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1. During a family discussion on our next holiday plans, my father asked me for my ----.
A) opposition
B) reason
C) disappointment
D) suggestion
E) denial
:
opposition
:
reason
disappointment :
:
suggestion
:
denial

itiraz, direnme, zıtlık
neden
hayal kırıklığı
öneri
yalanlama, inkar

Bir sonraki tatil planımızın tartışması sırasında babam benden bir öneri rica etti.
Bu soruda, seçeneklerde verilen sözcüklerden anlamca uygun olanı “suggestion” olduğundan doğru cevap D seçeneğidir.
2. They ---- that their team is far better than ours and they expect to win the forthcoming match.
A) claim
B) regard
C) include
D) prefer
E) object
claim : iddia etmek
regard : bakmak, gözü ile bakmak, olarak ele almak
include : dahil etmek, kapsamak
prefer : tercih etmek
object : itiraz etmek, karşı çıkmak
Onlar, takımlarının bizimkinden çok daha iyi olduğunu iddia ediyorlar ve önümüzdeki maçı kazanacaklarını umuyorlar.
Bu soruda, bir isim yan cümlesi söz konusudur, Cümle yapısı ve anlam bakımından tek uygun sözcük “claim” dir. Doğru cevap A
seçeneğidir.
3. Although he is an engineer, he is as ---- as any carpenter at making kitchen furniture.
A)
B)
C)
D)
E)

forceful
genuine
skilful
extravagant
current

forceful
: güçlü, etkili, zorlu
genuine
: hakiki, gerç ek
skilful
: yetenekli
extravagant : savurgan, müsrif, ölçüsüz
current
: şimdiki, güncel, yaygın, geçerli
Mühendis olmasına rağmen, mutfak mobilya yapma konusunda herhangi bir marangoz kadar yeteneklidir.
Bu soruda, seçeneklerde verilen sıfatlardan anlamca uygun olanı “skilful” olduğundan doğru cevap C seçeneğidir.

A)
B)
C)
D)
E)

regularly
extremely
terribly
reasonably
reluctantly
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1.The chief of police ﬁnally agreed to release news of the accident, but they did so ----.

regularly : düzenli biçimde
extremely : aşırı derecede
terribly
: kötü şekilde
reasonably : mantıklı şekilde
reluctantly : isteksizce
Polis şeﬁ nihayet kaza haberini ilan etmeye kabul etti, fakat bunu isteksizce yaptı.
Bu soruda, “ﬁnally agreed” ifadesine anlamca uygun zarf “reluctantly” olduğundan doğru cevap E seçeneğidir.
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5. It took me a long time to translate his business letter as I had to ---- so many words in the dictionary.
A) make up
B) turn over
C) look up
D) get oﬀ
E) take up
make up : uydurmak, oluşturmak, barışmak, makyaj yapmak
turn over : yön değiştirmek, motoru çalıştırmak, TV kanalını değiştirmek
look up : sözlükten bakmak, araştırmak, gelişmek, bakışlarını yukarı doğru çevirmek
get oﬀ : araçtan inmek, izin alarak iş yerinden ayrılmak
take up : zamanını almak, meşgul etmek, yeni bir işe başlamak
Onun iş mektubunu tercüme etmek çok zamanımı aldı, çünkü sözlükten çok fazla kelime araştırmam gerekti.
Bu soruda, anlamca uygun tek “phrasal verb” “look up” olduğundan doğru cevap C seçeneğidir.

6. They had to call in troops to ---- the forest ﬁre which was spreading rapidly.
A) get out
B) put out
C) hold up
D) break down
E) hand out
get out : sır olan bilgiyi ortaya çıkarmak
put out : (yangını) söndürmek
hold up : oyalamak, ertelemek, soymak (banka, dükkan vs.)
break down : (çalışan bir cihaz) bozulmak, sağlığı bozulmak
hand out : dağıtmak
Çok hızlı bir şekilde yayılan orman yangınını söndürmek için askerleri çağırmak zorunda kaldılar.
Bu soruda, seçeneklerde verilen sözcüklerden anlamca uygun olanı “put out” olduğundan doğru cevap B seçeneğidir.

7. By the time the general manager ---- back from his inspection tour of the overseas branches, the staﬀ here ---- the annual
report.
A) had got / completed
B) has got / will complete
C) got / have completed
D) gets / will have completed
E) will get / would have completed
Genel müdür yurtdışındaki şubelerdeki teftişinden döndüğünde buradaki personel yıllık raporu tamamlamış olacak.
Bu soruda, “by the time” biçimindeki zaman zarfına uygun olarak yan cümleciğin eylemi “present” ve temel cümleciğin eylemi
“future perfect” olması gerekmektedir. A seçeneğinde verilen eylemler zaman sıralaması olarak ters olduğundan yanlıştır. B
seçeneğinde verilen eylemler bu bağlaçla kullanılamayacağından yanlıştır. C ve E seçeneğinde verilen eylemler ise tense uyum
kurallarına aykırı olduklarından yanlıştır. Doğru cevap D seçeneğidir.

A) have made/ had called
B) made/ was calling
C) were making/ called
D) make/ has called
E) will make/ would call
Biz hafta sonu için plan yaparken, ağabeyim uğramak istediğini söylemek için telefon etti.
Bu soruda, “as” bağlacı, geçmişte devam etmekte olan bir eylemin başka bir olay tarafından kesildiğini işaret ediyor. Bundan
dolayı yan cümleciğin eylemi “past continuous”, temel cümleciğin eylemi “sinmple past” olmalı. A seçeneğinde verilen eylemler
tense uyum kuralına aykırı olduğundan yanlıştır. B seçeneğinde verilen eylemler sürekliliği ifade eden kısım ters olduğundan
yanlıştır. D seçeneğinde verilen eylemlerde ise temel cümlede present perfect tense'in kullanımı görülmektedir. Bu durum
ancak “since” bağlacının kullanımı söz konusu olabileceğinden bu seçenek de yanlıştır. E seçeneğinde ise tense uyumu
olmadığı için yanlıştır. Doğru cevap C seçeneğidir.
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8. As we ---- our plans for the weekend, my brother ---- to say he wanted to come round.

9.If you---- me know what bus you were taking, I ---- there to meet you.
A) had let/ would have been
B) would let/ will have been
C) let/ have been
D) will let/ would be
E) would have let/ had been
Bana hangi otobüsle geleceğini bildirseydin, seni karşılamak için orada olurdum.
Bu soruda, “you were taking” ifadesinden olayın geçmişte kaldığı anlaşılıyor. If-clause söz konusu olduğundan “type3” kalıbına
uygun olarak yan cümlecikte “past perfect”, temel cümlecikte ise “perfect modal” kullanılmalıdır. B, C, D ve E seçeneklerinde
verilen biçimler if-clause kalıplarına uygun olmadığından yanlıştır. Doğru cevap A seçeneğidir.
10. We ---- any news of his whereabouts since he ---- his job with the company.
A) haven't/ will lose
B) hadn't had/ has lost
C) didn't have/ had lost
D) won't have/ loses
E) haven't had/ lost
Şirketteki işini kaybettiğinden beri nerelerde olduğuna dair hiç haber almadık.
Bu soruda, “since” bağlacı “… den beri” anlamında olduğu için temel cümlecikteki eylem “present perfect”, yan cümlecikteki eylem
“simple past” olmalıdır. A seçeneğinde ikinci kısımda verilen future tense biçimindeki eylem yan cümlede kullanılamaz. B
seçeneğinde tense uyumsuzluğu vardır. C ve D seçeneklerinde ise yukarıda verilen kuralın dışında tense'ler kullanıldığından
yanlıştır. Doğru cevap E seçeneğidir.
11. In our class there are 15 students, ---- are from Japan.
A) none of them
B) most of whom
C) several of whch
D) both of whose
E) all of whose
Sınıfımızda çoğu Japonya'dan gelen 15 öğrenci var.
Bu soruda, nitelenen “students” sözcüğüdür. Canlı varlıklardan bahsedilmektedir ve cümle eylemle devam etmektedir. A
seçeneğinde verilen “them”, ilgi zamiri olmadığından doğru cevap olamaz çünkü bir sıfat yan cümlesi söz konusudur. C seçeneği
yanlıştır, çünkü temel cümlede bahsedilen iki nesne veya kişi değildir. D seçeneği ise iyelik durumu ifade etmektedir; bu
durumdayken “whose” u takip eden sözcük yine bir isim olması gerekirdi. Ancak cümle eylemle devam ettiğinden yanlış cevaptır.
Doğru cevap B seçeneğidir.
12. The explosion was caused ---- a bomb which went ---- when the shop was very crowded.
A) by/ oﬀ
B) with/ out
C) from/ up
D) through/ into
E) over/ forward
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Bu soruda, “passive” biçiminin varlığından “by” edatının, “patlamak” anlamına gelen “phrasal verb” ın edatının “oﬀ” olması
gerekmektedir. B, C, D ve E seçeneklerinde verilen edatlar ilgili ﬁillere eklendiğinde cümleye anlamca uygun olmayan
“phrasal verb” ler oluşturacağından yanlıştır. Doğru cevap A seçeneğidir.
13.Though the cloakroom was very crowded, she managed to ﬁnd ---- coat fairly quickly, but it took me a long time to
ﬁnd ----.
A) theirs/ our
B) his/ its
C) our/ us
D) her/ mine
E) hers/ theirs
Vestiyer çok dolu olmasına karşın paltosunu çabucak bulmayı başardı, ama benimkini bulmak çok zamanımı aldı.
Bu soruda, birinci boşlukta ismin önünde olduğundan bir iyelik sıfatı, ikinci boşlukta ise cümle sonunda ve tek başına
kullanılması gerektiğinden iyelik zamiri seçmek gerekir. A seçeneğinde bir ismin önünde kullanılamayan iyelik zamiri ve tek başına
kullanılamayan iyelik sıfatı verilmiştir. B seçeneğinde ise ikinci kısımda verilen “its” iyelik zamiri olmadığından doğru olamaz. C
seçeneğinde ikinci kısımda verilen bir nesne zamiridir ve anlamsızlık meydana getirdiğinden doğru değildir. E seçeneğinde ise ilk
kısımda iyelik zamiri verilmiştir, bu da isimin önünde kullanılamayacağından yanlıştır. Doğru cevap D seçeneğidir.
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Patlamaya, mağaza çok kalabalıkken patlayan bomba sebep oldu.

14. I can't remember how many people wanted to be in the play, ---- ?
A) did you
B) do they
C) can you
D) can't I
E) didn't they
Kaç kişinin oyunda olmak istediğini hatırlamıyorum, ya sen?
Bu soruda, uygun bir tag question seçilebilmesi için temel cümleciğin eylemi olan “can't remember” esas alınmalıdır. Ayrıca
“can”ın olumlu olmasına dikkat edilmelidir. A seçeneği “simple past” olduğundan yanlıştır. B seçeneğinde hem “do” yardımcı ﬁili
hemde ilgisiz bir şahıs zamiri kullanıldığından yanlıştır. D seçeneğinde olumsuz ﬁil kullanıldığından yanlıştır. E seçeneği yine
“simple past” olduğundan yanlıştır. Doğru cevap C seçeneğidir.
15. His lecture was attended by ---- people ---- the hall was completely full.
A) so much/ as
B) so many/ that
C) as many/ as
D) more/ than
E) many/ just as
Onun dersi o kadar çok insan tarafından katılım gördü ki, salon tamamen doldu.
Bu soruda bahsedilen eylem bir neden-sonuç ilişkisine dayanmaktadır. “People” sözcüğünün sayılabilir olmasından ve “so …
that” kalıbının uygulanması gerekmektedir. A seçeneğinde “so much” sayılamayan bir isme işaret ettiğinden ve”as” kıyaslama
ifade ettiğnden yanlıştır. C ve D seçeneklerinde kıyaslama ifadesi vardır, ancak cümle bir kıyaslama cümlesi değildir. E
seçeneğinde ise ikinci kısımda verilen “just as” anlamca uygun olmadığından yanlıştır. Doğru cevap B seçeneğidir.
16. My mother keeps complaining that she doesn't feel well; and I don't, ----.
A) as well
B) neither
C) also
D) too
E) either
Annem sürekli kendini iyi hissetmediğinden şikayet etmektedir, ben de iyi hissetmiyorum.
Bu soruda, bir başka kişinin olumsuz şekildeki ﬁkrinin onaylanması söz konusudur. Cümle sonunda ve kendisinden önce virgül
kullanmak şartıyla “either” seçilmelidir. A, C ve D seçeneklerinde verilen sözcüklerle ancak olumlu bir iade onaylanabileceğinden
yanlıştır. B seçeneğindeki “neither” ise kendisi de olumsuz olduğundan anlam bozukluğuna yol açmaktadır. Doğru cevap E
seçeneğidir.
17. ---- willingly he seems to have accepted the new job, I don't really think he likes the working conditions.
A) However
B) Although
C) So
D) Even
E) Since
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Bu soruda, boşluktan sonra bir zarfın kullanımı “however” bağlacını gerektirmektedir. B, D ve E seçeneklerinde verilen
bağlaçlardan sonar tam cümle kullanılması gerektiğinden doğru olamaz. C seçeneğinde verilen “so” ise sonuç cümlesi başlatır
ve yine kendisinden sonar tam bir cümle gerktirmektedir, dolayısıyla yanlıştır. Doğru cevap A seçeneğidir.
5.He turned down the oﬀer on grounds of health, but I think there were ---- reasons behind his decision.
A) any
B) another
C) such
D) some other
E) any other
Sağlık nedeniyle tekliﬁ reddetti, ama sanırım bu kararının arkasında bazı başka nedenler vardı.
Bu soruda, olumlu bir cümle yapısı söz konusudur. “Reasons” sözcüğünün de çoğul halde kullanılmalıdır. A ve E seçenekleri
olumsuz bir eylem söz konusu olmadığından yanlıştır. B seçeneği ancak tekil isimlserle birlikte kullanılabileceğinden yanlıştır.
C seçeneği ise sonuç cümlesi ifade ettiğinden ve “that” ile devam etmesi gerektiğinden yanlıştır. doğru cevap D seçeneğidir
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Her ne kadar istekli bir biçimde işi kabul etmiş gözüktüyse de, çalışma şartlarını gerçekten beğendiğini sanmıyorum.

19. Several of my friends have entered the ----, but none of them expects to win.
A) performance
B) application
C) competition
D) responsibility
E) vacancy
performance: performans
application: başvuru
competition: yarışma
responsibility: sorumluluk
vacancy: boşluk (işyeri, otel odası)
Arkadaşlarımın birçoğu yarışmaya katıldı, ama hiçbiri kazanmayı beklemiyor.
Bu soruda, hem “enter” ﬁili ile başka bir kelimeyle kullanılamayacağından, hem de anlam olarak tek uygun sözcük olduğundan
“competition” sözcüğü anlamca en uygun olanıdır. Doğru cevap C seçeneğidir.
20. He's a terribly ---- person and never thinks at all of the needs or the wishes of other people.
A) nervous
B) sensitive
C) extravagant
D) reliable
E) selﬁsh
nervous: heyecanlı, sinirli
sensitive: hassas
extravagant: tutumsuz
reliable: güvenilir
selﬁsh: bencil
O, müthiş bencil bir kişidir ve asla başka insanların ihtiyaç ve isteklerini hiçbir şekilde düşünmez.
Bu soruda, cümleye anlamca en uygun sıfat “selﬁsh” olduğundan doğru cevap E seçeneğidir.
21. As she grew older, it became ---- diﬃcult for her to do the shopping.
A) eventually
B) increasingly
C) doubtfully
D) adequately
E) reluctantly
eventually: nihayet
increasingly: artarak, giderek
doubtfully: şüpheli biçimde
adequately: uygun biçimde
reluctantly: isteksizce
O, yaşlandığından, onun için alışveriş yapmak giderek zorlaşıyordu.
Bu soruda, cümlenin anlamı itibarıyla en uygun zarf “increasingly” dır. Doğru cevap B seçeneğidir.
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22. The survivors of the shipwreck who were able to reach the land, decided to ---- a ﬁre and wait to be rescued.
A) make
B) do
C) show
D)set
E)put
make a ﬁre: ateş yakmak
set a ﬁre: ateşe vermek
Geminin kalıntılarından hayatta kalabilenler bir ateş yakıp kurtarılmayı beklemeye karar verdiler.
Bu soruda, “ﬁre” sözcüğü “make” veya “set” ﬁğlerini dışında başka bir ﬁille kullanılamayacağından ve cümleye anlamca en
yakın olan “ateş yakmak” anlamındaki “make a ﬁre” uygun olacağından doğru cevap A seçeneğidir.

www.netyds.com

23. The melting of all the ice mass in the Arctic would ---- the sea level by several metres.
A) establish
B) preserve
C) raise
D) restore
E) spoil
establish: kurmak
preserve: muhafaza etmek
raise: kaldırmak, yükseltmek
restore: eski haline getirmek
spoil: mahvetmek
Kuzey kutbundaki tüm buz kütlelerinin erimesi deniz seviyesinin metrelerce yükseltecek.
Bu soruda, cümlenin anlamına en uygun ﬁil “raise” olduğundan doğru cevap C seçeneğidir.
24. I couldn't ---- why they were shouting so loudly.
A) set up
B) keep up
C) rely on
D) make out
E) put oﬀ
set up: kurmak
keep up: ayak uydurmak
rely on: güvenmek
make out: (zorlukla) anlamak/ görmek
put oﬀ: ertelemek
Neden bu kadar yüksek sesle bağırdıklarını anlayamadım.
Bu soruda, cümleye anlamca en uygun ﬁil “make out” olacağından doğru cevap D seçeneğidir.
25. During recent years, many people ---- interested in Turkish music.
A) might become
B) are becoming
C) had become
D) would become
E) have become
Son yıllarda birçok kişi Türk müziğine ilgi duyuyor.
Bu soruda, cümlede geçen “during recent years” şeklindeki zaman zarfından dolayı ﬁilin “present perfect” biçimi seçilmelidir. A
seçeneği gelecek olması muhtemel bir eylemi anlttığından, B seçeneği şimdiki zamanı ifade ettiğinden, C seçeneği geçmişteki
bir eylemden bahsettiğinden, D sweçeneği ise geçmişte terk edilen bir alışkanlığı ifade ettiğinden yanlıştır. Doğru cevap E
seçeneğidir.

A) knew / have asked
B) have known / will have asked
C) had known / would have asked
D) would know / had asked
E) know / will ask
Yalnız olduğunu bilseydim, sana buraya gelmeni rica ederdim.
Bu soruda, “you were on your own” ifadesinden anlaşılacğı gibi geçmişte gerçekleşmemiş bir olay söz konusudur. “If-clause
type 3” yapısı uygundur. A, B ve D seçenekleri “if-clause” kalıplarına uygun olmayan yapılar içerdiğinden, E seçeneği ise “ifclause type1” ifade ettiğinden yanlıştır. Doğru cevap C seçeneğidir.

27. I hope that, by next summer, I ---- up enough money to go Italy for a holiday.
A) will have saved
B) would have saved
C) would save
D) have saved
E) had saved
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26. If I ---- you were on your own, I ----you to come round here for the day.

Umarım, önümüzdeki yaza kadar İtalya'ya tatile gitmek için yeterince para biriktirmiş olurum.
Bu soruda, “by next summer” biçimindeki zaman zarfı “future perfect tense” gerektirmektedir. B, C, D ve E seçeneklerinin tamamı
geçmişi ifade ettiğinden yanlıştır. Doğru cevap A seçeneğidir.
28. Sally worked all the weekend to ﬁnish the project in time, but actually she ---- so.
A)
B)
C)
D)
E)

couldn't have done
wouldn't have done
doesn't have to do
may not do
needn't have done

Sally bütün hafta sonu boyunca projeyi zamanında bitirmek için çalıştı ama aslında bunu yapmasına gerek yoktu.
Bu soruda, “actually” zarfından da anlaşılabileceği gibi geçmişte gereksiz yere yapılmış bir eylemden bahsedilmiştir. A
seçeneğinde geçmişte olması imkansız bir eylemden bahsedildiğinden, B seçeneğinde geçmiş zamanda olmamış bir eylemden
söz edildiğinden, C seçeneğinde şimdiki zamanda yerine getirilmesi zorulu bir eylem ifade edildiğinden, D seçeneğinde ise
gelecekte yapılabilecek bir eylem anlatıldığından yanlıştır. Doğru cevap E seçeneğidir.
29.This is the ﬁrst time you have ever driven a car, ---- ?
A) is this
B) hasn't it
C) isn't it
D) have you
E) aren't you
İlk kez araba kullanıyorsun, değil mi?
Bu soruda, cümlenin tense “present“ olduğu ve “tag question“ da kullanılan yardımcı ﬁile göre seçilmesi gerekmektedir. A
seçeneğinde yardımcı ﬁil olumlu veridldiğinden, B seçeneğindeki yardımcı ﬁll perfect tense ifade edildiğinden, C seçeneğinde
hem yardımc ﬁll perfect, hem de sahış zamiri yan cümleye göre verildiğinden, E seçeneğinde ise “you” zamiri verildiğinden
yanlıştır. Doğru cevap C seçeneğidir.
30. I enjoyed this book so much; I want to read another by ---- author.
A) such
B) similar
C) same
D) a certain
E) the same
Bu kitaptan çok zevk aldım, aynı yazara ait başka bir tane daha okumak istiyorum.
Bu soruda, cümlenin anlamı gereği en uygun sözcük “the same” dir. A seçeneğinde verilen “such” kendisinden sonra sayılabilen
bir isimle kullanılabilmesi için “a/an” şeklinde bir belirteç verilmeliydi. B seçeneğinde verilen “similar” sözcüğünden önce yine
“a/an” biçiminde belirteç gerekirdi. C seçeneğindeki “same” sözcüğü ise daima önünde “the” ile birlikte kullanılması gerekir. D
seçeneğindeki “a certain” ifadesi ise anlamca uymamaktadır. Doğru cevap C seçeneğidir.
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A) up/ in
B) into/ next to
C) to/ at
D) about / in front of
E) through / above
Yakın zamanda, Danimarkalı bir bayan benimkinin yanındaki daireye taşındı.
Bu soruda, “taşınmak” anlamındaki “move” ﬁili “into” edatı ile ve cümlenin anlamına uygun olarak da diğer boşlukta “next” edatı”
seçilmelidir. A, C, D ve E seçeneklerinde verilen edatlar ilgili ﬁil ve isimlerle birlikte kullanıldıklarında anlamca uygun olmadıkları
için yanlıştır. Doğru cevap B seçeneğidir.
32. The ﬁlm "Brave Heart" is ---- long. It lasts ----- three hours.
A) rather/ for
B) too/ on
C) quite/ in
D) very/ at
E) so/ into
“Braveheart” ﬁlmi oldukça uzun. Üç saat sürüyor.

www.netyds.com

NETyds

31 A woman from Denmark has recently moved ---- the ﬂat ---- mine.

Bu soruda, sure bildirimleri “for” edatı ile yapılması gerektiğinden, bununla bağlantılı olarak da sıfat pekiştiricisi olarak da “rather”
seçilmelidir. B seçeneğinde verilen “too” olumsuzluk ifade etmektedir, ancak cümlede olumsuzluk ifadesi olmadığından yanlıştır.
C seçeneğindeki “in” edat ise sure bildirimini ifade edemeyeceğinden yanlıştır. D seçeneğinde verilen “at” edatı da sure ifade
etmez, dolayısıyla yanlıştır. E seçeneğinde verilen “into” edatı da sure ifade edemeyeceğinden yanlıştır. Doğru cevap A
seçeneğidir.
33.---- appearing every four to seven years as it used to, "El Nino" has now been appearing consecutively for a number of
years.
A) On account of
B) In view of
C) Because of
D) In case of
E) Instead of
Eskiden olduğu gibi dört veya yedi yılda bir görülmek yerine “El Nino” birkaç yıldır arka arkaya görülmektedir.
Bu soruda, temel ve yan cümlecikteki ifadeler arasında anlamca bir zıtlık söz konusu olduğundan bunu ifade edecek tek bağlaç
“instead of” dur. A, B ve C seçeneklerindeki bağlaçlar neden ifade ettiklerinden ve D seçeneğindeki bağlaç önlem ifade
ettiğinden yanlıştır. Doğru cevap E seçeneğidir.
34.You can look at this plan for the new sports centre ---- closely ---- you like but I don't will be able to understand it.
A) as/ as
B) so/ that
C) such/ that
D)more/ than
E) just/ as
Yeni spor merkezi için olan plana istediğin kadar yakından bakabilirsin ama ben bunu anlayamayacağım.
Bu soruda, bir kıyaslamadan bahsedilmektedir ve eşitlik söz konusudur. B ve C seçeneklerindeki ifadeler sonuç anlatır; D
seçeneği üstünlük açısından bir kıyası ifade eder; E seçeneğindeki ifade ise zaman bağlacıdır.Doğru cevap A seçeneğidir.
35. The Great Pyramid of Chufa, ---- is near Cairo, is one of the most famous monuments in the world.
A) who
B) where
C) which
D) whom
E) what
Kahire'nin yakınındaki Chufa'nın Büyük Piramit dünyanın en ünlü anıtlarından bir tanesidir.
Bu soruda, bir “relative clause” söz konusudur ve bir nesnenin nitelenmesi “which” ilgi zamiri ile yapılması gerekmektedir. A ve D
seçeneklerindeki ilgi zamirleri kişi niteler; E seçeneği isim cümklelerinde bağlaç olarak kullanılmaktadır. B seçeneğindeki ilgi
zamiri ise bir yerdeki bir hareketi ifade ettiğinden yanlıştır. Doğru cevap C seçeneğidir.
36. ---- bicycles are all red, ---- is the only blue one.
A) Theirs / yours
B) Others / is
C) Ours / hers
D) The other / mine
E) Your / him

Bu soruda, ilk boşlukta çoğul bir ismin önünde sadece “the other” sıfatı, bununla bağlantılı olarak ikinci boşlukta ise tek başına
ancak “mine” zamiri” kullanılabilir. A ve C seçeneklerinde verilen “theirs” ve “ours” zamirleri ancak tek başlarına
kullanılabileceğinden, B seçeneğinde verilen “others” zamiri de tek başına kullanılması gerektiğinden, E seçeneğinde ise “him”
zamiri bir eylemi takiben kullanılabileceğinden yanlıştır. Doğru cevap D seçeneğidir.
37. William Wordsworth was a poet of nature, and had the special ---- to throw charm over ordinary things.
A) ability
B) verse
C) topic
D) admiration
E) illusion
ability: yetenek, kabiliyet.
verse: nazım, şiir.
topic: başlık, konu.
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Diğer bisikletlerin hepsi kırmızı, tek mavi olan benimki.

admiration: hayranlık.
illusion: hayal
William Wordsworth bir doğa şairi idi ve alelade nesnelere çekicilik kazandırmak gibi özel bir yeteneği vardı.
Bu soruda, yukarıda anlamları açıklanan sözcüklerin içinde, sadece “ability” anlamca cümleye uyduğundan doğru cevap A
seçeneğidir.
38. No one knows for certain when the ﬁrst Anglo-Saxon settlements were made in Britain, but it is ---- that some of them at
any rate were founded about the middle of the ﬁfth century A.D.
A) temporary
B) vital
C) probable
D) contemporary
E) urgent
temporary: geçici
vital: çok önemli
probable: muhtemel
contemporary: çağdaş
urgent: acil
Hiç kimse Anglo-Saksonların İngiltere'deki ilk yerleşimlerinin ne zaman yapıldığını kesin olarak bilmiyor, fakat onlardan
birkaçının yaklaşık M.S. 5.yüzyılın ortalarında kurulmuş olduğu muhtemeldir.
Bu soruda, bir tahminden bahsedildiğinden, yukarıda anlamları verilen sözcüklerden sadece “probable” anlamca uyduğundan,
doğru cevap C seçeneğidir.
39. James Joyce was born and educated in Ireland but spent most of his ---- life in Europe, mainly France, Italy and
Switzerland.
A) superﬁcial
B) adult
C) competitive
D) coherent
E) precise
superﬁcial: yüzeysel
adult: yetişkin
competitive: rekabetçi
coherent: birbirini tutan, tutarlı.
precise: tam
James Joyce İrlanda'da doğdu ve eğitim gördü, fakat hayatının yetişkinlik döneminin büyük bölümünü, başta Fransa,
İtalya ve İsviçre olmak üzere, Avrupa'da geçirdi.
Bu soruda, “born” ve “educated” sözcükleri ile bağlantılı olarak, yukarıda anlamları verilen sözcüklerden sadece “adult” anlamca
uyduğundan doğru cevap B seçeneğidir.
40. Frederick Taylor is ---- known as the founder of the scientiﬁc management movement.

alternatively: diğeri
ﬂuently: akıcı biçimde
hopefully: umutlu şekilde
widely: çokça, herkesçe
sensitively: hassas biçimde, nazikçe
Frederick Taylor, herkesçe bilimsel yönetim hareketinin kurucusu olarak bilinir.
Bu soruda, yukarıda açıklanan sözcüklerin içinde anlamca tek uyan “widely” olduğundan, doğru cevap D seçeneğidir.

41. The tourists had intended to walk along the coast to the next town but were ---- rom doing so by the stormy weather.
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A) alternatively
B) ﬂuently
C) hopefully
D) widely
E) sensitively

A) deceived
B) inﬂuenced
C) compelled
D) encouraged
E) prevented
deceive: kandırmak, aldatmak.
inﬂuence: etkilemek
compel: zorlamak
encourage: cesaretlendirmek
prevent: önlemek,engellemek
Turistler, bir sonraki kasabaya sahilden yürüyerek gitmeye niyetlenmişlerdi, fakat bu, fırtınalı hava tarafından engellendi.
Bu soruda, yukarıda anlamları verilen sözcüklerin içinden sadece “prevent” sözcüğü anlamca uyduğundan, doğru cevap E
seçeneğidir.
42. Much of every teacher's time is ---- marking papers.
A) brought up
B) taken up with
C) held up
D) made out
E) carried out
bring up: yetiştirmek, büyütmek
take up with: meşgul etmek, (zaman) almak.
hold up: alıkoymak, oyalamak.
make out: (zorla) anlamak/okumak
carry out: görevi yerine getirmek
Her öğretmenin zamanının çoğu yazılı kağıdı işaretleme alır.
Bu soruda, anlamca en uygun phrasal verb “take up with” olduğundan doğru cevap B seçeneğidir.
43. One professor who ---- on the development of robots ---- us that robots could take over the world.
A) has worked / will have warned
B) was working / would warn
C) is working / has warned
D) worked / will warn
E) had worked / warns
Robotların geliştirilmesi üzerine çalışan bir profesör, bizi robotların dünyayı ele geçirebileceği konusunda uyardı.
Bu soruda, iki boşluğa yerleşecek olan zamanların birbiri ile uyumlu olması gerektiğinden present continuous ve present perfect
tense seçimi uygundur. Doğru cevap C seçeneğidir.
44. By the year 2010, he ---- here for 30 years.
A) will have been working
B) will work
C) had worked
D) will be working
E) has been working

Bu soruda, soru kökünün başındaki “by” ve sonundaki “for” zaman zarﬂarı yüklemin future perfect continuous tense şeklini
gerektirmektedir. Doğru cevap A seçeneğidir.
45. By the time the boss ---- , his secretary ---- typing the report.
A) had arrived / ﬁnished
B) arrives / has ﬁnished
C) has arrived / is ﬁnishing
D) is arriving / ﬁnishes
E) arrived / had ﬁnished
Patronu vardığında, sekreteri raporu yazmayı bitirmişti.
Bu soruda, soru kökünün başındaki “by the time” zaman zarfından dolayı yan cümlede simple past, ana cümlede ise past
perfect kullanılmalıdır. Doğru cevap E seçeneğidir.
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2010 yılında, o burada 30 yıldır çalışıyor olacak.

46. I don't want us to be late for the meeting, so we ---- take a taxi.
A) have had to
B) are able to
C) had to
D) had better
E) needed
Toplantıya geç kalmamızı istemiyorum, bundan dolayı taksiye binsek daha iyi olur.
Bu soruda, yan cümle kısmında bir tavsiye söz konusu olduğundan, “had better” seçmek gereklidir. Doğru cevap D seçeneğidir.
47. This will be the ﬁrst time that Tarkan is giving a concert in the US, ---- ?
A) won't it
B) won't he
C) is he
D) isn't it
E) will it
Tarkan ilk kez ABD'de konser verecek, değil mi?
Bu soruda, bir tag question seçmek gerekmektedir. Ana cümledeki yüklem olumlu ve future tense olduğuna göre ve “this” in
yerine “it” kullanılabileceğinden, olumsuz future tense seçilmelidir. Doğru cevap A seçeneğidir.
48. When he had grown accustomed to their ways, he began to feel an increasing admiration ---- and understanding
---- their tribal customs.
A) of/ by
B) to/ in
C) from / for
D) for / of
E) over/ at
Onların tarzlarına alıştığında, onların toplumuna ait geleneklere giderek büyüyen bir hayranlık ve anlayış hissediyordu.
Bu soruda, “admiration” ile birlikte daima “for” ve “understanding” ile birlikte daima “of” edatları kullanılması
gerektiğinden doğru cevap D seçeneğidir.
49. A great many artists are clearly fascinated ---- the sea and paint it ---- all its diﬀerent moods.
A) with / at
B) from / for
C) to / by
D) over / through
E) by / in
Birçok ressam açık bir biçimde deniz tarafından büyülenir ve onu tüm farklı şekilleriyle resmederler.
Bu soruda, “fascinated” daima “by/with” ile, “paint” ise daima “in” ile kullanılması gerektiğinden doğru cevap E seçeneğidir.

A) mine / they
B) us / those
C) them / hers
D) those / these
E) hers / mine
Kitaplarım hala onları bıraktığım masanın üstündeler, ama onunkiler çalındı.
Bu soruda, ilk boşluğa cümle sonu olduğundan ve “books” sözcüğünü temsil etmesi gerektiğinden bir nesne zamiri olan “them”,
ikinci boşlukta ise tek başına kullanılabilecek bir zamire ihtiyaç vardır. Yan cümledeki zıtlıktan dolayı “hers” iyelik zamirinin
seçimi uygundur. Doğru cevap C seçeneğidir.
51. The new personnel manager told us that he had visited ---- countries in Europe.
A) a great deal of
B) a number of
C) much
D) as many
E) any
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50. My books are still on the table where I left ----, but ---- have been stolen.

Yeni personel müdürü bize Avrupa'daki birçok ülkeyi ziyaret ettiğini anlattı.
Bu soruda, “countries” sözcüğünü niteleyecek bir “quantiﬁer” gereklidir. Sayılabilir olduğundan ve kıyas söz konusu
olmadığından “a number of” seçimi uygun olur. Doğru cevap B seçeneğidir.
52 An earthquake is a movement of the earth's surface ---- follows a setting free of energy at the surface of the earth.
A) where
B) when
C) whose
D) whom
E) which
Deprem, yer yüzeyinde enerjinin açığa çıkmasını takip eden bir yer yüzeyi hareketidir.
Bu soruda, bir “relative clause” söz konusudur. Boşluktan önceki sözcük cansız varlık olduğundan “which” seçimi uygundur.
Doğru cevap E seçeneğidir.
53. ---- so many of the team members were ill, it's not surprising that we lost the match.
A) In contrast
B) Due to
C) Since
D) Likewise
E) Nonetheless
Takım üyelerinden çok kişi hasta olduğundan, maçı kaybetmemiz şaşırtıcı değildir.
Bu soruda, soru kökünde yan cümlenin bağlacı aranmaktadır. Sebep bildiren yan cümle olduğundan ve boşluktan sonra tam bir
cümle geldiğinden “since” i seçmek uygundur.
Doğru cevap C seçeneğidir.
54.---- broke the window will have to pay for a new one.
A) Who
B) Whoever
C) Anyone
D) Someone
E) The one
Her kim camı kırdıysa yenisini ödemek zorunda kalacaktır.

NETyds

NETyds

Bu soruda, özne yerine geçecek bir zamir aranmaktadır. Bunun ifadesi tam olarak “whoever” sözcüğündedir. Doğru cevap B
seçeneğidir.
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