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Aşağıdak parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da fadey bulunuz.
In 1912, a German called Wegener declared that all the cont nents of the world had once been jo ned around together and
were now dr ft ng around l ke g ant rafts. H s (23) ---- attracted very l ttle nterest. In 1915, he publ shed a book on cont nental
dr ft. No one took t (24)----. But (25)---- the early 1960s, geolog sts (26) ---- to real ze that molten rock was seep ng up from
under the oceans and push ng the cont nents further away from (27) ---- at around two and a half cent metres a year.
23. A) ab l ty
B) nvent on
C) comprehension
D) concern
E) claim
1912'de Wegener adında bir Alman, dünyadaki tüm kıtaların bir zamanlar birleşik olduğunu ve artık dev sal gibi rasgele
sürüklendiklerini öne sürdü. Onun iddiası çok az ilgi gördü.
ab l ty
nvent on
comprehension
concern
claim

:
:
:
:
:

yetenek, kab l yet
cat
anlama, kavrama
ilgi, ilişki
iddia

Bu soruda, “claim” sözcüğü boşluktan önceki cümledeki “declare” sözcüğü ile anlamca uyum sağlamaktadır. Doğru cevap E
seçeneğidir.
24. A) del berately
B) sens bly
C) fa rly
D) regrettably
E) ser ously
1915'de kıtasal sürüklenme konusunda b r k tap yayınladı. Onu h ç k mse c dd ye almadı.
Bu soruda, daha öncek cümlelerle bağlantılı olarak ve “take” ﬁ l “ser ously” zarfı le kullanımıyla mümkün olduğundan doğru
cevap E seçeneğ d r.
25. A) under
B) by
C) over
D) at
E) from
Fakat 1960ların başı cıvarında, …..
Bu soruda, yıl sayısının önüne seçeneklerde sunulan edatlardan sadece “by” edatı kullanılab leceğ nden doğru cevap B
seçeneğ d r.
26.A) are beg nn ng
B) have begun
C) were beg nn ng
D) beg n
E) would beg n
… jeologlar er m ş olan kayaların okyanusların d b nden ykarı doğru sızıp kıtaları b rb r nden her yıl k buçuk sat metre
b rb r nden uzağa tt kler n farketmeye başladılar.

27. A) another
B) each other
C) the others
D) one other
E) any other
… okyanusların d b nden yukarı doğru sızıp kıtaları b rb r nden her yıl k buçuk sant metre b rb r nden uzağa tt kler n …
Bu soruda, kıtaların tamamı bütünden her b r ayrıldığını ve d pten gelen kuvvetle bu ayrılmanın gerçekleşt ğ anlatılmıştır.
Doğru cevap B seçeneğ d r.
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Bu soruda, öncek cümledek “ the early 1960s” zaman b ld r m nden dolayı geçm ş zaman fades taşıyan b r tense seçmek
gerekl d r. “Past cont nuous” seç m bu durumda uygun olanıdır. Doğru cevap C seçeneğ d r.

Aşağıdak parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da fadey bulunuz.
The Romant c Age n England was part of a movement that aﬀected all the countr es of the Western World. The forms of
romant c sm were (28) ---- many and var ed that t s d ﬃcult to speak of the movement as a whole. It tended to al gn (29) ---w th the human tar an sp r t of the democrat c revolut onar es. (30) ----, romant cs were not always democrats and democrats
were not always revolut onar es. Perhaps the (31) ---- th ng to say s that romant c sm represented an attempt (32) ---- the
wonder of the world.
28. A) so
B) as
C) both
D) ne ther
E) thus
İng ltere'dek romant k çağ Batı Dünyası'ndak tüm ülkeler etk leyen hareket n n b r parçası olmuştur. Romant zm n b ç mler
öyle çok ve çeş tl yd k , bu hareket le lg l b r bütün olarak bahsetmek zordur.
Bu soruda, “that” le g l b r kalıp kullanmak gerekl d r. Boşluktan sonra gelen sözcükler n sıfat türünden olmasından dolayı “so”
bağlacı kullanılması uygundur. Doğru cevap A seçeneğidir.
29. A) others
B) them
C) each
D) tself
E) themselves
Bu hareket, kend n demokrat k devr mc ler n hüman st ruhuna uygun b ç mde değ şme eğ l m ndeyd .
Bu soruda, “movement” sözcüğü yer ne kullanılan “ t” zam r le kullanılması gereken ve b r kend s nden bahsett ğ ç n b r
“reﬂex ve pronoun” olan “ tself” zam r uygundur. Doğru cevap D seçeneğ d r.
30. A) Even so
B) S nce
C) Accord ngly
D) In case
E) On the contrary
Öyle olduysa bile, romantizmciler her zaman demokrat değil, demokratlar da her zaman da romantizmci değildi.
Bu soruda, önceki cümle hem sonuç hem de zıtlık anlattığından “even so” bağlacı uygun anlamı teşkil etmektedir. Doğru cevap
A seçeneğidir.
31. A) safe
B) safest
C) safety
D) safely
E) safer
Belk de romant zmc ler n dünyanın muc zes n tekrar keşfetmeye g r şt kler n söylemek en güvenl yoldur.
Bu soruda, boşluktan öncek “the” sözcüğünden dolayı sözcük yapısının “superlat ve” olması gerekmekted r. Doğru cevap B
seçeneğ d r.

… romant zmc ler n dünyanın muc zes n tekrar keşfetmeye g r şt kler n söylemek en güvenl yoldur.
Bu soruda, boşluktan öncek “attempt” sözcüğününden b r s m olduğundan, ayrıca eylem ve yüklem aynı anda gerçekleşt ğ
ç n ﬁ l n “present nﬁn t ve” şekl n kullanmak gerekl d r. Doğru cevap C seçeneğ d r.
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32. A) hav ng red scovered
B) red scover ng
C) to red scover
D) to have red scovered
E) on red scover ng

Aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
Japan has a large number of great artists. Of all the artists of Japan, the one Westerners probably like and (23) ---- best is
Hokusai. He was a (24) ---- , unpredictable man who lived in as many as a hundred diﬀerent houses and changed his name (25)
---- 30 times. Hokusai never painted in one period or style (26) ---- very long at a time; he never seemed to stop (27) ---- after
something new.
23. A) disturb
B) discover
C) allow
D) suspect
E) understand
disturb: rahatsız etmek
discover: keşfetmek
allow: izin vermek
suspect: şüphelenmek
understand: anlamak, kavramak
Japonya çok sayıda büyük sanatçılara sahiptir.Tüm Japon sanatçıların içinde Batıllılar tarafından muhtemelen en çok
beğenilen ve anlaşılan Hokusai'dir.
Bu soruda, anlam açısından sadece “understand” sözcüğü uygun olduğundan doğru cevap E seçeneğidir.
24. A) determined
B) restless
C) reliable
D) consistent
E) sensible
determined: kararlı
restless: huzursuz, saati saatine uymayan
reliable: güvenilir
consistent: tutarlı, ilkelerine bağlı
sensible: akıllı, mantıklı
Saati saatine uymayan, ne yapacağı önceden tahmin edilemeyen bir adamdı ..
Bu boşlukta uygun seçim “unpredictable” ile anlam uyumluluğu açısından “restless” ile yapılmalıdır. Doğru cevap B seçeneğidir.
25. A) greatest
B) the least
C) at best
D) mostly
E) at least
…neredeyse birbirinden farklı 100 evde yaşayıp en az 30 kez isim değiştirdi.
Bu boşlukta, anlam açısından ve bir çoklu tahmini ifadesi etmesi için “at least” seçimi uygundur. Doğru cevap E seçeneğidir.

Hokusai asla bir defada bir dönem veya stilde uzun süre için resim yapmazdı.
Bu boşlukta, “time” sözcüğü ile uyumlu tek uygun edat “for” dur. Doğru cevap C seçeneğidir.
27. A) to have been chased
B) chasing
C) having chased
D) to chase
E) being chased
Asla yeni bir şey peşinde olmaya bırakmayacakmış gibi görünürdü.
Bu boşlukta, “stop” yüklemi “tamamen sona erdirmek” anlamında olduğu için eylemin “gerund” biçiminde olması
gerekmektedir.Doğru cevap B seçeneğidir.
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26. A) through
B) at
C) for
D) with
E) over

Aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

The etymology of the word "chocolate" may remain (28) ---- and open to debate even today; but there can be no real doubt that
the ancient Aztec civilization lies at the origin of chocolate. The god Quetzalcoatl gardener of paradise, was respected (29) ---guardian of the cacao tree, purveyor of both strength and wealth. The seeds, or beans, were used as a form of currency, valid
(30) ---- for the purchase of everyday items and for the payment of tribute money to the king. It was the spectacle of monkeys
sucking the refreshing juices around the beans that ﬁrst (31) ---- men the idea of tasting them. From there, it was a short step
to consuming the beans (32) ----.
28. A) regular
B) indiﬀerent
C) faithful
D) uncertain
E) suitable
regular: düzenli
indiﬀerent: ilgisiz
faithful: sadık
uncertain: belirsiz, emin olmayan
suitable: uygun
“Çikolata” sözcüğünün kökbilgisi günümüzde belirsiz ve tartışmaya açık olabilir; …
Bu boşlukta, “belirsiz” sözcüğü “tartışmaya açık” ifadesi ile anlamca uyumlu olduğu için uygun seçimdir. Doğru cevap D
seçeneğidir.
29. A) just
B) even
C) like
D) for
E) as
Bahçeler tanrısı olan Queztlcoatl, kakao ağacının muhafızı olarak saygı görürdü …
Bu boşlukta, “respected” sıfatı daima “as” ile birlikte kullanılması gerektiğinden doğru cevap E seçeneğidir.
30. A) not only
B) either
C) both
D) as if
E) more
Tohumları ya da taneleri para yerine kullanılırdı, hem günlük ihtiyacı hem de krala verilecek olan haraç için geçerliydi.
Bu boşlukta, “everyday items” ve “tribute money” ifadelerini bağlamak için “both” sözcüğüne ihtiyaç vardır. Doğru cevap C
seçeneğidir.

31. A) having given
B) gave
C) had given
D) to have given
E) has given

Bu boşlukta, cümlede geçen “ﬁrst” sözcüğü simple past ifadesi gerektirmektedir. Doğru cevap B seçeneğidir.

32. A) themselves
B) as theirs
C) itself
D) by them
E) for them
İşte o andan t baren, onları kendileri tüketmeleri için küçük bir adım atıldı.
Bu boşlukta, bir önceki cümledeki özne aynen muhafaza edildiğinden, “themselves” seçimi uygun olanıdır. Doğru cevap A
seçeneğidir.
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Maymunların kakao tanelerinin çevresindeki suyu emmeleri insanlara bunun tadına bakmanın ilk ﬁkrini verdi.

Aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
Two years ago China joined the World Trade Organization and tariﬀs began to drop and the country began to grow richer. (23)
----Beijing hosts the 2008 Olympic Games, the people of the world (24) ---- a city and a country that has been transformed.
China is now (25) ---- the largest economies in the world and it is becoming a (26) ---- trading partner (27) ---- the US.
1. A) Until
B) When
C) Unless
D) As if
E) Once
Çin, iki yıl önce Dünya Ticaret Organizasyonu'na girdi ve gümrük vergileri düşüp ülke zengin olmaya başladı. Pekin
2008'de Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapınca .......
Bu boşlukta, bir yıl sayısı olduğundan ve belli bir zaman kullanıldığından “when” bağlacı uygun olur. Doğru cevap B
seçeneğidir.
2. A) would ﬁnd
B) has found
C) will ﬁnd
D) is ﬁnding
E) ﬁnds
... insanlar karşılarında değişmiş bir şehir ve ülke bulacaklar.
Bu boşlukta, yan cümlede kullanılan “simple present tense” ile uyumlu olabilmesi ve gelecek bir eylemden bahsedildiğinden
doğru cevap C seçeneğidir.
3. A) one of
B) almost
C) any of
D) either
E) even
Çin artık dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesidir...
Bu boşlukta, kullanılan “superlative” ve ardından “economies” isminin çoğul kullanılmasından dolayı “one of” biçimindeki
seçenek uygundur. Doğru cevap A seçeneğidir.

4. A) particular
B) signiﬁcant
C) narrow-minded
D) persuasive
E) self-conscious
particular: belirli
signiﬁcant: önemli
narrow-minded: dar görüşlü
persuasive: ikna edici
self-conscious: kafasına takan
... ve Amerika'nın önemli bir ortağı olmanın yolundadır.

5. A) to
B) by
C) of
D) from
E) against
... ve Amerika'nın önemli bir ortağı olmanın yolundadır.
Bu boşlukta, iyelik ile ilgili bir edat gerektiğinden “of” edat uygundur. Doğru cevap C seçeneğidir.
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Bu boşlukta, konuya anlamca en uygun sıfat “signiﬁcant” olduğundan doğru cevap B seçeneğidir.

Aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
The authors of Goodbye are two sisters and they are Korean Americans. The book tells the story of a young Korean girl who
(28) _______ to say “goodbye” to the neighbourhood (29) _______ she has grown up. The family has decided to move to the
US in search of (30) _________ life. But the girl feels (31) _______ to leave and has almost no desire to start a new life. It's a
perfect cross-cultural story for an (32) _______ globalized world.

1. A) would struggle
B) was struggling
C) had struggled
D) struggled
E) is struggling
“Goodbye” 'ın yazarları k kız kardeşt r ve onlar Korel Amer kalılardır. K tap, büyüdüğü çevreye “hoşça kal” demeye
uğraşan Koreli bir genç kızın öyküsünü anlatmaktadır.
Bu boşlukta, kitabın öyküsünde adı geçen kızın eylemi anlatıldığından “present continuous tense” uygundur. Doğru cevap E
seçeneğidir.
2. A) that
B) in which
C) how
D) from which
E) there
Kitap, büyüdüğü çevreye “hoşça kal” demeye uğraşan Koreli bir genç kızın öyküsünü anlatmaktadır.
Bu boşlukta, “neighbourhood” sözcüğü nitelendiğinden “in which” zamiri kullanılması gerekir. Doğru cevap B seçeneğidir.

3. A) best
B) as good a
C) better
D) a better
E) a best
Aile, daha iyi bir hayat aramak için Amerika'ya taşınmaya karar verir.
Bu boşlukta, life sözcüğünün sayılabilir bir isim ve eylemin “comparative” biçimde anlatımı gerektiğinden doğru cevap D
seçeneğidir.

4. A) peaceful
B) eager
C) reluctant
D) liable
E) decisive
peaceful: sakin
eager: hevesli, istekli
reluctant: isteksiz
liable: sorumlu
decisive: belirleyici, kararlı

Bu boşlukta, anlamca uygun sıfat “reluctant” olduğundan doğru cevap C seçeneğidir.

5. A) increasingly
B) indiﬀerently
C) enduringly
D) improbably
E) unlikely
Bu, artarak küreselleşen dünya için zıt kültürlerin mükemmel bir öyküsüdür.
Bu boşlukta, “globalized” sıfatı önünde anlamca en uygun zarf ”increasingly” olduğundan doğru cevap A seçeneğidir.
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Ancak, kız, orayı terk etme konusunda kendisini isteksiz hisseder ve yeni bir hayat için neredeyse hiçbir istek duymaz.

