A) in case: olursa diye / olası problem ve çözümü
cümleyi anlamak, çevirebilmek kalıbı bilmiyorsanız yan yana getirmelidir
bir şey ifade etmez.
B) unless: -mezse, -medikçe / bu soruda olduğu
Cevap A
gibi uyarı için kullanılır
Soru 11

C) though: rağmen

Of all kalıbı arasında anlamına sahiptir.

D) because: çünkü

Soruda devletin modern dünyadaki tüm görevleri
arasında, hiçbiri göz ardı edilmemeli ve hafife
alınmamalıdır çevirisi mevcuttur.

E) after: sonra
Cevap B

Cevap C
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Soru 14

Soru 16

Yüzyıllardır insanlar tıpkı iki akciğer ve iki böbreğe En çok evde istenmeyen yaralanmalardan çeken
sahip olduğumuz gibi iki beyne sahip olduğumuzu çocuk ve yaşlıların aksine gençler ve orta
düşündü.
yaşlılar genellikle iş yerinde yaralanırlar.
A) until: kadar

A) In contrast to: aksine

B) even though: rağmen

B) Instead of: yerine

C) whether: olup olmadığı

C) Due to: yüzünden

D) so long as: sürece

D) Thanks to: sayesinde

E) just as: tıpkı gibi

E) In case of: olursa diye

Her iki cümlede de eylemlerin aynı olması
benzetme yapıldığının en belirgin işaretidir.

Seçenekler arasında karşılaştırma yapmaya izin
veren tek seçenek A’dır.

Cevap E

Cevap A

Soru 15

Soru 17

Diğer kronik hastalıklar gibi astım sadece hastaları Sürekli ADHD teşhisi konulması, stresle başa
değil ayrıca ailelerini de etkiler.
çıkmak için beceriler yerine ilaçlara bel
bağlanmasına sebep oluyor.
A) not only / but also: sadece ayrıca
A) by means of: vasıtasıyla
B) the more / the more: ne kadar o kadar
B) owing to: sebebiyle
C) neither / nor: ne ne de
C) rather than: yerine
D) such / that: öyle … ki ...
D) with regard to: alakalı olarak
E) less / than: daha az
E) in terms of: açısından
Cevap A
Seçenekler arasında sadece rather than tercih
bildirmek için kullanılabilir.
Cevap C
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Soru 18

Soru 20

Amerikan Psikiyatri Derneğinin son 20 yıldaki
teşhis kitapçığı dikkat bozukluğu için 3 temel
göstergeyi işaret ediyor: dikkatsizlik, hiperaktivite
ve acelecilik.

Doğru teşhis için bir çocuk 9 semptomdan en az
6 tanesini sergilemelidir. Dahası, bazı problemler
en az 7 yaşından önce ortaya çıkmış olmalıdır.
A) In addition: dahası

A) assessments: değerlendirme
B) Therefore: böylece, bu yüzden
B) prescriptions: reçete
C) nonetheless: buna rağmen
C) adoptions: evlat edinme
D) otherwise: yoksa
D) treatments: tedavi
E) still: yine de
E) indicators: gösterge
Cevap D

Soru cümlesi dikkat dağınıklığı hastalığının
teşhisi için gerekli faktörleri sıralıyor. Dolayısıyla,
ek bilgi vermek için kullanılan dahası, ek olarak
anlamı veren in addition doğru yanıttır.

Soru 19
Cevap A
Amerikan Psikiyatri Derneğinin son 20 yıldaki
teşhis kitapçığı dikkat bozukluğu için 3 temel
göstergeyi işaret ediyor: dikkatsizlik, hiperaktivite
ve acelecilik - çocuk çok hızlı cevap verebilir.
Dikkat bozukluğunun işaretlerine yönelik genel
bilgiler verildiği için geçmiş zaman çekimi içeren A,
B ve C seçenekleri elenir. Tavsiye anlamı veren E
seçeneği de paragrafın doğasına uygun değildir;
dikkat bozukluğunun tedavi sürecinden ziyade
onun teşhisine izin veren faktörlere yönelmiş
durumdayız.

Soru 21
Dikkat dağınıklığının teşhisi için, bazı problemler
okul ve ev gibi en az iki farklı alanda sıkıntıya yol
açmalıdır.
-de, -da çevirisini seçenekler arasında in ve at
edatları sağlayabilir.
Setting, environment, surrounding gibi çevre
anlamına gelen kelimelerle in kullanmayı tercih
ederiz.

Cevap D
Cevap B
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Soru 24

Çoğu insan Florida’yı tek bir kelimeyle özetler: tatil. (Henry Flagler’ın) vizyonuyla birlikte kararlılığı
Bu yeni bir bağlantı (ilişkilendirme) değildir.
Florida’yı bir kaç yıl içerisinde vahşi bir yerden bir
20. yüzyıl eyaletine dönüştürdü.
A) achievement: başarı
A) together with: birlikte
B) invention: icat
B) in terms of: açısından
C) application: başvuru
C) owing to: sebebiyle
D) experiment: deney
D) despite: rağmen
E) association: ilişki, bağlantı
E) as opposed to: aksine
Cevap E
Cevap A
Soru 23
Soru 25
Yol isimlerinde ve tarih kitaplarında yer alan tek bir
birey ismi varsa o da Henry Flagler’dır.
Eyaletin doğu kıyısında bir tren yolu inşa ederek
binlerce insana kolay ulaşım sağladı.
A) Although: rağmen
By + Ving kalıbıyla -erek, -arak çevirisi elde edilir
B) Whereas: rağmen, halbuki
ve aracılık ilişkisi kurulmuş olur.
C) If: -se, -sa

Cevap E

D) Whether: olup olmadığı
Soru 26
E) Unless: -mezse, -medikçe
Cevap C

Struggle (mücadele etmek, zorlanmak)
eyleminden sonra eylemler to V1 kalıbıyla
kullanılır.
Struggle to live: yaşamakta zorlanmak
Cevap B
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Soru 27

Soru 29

Eğer Türkiye’de bir mülke sahipseniz fakat tüm
yıl boyunca orada yaşamak istemiyorsanız ...

Bir turist olarak sadece bir kaç tane Türkçe
kelime öğrensen bile ...

A) onu her zaman bir tatil evi olarak
kiralayabilirsiniz

Kelime öğrenmek açısından bakıldığında sadece
C ve E seçenekleri language kelimesi
vasıtasıyla bağ kurabiliyor.

B) mülk kelimesine karşılık bir ayrıntı yok
C) yaşamak istemeyince hızlı para kazanmak
uygun bir sonuç değil
D) mülk kelimesine karşılık bir ayrıntı yok

E seçeneği yanlış çünkü telefon görüşmelerinin
konuşmayla ilişkilendirmek olanaksız.
C seçeneği: Türkler kendi zor dillerini öğrenme
girişimine saygı duyacaklardır

E) yaşamak istemeyince değer kaybetmesi
mantıklı değil

Cevap C

Cevap A

Soru 30

Soru 28

Kronik rahatsızlıklara sahip olma yatkınlıkları
olduğundan dolayı ...

Radikal ölçüde yeni bir virüs formu
evrimleştiğinde ...
Radikal ölçüde yeni ifadesi virüse karşı hazırlığa
sahip olmadığımızı ima eder. Bu yüzden, böyle bir
eylemin sonucu C seçeneğinde belirtildiği gibi
virüsün rahatlıkla yayılması ve bir sürü insanın
hayatını kaybetmesidir.
C seçeneği: tüm dünya çapında yayılabilir, ve bir
çok kişinin hayatına mal olabilir

Cevap C

Sorudaki they zamiri hastalık yaşama ihtimali
daha yüksek olan bir insan grubudur; öncelikli
olarak bunları doğru cevap içerisinde tespit
etmeliyiz.
Şıklarda sırasıyla sağlık görevlileri, insanlar,
zengin insanlar, batılılar ve yaşlı insanlar var. Bu
seçenekler arasında aradığımız insan grubu tabi
ki yaşlı insanlardır.
E seçeneği: yaşlı insanlar sağlık hizmetlerini
gençlerden daha fazla kullanırlar
Cevap E
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Soru 31

Soru 33

Neredeyse her gün gazetelerde çelişkili sağlık
tavsiyeleri verildiğinden dolayı ...

Kahvenin kesin olarak sinir sistemini, zihinsel
ve fiziksel faaliyeti etkilediği bilinir ...

Soru cümlesinde contradictory (çelişkili) ifadesi
A) bazı sindirim problemleri için önerildiğinden
kritik öneme sahip, çünkü çelişkili bilgi verilmesinin dolayı
sonucu insanların emin olamamasıdır.
B) kahvenin özelliklerinin daha bilimsel bir
Bu belirsizlik durumu sadece A seçeneğinde
biçimde incelenmesi gerekirse
işlenmektedir. Diğer şıklarda net, tartışma
içermeyen bilgiler verilmiş.
C) aşırı kahve tüketimi uykusuzluk ve kaygıya yol
açtığından dolayı
A seçeneği: insanlar güneş ışığının insan sağlığına
faydalı mı yoksa zararlı mı olduğunu tartışıyorlar.
D) uyku üzerindeki etkisi kişiden kişiye göre
değişebilmesine rağmen
Cevap A
E) mesane ağrısı çeken bir çok kadın kahvenin
mesaneye rahatsızlık verdiğini onayladığından
Soru 32
dolayı
Bazı türler her yıl avcılık yüzünden yok
olurlar ...
A) tilki ve rakunlar gibi hayvanlar kentleşmeye
alıştığı için
B) fakat bazı yerlerde zebra ve gergedan gibi
hayvanlar vahşi yaşam bölgelerinde koruma altına
alınırlar

A, C ve E seçeneklerinde sebep sonuç bağlaçları
var, fakat bu ilişki kurulamıyor. B seçeneği ise
koşul sonuç ilişkisi kuramıyor.
While bağlacı kahvenin çeşitli vücut fonksiyonları
üzerindeki etkisi karşılaştırılıyor.
Cevap D

C) dolayısıyla okyanıs kirliliği hayvanları ve bitkileri
öldürür
D) daha fazla alanda tarım yapmak yağmur
ormanları gibi yaşam alanlarının yok oluşuna yol
açsa da
E) ve ekoloji bireysel türlerin doğal dünyaya nasıl
uyum sağladığını açıklar
Bazı türler ifadesinin kullanılması diğer türlerle
karşılaştırma yapılacağını göstergesidir. Sadece A
ve B seçeneklerde hayvan türlerine yer
verilmektedir. A seçeneği yanlıştır çünkü bazı
hayvanlar kentleşmeye uyum sağladı diye diğerleri
ölmez.
Cevap B
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Soru 34

anlama sahip olmalıydı

Artan sayıda araştırma kötü olmanın aslında iyi E) ve yeni araştırmalar böyle duyguları
olabileceğini gösteriyor ...
yaşamanın zihin sağlığımız için hayati olduğunu
gösteriyor
A) fakat esas mesele ne zaman ve nerede karanlık
tarafınızı göstermeniz gerektiğini bilmektir
Cevap E
B) yalan söylemek ve aldatmanın bazı insanlar
tarafından bizi daha güçlü kılabilecek olan olumlu
özellikler olarak görülmesine rağmen - whereas
yalan söylemek, aldatmak benzeri faaliyetler
karşılaştırma yapmalıydı fakat soruda böyle
davranışlar yok

Soru 36
Londra’daki turist merkezlerinin bir çoğu
birbirine yakındır ...
A seçeneğini diğerlerine üstün kılan faktörler:

C) çünkü uyum sağlayan gruplar kavga
edenlerden daha iyi performans sergilediğinden
dolayı - sebep sonuç ilişkisi yok
D) yakın arkadaşlarının en büyük tehdit olduğunu
düşünebiliyor olsan da - arkadaşlar kavramıyla
alaka kurmak olanaksız
E) sonuç olarak biz nazik davranışlar, ahlak ve
kanun geliştirdik - kötü olmanın sonucu olarak
ahlak, kanun vb. geliştirmeyiz
Cevap A

●

●

●

Londra’ya atıf olarak the city ifadesi
kullanılmış (özel isimlere karşılık vermek
gerekli)
Zıtlık bağlacı içeriyor (many gibi aşırılık
belirten kelimeler zıtlık bağlaçlarına
öncelik vermeyi gerektirir)
Zıtlık ilişkisi beklendiği sıfat veya zarf
üzerinden kuruluyor (yakın - uzak)

A seçeneği: şehir diğer Avrupa başkentlerinden
daha fazla yayılmış olmasına rağmen
Cevap A

Soru 35
Öfke ve üzüntü hayatın önemli bir parçasıdır ...
A) dolayısıyla nasıl hissettiğini başkasına
göstermek istemeyebilirsin - sebep sonuç ilişkisi
yok
B) olumlu düşünceler ve duygular özgüveninizi
arttıracağı için - sebep sonuç ilişkisi yok
C) istenmeyen hisler eğlenceli olanlar kadar
önemli olmasına rağmen - while ile karşılaştırma
yapılır, hem soru cümlesi hem de bu cümle benzer
duyguları ele alıyor, yani karşılaştırma yok
D) bir çok insan güçlü hislere dayanmayı
öğrenirken yavaşça nefes almayı yardımcı bulsa
da - zıtlık bağlacı içerdiği için bu cümle olumsuz
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Soru 37

Soru 40

A) özne medyayla ilgili en önemli tartışmalardan
biri değildir

A) çoğunlukla kelimesi fazla
B) as well as (yanı sıra) bağlacı soruda yok

B) özne medyayla ilgili en önemli tartışmalardan
biri değildir

C) kendini göstermek ve ortaya çıkmak eylemleri
kayıp

C) doğru
D) oluşturmaktadır ana eylemi soruda mevcut
değil, ana eylem biridir olmalıydı

D) kendini göstermek ve ortaya çıkmak eylemleri
kayıp
E) doğru

E) ana eylem biridir olmalıydı, birinin konusudur
değil

Cevap E

Cevap C

Soru 41

Soru 38

A) her ne kadar ifadesinin karşılığı yok, bunun
yerine fakat kullanılmış

A) gibi ifadesinin karşılığı yok

B) hiç kimse ifadesinin karşılığı yok

B) özne gelişmiş veri analizi değil

C) her ne kadar ifadesinin karşılığı yok, bunun
yerine fakat kullanılmış

C) doğru
D) doğru
D) özne gelişmiş veri analizi değil
E) bazı kadınlar yerine kadınlar denmeli
E) özne gelişmiş veri analizi değil
Cevap D
Cevap C
Soru 39

Soru 42

A) doğru

Temel sebep ifadesini özneye dahil eden tek
seçenek B.

B) çünkü yerine geçen bağlaç yok
Cevap B
C) çünkü yerine geçen bağlaç yok
D) soruda geçen if bağlacına karşılık yok
E) bu yüzden yerine geçen bağlaç yok
Cevap A
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Soru 43

Soru 45

Hastanın kan akışına bir cihaz yerleştirmek ...

A) bu minik cihazların yıllardır kullanıldığı bilgisi
mevcut, yani deney aşamasında demek doğru
olmaz

A) radyo vericisi vücut dışında olduğu için vücuda
giren cihazın boyunu belirleyemez
B) doğru, bu durum pil ömrü, cihazı hareket
ettirmek gibi konular açısından engeller
barındırmaktadır ve bunlar yıllardır devam
etmektedir
C) cihaz Stanford üniversitesinde geliştirildi, bu
cihazın oradaki hastanelerde kullanılacağı
anlamına gelmez
D) cihaz henüz hiç kimsenin içinde düzgün
çalışmıyor, engeller var

B) implantın boyunun radyo sinyalinin seviyesi
üzerinde etkiye sahip olduğu belirtilmiyor
C) pil boyutu hala damarlarda gezinecek kadar
küçük olmadığı için problem teşkil ediyor
D) doğru, cihazların kendi kendine gezinmesi için
ekstra güç ihtiyacı doğdu
E) piller implantın yerine geçen bir şey değil,
onları çalıştırmak için varlar
Cevap D

E) pil boyutu üzerinde etkisi olmadı, hatta piller
boyutunun büyük olması yüzünden istendiği gibi
çalışmıyor

Soru 46

Cevap B

A) bilim adamlarının esas amacı cihazı yeterli
güçle çalıştırmak, onu vücuttan çıkarmak değil

Soru 44

B) tıbbi aletlerin amacı hastalıkları tespit etmek
ve iyileştirmek, dolayısıyla zarara yol açmazlar

The trouble is, scientists previously thought that
radio waves would struggle to get through
human tissue. But a researcher at Stanford
University found strong evidence that they do
pass through.

C) aksine, cihazlar zaten kullanılıyor, problem
onlara nasıl enerji sağlanacağı

Radyo dalgaları ...

D) doğru, eğer bu cihazlar düzgünce çalışırsa
teşhis ve tedavi anlamında büyük katkı sağlama
potansiyeline sahipler

C seçeneğinde belirtildiği gibi önceden
düşünüldüğünün aksine radyo dalgaları insan
dokularının içinden geçebiliyor.

E) bu minik cihazlara enerji sağlama
girişimlerinin başarısız olacak olması parçada
belirtilmiyor, sadece iyileştirmelere ihtiyaç var

Cevap C

Cevap D
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Soru 47

Soru 49

The realization that we must protect nature from
the effects of human activity is not a modern
innovation. However, a definite environmental
consciousness has arisen in Western
industrialized nations only since the 1960s.

Similarly, many initiatives set in motion by
governments meet with only hesitant acceptance
in society.

A) doğru, çevreyi koruma arzusu yeni değil fakat
buna yönelik organize çabalar oldukça yeni
B) insanlar eskiden de çevreyi korumaya
çalışıyordu, sadece organize değildi
C) hangi tür kirliliğin çevreye en çok zararı verdiği
belirtilmiyor
D) çevresel zararın tam ne zaman başladığı
belirtilmiyor
E) geri döndürülemez ölçüde çevresel zararın ne
zaman ortaya çıktığı belirtilmiyor

A) parçaya göre, zararlı faaliyetler sona erse bile
çevre tam manasıyla düzelemez
B) alınan önlemlerin maliyeti ve yapılması
gereken fedakarlıklar yüksek
C) toplumun ne kadarının teknolojik çözümleri
desteklediği bilinmiyor
D) vatandaşların ne kadarının hükümetin çevre
politikalarına karşı çıktığı bilinmiyor
E) doğru, hükümet uygun görse bile toplum
çevre koruma politikalarına şüpheyle
yaklaşabiliyor
Cevap E

Cevap A
Soru 50
Soru 48
A) politikacıların çevreyi korumaya yönelik büyük
ölçüde destekçi olmadığı açıkça belirtiliyor
B) Batılı ülkeler 1960’lardan önce de çevreyi
koruyordu, sadece organize değildi
C) çevre hem kurumların hem bireylerin
problemidir; birisi dışarıda bırakılamaz

A) bilim adamlarının ekonomik kaygılarla proje
geliştirdiği belirtilmiyor
B) dünyanın çoğu yerinde zararın neden büyük
olduğu belirtilmiyor
C) doğru, farklı kitlelerin talepleri birbiriyle
uyumlu olmadığı sürece çevreyi korumak zordur
D) fedakarlık yapılmadan çevre korunamaz

D) çevre politikalarının başarılı olması için ekonomi
gibi sadece tek bir faktörü değil, tüm değişkenleri
E) organize çalışmalar istendiği kadar başarılı
dikkate alması gerekir
değil
E) doğru, çevre hassasiyeti olanlar hayatın her
alanından, her kurumdan farklı insanlardır

Cevap C

Cevap E
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Soru 51
Indeed, as much as one third of East Asia’s
economic miracle was closely associated with
demographic change.

E) Afrika’ya problem yaratan gençlerin yer aldığı
sektörler değil, gençler için yeterince iş olmaması
Cevap A
Soru 53

A) Afrika’da artan genç nüfus verileri çelişkili değil,
sadece iş olanakları açısından sıkıntı yaratıyor

Ekonomik büyüme ...

B) genç nüfus büyük ekonomi demek değil, onlara
iş fırsatları yaratılmalı

Despite sub-Saharan Africa recording an
average annual economic growth rate of 6%, this
remarkable and rapid growth has often been
C) Afrika ülkeleri ekonomik açıdan başarılı değil
non-inclusive, and it has become increasingly
clear that insufficient attention has been paid to
D) doğru, demografik değişimin Asya’nın ekonomik the creation of employment opportunities for
başarısının tetikleyicisiydi
young people.
E) Asya’yı zenginleştiren sadece genç insanların
çokluğu değildi

A) aksine, gençlere iş sağlanırsa gelişmenin
kalıcı olacağı düşünülüyor

Cevap D

B) aksine, büyüme Afrika’da yeterince başarılı

Soru 52

C) iş gücünün özellikle gençlerin ekonomiye
entegrasyonu yetersiz

Afrika …

D) eğitim ve sağlık yatırımlarının Afrika’daki oranı
belirtilmiyor, fakat yetersiz olduğu ima ediliyor

Despite sub-Saharan Africa recording an average
annual economic growth rate of 6%, this
E) doğru, Afrika’da etkileyici oranda yüksek,
remarkable and rapid growth has often been non- fakat gençlere iş anlamında yetersiz
inclusive, and it has become increasingly clear
that insufficient attention has been paid to the
Cevap E
creation of employment opportunities for young
people.
Soru 54
A) doğru, Afrika’da genç nüfus artıyor ama iş
olanakları aynı ölçüde artmıyor

Paragraftan çıkan ana sonuç:

●
B) demografik problemin sebebi hükümet
desteğinin tüm kıtada olmamasından ziyade, artan
genç nüfusa yönelik iş olanaklarının artmamasıdır
C) Afrika’nın nüfusu diğer kıtalardan daha hızlı
artıyor, ama en kalabalık olacağına dair bilgi yok
D) genç nüfusun çokluğunun diğer yaş gruplarının
iş olanaklarını etkilediği belirtilmiyor

●

Afrika’da genç nüfus artışı yüksek, bu
ekonomik büyüme anlamında iyi bir şey
Fakat, tüm gençlere iş verilmesi refahın
kalıcı olması için önemli, aksi taktirde
durum daha da kötü olur

Bu 2 mesajı aynı anda barındıran tek seçenek A.
Cevap A
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Soru 55
Cevap C
Gandhi’s most significant contribution to Indian
politics was perhaps his belief in the strength of
ordinary people.

Soru 57

Gandhi was able to create a national mood,
A) Gandhi bağımsızlıktan önce değil, sonra ulusun which cut across castes, classes, religions
babası ünvanını aldı
and regional loyalties by rejecting the
boundaries that these created as irrelevant to the
B) doğru, Gandhi sıradan insanların politik
moral truth that he made central to his discourse.
atmosferi değiştirebileceğine inanıyordu
A) doğru, Gandi sınırları aşarak toplumun bütün
C) Gandhi’yi başarılı kılan büyük beklentiler değil, parçalarını bir araya getirdi
insanların günlük akışını değiştirmeyen sıradan
faaliyetlerdi
B) Gandi batının model alınmasını istemiyordu
D) paragrafta insanların bağımsızlığa olan inancı
konusunda bilgi yok

C) Hintliler Gandi’nin politikalarını benimsediler
D) kast sisteminin kaldırıldığı belirtilmiyor

E) Gandi’nin söylevleri kast yapısından parçalar
değil, kapsayıcı öğeler barındırıyordu

E) Gandi’nin politikaları yeniydi, mevcut olandan
farklıydı

Cevap B
Cevap A
Soru 56
Soru 58
His insistence on non-violence which
characterized his campaigns of civil disobedience
allowed people to participate in national politics in
many different ways, none of which necessarily
required a break with people’s daily lives.

A) Gandi arada bir ulusalcıların taleplerini
kısıtlamak zorunda kaldı, bu politikasının ana
bileşeni değildi
B) Gandi ve politikacılar arasında bağ parçada
detaylandırılmıyor

A) Gandi başarısını arzularına değil, sıradan
insanlara borçlu
B) batıdaki gelişmeler Hintliler arasında ilgi
uyandırmıyordu
C) Gandi dönemindeki diğer politikacılar konu
dışı
D) Gandi’nin isteklerinin sorgusuz sualsiz kabul
edilmediği direnç ve protestoların varlığı
sebebiyle aşikar

C) doğru, Gandi sıradan insanların günlük hayatını E) doğru, sıradan insanların katkısı büyük
engellemeyen faaliyetlerle politikasını yürüttü
değişimler yaratabilir
D) Gandi, batı politikasına bir alternatif üretmedi

Cevap E

E) Gandi şiddet karşıtı olarak insanların gücünü
kısıtlamadı, sadece farklı bir direnç mekanizması
geliştirdi

Soru 59
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İnsan tırnakları ...

If we could identify all the molecules that have
this special ability to induce this kind of
French manicures and finding the end of the sticky regeneration, a pharmacological approach to
tape; if this is all you thought fingernails were good treat amputees might become available.
for, think again. A new study explains why our
nails are crucial to our natural ability to grow back A) hopeful: umutlu
lost finger, and even provides clues as to how we
might enhance our limited powers of regeneration. B) sceptical: şüpheci
Parçaya göre insan tırnakları oldukça önemli bir
fonksiyona sahip: dokuların yeniden oluşmasını
sağlamak. Bu durum D seçeneğinde bir sağlık
fonksiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

C) criticizing: eleştirel
D) pessimistic: kötümser
E) unrealistic: gerçek dışı

Cevap D
Araştırmada elde edilen sonuçlar yeniden uzuv
oluşumu için umutlu bir yaklaşıma sebep oldu.
Soru 60
Cevap A
Fareler üzerinde yapılan araştırma ...
Studying mice, the biologists found stem cells –
cells that can change into any other kind – in a
layer just below the nail on mice toes. When the
very tip of a toe is amputated, a chain reaction is
initiated that draws nerves to the area. This in turn
prompts the stem cells to form new bone tendons
and muscle.

A) doğru, bilim adamlarına kök hücreler
konusunda öngörü sağladı
B) kök hücrelerin kesin lokasyonlarının hepsinin
yeri belirlenemedi

Soru 62
Parça için en iyi başlık hangisi olurdu?
A) tırnaklardan bahsedilmiyor
B) yeniden oluşumdan bahsedilmiyor
C) ne tırnaklardan, ne yeniden oluşumdan
bahsedilmiyor
D) ne tırnaklardan, ne yeniden oluşumdan
bahsedilmiyor

C) aksine, başarılı sonuçlar verdi

E) doğru, tırnaklar sayesinde yeniden oluşum
paragrafın ana teması

D) aksine, önemli sonuçlar ortaya çıkardı

Cevap E

E) aksine, aynı durumun insanlara
uyarlanabileceği konusunda öngörü sağladı
Cevap A
Soru 61
Araştırma liderinin tavrı …

Soru 63
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İşe başvuran ve mülakatı yapan kimse adayın
Cevap E
iletişim ve finansal problem çözüm yetileri üzerinde
konuşuyorlar.
Soru 66
Konuşma her ne kadar iletişim beceriyle
başlamışsa da finansal problem çözüm konusuna Gizem teknoloji sayesinde bilgiyi daha hızlı
doğru ilerliyor.
yorumlamayı öğrendiğimizi ifade ediyor, Hakan
ise sorularla konu hakkında daha fazla bilgi
Bu yüzden, doğru cevap bu geçişi temsilen
almaya çalışıyor.
finansal becerilere yönelik anahtar kavramlar
içermeli, ve bununla sadece C seçeneğinde
Bilgiyi yorumlamak anlamında en yakın
karşılaşıyoruz.
kavramlar sadece A seçeneğinde yer alıyor.
Cevap C

Soru 64

E-posta, video oyunlar gibi kavramlarla
teknolojiye atıf yapılırken, bilişsel becerilerin
keskinleşmesiyle bilgiyi hızlı yorumlamayla
bağlantı kuruluyor.

Fahri ve Aydın kimyasalların çevre üzerindeki
etkileri hakkında konuşuyorlar.

Cevap A

Fahri’nin örnek verir misin diye sorması sadece 2
durumda mümkündür: konuşmamayı
anlamamışsa veya ona karşı çıkıyorsa.

Soru 67

Şıklar içerisinde Aydın’ın anlamadığını işaret eden
bir ayrıntı yok fakat B seçeneğinde açıkça karşı
çıkma girişim var. Bu girişim zıtlık bağlacı olan but
kullanımıyla gerçekleşiyor.
Cevap B

Soruda yer alan anahtar kavramlarla bu 2 kişinin
ne hakkında konuştuğunu anlamak pek mümkün
değil.
Sorudaki en büyük ipucu boşluktan sonra
kullanılan prevalence (yaygınlık) kelimesi. Neyin
yaygın olduğunu belirtmek zorunlu, ve şıklar
içinde sadece D otizm kelimesiyle buna karşılık
veriyor.

Soru 65
Cevap D
Dilek, Salih’in telefonuna gelen bildirimlerin
sesinden rahatsız oluyor. Salih ise müşterilerine
anında cevap verebilmek için sesli bildirimleri açık
tuttuğunu söylüyor.
Dilek bir sonraki cümlede bildirimler adına
muhtemelen başka bir tavsiyede bulunuyor, çünkü
Salih son cümlede bu iyi bir yöntem olabilir diyor.
Seçenekler arasında bildirimler adına tavsiye
sadece E seçeneğinde var: bildirimleri kapat ve
sadece belirli aralıklarla kontrol et. Diğer şıklarda
gelen mesajlarla ne yapılması gerektiğine dair bir
öneri yok.

Soru 68
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Stresle başa çıkma yöntemimizin ve ondan
nasıl etkilendiğimizin yaşla birlikte değiştiğine
dair bazı kanıtlar vardır.

Ekonomik durgunluğa girecek olsaydık,
hükümetin artık harcama yapmasına izin
verilmezdi.

A) değişmek eylemine karşılık yok

A) harcamaların azaltılması değil kesilmesi
gerekirdi

B) yaş kaynaklı değil, tüm stres türleri dikkate
alınmalı
C) yaş kaynaklı kanıtlar ifadesi soruda mevcut
değil

B) soruda vergilerden bahsedilmiyor
C) doğru
D) aksine, harcama yapılmasına izin verilmezdi

D) doğru
E) soruda tavsiye yok
E) değişmek kelimesi kötüleşmek (worsen) ile yer
değiştirmiş

Cevap C

Cevap D

Soru 71

Soru 69

Kuş göçü aşırı uzun bir dayanıklılık yarışına
benzerdir, but en etkileyici insan sporcuların
çabaları bile onunla karşılaştırıldığında
önemini kaybeder.

Travmatik bir olaydan sonra uykuda rahatlama
aramak cezbedici olabilir, fakat yeni bir
araştırma travmadan sonra uyumanın travma
sonrası artan stres bozukluğuna yol
açabileceğini bulmuştur.

A) Uçuş ve yarışlar arasında benzerliğin olduğu
belirtilmeli

A) doğru

B) hiçbir insan kuşlardan daha dayanıklı değil

B) semptomlarla başa çıkmaktan soruda
bahsedilmiyor

C) zıtlık bağlacı yok (but veya eş değeri)

C) zıtlık bağlacı yok (but veya eş değeri)

D) sadece en uzun uçuşlar değil, uçuşların hepsi
insanlara göre ekstrem

D) zıtlık bağlacı yok (but veya eş değeri)

E) doğru

E) zıtlık bağlacı yok (but veya eş değeri)

Cevap E

Cevap A

Soru 70

Soru 72
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Paragrafta rüyaların ne anlama geldiği konusunda Paragraftaki ana konu gençlerle ilgilenen yaşlı
Freud’un görüşüne neden karşı çıkıldığı anlatılıyor. bireylerde, arılar veya insanlar, yaşlanma
sürecinin yavaşlamasıdır.
Freud’a göre rüyalar bilinçaltı istekleri temsil
ediyor, paragraftakilere göreyse anlamları rüyanın A) doğru, gençlerle ilgilenmek beyne de iyi
kendisine çok yakın olmalı.
geliyor
A seçeneği doğru, çünkü hem rüyaların anlamını
tanımlıyor hem de rüyanın gerçek hayattaki
tecrübeyle ilişkili olduğunu öne sürüyor.

B) arı kolonisindeki görev dağılımı konu dışı
C) gençler üzerindeki olumsuz etkiler ön planda
değil

Cevap A
D) paragrafta tavsiye vermeyi gerektirecek bir
durum yok tavsiyeler problem tanımlandıktan
sonra sıralanır
Soru 73
Paragrafta farklı toplumlarda kadınların nasıl
davranması gerektiği konusundaki farklılıklar ele
alınıyor.

E) makale eleştirisi söz konusu olamaz,
paragrafta olumlu mesajlar var
Cevap A

Kadın, davranış, toplum ve farklılık anahtar
kavramlarına aynı anda yer veren tek seçenek
olan B paragrafta ilk cümle olmayı hak ediyor.

Soru 76

Cevap B

Paragraf bowling sporunun nasıl oynandığını ve
nereden türediğini aktarıyor, fakat 3 numaralı
cümlede bir tanımlama girişimi yok.

Soru 74

Cevap C

Paragrafın üst kısmında jargon kapsamına giren
kelimelerin kitleler tarafından kullanılınca artık
standart dile girdiği aktarılıyor.

Soru 77

Alt kısımda ise bu duruma örnek olan Fransızca
kökenli bir kelime veriliyor.

Paragrafta klonlamanın ne olduğu ve nasıl
meydana getirildiği ele alınıyor. Fakat, 4
numaralı insanlar işte bu yüzden insanlar
klonlanmayacak denerek konu saptırılıyor.

Benzer şekilde, kelimenin jargon anlamını zamanla Ayrıca, olumlu veya nötr bir anlatım tarzına sahip
kaybedebileceği mesajı sadece D seçeneğinde
olan bir paragrafa negatif anlamlı bir cümle
belirtiliyor.
eklemek için fakat, buna rağmen gibi kelimeler
kullanılmalıdır. 4 numaralı cümlede böyle bir
Cevap D
problem de mevcut.
Cevap D

Soru 75

Soru 78
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Paragrafta San Francisco yangınında zarar gören
binalardan bahsedilirken, E seçeneğinde her bir
bölgenin kendine has özellikleri var denerek
bütünlük bozuluyor.
Cevap E
Soru 79
Paragrafta geçmişten günümüze devlet
firmalarının gelişimi ele alınıyor. Ayrıca şüphelere
rağmen ne kadar başarılı oldukları vurgulanıyor.
Fakat, 4 numaralı cümlede ne zaman vurgusu var
ne de bu şirketlerin başarılı olduğu bilgisi. Aksine,
devlet bütçesi üzerinde yük olabilecekleri
söylenerek parçadaki akışın tersi ele alınmış
oluyor.
Cevap D

Soru 80
Paragraf sosyal psikolojinin hangi amaçla
kullanılabileceğini çeşitli örneklerle sunarken ilk
cümle sosyal psikolojinin üniversite öğrencileri
tarafından yaygınca seçilen bir bölüm olduğunu
söylüyor.
Yani, ilk cümle diğerlerinde olduğu gibi sosyal
psikolojinin fonksiyonlarını ön plana çıkarmıyor.
Cevap A
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YDS 2014 Sonbahar

Soru 3

Soru 1

Mesafeleri doğru bir şekilde bilmeden,
yolculukları planlamak zor olabilir, dolayısıyla
insanların yollarını bulması için faydalı araçlardır.

Üretim gücünün hikayesi çevremizdeki en belirgin
kaynakların sömürülmesiyle başlar.

A) accurately: doğru bir şekilde
A) termination: iptal
B) suspiciously: şüpheli bir şekilde
B) estimation: tahmin
C) innovatively: yenilikçi bir şekilde
C) perception: algı
D) rapidly: hızlıca
D) exploitation: sömürü
E) controversially: ihtilaflı olarak
E) elaboration: detaylandırma
Cevap A
Cevap D
Soru 4
Soru 2
Modern bir şirket bilgi ve bilgisayar teknolojileri
olmadan hayatta kalamayacağı için, onlar dünya
girişim ve iş sisteminin ayrılmaz bir parçası haline
gelmişlerdir.

Güneş ışığına maruz kalmak cildimizde D
vitamininin üretilmesini mümkün kılar, ve bu
sağlıklı kemikler ve dişlerin muhafaza edilmesine
ön ayak olur.
A) deteriorates: bozulmak, kötüleşmek

A) unavailable: mevcut olmayan
B) declares: ilan etmek
B) infrequent: nadir
C) intact: el değmemiş

C) promotes: teşvik etmek, desteklemek, ön
ayak olmak

D) unbearable: katlanılmaz

D) articulates: dile getirmek

E) inseparable: ayrılmaz

E) differentiates: farklılaşmak

Cevap E

Cevap C
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Soru 5

Soru 7

Bir kimsenin stresle nasıl başa çıktığı o insanın
hayatındaki streslerin öğelerin sayısından daha
önemlidir.

Cümle 1: Rafael’in son eserleri çok iyidir.

A) copes with: başa çıkmak

A) doğru

B) relies on: bel bağlamak

B) should have been iyi olmalıydı, ama olmadı
iması verir; iyi olmayan eserlere bütün bir sergi
niye düzenlensin?

C) leads to: yol açmak
D) puts aside: kenara koymak
E) pertains to: alakalı olmak

Cümle 2: Müzeler onlara sergiler adamıştır.

C) past perfect (had dedicated) diğer cümlede
sıralama yapmak için basit geçmiş zaman
kullanılmasını gerektirir

Cevap A

D) would kullanmak için diğer kısımda geçmiş
zamana veya koşul sonuç ilişkisine ihtiyaç var

Soru 6

E) gelecek zaman anlamı yakalamak olanaksız

İnme beyin hücrelerinin bir bölgesinde uzun bir
Cevap A
süre boyunca kan akışı kesildiğinde meydana
gelir, bu da oksijen ve besin yetersizliğinden ölüme
yol açar.
Soru 8
A) set up: kurmak

Rodos adasının işgalinin başında ifadesi geçmiş
zaman çekimi gerektirir.

B) cut off: kesmek

D) left out: devre dışı bırakmak

If clause yapılarında geçmiş zaman çekimi koşul
cümlesinde (if bağlacının olduğu kısım) past
perfect (had V3) kullanmak gerekir. C seçeneği
bu açıdan rakipsizdir.

E) taken over: devralmak

Cevap C

Cevap B

Soru 9
Lately (son zamanlarda) kelimesi present
perfect zaman (have - has V3) kullanmayı
gerektirir.

C) put down: yere koymak

Ayrıca ikinci kısımda bir amaç yapısı vardır:
şişelerin içeriğini tespit etmek için yeni bir tür Xray geliştirildi. Amaç yapıları cümleye to V1
kalıbıyla eklenir.
Cevap A
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Soru 10

Soru 13

Critical (önemli, gerekli) kelimesi kalıp gereği to
edatı ile kullanılır. Kalıp bilgisinin test edildiği
sorularda çevirinin hükmü kalmaz.

Dünya her zamankinden daha hızlı değiştiğinden
dolayı, yöneticiler ve diğer işçiler hep daha
yüksek seviyede performans göstermelidir.

İkinci kısımda ise hastalıkların tedavisi için çareler
geliştirmek anlamını for edatıyla yakalarız.

A) Because: dolayı, için
B) In case: olursa diye

Cevap D
C) As if: olmuş gibi
Soru 11
D) Although: rağmen
İlk kısımda tüm seçenekler mantıklı çeviriye
sahiptir. Through edatı bile ek olarak boyunca
çevirisiyle bu kısımda kullanılabilir.
Fakat, ikinci kısıma geçtiğimizde yabancı
yatırımcılarla (yatırımcılar ile) antlaşmalar
yapmak çevirisini sadece with edatı sağlayabilir.

E) Unless: olmazsa, olmadıkça
İki cümle arasında sebep sonuç ilişkisi vardır:
sürekli değişim olduğu için ayak uydurmak adına
performans hep arttırılmalıdır.
Cevap A

Cevap A
Soru 14
Soru 12
3 yaşında beyin neredeyse tam manasıyla
gelişmiştir, fakat kemikler ve kaslar hala az
gelişmiştir.
Still (halen) kullanılan cümlelerde zıtlık
bağlaçlarına öncelik verilir.
Cevap B

Cümle 1: Antik Mısır medeniyetine dair kanıtlar
her yerde
Cümle 2: Yazılar deşifre edilinceye kadar detaylı
tarihi hakkında az şey biliniyordu
İki cümle arasında açıkça zıtlık ilişkisi var olduğu
için rağmen anlamına gelen although bağlacı
doğru yanıttır.
Cevap C
Soru 15
Akupunkturda ana sorulardan bir tanesi iğnenin
mi acıyı azalttığı yoksa hastaların mı basitçe
tavsiyelere yanıt verdiğidir.
İkilem, belirsizlik (central question) olan
durumlarda whether kullanılır.
Cevap A
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Soru 16

Soru 18

Ekonomik ve jeopolitik özellikler açısından çok
önemli olduğundan Boğazın kontrolü her zaman
bir çok ülke tarafından istenmiştir.

Bizim gibi karıncalar da yapılar inşa eder, yemek
bulur, toplumlarını korur ve atıklarını düzenlerler.
A) Despite: rağmen

A) in spite of: rağmen
B) Instead of: yerine
B) rather than: yerine
C) Due to: yüzünden
C) instead of: yerine
D) Like: gibi
D) regardless of: fark etmeksizin
E) Thanks to: sayesinde
E) in terms of: açısından, bakımından

Ter dönmüş bir kayanın altındaki işçi karınca
kütlesini incelemek insan toplumlarına hem
benzerdir hem de çarpıcıdır.

Üst cümlede karıncalar ve insanlar arasında
benzerlik olduğu söylenmişti. Bu soru
cümlesinde benzerliğin boyutu somut örneklerle
belirtiliyor. Bu yüzden, benzerliği ön plana
çıkaran, benzetme yapan gibi anlamındaki like
doğrudur.

A) beneath: altındaki

Cevap D

Soru 17

B) off: uzağında, civarında
Soru 19
C) towards: -e doğru
D) against: karşı

Karıncalar tüm bunları yapmak için iyi organize
olmak zorundadırlar.

E) through: boyunca, vasıtasıyla

Karıncalarla ilgili genel bilgi veren bir paragrafla
uğraşıyoruz olduğumuz için geçmiş veya gelecek
Paragrafın hemen başında karınca yuvasının içinin anlamı veren B, C v D seçenekleri elenir. E
incelenmesi ayrıntısı cevabı doğrudan etkiliyor. Bu seçeneği ise olasılık ilişkisinden ziyade olması
sayede, kayanın altındaki kütle mesajını
gereken bir durumdan bahsedildiği için elenir.
anlayabiliyoruz.
Cevap B
Cevap A
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Soru 20

Soru 23

Fakat, karıncalar bu tanıdık sonucu insanlara göre
farklı bir biçimde elde ederler.

İyi bir öğretmen dersin zorluğunu uygun seviyede
tutar (muhafaza eder, sürdürür).

A) defeat: yenmek

A) disputes: itiraz etmek

B) regret: pişman olmak

B) conquers: fethetmek

C) achieve: elde etmek

C) renews: yenilemek

D) select: seçmek

D) maintains: devam ettirmek, bakım yapmak,
öne sürmek, muhafaza etmek, sürdürmek

E) host: ev sahipliği yapmak
E) claims: iddia etmek
Cevap C
Cevap D
Soru 21
Soruda karınca ve insan toplumlarındaki kontrol
mekanizması karşılaştırılıyor. Cevap bu yüzden
karşılaştırma yapmaya izin veren in contrast
(aksine) ifadesidir.

Soru 24
İyi bir öğretmen, eğitim esnasında önemli
noktaları vurgulamanın yanı sıra öğrenme
sürecinde öğrenci etkileşimini sağlar.

A) in contrast: aksine
A) except for: haricinde
B) in addition: ek olarak
B) in spite of: rağmen
C) accordingly: böylece, buna göre
C) owing to: sebebiyle
D) for instance: mesela
D) as well as: yanı sıra
E) in short: kısaca
E) instead of: yerine
Cevap A

Soru 22
İyi eğitim aktarım sürecine karşılık gelirken etkili
öğretim aktarımın sonuçlarına karşılık gelir.

Benzer nitelikte öğeleri sıralarken ve bağlacı
yerine yanı sıra alternatifinin kullanımı yaygındır.
Bu soruda iyi bir öğretmenin sahip olduğu bir çok
özellik sıralanıyor.
Cevap D

Karşılaştırma yapılan durumlarda while ve
whereas bağlaçlarına öncelik tanınır. Bu soruda iyi
ve etkili öğretim karşılaştırılıyor.
Cevap A
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Soru 25

Cevap A

Fakat, etkili öğretim öğretme sürecinin bir adım
ötesine gider.

Soru 28

A) under: altında
B) against: karşı
C) beyond: ötesinde
D) without: olmadan

DNA ahlaki karakterimiz üzerinde etkiye sahip
olsa bile ...
Soru cümlesinde we veya you zamirleri (veya
our, yours gibi türevleri) kullanıldığında diğer
şıklarda da aynılarını ararız. A seçeneğinde yer
alan we zamiri hem istediğimiz zamir eşleşmesini
sağlıyor hem de çeviri açısından oldukça
tatminkar bir seçenek sunuyor.

E) off: uzağında, civarında
Etkili öğretimin, iyi öğretimden üstün olduğu
paragrafta sürekli olarak vurgulanıyor. Dolayısıyla,
ötesinde edatını kullanmak aradaki farkı belirtmek
için uygun.

A seçeneği: bizim sosyal ve kültürel çevremizin
bir ürünü olduğumuza yaygınca inanılıyor
Cevap A
Soru 29

Cevap C
Soru 26
Paragrafta etkili öğretimin nasıl olduğu konusunda
genel bilgiler veriliyor. Bu yüzden, geçmiş zaman
çekimi içeren tüm seçenekleri elememiz gerekir.
Cevap E
Soru 27

Yeterli büyüklükte bilgi hacmi olduğu
sürece ...
A) bir makinenin komplike işler yapmayı
öğrenmesi kolaydır
B) karmaşa sistem içindeki büyük sayıda
bağlantıdan doğar

İnternet tehditler sunabiliyor olsa da ...

C) insan benzeri makineler hayatın her alanını
etkilemeye başlamıştır

A) insanlar interneti sosyal ilişkilerini geliştirmek
için kullanıyor

D) insanlar yapay zekanın ne anlama geldiği
konusundaki fikirlerini değiştirirdi

B) insanlar e-mail kullanmak konusunda isteksiz

E) insanlar gizlilik konusunda kaygılarını ifade
ettiler

C) eleştirmenler kaygı duyuyor
D) gençlerin bilgisayar hakimiyeti yetişkinleri
endişelendiriyor
E) bilgisayar kullanımı başarısızlığı tetikliyor
A haricinde tüm seçenekler olumsuz anlama sahip
olduğu için elenir, çünkü zıtlık kurmamız gerektiği
için olumlu bir mesaj arıyoruz.

As long as (sürece) bir koşul sonuç bağlacıdır ve
koşul olumlu anlama sahipse sonuç da olumlu
olur. Bu yüzden, olumsuz anlam içeren B ve E
seçenekleri hemen elenir. D seçeneğinde
insanlar ve bilgi miktarı arasında bağlantı kurma
şansı yok. C seçeneği ise tense kullanımı
yüzünden elenir; as long as tarafından
yansıtıldığı üzere genelleme ortaya çıkarmıyor.
Cevap A
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Soru 30

Soru 32

Çocukların yaşı artıp daha az ilgiye ihtiyaç
duydukça ...

Başkalarına para harcamak mutluluk
sağlayabilir ...

A) anneler okul öncesi eğitimin kalitesine daha çok A) kendi güçlükle kazandığın parayı
dikkat eder
harcadığında bile
B) ik çocuktan daha fazlasına sahip olan anneler
psikolojik problemler yaşamaya yatkındır
C) yarı zamanlı işler kadınların daha fazla
çalışmaya yönelik tercihi sebebiyle gelişmiştir

B) yoksul ülkelerdeki insanlar temel ihtiyaçlarını
karşılamaya çalışır çalışmaz - bunun sonucunda
ortaya çıkan durum soru cümlesindeki gibi
olamaz

D) anneler aşamalı olarak yarı zamanlı işlerden
tam zamanlı işlere geçiş yapabilir

C) yardım etme hissiyatından zevk alma
yatkınlığı insan doğasının bir parçası olsa da soru cümlesi ile zıtlaşma yok

E) hükümetler tarafından sağlanan düşük bakım
düzeyi önemli bir faktör olur

D) çocuklar başkalarına yardım etmekten zevk
aldıktan sonra - sorunun çocuklarla alakası yok

İlgi ihtiyacı ve anne arasındaki bağlantı bizi A, B ve
D seçeneklerine yöneltir. B seçeneği olumsuz
anlamlı, A seçeneği ise okul öncesi eğitimle
bağlantı kurma ihtimali olmadığı için elenir.

E) vakıflar bağışçıların bağışlarının nasıl
kullanıldığını görmelerini kolaylaştırmalarına
rağmen - whereas karşılaştırma yapmayı
gerektirir; vakıflar ile karşılaştırılan bir şey yok
Cevap A
Soru 33

Cevap D
Soru 31
Bölgedeki güncel Japonya hakimiyetine
rağmen ...

Bütün ebeveynler teşvik ve disiplin
arasındaki doğru dengeyi bulmaya çalışır ...
A) söz konusu şey çocuk yetiştirmek olduğunda

The region ifadesinin neye karşılık geldiği mutlaka B) sebepleri zaten bilmelerine rağmen - soru
bulunmak zorundadır. Bu atıf zorunluluğu the ile
cümlesiyle zıtlaşmıyor
aynı şeyden 2. kez bahsederken geçerlidir.
C) bu önemli görevi başarmış oldukları için Bunu sadece the region = Asia olarak B
görevi başarmış olsalardı denge bulmak için
seçeneğinde görürüz.
çaba göstermezlerdi
Ayrıca, Japonya hakimiyetine rağmen Çin’de
güçleniyor iması B seçeneğini anlamca da güçlü
kılar.

D) komşular sürekli çocukları hakkında şikayetçi
oldukları için - bunun sonucunda olumsuz bir şey
belirtilmesi gerekir

Cevap B

E) çocuklar ebeveynleri tarafından sevilmeye
ihtiyaç duydukları için - denge bulmaya
çalışmanın sebebi sevgiye ihtiyaç duymak
değildir
Cevap A
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Soru 34

Cevap A

Daha fazla enerjiye sahip olacak ve hastalıklara Soru 36
karşı daha dirençli olacaksınız ...
Bizi çevreleyen şeylerin değerini sıklıkla
A) just as benzetme yapar ve ana eylemlerin yakın unuturuz ...
anlamlı olmasını gerektirir - bu şıkta kullanmak
eylemi var fakat soruda eylemler buna hiç
We, you ve türevlerinin kullanıldığı sorularda
benzemiyor, ayrıca benzetme de yapılmıyor
tamamlayıcı cümle de bunlarından birine yer
vermelidir.
B) her iki cümlede olumlu anlama sahip, fakat
even if )olsa bile) zıtlık kurmayı gerektirir
C ve E seçenekleri haricinde we zamiri yer
almıyor. E seçeneği yanlış, çünkü değeri
C) her iki cümlede olumlu anlama sahip, fakat
unutmanın sonucu kültürü beğenmek olamaz.
although (rağmen) zıtlık kurmayı gerektirir
C seçeneği: ve sadece turistlerin gözüyle
D) doğru, brokoli ve lahana gibi vitamin zengini
bakabildiğimizde kendi kültürümüze yeniden
sebzeleri tüketmeye alışır alışmaz
değer veririz
E) unless ile yazılan cümleler, tehdit veya uyarıyla
tamamlanır

Cevap C

Cevap D

Soru 37

Soru 35

Sadece A seçeneğinde textbooks (ders kitapları)
özne olarak kullanılmış.

Parazitler canlı varlıkların üstünde veya içinde
yaşarlar ...

Cevap A

A) ve insanların içinde yaşayabilen 1000’den fazla
tür vardır

Soru 38

A) elde edilmektedir (are obtained) ana eylem
B) dolayısıyla bazı hayvanlar zamanlarının çoğunu olarak kullanılmamış
yalnız geçirmeyi tercih eder - sebep sonuç ilişkisi
yok
B) doğru
C) hayvanlar hareket ve hissiyat için kaslar ve
sinirlere sahip olan tek canlı varlıklar olsa da although (rağmen) zıtlık kurmayı gerektirir

C) özne birçok insan değil

D) savunmacı hayvanlar hız ve renk gibi kaçınma
tekniklerine sahip olduklarından dolayı - bunun
sonucu parazitlerle alakalı olamaz

E) özne birçok insan değil

D) özne birçok insan değil

Cevap B

E) fakat soğukkanlı hayvanların ısısı vücudun
dışından gelir - zıtlaşma ısı kaynağı üzerinden
olmalıydı
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Soru 39

Soru 42

A) özne katarakt değil, kataraktın ne kadar
etkilendiği olmalıydı

A) sayesinde ifadesi eksik
B) doğru

B) özne katarakt değil, kataraktın ne kadar
etkilendiği olmalıydı

C) sayesinde ifadesi eksik

C) özne kataraktın ne kadar etkilendiği olmalıydı

D) ana eylem meydana geldi olmamalı

D) özne katarakt değil, kataraktın ne kadar
etkilendiği olmalıydı

E) ana eylem meydana geldi olmamalı
Cevap B

E) doğru
Cevap E

Soru 43

Soru 40

A) yıkım yeterince dikkat çektiği için dikkat
çekmeliydi, fakat çekmedi iması doğru değildir

A) kaçınmalısın (you should avoid) karşılık
bulmuyor
B) doğru
C) the only way of … (... tek yolu) özne değil

B) binadaki kişi sayısı konusunda bilgi yok
C) doğru, bina düzgünce inşa edilmediği için
çöktü
D) aksine, Bangladeş işçilerin hayatlarını pek
önemsemiyor

D) özne kaynatmak değil
E) soruda zıtlık bağlacı (although - rağmen) yok

E) ürünlere talep olduğu için kalitesiz demek
doğru olmaz

Cevap B

Cevap C

Soru 41
C, D ve E seçenekleri 2010’da yapılan araştırma
tamlamasını parçalara ayırdığı için elenir. B
seçeneği ise ortaya çıkarı (reveal) yerine öne
sürmek (suggest) eylemine yer verdiği için elenir.
Cevap A
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Soru 44

Soru 46

The industry is responsible for nearly 80% of the
country’s export.

What sets- Bangladeshi garment workers apart
is that they lose their lives on the job with
depressing frequency.

A) 4 milyon kişi hazır giyim sektöründe çalışıyor,
işsiz sayısı 4 milyon değil
B) hangi ülkenin ürünlerinin daha kaliteli olduğu
belirtilmiyor
C) hazır giyim endüstrisi hiçbir şey olmamış gibi
üretime devam etti, faaliyet durmadı

Son cümlede belirtildiği üzere Bangladeşli işçileri
diğer ülke işçilerinden ayıran hayatlarını daha
yüksek bir oranda kaybetmeleridir.
Aynı mesaj B seçeneğinde (mortality rate)
verilmektedir.
Cevap B

D) doğru, hazır giyim endüstrisi ihracatın en büyük
kısmını oluşturuyor
E) işçilerin mesai ücreti alıp almadığı belirtilmiyor
Cevap D
Soru 45

Soru 47
Research reveals that a changing character
can influence life satisfaction even more than
economic disturbance.
A) aksine, karakter zamanla değişkenlik
gösteriyor

Pictures of the collapse put an intimate face on
what is, in Bangladesh, a crucial but poorly
regulated and often dangerous industry.

B) doğru, karakter değişiklikleri hayattan alınan
tatmini etkiliyor

A) ölen kimselerin çalışma koşullarını dikkate alan
olmadı, endüstri üzerinde hükümet kontrolü zayıf

C) yaşlandıkça hangi karakter özelliğinin azaldığı
belirtilmiyor

B) kazadan sonra uluslararası talebin durduğuna
yönelik bir işaret yok

D) mesleki tatminin neleri etkilediği açıkça
belirtilmiyor

C) gerçek zaten kimseden gizlenmemişti,
folayısıyla bunu ortaya çıkaran fotoğraflar değildi

E) parçaya göre tüm kişilik özellikleri
değişebiliyor

D) 6 hafta sonra kaza alanına gelen işçiler değil
fotoğrafçıydı

Cevap B

E) doğru, endüstri üzerinde hükümet kontrolü zayıf
Cevap E
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Soru 48

Soru 51

Değişime açıklık oranındaki artış ...

Roma banyoları ...

For instance, people who grew less agreeable
reported less fulfilled in life than they had felt four
years earlier, whereas those who became more
open reported greater contentment.

Both beginners and specialists in ancient
studies often ask why bathing was so important
to Roman society.

Parçaya göre daha (değişime) açık hale gelenler
daha fazla mutluluk (contentment) yaşadılar. Aynı
mesaj C seçeneğinde mevcut.

A) Cumhuriyet dönemi sonunda değil hep
popülerdi
B) doğru, hem amatörler hem de uzmanlar
tarafından ilginç bulunuyor

Cevap C
Soru 49
A) karakter değişikliği sadece askerlerde değil
herkeste meydana geliyor
B) karakter değişimine yol açan faktörler parçada
ele alınmıyor
C) doğru, yaşadığımız şeyler ve değişiklikler
hayattan aldığımız tatmin seviyesini etkiliyor

C) Romalılar için arada bir değil sürekli gidilen
yerlerdi
D) tasarım konusunda parçada bilgi yok
E) banyoları işleten kuruluştan bahsedilmiyor,
fakat bu şık oldukça çeldirici çünkü ilk kısım
doğru bir şekilde banyoların günlük hayatın
önemli bir parçası haline geldiğini belirtiyor
Cevap B

D) tüm bu faktörler benzer oranda değişiyor
Soru 52
E) aksine, karakter sürekli değişiyor

Soru 50

Roma banyolarını günlük hayatın vazgeçilmez
parçası haline getiren tek bir değil, bir kaç tane
faktör var. Her biri paragrafta sırayla ele alınıyor.
Bunlar zevk, sağlık ve ekonomik olarak
karşımıza çıkıyorlar.

Paragrafta sürekli tekrarlanan 2 anahtar kavram
var: hayat tatmini ve karakter değişim. İkisine de
aynı anda yer veren tek seçenek D.

Aynı mesaj B seçeneğinde ekonomik, fiziksel
(sağlık) ve psikolojik (zevk) faktörler biçiminde
mevcut.

Cevap D

Cevap B

Cevap C

Soru 53
Yazarın paragrafta kullandığı bütün örnekler C
seçeneğinde belirtildiği gib Roma banyosunun
neden bu kadar popüler olduğu üzerinedir.
Cevap C
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Soru 54

Cevap B

Paragraf boyunca Roma banyolarının ne kadar
yaygın olduğu, herkes tarafından günlük akış
içerisinde benimsendiği belirtildi. Yani, paragraf
kurgusu Roma banyolarının ne kadar popüler
olduğu üzerinedir.

Soru 57

Cevap C
Soru 55
Paragrafta bahsedilen çift ...
A) safaride beklenenden daha fazla para
harcamadılar

Bir zürafa tarafından öpülmek ...
Nicole and her husband recount getting kissed
by a giraffe while on safari. No matter what your
opinion about a giraffe’s kiss is, you must admit
that this experience makes for a more
surprising story than having a new bathroom.
A seçeneğinde ve parçada belirtildiği gibi bir
zürafa tarafından öpülmek şaşırtıcı ve sıra dışı
bir tecrübedir. Yakınlarınıza anlatmaya değerdir.
Cevap A

B) macera peşinde koşmaya ev aldıktan sonra
başladılar
C) doğru, banyo tamiri yaptırmak yerine safariye
girmekten memnun kaldılar

Soru 58

D) banyoyu yaptırsalardı daha mutlu
olmayacaklardı, safariye gittikleri için daha
memnunlar

Bütün paragraf boyunca tecrübe edinmenin
materyal edinmeye göre daha kıymetli olduğu
teması işleniyor. Bunu A seçeneğinde aynı
şekilde görebiliyoruz.

E) çiftin daha sonraki anıları parçada yer almıyor

Cevap A

Cevap C

Soru 56
A) ürün satın almanın tecrübelerden çok daha
fazla paraya mal olduğu belirtilmiyor
B) doğru, tecrübe satın almak insanları daha çok
tatmin ediyor
C) aksine, yazar tecrübeye yönelik harcamaların
kişiye daha mutlu ettiğine inanıyor
D) materyallerin sağladığı mutluluk uzun sürmüyor;
daha kalıcı olan tecrübeler
E) materyal harcamaları için ne kadar hazırlık
yapılması gerektiği belirtilmiyor
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Soru 59

olansa duygusal değişimler

Poligraf ...

D) poligraf tüm yalanları yakalayamaz

The polygraph, or the lie detector as it is often
referred to, measures autonomic nervous system
activity by sensors attached to different parts of the
body. The sensors measure changes in breathing,
cardiac activity and sweating. The indicators only
show physiological changes, usually induced by
emotion.

E) poligrafın en son yalan tespit aleti olduğu
belirtilmiyor

A) çeşitli alanlarda değil yalan tespitinde
kullanılıyor

Cevap A
Soru 61
Paragraf boyunca poligrafın yalanları tespit etme
konusunda eksikliği aktarıldı, bu yüzden E
seçeneğinde olduğu gibi poligrafın daha çok
fazla geliştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşabiliriz.

B) belirgin bir şekilde değilken de yalanları
yakalayabilir

Cevap E

C) doğru, duygusal değişimler tarafından
tetiklenen değişimleri ölçer

Soru 62

D) tüm suçluları tespit edemediği için güvenilirlik
problemi var

Tests would therefore not only be highly
unreliable but counterproductive: alienating and
misclassifying the innocent and letting the
E) hızlı yanıt verenler değil, kendini kontrol
guilty get away without receiving the
edebilenler veya ilaç alanlar poligrafı kandırabiliyor punishment he or she deserves.
Cevap C

Yazara göre, poligraf eksikleri olan bir yalan
tespit etme aracıdır. Bu yüzden, ne kadar
güvenilir olduğu tartışmaya açıktır.

Soru 60
Therefore, suspects who are to be tested by
polygraph use certain drugs to suppress
autonomic nervous system activity and make any
physiological recording inconclusive. More
worryingly, people can be trained to defeat the
test with a range of techniques.

A) doğru, poligraf kesin olarak birinin suçlu olup
olmadığını söyleyemez, çünkü ilaç veya eğitimle
duygu kontrolü mümkün

Hatta, yazara göre suçsuzları suçlu gibi
gösterme, gerçek suçluların ceza almadan
kurtulmasına bile yol açabilir.
B şıkkı güçlü bir çeldirici; sadece mahkemeler
(courts) parçada yer almadığı için bu seçeneği
eleriz, fakat genel olarak anlamı hiç de fena
değil.
Cevap A

B) uyuşturucu bağımlılarından bahsedilmiyor,
parçada geçen drug kelimesi ilaçları temsil ediyor
C) poligraf aslında fiziksel değişimleri ölçüyor,
fiziksel değişimlere yol açan anlaması daha zor
Bu kaynak sadece bireysel kullanım için hazırlanmıştır. Ticari amaçla kullanılamaz. erginhoca.com
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Soru 63

Soru 66

A) konuşmada ergenlik çağındaki kızlar hakkında
bir ayrıntı yok

Yavuz ve Ebru evrenin büyüklüğü konusunda
konuşuyor.

B) diğer insanları şaşırtmanın hayal kırıklığı
yaşatması konuşmaya göre uygun değil

E hariç tüm seçeneklerde çok ters, olumsuz
yanıtlar var. Yavuz konuyla ilgili ve Ebru’yu
bilgilendirmeye çalışır. Bu yüzden, olumsuz bir
şey söyleme ihtimali yok.

C) sahne atmosferinden ziyade Jenkinson’un
kendi performansı ön planda

Cevap E
D) hayır, öyle değil cevabını verdirmesi gereken
tek soru bu şık içerisinde mevcut
Soru 67
E) Jenkinson’un kendisiyle gurur duyması
konuşmada yer alan bir tema değil; konuşma onun Dilek ve Ebru kütüphaneler ve dijital çağ
şaşırtıcı performansı hakkında
hakkında konuşuyor.
Cevap D

Soru 64
Ceyhun depresyonda ve Kemal ona kırsal bir
bölgeye taşınmasını öneriyor. Son cümleden
anlaşıldığı üzere bu konuda hem fikir oluyorlar.

Selin, açıkça kütüphanelerin işlevinin devamlı
olacağını öne sürüyor. Şıklar içerisinde
kütüphanelerin sürekli olacağını vurgulayan
sadece E seçeneği var.
Cevap E

Soru 68
Seçenekler içinde kırsal bölgeye taşınmayı kararlı
bir şekilde vurgulayan sadece A şıkkı var.
Cevap A

Suç kent hayatına özgü değildir, ve şiddet
aileler içinde sokakta olduğundan çok daha
fazla meydana gelir.

Soru 65

A) doğru

Jill boşluktan sonra, sonrakini (latter) çalışmanı
öneririm diyor. Yani, çalışılması gereken 2
seçenek var. Bunlar E seçeneğinde yer alan
Almanca ve İspanyolca’dan başka bir şey olamaz.

B) şehirler hariç denemez

Sadece C seçeneğinde Arjantin ve Brezilya
seçenekleri var, fakat bunlar ülke oldukları için
çalışılmazlar.
Cevap E

C) şiddet sokaklarda daha fazla değil
D) soruda sadece kentsel hayattaki şiddetten
bahsedilmiyor
E) aile içi şiddetin daha fazla olduğu belirtilmemiş
Cevap A
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Soru 69

Soru 71

İnsanlar hastalık yüzünden yemeden yana
sıkıntı çeklerinde, daha kolay yutuldukları için
konsantre sıvı formüllere yoğunlaşmaları
tavsiye edilir.

Bilim adamlarının farklı hayvan türlerinde
renk algısını karşılaştırma yöntemi
gözlerindeki foto reseptörleri saymaktır.

A) doğru
B) konsantre formüller hasta insanlara değil
sadece yemekte zorlananlara tavsiye ediliyor

A) bir çok bilim adamı denemez soruda sayıları
belirtilmiyor
B) tek bir yöntem var, bir çok değil
C) doğru

C) hastalığın insanları çok etki göstermesi soruda
belirtilmiyor

D) bilim adamlarından bahsedilmiyor

D) soruda zıtlık bağlacı yok

E) çok fazla bilgi ifadesi soruda yok

E) çok katkı ifadesi fazla

Cevap C

Cevap A
Soru 72
Soru 70
Dilin önemi sadece iletişim kurmaya izin
vermesi değil ayrıca bize kendisi olmadan kim
olduğumuzu bilemeyeceğimiz bir kimlik
vermesidir.

Paragrafın üst kısmında küresel ısınma ve
etkilerinin kaçınılmaz olduğu, alt kısmında ise
uluslararası konsensüsün ne kadar etkili olacağı
tartılışılıyor.

A) not only but also bağlacının eş değeri yok

Yani, üst taraf olumsuz alt taraf görece olumlu
anlama sahip. Bu tür manevralar için
seçeneklerde zıtlık bağlacı kullanılması gerekir.

B) not only but also bağlacının eş değeri yok

Sadece B seçeneğinde bir zıtlık bağlacı var: but.

C) dilin bize kimlik verdiği bilgisi ilişkilendirmek ile
yer değiştirmiş

Cevap B
Soru 73

D) not only but also bağlacının eş değeri yok

Paragrafta ilk mikroskopların özellikleri tanıtılıyor.

E) doğru

B ve C seçenekleri olumsuz bilgi içerdikleri için
eleniyorlar; paragrafta negatif bir yaklaşım yok.

Cevap E
A seçeneğini diğer şıklardan üstün kılan şey
paragrafın hem alt hem de üst kısmından bilgiler
içermesi yani köprü kurmasıdır.
It = Galileo’s microscope, make it bigger =
magnified view
Cevap A
Bu kaynak sadece bireysel kullanım için hazırlanmıştır. Ticari amaçla kullanılamaz. erginhoca.com

Ergin Hoca

2013 – 2017 arası çıkmış YDS sorularının çözümü

Soru 74

Soru 78

Boşluktan sonra yer alan bu teknoloji (this
technology) ifadesine bir karşılık bulmak
zorundayız, çünkü the, this, they gibi zamirlerin
karşılığı bir önceki cümlede yer almak zorundadır.

Paragraf uzun süreli bellekte anıların oluşma
sürecini ele alırken, 3 numaralı cümlede kısa
süreli bellek yer alıyor ve bütünlük bozuluyor.
Cevap C

Bu teknoloji ifadesi şıklar içerisinde sadece C2de
barajlar (dams) ile karşılık bulmaktadır. Diğer
şıklarda teknolojiyi ima eden bir şey yok.
Cevap C

Soru 79
Paragrafta bilgisayar oyunu oynayan kimselerin
profili çiziliyor, fakat 3 numaralı cümlede
bilgisayarların etkileşim özelliği ön plana
çıkarılarak bütünlük zarar görüyor.

Soru 75
Cevap C
Boşluktan önce teknolojik değişimin yavaş,
boşluktan sonra ise hızlı olduğu belirtiliyor. Bu da
bir zıtlık bağlacı kullanmayı gerektirir: C (but) ve E
(however) hariç tüm seçenekler bu yüzden elenir.
C seçeneği teknolojik değişim odaklı bir cümle
olmadığı için elenir.
Cevap E

Soru 80
Paragrafta tozun hangi içeriğe sahip olduğu
aktarılıyor, fakat ilk cümlede hava kirliliği gibi ana
konudan çok uzak ve paragrafta tekrar atıf
almayan bir kavram yer alıyor. Bu yüzden, ilk
cümlenin paragrafa ait olmadığını kabul ederiz.
Cevap A

Soru 76
Koşucu ve koşma hızı odaklı bir akış son cümlede
yüzücüler ile radikal bir biçimde değişiyor, ve
akıcılık bozuluyor.
Cevap E
Soru 77
İki nolu cümlede sıradaki adım deniyor, fakat
ondan önce ilk adım, en baştaki aşama gibi bir
ifade yok. Bu yüzden bu cümle akışı bozar.
Cevap B
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YDS 2015 İlkbahar

Soru 3

Soru 1

Tıbbi açıdan uygulanan bitki tedavisinin
etkileyici sayıda hastalığın semptomlarının
tedavisinde rahatlamaya yol açtığı gösterilmiştir.

Bilgi sistem uzmanları yıllardır kuruma kattıkları
değer konusunda yöneticileri ikna etme
problemiyle karşılaştılar.

A) impressively: etkileyici olarak

A) challenge: problem, meydan okuma

B) accurately: doğru bir şekilde

B) appreciation: beğeni, takdir

C) eventually: en nihayetinde

C) consciousness: bilinçlilik

D) unbearably: katlanılmaz biçimde

D) assurance: emin olma

E) exclusively: kişiye özel

E) designation: tasarım

Cevap A

Cevap A
Soru 4

Soru 2
Özel ihtiyaçlara sahip çocukları tipik akranlarının
yer aldığı eğitim ortamlarına dahil etmek bir çok
probleme sebep olsa da, ödüller, takım çalışması
ve faydalar bunu (yapmaya) değer kılmaktadır.

Düzenli bir şekilde artmaya başladığı modern
döneme kadar toplam dünya nüfusunun yaklaşık
yarım milyar civarında dalgalanmış gibi
gözüküyor.
A) appeared: görünmek
B) expired: son kullanma tarihinin gelmesi

A) worthwhile: yapmaya değer
C) qualified: yetkin olmak
B) legitimate: yasal
D) fluctuated: dalgalanmak
C) obligatory: zorunlu
E) weakened: zayıflamak
D) questionable: sorgulanabilir
Cevap D
E) implicit: imalı
Cevap A
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Soru 5

Soru 7

2008 yılına kadar, Birleşik Krallık yeni
reaktörlerinin inşasını talep ederek nükleer güce
dönüş yapmaya başladı.

A) doğru
B) past perfect zaman (had returned) diğer
cümlede basit geçmiş zaman (V2) gerektirir

A) calling for: talep etmek
B) turning over: döndürmek, devretmek

C) ikinci boşluk geçmiş zaman çekimine sahip
olmalıydı

C) putting off: ertelemek

D) ilk kısımda gelecek zaman kullanılamaz

D) taking apart: ayırmak, koparmak

E) ikinci boşluk geçmiş zaman çekimine sahip
olmalıydı

E) pulling up: çekmek
Cevap A
Cevap A
Soru 8
Soru 6
Antik piramitlerden günümüzün yüksek teknolojili
gökdelenlerine kadar, güçlü insanlar statülerini
etkileyici yapılar vasıtasıyla sergilemişlerdir.
A) put on: giymek, (kilo) almak

Her mimari eserin arkasında yeni bir teknoloji
vardır ifadesi tüm yapıları kapsadığı için ilk
kısımda geniş zamanı gerektirecektir.
İkinci kısımda kendisi olmadan inşa
edilemeyecek (olanaksızlık) çevirisini could ile
sağlayabiliriz.

B) laid out: sermek
Cevap B
C) shown off: sergilemek
D) given in: pes etmek
E) passed over: aşmak, üstünden geçmek
Cevap C
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Soru 9

Soru 12

Felsefe Roma döneminde büyük rol oynamamıştır,
fakat Stoacılık ahlaklı davranışlara ve kişinin
görevlerini yapmasına yönelik vurgusuyla takdir
edilmiştir.
İlk cümle Roma dönemine yönelik olduğu için
geçmiş zaman çekimi gerektir; A ve B seçenekleri
elenir.

Sebep: dijital medya yeni etkileşim türleri ve bildi
değişimi için yeni modeller sağladığından dolayı

C elenir, çünkü past perfect (had been admired)
yanında basit geçmiş zaman ile kullanılmalıdır,
fakat soruda bu durum mevcut değil.

Sonuç: dijital medya iletişimi geleneksel
reklamcılık iletişiminden büyük ölçüde farklıdır
İki cümle arasında sebep sonuç ilişkisi vardır, bu
yüzden since (dolayı, -beri) bağlacını
işaretlemeliyiz.
Although (rağmen) ve even if (olsa bile) yakın
anlamlı olduğu için birbirini eler.

E elenir, çünkü ikinci boşlukta görev yapmak
vurgusu edilgen biçimde yazılamaz. Being done
edilgen bir yapıdır.

In case (olursa diye), bir problem ve bir tedbirin
yan yana geldiği durumlarda kullanılabilir.

Cevap D

Cevap B

Soru 10

Soru 13

Involved kelimesini in veya with ile kullanabiliriz.
Bu yüzden, B ve D hariç tüm seçenekler elenir.

Ağız sindirim sisteminin ilk parçasıdır; kolaylıkla
yutulabilsin diye yemekler burada parçalara
ayrılır ve çiğnenir.

D seçeneği yanlıştır çünkü eleştiriyordu demek için
critical of tamlaması mümkünken critical from
A) so that: -sın diye
olanak dışıdır.
B) since: beri, dolayı
Critical kelimesi ayrıca to edatı ile de
kullanılabilirdi. Fakat, A seçeneğinin ikinci kısmı
C) just as: tıpkı gibi, -ken
involved ile kullanılmaya uygun değil.
D) as long as: sürece
Cevap B
E) once: olur olmaz
Soru 11
Soruda amaç sonuç ilişkisi vardır ve boşluktan
İkinci boşlukta organları sağlıklı hücrelerle
sonraki kısım amacı temsil etmektedir. Bu
yenilemek çevirisini with edatı sağlar.
yüzden, -sın diye, -mesi için anlamını veren so
that bağlacı doğru yanıttır.
İlk boşluğa göre A seçeneği makul görünüyor,
fakat ikinci boşlukta over edatı kullanılamaz.
Cevap A
Cevap C
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Soru 14

Soru 16

Sebep: insanların ateşi yemek, ısınma vb.
faaliyetler için kullanması

Ön yargı, belki de sert ve kısıtlayıcı ailelerde
yetiştirilmenin sonucu olarak, olumsuz kişilik
geliştirmiş kişiler tarafından sergileniyor olabilir.

Sonuç: ateşin insanlığın gelişimi için önemli
olması

A) as a result of: sonucu olarak

A) unless: -mezse, -medikçe

B) in terms of: açısından

B) even if: -sa bile

C) rather than: yerine

C) whenever: her … -de, -da

D) in contrast with: aksine

D) as: dolayı, gibi

E) in place of: yerine

E) in case: -sa diye

Sebep: kısıtlayıcı bir ortamda büyümek

Cevap D

Sonuç: ön yargı geliştirmek

Soru 15

Cevap A

Japonya merkezi bir devlettir. Başkent Tokyo
sadece ulusal hükümete değil ayrıca borsaya ve
dünyanın en büyük şirketlerine ev sahipliği
yapmaktadır.

Soru 17

A) not only / but also: sadece ayrıca

A) past continuous zaman için net bir an (saat 7
vb.) belirtilmesi gerekir

1,000 kişinin beynini tarayan bir araştırma böyle
farklılıklar bulmadı.

B) whether / or: ister ister
C) neither / nor: ne ne de

B) aynı araştırmanın sonuca ulaşması
tekrarlayan bir süreç değildir, bu yüzden geniş
zaman kullanımı uygun olmaz

D) such / that: öyle … ki
E) the more / the less: ne kadar o kadar

C) past perfect zamanın kullanılabilmesi için
sıralama yapacak ikinci bir eyleme ihtiyaç
duyulur

Cevap A
D) doğru
E) araştırma bitti, sonuç bulunması geleceğe
yönelik olamaz
Cevap D
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Soru 18

Soru 21

Farklı beyin bölgeleri farklı görevlerde - görevler
için uzmanlaşmıştır.

Ressamlar ve heykeltraşlar görsel imge ve
kelimelerin yanı sıra matematiksel ve mantıklı
fikirlere de yönelebilirler.

İçin çevirisini for edatı sağlayabilir.
Cevap B

Aynı cümle içerisinde birden fazla ‘’ve’’
kullanmak gerektiğinde yanı sıra, dahası
anlamına gelen kelimeler tercih edilir.

Soru 19

A) as well as: yanı sıra

Sağ elli insanların %95’inde ana dil bölgeleri sol
taraftadır.

B) because of: sebebiyle
C) contrary to: aksine

A) sensitive: hassas
D) in case of: olursa diye
B) immense: devasa, çok
E) for the sake of: uğruna
C) total: toplam
Cevap A
D) genetic: genetik
E) main: ana, başlıca

Soru 22

Cevap E

AB vatandaşları için, AB sınırları içerisinde
serbestçe okuma, çalışma ve ticaret izni vardır.

Soru 20

A) doğru, within = içerisinde

Sağ elli insanların %95’inde ana dil bölgeleri sol
taraftadır. Fakat, her iki kısım da yaptığımız
neredeyse her işte birlikte çalışırlar.

B) sınır altında demek saçma olurdu

A) However: fakat

D) sınır yanında (alongside) ticaret mantıksız,
tüm birliği kapsayan bir durum mevcut olmalı

C) sınır arasında ifadesi mantıklı değil

B) In addition: ek olarak
E) sınır içine ticaret, eğitim tamlaması mauk değil
C) Thus: böylece
Cevap A
D) For instance: mesela
E) Accordingly: buna göre
Cevap A
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Soru 23

Soru 25

Barış için bir mekanizma olarak asli rolüne devam
etmenin yanı sıra AB demokrasiyi, insan haklarını
ve olası aday ülkeleri güçlendirmiştir.

Eski anayasal normları değiştirmek ve 28 üyelik
birlikle başa çıkmak için yeni bir anlaşma
oluşturmak zorunlu olacaktır.

Aynı cümle içerisinde birden fazla ‘’ve’’ kullanmak
gerektiğinde yanı sıra, dahası anlamına gelen
kelimeler tercih edilir.

A) deal with: uğraşmak, başa çıkmak

A) in spite of: rağmen

C) agree upon: onaylamak

B) as opposed to: aksine

D) hand over: teslim etmek

C) except for: hariç

E) hold up: geciktirmek, kaldırmak

D) in addition to: yanı sıra

Cevap A

B) rely on: bel bağlamak, kullanmak

E) such as: gibi
Soru 26
Cevap D

Soru 24

AB yeni üyeler aldıkça gelecekteki büyüme
meselesi tartışmalı bir problem olmaya devam
edecektir.

Aynı cümle içerisinde günümüzle karşılaştırma
yapıldığı için boşluğa geçmiş zaman çekimi
gelmesi gerekir.

A) as: dolayı, gibi, -dıkça

AB kuralları çok daha küçük bir birlik için
düzenlendi ve günümüzde kendi ağırlığı altında
ezilme (boğulma) riski taşıyor.

C) if only: keşke

Cevap B

E) although: rağmen

B) even if: olsa bile

D) unless: -mezde, -medikçe

B ve E yakın anlamlı oldukları için elenirler. If
only ile hep geçmiş çekimine sahip zamanlar
kullanılır.
Unless bu soruda çok güçlü bir çeldirici.
Paragrafta ortaya çıkan anlamı yakalamadan bu
seçeneği elemek zor olurdu.
Cevap A
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Soru 27

Soru 29

Aslen tıbbi çikolatalar yapmak için 18. yüzyılda
kurulan ...

Kendi doğum yerlerine gitmiyorlarsa ...

Soru cümlesinde eyle yok, ve bu yüzden doğru
cevabın öznesi kurulan bir şey olmalıdır.

Unless, tehdit - uyarı amaçlı kullanılan bir
bağlaçtır, ve olumsuz bir mesajla tamamlanır.

C seçeneği sahip olduğu olumsuz anlam ve they
Seçenekler arasında sadece çikolata fabrikaları bu zamirine karşı insanlar kelimesiyle karşılık
eylemle uyumludur.
vermesiyle doğru yanıt olur.
Özne verilmeyen sorularda eylemi yapan, ya da
eylemden etkilenen şeyi, kimseyi doğru cevapta
özne olarak kullanmanız gerekir.

C seçeneği: insanlar genellikle fakir ülkelere
taşınmazlar
Cevap C

Cevap A
Soru 30
Soru 28

Nedensellik ahlakın kaynağı olarak yetersiz
olmasına rağmen ...

Fas’ta kolaylıkla bir araba kiralayıp
gezebilmenize rağmen ...

Reason - it

A) yol kanunları biraz kafa karıştırıcı olabilir

Source of morality - moral decisions

B) yerel sürücüler oldukça saygılıdır

Yukarıdaki kavramlar arasında eşleşme sadece
B seçeneğinde mevcuttur. Diğer seçenekler
nedensellik kelimesini göz ardı etmektedir.

C) şehirlerin yürüyerek keşfedilmesi bile daha
kolaydır

Ayrıca, soru cümlesinde zıtlık bağlacı kullanıldığı
D) toprak ve kültür heyecan verici tecrübeler sunar ve olumsuz bir mesaj var olduğu için, cevabın
olumlu bir mesaja sahip olması gerekiyor.
E) sabit bir masraf ve küçük bir komisyon alırlar
B seçeneği: ahlaki kararları doğrulamak için
While bağlacı ile karşılaştırma, zıtlık ilişkisi kurmak temel bir rol oynar
mümkündür. While sınavda nadiren bir zaman
bağlacı olarak kullanılır.
Cevap B
Kolaylıkla ifadesinin cümleye kattığı olumlu anlamı,
kafa karıştırıcı olabilir biçiminde zıtlaştıran A
seçeneği doğrudur.
Cevap A
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Soru 31
İnci toplama endüstrisi 1930’ların başlarındaki
ekonomik değişimin sonucu olarak çökmesine
rağmen onun karakteristik özellikleri ve
uygulamaları halen hayattadır.
Tarih verilen sorularda ilk amaç tarih üzerinden bir
karşılaştırma yapmaktır.
Sorudaki 1930’lar ifadesine karşılık olarak C
seçeneğinde still (halen) kelimesi ve B
seçeneğinde gizli de olsa hayatta kalmak
kelimesiyle günümüz imasının varlığı dikkat
çekiyor.
B seçeneği inci toplama endüstrisine karşılık
olarak it zamirini kullandığı için öncelikli tercih
oluyor, çünkü C seçeneğinde bu endüstriyi ima
eden tek bir kelime bile yok.
NOT: B seçeneğinde halen, günümüzde bile gibi
bir kelime kullanılmış olsa cümle daha doğal
olurdu.

tekrarı yazı ahenginin yetersiz olduğunu işaret
eder.
Cevap E
Soru 33
Önümüzdeki yıllar içerisinde insanların ne
yaptıklarını gözlemleme kapasitesine sahip
uydular online hale gelecek ...
A) çevreyi kirletenler uzaydan görülsün ve
cezalandırılsın diye
B) çünkü küçük uydularla alakalı büyük fikirler
bulmak önemlidir
C) uzaydan CO2 seviyesini tespit etmeye çalışan
bir grup araştırmacı olmasına rağmen
D) atmosferi kirletmeye yönelik cezalar daha katı
hale gelmesine rağmen
E) kirliliğe en çok sebep olan şeye yönelik
anlayışın geliştirilme hedefi elde edilse bile

Cevap B

●
Soru 32

●
●
●

Spot from space = monitor what people
are doing
People = polluters
Satellites = space
The following years = will come online

Sivrisinek kaynaklı bir hastalık olan sıtma
insan sağlığına en büyük tehditlerden biridir,
ve bilim adamları sivrisineklerle savaşmak için yeni
Yukarıda tüm kavramlar arasındaki eşleşmeyi,
yöntemler bulmak açısından zorlanıyorlar.
yakın ilişkiyi görebilirsiniz.
Hastalık isimleri, bilim dalları gibi isimlerin yer
aldığı sorularda 2 seçenek oluşur:

●
●

Cevap A

Benzer bir alternatifle karşılaştırmak
(sıtma - kızamık ...=)
Zamirle atıf yapmak ( malaria - the
disease, malaria - it …)

Seçenekler arasında buna uyan tek bir şık var. E
seçenğinde malaria - it eşleşmesi.
B ve C seçeneklerinde malaria kelimesinin
tekrarlanması istenmeyen bir durumdur. Kelime
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Soru 34
Aristofanes’in 30’dan fazla oyun yazmış
olduğuna inanılıyor ...
Soruda oyun sayısı üzerinden ilişki kurulacağı
aşikar. 30’dan fazla oyun yazı ama yarısından azı
hayatta kalmıştır mesajı veren B seçeneği
doğrudur.
Cevap B

Soru 35
Yaşam alanı yıkımı ve avlanma gibi diğer
değişiklikler tekil olarak türleri tehdit
etmektedir ...
Soru cümlesinde diğer değişiklikler denmesi
önceki cümlede yine bazı değişikliklerin ele
alındığını gösteriyor. B seçeneğindeki küresel
ısınma, asit yağmuru gibi faktörler bunlara uygun
örneklerdir.
Cevap B
Soru 36
Edebiyat, müzik ve sanat gibi akademik
alanlarda vurgu sıklıkla bireysel testler, kişisel
görüşler ve diğer öznel yargılar üzerinedir ...
A) halbuki psikoloji ve diğer doğa bilimlerinde
vurgu tarafsızlık üzerinedir
B) sadece doğal bilimler tarafsızlık ve sosyal
etkileşime odaklanabilirse
C) akademik araştırmanın hedefi araştırmacının
deneyi tekrarlamasını gerektirmedikçe

aldığı sorularda 2 seçenek oluşur:

●
●

Benzer bir alternatifle karşılaştırmak
(sıtma - kızamık ...=)
Zamirle atıf yapmak ( malaria - the
disease, malaria - it …)

Soruda bilim dallarının odak noktası arasında
karşılaştırma yapılıyor. While, whereas
karşılaştırma yapmak için sıklıkla kullanılan
bağlaçlardır.
Cevap A
Soru 37
A) doğru
B) since (dolayı, için) eksik
C) özne belgesel film yapımcıları olmalıydı
D) özne belgesel film yapımcıları olmalıydı
E) gerçeklik ve farkında olmak ifadeleri farklı
cümlelere ait olmalarına rağmen aynı cümlede
buluşmuşlar
Cevap A

Soru 38
A) düşünülse de kelimesinin karşılığı yok
B) bazı akademisyenlere göre denemez, bazı
akademisyenler özne olmalıydı
C) doğru
D) ancak anlamına gelen bir bağlaç soruda yok

D) profesörler hipotezleri test etmeye daha fazla
vakit ayırsın diye

E) emerged (ortaya çıkmak) kelimesinin karşılığı
yok

E) doğal bilimler ne öznellik ne de nesnellik
içeriyormuş gibi

Cevap C

Hastalık isimleri, bilim dalları gibi isimlerin yer
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Soru 39

Soru 43

A) doğru

When you discover that you can actually grow
these exotic plants in your home and that they
are not expensive, your resistance will be
lowered and your chances of catching the
extremely contagious but wonderful
obsession called the ‘Orchid Bug’ are high.

B) özne sadece bakteriler olmalıydı
C) özne sadece bakteriler olmalıydı
D) özne sadece bakteriler olmalıydı
E) özne sadece bakteriler olmalıydı
Cevap A

Parça içerisinde orchid bug orkide çiçeği
yetiştirmeye yönelik bir bağımlılık olarak
adlandırılıyor. A seçeneğinde yer alan
baskılanamaz istek (irrepressible desire) aynı
anlamı veriyor.

Soru 40
Cevap A
A) doğru
B) inanılıyor (it is believed) denmediği için elenir

Soru 44

C) soruda gelecek zaman yok (will replace)

Son dönemlerdeki uygulamalar ...

D) inanılıyor (it is believed) denmediği için elenir

Because of new techniques and modern
growing methods, award-quality orchids are
available to everyone at prices lower than ever
before.

E) inanılıyor (it is believed) denmediği için elenir
Cevap A
Soru 41
Mısırlılar öznesi, sadece A seçeneğinde farklı bir
şekilde nitelenmeden kullanılmış.

Soru kökünde son dönemlerdeki gelişmelerden
bahsedildiği için paragrafta new ve modern
kelimelerinin yer aldığı cümleyi referans alırız. Bu
cümlede orkide fiyatlarının iyice aşağıya düştüğü
aynı C seçeneğinde olduğu gibi açıkça
belirtiliyor.

Cevap A
Cevap C
Soru 42
A) den -e kadar (from … to) kalıbı yok
B) ticari kuruluşların başarısı (the success of
businesses) tamlaması soruda yok
C) den -e kadar (from … to) kalıbı yok
D) den -e kadar (from … to) kalıbı yok
E) doğru
Cevap E
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Soru 45

fakat yaygın olmasının sebebi bu değildi

A) paragraf saksı bitkilerine yönelik değil, sadece
orkideleri kapsıyor

C) o dönemde savaş olduğu iması yok

B) orkide yetiştirmenin geleceği değil, geçmişten
günümüze tarihi daha çok ön planda
C) diğer saksı bitkileri konuya dahil değil

D) doğru, uçurtma yapmak için gerekli maddeler
Çin’de bolca bulunuyordu
E) Çinlilerin mesafe ölçmek için ne kadar süre
harcadığı parçada geçmiyor

D) doğru, orkide yetiştirmenin etkisi parçadaki
esas konu

Cevap D

E) sadece Viktorya dönemi ele alınmıyor

Soru 48

Cevap D

Çinlilere göre uçurtmalar neden şanslı
sayılıyor?

Soru 46

The Chinese people believe that kites are lucky,
so they fly them to ward off evil spirits.

A) sadece orkidelerin nereden türediği ele
alınmıyor

Çinlilere göre uçurtmalar kötü ruhları
savuşturuyor. Aynı mesaj E seçeneğinde de
B) orkidenin kendi özelliklerinden ziyade yetiştirme mevcut.
daha çok ön planda
Cevap E
C) doğru, orkide yetiştirmenin hayatımıza etkisi
paragrafın ana teması
Soru 49
D) orkide yetiştirme teknikleri konu dışı

Son dönemlerde uçurtma ...

E) orkide türleri arasındaki farklar konu dışı

In modern times as well, the kite has been used
in important scientific research, including
Benjamin Franklin’s famous experiment to prove
that lightening is electricity.

Cevap C
Soru 47
Uçurtma kullanımının yaygınlaşmasının
sebeplerinden bir tanesi ...
Materials ideal for kite building, such as silk for
the sail material and bamboo for a strong, light
frame, were plentiful in China, and kites were
soon used for many purposes.

Uçurtmanın modern dönemlerde bilimsel
araştırmalara yardımcı olduğu hem paragrafta
hem de A seçeneğinde açıkça belirtiliyor.
Cevap A

A) bir filozofun uçurtma yapan ilk kimse olması
uçurtmaları yaygın hale getirmez
B) uçurtmalar rüzgarı ölçmek için kullanılıyordu,
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Soru 50
Uçurtmanın geçmişten günümüze tarihsel gelişimi
ele alınıyor. B seçeneği hariç hiçbir seçenek
uçurtmanın geçmişine yer vermediği için elenir.

cerrahide el ve eklem hareketlerinin daha geniş
açılarda yapılabildiği belirtiliyor. Yani, geleneksel
cerrahide insan elinin yetersiz kalabildiği
durumlar olduğu ima ediliyor.
Cevap E

Cevap B
Soru 53
Soru 51
A) robotik cerrahiyi mümkün kılan gelişmelerden
bahsedilmiyor, sadece nasıl çalıştığı anlatılıyor

A) Da Vinci ameliyatı yalnız başına değil insan
yardımıyla yapıyor
B) uzun işlemlere uygun olan geleneksel yöntem
değil Da Vinci sistemi

B) hangi ameliyat türünün ne kadar sürdüğü
belirtilmediği için hangisinin daha kısa sürdüğünü
bilemeyiz

C) robotik cerrahide doktorlar oturabiliyor, ayağa
kalkmak zorunda değil

C) doğru, robotik cerrahide doktor oturuyor ve
hassas işleri robot kol yönetiyor

D) doğru, 2 endoskop + el ve ayak kontrolleri ile
cerrah 4 tane uzuvla ameliyatı yönetiyor

D) aksine, robotik cerrahi daha az yorucu

E) uzaktan ameliyat gelecekte yaygın olabilir,
henüz değil

E) geleneksel değil robotik cerrahide doktor
oturabiliyor

Cevap D

Cevap C
Soru 54
Soru 52
In conventional keyhole surgery, the surgeon
must stand and transfer his gaze between the
instruments and the display screen. However, da
Vinci allows the surgeon to be seated – for greater
comfort during lengthy procedures. Two
endoscopes give full stereoscopic vision, while
hand and foot controls are used to operate the
instruments simultaneously and with greater
range of movement than that permitted by
human hand and wrist joints.

Bu sorunun cevabını conventional keyhole
surgery ifadesinin geçtiği cümleden bulamıyoruz.
Bunun yerine, sıradaki cümleden bir çıkarımla
cevaba ulaşmamız gerekiyor.

A) paragrafta cerrahların stres düzeyi ele
alınmıyor
B) şu anki senaryoya göre gelecekte bile
cerrahlara ihtiyaç duyulacak, özellikle robotları
yönetmek için
C) ABD’nin uzaktan ameliyat teknolojisine ne
kadar yatırım yaptığı bilgisine ulaşamıyoruz
D) doğru, yeni teknoloji cerrahların daha düzgün
ve konforlu biçimde ameliyat yapmalarına izin
veriyor
E) çoğu cerrahın bu teknolojiyi kullanabiliyor
olacağı konusunda bilgi yok
Cevap D

Bu cümlede geleneksel metodun aksine robotik
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Soru 55

Soru 57

An inventor has little incentive to innovate if he
knows that his invention will be seized from him –
depriving him of any reward for his work – as soon
as it is finished.

Görünmez ürünlerin koruma altına alınması ...

C) telif haklarının basitleştirilmesi değil iyice
korunması gerekiyor

Paragrafta görünmez eserler korunmamasının
insanları yenilikler üretmekten uzaklaştıracağı
belirtiliyor. Bu mesajdan elde edilen bir çıkarım E
seçeneğinde yer alıyor: görünmez eserler
korunursa insanlar yenilikler üretirler.

It is not just the rights to solid, visible property
that need to be protected; ownership of invisible
property such as ideas and artistic creations
A) aksine, telif haklarını desteklemek niteliksiz
also require protection. An inventor has little
ürünlerin üretimini engelliyor, dolayısıyla insanların incentive to innovate if he knows that his
sağlığını da koruyor
invention will be seized from him – depriving him
of any reward for his work – as soon as it is
B) Asya’da telif hakları pek etki göstermiyor
finished.

D) doğru, telif haklarını göz ardı etmek insanların
yenilikler üretmesini engelleyebilir, bu da uzun
vadede kamu sağlığını bile etkileyebilir

Cevap E
E) Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan
ekonomiler telif haklarını korumak konusunda
başarısız

Soru 58

Cevap D

Entelektüel mülk hakları ...

Soru 56
Although consumers initially welcomed such
projects (ucuz ilaçlar), there have subsequently
been several scares over whether goods
produced in these countries can be trusted.
Tüketiciler en başta ucuz ilaçları hoş karşılıyor,
fakat bu ürünlerin güvenliği kalitesi ve güvenirliği
hakkında korkular ortaya çıkar. Bu mesaj aynen D
seçeneğinde yer almaktadır.

A) doğru, bazı ülkeler hak etmedikleri şekilde
batılıların eserlerinden para kazanıyorlar,
dolayısıyla bu hakların korunması daha önemli
hale gelmiştir
B) Çin ve Hindistan’ın telif hakları konusunda bir
şeyler yapmaya istekli olduğu parçada ele
alınmıyor
C) Çin ve Hindistan gibi yerlerde dikkate
alınmıyor
D) sadece ilaç şirketleriyle kısıtlı değil

Cevap D
E) sadece ilaçlar ile kısıtlı değil
Cevap A
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Soru 59

B) süt miktarının artması değil, çok süt veren
ineklerin kopyalanması ele alınıyor

A) Dolly’nin doğumu 1997’de haber yapıldı sadece
B) Dolly bir anneden doğmadı, kopyalandı
C) Dolly süt üreten bir hayvan değil
D) Dolly ikize sahip olduğu için değil, genetik
olarak kopyalandığı için önemli

C) nitelikli kişilere ihtiyaç hep olacağı gibi
klonlama düşünülüyor
D) genetik hastalıklar tedavi edilebilir deniyor,
yani tamamıyla ortadan kalkmayacaklar
E) bilimsel anlamda tartışmalı konular konu dışı

E) doğru, Dolly kopyalanan ilk hayvan olduğu için
ilgi çekicidir

Cevap A

Cevap E

Soru 62
Yazarın klonlamaya karşı tavrı oldukça olumlu.

Soru 60
A) neutral: tarafsız
A) aksine, bilim adamları kopyalama konusunda
umutlu
B) doğru, Dolly’nin kopyalanmasından elde edilen
tecrübe sıradakilere örnek olacak

B) pessimistic: kötümser
C) uncertain: belirsiz
D) sarcastic: iğneleyici

C) Dolly’nin kopyalanması bilim kurgu değil; olay
gerçekleşti

E) favouring: destekçi

D) insanların klonlanması henüz gerçekleşmedi

Cevap E

E) insan klonlanmasının yasal olup olmaması
paragrafta tartışılmıyor

Soru 63

Cevap B

Konuşma edebi türlerin farklılıklarını açıklamak
üzerine kuruludur.

Soru 61

A) doğru

Klonlamanın avantajlarından bir tanesi …

B) satış oranını ele almaktan ziyade edebi türleri
tanımlamak gerekli

Consider the potential benefits to society. We
could make perfect, but younger, copies of brilliant
scientists, surgeons, or even chefs. Infertile
couples could be helped to bear children, and
genetic diseases could perhaps be cured or
prevented by manipulating the structure of the
genes causing them.
A) doğru, kısır çiftler bile çocuk sahibi olabilir

C) kitapçıların boyutu konu dışı
D) erkek müşteriler konu dışı
E) okuyucu sayısından ziyade edebi türler
arasındaki farklılıklar gündeme gelmeli
Cevap A
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Soru 64

vurgusu yapmak doğru olmaz

A) doğru, insanların yaşayabilmesi için diğer
gezegenlerin değiştirilmeye ihtiyaç duyulması
konuşmanın ana teması

E) doğru, telefon, tablet ve TV gibi araçların
tamamına hitap eden (they zamiri vasıtasıyla) tek
seçenek

B) Boşluktan sonra kullanılan onlar ifadesi bilim
adamlarından bahsedildiğini ima ediyor,
dolayısıyla doğru cevap bir insan grubu içermeli

Cevap E

Soru 67
C) Sana katılıyorum, uzayda yalnız değiliz denmiş
olması önceki cümlede benzer bir mesaj
Boşluktan sonra I see (anlıyorum) denerek diğer
gerektirirdi, fakat önceki cümlede keşif fikrinden
kişinin aktardığı mesaj tekrarlanıyor.
bahsediliyor, dünya dışı yaşamın kendisinden değil
Anlıyorum, tabi ki, bence de gibi karşı tarafı
D) gök bilimcilerin dünya dışı yaşama inanmaması onaylayan ifadelerden sonra aktarılan mesajın
bu konuşmanın doğasına ters; dünya dışı yaşam
aynısını bir önceki cümlede aramamız gerekir.
ihtimali vurgusu yapılmalı
Boşluktan sonraki cümlede vergi yerine kullanıcı
E) Ben de başka bir gezegende yaşamayı hayal
ücreti ifadesinin tercih edilmesinden bahsediliyor.
ediyorum denemez, çünkü önce ki cümlede buna
Buna en benzer mesaj E seçeneğinde kelime
benzer bir şey söylenmedi.
tercihleri vurgusu (memur yerine hükümet
görevlisi) ile karşımıza çıkıyor.
Cevap A
Cevap E
Soru 65
Konuşmadan bir yazarlık kursundan bahsediliyor.
Bu yüzden, buna yer vermeyen B, D ve E
seçenekleri elenir.

Soru 68

C seçeneği de elenir çünkü kursa katılım yaşı
konuyla tamamen alakasız.

Başka bir insana yönelik izlenimimizi nasıl
oluşturduğumuz fark etmeksizin kişinin nasıl
olduğuna dair görece hızlı bir şekilde fikirler
geliştirebiliriz.

Cevap A

A) doğru
B) eleştirmek kelimesi soruda yok

Soru 66
A) sadece TV’den bahsetmek yetersiz kalıyor
B) sadece akıllı telefonlardan bahsetmek yetersiz
kalıyor

C) görece çok yerine görece hızlı ifadesi yer
almalıydı
D) genellikle ifadesi fazla
E) çoğunlukla ifadesi fazla

C) sadece bilgisayar oyunlarından bahsetmek
yetersiz kalıyor

Cevap A

D) genç veya yaşlı vurgusu yapılmadan medya
kullanım oranının artışından bahsedildiği için yaşlı
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Soru 69

Soru 71

Çevresel zararın hem azmettiricisi hem de
kurbanı olduğumuzdan dolayı, insanlığın
hayatta kalması en nihayetinde doğal dünyayı
koruyabilmek becerimize bağlıdır.

Trend şehirlerde yaşamaya yönelik olmasına
rağmen, nüfusun hala önemli bir kısmı
kırsalda yaşamaktadır.
A) kırsal kesimdeki nüfus oranı bilgisi eksik

A) perpetrator (azmettirici) anlamını karşılayacak
bir kelime yok

B) kırsalda yaşamaya yönelik bir zorlama soruda
yok

B) kurban ve azmettirici ifadeleri eksik
C) doğru
C) soruda koşul sonuç ilişkisi yok
D) nüfusun artmakta olduğu soruda belirtilmiyor
D) doğru
E) fail (başarısız olmak) eylemi veya benzeri
soruda yer almıyor

E) kentlerde yaşayanların sayısının
kırsaldakilerden daha fazla olduğu soruda
belirtilmiyor

Cevap D

Cevap C

Soru 70
Soru 72
İnsanlığın tarihi boyunca insanların hayvanları
avlamasını mümkün kılan ilk taş araçlardan
derin uzayı görebilen radyo teleskoplara kadar
bir çok önemli yenilik olmuştur.
A) sadece bu 2 yeniliğin önemli olmasının
belirtilmesi doğru değil

Paragrafın üst kısmında olumsuz bir mesaj var:
deprem sinyallerini yakalamakta başarısız olmak.
Paragrafın alt kısmında ise bir kaç saniye
içerisinde depremi tahmin etmek gibi olumlu bir
mesaj var.

B) taş araçların ve teleskopların diğer yeniliklerden Bu şekilde olumsuzdan olumluya (ya da tersi)
daha önemli olduğu soruda belirtilmiyor
geçiş yapılan paragraflarda zıtlık belirten bir
kelimeye ihtiyaç duyulur. A seçeneğindeki
C) doğru
nevertheless (buna rağmen) şıklar arasında bu
açıdan rakipsizdir.
D) taş araçların ve teleskopların diğer yeniliklerden
daha önemli olduğu soruda belirtilmiyor
Cevap A
E) büyük zıplama (great jump) ifadesi soruda
mevcut değil
Cevap C
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Soru 73

Soru 76

Boşluktan sonra fakat kullanılması bu cümle ile
doğru cevabın zıtlaşmasını gerektiriyor.

Paragraf Britanya’da da refah devleti kavramının
tarihini ele alıyor.

Boşluktan sinir sisteminin bir çok parçasının
Fakat E seçeneği hem Britanya’yı denklem dışı
otomatik olarak kontrol edildiği, reflekslerin biz fark tutuyor hem de dünya savaşları gibi paragrafın
etmeden harekete geçirildiği belirtiliyor.
diğer kısımlarında karşılık bulamayan kavramlara
yer veriyor, bu yüzden akışı bozuyor.
Bu yüzden, sinir sisteminde çoğu tercihi bizim
yönettiğimizi belirten, kontrole sahip olduğumuzu
Cevap E
işaret eden D seçeneği doğrudur.
Soru 77
Cevap D

4 numaralı cümlede the nation ifadesi 2 nolu
cümlede Amerika’ya karşılık geliyor.

Soru 74

The ile aynı kimse veya şeyden 2. kez
bahsederken bu kimse veya şeyin bir önceki
cümlede mutlaka yer alması gerekir. Fakat, 3
numaralı cümlede ulus kelimesini karşılayacak
bir kelime olmadığı için bu cümle akışı bozar.

For example (örneğin) sonrasında kullanılan
cümlenin anlamı bir önceki cümleye çok
benzemelidir.
Boşluktan sonra zamanın roket hızlandıkça daha
yavaş aktığı söyleniyor. Buna göre, sadece A
seçeneği işaretlenebilir, çünkü diğer şıklar zaman
ve hareket arasındaki ilişkiyi ele almıyor.

Cevap C
Soru 78

A seçeneği: bunun yerine zaman ve mekan
nesnenin hareketine göre değişir.

Paragrafta çocukların nelerin olmasından
korktukları ele alınıyor, fakat B seçeneğinde
fobilerin tedavisi ile ana akış büyük ölçüde
saptırılmış oluyor.

Cevap A

Cevap B

Soru 75

Soru 79

Paragrafta Shectman’ın kar kristallerine ilişkin
çalışması ve bunu yayımlamak açısından yaşadığı
kaygı ele alınıyor.

Paragrafta ömür ve vücut kütlesi arasında ilişki
kuruluyor, fakat C seçeneği zaman vurgusu
yaparak konuyu değiştiriyor.

A, B ve D seçenekleri kaygı anlamında bilgi
vermedikleri için (dar kapsamlılar) elenir.

Cevap C
Soru 80

E seçeneğinde ise paragrafla çatışan bir mesaj
varmak: eleştiri almak.
Cevap C

Paragrafta Maglev trenlerinin çalışma prensibi
ele alınırken, C seçeneğinde ayrıca gemilerden
bahsedilmesi bağlantıyı koparıyor.
Cevap C
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Soru 3

Günümüzde bulaşıcı hastalıklar sanitasyon ve
beslenmedeki ilerlemelerin erken ölümleri büyük
2010 yılında dünyadaki tüm ülkelerin toplam askeri ölçüde azalttığı gelişmiş ülkelerde nadiren
ölüme sebep olurlar.
harcama miktarı 1.63 trilyon dolardı, bu da
gezegendeki her bir kişi için 263 dolara karşılık
A) favourably: tercih edilir şekilde
gelir.
Soru 1

A) diversity: çeşitlilik

B) separately: ayrı bir şekilde

B) requirement: gereksinim

C) significantly: büyük ölçüde, önemli ölçüde

C) expenditure: harcama

D) dangerously: tehlikeli bir şekilde

D) dimension: boyut

E) cautiously: dikkatli bir şekilde

E) influence: etki

Cevap C

Cevap C

Soru 2

Soru 4
Enerji krizi ve iklim değişikliğiyle yüzleşen
insanlık sebebiyle nükleer enerji tekrar
gündemdedir.

Rüzgarın gücü; ağaç hareketi, duman davranışı ve
A) confronted: yüzleşmek
ortaya çıkan zarar gibi kolayca gözlemlenebilir
faktörlere dayanan Beaufort ölçeği ile ölçülür.
B) responded: yanıt vermek
A) hostile: düşmancıl

C) surpassed: geçmek (sayıca)

B) irrelevant: alakasız

D) initiated: başlatmak

C) misleading: yanıltıcı

E) allowed: izin vermek

D) additional: ek

Cevap A

E) observable: gözlemlenebilir
Cevap E
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Soru 5

Soru 7

İnsanlar her zaman yıldızlar ve gezegenlerden
etkilenmişlerdir, fakat onları gözlemlemek için
teleskop 1609’da icat edilene kadar çıplak göze
bel bağlamak zorunda kaldılar.

For the last 100 years (son yüz yıldır) ifadesi
geçmişi günümüze bağlar ve bu gibi durumlarda
present perfect zaman (have - has V3) kullanılır.

A) rely on: bel bağlamak, kullanmak

İkinci boşlukta present perfect zaman içeren tek
seçenek B şıkkıdır.

B) look up: kontrol etmek, ilerlemek

Cevap B

C) put off: ertelemek
Soru 8
D) take up: başlamak, üstlenmek
E) bring back: geri getirmek
Cevap A

Soru 6
Kan grubu çeşitli zihinsel hastalıklarla
ilişkilendirilmiştir, fakat bağlantı zayıftır; diğer bir
çok faktör kimin hangi tür bir hastalıkla
yüzleşeceğini belirlemek için daha önemlidir.

Konuşma dilinin ortaya çıkması tekrarlanamaz
bir durumdur; sadece bir kez olur. Bu tür
eylemler geçmiş zamanla aktarılır. Bu yüzden,
geçmiş zaman çekimi içermeyen A, B ve D
seçenekleri elenir.
E seçeneği ise past perfect (had V3) ile basit
geçmiş zaman (V2) yan yana kullanılmadığı için
elenir.
Cevap C
Soru 9

A) runs out of: bitmek
B) ends up with: yüzleşmek

Bir çok gelişmiş ulus uzay araştırmalarına
başlamıştır, ve Mars’ta insan varlığını görmek
(mümkün kılmak) için planlar mevcuttur.

C) makes up for: telafi etmek
D) gets back to: geri dönmek

İkinci boşlukta bir amaç (insan varlığını mümkün
kılmak için) mevcuttur. Amaç belirten eylemler
cümleye to V1 kalıbıyla eklenir.

E) cuts down on: azaltmak
Cevap B

Ayrıca, her ne kadar ilk kısım geçmiş zamanı
çağrıştırsa da, eğer zamanı net olarak işaret
eden bir ayrıntı yoksa ve eylem tekrar tekrar
meydana gelebilir nitelikteyse present perfect
zaman zaman tercih edilir.
Cevap B
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Soru 10

Soru 13

Concerned (kaygılı olmak) kelimesi yaygınca with 50 saniyelik sessiz film ilk defa gösterildiğinde
edatı ile kullanılır.
insanlar yaklaşan lokomotiften öyle korktu ki
salonun arkalarına doğru kaçıştılar.
Ayrıca ikinci kısımda ekonomik büyümeyi
sürdürme problemi tamlamasını of edatı ile
-de, -da takısı için when bağlacını kullanmak
sağlamak gereklidir.
gerekir.
The problem of …. kalıbı ile istenilen meseleyi
aktaracak bir tamlama elde etmek mümkündür.

Cevap D

Cevap A

Soru 14

Soru 11

Cümle 1: Stres ve hastalık arasındaki bağı işaret
eden çok kanıt var.

Zamanla - zaman içerisinde (over time) ifadesini
elde etmek için time kelimesinin önüne over
edatını getirmemiz gerekir.

Cümle 2: Stresli yaşamın hastalıklara yol açtığı
iddiaları hala prematüre.

Ayrıca differentiate (farklılaşmak) eylemini from
edatı ile kullanmak gerekir.

2 cümle arasında zıtlık ilişkisi var, bu yüzden
fakat anlamına gelen but bağlacı doğru yanıttır.

Kişilik psikolojisi zaman içerisinde kişinin
davranışlarındaki tutarlılığa ve bir insanı
diğerinden ayırt eden özelliklere odaklanır.

Ayrıca, still (hala) kullanılan cümlelerde zıtlık
bağlaçları tercih edilir.
Cevap E

Cevap B
Soru 15
Soru 12
Sebep: Şirketler baz istasyonları yeterli ağ
kullanımının olacağı yerlere inşa ederler.
Sonuç (açıklama): az nüfuslu bölgelere
kurmazlar.

Bilim adamları doğal güçler üzerine araştırmaları
sadece yeni keşifler uğruna değil ayrıca
bulguları insanların çıkarına kullanmak için
yapıyorlar.
A) not only / but also: sadece … ayrıca ...
B) so / that: öyle … ki ...

Açıklama yapılan cümlelerde sonuç belirten bir
bağlaç kullanmak zorunludur, bu yüzden so
(böylece) bağlacı doğru yanıttır.

C) the more / the more: ne kadar … o kadar ...
D) such / that: öyle … ki ...

Cevap C
E) whether / or: ister ister, olsa da olmasa da
Cevap A
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Soru 16
C) convert: dönüştürmek
İnsanların çevre üzerindeki olumsuz etkilerini
azaltmanın yöntemlerinden biri mümkün
olduğunca atığın çöpe gitmek yerine geri
dönüştürüldüğünden emin olmaktır.

D) threaten: tehdit etmek
E) review: gözden geçirmek

Tercih (çöpe gitmek yerine geri dönüştürmek)
belirtmek için instead of kullanabiliriz.

Cevap A

Cevap D

Soru 20

Soru 17

Bir uçağı uçak yapan 3 ana parçayı incelediler.

Problem: Bazı uçaklar çok yakıt harcar.

Çeviride dolaylı olarak da olsa yer alabilen tek
kelime şey (what) olacaktır.

Çözüm: Yakıt verimliliğini sağlamak için bunların
yeniden tasarlanmasına yönelik girişimler.

Tüm şıklarda yer alan çeviri alternatifleri:

Problem çözüm ilişkisi olan sorularda sebep sonuç A) why: sebep, neden
ilişkisi kuran bağlaçlardan faydalanırız.
B) where: yer, konum
A) Therefore: bu yüzden
C) how: nasıl, biçim, yöntem
B) Otherwise: yoksa
D) what: ne, şey
C) In short: kısaca, özetle
E) when: zaman
D) However: fakat
Cevap D
E) Furthermore: dahası
Soru 21
Cevap A
Üçünün de üzerinde sırayla çalıştılar.
Soru 18
sırayla: in turn
Recently (son zamanlarda) ifadesi present perfect
tense ile kullanılır.
Cevap A
Cevap C

Soru 19
Son tasarım kuşlarda bulunan çeşitli öğeleri
kullanıyormuş gibi gözüküyor.
A) incorporate: kullanmak
B) rehearse: prova yapmak
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Soru 22

Soru 25

Kısaltma sorularında çeviri için gerekli takıları
kullanmak oldukça pratiktir.

Bu probleme yönelik bir yaklaşım dil edinilirken
dil sistemimizi incelemektir.

A) being attempted: denenen

Eş zamanlı gerçekleşen eylemler için bağlantıyı
while ile sağlamak mümkündür.

B) to have attempted: denemiş olduğu
A) unless: -mezse
C) to attempt: denemek için
B) even though: rağmen
D) attempted: denenen
C) in case: olursa diye
E) attempting: deneyen
D) while: -ken, rağmen
Karmaşık yetişkin davranışlarını anlamayı
deneyen bilim adamları ...
Cevap E
Soru 23

E) after. Sonra
NOT: while ve even though karşılaştırma
yaparken, zıtlık oluştururken eş anlamlıdır.
Fakat, while bağlacı bu soruda zıtlık değil, bir
zaman bağlacı olarak kullanılmıştır.

Bizim dillerimizin bir kural dizisini takip ettiği
gerçeği sebebiyle (yüzünden) insanlar sofistike bir Cevap D
biçimde iletişim kurabilirler.
İki cümle arasında sebep sonuç ilişkisi vardır.

Soru 26

A) instead of: yerine
B) except for: haricinde

İnsan gelişiminin farklı özellikleriyle ilgilenen bilim
adamları bu gerçeği yetişkin davranışlarını
anlamalarına yardımcı olması için kullanmıştır.

C) due to: yüzünden

A) weakened: zayıflatmak

D) in spite of: rağmen

B) eliminated: elemek

E) in contrast with: aksine

C) expanded: genişlemek

Cevap C

D) demanded: talep etmek
E) utilized: kullanmak

Soru 24
Cevap E
Bu kuralları belirlemek araştırmacılar için (for) çok
zor olmuştur.
Cevap B
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Soru 27
... , bu da yetersiz beslenen insanların sayısını
%15 azaltabilir.

D) istenmeyen yaralanmalar artar, ama dördüncü
yaygın ölüm sebebi olması saçmadır
E) güvenli bir çalışma ortamı oluşmaz

A, D ve E seçenekleri sahip oldukları olumsuz
Cevap C
mesajlar yüzünden eleniyor, çünkü soruda bir zıtlık
bağlacı yok.
Soru 30
B seçeneği elenir, çünkü kadınların çiftçilikte iyi
olması aç insanların sayısını azaltır, ama %15
İnsan evriminde beslenmenin ve diyetin
azaltması diğer cümlede sayısal bir veriye yer
önemli genellikle antropolojinin ilgi alanına
verilmesini gerektirir.
girmiş olsa da ...
C seçeneği: Çiftçilikte cinsiyet eşitsizliğini yok
etmek gelişmekte olan ülkelerde hasatı %4
arttırabilir.

A seçeneği hariç diğer hiç bir şık antropoloji
kavramına karşılık gelecek bir kavram içermiyor.
A seçeneğinde ise diğer disiplinler denerek
antropolojiyle karşılaştırma yapılıyor.

Cevap C
A seçeneği: konu diğer bir çok disiplinde de
akademisyenlerin dikkatini çekmiştir
Soru 28
Cevap A
Dünyadan yansıyan ışığı analiz etmek için ...
Soru 31
Bu tür öznesi olmayan cümlelerde en büyük ipucu
eylemi yapabilecek kimseyi diğer cümlede özne
olarak kullanmaktır.
Işığı kim analiz eder sorusuna seçeneklere
bakarak A seçeneğindeki gök bilimciler deriz.
Diğer seçeneklerde yer alan özneler ışığı analiz
edemez.

Fosilleri inceleyen paleontoloji biyolojinin bir
alanı olmasına rağmen ...
Paleontoloji gibi terminolojik kavramlar
kullanıldığında diğer cümle ya onu eş değer
(antropoloji vb.) bir kavramla karşılaştırmalı ya
da it, the discipline gibi ifadelerle atıfta
bulunmalıdır.

Cevap A

Soru 29

Seçenekler arasında karşılaştırmaya izin bir
veren bir durum yok, ve sadece B seçeneğinde
its development kalıbı ile paleontolojiye atıf
yapılıyor.

Yöneticiler işçiler zaman baskısı altında
tehlikeli işler yapmakla görevlendirdiklerinde ... B seçeneği: onun gelişimi dünyanın kendisinin
tarihini anlamaya yönelik çabalarla yakından
A) işçiler teşvik verilmez
ilişkili olmuştur.
B) küresel protestolar olmaz

Cevap B

C) güvenlik önlemleri düşük öncelik haline gelir,
yaralanma riski artar
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Soru 32

türler arasında karşılaştırma yapılacağını sinyali
veriliyor.

Reklamcı için özellikle önemli olan ülke
içindeki tüm politik partilerin felsefesine
yönelik bilgidir ...

B seçeneği: diğerleri ise biçimsiz ve şekilsiz
bulutlardır

Marketer - consumption patterns

Cevap B

Political parties - them
Soru 35
Yukarıdaki kavramlar arasında bağlantı sadece A
seçeneğinde var. A hari. Diğer şıklar özellikle
reklamcı, pazarlamacı kelimesine atıf vermekte
yetersizler.

İnsanları belirli kararlar almaya iten tek faktör
değildir ...

A seçeneği: onlardan herhangi biri iktidardayken
toplumun tüketim trendlerini değiştirebileceği için.

Soru cümlesinde not (olumsuz eki) kullanılması
bir beklentinin yerine gelmediğini işaret eder. Bu
tür durumlarda zıtlık bağlaçları öncelikli hale
gelir.

Cevap A
Soru 33
Bilim adamları insanların neden halen
uyuduğundan emin değiller ...

Ayrıca, soruda yer alan it zamirine karşılık bir şey
bulmak zorundayız.
İki öğenin birleşimi bizi C seçeneğine götürür.

C seçeneği: para ekonomik faaliyet açısından
Still (halen) kelimesi kullanıldığında zıtlık bağlaçları önemli bir rol oynasa da.
tercih edilir. Bu yüzden, A ve D seçenekleri elenir.
Cevap C
E seçeneği elenir, çünkü whereas bağlacı ile
karşılaştırma yapılır, yani uzun mesafe uçanlarla
diğer mesafeleri uçanlar karşılaştırılmalıydı.
Soru 36
C seçeneği elenir çünkü zıtlık bağlacı (though rağmen) olmasına rağmen her iki cümle de
olumsuz anlama sahip. + - dizlimi olmalıydı.
B seçeneği: fakat uyku duygusal durumumuzdan
organlarımızın faaliyetine kadar hayatımızın her
alanını etkiler

Tropik çayırlarda ve savanalarda ağaçlar
yaygınca bulunur ...
Frequently (sıklıkla, yaygınca) gibi aşırılık
bildiren ifadeler dengelerin bozulduğunu, bir
tarafın diğerine çok üstün geldiğini işaret eder.
Bu tür durumlarda zıtlık bağlaçlarına öncelik
tanınır.

Cevap B

Soru 34

Tropik alanları yarı tropik alanlarla karşılaştıran,
ağaçların yaygın bulunmasına karşılık az ağaç
varlığını işaret eden B seçeneği doğru yanıttır.

Galaksiler farklı türlere sahiptir; bazıları bizimki B seçeneği: ılıman veya yarı tropik çayırlıklar
gibi spiraldir, ...
çok az ağaca sahiptirler
Bazıları ifadesinin kullanılması sebebiyle diğer

Cevap B
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Soru 37

Soru 40

A) doğru

A) doğru

B) ana eylem dikkat çekicidir olmalıydı

B) bu yana (since) ifadesinin karşılığı yok

C) Leonardo’nun sanatındaki tamlaması biçim
değiştirmiş

C) bu yana (since) ifadesinin karşılığı yok
D) özne sağlık kurumları olmalıydı

D) ortaya atılmıştır ana eylem değildir
E) bu yana (since) ifadesinin karşılığı yok
E) dikkat çekmektedir ana eylem değildir
Cevap A
Soru 38

Soru 41

A) doğru

A) doğru

B) ana eylem fayda sağlar değil

B) bu nedenle anlamına gelen bir bağlaç yok

C) özne şiddeti engelleme yöntemleri olmalıydı

C) tavsiye etmek yerine uyarmak eylemi
kullanılmış

D) özne şiddeti engelleme yöntemleri olmalıydı
D) soruda eğer anlamına gelen bir bağlaç yok
E) ana eylem değiştirebilir değil
E) bu nedenle anlamına gelen bir bağlaç yok
Cevap A
Cevap A
Soru 39
A) ancak (however) anlamına gelen bir kelime yok

Soru 42

B) ancak (however) anlamına gelen bir kelime yok
(-sa da ile zıtlık elde edilir, fakat çeviri sorularında
takılar %100 eşleşmelidir)

Sadece C seçeneğinde özne can sıkıntısı olarak
kullanılmış. Diğer şıklar farklı öznelere sahip
oldukları için elenirler.

C) özne insanlar olmalıydı

Cevap C

D) doğru
E) ancak (however) anlamına gelen bir kelime yok
Cevap D
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Soru 43

C) kişilerin vücut ağırlığı konu dışı

Rucker ve Galinsky’nin çalışmaları gösterdi
ki ...

D) güç ve porsiyon boyutu arasındaki ilişki
aksine çok güçlü

A) dar gelirlilerinin yatırımları çalışmanın esas
amacı değil

E) insanlar kötü hissettiklerinde daha fazla yiyor
ve içiyorlar

B) aksine, dar gelirliler lüks ürünlere daha hevesli

Cevap B

C) kişileri manipüle ederek makul değil fazlaca
ödeme yapmaları sağlandı

Soru 46

D) doğru, ezik hissetmek ve daha fazla harcama
yapmak arasında bağ var
E) herkes değil dar gelirliler savurgan
Cevap D
Soru 44

Paragraf temel olarak … odaklanmaktadır.
A) yüksek statü ve pahalı ürünler değil düşük
statü ve pahalı ürünler olmalıydı
B) araştırmalar arasında farklılıklar yok
C) yatırım stratejileri konu dışı

Yet the desire for a quick fix for feelings of low
status may put those who regularly feel as if they
lack influence at greater risk of having
enormous debt.

D) kötü hissedenler sağlıklı porsiyon boyutu
tercih etmiyor

E) doğru, insanların kötü hissettiğinde ortaya
A) doğru, eziklik hissiyatını kontrol çabası insanları çıkan etkiler paragrafın ana temasıdır
büyük borca sürüklüyor
Cevap E
B) yüksek statülü insanların tercihleri konu dışı
Soru 47
C) aksine, kötü hissedenler daha fazla para
harcıyor
A) doğru, palm yağı üretimi arttı, fakat bu yağmur
ormanlarını yok ediyor
D) iyi hissedenler değil kendini kötü hissedenler
büyük ürünlere yöneliyor
B) Endonezya’nın zenginleştiği belirtiliyor, fakat
komşularından daha zengin olup olmadığı
E) güçlü olanlar değil ezik hissedenler daha fazla
belirtilmiyor
para harcamaya yatkın
C) hükümet çevreyi umursamıyor
Cevap A
D) koruma altındaki bölgelerde bile palm yağı
Soru 45
endüstrisinin ilerlemesi engellenemiyor
A) yüksek statülü insanların tercihleri konu dışı
B) doğru, büyük şeyler almak önemsizlik
hissiyatını azaltıyor

E) diğer bölgelerdeki fiyatlar belirtilmiyor, bu
yüzden karşılaştırma yapılamaz
Cevap A
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Soru 48

Soru 51

A) türlerin yok oluşuna yol açan şey iklim, bitki
örtüsü değil yağmur ormanlarının yok edilmesi

In March, 2014, the United Nation's International
Court of Justice agreed, ordering Japan to stop
its hunt off Antarctica. However, the ruling may
be only a temporary setback for Japan.

B) doğru, orangutanlar hükümet yağmur
ormanlarının yok oluşunu durduramadığı için yok
oluyor
C) kentli nüfus konu dışı

Mahkeme tarafından alınan kararın Japonya’yı
geçici olarak durduracağı açıkça belirtiliyor. C
seçeneğinde ise aynı mesaj bu karar uzun
vadede etkili olmayacak denerek tekrarlanıyor.

D) palm yağı endüstrisi ormanları umursamıyor
Cevap C
E) türler ormanların yok oluşuna karşı
dayanamıyor
Soru 52
Cevap B
Soru 49
Paragraf, A seçeneğinde belirtildiği gibi palm yağı
endüstrisinin çevre ve canlılar üzerindeki olumsuz
etkileriyle alakalıdır.

The International Whaling Commission imposed
a ban on commercial whaling in 1986, but it
allowed the killing of some whales for scientific
research.

Diğer seçenekler endüstriyel faaliyetlerin
sonuçlarına yer vermediği için yanlıştır.

1986’daki avlanma yasağı bilimsel amaçlı olarak
avlanmaya izin veriyordu, dolayısıyla E
seçeneğinde belirtildiği gibi bazı türleri hariç
tutmuştu.

Cevap A

Cevap E

Soru 50
Soru 53
Yazarın palm yağı üretimine karşı tavrı
olumsuzdur.
A) tolerant: hoşgörülü
B) superficial: yüzeysel
C) impartial: tarafsız
D) disapproving: karşı çıkan

Japanese officials say they plan to redesign
their research program to align with the
commission's rules. "I would bet that whaling will
continue as usual, although with some trivial
window dressing to make it look like they are
complying with the ruling," says whale
researcher Phillip Clapham.

E) favouring: destekleyen

Japonya, mahkeme kararlarına uyacağını
belirtse de Philip Clapham’a göre kılıfına
uydurarak balina avına devam edecek.

Cevap D

Aynı mesaj B seçeneğinde veriliyor.
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Soru 54

Soru 57

A, B ve D seçenekleri Japonya’ya yer vermediği
için başlık olamaz. E seçeneği de başlık olamaz
çünkü Japonya balina araştırmalarına katkı
sağlamıyor, onları avlıyor.

A vegan, on the other hand, not only refuses
flesh, but also abstains from eating and
sometimes wearing all animal products.

Cevap C
Soru 55

Veganlar hem et yemeyi, hem de hayvan bazlı
ürünlerin tamamını kullanmayı reddediyorlar. Bu
yüzden, A seçeneğinde olduğu gibi hayvan
ürünlerinin kullanılmasına şiddetle karşılar
mesajına ulaşabiliriz.

Paragraf farklı vejetaryenlik türleri konusunda
bilgi verdiği için vejetaryenliğin kapsamı
konusunda bir soru iletiliyor olması gerekir.

Cevap A

Cevap C

Soru 58

Soru 56

A) doğru, farklı vejetaryen türleri arasında farklı
yaklaşımlar mevcut

There are subcategories, such as lactovegetarians and ova-vegetarians, who eat no
flesh but who eat some of the products of animals
– in these cases, milk and eggs respectively.

B) paragrafta herhangi bir hayvan türüne yönelik
kötü muamele öne çıkarılmıyor

Bu soruda respectively (sırasıyla) kelimesinin
anlamı kritik. Aşağıdaki eşleşme bu kelime
yüzünden gerçekleşir.

D) vejetaryenliğin ne kadar popüler olduğu
konusunda bilgi yok

Lacto-vegetarian - milk

C) her vejetaryen balığı tercih etmiyor

E) yumurta haricinde tüketilen ürünler olduğu için
neredeyse hiç hayvan ürünü tüketmiyorlar
demek doğru olmaz

Ova-vegetarian - egges
Cevap A
Bu yüzden, A seçeneğinde olduğu gibi lactovegetarian kimselerin sütü tercih ettiğini belirten bir
cümle ararız.
Cevap A
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Soru 59
A) admirers: hayran
Eski Mısır Krallığı ...
B) speakers: konuşmacı
A) doğru, firavunlar tarafından bir merkezden
yönetilen varlıklı bir devletti
B) zenginliğin mi yoksa istikrarın mı daha önemli
olduğu belirtilmiyor

C) keepers: koruyucu
D) finders: bulucu
E) punishers: cezalandırıcı

C) piramitlerin bu dönemde inşa edildi
D) Tanrı seçimi konusunda özgürlüğün olduğu
işaret edilmiyor, herkes firavunu ilahi olarak kabul
ediyor

Soru 62

E) din ve politika bütünleşikti

A) demokratik yönetim yoktu

Cevap A

B) firavunların etkisinin kötü olduğu teması
işlenmiyor

Soru 60

C) firavunlarının işinin zor olduğu konusu
işlenmiyor

Central to life, politics, and religion, which were all
closely combined, was the idea that the pharaoh
was a semi-divine figure who acted as mediator
between the gods and his people.

Eski Mısır Krallığı ...

D) doğru, firavun toplumsal hayatın tam
ortasındaydı
E) din, refahtan daha önemsiz değildi

Firavun …
Cevap D
A) hem politik hem dini liderdi
B) doğru, tanrıların temsilcisi olduğuna inanılıyordu Soru 63
C) başka bir dünyadan geldiği konusunda bilgi yok

E) dini ayinlerin nerede yapıldığı belirtilmiyor

Diyalog, işaretler (gestures) kullanmanın
konuşmayı ve anlaşılmayı kolaylaştırdığı
temasını işliyor. İşaretlerin konuşmadan daha
pratik olabileceğini işaret eden tek seçenek D
şıkkıdır.

Cevap B

Cevap D

D) Nil vadisini verimli kılmakla görevliydi

Soru 61
Upholder kelimesi paragrafta muhafaza etmek
anlamında kullanılıyor.
Kozmik düzeni korumayı amaçlayan bir adalet
sisteminin muhafazakarı.
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Soru 64

Soru 67

Diyalog, St. Petersburg şehrindeki sanatsal
aktivitelere odaklanıyor. Sadece A şıkkında opera,
klasik müzik gibi konuya uygun kavramlar
kullanılmış.

Boşluktan sonra definitely (kesinlikle) denerek
önceki söylenen cümleye veya soruya onay
verilmiş oluyor.

Diğer şıklarda tren yolculuğu, ülke boyutu, iklim ve
doğa gibi farklı konulara yönelim var.
Cevap A

Boşluktan sonra çocukların bu aile türünde hep
destek göremeyeceği, kendi kararlarını
almalarının gerekli olacağı belirtiliyor. Bu mesajın
aynısını E seçeneğinde bağımsızlık vurgusuyla
ilişkilendirebiliriz.
Cevap E

Soru 65
Cansu, Erkan’ı anlamadığı için tekrar yapmasını
istiyor. Dolayısıyla, Erkan’ın son cümlede
söylediğine benzer bir mesaj arıyoruz.

Soru 68

Uzmanlar, Mimar Sinan tarafından inşa edilen
destekler sayesinde Ayasofya’nın depremlere
Son cümlede yaş vurgusu olduğu için sadece B ve dayanmış olduğunu itiraf ediyorlar.
C seçenekleri cevap olabilir.
A) doğal felaketler fazla kapsamlı, sadece
B seçeneği elenir, çünkü konuşma anne ve
depremlerden bahsedilmeli
babadan olan beklentilere yönelik değil. Daha ön
planda olan konu hangisine daha yakın
B) doğru
hissedildiğidir.
C) itiraf etmek (admit) yerine iddia etmek, öne
Cevap C
sürmek (argue) kullanılmamalı
D) ana sebep ifadesi fazla
Soru 66
Harun, boşluktan sonra tam öyle değil diyerek
mevzubahis şirketlere yönelik bir tanım yapıyor.
Yani, Gizem’i düzeltiyor. Dolayısıyla, Gizem de bir
tanım yapmış olmalı.
Sadece A seçeneğinde bu şirketlerin faaliyet
alanına yönelik bir açıklama var. Diğer seçenekler
bu şirket türü hakkında bilgi vermiyor.

E) hiç zarar görmedi yerine depremlere dayandı
demek doğrudur, ayrıca desteklerin nereye
yapıldığı soruda belirtilmiyor
Cevap B
Cevap B

Cevap A

Bu kaynak sadece bireysel kullanım için hazırlanmıştır. Ticari amaçla kullanılamaz. erginhoca.com

Ergin Hoca

2013 – 2017 arası çıkmış YDS sorularının çözümü

Soru 69
A) en etkili yöntem olduğu belirtilmiyor
Günümüzde çizimleri kendine özgü sanat
eserleri olarak kabul etsek de, son dönemlere
kadar hazırlık süreçleri olarak düşünülüyordu ne kadar karmaşık olabilseler bile.
A) bazı kişiler denerek miktar verilmesi yanlış;
soruda oran verilmiyor

B) zıtlık bağlacı yok
C) doğru
D) zıtlık bağlacı yok
E) zıtlık bağlacı yok

B) her zaman kelimesi soruda yer almıyor
Cevap C
C) doğru
D) genellikle kelimesi soruda yer almıyor

Soru 72

E) günümüzde kelimesi eksik, bu da çizimlerin her
zaman sanat eseri olarak kabul edildiğini ima eder
ve bu durum soruyla çelişir

Boşluktan sonra yer alan bu hareketler (these
actions) ifadesine karşılık bulmamız zorunludur.

Cevap C

Zamirler (these, they …) neye, kime atıf
yapıyorsak bunlar bir önceki cümlede yer alırlar.

Soru 70

Aradığımız hareketler sadece C seçeneğinde
itme, çekme vb. Olarak karşımıza çıkıyor.

Politika kararlarını alan ve AB politikalarını
uygulayanlar hala ulus devletler olsa da,
AB’nin büyümesi ulus devletlerin otoritesini
zayıflattı.

Cevap C

A) doğru

Paragraf makinelerin üstlenmekte olduğu
görevleri ele alıyor.

B) büyüme sonrasında ulus devletler yok olmadı
(eliminated)
C) etkilenenler ulus devletler değil ulus devletlerin
otoritesi

Soru 73

Boşluktan önce bazı makineler denerek sonraki
kısımda diğer makinelerden bahsedileceği
işaret ediliyor.

D) zıtlık bağlacı eksik

Diğer makinelerin yürüttüğü işlemler D
seçeneğine dahil edilmiş.

E) zıtlık bağlacı eksik

Cevap D

Cevap A
Soru 71
İnsanları ve ürünleri ulaştırmanın yakıt
açısından en etkili yöntemi denizdir, fakat
yolculuk süresi uzundur.
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Soru 74

önceki cümlede geçmek zorundadır, çünkü
indeed vurgu arttırmak için kullanılır.

Paragraf geçmişte elektrik dağıtımında yaşanan
problemleri ele alıyor.

4 nolu cümlede sosyal destek eksikliğinde
sağlığın kötüleştiği belirtiliyor. Benzer bir mesajı
Sadece C seçeneğinde dağıtımın zor olduğu
3 nolu cümle yerine 2 numaralı cümlede
mesajı mevcut. Diğer seçeneklerde sadece olumlu görüyoruz. Bu yüzden 3 nolu cümle akışı
veya nötr mesajlar mevcut.
bozuyor.
Cevap C

Cevap C

Soru 75

Soru 78

Boşluktan sonra yer alan bu kurallar (these rules)
ifadesine karşılık bulmamız zorunludur.

Paragraf, çeşitli sebeplerden ötürü matematik
kökenli alanlarda kadınların biraz geride kaldığı
temasını işliyor.

Zamirler (these, they …) neye, kime atıf
yapıyorsak bunlar bir önceki cümlede yer alırlar.
Seçenekler arasında kurallar kelimesine karşılık
olarak A seçeneğinde standartlar kelimesi
kullanılmış.

Fakat, C seçeneği matematik odaklı bir yaklaşım
benimsemiyor ve meseleye çok daha genel
yaklaşmış oluyor.
Cevap C

Ayrıca paragrafta dizi, film gibi öğelerin türleri
hakkında bilgi veriliyor. Her birinin farklılaştığı
örneklerle açıklanıyor. Türler ve farklılıklar
konusunda vurgu yapan tek seçenek A’dır.

Soru 79

Cevap A

Fakat, ilk cümlede bisküvi tüketim oranı arasında
karşılaştırma özellikle ünlü figürleri göz ardı ettiği
için akışı bozuyor.

Paragrafta ünlü yer ve kişilerin isimlerini yiyecek
ve içeceklere verdiği teması işleniyor.

Soru 76
Cevap A
Paragraf farklı çevreci grupların hangi türün
korunması için hangi stratejiyi kullandığını
açıklıyor. Fakat, paragrafın başka hiç bir kısmında
atıf almayan hükümetler kavramına yer vererek
akışı bozuyor.
Cevap A

Soru 77

Soru 80
Vitamin D paragrafın diğer hiçbir kısmında tekrar
ele alınmıyor. Bir kavramın bir paragrafta
süreklilik arz etmesi için birden fazla kez
gündeme gelmesi gerekir.
Cevap B

4 nolu cümlede indeed (yani, aslında, diğer bir
deyişle) kullanılmış.
Indeed sonrasında verilen mesajın aynısı bir
Bu kaynak sadece bireysel kullanım için hazırlanmıştır. Ticari amaçla kullanılamaz. erginhoca.com
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YDS 2016 İlkbahar

Soru 3

Soru 1

Kolesterolü, yağ miktarını ve oksidasyonu
azaltmanın yaşlanma sürecini belirgin ölçüde
azaltmaya yardımcı olduğu bilinmektedir.

Zekanın sinirsel mekanizmalarını öğrendikçe
zekayı geliştirme ihtimali daha olası hale
gelmektedir.

A) doubtfully: şüphelice

A) precautions: önlem

B) reflectively: düşünceli bir şekilde

B) substitutions: ikame, yerine koyma

C) externally: harici olarak

C) necessities: gereklilik

D) obscurely: belirsizce

D) prospects: olasılık

E) considerably: belirgin ölçüde, büyük ölçüde

E) permissions: izin

Cevap E

Cevap D

Soru 2
1800’lerden itibaren bilim insanları deniz hayatı
hakkında büyük miktarda veri toplamaya
başladılar.
A) immense: devasa, büyük miktarda
B) predictable: tahmin edilebilir
C) equivalent: eş değer
D) relevant: alakalı
E) sustainable: sürdürülebilir

Soru 4
Alınan veya verilen miktarın doğru olduğundan
emin olmak için ticaret her iki tarafın da işlem
esnasında kullanabileceği belirli ağırlık ve ölçü
birimlerine dayanır.
A) disapprove: reddetmek
B) pretend: -mış gibi yapmak
C) ensure: emin olmak, garantilemek
D) realise: fark etmek
E) estimate: tahmin etmek
Cevap C

Cevap A
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Soru 5

Soru 7

Problemlerine rağmen Space Shuttle, yüzden fazla Tarımın ortaya çıktığı dönemde insanların
başarılı uçuş yaparak ve yeniden kullanılabilir
çevresini dönüştürmesi tekrarlanamaz bir
araçların geleceğini modelleyerek , uzay uçuşu
eylemdir.
anlamında ileri bir adımı temsil etmektedir.
Zaman belirtilmese bile tekrar etme ihtimali
A) standing for: desteklemek
olmayan eylemler geçmiş zaman çekimiyle
aktarılırlar.
B) carrying out: yapmak, yürütmek
A ve C hariç tüm seçenekler geçmiş zaman
C) running into: karşılaşmak
içermediği için elenir.
D) calling for: talep etmek, gerektirmek

A seçeneği elenir çünkü 2 tane past perfect
tense (had V3) yan yana kullanılamaz.

E) putting aside: kenara koymak
Cevap C
Cevap B
Soru 8
Soru 6
ÇOK TARTIŞMALI BİR SORU!
İnsanlık tarihinin başlangıcından beri yenilikçiler
her tür elementle deneyler yapmış, yeni, daha iyi
materyaller bulmaya çalışmıştır.

Soru içerisinde dil öğrenmekle alakalı detaylar
olduğu ve geçmişi işaret eden kelimeler olmadığı
için A, C ve E seçenekleri elenir.

A) come up with: bulmak
B) do away with: sonlandırmak

İkinci dil öğrenmek için 4 yıl harcamış olan bir
öğrenci dil öğrenmenin zorluklarını takdir
edebilir.

C) cut down on: azaltmak
D) get along with: uyum sağlamak, anlaşmak

İkinci kısımda -ebilir uygun bir çeviriye yol
açmıyor fakat cevap anahtarı tarafından bu şık
işaret ediliyor.

E) make up for: telafi etmek
Cevap A

B seçeneği: İkinci dil öğrenmek için 4 yıl
haracayan bir öğrenci dil öğrenmenin
zorluklarını takdir etmelidir.
Her iki boşlukta da geniş zaman kullanılması çok
daha iyi olurdu!
Cevap D
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Soru 9
A) however: fakat
The first, the next, the last gibi sıra sayı belirten
ifadelerle to V1 kalıbı kullanılır.
The first place to look for information = bilgi
aranacak ilk yer

B) therefore: bu yüzden
C) otherwise: yoksa
D) accordingly: böylece

Cevap A
E) in other words
Soru 10

Cevap A

İlk boşlukta nehir boyunca akmak, nehre akmak
gibi çeviriler along, through (boyunca), into (içine)
çevirilerini mümkün kılar.

Soru 13

Fakat, ikinci kısımda bir amaç söz konusu olduğu
için for kullanmak gerekiyor: Kanada ve ABD’de
kullanım için (for) elektirk üretmek.

İki cümle arasında zıtlık ilişkisi olduğu için olsa
bile anlamına gelen even if bağlacı doğrudur.
Kurması pahalıdır, fakat tasarruf sağlar.
Cevap A

Cevap E
Soru 11

Soru 14

Neye odaklandığımız belliyle focus eylemiyle on
veya upon edatları kullanılır.

Soruda tsunami ve normal okyanus
dalgalarının su kütlesi üzerindeki etkileri
karşılaştırılıyor.

Focus on a world visible through microscopes
(mikroskoplarla görünebilen bir dünyaya
odaklanmak)
İkinci kısımda ise mikroskoplar vasıtasıyla çevirisi
için sadece through kullanılabilir.

Farklılık, karşılaştırma gibi durumlarda zıtlık
bağlaçlarından faydalanırız.
A) namely: yani
B) though: rağmen

Cevap A
C) for example: mesela
Soru 12

D) similarly: benzer bir şekilde

Çoğu göktaşları ve kuyruklu yıldızlar gibi küçük
kütleler olsa da astronomlar her ay binlerce yeni
keşif yaparlar.

E) hence: bu yüzden
Cevap B

Keşif yapmak + Küçük, önemsiz olmak İki cümle arasında zıtlık ilişkisi olduğu olumlu ve
olumsuz mesajların yan yana gelmesinden
anlaşılabilir.
Bu kaynak sadece bireysel kullanım için hazırlanmıştır. Ticari amaçla kullanılamaz. erginhoca.com

Ergin Hoca

2013 – 2017 arası çıkmış YDS sorularının çözümü

Soru 15

Soru 18

İlk boşluktan sonra sıfat (simple), ikinci boşluktan
sonra cümle yapısının )özne + eylem …) gelmesi
öyle .. ki … anlamına gelen so … that …
bağlacını zorunlu kılar.

Bu tür ürünler için kapsamlı test ve onaylama
süreci zorunlu tutulmaktadır. Bunlar tam
gıdaların yanı sıra tekil içerik maddelerini ve
katkı maddelerini içermektedir.

Cevap E

Zararlı olabilecek ürünlere çeşitli örnekler
sıralandığı için yanı sıra anlamını veren as well
as kullanılıyor.

Soru 16
Kına, farklı sembolik ilişkilere sahip olan farklı
grafik kurallarına göre sürülür.

Özellikle aynı cümlede ikinci kez and
kullanmak makul değilse aynı anlamı veren as
well as tercih edilebiliyor.

A) due to: yüzünden

A) in terms of: açısından

B) except for: haricinde

B) regarding: ilişkin, hakkında

C) unlike: aksine

C) thanks to: sayesinde

D) according to: göre

D) despite: rağmen

E) prior o: önce

E) as well as: yanı sıra

Cevap D

Cevap E

Soru 17
Soru 19
Bu maddeler olumsuz yan etkilere sahiptir, mesela
alerjenler ve toksinler gibi faaliyet gösterebilirler. Gıdanın sadece bilimsel standartlara uygun
olduğu gösterilirse onay verilir.
A) doğru
İki cümle arasında koşul sonuç ilişkisi vardır.
B) could have V3 kalıbı geçmiş zaman
cümlelerinde veya if clause cümlelerinde kullanılır A) though: rağmen
C) geçmişi çağrıştıran bir ayrıntı yok

B) only if: sadece olursa

D) will have V3 kalıbı için olayın ne kadar sürmüş
olacağını belirten bir ayrıntı zorunludur

C) unless: olmazsa (uyarı amacıyla kullanır)
D) as if: -mış gibi

E) bu cümlede zorunluluk, tavsiye anlamı yok
E) in case: olursa diye
Cevap A
Cevap B
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Soru 20

kullanıldığını işaret ediyor.

Bu (üretim onayı verilmesi) genetiği değiştirilmiş
olan ürünün geleneksel eş değeriyle
karşılaştırarak elde edilmektedir.

Örnek vermek için such as kullanırız.

A) provision: levazım

B) in the light of: ışığında

B) consumption: tüketim

C) on account of: yüzünden

C) management: yönetim

D) in contrast with: aksine

D) distribution: dağıtım

E) such as: gibi

E) counterpart: akran, eşdeğer

Cevap E

Cevap E

Soru 24

Soru 21

Zamanla daha iyi metotlar geliştirdiler.

Genetiği değiştirilmiş gıdaların insanlar ve çevre
üzerindeki etkileri henüz belirlenememiştir.

Zamanla çevirisi için over the years kalıbı
kullanılır.

Üzerinde çevirisini seçenekler içerisinde sadece
on edatı sağlayabilir.

Cevap A

A) on behalf of: yerine

Cevap C
Soru 22
İlk çiftçiler kendi yetiştirdikleri bitkilere uygun
toprak parçaları arıyordu.
A) brought in: kazandırmak
B) paid for: ödemek
C) looked for: aramak
D) kept on: devam etmek
E) took away: götürmek
Cevap C
Soru 23
Sabanla sürmek ve gübre kullanmak gibi
geleneksel yaklaşımlar çevirisi bir örnek
Bu kaynak sadece bireysel kullanım için hazırlanmıştır. Ticari amaçla kullanılamaz. erginhoca.com
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Soru 25

Soru 27

A) Being started: başlatılan, başlatıldığından dolayı Yakında çevreye zarar vermeyen yeni yaşam
biçimleri bulmak zorunda kalacağız ...
B) To start: başlamak için
Modal eylemlerle (will, could …) koşul sonuç
C) Having been started: başlatılan, başlatıldıktan
cümlelerinin (if, unless …) yaygınca yan yana
sonra
kullanıldığını hatırlamakta fayda var.
D) Starting: başlayan, başladığından dolayı

C seçeneği: dünyanın kaynaklarını bu oranda
kullanmaya devam edersek

E) To have started: başlamış olduğu
Cevap C
A ve C seçenekleri edilgen oldukları için elenir;
bilim adamları başlatılmaz.
Soru 28
B seçeneği uygunsuz çeviriye sahip; amaç sonuç
ilişkisi yok.
E seçeneğinde yer alan to have V3 kalıbı
eylemlerden sonra kullanılır, cümle başına
gelemez.

Bir çok mineral ve vitamin beslenmemizin
önemli bir parçasıdır ...
A) doğru, aşırı tüketilmezlerse

Cevap D

B) hayatın temel enerji kaynakları olmalarına
rağmen - zıtlaşmıyor, iki cümle de olumlu

Soru 26

C) fakat vitamin E eksikliği cilt hastalıklarına yol
açabilir - uygunsuz çeviri

Bu metotlar üretkenliği arttırsa da bazı alanların
yetersiz kalmasına yol açtı.
İki cümle arasında zıtlık ilişkisi olduğu için rağmen
anlamına gelen even though bağlacı doğru yanıt
olur.

D) halbuki makul seviyeler faydalı olacaktır while bağlacı karşılaştırma gerektirdiği için diğer
cümlede çok tüketim, az tüketim vb. Bir şey
olmalıydı
E) sağlıklı kalmamıza yardımcı olsalar bile zıtlaşmıyor, iki cümle de olumlu

A) Given that: dolayı, düşünüldüğünde
B) Even though: rağmen
C) Just as: -ken, tıpkı gibi
D) In case: olursa diye, olduğu taktirde
E) Because: çünkü ,dolayı
Cevap B
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Soru 29
Soru 31
Kozmetik şirketleri parabenleri ve diğer zararlı
kimyasalları ürünlerinden çıkarmaya
başladılar ...

Kepler teleskobu 2009 yılında fırlatıldı ve 2003
yılında mekanik bir arıza sonrasında veri
toplamayı bıraktı ...

A) denetleyici kuruluşlar tarafından böyle yapmaya
yönelik pek bir baskı olmasa da
Tarih vurgusu yapılan sorularda, iki farklı zaman
dilimi arasında karşılaştırma yapmak için zıtlık
B) insanlar üzerinde kötü etkiler görmediklerinde - bağlaçları yaygınca kullanılır.
kötü etki olmazsa çıkarmanın manası yok
D seçeneği: fakat kısacık ömründe (2003 C) parabenler ve meme kanseri arasında bir
2009) bolca veri sağladı - karşılaştırmaya yönelik
bağlantı var olsa bile - bağlantı olduğundan dolayı zaman dilimi dolaylı da olsa cümle içinde
denseydi cevap olabilirdi
mevcut.
D) çoğu koltuk altı deodorantı paraben
içermediğinden dolayı - sebep sonuç ilişkisi yok

Cevap D

E) parabenlerin güvenliği hakkında uzun süreli bir
tartışma olmasına rağmen - tartışma olduğundan
dolayı denseydi cevap olabilirdi

Soru 32

Cevap A

Geleceğin uçaklarının 1980’lerde okyanusları
ve kıtaları mümkün olduğunca hızlı geçmesi
beklenirken ...

Soru 30

Whereas bağlacı ile karşılaştırma yapılır.

Gelecek nesiller tarafından büyük ölçüde 1922
yılında ellenmemiş bir şekilde hazine dolu
olarak bulunan mezarıyla bilinse de ...

Soruda 1980’leredeki uçakların özellikleri
vurgulanırken A seçeneğinde günümüzde
odaklandığımız ses azaltımı, hafif malzeme ve
düşük yakıt tüketimi gibi özelliklerden
bahsediliyor.

A) after bir zaman bağlacı olarak zaman uyumu
gerektirir
B) tarih vermeden tense uyumunuz bozmak sayılı
bir kaç bağlaç tarafından gerçekleştirilebilir (since,
as if, as though)

Yani, amaç 1980’lerde hız günümüzde lokal
iyileştirmelerdir.
Cevap A

C) kısacık hayatında şan elde etmek için az fırsatı
olmasına rağmen - doğru, tarih vurgusu 18 yıllık
hayat ile yapılıyor
D) kangren olan bir kırık yüzünden öldüğünden
dolayı - iyi bilinmek eyleminin sebebi olamaz
E) when bir zaman bağlacı olarak zaman uyumu
gerektirir
Cevap C
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Soru 33

sahiptir

Arabistan’ı ziyaret eden artan sayıda
turistmekle başa çıkmak için ...

B) polisin göz tanıklarını sorgulaması çok
önemlidir

Öznesi olmayan sorularda eylemi yapan kimse
diğer cümlede öznedir. Yani, doğru cevap
turistlerle kim başa çıkacaksa onunla başlamalıdır.

C) kapalı devre televizyon yardımıyla birini
belirlemek kolay olabilirdi

Bu açıdan C seçeneğinde hükümet, D
seçeneğinde yetkililer ön plana çıkar. Otel
müdürleri ve yatırım gibi özneler içeren diğer
seçenekler elenir.
Hava limanlarına ve ulaşıma yönelik yatırımları
içeren C seçeneği doğru yanıttır. Yetkililerin
bulunduğu cümledeki kaygı kelimesi amaç sonuç
ilişkisini bozuyor.

D) kişi masum birini suçluyla karıştırmaktan
kaçınmanın ne kadar önemli olduğunu
anlamalıdır
E) bilişsel mülakat diğer sorgulama
tekniklerinden daha etkili olduğunu kanıtlamıştır
Soruda belirtilen amaca yönelik atılması gereken
adım göz tanıklarını sorgulamaktır.
Cevap B

Cevap C
Soru 36
Soru 34
Araştırmacılar ve akademisyenler yeni ilaçların
gelişim sürecindeki olası hedeflere yönelik
eşsiz birikime sahip olduğu için ...
A) akademisyenlerin şirketlere değil, şirketlerin
onlara ihtiyacı olur
B) eşsiz birikimin sonucu başarısızlık olmaz

İnsanlığın tarihi ve gezegenin insanla dolması
bir çok gizem taşırken ...
Bir zıtlık bağlacının kullanılmış olması sebebiyle
gizemlinin aksine insanlığın kökenine ilişkin
belirlidir mesajı veren bir seçenek işaretlenmeli.
B seçeneğinde en yaygın teorinin insanların
Afrika’dan yayıldığını söylüyor, yani insanların
tarihini belirgin kılıyor.

C) eşsiz birikimin sonucu göz ardı edilmek olmaz
Cevap B
D) eşsiz birikimin sonucunda etkileşimsizlik olmaz
E) doğru, ilaç şirketleri önde gelen
akademisyenlere yönelir
Cevap E

Soru 35
Eldeki doğru veri miktarını maksimize etmek
için ...
A) polis sorgulama dosyasını kapatma opsiyonuna
Bu kaynak sadece bireysel kullanım için hazırlanmıştır. Ticari amaçla kullanılamaz. erginhoca.com

Ergin Hoca

2013 – 2017 arası çıkmış YDS sorularının çözümü

Soru 37
Soru 40
A) doğru
B) özne, algoritma kavramından daha uzun
olmalıydı

A) despite (rağmen) yerine ancak kullanılması
gerekirdi
B) doğru

C) bugün bile kullanılan Öklid algoritması farklı
biçimde yazılmış
D) as + eylem kalıbı çevirinin gibi veya üzere
kelimeleriyle yapılmasını gerektirir

C) zıtlık bağlacı (ancak) eksik
D) soru cümlesinin öznesi renkler kelimesi değil
E) soru cümlesinin öznesi renkler kelimesi değil

E) özne gereğinden fazla uzun tutulmuş
Cevap B
Cevap A
Soru 41
Soru 38

A) soru tarihle başlamıyor

A) çünkü yerine fakat kullanılmış

B) soru tarihle başlamıyor

B) doğru

C) özne 1840’ta basılan Penny Black değil,
basılmak ana eylem olarak kullanılmalıydı

C) çünkü yerine ancak kullanılmış
D) doğru
D) unlike (aksine) yerine geçecek kelime yok
E) unlike (aksine) yerine gibi kelimesi kullanılmış

E) as + isim kalıbı (as its greatest single reform)
çeviride olarak kelimesini gerektirir

Cevap B
Soru 42
Soru 39
A) kronik kelimesi zarf olarak kullanılmamalıydı
A) yaratabilir yerine yaratılabilir denmiş
B) paylaşıldığında kelimesi when (-de, -da)
bağlacını gerektirir

B) happen (meydana gelmek) eylemi soruda
karşılık bulmuyor
C) doğru

C) paylaşıldığı taktirde kelimesi bir koşul sonuç (if,
on condition that, provided that ...) bağlacı
gerektirir
D) yaratabilir yerine yaratılabilir denmiş

D) geçerliyse kelimesinin karşılığı yok, fazladan
hem hem de kalıbı kullanılmış
E) happen (meydana gelmek) eylemi soruda
karşılık bulmuyor

E) doğru
Cevap C
Cevap E
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Soru 43

Cevap C

Beneath a temple thought to mark the location of
the Buddha's birth, archaeologists may have
discovered the physical roots of the religion: an
ancient tree shrine that predates all known
Buddhist sites.

Soru 45
When the surrounding soil was examined it
was found to contain the remains of ancient tree
roots, but was strangely free of the debris
usually left by human occupation.

Lumbinini’de tapınak altındaki kazı ...
Tapınak altındaki kazı

Yapının etrafındaki toprak hakkındaki garip
gerçek ...

A) bir şey olduğunu dünümeseler kazı yapmazlardı Hem parçada hem E seçeneğinde yapı etrafında
insan tarafından bırakılan atıkların, çöplerin
B) aksine, orada doğduğunu gösteren işaretleri
olmadığı belirtiliyor.
ortaya çıkardı
C) kazının ve tapınağın Ashoka ile bağı yok

Soru 46

D) doğru, burası Budizm’in doğuş yeri ve ilk
tapınağı

This suggests that a tree grew at the centre of
the wooden structure, and that the area around it
was regularly cleaned, just as Buddhist tree
shrines are cleaned today.

E) Ashoka ile tapınağın bağı yok
Cevap D

Soru 44

D seçeneğinde ve paragrafta Budist
tapınaklarının hem geçmişte hem günümüzde
bakımlarının yapıldığı (düzenli bir şekilde
temizlendiği) açıkça belirtiliyor.

The archaeological record of Buddhism stretches
back to the time of Ashoka, an Indian emperor
who enthusiastically embraced the religion in
the 3rd century BC and built many temples. The
sage known as the Buddha though, probably lived
about three centuries earlier.
Ashoka …
A) Buda’dan 300 yıl sonra yaşadı
B) Budizm’in ilk tapınağını bilmiyordu
C) doğru, sadık bir Budistti
D) Buda’nın doğum yerini aramadı
E) Buda’dan 300 yıl sonra yaşadığı için onu davet
etmesi olanaksız
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Soru 47

Soru 50

Central Europe has improved its flood responses
since 2002, but there comes a point where you
can't defend.

Yazarın ana amacı ...
A) iklim değişikliğine sebep olan faktörler değil

A) Sellere yol açan bir sürü faktör var, herhangi biri B) sel riski belirtiliyor, fakat bu seçenekte çözüm
ön planda değil
önerileri ele alınmadığı için yetersizlik söz
konusu
B) hangi tarihteki artışın daha endişe verici olduğu
belirtilmiyor
C) doğru, yazar sele sebep olan faktörleri ve
çözüm önerilerini sıralıyor
C) Prag’da sular çekildi (recede), artış Dresden’de
oldu
D) araştırmacıların sonuçları paragrafın sadece
küçük bir kısmını kapsadığı için paragrafın
D) Prag’ın daha fazla tehlike altında olduğunu
amacını yansıtamazlar
işaret eden bir ayrıntı yok
E) sele sebep olan faktörlerden hiç
E) doğru, felaketler kaçınılmaz hale geldi
bahsedilmediği için ana amacı yansıtamaz
Cevap E
Soru 51
Soru 48
Some work is already under way. Wetlands are
being restored around stretches of the Danube.
Green spaces like this can absorb extra water,
making floods less severe.

The Zimmermann telegram was leaked at a time
when the American public were still neutral and
not ready to join World War I. It prompted the
United States to join the
Allied forces.
Zimmermann telegramı ...

Paragrafın sadece küçük bir kısmında sellere karşı
önlemlerden bahsediliyor,ve bu bölümde suyu
A) Rusya ile alakalı değildi
emecek sulak araziler ele alınıyor.
B) Britanyalılar Meksika’yı işgal etmiyor
Cevap B
C) Meksikalıların tavrı ele alınmıyor
Soru 49
D) Almanya’nın ABD’yi işgal planı yok
Central Europe has improved its flood responses
since 2002, but there comes a point where you
E) doğru, Amerika’yı Almanya’ya karşı savaşa
can't defend," he maintains.
soktu
Orta Avrupa’ya ilişkin bilgiler paragraf sonunda yer
alıyor. Burada önlemlerin alınmış olduğu, fakat
bazı durumlarda yetersiz kaldıkları belirtiliyor. Aynı
mesaj D seçeneğinde mevcut.

Cevap E

Cevap D
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Soru 52

Soru 55

A) ikisinin de telgraf kullanımı konusunda pek bir
fikri yoktu

A close look at the Red Lady's teeth shows that
the meat of the hoofed animals, such as red
deer and mountain goat, made up about 80
percent of her diet. Fish seems to have made up
most of the rest of her diet.

B) doğru, telgrafın nasıl kullanılacağının
bilinmemesi Temmuz krizine yol açtı
C) teknik problemler konu dışı
D) telgrafa karşı güvensizlik konu dışı

Diş kalıntılarının incelenmesi kırmızı kadının ne
yediğini B seçeneğinde belirtildiği gibi tam olarak
ortaya çıkarmıştır.

E) belirtilen yerlere telgraflar ulaştı

Cevap B

Cevap B
Soru 56
Soru 53
Almanlar ...
A) diplomasiye hakimdi

A close look at the Red Lady's teeth shows that
the meat of the hoofed animals, such as red
deer and mountain goat, made up about 80
percent of her diet. Fish seems to have made up
most of the rest of her diet.

B) herkes telgraf kullanımında kötüydü
C) doğru, ilişki kurmak ve diplomasi faaliyetleri için
telgraf kullandı
D) Britanyalılar Almanların düşmanıydı, onlara bel
bağlanmadı

Parçaya göre kırmızı kadını yediklerinin büyük
çoğunluğu B seçeneğinde işaret edildiği üzere
etten oluşuyordu.
Cevap B

E) diplomaside teknolojiyi kullanıyorlardı
Cevap C

Soru 54
E hariç tüm seçenekler başlıkta Almanya’ya ver
vermedikleri için elenirler.
Cevap E
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Soru 57

Soru 59

Although the surviving bones of the Red Lady
suggest she was healthy, her age at death was
between 35 and 40. That may have counted as
middle-aged for people who lived in Paleolithic
times. Perhaps you had better stick to a balanced
diet with five portions of fruit and vegetables a day.

A) katılımcılara ghrelin hormonu hakkında bilgi
verilip verilmediği belirtilmiyor
B) katılımcıların sadece yarısına kek verildi
C) doğru kek yiyenler daha az oranda satın alma
ihtiyacı hissetti

Paleo diyeti ...
D) açlığın gıda ürünleri değil tüm ürünleri satın
A) nişantalı bitkilere ağırlık vermiyor; bunlar diyetin alma üzerindeki etkisi ölçüldü
sadece küçük bir kısmı
E) kekleri yemek istek dahilinde değildi, deney
B) sadece etten oluşmuyor, bitkiler de var
koşullarına uymak adına gerçekleştirildi
C) porsiyon büyüklüğü tavsiyesi yok

Cevap C

D) doğru, faydalı gibi gözükse de ömrü ille de
uzatmıyor

Soru 60

E) bu diyetle beslenenlerin ne kadar yaşadığı
parçada ele alınmıyor
Cevap D

To find out if the same association held true for
real purchases, the team had a look at the
receipts of 81 customers leaving a department
store that sold mostly non-food goods.

Soru 58

Deneyin gerçek hayattaki yansımaları için bazı
müşterilerin faturaları incelendi.

Yazarın ana amacı ...

Cevap B

A) ömrün uzaması söz konusu değil

Soru 61

B) doğru, paleo diyetini bir örnekle sunuyor

A) ghrelin alışverişteyken değil, açken
salgılanıyor

C) bu diyeti zaten pek tavsiye etmiyor
B) aç insanları motive eden faktörler konu dışı
D) paleo diyeti konusunda okuyucuları uyarmıyor,
sadece tahmin edildiği kadar iyi olmayabileceğini
belirtiyor

C) aksine, insanlar açken daha fazla harcıyor
D) aksine aç insanlar için alışveriş ödüllendiricidir

E) kadının neden öldüğünü belirtmiyor
Cevap B

E) doğru, ghrelin sadece yeme ihtiyacını değil,
tüketme güdüsünü de tetikliyor
Cevap E
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Soru 62

kaynaklanan stresle alakası yok.

Jing Xu and her team suggest that consumers
better feed themselves before they go shopping.

Cevap A

Paragraftan çıkan sonuç, D seçeneğinde belirtildiği Soru 66
gibi açken insanların daha fazla para harcamaya
yatkın olduğudur.
Boşluktan sonra, yani müdürün haberleri
beğenmeyeceğine yönelik kaygı duyuyorsun
Cevap D
denerek önceki cümleye yorum yapılıyor.
Dolayısıyla, önceki cümle iş yeriyle alakalı bir
Soru 63
probleme öncelik vermelidir.
Defne soru sorduktan sonra kendini açıklamak
zorunda kalıyor. Bu yüzden, Beren’in anlamadım
iması verecek bir şeyler söylemesi gerekir.

Tek seçenek işten izin almayı ve iş takviminde
geri kalmayı öne çıkaran D şıkkıdır.
Cevap D

B seçeneği: Ne demek istiyorsun? İkisi arasında
bir ilişki göremiyorum.
Soru 67
Cevap B

Soru 64
B seçeneğindeki hariç tüm sorulara evet - hayır
veya eş değer (tabi, imkansız …) biçimde
başlayan ifadelerle yanıt vermek gerekir. Fakat,
boşluktan sonra doğrudan açıklama yapılıyor.

Konuşmada parmak izlerinin sürekli olarak aynı
kaldığı teması ele alınıyor. Bu yüzden bu izlerin
değişime uğrayıp uğramadığını sorgulayan E
seçeneği doğru yanıttır.
Cevap E

Soru 68
Cevap B
Soru 65
A) Doğru

BM’nin iklim değişikliği üzerine son raporu
tarafından belirtildiği üzere son 60 yıldaki
ısınmanın çoğunun insan kaynaklı olduğu
işaret ediliyor.

B) Bu cümle however (fakat) kelimesinin
A) insanın rolü göz ardı edilmiyor
gerektirdiği zıtlaşmayı sağlamıyor. Her iki cümle de
uykusuzluk odaklı.
B) ısınmanın çoğu ifadesi eksik
C) Boşluktan sonra also (ayrıca) dendikten sonra
iştah problemi ele alınıyor. Yani öncesinde
yemekle alakalı bir durumdan değil başka bir
problemden bahsedilmeli.

C) insanlar kısmen değil çoğunlukla suçlu
D) ısınmanın çoğu ifadesi eksik
E) doğru

D) Boşluktan sonra strese yol açan biyolojik ve
psikolojik faktörler sıralanmıyor.

Cevap E

E) Konuşmanın iş yeri sahibi olmaktan
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Soru 69

Soru 71

Soruya göre kişi tiyatroyu sadece eğlence için
değil sahnelenen oyundan ders çıkarmak için
de ziyaret etmelidir.

Soruya göre bir gün sadece düşünce yoluyla
iletişime geçebileceğimiz fikri bilim insanları
ve bilim kurgu yazarlarını on yıllardır
cezbetmiştir.

A) soruya göre eğlence amacı ders çıkarmaya
tercih edilmiyor

Soruda notion (fikir) kelimesi yerine sadece D
seçeneği idea (fikir) kelimesiyle karşılık veriyor.

B) soruya göre ders çıkarma amacı eğlenceye
tercih edilmiyor

Cevap D

C) soruya göre ders çıkarma amacı eğlenceye
tercih edilmiyor

Soru 72

D) doğru
E) soruya göre ders çıkarma amacı eğlenceye
tercih edilmiyor

Paragrafta insanların anti-depresanlara farklı
tepkiler verebileceği, dolayısıyla bu ilaçların
kişiselleştirilmesi gerektiği ele alınıyor.

Cevap D

Ayrıca, boşluktan sonra örneğin ifadesi mevcut.
Örnek cümlesinde yer alan mesajla bir önceki
cümle birbirine çok benzemelidir.

Soru 70

A) nörofizyoloji ve genetik kavramları konu dışı

Soruya göre yok olma ihtimaline karşı bilim
adamları dünyanın en büyük çiçeklerinden biri
olan Rafflesia’nın doğasını anlamaya
çalışıyorlar.

B) doktorlar konu dışı

A) çicek yakında yok olmayacak

D) farklılıklar ele alınmıyor

B) çiçek yok omaya başlamadı

E) doktorlar konu dışı

C) doğru

Cevap C

C) doğru, sosyoekonomik vb. faktörler alınacak
anti-depresanı değiştirir

D) bilim adamları anlamakta zorlanmıyorlar,
sadece anlamaya çalışıyorlar, ayrıca çiçek yok
olmak üzere değil
E) soruda zıtlık bağlacıyok
Cevap C
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Soru 73

temayla çelişiyor.

Boşluktan sonra örneğin ifadesi mevcut. Örnek
cümlesinde yer alan mesajla bir önceki cümle
birbirine çok benzemelidir.

Cevap B

Boşluktan sonra Galler ve İngilizlerin aksan ve dil
açısından farklılıkları ele alınıyor. Doğru cevabın
bu örneğe çok benzemesi gerektiğini ele alırsak dil
ve konuşma tarzı farklılığını içeren C seçeneği
doğru yanıt olur.

Paragraf bitkilerin bilince sahip olup olmadığı
temasına odaklanmışken ilk cümlede et
tüketmemek mesajı oldukça farklı bir anlam
içeriyor.

Soru 77

Cevap A
B seçeneğinde de benzer farklılıklar var, fakat
buraya yazma ile alakalı bir ayrıntı eklenmiş.
Paragraf içerisinde sadece sözlü farklara atıf var.
Cevap C

Soru 78
Paragrafta Samurai geleneğinin tarihsel akışı ön
plandayken, son cümlede benzer isme sahip bir
filmden bahsediliyor.

Soru 74
Cevap E
Paragraf boyunca Abraham Lincoln ve babası
arasındaki farklılıklar ele alınıyor. Sadece D
seçeneğinde farklılıklara odaklanan bir mesaj
mevcut.
Cevap D

Soru 79
Paragrafta yarasaların vücut ısılarını muhafaza
etmek için aldıkları önlemler ön plandayken 4
numaralı cümlede kış uykusu tanımlanıyor.
Cevap D

Soru 75
In fact (aslında) ifadesinden sonra gelen cümle ile
önceki cümle anlamca çok benzer olmak
zorundadır, çünkü bu ifade vurgu amaçlı
kullanılmaktadır.
Hem boşluktan sonra hem de D seçeneğinde
gezegenlerin sayısının ne kadar çok olduğu
vurgulanıyor.

Soru 80
İlk cümle 3D yazıcı fikrinin yeni olmadığını öne
sürüyor, fakat diğer cümlelerde tarihsel anlamda
hiç bir mesaj yok. Yani, ilk cümle diğer hiç bir
cümleyle bağ kuramıyor.
Cevap A

Cevap D

Soru 76
Karar verme sürecindeki bireylerin faydacı
davranmakta olduğu mesajı paragrafın ana akışını
oluşturuyor. Fakat, 2 numaralı cümlede mantıklı
kararların ille de ön planda olmadığı mesajı bu
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YDS 2016 Sonbahar

Soru 3

Soru 1

Stresin fizyolojisini anlamak, anlamını tam
manasıyla ortaya çıkarmaz, dolayısıyla onu
daha iyi tanımlamak için modeller
oluşturulmuştur.

Dinozorların sürüngenler gibi soğukkanlı değil,
memeliler ve kuşlar gibi sıcakkanlı olduğuna dair
bazı kanıtlar vardır.

A) arguably: muhtemelen
A) compulsion: zorunluluk
B) jointly: ortak bir şekilde
B) frustration: kızgınlık, hayal kırıklığı
C) eventually: en sonunda
C) evidence: kanıt
D) completely: tamamıyla
D) significance: önem
E) desperately: çaresizce
E) fulfillment: başarı, tatmin
Cevap D
Cevap C
Soru 4
Soru 2
Bitter çikolataya yönelik talepteki artış 19080’lerde
kakao fiyatlarındaki büyük - çarpıcı düşüşle
başlamıştır.

Gıdanın içindeki yağ oranı küçük değişiklikleri
fark ve ayırt edebilme becerisine sahip olmamız
bu becerinin evrimsel öneme sahip olması
gerektiğini işaret eder.

A) dramatic: büyük, çarpıcı

A) discriminate: ayırt etme

B) permanent: kalıcı

B) hinder: engellemek

C) empirical: deneysel

C) undermine: zayıflatmak

D) subtle: ince (tat, zevkler açısından)

D) tackle: üstesinden gelmek

E) hectic: telaşlı

E) protect: korumak

Cevap A

Cevap A
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Soru 5

Soru 8

İki yaşına kadar annesine güvenle bağlanan
çocuklar yeni tecrübeler ve ilişkilerle başa çıkmak
adına daha iyi donanımlı hale gelirler.

Günümüze kadar ulaşan toplumlarda geçmiş
inançlara yönelik ekstra ip uçları bulabiliriz.

A) depend on: bağlı olmak

İlk cümlede, günümüze kadar ulaşmak ifadesi
geçmişi günümüze bağlar ve bu tür durumlarda
present perfect zaman (has V3) kullanılır.

B) turn down: reddetmek
Cevap E
C) refrain from: kaçınmak
Soru 9
D) cope with: başa çıkmak
E) carry out: yapmak, sürdürmek, yürütmek

İkinci boşlukta bir sıfat (possible) kullanılmış
durumdadır. Sıfatlardan sonra eylemler to V1
kalıbıyla kullanılır.

Cevap D
Cevap D
Soru 6
Soru 10
Reklamcılığın başarısı en nihayetinde tüketicileri
etkileyip etkilemediğine bağlıdır.

Play a role (rol oynamak) kalıbı peşi sıra in
edatıyla kullanılır.

A) break in: zorla girmek, sözünü kesmek
B) dispose of: arınmak, kurtulmak

İkinci kısımdan soruyu çözmek olanaksızdır,
çünkü hakkında anlamını karşılayan 3 edat
vardır: on, over, about.

C) give away: bağışlamak
Cevap B
D) rest on: bağlı olmak
E) tear apart: parçalarına ayırmak

Soru 11

Cevap D

Based (dayanmak) kelimesi arkasında on veya
upon edatlarıyla kullanılır.

Soru 7
İlk boşluktaysa among edatı kadınlar arasında
Kant eski (yaşamayan) filozoflardan biri olduğu için çevirisine uygundur.
onun yaptığı her şey geçmiş zaman çekimiyle
aktarılır. Fakat, onun eserlerinin mevcudiyetini
Bu tür kalıp bilgisi gerektiren sorularda çevirinin
tartışırken kalıcı bir durumdan söz etmiş oluruz.
önemi yoktur.
Yani, ilk kısımda geçmiş, ikinci kısımda geniş
zaman kullanımı gerekir.

Cevap C

Cevap B
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Soru 12
Bazı insanlar böceklerin 30 metreden bile fark
edebildikleri karşı koyulamaz bir ter kokusu
ürettiklerinden dolayı özellikle sivrisinekler için
çekicidirler.

boşluktan sonra cümle yapısı geldiği için öyle …
ki anlamına gelen so … that … doğru yanıttır.
Cevap A

Soru 16
Kısaca koku ürettikleri için sivrisinekleri çekerler.
Bu 2 cümle arasında sebep sonuç ilişkisi olduğu
için dolayı anlamına gelen as bağlacı doğru
yanıttır.

Still (halen) kelimesinin kullanıldığı sorularda
zıtlık bağlaçları doğru yanıt olur.
Cevap rağmen anlamına gelen in spite of
seçeneğidir.

Cevap B
Cevap C
Soru 13
Soru 17
Yenilenebilir enerji küresel ısınmayla savaşa
yardım eder, fakat tesislerin kurulması çok pahalı
olabilir.

Britanya çeşitli ürünlerin üretimi için yeni enerji
kaynaklarının kullanımında dünyaya önderlik
etmiştir.

2 cümle arasında zıtlık ilişkisi olduğu için rağmen
anlamına gelen although bağlacı doğru yanıttır.

A) accelerating: hızlanmak

Cevap B

B) utilising: kullanmak
C) challenging: meydan okumak

Soru 14
D) eliminating: elemek
Mail gönderim protokolümesajın yerine
ulaşabilmesi için her bilgisayar istasyonuna ne
yapması gerektiğini harf ve rakamlardan oluşan
kodlarla söyler.

E) recruiting: işe almak
Cevap B

İki cümle arasında amaç sonuç ilişkisi vardır.
Boşluktan sonraki cümle amacı temsil etmektedir
ve doğru yanıt bu yüzden -sın diye, -mesi için
alamına gelen so that bağlacıdır.
Cevap C
Soru 15
Da Vinci’nin makine çizimleri öylesine doğrudur ki
modern mühendisler bazılarını sıfırdan
yapabilmiştir.
İlk boşluktan sonra sıfat (accurate), ikinci
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Soru 18

Soru 21

Fabrikalardaki seri üretim oranı bireysel ve ilkel
üretim yöntemlerinin aksine düzenli olarak
artmıştır.

Sanayileşme bilinmiyor olmamasına
(bilinmesine) rağmen Güney’de geride kalmadı
(gelişmedi).

A) as a result of: sonucu olarak

Bilinmesine rağmen gelişmemek anlamı zıtlık
ilişkisi sayesinde yan yana gelebilir.

B) such as: gibi
C) by means of: vasıtasıyla

Cevap rağmen anlamına gelen though
bağlacıdır. Diğer seçenekler zıtlık bağlacı
içermiyor.

D) due to: yüzünden
A) as if: -mış gibi
E) as opposed to: aksine
B) though: rağmen
Soruda fabrikalar ve küçük iş yerlerinin üretim
kapasitesi karşılaştırıldığı için zıtlık ilişkisi
kurmakta olan bir bağlaç kullanılması gerekir.

C) in case: olursa diye
D) only if: sadece …. - se

Cevap E
E) just as: tıpkı gibi, -ken
Soru 19

Cevap B

Amerikalılar fabrika yapımı değiştirilebilir parçalarla
saatler ve silahları seri bir biçimde üretmek için
Soru 22
yöntemler geliştiriyordu.
Okuma öğrenilir öğrenilmez asla unutulmaz
Seri üretim (mass produce) eylemi bu cümlede
çevirisini once (olur olmaz) bağlacı sağlar.
amaç niteliği taşımaktadır.
Until ve before bağlaçları her ne kadar farklı
Amaç belirten eylemleri to V1 kalıbıyla cümleye
çeviri içeriyormuş gibi gözükse de eş anlamlıdır.
ekleriz.
Unless bağlacı tehdit, uyarı gerektiren
Cevap A
durumlarda kullanılır ve çevirisi - mezse,
-medikçe biçiminde yapılır.
Soru 20

Though (rağmen) bağlacı zıtlık ilişkisi olmadığı
için kullanılamaz.

Dünya çapında yayılmak anlamını sağlamak için
across, around, throughout veya over edatlarından Cevap B
yararlarınız. Bu soruda sadece across edatına yer
verilmiş.
Cevap C
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Soru 23

Soru 25

Okumayı unutmak gibi bir kaygı taşınması
anlamsızdır, çünkü bu beceri uzun süreli
hafızamızda güçlü bir şekilde yer alır.

Okurken elde edilen bilginin bir kısmı uzun süreli
belleğe aktarılabilir.

A) coincidentally: tesadüfen

Cümlede geçmiş zaman kullanımını işaret eden
bir durum olmadığı için would ve used to
kalıpları elenir.

B) scarcely: güçlükle, az
C) firmly: güçlü, kararlı şekilde

Hem had better hem must tavsiye, zorunluluk
iması yaptığı için yakın anlamlıdır ve elenirler.

D) moderately: makul bir şekilde

Olasılık anlamı veren may doğru yanıttır.

E) severely: şiddetlice

Cevap A

Cevap C
Soru 26
Soru 24
Okuma becerisi hafızamızda kalıcıdır, fakat aktif
okumada tamamıyla başka bir hafıza türü
gereklidir.
İki cümle arasında zıtlık ilişkisi olduğu için rağmen
anlamına gelen despite bağlacı doğrudur.
Tamamıyla (entirely) gibi aşırılık vurgusunun
yapıldığı cümlelerde zıtlık bağlaçlarının kullanılma
ihtimali diğerlerine nazaran çok daha yüksektir.

Associate (ilişkilendirmek) kelimesi with ile
kullanılır.
Cevap D

Soru 27
Bazı tahminler deniz seviyesinin 2080 yılına
kadar küresel olarak en az 1 metre
yükselebileceğini belirtiyor ….

A) Thanks to: sayesinde

A) eğer hemen önlemler alınırsa - koşul sonuç
ilişkisi yok

B) In terms of: açısından

B) bu tahmin her yerde aynı olsa da - zıtlaşmıyor

C) On behalf of: yerine

C) deniz seviyesinde ani bir yükseliş çoğu şehri
tehdit etmezse - koşul sonuç ilişkisi yok

D) Despite: rağmen
E) According to: göre
Cevap D

D) buzullar eridiği ve sıcak denizler genişlediği
için - doğru
E) alçak kıyı bölgeleri felaketlere karşı
savunmasız olduğu için - sebep sonuç ilişkisi yok
Cevap D
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Soru 28

- şehir …) karşılaştırmalıdır.

Dünyanın şehirleri küresel nüfusun yarısından
fazlasına ev sahipliği yapar ...

Seçenekler arasında bu kurala sadece E
seçeneği uymaktadır: ülkelere they zamiri ile
karşılık verilmektedir.

C, D ve E seçenekleri şehirler kavramına karşı atıf
vermekte başarısız. Bu yüzden elenirler. A ve B
seçeneklerinde they zamiri bu beklentiyi karşılıyor.
B seçeneğindeki yerel sektör kavramı soru
cümlesiyle bağlantı kuramıyor.

E seçeneği: fakat onların bölgeleri uluslararası
topluluk tarafından tanınmamaktadır.
Cevap E
Soru 31

A seçeneği doğru, çünkü şehirler çok kimseye ev
sahipliği yaptığı için benzersiz baskılarla,
problemlerle karşılaşırlar.

Çocuklar bazı tür yalanların izin verilir
olduğunu ve teşvik edildiğini öğrenirler ...

Cevap A

A) mesele beğenmedikleri bir hediyeyi vereni
üzmemek için beğenmiş gibi yapabilirler

Soru 29

B) fakat cezadan kendini korumak için yalan
söylemek küçük çocuklar arasında yaygındır zıtlık ilişkisi yok

Birileri kendini kötü hissettiğinde onlara
neşelenmesini söylemek kendilerini daha da
kötü hissettirecektir ...
Bu soruda amaç kendini kötü hisseden insanlar
üzerinden bir genellemeye ulaşmaktır. Dolayısıyla,
diğer cümlede de bu insanlara yönelik bilgi
verilmesi gerekir.

C ve D seçeneklerinde çocuklar ile alakalı bir
bağlantı yok
E) sonuç olarak ebeveynler çocukların yalan
söylemesine bozulurlar - sebep sonuç ilişkisi yok
Cevap A

Sadece C seçeneği them zamiri ile bu gereksinimi
karşılamaktadır.
C seçeneği: çünkü bu kendi duygularının
toplumsal beklentilere uyum sağlayamadıklarını
hatırlatacaktır.
Cevap C

Soru 30
Antarktika’nın bölgeleri 7 ulus tarafından
sahiplenilmiştir: Arjantin, Şili, Fransa, Yeni
Zelanda, Norveç ve Brileşik Krallık ...
Özel isim kullanılan sorularda diğer cümle bu
isimlere mutlaka bir zamirle (it, they ...=) atıf
vermeli veya eşdeğer bir ifadeyle (ülke - ülke, şehir
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Soru 32
Soru 34
Akıllı telefona yönelik standart bir tanımlama
olmamasına rağmen ...
A) özünde ileri düzey fonksiyonlara sahip olan bir
mobil cihazdır

Günümüzde bile bazı avcı toplayıcı
toplulukların var olmasına rağmen ....
While (rağmen, -ken, halbuki) ile günümüz ve
geçmiş arasında karşılaştırma yapılıyor.

B) tarih vermeden zaman uyumu bozmamalıyız
C) rağmen bağlacı zıtlık kurmayı gerektirir, fakat
bu şık aynı soru cümlesi gibi olumsuz
D) virgül sonrasında whether kullanırsak çeviri
ister .. ister … biçiminde yapılır ve whether
yanında or ile kullanılır

Geçmişe yönelik bir zaman dilimi içeren tek
seçenek B şıkkıdır.
B seçeneği: Avcı toplayıcıların dönemi ilk tarım
topluluklarının ortaya çıkmasıyla on bin yıl önce
sona ermiştir.
Cevap B

E) telefon kullanan insan sayısı artıyor - zıtlık
ilişkisi tanım olup olmama üzerinden kurmak
gerekir
Cevap A

Soru 35
Şirket kurucuları için işlerini satmak kolay bir
karar değildir ...

Soru 33
İlk demir yolları 16. yüzyılın ortalarına atlar
tarafından çekilen maden araçlarına dayansa
da ...

A) iyi bir antlaşma sahibine ne kadar zenginlik
getirirse getirsin - doğru

B ve D seçeneklerini tarihe karşılıp vermedikleri
için eleriz.

B) başarılı girişimciler büyük değerlere sahip
şirketler oluşturduğu sürece - bu koşul olumlu bir
anlama sahiptir ve olumsuz bir şekilde
tamamlanamaz

Cümle başında ve zaman bağlaçlarının bulunduğu
cümlelerde yer almadıkları sürece, tarihlerin
kullanılma amacı 2 zaman dilimini
karşılaştırmaktır.

C) bazı işçiler şirket satıldıktan sonra ihanete
uğramış gibi hissetse de - her iki cümle de
olumsuz anlamlı olduğu için zıtlaşma
sağlanmıyor

Yani, doğru cevap içerisinde tarih kullanılmasını
beliyoruz.

D) şirketlerinin parlak geleceği hakkında iyimser
olmak sayesinde - bu sebep olumsuz bir sonuç
doğuramaz

İlk defa 1600’lerde kullanıldılar fakat 1800’lerde
yaygınlaşmaya başladılar imasıyla C seçeneği
doğru yanıttır.
A ve E seçeneklerinde yer alan Sibirya ve Güney
Amerika gibi ifadeler konuyla bağlantısızdır.

E) satıp satmamak kısmen yeni müşterilere bağlı
olsa da - şirket kurucularına atıf yapan bir kelime
yok
Cevap A

Cevap C

Bu kaynak sadece bireysel kullanım için hazırlanmıştır. Ticari amaçla kullanılamaz. erginhoca.com

Ergin Hoca

2013 – 2017 arası çıkmış YDS sorularının çözümü

Soru 36

D) doğru

Politik ve ekonomik istikrarı güvence altına
aldıktan ve ciddi bir selin üstesinden geldikten
sonra ...

E) vardır ana eylemine yer verilmemiş

Bağlaç cümlesi bu soruda olduğu gibi öznesiz
kalırsa, bu cümledeki eylemi yapan kişi - şey ana
cümlede özne olur.

Soru 39

Yani, ana cümlede istikrar sağlayabilecek bir
kimse, kuruluş arıyoruz. Bu yüzden, Tayland
öznesi hariç diğer seçenekleri eliyoruz.

B) bağlaç cümlesi içine yazılması gerekenlerle
ana cümledeki içerik yer değiştirmiş

Cevap D

A) although (rağmen) bağlacı yer almıyor

C) en çok ifadesine karşılık yok
C seçeneği: Tayland toparlanma becerisiyle
günümüzde yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor

D) although (rağmen) bağlacı yer almıyor; bu
bağlacın çevirisi ancak değildir

E seçeneği: Tayland işlenmiş gıdalar da ihrac
ediyor - -de, -da (also) kelimesi bir önceki cümlede E) doğru
de ihraç edilen ürünlerin belirtilmesini gerektirirdi.
Cevap E
Cevap C
Soru 37

Soru 40

A) ifade etti ana eylem olarak kullanılmalıydı

A) fikri (idea) kelimesi karşılık bulmuyor

B) devam edeceği yerine edebileceği tercih
edilmiş; -ebilmek takısı can, could,able to gibi
kalıplar gerektirir

B) için çevirisi and bağlacı ile elde edilemez
C) için çevirisi therefore (böylece) ile elde
edilemez

C) doğru
D) için çevirisi when bağlacı ile elde edilemez
D) ifade etti ana eylem olarak kullanılmalıydı
E) doğru
E) as long as sürece biçiminde çevrilmelidir
Cevap E
Cevap C

Soru 38
A) destekleyen ifadesi için relative clause gerekir
(bacteria that support …)
B) vardır ana eylemine yer verilmemiş
C) vardır ana eylemine yer verilmemiş
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Soru 41

talented yerine kullanılarak aynı anlam
korunmuştur.

A) rüzgar kelimesi özne olarak kullanılmamış
Cevap A
B) rüzgar kelimesi özne olarak kullanılmamış
C) doğru

Soru 44

D) rüzgar kelimesi özne olarak kullanılmamış

In Newton's time, there were not many
people doing science. However, at the start of
E) akmaktadır kelimesi soru cümlesinde ana eylem the 20th century, when Einstein was working,
değildir
there were lots of other great scientists such as
Paul Dirac, Wener Heisenberg, Niels Bohr and
Cevap C
several others. Even amongst them, Einstein
was considered special.
Soru 42
A) as soon as bağlacı duyar duymaz çevirisini
gerektirirdi

Yazara göre Einstein’ı Newton’a üstün kılan
kendi dönemi içinde yer alan bir çok dahi bilim
adamı arasından sıyrılmasıdır. Newton
döneminde ise rakip sayısı azdı.

B) Samule Morse portre ressamı olarak değil farklı
bir biçimde nitelenmiş

Bu mesaj B seçeneğinde bir kaç farklı kelimeyle
tekrarlanmaktadır.

C) doğru

Cevap B

D) having V3 kalıbı (having heard) duyan veya
duyduktan sonra biçiminde çevirilir, fakat soruya
göre duyduğunda çevirisi gereklidir

Soru 45

E) what kelimesi yerine şey veya ne kelimelerini
kullanmak gerekirdi

Even now, when we talk about the possibility of
a big idea changing science, we say "we need
another Einstein".

Cevap C

Yeni bir Einstein özlemi büyük bilimsel
değişikliklere ihtiyaç duyduğumuzda ortaya
çıkıyor.

Soru 43

Cevap C

As a scientist, I believe that we should first define
what genius is to answer that question.
Traditionally, it is the ability to be more creative
and skilled than anyone else, or the first to
glimpse new shores of knowledge.
Yazara göre bir deha olarak adlandırılmak için
herkesten daha yaratıcı ve becerikli olmak gerekir.
Bu mesajın aynısı A seçeneğinde mevcuttur.
Creative yerine innovative, skilled yerine
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Soru 46

Soru 49

Yazarın Einstein’a karşı tavrı olukça olumludur.

According to a study, those who can only do
routine production and service work will lose out,
while it is the highly educated 'symbolic
analysts' ─ scientists, consultants, engineers,
financial experts, and all those who can
manipulate oral and visible symbols ─ whose
skills and knowledge are in global demand.

A) indifferent: kayıtsız, umarsız
B) satirical: hicivli
C) impartial: tarafsız
D) appreciating: takdir eden

Cevap D

Paragrafta belirtilen araştırma ileri düzey eğitime
sahip olanlara yönelik küresel talebin yüksek
olacağını belirtiyor, bu yüzden C seçeneğinde
olduğu gibi eğitimin çok önemli olduğu sonucuna
ulaşabiliriz.

Soru 47

Cevap C

E) disappointed: tatminsiz

One of the few ways in which governments can
increase the international competitiveness is
through investment in humans by putting
resources into education and training
Hükümetlerin eğitime yatırım yapmasının amacı
uluslararası rekabet gücünü arttırmak, yani C
seçeneğinde belirtildiği gibi diğer uluslarla rekabet
edebilmektir.

Soru 50
Hangisi parça için en iyi başlık olabilir?
A) Sanayi ve meslek odaklı kelimelerin eksikliği
bu şıkkı dar kapsamlı kılar.

Cevap C

B) Doğru. Eğitim kısmı ile devlet müdahalesi,
küreselleşme kısmı ile üretimin gelişimi öne
çıkarılıyor.

Soru 48

C) Eğitimden bahsetmeyen bir öğe bu paragrafa
başlık olamaz.

Their traditional manufacturing industries
D) Sanayi ve meslek odaklı kelimelerin eksikliği
cannot compete with those of developing countries bu şıkkı dar kapsamlı kılar.
where labour costs are far lower.
E) Paragrafta eğitimin geleceği ele alınmıyor.
Endüstrisi eski olan ülkeler gelişmekte olan
ülkelerle işçi maliyetlerinin orada daha düşük
Cevap B
olması yüzünden rekabet edemiyor.
Aynı mesaj A seçeneğinde yer almaktadır.
Cevap A
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Soru 51

çıkarımına hiç bir cümleden ulaşılamıyor.

Milenyum kuraklığının sonucu olarak …

D) İklim Avustralya’dan daha kötü değil benzer.

Fires swept much of the country, and dust storms
covered major cities for days. Australia's sheep
population dropped by 50 percent, and rice and
cotton production collapsed in some years.

E) Doğru, kuraklık halkın dikkatini iklim
değişikliğine çekme ihtimaline sahip. Bunu
paragrafta wake up call for residents
(vatandaşlar için uyanma çağrısı) kısmından
yakalayabiliriz.

Kuraklık sonucunda koyun nüfusu yarıdan fazla
azaldı ve pamuk, pirinç üretimi çöktü. Yani, E
seçeneğinde belirtildiği gibi hayvancılık ve tarım
büyük zarar gördü.

Cevap E

Soru 54
Cevap E

Soru 52

Yazarın ana amacı Birleşik Devletlerin
Avustralya’daki kuraklıktan ders alması
gerektiğini belirtmektir. Bu mesaj doğrudan C
seçeneğinde mevcuttur.

Güneydoğu Amerika ...
Cevap C
A) önlem alırsa kuraklığın etkilerinden kurtulabilir,
yani henüz önlem almadı
B) doğru, iklim problemlerine yatkınlık açısından
Avustralya ile benzerlik taşıyor
C) buradaki problemin daha kötü olmasından
ziyade çeşitli önlemlerle hafif bile atlatabileceği
belirtiliyor
D) coğrafi açıdan daha şanslı değil, Avustralya ile
benzer özelliklere sahip
E) nehir artık denize dökülmüyor, fakat aksi yönde
bir çaba olduğu bilgisine ulaşılamıyor

Soru 55
Greenland faces a great risk of losing substantial
amounts of its glaciers, which could result in
more sea level rise.
Paragrafın ilk cümlesinden buzulların erime riski
olduğunu ve bunun deniz seviyesinde daha fazla
yükselmeye yol açacağını anlıyoruz. Yani, C
seçeneğinde belirtildiği gibi deniz seviyesinde
yükselme var.
Cevap C

Cevap B
Soru 53
A) Akıllı su planlama sistemi henüz hayata
geçmediği için felaket buna rağmen gelmiş
olamaz.
B) Avustralya ile iş birliği zorunlu değil, sadece
ders çıkarılsa yeter.
C) Birleşik Devletlerin uyarıları göz ardı ettiği
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Soru 56

Soru 58

Recently, it has been announced that the
A) Buzul erimesini engellemeye yönelik bilgi yok.
Zachariæ Isstrøm glacier in the north-east began
to retreat in 2012 and its flow towards the sea has B) Farklı buzullar karşılaştırılmıyor.
also accelerated. Now it's
unstable and it's going to retreat even more.
C) Doğru, buzul erimesinin sonuçları ele alınıyor.
Paragrafta mevzu bahis buzulun geri çekilmeye
devam edeceği aynen D seçeneğinde olduğu gibi
doğrudan belirtiliyor.
Cevap D

D) Araştırmalardan ziyade erimenin sonuçlarına
odaklanılıyor.
E) Buzulların erimesi paragrafın sadece bir
kısmı; erimenin sonuçlarından bahsedilmediği
için bu seçenek başlık olamaz.

Soru 57
Cevap C
Accelerate kelimesi hızlanmak demektir, ve
seçenekler içerisinde buna en yakın anlam artmak
çevirisine sahip increase kelimesidir.

Soru 59

A) evolved: evrimleşmek, değişmek

Foldscope ...

B) increased: artmak

A) kağıt katlama yöntemi değil

C) emerged: ortaya çıkmak

B) LED olmadan çalışmıyor

D) altered: değiştirmek

C) doğru, kağıttan yapılan bir mikroskop

E) expired: sürenin bitmesi, son kullanma tarihinin
gelmesi

D) gerçek mikroskoplardan daha iyi değil,
sadece daha ucuz

Cevap B

E) yapmasının aşırı kolay olduğu belirtilmiyor
Cevap C

Soru 60
Leading developer Manu Prakash originally saw
the Foldscope as an inexpensive way to
diagnose diseases in developing countries.
Manu Prakash ilk aşamada Foldscope’u ucuz bir
mikroskop olarak hayal etmiştir, ve bu ayrıntı B
seçeneğinde aynen yer alıyor.
Cevap B
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Soru 61

Soru 63

A) beta testin sonuçları bilinmiyor

Boşluktan sonra where ile nitelenmekte olan isim
bir yerdir. Seçenekler içerisinde yer vurgusu
yapan tek şık beyin bankaları ile E şıkkıdır.

B) doğru, çok fazla sayıda ve farklı insan
Foldscope’u test etmek istedi
C) en verimli sonuçların ne üzerinde alındığı
belirtilmiyor

Ayrıca bu seçenekte sizin beyin bankanızı özel
kılan nedir sorusuna açıkça cevap veriliyor.
Cevap E

D) Nobel adayı bilim adamlarının 6 yaşındaki
çocuklara yardım ettiği belirtilmiyor, sadece test
etmek için gönüllü oldukları bilgisi mevcut
E) etkiyi test etmek için bir çok deneyin yapıldığı
belirilmiyor
Cevap B

Soru 64
Boşluktan sonra muhasebecilik eğitiminin
nerelerde verildiği açıklanıyor. Dolayısıyla,
muhasebeci olmak için ne yapmak gerekir, hangi
okullara gitmek gerekir gibi bir soruya ihtiyaç var.
Cevap D

Soru 62
Soru 65
Reproducing those experiments may inspire
students to make their own discoveries. If only
every biology book had a Foldscope as the last
page because we are not just imparting
knowledge, but we are also imparting the tools
to gain that knowledge.
If only keşke demektir, dolayısıyla yazarın niyetini
anlamamıza yardım eder.
Yazar Foldscope’un tüm biyoloji kitaplarına dahil
edilmesini diliyor, böylece sadece bilginin değil
bilgiye ulaşım aracının da kitlelere ulaşacağını
belirtiyor.
Yani, yazar E seçeneğinde olduğu gibi bu icadın
bilimsel araştırmayı teşvik eden bir eğitim aracı
olabileceğini işaret ediyor.

Nergis ve Erkan arasında anlaşmazlık var.
Özellikle son kısmın bu bana mantıklı gelmiyor
denmesi bu cümledeki anlamın tersini
arayacağımızı işaret ediyor.
Ayrıca Nergis kendisine ait ilk kısımda Erkan’dan
konuyu biraz daha açmasını istiyor. Yani, doğru
cevap Erkan’ın ilk söylediğine çok benzeyecek.
Erkan ilk cümlede iddianın oyundan alınan zevki
azalttığını söylüyor ve doğru cevap da aynı
şekilde yanlış tahminde bulunma (iddia
yüzünden) ihtimalinin oyundan zevk
alamamanıza yol açtığına yer veriyor.
Cevap B

Cevap E
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Soru 66

Soru 69

A) Çok boş zaman isterler mi sorusuna yönelik
açıklama yok.

Dünya nüfusunun talebinin karşılayacak
kadar su olsa da, artan kirlilik yüzünden temiz
su eksikliği var.

B) Konu zengin insanlara yönelik. Bizim
tartışılmamız olası değil.

A) kirliliğin her yerde olduğu vurgusu soruda yok

C) Zengin aileler konu dışı.

B) soruda sebep sonuç değil, zıtlık ilişkisi var

D) Konunun dinlenmekle alakası yok.

C) doğru

E) Doğru, Bilge zengin insanların çok çalıştığına,
boş vakitlerinin olmadığına inanıyor.

D) yeterli su olmalıdır mesajı yeterli su vardır ile
yer değiştirmeli

Cevap E

E) soruda sebep sonuç değil, zıtlık ilişkisi var
Cevap C

Soru 67
Onur ilk söylediği mesajı biraz daha somut bir
örnekle tekrarlıyor. Çünkü Kemal makalede
okuduğu bilgiyi anlamakta zorlanıyor ve Onur’dan
konuyu açmasını rica ediyor.
Cevap A

Soru 70
Obezitenin sigaradan sonra önlenebilir
hastalıkların en büyüklerinden birisi olduğu
ve kronik hastalıklarla ilişkili olduğu
gerçeğine rağmen, obezite oranları artmaya
devam ediyor.

Soru 68

A) ölen insanlardan soruda bahsedilmiyor

14 yaşın altındaki suçluların sayısındaki artış
yüzünden Arizona’da bir çok bölge kısmi
sorumluluk yaşının 12’ye düşürme olasılığını
düşünüyor.

B) doğru

A) artış (suçlardaki) yüzünden ifadesi eksik

D) sigara içenlerin sayısının arttığı soruda
belirtilmiyor

C) sigara içenlerin sayısı daha fazla, tersi geçerli
değil

B) doğru
E) soruda ölümden bahsedilmiyor
C) aşırı şekilde (immensely) artan ifadesi fazla
Cevap B
D) bir çok bölge ifadesi eksik
E) muhtemelen zorlayacak ifadesi fazla
Cevap B
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Soru 71

Soru 73

Diğer müdahaleler gibi, hipnoz terapisi sadece
sahte ilaçlardan daha başarılı olursa etkili
olarak kabul edilebilir.

Paragrafta insanların motivasyon düzeylerindeki
farklılıklara yol açan faktörler ele alınıyor. Verilen
örnekler genel itibariyle olumsuz anlam içeriyor.

A) sahte ilaçlar ile aynı etki oranından
bahsedilmiyor, daha başarılı iması var

C, D ve E seçenekleri olumlu anlamlı olduğu için
elenir.

B) soruda zıtlık ilişkisi yok, fakat even if bağlacı
zıtlık belirtir

Boşluktan sonra özgüven ve benzer nitelikte
kavramlar mevcut olduğu için A seçeneğindeki
kişinin kendine verdiği değer ifadesi B
seçeneğinde yer alan biyoloji, hayatta kalma gibi
öğelerden daha iyi bağlantı kurar.

C) doğru
D) soruda zıtlık ilişkisi yok, fakat even if bağlacı
zıtlık belirtir

Cevap A

E) soruda zıtlık ilişkisi yok, fakat although bağlacı
zıtlık belirtir

Soru 74

Cevap C

Soru 72

Paragrafta kurt terapisinin hangi faydalara sahip
olduğu ele alınıyor. Bu yüzden depresyonu
azaltmak, kaygıyı gidermek gibi ifadeler
barındıran C seçeneği doğru yanıt olur.

Boşluktan sonra fakat, böylece gibi anlam geçişleri Cevap C
yok. Bu yüzden, paragrafın hem üst hem alt
kısmından bahseden bir seçenek işaretlemek
gerekli.
Soru 75
Paragrafın üst kısmında aeroekolojinin ilgi alanı,
alt kısmında ise ölçümlerin ne kadar etkili olduğu
ele alınıyor.
Bu 2 mesajı yan yana getiren tek şık E
seçeneğidir.

Paragrafta however (fakat) ile sert bir konu
değişimi yaşandıktan sonra değişik toplumlar
arasındaki eş seçimi üzerine farklılıklar ele
alınıyor.
Yani, batı toplumlarını B seçeneğinde yer alan
tarımsal topluluklarla karşılaştırıyoruz.

Cevap E
E seçeneği de tarım toplumlarına yer veriyor
fakat eş seçimi üzerine anahtar kavramlar eksik.
Cevap B

Bu kaynak sadece bireysel kullanım için hazırlanmıştır. Ticari amaçla kullanılamaz. erginhoca.com

Ergin Hoca

2013 – 2017 arası çıkmış YDS sorularının çözümü

Soru 76
Paragraf beynin etkisiz kaldığı dönemlerde ortaya
çıkan sonuçları ele alıyor.

This, the, they gibi ifadelerle bu şekilde bağlantı
kurarken atıf verdiğimiz kelime bir önceki
cümlede yer almak zorundadır. Bu yüzden 3 nolu
cümle elenir.

Fakat, 4 nolu cümle Alzheimer ilaçlarına başka hiç Cevap C
bir cümlede bağlantı kurmadan yer veriyor. Bu
cümle başka yerde atıf almadığı için akışı bozuyor.
Cevap D
Soru 77
Paragraf konu açısından her cümlede bütünlük
taşıyor. Ancak, son cümlede yer alan the team
ifadesi 3 nolu cümlede karşılık buluyor.
The team ile aynı takımdan ikinci kez
bahsediyoruz. This, the, they gibi ifadelerle bu
şekilde bağlantı kurarken atıf verdiğimiz kelime bir
önceki cümlede yer almak zorundadır. Bu yüzden
4 nolu cümle elenir.
Cevap D

Soru 78
Paragraf boyunca yapay bir kalbin özellikleri ele
alınıyor. Fakat, E seçeneği kalp naklinde
azalmayla konuyu keskince değiştiriyor.
Cevap E
Soru 79
4 nolu cümlede Barbados adasında tütün de
yetiştiriliyordu deniyor. Fakat, önceki cümlelerde
Barbados adasında yetiştirilen ürünler yer almıyor.
Bu yüzden, 4 nolu cümle eleniyor.
Cevap D

Soru 80
4 nolu cümlede yer alan at this time ifadesi 2 nolu
cümlede dinlenme dönemine karşılık geliyor.
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YDS 2017 İlkbahar

Soru 3

Soru 1

Sağlık personelleri bulaşıcı hastalıklara karşı
önlemler almalıdır, çünkü bunlara karşı
savunmasızdırlar.

Nüfusun yaşlanması terimi, nüfusun gençlerden
yaşlılara doğru yaş dağılımındaki değişimini
karşılamak için kullanılan bir terimdir.

A) committed: adanmış

A) opportunities: fırsatlar

B) adaptable: uyum sağlayabilen

B) regulations: düzenlemeler

C) entitled: (belirli bir) hakka sahip, adı verilen

C) shifts: değişimler

D) vulnerable: savunmasız

D) assumptions: varsayımlar

E) accessible: erişilebilir

E) conflicts: çatışmalar

Cevap D

Cevap C

Soru 2
Sınıflandırma olmadan kitaplara kolay erişim
sağlamak kütüphanelerin etkin kullanımı için
gereklidir.

Soru 4
Eleştirmenler IQ testlerinin çocukların
gelecekteki başarısını doğru bir şekilde tahmin
edemeyeceğine inanıyorlar.
A) initially: ilk olarak

A) violation: ihlal

B) accurately: doğru bir şekilde

B) justification: doğrulama

C) conventionally: geleneksel olarak

C) abandonment: terk

D) narrowly: kapsamsız bir şekilde

D) utilisation: kullanım

E) strictly: sert bir şekilde

E) elimination: eleme

Cevap B

Cevap D
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Soru 5

Soru 8

İlgili, anlayışlı ebeveynler çocuklarında empatinin
gelişimini iyileştirebilirler.

Vücutlarında implant ya da elektronik cihaz olan
hastalar MRI ile incelenemez, çünkü makinenin
mıknatısı bu objeleri yerinden oynatarak vücuda
zarar verebilir.

A) delay: gecikmek
B) acknowledge: kabul etmek, tanımak
C) relieve: rahatlamak
D) enhance: iyileştirmek

B ve C seçenekleri geçmiş zaman anlamı verdiği
için elenir. Soruda geçmiş zamanı işaret eden bir
ayrıntı yok.

E) surpass: geçmek

A ve E seçenekleri tamamıyla tavsiye ve
zorunluluk veren yapılardan oluşuyor, bu yüzden
eş anlamlıdırlar ve elenirler.

Cevap D

Cevap D
Soru 9

Soru 6
2. Dünya Savaşı koloni imparatorluklarının
sonunun başlangıcına neden olduğu için
önemlidir.
A) made out: anlam çıkarmak
B) handed down: aktarmak

Bu soruda zaman bilgisi değil kısaltma veya
mastar bilgisi test ediliyor.
Begin eylemini arkasında Ving veya to V1 kalıbı
ile kullanabiliriz. Bu yüzden A ve C hariç tüm
seçenekler elenir.

D) took over: devralmak

İlk boşlukta yer alan ,with (virgül ile kullanılan
with) özel bir kalıptır ve örnek vermek için
kullanılır. Bu tür cümlelerde eylem etken ise
Ving, edilgen ise V3 ile oluşturulur. Bu yüzden A
seçeneği elenir.

E) put back: geri koymak

Cevap C

Cevap C

Soru 10

Soru 7

İlk cümlede yer alan rate (oran) kelimesi at edatı
ile, ikinci cümlede yer alan extent (kapsam)
kelimesi to edatı ile kullanılır.ü

C) brought about: sebep olmak

Araştırmalar anne maymunların yardım için diğer
maymunlara yöneldiğini göstermiştir.
İkinci boşlukta sürekli tekrarlanan bir durum vardır:
diğer maymunlardan yavru yetiştirme sürecinde
yardım almak. Bu tür durumlarda geniş zaman tek
seçenektir.

Bu tür kalıpların kullanıldığı sorularda çevirinin
bir önemli yoktur. Önemli olan kalıbı bilmektir.
Cevap B

Cevap D
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Soru 11

Soru 15

İlk boşlukta around (civarında) haricinde diğer hiç
bir edat yıllarla kullanılamaz.

Buğday bazı insanlar için ya allerjik
olduklarından dolayı ya da bir bağışıklık
hastalığına sahip oldukları için zararlı olabilir.

Tarımsal topluluklar ise Mississipi nehri içinde
değil boyunca (along) ortaya çıkarlar.

A) so / that: ilk boşluğa sıfat veya zarf gelmeliydi

Cevap E

B) neither / nor: ne / ne de: uygunsuz çeviri
C) as / as: araya sıfat veya zarf gelmeliydi

Soru 12
Dünya yüzeyinin %70’inden fazlası sudur, fakat su
eksikliği her yıl 1 milyardan fazla insanı
etkilemektedir.
2 cümle arasında zıtlık ilişkisi vardır, bu yüzden
fakat anlamına gelen yet doğru seçenektir.

D) the more / the more: her ikisinin de arkasında
özne eylem olacak şekilde cümle yapısı
kullanılır, fakat soruda olduğu gibi bir bağlaç
kullanılmaz
E) doğru
Cevap E

Cevap B
Soru 13

Soru 16

Sebep: Alfabetik yazı sistemlerini öğrenmesi
kolaydır ve herhangi bir insan dilini yazılaştırmak
için maksimum düzeyde etkilidir.

Bir tarafta similarity (benzerlik), diğer uniqueness
(eşsizlik) kelimelerinin varlığı zıtlık ilişkisini
gerektirir, dolayısıyla rağmen anlamına gelen
despite doğru yanıt olur.

Sonuç: Uygarlığın en büyük başarılarından biri
olarak düşünülürler.

Cevap E

Cevap C
Soru 17
Soru 14

Dayanmak zorunda kaldıkları zor koşullara
rağmen bu bitkilerin bazıları neredeyse 3.000
yaşındadır.

Tarihçiler altının ilk ne zaman keşfedildiği
konusunda uzlaşıya sahip değil. İlk olarak Mısırlılar
tarafından kullanıldığına yönelik bazı kanıtlar var.
A) endure: dayanmak, katlanmak
İki cümle arasında açıkça tezatlık ilişkisi vardır, bu
yüzden rağmen anlamına gelen even though
bağlacı doğru yanıttı.

B) influence: etkilemek

Cevap C

D) trigger: tetiklemek

C) avoid: kaçınmak

E) improve: geliştirmek
Cevap A
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Soru 18

Soru 22

Süslemek, bezenmek anlamına gelen adorn
kelimesi with edatı ile kullanılır.

Hem Mars’a hem Venüs’e araç gönderilmiştir
fakat Mars çok daha fazla dikkat çekmiştir.

Cevap C

Bu iki cümle arasında zıtlık ilişkisi olduğu için
buna rağmen anlamına gelen nevertheless doğru
yanıttır.

Soru 19
Cevap B
Ortaya çıkan bazı bitkiler öylesine güçlüdür ki
rahatlıkla üzerinde dikilebilirsiniz.
Soru 23
A ve D seçenekleri geçmiş zaman çekimi
içerdikleri için elenir, çünkü ne paragraf ne de
Mars’a araç gönderilmesi daha makuldur, çünkü
cümlede geçmişi işaret eden bir durum yok. A ve E gezegen koşulları Venüs’e göre çok daha
seçenekleri tavsiye anlamı verdikleri için bir nevi
misafirperverdir.
eş anlamlıdırlar ve elenirler.
A) coincidental: tesadüfi
Cevap C
B) irreversible: geri döndürülemez
Soru 20

C) unintentional: kasıtsız

Üst cümle ve soru cümlesi arasında zıtlık ilişkisi
vardır, bu yüzden fakat anlamına gelen however
doğru yanıttır.

D) preventable: engellenebilir

Bitki çok güçlüdür, fakat bunun bir bedeli vardır.

Cevap E

E) plausible: makul, mantıklı

Cevap B
Soru 24
Soru 21
A) rather than: yerine - tercih belirtir

Birikmek anlamına gelen pool eylemi ancak bir
yüzeyin üstünde gerçekleşeceği için cevap
üzerinde anlamına gelen on edatıdır.

B) in addition to: yanı sıra - ek bilgi sunar
Cevap D
C) contrary to: aksine - yaygın inanç gibi kalıplar
ile kullanılır
Soru 25
D) except for: hariç
E) because of: sebebiyle
Çevresel koşullar sebebiyle bitkinin güçlü hale
gelmesi sebep sonuç ilişkisi kurmayı gerektirir.

Boşluktan hemen sonra yer alan at present
(günümüzde) ifadesi bu seçenekte geçmiş
zaman anlamı içeren B, C, D ve E seçeneklerinin
elenmesine yol açar.
Cevap A

Cevap E
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Soru 26

Soru 29

Venüs zorlu koşullar (çevre) yüzünden hayata asla Hamilton bot jet fikrini bulan ilk kişi
ev sahipliği yapamamıştır.
olmamasına rağmen ...
İki bölüm arasında sebep sonuç ilişkisi vardır, bu
yüzden due to (yüzünden) doğru yanıttır.
Cevap A

Even though (rağmen) bağlacı zıtlık kurmayı
gerektiriyor: ilk bulan kişi olmamasına rağmen
bolca takdir toplaması gibi bir mesaja ihtiyaç
duyulduğu aşikardır.

Soru 27

C seçeneği: geleneksel botçuluk dünyasını
devrimleştirmekle saygınlık kazanmıştır.

Enerji tasarrufu sağlayan ampuller almak işe
Cevap C
bisikletle gitmek gezegeni kurtarmak için doğru
tercihler olsa da ...
Soru 30
A hariç diğer tüm seçenekler aynı soru cümlesi gibi
olumlu bir anlama sahiptir. Fakat, although
Kemiklerimiz ergenliğin sonlarında uzunluk
(rağmen) bağlacı zıtlık kurmayı gerektirir.
açısından büyümeyi bırakmasına rağmen ...
A seçeneği: bunların problemi yok edeceğini
düşünemeyiz
Cevap A
Soru 28
Günümüzde her yıl, bütün gezegenin 2003
yılına kadar ürettiğinden daha fazla bilgi
ürettiğimizden dolayı ...
A) kütüphaneler bilgiyi kitap formunda saklamaya
devam edecektir

Soru cümlesinde yer alan ergenlik dönemi ifadesi
zaman belirten bir ifadedir. Zaman belirtilen
cümlelerde ilişkiyi yine eş değer bir zaman dilimi
üzerinden sürdürmek gerekir.
Bu açıdan B seçeneğindeki yetişkinlik, C
seçeneğindeki hamilelik dönemleri dikkat
çekmektedir. Hamilelik dönemi sadece kadınlara
özgü olduğu fakat soru cümlesi herkesi
kapsadığı için B seçeneğini işaretlemek çok
daha mantıklıdır.

B) etkili veritabanı yönetim sistemleri üretilemez

B seçeneği: onları güçlü ve sağlıklı tutmak için
yetişkinlik dönemi boyunca gerekli besinleri
almak önemlidir.

C) bilgi depolama yöntemimiz değişmelidir

Cevap B

D) bilgiler yok olamaz
E) bilgi dijital hale gelirse yok olmaz
Since (dolayı, - beri) bağlacı sebep sonuç veya
problem - çözüm ilişkisi kurmayı gerektirir. C
seçeneği her iki durumu da karşılayan tek
seçenektir.
Cevap C
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Soru 31

Soru 33

Tıpkı başarılı bir yazarın onları sadece
anlatmak yerine olayları görselleştirmemize
yardım etmesi gerektiği gibi ...

19. yüzyıl Avrupasında kadınlar ve çocuklar
fabrikalarda yaygınca kullanılıyordu ...

Just as benzetme amacıyla (tıpkı gibi) kullanılan
bir bağlaçtır ve benzetme yapılan cümlelerin ana
eylemlerin eş / yakın anlamlı olmasını gerektirir.
B seçeneği: iyi bir hikayecinin sadece bir
tanımlama değil bir tecrübe sağlaması beklenir

A) 1850’lerde işçilerin sadece %20’si fabrikalarda
işe alınmasına rağmen - zıtlaşma için diğer
cümlede de oran verilmesi gerekir
B) fabrika işinin saplıkları üzerindeki etkilerinin
farkına vardıklarında - bu durumun kadınlar ve
çocukların kullanılmasıyla alakası yok

Cevap B

C) daha ucuza çalıştıkları ve isteksiz erkek
işçilerin yerine geçtikleri için - doğru

Soru 32

D) fabrika işçisi tipik 19. yüzyıl Avrupa iş gücünü
yansıtmadığı için - sebep sonuç ilişkisi yok

1960’larda okuma oranındaki büyük artış büyük
ölçüde televizyonun ortaya çıkışıyla kesişti ...
E) yerli sanayi ve tarım nüfusun çoğuna iş
vermişken - karşılaştırma için diğer sektörlerin
A) fakat TV seyreden sayısı arttı - zıtlaşma yok
soru cümlesinde yer alması gerekirdi
B) dolayısıyla insanlar çok satan kitaplara özellikle
dedektif romanlarına yöneldiler - sebep sonuç
ilişkisi yok

Cevap C

Soru 34
C) çünkü ucuz küçük kitapların kitlelere ulaşması
okumayı destekledi - TV kavramına atıf yok
D) doğru - dolayısıyla okuma gitgide daha az
zaman kaplamaya başladı
E) gençler arasında komedi, biyografi ve tarih
okuma oranı düşerken - while bağlacı
karşılaştırma gerektirir. ör: genç - yaşlı.
Cevap D

Yeni bir araştırma … işçilerin kuruma daha
bağlı olmaya yatkınlaştığını göstermektedir.
A) yöneticiler memnuniyetini belirttiklerinde ve
takdir gördüklerini hissettiklerinde - doğru
B) ateşli tartışmaları çözmek için ücretler
arttırılsa bile - zıtlaşmıyor
C) patronları tarafından azıcık pratik yönergeler
sağlanana kadar - uygunsuz çeviri
D) iş arkadaşlarıyla birlikte yeni ilginç aktiviteler
yapsalar bile - zıtlaşmıyor
E) ilişkileri geliştirmek için birbirlerinin çabalarını
takdir etmenin gerekli olmasına rağmen zıtlaşmıyor
Cevap A
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Soru 35

Soru 37

Küçük kuşların zıplayarak hareket etmesi enerji Soru cümlesinde yer alan transform
açısından daha verimlidir ...
(dönüştürmek) eylemi sadece C seçeneğinde
doğru bir şekilde (ana eylem olarak)
A) fakat tek bir zıplamada daha fazla alan
kullanılmıştır.
katederler - zıtlaşmıyor
Cevap C
B) vakitlerinin çoğunu zıplayarak geçirdikleri için - Soru 38
sebep niteliği taşımıyor
Sorunun ana eylemi olan has found out
C) dolayısıyla eklemlerine ekstra yük biner - sonuç (bulmuştur, ortaya çıkarmıştır) sadece E
niteliği taşımıyor
seçeneğinde ana eylem olarak kullanılmıştır.
D) neredeyse her kuş hem zıplayıp hem
yürüyebildiği için - enerji verimliliğine atıf yok

Diğer seçeneklerde ortaya çıkaran, ortaya
çıkardığı için gibi uygunsuz kullanımlar
mevcuttur.

E) hafif vücutları kolaylıkla havaya yükseldiği için doğru

Cevap E

Cevap E

Soru 39

Soru 36

Canlı bir kenttir ifadesine sadece A seçeneği
karşılık veriyor.

Çoğumuz zihinsel sağlımızı göz ardı etmeye
yatkın oluruz ...

Önceki 2 soruda olduğu gibi bu soruda da ana
eylem en belirleyici etken oldu.

A) zihinsel hastalıklar doğru bir şekilde
tanılanabilsin diye - amaç sonuç ilişkisi yok

Cevap A
Soru 40

B) ciddi bir problem ortaya çıkana ve dengemizi
kaybedene kadar - doğru
C) çünkü zihin ve beden sağlığımızı korumaya
çalışmalıyız - sebep sonuç ilişkisi yok
D) çok stresli olduğumuzda zihinsel problemler
yaşayabileceğimizden dolayı - sebep sonuç ilişkisi
yok
E) zihinsel hastalıklara yakalanmamızın bir çok
karmaşık sebebi olmasına rağmen - zıtlaşma yok
Cevap B

A) what karşılığı olarak soru cümlesinde
herhangi bir şey kullanılmamış
B) takip ettiklerinde yerine seçerken denmeliydi,
bağlaç kullanımı yanlış
C) doğru
D) not only but also bağlacının çevirisinde
sadece kelimesi yer almalıdır, fakat soru
cümlesinde sadece kelimesi yok
E) öğretmenler doğru çeviride özne olarak
kullanılmalı, bu cümle edilgen olduğu için özne
öğretmenler değil
Cevap C
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Soru 41

Soru 44

The number of sharks (köpekbalığı sayısı) öznesi He received a patent for this invention in 1953,
sadece C ve E seçeneklerinde kullanılmış. E
but car manufacturers in the 1950s were more
seçeneğinde olası görünmüyor ifadesinin karşılığı interested in style than safety.
yok.
1950’li yıllarda araba üreticileri stile güvenlikten
Cevap C
daha fazla önem veriyordu.
Cevap C
Soru 42
Soru 45
A) tehdit edildi (threaten) eylemi fazla
A) Ölümler tamamıyla engellenemedi.
B) thus (bu yüzden, böylece) bağlacı fazla
C) doğru

B) Hava yastıkları patent alındıktan hemen sonra
değil yıllar sonra zorunlu hale geldi.

D) insanlar soru cümlesinde özne fakat bu
seçenekte insanlar tarafından denilerek edilgen
hale getirilmiş

C) Yönetim panelleri hava yastıklarını
etkilemiyor, Yumuşak olmalarının gerekli olması
ayrı bir güvenlik faktörü.

E) yok oldu yerine yok oluşla yüzleşen ifadesi
kullanılmış

D) Emniyet kemerlerinin hava yastıklarının hızı
üzerinde etkisi yok.

Cevap C

E) Doğru, otomobil dizaynı darbeyi emecek
şekilde olmalıdır.

Soru 43

Cevap E

This event inspired him to provide automobiles
with airbags to protect people during accidents.

Soru 46

Hava yastıkları ...
A) 1950’ler öncesinde yaygınca kullanılmıyordu
B) estetik değil güvenlik amacıyla icat edildi
C) satış arttırmak için değil güvenlik amacıyla icat
edildi

Paragrafta hava yastıklarının bir fikir
aşamasından günümüze kadar yolculuğu ele
alındığı için başlık hava yastıklarının gelişimi
anlamını karşılayan E seçeneğidir.
Diğer seçeneklerde hava yastıklarının tarihsel
gelişimine vurgu yoktur.
Cevap E

D) kanvas mühendise sadece fikir vermişti
E) doğru, güvenlik sağlamak amacıyla icat edildi
Cevap E
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Soru 47
Three years after the move, the Dutch chimps has
picked up the pronunciation of their Scottish
hosts.

the first time call structure has been dissociated
from emotional outbursts," she says.
Eskiden şempanzelerin ürettikleri seslerin
rastgele olduğu düşünülüyordu, fakat artık onları
bilinçli bir şekilde kontrol ettikleri anlaşıldı.

Yer değiştirmeden üç yıl sonra Hollandalı
şempanzeler ev sahipleri olan İskoç şempanzeler
gibi sesler çıkarmaya başladılar.

Bu mesaj doğrudan B seçeneğinde yer
almaktadır.

Cevap D

Cevap B

Soru 48

Soru 51

Şempanzelerin hangi özelliği onları bize benzer George Manby is most famous for his invention
kılar?
of the Manby Mortar – a device once used to
rescue a lot of people from shipwrecks. He is
This means that, like us, chimps can learn foreign also known as the father of the modern fire
language to fit in with new neighbours.
extinguisher, which in itself has also saved
thousands of lives. Fire extinguishers actually
Parçaya göre, insanların ve şempanzelerin
predate Manby's invention.
yabancı bir ortamda dil öğrenme kapasitesi
benzerdir.
A) Manby’nin benzer aletlerden ilham alıp
almadığı belirtilmiyor.
Cevap A
B) Onu meşhur yapan icatlarıdır, birilerini
Soru 49
kurtarması değil.
Paragraf farklı bir ortama nakledilen
şempanzelerin sosyalleşerek ev sahibi
şempanzelerin dil özelliklerini kavramasına
odaklanmaktadır.

C) Doğru, benzerleri olsa bile modern yangın
söndürücünün mucidi olarak görülmektedir.
D) Yangın söndürücüler ondan önce de vardı.
Londra’da kullanılan Godfrey’e aiitti.

Buna en benzer mesaj D seçeneğinde yer
almaktadır.

E) Kimseyle işbirliği yapmadı.

Cevap D

Cevap C

Soru 50
Yaygınca inanılanın aksine …
The general assumption was that animals do not
have control over the sounds they make,
whereas we learn the labels for things socially,
which is what separates us from animals, states
Slocombe. But this may be wrong, it seems. "It is
Bu kaynak sadece bireysel kullanım için hazırlanmıştır. Ticari amaçla kullanılamaz. erginhoca.com
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Soru 52

Soru 55

Manby's 1818 invention was more efficient. He
was inspired to invent a portable fire
extinguisher after witnessing firemen's inability to
fight fires on the top floors of buildings because
they were difficult to get to.

Over the course of three weeks, the scientists
gave 18-month-old mice eight infusions of
plasma taken from animals that were just three
months old, and then put them through a set of
experiments to test their spatial memory –
memory relating to the position of things and
how large or small they are. The mice were seen
to perform consistently better in the tests after
receiving the young blood.

1818’deki modeli daha etkin kılan şey taşınabilir
olmasıydı, bu sayede B seçeneğine belirtildiği gibi
itfaiyeciler önceden ulaşamadıkları bölgelere
girmeyi başardılar.
Cevap B
Soru 53

Genç kanı verilen fareler testlerde tutarlı olarak
daha yüksek performans sergilediler.
Cevap A

He designed a device containing potassium
carbonate with the remaining space taken up by
compressed air. When the device was activated, it
allowed the air to rush out and spread the
potassium carbonate over quite a range. The
system could also be used with water, and was
portable, allowing firemen to reach otherwise
inaccessible areas.

Soru 56
Kontrol grubu üzerinde deney yapılan fareleri
temsil ediliyor. Dolayısıyla hem yaşlı fare kanı
hem de genç fare kanı verilenler bu gruba giriyor.
Cevap B

Manby’nin yangın söndürücüsü ...

Soru 57

A) itfaiyeciler tasarıma yardım etmedi
B) az kullanılan Geoffrey’e ait

The hippocampus is a brain region that plays a
huge role in memory, particularly in recognising
and recalling spatial patterns.

C) Mortar ile arasındaki benzerlik parçada ele
alınmıyor

Hipokampüsün hatırlamakla (hafıza) alakalı
olduğu açıkça beliritliyor.

D) doğru, sistem hava ve su yardımıyla potasyum
fışkırtmaya yarıyordu

D seçeneğinde de hafıza atıf yapılıyor fakat
yaşlandıkça gerçekleşen kötüleşme bu şıkta
ilerleme olarak ele alınıyor.

E) hangisinin daha hızlı olduğu belirtilmiyor
Cevap C
Cevap D
Soru 54
Paragrafta yangın söndürücünün tarihsel gelişimi
ele alındığı için cevap yangın söndürücünün
gelişimi hakkında bilgilendirmeyi ön plana çıkaran
C seçeneğidir.
Cevap C
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Soru 58
A) Hipokampüs makalede küçük bir detay, başlık
olamaz.
B) Hipokampüs makalede küçük bir detay, başlık
olamaz.
C) Paragrafın sonlarında insanlar ve hastalıklarla
ilişki kurulması bu seçeneği yetersiz kılar.
D) Doğru, fareler, deneyler, hafıza ve dolaylı
olarak insanlarda olası gelişmelere aynı anda yer
veren tek seçenek bu.

Bı soruyu cevaplamak için consistent (tutarlı)
kelimesini bilmek çok önemlidir.
Cevap E
Soru 61
Surprisingly, the first undisputed expedition to
reach the North Pole over the surface did not
achieve its goal until 1968, when the American
Ralph Plaisted and three companions arrived on
snowmobiles.

Şaşırtıcı olan şey, Ralph Plaisted ve
arkadaşlarının keşfinin ilk olduğuna kimsenin
E) bu seçenekte fareler ve deneylerle alakalı hiçbir itiraz etmemesidir.
şey olmaması doğru değil.
Bu sorunun cevabı için undisputed
Cevap D
(tartışılmayan, karşı çıkılmayan) kelimesini
bilmek çok önemlidir.
Soru 59
Cevap C
For many years praise was awarded to the US
explorer Robert Peary, who claimed to have
reached the North Pole on 6 April 1909. Yet even
Soru 62
at the time his claim was disputed.
Paragraf boyunca Kuzey Kutbuna ilk kimin gittiği
Parçanın giriş kısmında Robert Peary’nin Kuzey
konusunda yaşanan çatışmalar ele alınıyor. Bu
Kutbuna ulaşan ilk insan olarak kabul edildiği,
durumdan da oraya giden ilk kimse olmak
aynen B seçeneğinde olduğu gibi, belirtiliyor.
istemenin en kadar arzulanan bir şey olduğu
mesajı çıkarılabilir.
Cevap B
Cevap D
Soru 60
In 1989, the US National Geographic Society
announced that an analysis of photographs taken
by Peary, together with his records of ocean
depths and other data, were consistent with his
expedition getting within eight kilometres of the
true pole.

NG Society, 1989 yılında Peary tarafından sunulan
öğelerin Kutupla tutarlılık gösterdiğine hükmetti. Bu
yüzden, E seçeneğinde belirtildiği üzere Peary’nin
sundukları gerçekti bilgisine ulaşılabilir.
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Soru 63

Soru 67

Boşluktan sonra ...

A) Bilimsel ve sosyal meseleler arasındaki ayrım
ön planda değil.

A) doğru, neden yeni tür yarışların var olduğuna
dair bir açıklama yapılıyor

B) Konuşmaya göre disparity kötü bir şey değil,
fakat burada öyle.

B) enerji türüne yönelik bilgi yok
C) sponsorlar konu dışı
D) yarışların nerede yapıldığına dair bir cevap yok

C) Hangi kavramın moda olup olmadığı konu
dışı.
D) Konuşmaya göre disparity büyük farklılıklar
anlamını karşılamıyor, fakat burada öyle.

E) hangi sıklıkta yarış yapıldığı sorusuna yanıt yok
E) Doğru.
Cevap A
Cevap E
Soru 64
Soru 68
Konuşmanın merkezinde olan antibiyotikler,
bakteri direnci ve ilaçlar kavramlarına aynı anda
yer veren tek seçenek D.
Cevap D

Soruda egzersiz yapmanın kaslarımızı
güçlendirdiği ve endorfin hormonunun
salgılanmasına yol açtığı, bunların da bizi
mutlu ettiği ve acıyı azalttığı belirtiliyor.

Soru 65

A) Doğru.

Boşluktan sonra Daisy bitkiler yeterli ışık almazsa
büyümezler deyip Caroline’in söylediği bir şeye
karşı çıkıyor. Bitkilerin güneş ışığı alamaması için
içeride kalması gerekiyor.

B) Daha fazla endorfin üretme amacı soruda yok.

Bu yüzden ev için çiftçilik kavramına yer veren C
seçeneği doğrudur.
Cevap C
Soru 66
Beren son cümlede kendini yeni bir örnekle
açıklamaya çalışıyor. Bu yüzden bu cümle ve
cevap arasında benzerlik olmalı.

C) Soruda egzersiz kas gelişimi ve endorfin
salınımını tetikliyor. Bu cümlede ise kas gelişimi
endorfin salgılattırıyor.
D) Özel yerine önemli hormonlar denmesi anlamı
değiştiriyor.
E) Bu cümlede endorfin kasları güçlendiriyor,
fakat soruya göre bu işi yapan şey egzersizdir.
Cevap A

Son cümlede olumsuz bir mesaj var: mesela
boşanırken iyi anıları hatırlamanın mutsuzluk
vermesi gibi. Seçenekler arasında sadece C şıkkı
olumsuz bir anlama sahip.
Cevap C
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Soru 69

Soru 71

Bukalemunların kendi vücut ısısını üretemediği İngilizce bir çok kişinin ana dilidir, fakat onu
dolayısıyla kendilerini ısıtmak istediklerinde
ikinci dil olarak öğrenenler tarafından gittikçe
güneşten daha fazla ısı emmek için renklerinin (sayıca) geride bırakılmaktadır.
koyulaştığı belirtiliyor.
A) Dünyanın neredeyse her yeri ifadesi fazla.
A) Bu şıkta bukalemunlar kendi vücut ısılarını
üretiyorlar.
B) Hangi tarafın daha fazla olduğu belirtilmiyor.
B) Kendi vücut ısılarını kontrol edemiyorlar.

C) Doğru.

C) Vücutlarını ısıtmaya ihtiyaç duymamaları söz
konusu değil, çünkü isteseler de ısıtamıyorlar.

D) Fark olduğu belirtiliyor, fakat hangi tarafın
sayıca fazla olduğu belli değil.

D) Doğru.

E) Geçmişte kimin daha fazla olduğu bilgisine
soruda ulaşılamıyor.

E) Kendilerini herhangi bir koşula bağlı olmaksızın
ısıtamazlar.

Cevap C

Cevap D
Soru 72
Soru 70
Soruda Roma’nın küçük bir şehir devletinden
dünya gücüne giden yolculukta sadece diğer
toplumları fethetmediği ayrıca onları asimile
ettiği belirtiliyor.
A) Doğru.
B) Soruda koşul sonuç ilişkisi yok. (Belki) Roma
asimilasyon olmadan da dünya gücü olabilirdi.

Örnek cümlelerinde verilen mesajın benzeri bir
önceki cümlede geçmek zorundadır.
Boşluktan sonra ayrımcılığın kamusal alanda
desteklendiği mesajı sadece D seçeneğindeki
mesajla (sofistike açıklamalarla ayrımcılık
kabul edilir hale getiriliyor ya da inkar
ediliyor) benzerlik içeriyor.
Cevap D
Soru 73

C) Othersise (yoksa) ile koşul sonuç ilişkisi öne
çıkarılıyor. Aynı B seçeneğinde olduğu gibi.
D) Yüksek öncelik ifadesi soruda karşılık
bulmuyor.
E) Zorlanmakta olan topluluklar ifadesi soruda
mevcut değil.

Paragrafta herkesin hata yapabileceği vurgusu
yapılıyor. Yani, doğru cevap çok karamsar ve
olumsuz anlamlı bir mesaj içermemeli.
A seçeneği görece pozitif yaklaşımıyla diğer
seçeneklerden sıyrılıyor.
Cevap A

Cevap A
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Soru 74

akışı değiştiriyor.

Boşluktan sonraki cümlenin fakat anlamı veren
however ile başlaması zıtlık ilişkisi kurulması
gerektiğini işaret ediyor.

Bir öğenin paragrafa ait olması için diğer
cümlelerde atıf alması gerekir. Yazardan veya
yazarlardan sadece bir sefer bahsediliyor olması
bir problemdir.

Boşluk sonrası: fakat teknoloji geliştikçe küçük
kameralar cazip hale geldi

Cevap D

D seçeneği: ilk 35 mm kameralar yavaştı ve ideal
bir biçimde çalışmıyordu

Soru 78

Cevap D

Also (-de, -da) kullanılan yerlerde anlamda
paralellik olması gerekir.

Soru 75

4 nolu cümlede müzik eğitimi okuma güçlüğüne
de yardımcı olur deniyor, fakat önceki cümlelerde
müziğin tedavi amaçlı bir biçimde kullanıldığını
görmüyoruz.

In words words (diğer bir deyişle) ifadesi vurguyu
arttırmak için kullanılan bir ifadedir ve yanındaki
mesajın bir önceki cümleyle benzer olmasını
gerektirir.
Boşluk sonrası: Müfreadat zamanla
okuryazarlığın temel öğelerinin değil, içeriği
yorumlama, fikir açıklama ve problem çözme gibi
öğelere odaklanır.
Bu cümlede büyük bir değişim olduğu ima ediliyor.

Cevap D
Soru 79
Paragrafta kentleşmenin Avrupa toplumunda
yüzyıllardır var olduğu söylendikten sonra farklı
ülkelerden örnekler veriliyor. Fakat, C seçeneği
bu örneklerin arasına girerek akışı bozuyor.

Benzer bir değişim C seçeneğinde öne sürülüyor: Paragrafın amacı çeşitli örnekler vasıtasıyla
okumak için öğrenme yerini öğrenme için okumaya kentleşmenin uzun süredir var olduğunu
bırakıyor.
ispatlamaktır.
Cevap C

Cevap C

Soru 76

Soru 80

Paragraf NASA’nın geçmişteki çalışmalarına
odaklanmışken B seçeneği gelecek zaman
vurgusuyla akışı bozuyor.

Paragrafta metallerin işlevi üzerine
yoğunlaşılıyor. Fakat, ilk cümlede demirin neye
yaradığı belirtilmediği için bütünlük bozuluyor.

Cevap B

Cevap A

Soru 77
Rönesans İtalyasının farklı parçalardan oluştuğunu
belirten paragraf bu farklılıkları şehir örnekleriyle
veriyor. Fakat, 4. Cümlede bir yazara yapılan atıf
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YDS 2017 Sonbahar
Soru 1
İlk cümlede Afrika ve Hispanik kökenli öğrencilerin
ulusal ortalamanın altında kaldığı, fakat ikinci
cümlede Asya kökenli öğrencilerin üstün
başarısıyla hariç bir durum oluşturduğu
belirtiliyor.
A) aspiration: özlem
B) defect: bozukluk
C) exception: hariciyet
D) influence: etki
E) complaint: şikayet
Cevap C
Soru 2
Gübre ve böcek ilacı olmadan, ihtiyaçlarımızı
karşılamak için tarımsal üretimin eşit, dengeli bir
şekilde dağılımıyla birlikte bile karşılanamayacağı
ele alınıyor.
A) recognition: tanıma, tanınırlık
B) deterioration: bozulma, azalma, çökme
C) distribution: dağılım
D) fluctuation: dalgalanma
E) reduction: azalma
Cevap C

Soru 3
Beyin üzerine son araştırmalar yeni nesli nasıl
yetiştirmemiz gerektiği konusunda değişikliğe
ihtiyaç duymamızı gerektiriyor, çünkü bu
araştırmalara göre ergen beyninin muazzam bir
değişim potansiyeli var.
A) tremendous: muazzam
B) frustrating: sinir bozucu
C) debatable: tartışmaya açık
D) redundant: işsiz, boşta
E) exhausted: tükenmiş, yorulmuş
Cevap A

Soru 4
Dikkat bozukluğuna sahip kişiler okul ortamında
özellikle akademik başarı elde etmeyi ve kişisel
ilişkiler kurmayı gerektiren durumlarda güçlük
çekiyorlar.
Notably, particularly ve especially kelimeleri
örnek vermek için yaygınca kullanılırlar.
A) appropriately: uygunca
B) urgently: acilen
C) subtly:
D) compulsorily: zorunlu bir şekilde
E) notably: özellikle
Cevap E
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Soru 5

Soru 8

Cinsiyet rolleri açısından pek gelenekçi olmayan
ebeveynlerle büyüyen çocuklar diğerlerine göre
cinsiyetlere yönelik daha az ön yargılı davranışlar
sergiliyorlar.

A) Past perfect (had V3) koşul sonuç hariç tüm
cümlelerde basit geçmiş zaman ile kullanılmak
zorundadır.

A) display: sergilemek

B) Teknolojik gelişmeler imparatorlukları
parçalamak için kullanılmalıydı, faka kullanılmadı
iması çeviriyi zedeler.

B) alter: değiştirmek
C) achieve: elde etmek

C) would have V3 kalıbı if clause cümlelerinde
(veya bunu ima eden with, without, or, or else,
otherwise, but for kelimeleriyle) kullanılır.

D) reject: reddetmek
E) eradicate: ortadan kaldırmak

D) doğru, teknolojik gelişmeler herkesin
düşünebileceğinden daha fazla zarar verecek
şekilde kullanıldı.

Cevap A
E) 1. Dünya Savaşı boyunca ve savaşın
başlangıcından önce ifadeleri her iki boşlukta da
Soru 6
geçmiş zaman çekimi gerektirir. Fakat, can
Kolombus uzak Doğu yolunda navigasyondaki son imagine kalıbı geçmiş değildir.
gelişmelerden ve antik coğrafi bilgilerden
yararlandı.
Cevap D
A) keep off: uzak durmak

Soru 9

B) draw on: yararlanmak

Bir şey yapmak mali durumunuzun elverişli
olmadığını present anlamlı cümlelerlde cannot
afford, past çekimi gerektiren cümlelerde could
not afford kalıplarıyla belirtirsiniz. Soruda
geçmiş zamanı çağrıştırabilecek bir ayrıntı
olmadığı için could not afford seçeneğini içeren B
seçeneği elenir.

C) put forward: öne sürmek
D) give away: armağan etmek, bağışlamak
E) bring about: sebep olmak

Cevap D
Soru 7
The first, the second, the next, the last gibi sıra
sayı özelliği taşıyan kalıplardan sonra to + V1
kalıbı kullanılır.
The first person to suggest
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Soru 10

Soru 14

İlk boşluk: korunma istenmeyen şeylere karşı
yapılır, ve bu durumlarda karşı anlamı için against
edatı kullanılır. Protection against wild animals =
vahşi hayvanlara karşı koruma

İlk çiftçiler kedilerin fare yakalama becerisinden
faydalanırken kediler ise koruma ve kalacak yer
kazanmıştır. Soruda her iki tarafın elde ettikleri
kazançlar karşılaştırılıyor.

From içeren B seçeneği çeviri açısından mantıklı
gibi görünen güçlü bir çeldiricidir.

Karşılaştırma yapmak için while veya whereas
bağlaçları kullanılır.

İkinci boşluk: seçenekler arasında spread
(yayılmak) eylemiyle into veya towards
kullanılabilirdi. Cevabı belirleyen ayrıntı ilk
boşluktaki koruma kelimesidir.

Cevap D

Cevap A
Soru 11
İlk boşluk: göre çevirisini under edatı sağlar.
Versay antlaşmasına göre = under Versailles
Treaty.

Soru 15
Kadınlar ve erkekler görüntü, kişilik özellikleri ve
mesleki tercihler gibi yönlerden farklılık
gösteriyor. Örnek vermek için such as bağlacı
kullanılır.
Boşluktan sonra bir sürü öğenin sıralanmış
olması örnek verildiğinin en önemli göstergesidir.
Cevap C

İkinci boşluk: herhangi bir dirençle
karşılaşmaksızın (without) Hitler tarafından
yürütüldü.
Cevap B

Soru 16
Debate (tartışma) kelimesi anlaşmazlık,
belirsizlik olduğunu işaret eder. Bu tür
durumlarda whether kullanılır.

Soru 12
Cevap D
Sebep: Evde yetişen ürünler taze ve tam
olgunlaşmışken toplanır
Sonuç: Manavdaki ürünlerden daha lezzetlidir.
İki cümle arasında sebep spnuç ilişkisi vardır, bu
yüzden because bağlacı doğru yanıttır.
Cevap D
Soru 13
Bir sürü öneri olmamasına rağmen hiçbirinin kabul
görmemesi zıtlık ilişkisini gerektirir. Cevap rağmen
anlamına gelen even though bağlacıdır.
Cevap E
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Soru 17

Soru 20

Artan zenginlik sebebiyle moda ve müzik endüstri
haline geldi. As a result of seçenekler arasında
sebep sonuç ilişkisi kuran tek bağlaçtır. Diğer
bağlaçlar daha çok zıtlık, tercih gerektiren
durumlarda kullanılırlar. A ve B zaten eş
anlamlıdır.

Dünya çapında (çok meşhur oldu) anlamını
seçenekler arasında sadece around sağlayabilir.
Around aslında civarında, yaklaşık olarak
çevirisine sahiptir, fakat yanında dünya kelimesi
kullanıldığında dünya çapında anlamını ortaya
çıkarır.

A) Instead of: yerine

Cevap B

B) Rather than: yerine

Soru 21

C) As a result of: sonucu olarak
D) Contrary to: aksine

Parçada popüler müziğin yaygınlaşması teması
yüzünden son cümlede çok popüler oldu
mesajını vermek gerekir.

E) Regardless of: fark etmeksizin

A) slightly: az

Cevap C

B) coincidentally: rastgele
C) steadily: düzenli olarak

Soru 18
D) equally: eşit olarak
Televizyon popüler kültürü dünya çapında yaydı,
dolayısıyla yeni trendler çabucak ortaya çıktı.

E) immensely: çok, büyük ölçüde

İki cümle arasında sebep sonuç ilişkisi vardır, ve
doğru yanıt böylece anlamındaki so bağlacıdır.

Cevap E

Cevap E

Soru 22

Soru 19
Şovlar insanları pop müziğe önem göstermeye
yönlendirdi.

Müzik, resim ve heykelcilik toprumdan ayrıdır.
Mimari ise hayatı barındırır. Bu ifadeler arasında
tezatlık olduğu için aksine anlamına gelen as
opposed to doğru yanıttır.
A) As well as: yanı sıra

Birisine bir şey yaptırtmak kalıbı eylemin to + v1
kalıbıyla kullanılmasını gerektirir.

B) By means of: vasıtasıtla

Şovlar insanları özen göstermeye teşvik etti, trafik
insanları göç etmeye teşvik etti, eğitim sistemi
öğrencileri test çözmeye itti gibi tüm kalıplarda
aynı durum geçerlidir. Burada esas olan bir şeyin
bir başka şeyi bir şey yapmaya teşvik etmesidir.

C) As opposed to: aksine

Cevap D

Cevap C

D) In terms of: açısından
E) Because of: sebebiyle
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Soru 23

Soru 26

İnsanlar mimarinin ayrılmaz bir parçasıdır mesajı
bütün paragrafta doğrudan işlenmektedir.

Seçenekler arasında zıtlık ilişkisi kuran tek
seçenek E’dir.

A) impoverished: fakir

Heykeciler, müzisyenler vs. eserlerini kontrol
eder fakat mimari etkilediği kimseler tarafından
şekillenir.

B) immeasurable: ölçülemez
C) unreasonable: makul olmayan
D) indispensable: ayrılmaz

On the other hand nitelik açısından benzer
öğeleri karşılaştırmak için kullanılan bir geçiş
ifadesidir.

E) unintentional: kasıtsız

Cevap E

Cevap D
Soru 27
Soru 24

İngilizce’ye geçmeye hazır oldukları
düşünülene kadar ...

Soruda genelleme anlamı vardır. Bu yüzden
geçmiş çekimleri içeren A, D ve E seçenekleri
elenir.

A) 2.6 milyon çocuk hiç İngilizce konuşmaz
(yetersiz çeviri)

Olasılık anlamı tavsiyenin önüne geçtiği için B
seçeneği (may) doğrudur. İnsanlar seyircilerin
eserlerini görmediğinden şikayetçi olabilir.

B) Çift dille eğitim veren öğretmenlerin bazı
konuları öğretmesi zordur (soru cümlesinde
öğretmenlere atıf yok)

Cevap B

C) Öğrencilere kendi dillerinde eğitim verilir

Soru 25

D) Azınlıkların dil hakkı uzun süredir tartışılıyor
(bu cümledeki tarihe soru cümlesinde atıf yok)

Çalışmalarının üzerinde kontrole sahiptirler
çevirisi over edatını gerektirir.
Cevap B

E) İki dilli eğitime karşı çıkanların çoğu sadece
İngilizce hareketini savunur (soru cümlesindeki
they zamiri öğrenciler olarak karşılık bulmalı, bu
cümlede öğrenciler yok)
Cevap C
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Soru 28

Soru 31

Çin küçük bir imparatorluk olarak başlamasına
rağmen ...

Bugün bildiğimiz haliyle jeoloji bilimi genç bir
bilim dalı olmasına rağmen ...

Zıtlık bağlaçlarının (though - rağmen) kullanıldığı
cümlelerde bu ilişki varsa öncelikli olarak sıfatlar
ve zarflar üzerinden kurulur. Soruda yer alan
küçük ifadesi E seçenğinde çok genişledi
ifadesiyle zıtlaşıyor.

Zıtlık bağlacı kullanılan sorularda bu ilişki varsa
öncelikli olarak sıfat zarf üzerinden kurulur. Yani,
genç sıfatıyla zıtlaşabilen B seçeneği doğrudur.
Genç olmasına rağmen kapsamlıdır mesajı bizi
bu seçeneğe götürür.

Cevap E

Ayrıca, A ve B hariç tüm seçenekler arkeoloji
kavramına karşılık veremediği için de elenebilir.
A ve B seçeneklerinde arkeoloji yerine it zamiri
kullanılmış.

Soru 29
Bilim adamları kara deliklerin var olduğundan
oldukça emin olmalarına rağmen ...

Cevap B

Sadece A seçeneği (asla gözlemleyememişlerdir)
soru cümlesinin gerektirdiği üzere olumsuz bir
anlama sahiptir.

Soru 32

Cevap A

Çocukların akademik başarısızlığını
engellemek topluma katkı sağlayabilen
bireyler yetiştirmek demektir ...

Soru 30
Parşömeni üretmesi papirüse göre daha zor ve
pahalı olmasına rağmen ...

A, B ve D seçenekleri zıtlık geçişleri içermelerine
rağmen soru cümlesinin aksi yönünde bir mesaj
barındırmıyorlar.

C seçeneği common good kavramına hitap
Soru cümlesinde kullanılan zıtlık bağlacı ve sıfatlar etmekte yetersiz, fakat E seçeneği society
doğru cevapta parşömenin yaygın olacağı imasını (toplum) kelimesiyle bu ilişkiyi kuruyor.
yapıyor. Ör: Pahalı ama o tercih ediliyordu, zor
üretiliyordu ama yaygındı.
E seçeneğinde dolayısıyla akademik
başarısızlığı önlemek toplum için faydalıdır
Bu mesajı, favori yazı materyaliydi mesajını veren mesajıyla soru cümlesinin açıklaması yapılıyor.
D seçeneği içeriyor.
Cevap E
Cevap D
Soru 33
Soru cümlesinde yer alan economic standing
(ekonomik duruş) kavramıyla bağlantı sadece D
seçeneğindeki money (para) kelimesiyle
kurulabiliyor.
Cevap D
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Soru 34
Cevap C
B ve D seçenekleri early humans ile
ilişkilendirilebilecek hiç bir kavrama sahip değiller.
Diğer seçeneklerde they zamiri bağlantı kurmaya
izin veriyor.
C ve E seçeneklerinde olumlu mesajlar var ve
sebep sonuç bağlaçları kullanılmış. Sebep
olumluysa soru cümlesinde olduğu gibi sonucun
olumsuz olması olanaksızdır.

Soru 37
Soru cümlesinin öznesi: New Zealand, separated
from other land masses. Sadece D seçeneğinde
özne tamlaması doğru şekilde elde edilmiş: diğer
kara parçalarından ayrı olan Yeni Zelanda.
Cevap D

Cevap A
Soru 38
Soru 35
Soru cümlesinde yer alan in any stage of life
(hayatın herhangi bir aşamasında) ifadesine
karşılık olarak sadece C seçeneğinde ergenlik
yıllarından bahsediliyor.
Bu tür zaman belirten ifadelerin doğru cevapta
karşılık bulması zorunludur.

A ve C hariç tüm seçenekler soru cümlesinde
ana eylem olan düzenledi kelimesinden farklı bir
eyleme yer verdikleri için elenir.
C seçeneği kullanılabilmek (could be used)
kelimesine yer vermediği için elenir.
Cevap A
Soru 39

Cevap C
A) öznede Japonya kelimesi geçmemeli
Soru 36

B) doğru

Dünya uzay Haftası her yıl Ekim ayında
gerçekleşir.

C) öznede Japonya kelimesi geçmemeli

A) World Space Week kavramını yinelediği için
elenir.

D) -se de takısı ile zıtlık bağlacı eklenmiş, soruda
zıtlık bağlacı yok
E) beri ifadesi ana cümleye eklenmeli

B) You ve we gibi zamirler diğer cümlede yine we,
us, your gibi zamirlerle karşılık bulmalıdır.

Cevap B

C) ve Dünya’nın e büyük uzay etkinliğine
dönüşmüştür.
D) But bağlacının gerektirdiği üzere zıtlık yok. Her
iki cümle de olumlu anlama sahip.
E) While bağlacı kullanıldığı için karşılaştırma
yapmak gerekirdi. Bu şıkta yer alan Meksika Uzay
Ajansına atfen soru cümlesinde başka bir ülkenin
ajansının olması gerekirdi.

Soru 40
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Sadece … ayrıca … bağlacına sadece B ve D
seçeneklerinde yer veriliyor. B seçeneğinde
fazladan bir bağlaç var: dolayı anlamına gelen as.

A) doğru, cisimlerin kimyasal yapılarını
incelemeye yardım ediyorlar
B) NIR ile arama motorları arasında bağlantı yok

Cevap D
Soru 41
A) farklı özne kullanılmış

C) NIR sorulara cevap vermiyor, kimyasal analiz
yapıyor
D) en güçlü çeldirici; NIR aleti cisimlerin içindeki
maddelerin miktarını değil yapısını inceliyor

B) doğru
E) NIR aleti ile cisimlerin zarar görüp görmediği
C) how kelimesi soruda nasıl, biçim, yöntem vb. bir değil sadece kimyasal yapısı analiz ediliyor
kelimeyle karşılık bulmuyor
Cevap A
D) farklı özne kullanılmış
Soru 45
E) hareket etmek kelimesi (move) eylem olarak
kullanılmamış
The technology to do this exists, but it is
limited to immovable pieces of lab kit called
Cevap B
near-infrared (NIR) spectrometers.

Soru 42
A hariç hiç bir seçenekte besin kaynaklarının
dağılımı öznesi yok.

NIR aletinin dezavantajı parçada belirtildiği üzere
hareket ettirilemez olmasıdır, bu da D
seçeneğinde laboratuvar kullanımıyla
kısıtlanmıştır mesajı ile eşleşir.
Cevap D

Cevap A
Soru 46
Soru 43
Paragrafın esas amacı arama motorlarının
Our online searches have their limits, though. If yetersiz kaldığı bir durum olan kimyasal analizin
we have questions about what is in front of us, the NIR aletiyle yapıldığının işaret edilmesidir. Bu
Internet cannot always help. Is this water safe to
yüzden başlık NIR aletinin fonksiyonuna yer
drink? How much fat is really in this steak?
vermelidir.
Örneklerin kullanılma amacını kendilerinden bir
önceki cümlede buluruz. Bu paragrafta
örneklerden önce arayabileceğimiz şeylerin limit
olduğu söyleniyor ve C seçeneğinde ise aynı
mesaj arayabileceklerimiz sonsuz değildir denerek
tekrarlanıyor.

Cevap E

Cevap C
Soru 44

Soru 47
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Cevap D

Klinik deneylerle alakalı bilgi paragrafın orta
kısmında veriliyor.
Soru 50
One of the costliest parts is recruiting and retaining
volunteers to test the drug in a clinical trial.
Around three quarters of trials are delayed by
problems with this process. Most trials over-recruit
by up to 50 percent to compensate, but the dropout is still so high that only 1 in 20 volunteers end
up generating useful data.
Katılımcılarla alakalı sadece istatiski verilere yer
verildiği için (deneyleri tamamlayan sayısı çok az)
E seçeneği (güvenilir veri elde etmesi zor)
doğrudur.

It is high time they were. It is in everyone's
interest to get rid of this unnecessary waste.
Paragrafta odak noktası yetersiz katılım
yüzünden klinik deneylerin eksik kalmasıdır.
Katılımcı kaynaklı problemler sadece C
seçeneğinde ele alınıyor.
Cevap C

Soru 51
Cevap E

Soru 48

At some time during this period, Socrates began
the mission of moral reform for which he became
famous.

Yet, volunteers can be brought on board and kept A) doğru, ahlaki reform sebebiyle üne kavuştu
there by making more effort to inform and help
them to choose which trial they would like to enter. B) hayatının ilk aşamalarında taş kesiciliği
yapıyordu
Katılımcılarla alakalı problemler ...
C) asker olmasının sebebi parçada belirtilmiyor
A) henüz çözülmedi
D) hayatına taş kesici olarak başladı, fakat bunu
B) farklılık göstermiyor; katılım oranı hep az
idam edilene kadar sürdürmedi
C) yakında çözüleceğine dair bir işaret yok

E) hayatının özellikle ilk yılları hakkında pek bir
şey bilinmiyor

D) doğru, rehberlikle çözülebilir
Cevap A
E) problem aynı; istatistik elde etmek zor
Cevap D
Soru 49
Yazarın amacı deneylerdeki düşük ve düzensiz
katılım oranının güvenilir sonuçlar elde etmeyi
olanaksız hale getirdiğidir. Buna en yakın mesaj
ilaç deneylerindeki problemler hakkında
okuyucuları bilgilendirmek çevirisiyle D
seçeneğindedir.
Soru 52
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He passed his time arguing about various moral
subjects that interested him with his fellow
Athenians and attempting to inspire them to be
virtuous and honourable.
Sokrates’in felsefe geleneği E seçeneğinde
belirtildiği insanları ahlaklı yaşamaya teşvik etmek
üzerine kuruludur.
Cevap E

Soru 53
In spite of, or perhaps to some extent because of,
his defence, Socrates was convicted, sentenced
to death, and executed.

Media sources, such as television, the Internet,
and magazines, often portray people closer to
the commonly accepted ideal body type than the
average body image in order to sell their
products and services. Consequently, people,
especially older children and young adults, are
overly influenced by such depictions of body
image.
Medya, (ürün satmak amacıyla) insanların vücut
algısını (ortalama yerine ideal vücut idealini
kullanarak) olumsuz etkiliyor. Bu mesaj doğrudan
B seçeneğinde yer alıyor.
Cevap B

Soru 56
Paragrafın son cümlesinde savunması rağmen, ve
kısmen savunması yüzünden idam edildiği
belirtiliyor. Bu yüzden, A seçeneğinde belirtildiği
gibi savunması idamı tetiklemiş olabilir.

Parents who criticise how their children look,
talk, or act, may often have a negative effect on
the development of self-esteem in their children.

Cevap A

A) doğru, ebeveynler çocukların görüntüsünü
eleştirdiğinde benlik problemleri oluşuyor

Soru 54

B) çocuklar ebeveynlerin eleştirilerini göz ardı
edemiyorlar

A) Paragrafın sadece belirli bir kısmı Sokrates’in
başarılarına (felsefi başarılar) ayrılmış
B) İdamdan paragrafın sadece son kısmında
bahsediliyor, fakat başlıklar paragrafın tamamına
hitap edebilmelidir
C) Sokrates’e karşı suçlamalar paragrafın sadece
küçük bir kısmını temsil ediyor
D) doğru, Sokrates’in doğumdan idamına tüm
hayatı ele alınıyor

C) çocukların benlik problemlerini nasıl
aşacaklarına yönelik bir ayrıntı parçada yok
D) çocukların popüler olmak için ne yaptıkları
parçada ele alınmıyor
E) akranlar tarafından modaya uymaya
zorlanmak zarar veriyor, fakat bu seçenekte
belirtildiği gibi bazen bile olsa fayda sağlamıyor
Cevap A

E) Sokrates’in askerlik hayatı paragraf içerisinde
yer alan bir detaydır; başlıklar paragrafın tamamını
kapsayan mesajlar verirler
Cevap D
Soru 55

Soru 57
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Teasing is often a method used by young people
to convey negative comments and hurtful words.
Common characteristics for being teased include
being too small or too large; too smart or too
dumb; too popular or not very popular; and any of
a number of other personal characterisations.
Rahatsız etme, alay etme ...
A) medya değil akranlar tarafından yapılıyor
B) kendi vücudundan memnun olmayanlar
tarafından değil, küçük çocuklar tarafından
yapılıyor

Cevap D

Soru 60
In 60 AD, another Greek, Dioscorides, wrote De
Materia Medica, a work that described a
thousand medicines, 60 percent of which came
from plants. It remained the guidebook on
medicines in the Western world for 1,500
years until the compound microscope was
invented in the late 16th century.
A) kitap bitkilere yönelik değil, çoğunluğu
bitkilerden elde edilen ilaçlara yöneliktir

C) olumlu değil olumsuz yönlere yöneliktir
D) çoğunlukla kıyafetlerle alakalı değildir, bir çok
farklı özelliğe yöneliktir

B) mikroskobun keşfiyle bu kitabın popülerliği
son bulmuştur
C) kitabın mikroskobun keşfiyle alakası yoktur

E) doğru, farklı kişisel özelliklere yöneliktir
D) kitabın yazılma sebebi parçada belirtilmiyor
Cevap E
E) doğru, 1500 yıl boyunca rehber kitap olarak
kalmayı başarmıştır
Soru 58
Soru 61
Parça aile, medya, toplum ve akranlar tarafından
yürütülen eleştirilerin çocukların benlik algılarını
olumsuz etkilemesine yöneliktir.
Sadece D seçeneği yukarıda belirtilen anahtarın
kavramların tamamına yer vermektedir. Diğer
seçenekler aile, medya gibi kavramlara öncelik
vererek yetersiz kalmaktadır.

The study of plants continues today as botanists
try to understand the structure, behaviour, and
cellular activities of plants in order to develop
better crops and create new medicines.
Botaniğin günümüzdeki amacı E seçeneğinde
belirtildiği gibi tarım (better crops)ve ilaç (new
medicines) sektörlerini geliştirmektir.

Cevap D
Cevap B
Soru 59

Soru 62

Theophrastus has been called the 'father of
botany' due to his two well-known books on
plants that are still influential.

Paragrafta botaniğin 4. yüzyıldan günümüze
kadar gelişim süreci yani tarihi ele alınıyor.
Cevap D

Theophrastus’un botaniğin babası olarak
adlandırılmasının sebebi kitaplarının (eserlerinin)
halen kullanılıyor olmasıdır.

Soru 63
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A) doğru, boşluktan sonra Mısır krallarıyla alakalı
yeni bir bilgiye ulaştığımız belirtiliyor bu yüzden bu
seçenekte olduğu gibi bu çalışma neden önemlidir
sorusuna yanıt verilmiş oluyor.
B) Boşluktan sonraki cümle kralın nasıl
yaralandığına cevap vermiyor.

Boşluktan sonra cümlede yapılacak işler listesi
oluşturmanın cerrahi operasyonlarda neden
faydalığı olduğuna dair bir örnek veriliyor. Bu
yüzden bu listeler neden önemlidir, önemli
olduğuna nasıl karar verdiğiniz gibi sebep
bulmaya yönelik bir soru yöneltilmesi gerekiyor.
Cevap A

C) Boşluktan sonraki cümle Mısır krallarının neden
at üstünde savaştığına yanıt vermiyor.
Soru 67
D) Boşluktan sonraki cümle Mısırlı kralların savaş
yaralarına neden odaklanıldığını açıklamıyor.
E) Yardımcı eylemle (do, does, did ...) yöneltilen
sorulara evet, hayır veya eşdeğeri kalıplarla yanıt
verdikten sonra açıklama yapılır.

Konuşma içerisinde tamamıyla tırnak yemenin
sebepleri üzerine tahminler sunuluyor. Sadece E
seçeneğinde sebep ilişkisi kuracak (kaygı - korku
duymak) bir açıklamaya yer veriliyor.
Cevap E

Cevap A
Soru 68
Soru 64
Boşluktan sonra zamanın korkuyu yenmedeki
önemi ele alınıyor ve buna yönelik bir sorunun
zamanla alakalı bir kavram içermesi gerekiyor. Bu
koşul sadece A seçeneğinde interval (aralık zaman aralığı) kelimesiyle sağlanıyor.
Cevap A
Soru 65
Boşluktan sonra anlıyorum dendikten sonra
bilimsel farkındalığı arttırmak için komedinin
kullanıldığı belirtiliyor.
Anlıyorum, tabi ki, bence de gibi kalıplardan sonra
aktarılan mesajlar bir önceki cümleyi onaylamak
için vardır ve bu yüzden doğru bu mesajla aynı
olmalıdır.

Soruda zekanın doğuştan mı geldiği yoksa
sonradan mı elde edildiği tartışmasının
sonlanmadığı belirtiliyor.
A) Sorudaki tartışma zekanın doğuştan mı
geldiği yoksa sonradan mı edinildiği üzerinedir.
Bu şıkta ise how much kalıbı ile ne kadarının
hangisinden gelmekte olduğu vurgulanıyor.
B) Tartışmanın henüz çözülmemiş olduğu bilgisi
eksik.
C) Rather than kalıbı ile zekanın doğuştan
gelmiş olması sonradan öğrenilmeye üstün
tutuluyor, fakat soruda net bir sonuç yok.
D) doğru
E) Tartışmanın henüz çözülmemiş olduğu bilgisi
eksik.

Cevap C
Cevap D

Soru 66

Soru 69
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Soruda gereğinden fazla yemek yiyebilen
insanların sayısının yeterli yemeği
olmayanlardan daha fazla olduğu belirtiliyor.
A) Çok yiyenlerin sayısının çok arttığı bilgisi
soruda mevcut değil. Soruda esas olan 2 grup
arasındaki karşılaştırmadır.

Soruda çiçeklerin arıları cezbetmek için
parlak renklerden ve güzel kokulardan
faydalandığının bilindiği fakat son
dönemlerde bilim adamlarının elektrik
alanlarını da keşfettiği belirtiliyor.
A) Bilim adamlarının eskiden bildiklerine değil şu
an bulduklarına yer verilmesi gerekirdi.

B) doğru
C) Aradaki farkın ne kadar olduğu soruda
belirtilmiyor. Bu yüzden fark küçüktür (slight)
demek doğru olmaz.

B) Elektrikli alanların diğer özelliklerden daha
fazla dikkat çektiği soruda belirtilmiyor.
C) Çeşitli yöntemler kelimesi soruda karşılık
bulmuyor, ayrıca uzun süredir zarfı da eksik.

D) İki grubun sayısı eşit değil.
D) Zıtlık ilişkisi kuracak bir bağlaç yok.
E) Yetersiz beslenenlerin sayısı değil çok
yiyenlerin sayısı daha fazladır.

E) Doğru.

Cevap B

Cevap E

Soru 70

Soru 72

Soruda ileriki yaşlarda kalp hastalıkları riskini
azaltmak için kadınların daha gençken risk
faktörlerini azaltmasının ne kadar önemli
olduğu ele alınıyor.

Üst tarafta olumsuz alt tarafta olumlu anlamın
varlığı aradaki bağlantının zıtlık işaret eden bir
kelimeyle yapılmasını gerektirir.

On the other hand, karşılaştırma (zıtlık) ilişkisi
A) Soruda imperative kelimesi ile verilen gereklilik için kullanılabilir.
iması bu seçenekte eksik.
Cevap C
B) Güçlü bir çeldirici. Soruda yaşlıyken mevcut
olan kalp hastalığı riski deniyor, fakat bu şıkta
Soru 73
riskin hangi döneme ait olduğu belli değil.
Paragraf sevgilileri gününün kökeninin
C) Kolay kelimesinin bu seçeneğe kattığı anlam
belirsizliğiyle alakalıdır. Şıklar içerisinde sadece
soruda karşılık bulmuyor.
B seçeneği kökenin belirsizliğini vurguluyor.
D) doğru

Cevap B

E) Risk faktörünün ileriki yaşlarda azaltılamaz
olması soruya göre fazla iddialı bir ifade.
Cevap D

Soru 71

Soru 74
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In other words, arkasında gelen cümlenin
mesajıyla bir öncekinin aynı olmasını gerektirir.
Boşluktan sonra çocukların televizyondan mahrum
bırakılırsa saldırganlaşabileceği ele alınıyor. Şıklar
arasında sadece A seçeneği böyle bir olumsuz
mesaj içeriyor.
Cevap A

Soru 78
Paragraf gölde rüzgarların bıraktığı etkiyi ele
alıyor, fakat C seçeneğinde göl sularıyla alakalı
bir bilgi sunularak akış bozuluyor.
Diğer hiç bir cümlede göl sularının kum ve çamur
sebebiyle koyulaştığına benzeyen bir mesaj yok.
Cevap C

Soru 75
Soru 79
Üst tarafın olumlu alt tarafın olumsuz bir anlam
barındırması bağlantının zıtlık işaret eden bir
bağlaçla yapılmasını gerektirir. Bu yüzden A ve D
hariç seçenekler elenir.

Örnek cümlelerinde yer alan bir mesaj bir önceki
cümlede yer alanla çok benzer olmalıdır.

4 nolu cümlede kullanılan örnek profesörle
Boşluktan sonra zamana yönelik bir atıf var olduğu oldukça pozitif bir anlama sahipken önceki veya
için zıtlığı zaman ilişkisi üzerinden kuran D
2 önceki cümlede benzer bir mesaj mevcut değil.
seçeneği doğru yanıt olur.
Bu yüzden, verilen örnek cümlesi akışı bozuyor.
Cevap D

Cevap D

Soru 76

Soru 80

Son cümlede yer alan these landmarks ifadesi 3
nolu cümlede yer alan western landmarks
ifadesine karşılık gelir.

Örnek cümlelerinde yer alan bir mesaj bir önceki
cümlede yer alanla çok benzer olmalıdır.

3 nolu cümlede kullanılan örnek doğru kelimeyi
These zamiri yanında yer alan isimlerin karşılığı bir seçmenin zor olabileceğini vurguluyor, fakat
önceki cümlede bulunmak zorundadır. 4 nolu
önceki 2 cümlede buna benzer bir mesaj yok.
cümlede landmark kelimesi ya da yer niteliği
taşıyan bir şeyler olmadığı iiçin 4 nolu cümle
Bu yüzden, örneğin kendisi akışı bozuyor.
elenir.
Cevap C
Cevap D
Soru 77
YDS çıkmış sorular için sitemi ziyaret ediniz.
Paragraf karar vermenin hayatımızda ne kadar çok
yer tuttuğuna yönelirken son cümle karar vermenin Başarılar dilerim.
özelliklerine yöneliyor. Son cümle basitçe karar
vermenin önemli bir durum olduğu mesajını
Ergin Hoca
yineleyen bir anlam barındırmıyor.
Cevap E
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