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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.
Bu soruda, özne yerine geçecek bir zamir aranmaktadır. Bunun ifadesi tam olarak “whoever” sözcüğündedir. Doğru cevap B
seçeneğidir.
55. I tried hard to ---- why the motor would have to be replaced, but he couldn't understand what I was trying to say.
A) insist
B) complain
C) reply
D) inform
E) explain
nsist : ısrar etmek
complain : şikayet etmek
reply : cevap vermek
nform : bilgi/ haber vermek
explain : açıklamak
Motorun neden değişmesi gerekeceğini elimden geldiğince açıklamaya çalıştım, fakat benim ne söylemek istediğimi
anlayamadı.
Bu soruda, boşluktan sonra verilen “why” sözcüğü ile bağlantılı olacağından ve anlamca uyacağından doğru cevap E
seçeneğidir.
56. The market for computers and all related goods has been ---- rapidly in recent years.
A) reaching
B) expanding
C) exploring
D) exceeding
E) disturbing
reaching : ulaşmak
expanding : genişlemek, yayılmak
exploring : araştırma amacıyla keşfetmek
exceeding : aşmak, üstün olmak
disturbing : rahatsız etmek, altüst etmek
Bilgisayar ve onunla ilgili ürünlerin piyasası son yıllarda hızlı bir şekilde genişledi.
Bu soruda, boşluğu tamamlayacak sözcüğün mutlaka geçişsiz bir ﬁil olmalı. Seçeneklerin arasında sadece “expand” ﬁili
geçişsizdir. Doğru cevap B seçeneğidir.

A) enthusiastic
B) comprehensive
C) relevant
D) indiﬀerent
E) convenient
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57. The company is not only looking for well-qualiﬁed people; it also wants them to be ---- about their work.

enthusiastic : hevesli, coşkulu
comprehensive : geniş, anlaşılır
relevant : uygun, ilgili
ndiﬀerent : ilgisiz
convenient : elverişli
Şirket sadece nitelikli insane aramıyor, aynı zamanda işini hevesli yapmalarını istiyor.
Bu soruda, boşluğa gelecek olan sıfatın “about” ile birlikte kullanılabilen türden olmalıdır. Seçeneklerin içinde bu şartı sadece
“enthusiastic” sıfatı sağlamaktadır. Doğru cevap A seçeneğidir.
58. They still haven't come to an ---- about which play they are going to put on next term.
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A) opinion
B) assessment
C) appointment
D) agreement
E) event
opinion : ﬁkir, düşünce
assessment : değerlendirme, miktar
appointment : başvuru, randevu
agreement : anlaşma, ﬁkir birliği (come to an agreement: anlaşmaya, ﬁkir birliğine varmak)
event : olay
Önümüzdeki dönem hangi oyunu sahneleyecekleri konusunda hala anlaşmaya varamadılar.
Bu soruda, verilenlerin içinde “come” ﬁili ile sadece “agreement” ismi kullanılabilmektedir. Doğru cevap D seçeneğidir.
58. My car ---- as I was on my way to pick up the children from school.
A) got oﬀ
B) broke down
C) let down
D) gave in
E) took oﬀ
get oﬀ : inmek, uzaklaşmak
break down : arıza yapmak
let down : yarı yolda bırakmak
give in : boyun eğmek, kabul etmek
take oﬀ : kaldırmak, havalanmak
Çocukları okuldan almaya giderken arabam arıza yaptı.
Bu soruda, yukarıda açıklanan sözcüklerin içinde sadece “broke down” anlamca uygun olduğundan doğru cevap B seçeneğidir.
59. I met your father once years ago, but I can ---- remember him.
A) hardly
B) enormously
C) extremely
D) immensely
E) simultaneously
hardly
: hemen hemen hiç
enormously : aşırı derecede
extremely : fazlasıyla
mmensely : pek çok
simultaneously : aynı anda
Babanla yıllar önce bir kez tanıştım fakat onu hemen hemen hiç hatırlayamıyorum.
Bu soruda, “remember” ﬁilini nitelemek için en uygun zarf “hardly” olacağından doğru cevap A seçeneğidir.

A) will read / I have got
B) is reading / I will get
C) was reading/ I got
D) would be reading / I was getting
E) had read / I had got
Ben oraya vardığımda o kitap okuyordu.
Bu soruda, “when” bağlacından dolayı “simple past-past continuous” uyumu gerekmektedir. Doğru cevap C seçeneğidir.
62. I'm sure he ---- to let us know where he was if he ---- able to do so.
A) telephoned / would be
B) will have telephoned / was
C) would telephone / has been
D) has telephoned / is
E) would have telephoned / had been
Eminim ki, eğer elinde olsaydı, bize nerede olduğunu telefonla bildirirdi.
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61. He ---- a book in the garden when ---- there.

63. The house looked dreadful as no one was living there and most of the windows ----- .
A) have been broken
B) had been broken
C) broke
D) were being broken
E) would have broken
Ev korkunç gözüküyordu çünkü orada hiç kimse yaşamıyordu ve camların çoğu kırılmıştı.
Bu soruda, soru kökü past şekilde verilmiştir. Dolayısıyla, evin camlarının kırılması bu durumda evvel meydana gelmiştir. Bunun
ifadesi de “past perfect tense” gerektirmektedir. Doğru cevap B seçeneğidir.
64. They ---- Bursa before, so they ---- what to expect.
A) weren't visiting / haven't known
B) haven't visited / haven't known
C) didn't visit / hadn't known
D) don't visit / won't know
E) hadn't visited / didn't know
Onlar daha önce Bursa'yı ziyaret etmemişlerdi, bundan dolayı ne umacaklarını bilmiyorlardı.
Bu soruda, “before” sözcüğü zarftır. Dolayısıyla, ilgili boşluk “past perfect tense” yapısı gerektirmektedir. Doğru cevap E
seçeneğidir.
65. I suppose we can take a walk in the garden for a while after the meal, ---- ?
A) don't we
B) won't I
C) can't we
D) can we
E) do I
Sanırım yemekten sonra bahçede bir süre için yürüyüş yapabiliriz, değil mi?
Bu soruda, “question tag” yapısının doğru biçimi ana cümledeki “we can..” ifadesinin olumsuz şekli olmalıdır. Doğru cevap C
seçeneğidir.
66. For years the people ----- my hometown depended ---- steel, coal and ﬁshing for their livelihood.
A) at/ for
B) from/ to
C) of/ by
D) in/ on
E)out of / on
Memleketimdeki insanlar yıllardır geçimleri için çelik, kömür işletmeciliği ve balıkçılığa bağlıydılar.
Bu soruda, “hometown” dan önce yer belirttiğinden daima “in”, “depend” ﬁili ile birlikte de daima “on” edatları kullanılması
gerektiğinden doğru cevap D seçeneğidir.

A) up
B) through
C) in
D)over
E) on
Susan çok üzgün göründüğünden John ona bir hikaye okuyarak moralini düzeltmeye çalıştı.
Bu soruda, “cheer” ﬁili moralini düzeltmek anlamında olduğundan “up” edatını gerektirmektedir. (cheer on =tezahürat etmek)
Doğru cevap A seçeneğidir.
68.There's a photograph here ---- you taken ---- your ﬁrst birthday.
A) from/ by
B) by/ to
C) of/ on
D) to/ over
E) on/ near
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67. Because Susan was looking very sad, John tried to cheer her ---- by reading her a story.

Burada senin doğum gününde çekilmiş bir fotoğrafın var.
Bu soruda, “you” zamiri iyelik ifadesi taşıması ve gün bildirimlerinden önce daima “on” edatı kullanılması gerektiğinden doğru
cevap C seçeneğidir.
69. When the class laughed, the poor boy felt uncomfortable ---- he didn't knew whether to keep his cap in his hand or not.
A) such that
B) that as
C) as
D) more than
E) so that
Sınıf güldüğünde, zavallı çocuk kendini rahatsız hissetti, bundan dolayı şapkasını elinde tutup tutmayacağını bilemedi.
Bu soruda, yan cümle sonuç ifadesi taşıması gerektiğinden “so that” bağlacı uygundur. Doğru cevap E seçeneğidir.
70. I'm afraid I can't aﬀord to pay ---- that for a pair of shoes.
A) too much
B) as much as
C) so much
D) as many as
E) much more
Korkarım bir çift ayakkabı için bu kadar çok para veremem.
Bu soruda, “bu kadar çok” ifadesi “so much” ifadesi ile tam karşılığını bulmaktadır. Doğru cevap C seçeneğidir.
71. If Clare says she won't lend you ---- calculator, then I'll lend you ---- .
A) hers/ ours
B) his/ me
C) her/ mine
D) their / him
E) your/ his
Clare onun hesap makinesini sana ödünç vermeyeceğini söylerse, ben sana benimkini ödünç veririm.
Bu soruda, “calculator” sözcüğünü nitelemek için bir sıfat, “Clare” bayan ismi olduğundan “her”, cümle sonunda tek başına ancak
zamir kullanılabileceğinden ve “I” zamiri ile bağlantılı olması gerektiğinden “mine” seçilmelidir. Doğru cevap C seçeneğidir.
72. He hasn't written to me, and I don't think he's written to any of his other friends, ---- .
A) either
B) too
C) as well
D) neither
E) also
Bana yazmadı ve diğer arkadaşlarından da hiçbirine yazdığını sanmıyorum.
Bu soruda, soru kökünün tamamı olumsuz eylemlerle ifade edildiğinden “da-de” ifadesinin mutlaka “either” ile yapılması
gerekmektedir. Doğru cevap A seçeneğidir.

A) dest ny
B) compuls on
C) potent al
D) preference
E) s gn ﬁcance
Bütün gençler potans yele sah pt r. Sorun, onlara bundan en y şek lde yararlanmayı öğretmekt r.
dest ny
compuls on
potent al
preference
s gn ﬁcance

:
:
:
:
:

Yazgı, kader, tal h, kısmet.
Zorlama, baskı, tutkulu/ güçlü stek
Kuvvetle olab l rl k, potans yel, güç.
Yeğleme, terc h.
Anlam, önem.

www.netyds.com

NETyds

NETyds

73. All teenagers have _______ ; the problem s to teach them to explo t t to the best advantage.

Yukarıda, anlamları çıkarılmış sözcüklere baktığımızda, “potent al” sözcüğünün dışında h çb r cümleye anlamca uymadığını
kolaylıkla göreb l r z. Doğru cevap C seçeneğ d r.
74. Have they come to a ---- yet on whether to move to Izm r or stay n Antalya?
A)
B)
C)
D)
E)

d sturbance
suggest on
reversal
conﬂ ct
dec s on

İzm r'e taşınmaya ya da Antalya'da kalma konusunda b r karara vardılar mı?
d sturbance
suggest on
reversal
conﬂ ct
decision

:
:
:
:
:

rahatsız etme/ olma, sıkıntı.
öner , düşünce aşılama, nandırma, ﬁkir.
devirme, yürürlükten kaldırma.
uyuşmama, uğraşma.
karar, kesin düşüncelilik. ( to come to a dec s on : b r karara varmak)

Bu sözcüklerden sadece “dec s on” sözcüğü “come” ﬁ l le b rl kte kullanıldığından ve d ğerler de anlamca bu cümleye
uymadığından doğru cevap E seçeneğ d r.
3. Ireland s n the Atlant c Ocean and ---- from Great Br ta n by the Ir sh Sea.
A)
B)
C)
D)
E)

establ shed
occup ed
placed
nhab ted
separated

İrlanda, Atlas Okyanusu'ndadır ve İrlanda Den z tarafından Büyük Br tanya'dan ayrılmıştır.
establ sh
occup ed
place
nhab t
separate

:
:
:
:
:

kurmak, yerleşt rmek, gerçekleşt rmek onaylamak
şgal etmek, … de oturmak, (b r kent ) ele geç rmek, ş vermek (to be occup ed n: … le uğraşmak, lg lenmek)
koymak, yerleşt rmek, göreve yerleşt rmek, para yatırmak
ç nde oturmak, … de oturmak
ayırmak, ayrılmak, ayırt etmek

Anlamları açıklanan sözcükler ç nde sadece “separated” sözcüğü anlam bakımından ve “from” edatıyla b rl kte
kullanılacağından E seçeneğ doğru cevaptır.
4. Geolog sts have ---- at Afr ca was once warmer and wetter than t s today.
A)
B)
C)
D)
E)

explored
d scovered
surveyed
searched
exper mented

Jeologlar, Afr ka'nın b r zamanlar bugüne güne göre daha sıcak ve neml olduğunu keşfett ler.
:
:
:
:
:

... hakkında araştırmak, … de araştırma için geziye çıkmak.
bulmak, anlamak, ortaya çıkarmak, keşfetmek.
göz gezd rmek,muayene etmek, ölçmek har tasını çıkarmak, araştırmak.
araştırmak, yoklamak, ncelemek.
denemek

“Present Perfect Tense” kullanımı, bu soruda geçm ş zamanda başlayıp tamamlanmış b r eylem anlattığından ve anlam
bakımından uygun seçeneğ n B seçeneğ olduğunu göstermekted r.
5. Austral a, wh ch s normally a gra ns export ng country, has started mport ng wheat and corn to meet a shortage
result ng from a ---- drought.
A)
B)
C)
D)
E)

w despread
host le
susta nable
secular
restr ct ve

Normalde tahıl hraç eden b r ülke olan Avustralya, genel b r kuraklık sonucu b r kıtlığı karşılamak ç n buğday ve mısır thal
etmeye başladı.
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explore
d scover
survey
search
exper ment

w despread : genel, yayılmış.
hostile
: düşmanca, düşmana ait, aykırı.
sustainable : uzun süreli kullanılabilir, zarar vermeden uygulanabilir.
secular
: laik olma durumu.
restrictive : sınırlayıcı.
Yukarıda açıklanan sözcüklerin içinde, “widespread” sözcüğü anlamca uyduğundan doğru cevap A seçeneğidir.
6. After decades of speculat on astronomers now have fa rly ---- nformat on concern ng the bas c features of our un verse.
A)
B)
C)
D)
E)

desperate
prevent ve
reluctant
accurate
respective

Onlarca yıldan sonra gökbilimcileri artık kainatımızın temel konuları hususunda oldukça doğru bilgiye sahiptir.
desperate
preventive
reluctant
accurate
respective

:
:
:
:
:

umutsuz. çok tehlikeli, şiddetli.
önleyici, yasaklayıcı,engel.
isteksiz, gönülsüz.
doğru, tam, dikkatli, özenli.
kendi, sıraya göre, biri … öteki.

Yukarıda, anlamları açıklanan sözcüklerin içinde “accurate” sözcüğü anlam bakımından cümleye uygun olduğundan doğru cevap
D seçeneğidir.
7. The mer d ans are ---- counted from the mer d an of the observatory n Greenw ch, n England, wh ch s called the zero
mer d an.
A) trad t onally
B) su tably
C) prev ously
D) notably
E) markedly
Mer dyenler geleneksel olarak , İng ltere'dek Greenw ch'tek gözlemev nden geçen sıfır mer dyen nden başlayarak sayılır.
trad t onally
su tably
prev ously
notably
markedly

: geleneksel olarak, genell kle.
: uygun, yakışır.
: öncek , evvelce, esk .
: özell kle, epeyce.
: damgalı, şaretl , m ml , göze çarpan.

Bu soruda, soru kökünde anlatılan konu genel b r gerçekten bahsett ğ nden “trad t onally” sözcüğünün anlamı bakımından en
uygun seçenekt r. Doğru cevap A seçeneğidir.
8. F nland, wh ch s three t mes the s ze of Oh o, s ---- forested and conta ns thousands of lakes, numerous r vers and
extens ve areas of marshland.
A)
B)
C)
D)
E)

mutually
exactly
heav ly
currently
profoundly

mutually
exactly
heav ly
currently
profoundly

:
:
:
:
:

karşılıklı olarak
tam olarak
yoğun b ç mde
bugünkü, yürürlükte olan
son derece

Bu soruda F nland ya'nın b tk örtüsü, yan genel yapısından bahsed ld ğ ç n “heav ly” zarfı anlam bakımından doğru
seçenekt r. Doğru cevap C seçeneğ .
9. He must have had some sound reasons for ---- such a r g d t metable.
A) sett ng out
B) draw ng up
C) runn ng up
D) turn ng oﬀ
E) look ng nto
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Oh o'dan üç kat büyük olan F nland ya, yoğun b ç mde ağaçlar, b nlerce göl, sayısız neh r ve gen ş bataklık bölgelerle kaplıdır.

Bu kadar katı b r çalışma planını düzenlemek ç n mutlaka bazı geçerl sebepler vardı.
set out
draw up
run up
turn oﬀ
look nto

: yola çıkmak, açıklamak, serg lemek, ortaya sermek.
: plan düzenlemek, otomat k durmak.
: koşarak yukarı çıkmak, ﬁyat yükseltmek, sancağı çekmek
: kapatmak
: araştırmak, göz önünde tutmak

Bu soruda, b r phrasal verb olan “draw up” ﬁ l anlam bakımından “t metable” sözcüğü le bağlantılı olduğundan doğru cevap B
seçeneğ d r.
10. It's a del ghtful novel, and the reader soon gets ---- n the l ves of the characters as the story progresses.
A) caught up
B) found out
C) put out
D) turned over
E) fed up
Bu hoş b r roman ve okuyucu h kâye gel şt kçe kend n kısa sürede karakterler n hayatlarına kaptırıyor.
catch up :
ﬁnd out :
put out :
turn over :
feed up :

yet şmek (get caught up : kend n kaptırmak)
(araştırarak) bulmak.
söndürmek, dışarı koymak, çıkarmak, uzatmak.
dev rmek, devr lmek, çev rmek.
(to be fed up w th: bıkmak)

Bu soruda, “catch up” ﬁ l “get” le kullanılab len tek phrasal verb'd r ve anlam bakımından uygun olan sözcüktür. Doğru cevap A
seçeneğidir.
11. Experts ---- that by 2010, robots ---- for many of the elderly people n the world.
A) w ll have bel eved / are car ng
B) have bel eved/ would be car ng
C) bel eved/ had cared
D) w ll bel eve / w ll have been car ng
E) bel eve / w ll be car ng
Uzmanlar, 2010 yılında robotların dünyadak çoğu yaşlı nsanlara bakacağına nanıyorlar.
Bu soruda, “by” zaman zarfı “future cont nuous” yapısını gerekt rd ğ nden doğru cevap E seçeneğ d r.
12. Orphan elephants need ---- the same compan onsh p as they ---- from the r mothers n the w ld.
A)
B)
C)
D)
E)

to have g ven / had rece ved
to be g ven / would have rece ved
hav ng g ven / w ll be rece v ng
to have been g ven / would rece ve
be ng g ven / are rece v ng

Bu soruda, “need” ﬁ l “pass ve” konumda olduğu ç n ve k nc boşlukta durum “unreal past” olduğundan doğru cevap B
seçeneğ d r.

A) w ll be / wouldn't have dec ded
B) s/ hasn't dec ded
C) could be / wouldn't dec de
D) would be / hadn't dec ded
E) should be / hasn't dec ded
Keşke b r şeyler ç n yanan eve g tmeye karar vermeseyd ş md hayatta olurdu.
Bu soruda, “now” zarfından da anlaşılacağı g b
Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğ d r.

type2/ type3 b ç mdek “M xed type cond t onal clause” söz konusudur.

14. The ﬁrst people ---- non-stop round the world ---- capta n James Gallagher and h s crew.
A) to have ﬂown / have been
B) be ng ﬂown / are
C) to ﬂy / were
D) to be ly ng / had been
E) hav ng been ﬂown / w ll be
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13. He ---- al ve now f only he ---- to go back nto the burn ng house for someth ng.

Durmaksızın dünya etrafında uçan lk nsanlar kaptan James Gallagher ve mürettebatı d .
Bu soruda, “ﬁrst” sözcüğünden sonra gelmes gereken yapı “ nﬁn t ve” ve aynı sebepten dolayı zaman olarak da “past tense”
kullanılması gerekt ğ nden doğru cevap C seçeneğ d r.
15. The arct c s one of the few areas ---- earth st ll left unconquered ---- solo explorers, pr mar ly because of the extremely
harsh cond t ons.
A) of / for
B) over / from
C) n / w th
D) on/ by
E) for/ to
Kutup bölges , özell kle aşırı zor şartlarından dolayı dünyadak hala b reysel araştırmacılar tarafından fethed lmem ş az
bölgeler nden b r d r.
Bu soruda, “earth” sözcüğünden önce da ma “on” edatı, cümle ed lgen olduğu ç n se “by” kullanılması gerekt ğ nden doğru
cevap D seçeneğ d r.
16. The ma n d ﬀerence ---- the comedy of deas and other forms ---- comedy s that t does not depend on a s tuat on for ts
humour.
A) about / n
B) through / for
C) between / of
D) over / from
E) w th / at
F k r komed s le komed n n d ğer şek ller arasındak temel fark m zah anlayışının o ank durumuna bağlı olmayışıdır.
Bu soruda, “d ﬀerence” sözcüğü le b rl kte da ma “between” ve yel k anlattığından “comedy” sözcüğünden önce “of”
kullanılmasından dolayı doğru cevap C seçeneğ d r.
17. From a very early age t s clear that some people are ---- better at draw ng and pa nt ng ---- the major ty of us.
A) much / than
B) more / than
C) so / as
D) e ther / or
E) even / such as
Çok uzun zamandan ber d r bazı nsanların b rçoğumuzdan ç z m ve res m yapma konusunda çok daha y oldukları
açıkça ortadadır.
Bu soruda, b r “comparat ve” yapısından önce “much” ve b r kıyaslama söz konusu olduğundan “than” sözcüğünün
gerekl l ğ nden dolayı doğru cevap A seçeneğ d r.
18. Many ord nary people don't real ze that fat s not d gested n the stomach, ---- n the small ntest ne.
A) although
B) but
C) because
D) unless
E) wh le

Bu soruda, ana cümle ve yan cümle arasındak zıt anlamdan dolayı ve yan cümlede öznen n ortak kullanımından dolayı
doğru cevap B seçeneğ d r.
19. He adores h s l ttle granddaughter so he'll do ---- she wants h m to do.
A) all of them
B) however
C) whatever
D) most of all
E) the same
O. kız torununu çok sev yor, bundan dolayı her ne sterse yapıyor.
Bu soruda, b r “noun clause” söz konusu olduğundan “whatever” bağlacı anlam t barı le en uygun sözcüktür. Doğru cevap C
seçeneğ d r.
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Bazı nsanlar, yağın m dede değ l, nce bağırsakta s nd r ld ğ n farkında değ ld rd rler.

20. H s Collected Essays cont nues to reveal ---- George Orwell understood the bas c conﬂ cts of the modem world.
A) just as
B) so well
C) f ever
D) how well
E) even so
Onun “Collected Eyes” adlı eser Geroge Orwell' n modern dünyanın temel çel şk ler n ne kadar y anladığını
açıklamayı ortaya çıkarmaktadır.
“Reveal” sözcüğünden sonra b r “noun clause” gerekt ğ nden ve anlamca bunu en uygun b ç mde tamamlayan fade “how well”
olduğundan doğru cevap D seçeneğ d r.
21. The name "Kızılırrmak" emphas zes the colour of th s r ver, ---- the earl er name "Halys" stresses ts salt ness.
A) whereas
B) therefore
C) whereby
D) moreover
E) ndeed
“Kızılırmak” adı bu nehr n reng n , buna karşılık daha öncek sm “Halys” onun tuzluluğunu vurgular.
Bu soruda, k cümle arasındak anlam zıtlığı ve k nc cümlen n tekrar tam cümle olarak karşımıza çıkması “whereas” bağlacını
gerekt rmekted r. Doğru cevap A seçeneğidir.
22. The ﬁlm Casablanca, the story s set n Morocco dur ng World War II, stars Humphrey Bogart and Ingr d Bergman. '
A) whose
B) of wh ch
C) wh ch
D) by whom
E) what
H kayes k nc dünya savaşı süres nce geçen Casablanca ﬁlm nde Humphrey Bogart ve Ingr d Bergman rol almaktadır.
Bu soru, “Casablanca ﬁlm n n h kayes le lg l b r sıfat yan cümles anlattığından ve “story” sözcüğüne a t olan b r şey
anlattığından mutlaka “of wh ch” bağlacını gerekt rmekted r. Doğru cevap B seçeneğ d r.
1. The religion of the Hittites was based upon ---- of a sun goddess and a storm god.
A) wonder
B) invention
C) survival
D) worship
E) display
wonder: şaşkınlık, mucize
invention: icat
survival: sağ kalma, kurtuluş
worship: ibadet, tapınma
display: gösterim
Hititlerin dini, bir güneş tanrıçası ve bir fırtına tanrısına olan ibadete dayanırdı.

2. The success of the classical record industry is largely due to the high quality of the ----.
A) descriptions
B) audiences
C) sales
D) articles
E) products
description: tarif, açıklama
audience : seyirci
sale
: (indirimli) satış
article
: makale, nesne, madde
product
: ürün
Klasik müzik plak sanayiinin başarısı büyük ölçüde ürünlerinin yüksek kalitesindendir.
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Bu soruda, yukarıda anlamları verilen sözcüklerden sadece “worship” sözcüğü anlamca uyduğundan, doğru cevap D
seçeneğidir.

Bu soruda, yine yukarıda açıklamaları verilen sözcüklerin içinde sadece “products” sözcüğü anlamca uyduğundan, doğru cevap
E seçeneğidir.
3. The ﬁrst ---- of Australia were the Aborigines, who migrated there at least 40,000 years ago from Southeast Asia.
A) inhabitants
B) guests
C) population
D) citizens
E) troops
inhabitant: oturan kimse, yerleşmiş kişi
guest: misaﬁr
population: nüfus
citizen: vatandaş
troop: binici birlik (troops: askerler)
Avustralya'nın ilk yerleşmiş kişileri en azından 400000 yıl önce güneydoğu Asya'dan göç etmiş Aborijin'lerdir.
Bu soruda, yine yukarıda açıklamaları verilen sözcüklerin içinde sadece “inhabitants”” sözcüğü anlamca uyduğundan, doğru
cevap A seçeneğidir.
4. In spite of much research into the subject, we still only ---- know how and why tornadoes form.
A) likely
B) truly
C) ideally
D) partially
E) fairly
likely: olabilir
truly: gerçekten, bağlılıkla
ideally: en uygun şekilde, mükemmel biçimde
partially: kısmen
fairly: oldukça, adaletli biçimde
Bu konu üzerine çokça yapılan araştırmalara rağmen, hala kasırgaların nasıl ve neden oluştuğunu kısmen biliyoruz.
Bu soruda, kasırgalar konusunda “kısmen” bilgi sahibi olunduğunu, cümlede geçen “still” ve “in spite of” şeklindeki zıtlıklardan
çıkarabiliriz. Doğru cevap D seçeneğidir.
5. Ideally, museums should have lots of public money, ---- space to exhibit most of their treasures and enough staﬀ to look
after them.
A) grateful
B) suﬃcient
C) incredible
D) portative
E) radiant
grateful: minnettar
suﬃcient: yeterli
incredible: inanılmaz
portative: taşınabilir
radiant: parlak, ışınlar saçan

Bu soruda, yukarıda anlamları verilen sıfatlardan sadece “suﬃcient” sözcüğü anlamca uyduğundan, doğru cevap B seçeneğidir.
6. Volunteer ﬁre brigades, unlike professional ones, ---- have the training to deal with big or complicated ﬁres.
A) secretly
B) suddenly
C) rarely
D) reasonably
E) convincingly
secretly: gizlice
suddenly: aniden
rarely: nadiren
reasonably: mantıklı biçimde
convincingly: ikna edici biçimde
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Müzeler, mükemmel biçimde, devlet bütçesinden çok destek almalı, hazinelerini sergilemek için yeterli derecede
yeri ve onların bakımını yapacak yeterli personele sahip olmalı.

Gönüllü itfaiyecilerin, profesyonel olanların aksine, nadiren büyük veya ağır yangınlarla uğraşma gibi bir fırsatları olur.
Bu soruda, söz konusu olan gönüllü itfaiyeciler olduğundan, profesyonel itfaiyecilere göre daha az sıklıkta çalıştıkları veya
çağırıldıkları için uygun olan sözcüğün “rarely” olduğu yorumuna varabiliriz. Doğru cevap C seçeneğidir.
7. In his ﬁnal year of oﬃce, President Clinton maintained a low proﬁle but took several major trips overseas.
A) certainly
B) randomly
C) strongly
D) plainly
E) relatively
certainly: doğal olarak, tabii ki
randomly: tesadüfen
strongly: kuvvetlice
plainly: sade biçimde, açıkça
relatively: oldukça
Başkan Clinton'un, görevindeki son yılında oldukça düşük bir itibarı vardı, fakat birçok büyük yurtdışı gezileri yaptı.
Bu soruda, yukarıda anlamları verilen zarﬂardan sadece “relatively” sözcüğü anlamca uyduğundan ve “but” bağlacı ile zıtlık
anlamı verildiğinden, doğru cevap E seçeneğidir.
8. Although it is dying out in the towns, folk dance is still a vibrant tradition in Turkish villages, as you may well see if you
---- a traditional wedding party.
A) involve
B) attend
C) demonstrate
D) consist
E) relieve
involve: sarmak, içinde bulunmak, adı karışmak
attend: katılmak, bulunmak
demonstrate: göstermek, protesto etmek
consist: (of) …den oluşmak
relieve: rahatlamak
Şehirlerde artık rastlanmamasına rağmen, halk oyunları hala Türk köylerinde güçlü bir gelenektir, ki bunu da geleneksel
bir düğün törenine katılırsanız çok açık görebilirsiniz.
Bu soruda, yine yukarıda açıklamaları verilen sözcüklerin içinde sadece “attend” sözcüğü anlamca uyduğundan, doğru cevap B
seçeneğidir.
9. If your brother phones, be sure to ask him if he really has ---- smoking.
A) given up
B) put away
C) made out
D) opened up
E) turned oﬀ

Erkek kardeşin ararsa gerçekten sigarayı bırakıp bırakmadığını mutlaka sor.
Bu soruda, yine yukarıda açıklamaları verilen sözcüklerin içinde sadece “give up” sözcüğü anlamca uyduğundan, doğru
cevap A seçeneğidir.

10. The French explorer M. Pelsel was touring Tibet when he ﬁrst ---- a series of tall, mysterious, star-shaped
stone towers along the Chinese border.
A) got through
B) came across
C) felt for
D) made up
E) ran over
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give up: bırakmak, bir alışkanlığı terk etmek
put away: ortadan kaldırmak
make out: zorlukla görmek veya duymak
open up: duygu ve düşüncelerini açıkça söylemek
turn oﬀ: kapatmak

get through: ulaşmak, başarılı olmak görevi tamamlamak
come across: rastlamak
feel for: sempati duymak
make up: uydurmak, barışmak
run over: taşmak, araçla üstünden geçerek ezmek
Fransız araştırmacı M. Pesel Çin sınırı boyunca ilk kez uzun, gizemli ve yıldız biçimindeki taş kulelere rastladığında,
Tibet'te geziyordu
Bu soruda, yine yukarıda açıklamaları verilen sözcüklerin içinde sadece “came across” sözcüğü anlamca uyduğundan, doğru
cevap B seçeneğidir
11. French lorry-drivers ---- on strike and now they ---- the roads, which is their usual way of showing their discontent.
A) went/ had blocke
B) will go/ would block
C) have gone / are blocking
D) were going / block
E) would go/ are going to block
Fransız kamyon şoförleri grevdeler ve şimdi memnuniyetsizliklerini göstermenin göstergesi olarak sokakları bloke
ediyorlar.
Bu soruda, şoförler greve daha önce başlayıp hala grevde oldukları için present perfect, şu andaki yaptıkları eylem de sokakları
bloke etmekte olduklarından, bunun ifadesi de present continuous olması gerekmektedir. Doğru cevap C seçeneğidir.
12. Toﬁno, which ________ once a quiet ﬁshing village in Canada; ---- a popular year-round resort now.
A) is/ is becoming
B) had been / became
C) has been / had become
D) was / has become
E) would have been / will become
Bir zamanlar Kanada'da sessiz bir balıkçı kasabası olan Toﬁno, artık yıl boyunca popüler tatil yöresi haline geldi.
Bu soruda, “once” zarfından dolayı simple past, “now” zarfından dolayı ve eylemin başlangıç zamanı belirsiz olduğundan present
perfect kullanımı gereklidir. Cümleler, iki ayrı cümle olduklarından tense uyumu aranmaz. Doğru cevap D seçeneğidir.
13. The clock face which ---- in its present form since the seventeenth century is on its way out, ---- its place to the digital
clock.
A) exists / has left
B) existed / is leaving
C) had existed / was leaving
D) was existing / had left
E) has existed / leaving
On yedinci yüzyıldan beri şimdiki görüntüsüyle var olan saat görüntüsü yerini dijital görüntüye bırakıyor.
Bu soruda, “since” bağlacından dolayı present perfect kullanımı, ikinci boşlukta ise “by leaving” ifadesinin kısaltması söz
konusudur.

A) are being met / would be channelled
B) could be met / is channelled
C) could have been met / will be channelled
D) had been met / is being channelled
E) were being met / will have been channelled
Güney Kaliforniya'da bölgenin su ihtiyacının yarısı yağışlarla karşılanabilir ama yağmurun çoğu direkt olarak denize
yönlendirilir.
Bu soruda, tense uyumu aranmaktadır ve bu uyum sadece “could be met/ is chanelled” ikilisinde vardır. Doğru cevap B
seçeneğidir.
15. Little is known of early Finnish history, but it ---- that the ancestors of the modern Finns ------ in Finland about
9,000 years ago.
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14. In southern California, half the region's water needs ---- by rainfall, but most of its rain ---- straight into the
sea.

A) is thought / arrived
B) was thought / would arrive
C) has been thought/were arriving
D) had been thought / had been arriving
E) would be thought / would have arrived
Finlerin tarihi konusunda az bilgi mevcuttur ama Modern Finlerin atalarının 9000 yıl önce Finlandiya'ya geldikleri
düşünülmektedir.
Bu soruda, yine bağımsız iki cümle vardır. İkinci cümledeki “ago” zarfı simple past , ilk cümlede ise şu anki düşünceyi ifade
ettiğinden “simple present passive” gerektirmektedir. Doğru cevap A seçeneğidir.
16. The Mississippi Valley, where she spent the greater part ---- her life provides the background ---- most of her stories.
A) in / to
B) of / for
C) with / in
D) from / over
E) through / of
Hayatını büyük bölümünü geçirdiği Mississippi Vadisi öykülerinin çoğuna arka plan sağlamaktadır.
Bu soruda, “part” sözcüğüne iyelik sağladığından “of”, “provide” sözcüğü daima “for” edatıyla kullanıldığından doğru cevap B
seçeneğidir.
17. She looked ---- the sea ---- the lighthouse and tried to remember all the details.
A) across / towards
B) over / across
C) at / with
D) through / at
E) to / near
Denizin bir ucundan diğer yöne fener kulesine doğru baktı ve tüm ayrıntıları hatırlamaya çalıştı.
Bu soruda, kişinin bakışlarını yönlerle anlatmak gerektiğinden anlam yönünden “across” ve “towards” edatları uygundur. Doğru
cevap A seçeneğidir.
18. Emily Dickinson, ---- is a famous New England poet of the nineteenth century, published only seven poems in her
lifetime.
A) whose
B)whom
C) which
D) about whom
E)who
19. yüzyıl New England'ın ünlü şa rler nden olan Emily Dickinson hayatı boyunca sadece yedi şiirini yayınladı.
Bu soruda, bir “relative clause” söz konusudur. Niteleme kişi için yapıldığından bağlaç olarak “who” seçilmelidir. Doğru cevap
E seçeneğidir.

A) whether
B) in case
C) just as
D) but
E) so far as
Isı derecesinin ne olduğunu tam olarak açıklamak çok zordur ancak bunun anlamını hepimiz biliriz.
Bu soruda, iki cümlecik arasındaki zıtlığı görerek “but” bağlacı uygun olduğunu görebiliriz. Doğru cevap D seçeneğidir.

20. New York is ---- important in the Spider Man ﬁlm ---- any actor is.
A) an/ than
B) so/ as
C) as/ as
D) more/ which
E) the/ that
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19. Temperature is diﬃcult to deﬁne precisely, ---- we all have an idea of what we mean by it.

Spider Man ﬁlminde New York şehri, içindeki oyuncular kadar önemlidir.
Bu soruda, bir kıyaslama söz konusudur. Olumlu kıyaslama olduğundan “as…as” kalıbı uygun seçim olur. Doğru cevap C
seçeneğidir.

21. They are worried that if the decline in the number of the Siberian tigers continues at this high rate, ---- of the species will
be left in a few years.
A) many
B) none
C) most
D) any
E) least
Sibirya kaplanlarının sayısındaki azalma bu ölçüde devam ederse, birkaç yıl içinde bu türden hiç kalmayacağından
endişeleniyorlar.
Bu soruda, yan cümledeki “decline” sözcüğünden dolayı bir olumsuzluk gerekmektedir. Eylemin olumlu ifadesinden dolayı “none”
uygun seçimdir. Doğru cevap B seçeneğidir.

22. The price of space travel is still ---- high for most people, but there are some ---- cheaper alternatives.
A) too/ much
B) so/ more
C) more/ such
D) as/ even
E) most/ many
Uzay yolculuğu hala bazı insanlar için fazla pahalıdır ama çok daha ucuz çözümler var.
Bu soruda, sıfatın önünde kullanılabilecek “too” ve bir “comparative” türünden kıyaslamayı güçlendirmek için “much” sözcükleri
uygun düşmektedir. Doğru cevap A seçeneğidir.

1. The new version of the Night Sky programme has various ---- that make it much more enjoyable than the ﬁrst vision.
A)
B)
C)
D)
E)

extracts
totals
additions
needs
disappointments

extract: alıntı, özet
total: toplam
addition: ilave, ek
need: ihtiyaç, gereksinim
disappointment: hayal kırıklığı
Night Sky adlı programının yeni versiyonunun ilk versiyonundan daha eğlenceli yapan çeşitli ilaveleri var.
Bu soruda, anlamca en uygun sözcük “addition” olduğundan doğru cevap C seçeneğidir.

A)
B)
C)
D)
E)

situation
property
department
neighbourhood
circumstance
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2. It was the only school for miles around and so all the children in the ---- went to the same school.

situation: durum
property: mal, mülk
department: kısım, bölüm
neighbourhood: çevre
circumstance: durum, koşul
Miller boyu tek okuldu, bundan dolayı çevredeki tüm çocuklar aynı okula gidiyorlardı.
Bu soruda, anlamca en uygun sözcük “neighbourhood” olduğundan doğru cevap D seçeneğidir.
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1.
A)
B)
C)
D)
E)

I was a ---- child so I used to make up stories and hold conversations with imaginary people.
painful
selﬁsh
consistent
charming
lonely

painful: acı veren
selﬁsh: bencil
consistent: tutarlı, devamlı, sürekli
charming: çekici, büyüleyici, hoş
lonely: yalnız
Yalnız bir çocuktum, bundan dolayı hikayeler uydurur hayali kişilerle konuşmalar yapardım.
Bu soruda, anlamca en uygun sıfat “lonely” olduğundan doğru cevap E seçeneğidir.

2.
A)
B)
C)
D)
E)

Queen Elizabeth I established a strong central government that received the ---- support of her people.
loyal
favourite
capable
sensitive
ﬂuent

loyal: sadık
favourite: favori
capable: yetenekli
sensitive: hassas
ﬂuent: akıcı
Kraliçe 1. Elizabeth, halkının sadık desteğini alan güçlü ve merkezi bir hükümet kurmuştu.
Bu soruda, anlamca en yakın sıfat “loyal” olduğundan doğru cevap A seçeneğidir.

3. Stewart, a young and ---- talented British historian, has written a book on the impact of World War II on British politics.
A)
B)
C)
D)
E)

convincingly
remarkably
directly
continually
crucially

convincingly: ikna edici şekilde
remarkably: olağanüstü biçimde
directly: doğrudan doğruya, hemen
continually: sürekli biçimde
crucially: kesinlikle
Genç ve olağanüstü biçimde yetenekli olan Stewart 2.Dünya Savaşı'nın İngiliz politikası üzerine olan etkisi üzerine
bir kitap yazdı.
Bu soruda, anlamca en yakın zarf “remarkably” olduğundan doğru cevap B seçeneğidir.

A)
B)
C)
D)
E)
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4. Fire-ﬁghting and the training methods employed are becoming ---- complex.
previously
plainly
partly
courageously
extremely

previously: önceden
plainly: sade biçimde
partly: kısmen
courageously: cesaretli biçimde
extremely: aşırı derecede
İtfa yec l k ve uygulanan çalışmalar aşırı derecede karmaşık bir hal alıyor.
Bu soruda, anlamca en uygun zarf “extremely” olduğundan doğru cevap E seçeneğidir.
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1. Films quite often focus on journalism, and from time to time they have critically examined and ---- this profession.
A)
B)
C)
D)
E)

succeeded
deserved
denied
inﬂuenced
suspected

succeed: başarmak
deserve: haketmek
deny: inkar etmek
inﬂuence: etkilemek
suspect: şüphelenmek
Filmler sıklıkla muhabirlik üzerine yoğunlaşır ve zaman zaman bu mesleği eleştirisel biçimde incelemiş ve
etkilemişlerdir.
Bu soruda, anlamca en uygun ﬁil “inﬂuence” olduğundan doğru cevap D seçeneğidir.

2. Marathon-training schedules range from four to six months and they all ---- considerable discipline.
A)
B)
C)
D)
E)

require
reduce
imply
combine
improve

require: gerektirmek
reduce: azaltmak
imply: ima etmek
combine: birleştirmek
improve: geliştirmek
Maraton antrenman programları dört aydan altı aya uzanır ve hepsi hatırı sayılır disiplin gerektirir.
Bu soruda, anlamca en uygun ﬁil “require” olduğundan doğru cevap A seçeneğidir.

3. Every time we turn on our lights, cook a meal or heat our homes, we are ---- some form of fuel to make it happen.
A)
B)
C)
D)
E)

sending for
waiting on
relying on
making out
pulling through

send for: istemek, bir kişiden yardım istemek
wait on: bir şeyin olmasını beklemek
rely on: güvenmek, ihtiyacı olmak, bağlı olmak
make out: bir şeyi duymayı, görmeyi, okumayı, anlamayı başarmak; iddia etmek; yazarak doldurmak
pull through: hastalığı, ameliyatı atlatmak, iyileşmek, zor olan bir şeyi başarmak
Işıklarımızı yakmak, yemek pişirmek ya da evlerimizi ısıtmak için her seferinde bunları gerçekleştirmek için bazı yakıt
türlerine ihtiyacımız vardır.
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4. Virginia was a brilliant young woman who ---- in a literary atmosphere.
A)
B)
C)
D)
E)

took over
put up
held on
grew up
showed up

take over: sorumluluğu üstlenmek, üzerine almak
put up: bir şeyi daha yükseğe koymak, çadır vs. kurmak
hold on: dayanmak, hatta kalmak
grow up: yetişmek
show up: görünür hale getirmek, gözükmek
Virginia, edebi bir ortamda yetişmiş parlak, genç bir bayandı.
Bu soruda, anlamca en uygun phrasal verb “grow up” olduğundan doğru cevap D seçeneğidir.
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Bu soruda, anlamca en uygun phrasal verb “rely on” olduğundan doğru cevap B seçeneğidir.

1. The “Concorde” was a business failure and fewer aircraft of this type ---- than ----.
A)
B)
C)
D)
E)

are sold/ would be expected
were sold/ had been expected
would be sold/ are expected
had been sold/ were expected
were being sold/ have been expected

“Concorde” iş piyasasında büyük bir başarısızlıktı ve bu türden uçaklar beklenenden daha az sayıda satıldı.
Bu soruda, zaman uyumu ve anlam açısından en uygun seçenek ve doğru cevap B dir.
2. Since everyone ---- diﬀerent, it ---- a good idea to draw up a realistic career plan based on one's own limits.
A)
B)
C)
D)
E)

can be/ had been
had been/ would be
was/ must be
will be/ has been
is/ is

Herkes birbirinden farklı olduğundan kişinin kendi sınırlarını esas alarak gerçekçi bir kariyer planı yapmak iyi bir ﬁkirdir.
Bu soruda, hem zaman uyumu, hem de anlam açısından en uygun ve doğru cevap E seçeneğidir.
3. The book ---- a surprisingly interesting account of the geography of Great Britain and there ---- a need for such a book for
a long time now.
A)
B)
C)
D)
E)

would give/ had been
had given/ was
has given/ is
gives/ has been
is giving/ was

Kitap, İngiltere'nin coğrafyası konusunda şaşırtıcı şekilde ilginç bir tariﬁni veriyor ve böyle bir kitaba uzun zamandır
ihtiyaç vardı.
Bu soruda, cümlenin ilk bölümünde genel bir olaydan bahsedildiğinden “simple present”, ikinci bölümünde ise “for a long time
now” zaman zarfından dolayı “present perfect tense” uygun olduğundan D seçeneğidir.

4. If I ---- just how cold it was going to be, I ---- some warmer clothes with me.
A)
B)
C)
D)
E)

realized/ took
had realized/ would have taken
would realize/ will take
have realized/ had taken
used to realize/ had taken

Ne kadar soğuk olacağını fark etseydim yanıma beni daha sıcak tutacak giysiler getirirdim.
Bu soruda, “it was going to be” kısmından olayın geçmişte kaldığı anlaşılıyor, dolaysıyla “if-clause type3 “ uygulanması
gerekir. Doğru cevap B seçeneğidir.

A)
B)
C)
D)
E)

is living/ would visit
has lived/ has visited
lived/ visits
was living/ used to visit
lives/ was visiting

O zamanlar, teyzesi ile aynı çevrede yaşadığından onu en az haftada bir kez ziyaret ederdi.
Bu soruda, zaman uyumu açısından en uygun ve doğru cevap D seçeneğidir.
1. Chaucer was successful as a poet because he could combine his great learning ---- an enthusiastic love ---- the
everyday lives of ordinary people.
A)
B)
C)
D)
E)

at/ to
to/ from
with/ for
through/ of
by/ into
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5. At that time, since her aunt ---- in the same neighbourhood, she ---- her at least one a week.

Chaucer şair olarak başarılıydı çünkü müthiş öğrenimini alelade insanların günlük hayatlarına duyduğu coşku dolu
sevgisi ile bağdaştırabiliyordu.
Bu soruda, “combine” ﬁili “with”, “love” sözcüğü ise “for” edatı ile birlikte kullanılması gerektiğinden doğru cevap C seçeneğidir.

1. He is ---- many ways a typical engineer, sceptical ---- all authority.
A) on/ to
B) with/ through
C) by/ from
D) in/ of
E) at/ about
O, birçok yönden tipik bir mühendistir ve tüm otoriteler konusunda şüphelidir.
Bu soruda, “ways” sözcüğü “in”, “sceptical” sıfatı ise “of” edatı ile kullanılması gerektiğinden doğru cevap D seçeneğidir.

2. Julius Caesar expected to rule for life, ---- he was assassinated by conspirators on 15 March in the year 44 B.C.
A) although
B) because
C) as
D) if
E) but
Jül Sezar hayatı boyunca hüküm sürmeyi umuyordu, ancak M.Ö. 15 Mart 44'de komplocular tarafından suikasta uğradı.
Bu soruda, cümleye anlamca uygun bağlaç “but” olacağından doğru cevap E seçeneğidir.

3. Jane is a wonderful person, but ---- I am with her I feel useless and pathetic.
A) whenever
B) even so
C) so that
D) however
E) the sooner
Jane harika bir insan ama onunla ne zaman birlikte olsam kendimi gereksiz ve başarısız hissediyorum.
Bu soruda, cümleye anlamca uygun bağlaç “whenever” olduğundan doğru cevap A seçeneğidir.

4. “Hacking” is unauthorized access to a computer, ________ for fun or for harmful or fraudulent purposes.
A) since
B) both
C) more
D) whether
E) such
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Bu soruda, yan cümlede bulunan “or” bağlacı ile ve cümlenin anlamı itibarıyla uygun bağlaç “whether” dır. Doğru cevap D
seçeneğidir.

5. Next generation space suits will be ---- less rigid ---- those now in use.
A)
B)
C)
D)
E)

too/ with
neither/ nor
as/ as
so/ to
much/ than

Bir sonraki nesilde, uzay giysileri, şimdi kullanımda olanlardan çok daha az sert olacaktır.
Bu soruda, “comparative” biçimindeki “less” sıfatının önünde pekiştirici olarak sadece “much” ve ifade “comparative”
olduğundan “than” sözcüğünün kullanılması uygundur. Doğru cevap E seçeneğidir.
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İster zevk için olsun, ister dolandırma amaçlı olsun, “hacking” bilgisayara izinsiz giriş anlamına gelir.

6. I've promised to help my mother on Tuesday; can't we visit Jane ---- day?
A) each
B) any
C) other
D) another
E) some
Anneme Salı günü yardım edeceğime söz verdim; Jane'i başka bir gün ziyaret edemez miyiz?
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Bu soruda, “day” sözcüğünün sayılabilir isim olmasından dolayı ve anlam açısından cümleye uygun olması için “another”
seçilmelidir. Doğru cevap D seçeneğidir.
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