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TEST 1 
 

1. Scientists working in the nuclear industry claim 
that the risk of radioactive waste escaping from 
one of their plants during routine operation is 
very small indeed. 
 
A) Nükleer endüstride çalışan bilim adamları, 

küçük santrallerden birinin bakımı sırasında 
sızan radyoaktivitenin gerçekten çok 
tehlikeli olduğunu ileri sürüyorlar. 

B) Bilim adamları, nükleer endüstride çalışan 
birinin, santrallerin rutin bakımı sırasında sızan 
radyoaktiviteye maruz kalma riskinin gerçekten 
çok az olduğunu söylüyorlar. 

C) Nükleer endüstride çalışan bilim 
adamları, santrallerden birinin 
rutin bakımı sırasında sızan 
radyoaktivite tehlikesinin gerçekten 
çok küçük olduğunu iddia ediyorlar. 

D) Bilim adamları, nükleer santrallerin  
bakımı sırasında sızan radyo- 
aktif maddenin boşa gitmesinin 
gerçek bir kayıp olduğuna dikkati 
çekiyorlar. 

E) Bilim adamları, santrallerin bakımı 
sırasında radyoaktif maddelerin 
sızabildiğini, ancak bu tehlikenin 
gerçekten çok küçük olduğunu belirtiyorlar. 

 
2. We'll need a few more workers to meet the 

increasing demand. 
 
A) Đşçileri karşılaması için birini 

göndermemiz gerekiyor. 
B) Đşçi sayımızı arttırmadıkça, talebi 

karşılayamayız. 
C) Artan talebi karşılamak için birkaç 

işçiye daha ihtiyacımız olacak. 
D) Đşçilerin bazı taleplerini karşılamamız 

gerekiyor. 
E) Talepteki artış daha fazla işçi çalıştırmamızı  

gerektiriyor. 
 

3- Judging by the expression on her face, 
she seems to have achieved what she 
wanted.  
 
A) Yüzündeki ifadeden, amacına ulaşmış  
 olduğu anlaşıldı. 
B) Amacına ulaşıp ulaşmadığını yüzün- 

deki ifadeden hemen anlayabiliriz. 
C) Yüzündeki ifadeye bakılırsa, istediğini 
 elde etmiş gibi görünüyor. 
D) Yüzündeki ifadeden ne istediğini  

anlamaya  çalıştık ama başarılı 
olamadık. 

D) Yüzündeki ifadeden anlaşıldığına göre,  
 istediğini elde edecek gibi görünüyor. 
 
 
 
 
 

4. Advertisements are regarded by most 
people as an insidious form of 
brainwashing. 

 
A) Pek çok kişi tarafından reklamlar 

sinsi bir beyin yıkama şekli olarak 
kabul edilmektedir. 

B) Reklamlar sinsi bir şekilde pek çok 
insanın beynini yıkamaktadır. 

C) Pek çok insanın beyni, sinsi bir 
şekilde reklamlar tarafından yıkan- 
maktadır. 

D) Reklamlara karşı olan insanlar, 
onların sinsi bir beyin yıkama aracı 
olduğunu söylemektedir. 

E) Reklamlar sinsi bir şekilde pek çok 
insanı etkilemekte ve onların beyin- 
lerini yıkamaktadır. 

 
 

5. The crowd waiting in the square began 
to grow impat ient as the hours went 
by and the minister didn't turn up.  

 
A) Saatlerce alanda bekledikten sonra, 

bakanın   gelmeyeceğini öğrenen 
kalabalık sinirlendi. 

B) Alanda bakanın gelmesini bekleyen 
kalabalık, saatler ilerledikçe sabır- 
sızlanmaya başladı. 

C) Bakanın konuşması uzadıkça, 
saatlerdir alanda beklemekte olan 
kalabalık sabırsızlanmaya başladı. 

D) Saatler ilerleyip de bakan gelmeyin- 
ce, alanda bekleyen kalabalık 
sabırsızlanmaya başladı. 

E) Bakanın vaktinde gelmemesi, saat 
lerdir alanda bekleyen kalabalık 
arasında huzursuzluğa yol açtı. 

 
 
6. However experienced a person is in 

his job, he may sometimes be 
confronted by a problem he cannot 
handle on his own.  

 
A) Kişinin işiyle ilgili deneyimi arttıkça, tek 

başına üstesinden gelemeyeceği 
problemlerin sayısı giderek azalır.     

B) Kişi işinde çok deneyimli bile olsa, zaman 
zaman çözemeyeceği sorunlarla 
karşılaşabilir. 

C) insan bazen işinde problemlerle 
karşılaşabilir, ancak  tek başına bunların 
üstesinden gelmek kişinin deneyimine 
bağlıdır. 

D) Kişi işinde ne kadar deneyimli olursa   
olsun bazen tek başına üstesinden 
gelemeyeceği bir sorunla karşılaşabilir. 

E) Đnsan işinde ne kadar deneyimliyse, tek 
başına çözemeyeceği bir sorunla 
karşılaşma olasılığı o kadar azdır. 
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7. Significant changes have been observed in 
international relations since the collapse of the 
Soviet Union. 
 
A) Sovyetler Birliği'nden ayrılan cumhuriyetlerin 

uluslararası  ilişkilerinde çok önemli değişiklikler  
olmuştur. 

B) Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana 
uluslararası ilişkilerde önemli değişiklikler 
gözlenmiştir. 

C) Uluslararası ilişkilerdeki önemli değişiklikler 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasına neden 
olmuştur. 

D) Sovyetler Birliği'nin dağılması uluslararası 
ilişkilerin  daha  bir ciddiyetle   ele   alınmasını 
gerektirmektedir. 

E) Sovyetler Birliği dağıldığından beri ülkede 
gözlenen değişikler, uluslararası ilişkileri de 
önemli ölçüde etkilemiştir. 

 
 

8. Agriculture experts focus their researches on 
reducing the reliance on pesticides and 
fertilizers that, when overused, poison the soil . 
 
A) Tanrım uzmanları araştırmalarını, 

fazla kullanıldığında toprağı zehir- 
leyen böcek ilacı ve gübreye 
bağımlılığı azaltma noktasında 
yoğunlaştırmaktadırlar. 

B) Böcek ilacı ve gübre üzerine araştır- 
ma yapan tarım uzmanları, fazla 
kullanıldığında, bu maddelerin 
toprağı zehirlediğini belirtmişlerdir. 

C) Tarım uzmanları, böcek ilacı ve 
gübrenin fazla kullanılmaması 
gerektiğini, aksi takdire toprağın 
zehirlenebileceğini ifade ediyorlar. 

D) Tarımda böcek ilacı ve gübre kulla- 
nımının azaltılması için çalışan 
uzmanlar, fazla kullanıldığı zaman, 
bu maddelerin toprağı zehirlediğini 
söylemektedirler. 

E) Tarım uzmanları, fazla kullanıldığı 
zaman toprağı zehirleyen böcek 
ilacı ve gübrenin az kullanılması 
için çalışmalar yapmaktadırlar. 

 
9. Our taste in clothes is almost the same,     

except     for     your    liking    high-heeled 
shoes. 
 
A) Eğer sen de yüksek topuklu 

ayakkabılardan hoşlandıysan, 
giyim konusundaki zevklerimiz 
hemen hemen aynı olacaktı. 

B) Giyim konusundaki zevklerimiz 
hemen hemen aynı olduğu için, 
senin yüksek topuklu ayakkabılardan   
hoşlanacağını hiç ummuyordum. 

C) Giyim tarzımız birbirine çok 
benziyor ama senin ayakkabıların 
yüksek topuklu. 

D) Senin yüksek topuklu ayakkabılardan 
hoşlanman dışında,  giyim   konusunda 
zevklerimiz hemen hemen aynı. 

E) Yüksek topuklu ayakkabıların 
hariç, giyim konusundaki zevkini 
çok beğeniyorum. 

 
10. For fear that things might get worse, he 

didn't dare to inform the police about his 
being blackmailed. 

 
A) Đşlerin daha kötüye gitmesinden 
  korkarak, şantaj olayını polise bildirmedi. 
B) Đşler giderek daha kötü bir durum 

aldığı halde,  korktuğu için, 
kendisine şantaj yapıldığını polise 
söyleyemedi. 

C) Đşler daha kötüye gidebilir 
korkusuyla,  kendisine şantaj 
yapıldığını polise bildirmeye cesaret 
edemedi. 

D) Kendisine şantaj yapılınca o kadar 
korktu ki olayı polise bildirmeye 
bile cesaret edemedi. 

E) Şantajcılar onu, işler daha kötüye 
gidebilir diye tehdit edince olayı 
polise bildirmekten korktu. 

 
11. The only person in the store when the fire 

broke out was the old night watchman. 
 

A) Yangın çıktığında mağazada, yaşlı 
gece bekçisinden başka kimse 
yoktu. 

B) Yangını, o sırada mağazada bulu- 
nan  yaşlı   gece   bekçisi   çıkarmış 
olabilir. 

B) Yangının ne zaman çıktığını sadece 
o  anda mağazada bulunan yaşlı 
gece bekçisi biliyordu. 

C) Yangını çıkaran, o sırada mağazada 
yalnız olan yaşlı gece bekçisinden 
başkası olamazdı. 

D) Yangın çıktığında mağazadaki tek 
kişi yaşlı gece bekçisiydi. 

 
12. Having discovered that our rivals knew 

about our plan, we felt certain that there was 
a traitor in the group. 

 
A) Grupta bir hain olduğunu ispatla- 

mak için rakiplerimizin planımızı 
bilip bilmediğini araştırdık. 

B) Grupta bir hain olduğu için, rakip- 
lerimiz bizim planımızı öğrenecek- 
lerinden emindiler. 

C) Rakiplerimizin planımızı bildiklerini 
anlayınca grupta bir hain 
olduğundan emin olduk. 

D) Gruptaki hainin kimliğinden emin 
olamadığımız için rakiplerimizin 
planımızı öğrenmelerini önleyeme- 
dik. 

E) Grupta bir hain olduğundan ancak 
rakiplerimizin planımızı bildiğini anlayınca 
emin olabildik. 
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13. Judging from these statistics, the government 
has had a loss of votes, particularly in rural 
areas. 
 
A) Bu istatistiklerden, hükümetin kırsal kesimde bir 

hayli oy kaybına uğradığı anlaşılmaktadır. 
B) Bu istatistiklere bakılırsa, hükümet 

özellikle kırsal kesimde oy kaybına 
uğramıştır. 

C) Bu istatistiklere göre, hükümetin 
özellikle kırsal kesimdeki oy kaybı 
oldukça yüksek. 

D) Bu istatistikler, hükümetin özellikle 
kırsal kesimdeki oy potansiyelini 
gösteriyor. 

E) Bu istatistiklerden çıkan sonuç, 
hükümetin özellikle kırsal kesimde 
oy için çalışmak zorunda olduğunu 
göstermektedir. 

 
 

14. I grew more and more nervous as I thought of 
the approaching interview . 
 
 
A) Gittikçe daha sinirli olmamın 

nedeni, görüşmenin yaklaşmakta 
olmasıydı. 

B) Görüşme günü yaklaştığı için 
kendimi bir hayli gergin hissediyordum. 

C) Görüşmenin yaklaştığını düşün 
dükçe, sinirlerim geriliyor. 

D) Gerginliğimi arttırdığı için, yaklaşmakta 
olan görüşmeyi düşünmemeye çalıştım. 

E) Yaklaşmakta olan görüşmeyi 
düşündükçe daha da gerginleştim. 

 
15. Will your new job involve travelling as often a s 

did your previous one? 
 
A) Yeni işin eskisinde olduğu kadar 

sık seyahat etmeni gerektirecek mi? 
B) Yeni işinde de, eski işinde olduğu 

gibi, çok seyahat etmek zorunda 
kalacak mısın? 

C) Neden, aynı eski işinde olduğu gibi; 
çok sık seyahat etmeni gerektirecek 
bir iş buldun? 

D) Yeni işin eski işinde olduğu kadar 
sık seyahat etmeni gerektirmez 
umarım. 

E) Yeni işinin, eski işinde olduğu kadar 
sık seyahat etmeni gerektirmemesini 
mi istiyorsun? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. If you persist in arriving late, I shall have t o 
report you to the Manager. 

 
A) Israrla geç kalmaya devam etmeseydin,  

seni Müdür'e rapor etmezdim. 
B) Sürekli olarak geç kalan kişileri 

Müdür'e bildirmek zorundayım. 
C) Müdür, geç kalan kişileri kendisine 

bildirmem konusunda ısrar ediyor. 
D) Geç gelmeye devam edersen, seni 

Müdür'e bildirmek zorunda 
kalacağım. 

E) Geç gelmeyi ısrarla sürdürürsen, 
seni Müdür'e rapor etmekten başka 
çarem kalmıyor. 

 
 
 
 
 
17. Working with the mentally handicapped 

requires a considerable amount of patience 
and understanding. 

 
A) Zeka özürlülerle çalışan kişilerin 

bir hayli sabırlı ve anlayışlı 
olmaları gerekmektedir. 

B) Sabır ve anlayış, zeka özürlü kişilerle 
çalışanların mutlaka sahip olması gereken 
özelliklerdir. 

C) Sabır ve anlayıştan yoksun kişiler 
zeka özürlülerle çalışamazlar. 

D) Zeka özürlülerle çalışmak önemli 
ölçüde sabır ve anlayış gerektirmektedir. 

E) Zeka özürlü kişilerin en çok ihtiyaç 
duydukları şeyler sabır ve anlayıştır. 

 
 
18. As he wasn't prepared for such ruthless 

criticism, the writer was really disappointed 
upon reading the review of his book. 

 
A) Kitabi hakkında övgüler bekleyen 

Yazar, çok acımasız bir eleştiriyle 
karşılaşınca hayal kırıklığına uğradı. 

B) Bu kadar acımasız bir eleştiri 
beklemediği için yazar, kitabının 
eleştirisini okuyunca gerçekten 
hayal kırıklığına uğradı. 

C) Kendini acımasız eleştirilere hazır- 
lamış olan yazar, kitabi hakkındaki 
eleştiriyi okuyunca gerçekten çok 
şaşırdı. 

D) Kitabının bu kadar acımasız bir 
şekilde eleştirilmesi yazarın hiç 
beklemediği bir şeydi. 

E) Yazar kendini acımasız eleştirilere 
hazırlamamış olsaydı, kitabının 
eleştirisini okuyunca hayal kırıklığına 
uğrardı. 
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19. Some people are too selfish to care about 
anyone but themselves. 
 
A) Bazı insanlar, kendilerinden başka 

kimseyi düşünemeyecek kadar 
bencil oluyorlar. 

B) Bazı insanlar o kadar bencil 
oluyorlar  ki kendilerinden başka 
kimseyi önemsemiyorlar. 

C) Başkalarını önemsemeyip sadece     
kendine değer vermek ancak bencil 
insanlara özgüdür. 

D) Başkalarına önem vermeyip, sadece 
kendini düşünmek bencilliktir. 

E) Bazı insanların kendilerini aşırı 
derecede önemsemeleri başkalarına 
bencillik gibi geliyor. 

 
20. Despite their being relatively cheap, package 

tours are desired by few people in our country. 
 
A) Ülkemizde paket turlar bir hayli 

ucuz olduğu için, giderek daha 
fazla insan bu yolu tercih etmektedir. 

B) Ülkemizde paket turlar çok ucuza 
geldiği halde, bu yolu tercih 
edenlerin sayısı oldukça azdır. 

C) Kısmen daha ucuz olmalarına rağmen, paket 
turlar ülkemizde çok az kişi tarafından       
rağbet görmektedir. 

D) Daha ucuz olmalarına karşın, paket 
turlar bizim insanımızın pek ilgisini 
çekmemektedir. 

E) Çok ucuz olmamalarına rağmen, 
ülkemizde paket turlara olan talep 
son birkaç yılda bir hayli artmıştır. 

 
 

21. Unplanned urbanization has left many of our big  
cities with serious infrastructure problems. 
 
A) Büyük şehirlerimizdeki altyapı 

sorunlarının çoğu, plansız 
kentleşmeden kaynaklanmaktadır. 

B) Plansız kentleşme, pek çok büyük 
şehrimizi ciddi altyapı sorunlarıyla 
karşı karşıya bırakmıştır. 

C) Büyük şehirlerimizdeki altyapı 
sorunlarının giderilmesi ancak 
ciddi bir kentleşme planı ile 
sağlanabilir. 

D) Altyapı sorunlarının ciddi boyutlara 
ulaşması, pek çok büyük şehrimizin 
yeniden planlanmasını zorunlu 
kılmaktadır. 

E) Plansız büyüme, büyük kentlerdeki 
altyapı sorunlarının hızla 
artmasına neden olmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 

22. He said that they had been obliged to give 
up the scheme through lack of support. 

 
A) Onun dediğine göre, eğer yeterli 

destek bulabilselermiş projeden 
vazgeçmek zorunda kalmazlarmış. 

B) Destek bulamadıkları için projeyi 
ertelemek zorunda kaldıklarını 
söylüyor. 

C) Onun söylediği gibi, projenin 
uygulanabilmesi ancak yeterli 
destek ile mümkün olabilirdi. 

D) Projeyi uygulayabilmek için destek bulmak 
zorunda olduklarını söyledi. 

E) Destek olmadığı için projeden 
vazgeçmek zorunda kaldıklarını söyledi. 

 
23. The secretary in the office not only showed 

me how to use the computer but helped me 
load the data as well. 

 
A) Bilgisayarın nasıl kullanıldığını 

bilmediğim için verileri girme 
 konusunda bürodaki sekreterden yardım 

istedim. 
B) Bürodaki sekreter verileri girerken, 

bir taraftan da bilgisayarın nasıl 
kullanıldığını bana gösterdi. 

C) Bürodaki sekreter ne bilgisayarı 
kullanma ne de verileri girme 
konusunda bana yardımcı oldu. 

D) Hem veri girme hem de bilgisayarın 
  incelikleri konusunda bürodaki sekreterden  
  bir hayli yardım aldım. 

E) Bürodaki sekreter, bilgisayarı nasıl 
kullanacağımı göstermekle kalmadı, verileri 
girmeme de yardım etti. 

 
24. The case has deteriorated to such an extent 

that we must do something without delay. 
 

A) Müdahale etmekte geciktiğimiz için 
olay içinden çıkılmaz bir hal aldı. 

B) Olayın daha kötü bir hal almasını 
istemiyorsak vakit geçirmeden 
harekete geçmeliyiz. 

C) Olay öyle kötü bir hal aldı ki vakit 
geçirmeden bir şeyler yapmalıyız. 

D) Olayın giderek daha kötü bir hal 
aldığını çok önceden görüp bir şeyler 
yapmalıydık. 

E) Böyle karmaşık olaylarda ancak yerinde ve 
zamanında kararlar alırsak sonucun kötü  
olmasını önleyebiliriz. 
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25. Only when he was halfway through the hook did 
he begin to be interested in the plot. 
 
A) Demek kitabın yarısını okuduktan 

sonra konu ilginç gelmeye başladı. 
B) Ancak kitabın yarısına gelince 

konu ilgisini çekmeye başladı. 
C) Kitabin yarısına gelinceye kadar 

konu hiç ilgisini çekmemiş mi? 
D) Kitabın ortalarına doğru konunun 

ilginçleşmeye başladığını söylüyor. 
E) Kitabı ancak yarısına kadar 

okumuştu ki konusunun ilginç 
olmadığına karar verdi. 

 
26. Fossils have shown us that about 350  million  

years ago  some forms of life began to leave the 
sea and to live on land. 
 
A) Fosillerin gösterdiğine göre, 350 

milyon yıl kadar önce bazı canlı 
türleri denizi terk edip karada 
yaşamaya başlamıştır. 

B) Yaklaşık 350 milyon yıl önce bazı 
canlı türlerinin denizden ayrılıp 
karaya çıktıklarını fosillerden 
öğrendik. 

C) Fosillerden öğrendiğimize göre, bazı 
canlı türlerinin denizden ayrılıp 
karada yaşamaya başlamaları 
yaklaşık 350 milyon yıl önce 
gerçekleşmiştir. 

D) Fosiller bize, 350 milyon yıl kadar 
önce, bazı canlı türlerinin denizden 
ayrılıp karada yaşamaya 
başladıklarını göstermiştir. 

E) 350 milyon yıl önce bazı canlı 
türlerinin denizi terk edip karada 
yaşamaya başladıklarını gösteren 
fosiller bulunmuştur. 

 
27. In  Britain,   around  250  ports  all round th e 

country's long coastline handle  more  than  350  
million tones of goods a year. 
 
A) Đngiltere'nin uzun kıyı şeridindeki 

250 liman, yılda 350 milyon ton 
civarında malı işlemden 
geçirebilecek kapasitededir. 

B) Đngiltere çok uzun bir kıyı şeridine 
sahip olduğu için, 250'den fazla 
limanda yılda yaklaşık 350 milyon 
ton malla ilgilenebilmektedir. 

C) Đngiltere'de, ülkenin uzun kıyı 
şeridindeki 250 dolayında liman 
yılda 350 milyon tondan fazla malla 
ilgilenmekledir. 

D) Đngiltere'nin uzun kıyı şeridinde 
yaklaşık 250 liman vardır ve yılda 
350 milyon tonun üzerinde mal bu 
limanlarda işlemden geçmektedir. 

E) 250'den fazla limanda yaklaşık 350 
milyon ton malla ilgilenebilmesi, 
Đngiltere'nin çok uzun bir kıyı 
şeridine sahip olması sayesinde 
gerçekleşebilmektedir. 

 

28. He had to obtain a large loan from the bank 
in order to expand his business. 

 
A) Đşini büyütmek için bankadan 

yüklü bir kredi çekmek zorunda 
kaldı. 

B) Đşini büyütmesi ancak bankadan 
büyük miktarda kredi çekmesiyle 
mümkün olabilirdi. 

B) Bankaya çok fazla borcu 
olmasaydı, işini büyütme fikrinden 
vazgeçmek zorunda kalmazdı. 

C) Önce bankaya olan borcunu 
ödemek zorunda olduğu için, işini 
büyütemedi. 

E) Đşini iflastan kurtarabilmek için 
bankadan büyük miktarda kredi 
çekmek zorunda kaldı. 

 
 
 
29. A great majority of secretaries are women, 

but in the higher positions of the business 
world women are in a minority. 

 
A) Sekreterlik işlerinin büyük bir 

bölümünü bayanlar yapmaktadır 
fakat üst düzeydeki islerde çalışan 
kadınların sayısı çok azdır. 

B) Çalışan kadın sayısı gittikçe arttığı 
halde, yoğunluk sekreterlik 
işlerinde olmakta, üst düzey işlerde 
çalışanların sayısı ise yine azınlıkta 
kalmaktadır. 

C) Sekreterlerin büyük bir çoğunluğu 
bayandır ancak iş dünyasının üst 
düzeylerinde kadınlar azınlıktadır. 

D) Çalışan kadınların büyük bir 
çoğunluğu sekreterlik yapmaktadır 
ve iş dünyasının üst düzeylerinde 
kadınların sayısı oldukça azdır. 

E) Üst düzeydeki işlerde bir hayli 
azınlıkta olan kadınlar, çoğunlukla 
sekreter olarak çalışmaktadırlar. 

 
30. On  the last  excavation,  the archeologists 

unearthed a vase which they think is over 
5,000 years old. 

 
A) Arkeologların son kazıda buldukları 

vazonun, 5000 yaşından fazla olduğu 
tahmin edilmektedir. 

B)  Arkeologlar, son kazıda bulunan 
vazonun 5000 yaşından fazla 
olabileceğini söylediler. 

D) Son kazıda bulunan vazoyu inceleyen     
  arkeologlar, vazonun 5000 yaşından   

fazla olduğunu tahmin etmektedirler. 
D) Son kazıda arkeologlar, 5000 yaşından  

 fazla olduğunu tahmin ettikleri bir vazo 
buldular.  

E) 5000 yaşından fazla olduğu tahmin 
edilen vazo, arkeologların yaptığı 
son kazılar sırasında bulundu. 
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31. Although the factory stood some distance from 
the main road, the roar of machinery could be 
heard quite clearly. 
 
A) Anayolla arasındaki mesafenin 

uzun olmasına rağmen, fabrikadaki 
makinelerin çıkardığı ses çok net 
duyuluyordu.              

B) Fabrika anayoldan biraz uzakta 
olduğu halde, makinelerin 
gürültüsü çok net duyulabiliyordu. 

C) Fabrikadaki makineler o kadar çok 
gürültü yapıyordu ki, aradaki  
mesafeye rağmen, bu ses 
anayoldan bile duyulabiliyordu. 

D) Fabrika anayoldan bir hayli uzağa 
yapılsaydı bile, makinelerin 
çıkardığı ses yine duyulurdu. 

E) Anayoldan bir hayli uzakta olan 
fabrikada makinelerin çıkardığı 
gürültüyü, bulunduğumuz yerden 
çok net duyabiliyorduk. 

 
32. Zimbabwe's annual rice consumption of 18,000 

tones is entirely imported . 
 
A) Zimbabwe, yıllık pirinç tüketiminin 

18.000    tonluk    bölümünü    ithal 
etmektedir, 

E) Zimbabwe, yıllık pirinç üretiminin 
18,000 tonunu ihraç etmektedir. 
Kendi tüketiminin dışında 

C) Zimbabwe, yılda toplam 18.000 ton 
pirinç ihraç etmektedir. 

D) Zimbabwe'de pirinç yetiştirilmesine 
rağmen,  yıllık tüketimin, 18.000 
tonu ithal edilmektedir. 

E) Zimbabwe'nin yıllık 18.000 ton 
olan pirinç tüketiminin tamamı 
ithal edilmektedir. 
 

33. Medical researchers seek ways to eliminate 
disease through prevention and cure. 
 
A) Tıbbi araştırmacılar, önlem ve 

tedavi yoluyla hastalıkları ortadan 
kaldırmanın yöntemlerini araştırmaktadırlar. 

B) Tıbbi araştırmacılar, hastalıkların 
tedavisinden çok, önlemleri üzerinde 
durmaktadırlar. 

C) Tıbbi uzmanlar, hastalıkların tedavi yoluyla       
değil, ancak önlemlerinin geliştirilmesiyle yok 
edilebileceğini ileri sürmektedirler. 

D) Pek çok hastalığın tedavisini bulmuş olan bilim 
adamları, şimdi de hastalıkları önlemek için 
araştırmalar yapmaktadırlar. 

E) Tıbbi araştırmacılar, hastalıkları tedaviyle  
olduğu kadar önleme yoluyla da ortadan  
kaldırmanın yöntemleri üzerinde  
çalışmaktadırlar. 
 
 
 
 
 

 

34. Experts point out that 85 per cent of the 
accidents occurring in city centres result 
from driver error. 

 
A) Uzmanlar, şehir içinde sürücü 

  hatalarından kaynaklanan kazaların  
  % 85 oranında arttığına dikkati 

çekmektedirler. 
B) Uzmanlara göre, şehir içinde olan 

kazaların. % 85 i sürücü hatasın 
dan kaynaklanmaktadır. 

C) Uzmanlar, şehir içinde olan kazaların  
  % 85 inin sürücü hatasından 

kaynaklandığını belirtmektedirler. 
D) Uzmanlar, şehir içinde olan kazaların  
  % 85 inde sürücülerin hatalı bulunduğunu 

ileri sürmüşlerdir. 
E) Uzmanların iddiasına göre, şehir 

içinde olan kazaların % 85  inden 
sürücüler sorumludur. 

 
35. The doctor told me that the first sign of the 

disease was a slight feeling of faintness. 
 

A) Doktor bana, hastalığın ilk belirtisinin     
  hafif bir baygınlık hissi olduğunu söyledi. 
B) Doktor, bu hastalığın zaman zaman 

bayılmalara neden olabileceğini 
söyledi. 

C) Doktor bana, bu hastalığın en yaygın      
  belirtisinin ani bayılmalar olduğunu söyledi. 
D) Doktorun dediğine göre bu hastalık 

insanda hafif bir baygınlık hissi 
yaratabilirmiş. 

E) Doktor, bendeki hafif baygınlık 
hissinin henüz teşhis edemediği bir 
hastalıktan kaynaklandığını 
söyledi. 

 
36. Even standing on a chair wouldn't have 

helped her reach the light bulb, so she had 
to ask her neighbour for help . 

 
A) Sandalyeye çıktığı halde ampule 

yetişemeyince,    komşusuna gidip 
ondan yardım istedi. 

B) Ampule yetişmek için sandalyeye 
çıkması bile işe yaramazdı,   bu 
yüzden komşusundan yardım 
istemek zorunda kaldı. 

C) Ampule yetişmek için sandalyeye 
çıktı, ancak o da işe yaramayınca 
komşusundan yardım istemek 
zorunda kaldı. 

D) Sandalyeye çıkıp ampule yetişmeye 
çalışacağına, komşusundan yardım 
isteyebilirdi. 

E) Ampule yetişmek için sandalyeye 
çıkmayı deneseydi, belki de 
komşusundan yardım istemek 
zorunda kalmazdı. 
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37. The extent of a forest can be best seen from, t he 
top of a mountain. 
 
A) Ormanın tümünü görebilmek için 

en iyj yöntem bir dağın tepesine 
çıkmaktır. 

B) Bir ormanın büyüklüğü en iyi bir 
dağın tepesinden görülebilir. 

C) Ormanı daha iyi görebilmek için 
bir dağın tepesine çıkmak gerekir, 

D) Bir ormanın nereye kadar uzandı- 
 ğını ancak bir dağın tepesine çıkarsanız 

görebilirsiniz. 
E) Bu orman o kadar geniş ki bir dağın tepesine  
 çıkmadan tamamı görülemez 
 

38. In-job training is an inevitable consequence of  
the rapidly changing technologies and 
applications. 
 
A) Hızla değişen teknolojilerin uygulanabilmesi  
 için kaçınılmaz olarak meslek içi eğitim 

gerekmektedir. 
B) Teknolojinin hızla gelişmesi sonucu  
 mesleki eğitim daha bir önem kazanmıştır. 
C) Teknolojilerin hızla değişmesi, 

bunların uygulanabilmesi için  
meslek içi eğitimi zorunlu 
kılmaktadır. 

D) Değişen teknolojiler ve bunların 
uygulamaları sonucu mesleki 
eğitim kaçınılmaz olmuştur. 

E) Meslek içi eğitim hızla değişen 
teknolojilerin ve uygulamaların 
kaçınılmaz bir sonucudur. 

 
 
 

39. Usually the migration from the cast to the west  
is accelerated towards summer due to the 
seasonal employment . 
 
A) Genellikle doğudan batıya olan 

göç mevsimlik işler yüzünden yaza 
 doğru hızlanır. 
B) Genellikle işçiler yazın mevsimlik 
 isler için doğudan batıya göç ederler. 
C) Yaza doğru doğudan batıya olan göçün 

hızlanması genellikle mevsimlik işler 
yüzündendir. 

D) Genellikle yaza doğru mevsimlik isçilere olan 
ihtiyaç artar ve 
böylece doğudan batıya göç başlar. 

E) Doğudan batıya göç genellikle, 
 mevsimlik işlerin yoğun olduğu yaza doğru 

hızlanır. 

 

 

 

 

 

 

 

40. Since they closely concern all living things, 
we all have to be very sensitive to 
environmental problems. 

 
A) Bütün canlıları etkilemeye başlayan 

çevre sorunlarıyla hepimiz yakından 
ilgilenmek zorundayız. 

B) Bütün canlıların varlığını tehdit 
eden çevre sorunlarına karşı duyarlı 
olmak hepimiz için bir zorunluluk 
haline gelmiştir. 

C) Cevre kirliliğinin derinden etkilediği 
canlı türlerini kurtarmak için hepimiz bir 
şeyler yapmalıyız. 

D) Çevre kirliliği bazı canlı türlerini o kadar 
kötü etkiledi ki hiçbirimiz bu soruna karşı 
duyarsız kalamayız. 

E) Bütün canlıları yakından ilgilendirdiği için 
  çevre sorunlarına karşı hepimiz çok 
  duyarlı olmak zorundayız. 
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