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TEST 2 
 

1. We'd never expected you to be able to persuade 
such an obstinate person as him. 
 
A) Bu kadar inatçı bir insanı ikna 

edemeyeceğini biz zaten biliyorduk. 
B) Onu ikna etme konusunda kararlı ol- 

duğuna göre çok inatçı biri olmalısın. 
C) Onun kadar inatçı bir insanı ikna 

 edebileceğini hiç ummuyorduk. 
D) Onu bu kadar kısa sürede ikna 

edeceğini doğrusu hiç beklemiyorduk. 
E) Onun kadar inatçı bir insanı nasıl ikna 
 edebildiğini hala anlamış  değiliz. 
 
 
 
 

2. The jury was eventually convinced that the 
accused had nothing to do with the robbery 
 
A) Jüri, sanığın soygunla ilişkisini 

gösteren kanıtları görünce nihayet 
ikna oldu. 

B) Jüri, sanığın soygunla bir ilişkisinin 
olmadığına kesinlikle emindi. 

C) Sonunda sanık, soygunla hiç bir 
ilgisinin bulunmadığına jüriyi ikna 
etti. 

D) Jüri, sanığın soygunla bir ilgisinin 
bulunmadığı konusunda tam 
olarak ikna olmadı. 

E) Sonunda jüri, sanığın soygunla bir 
 ilgisinin olmadığına ikna oldu. 
 

3. It's only natural that there exists a generation  
gap between parents and their children, 
considering our rapidly changing world. 
 
A) Hızla değişen dünyamız göz önüne 

alındığında,  ebeveynlerle çocukları 
arasında kuşak çatışmasının 

 olması çok doğaldır. 
B) Dünyamızın hızla değişmesi, doğal 

olarak, ebeveynlerle çocukları 
arasında kuşak çatışmasına neden 
olmaktadır.    

C) Dünyamız o kadar büyük bir hızla 
değişmektedir  ki   bunun   sonucu 
olarak ebeveynlerle çocukları 
arasında kuşak çatışmasının 
olması çok doğaldır. 

D) Ebeveynlerin, hızla değişen dünyamızı  
 göz önüne alıp,çocuklarıyla aralarında  
 bir kuşak çatışmasının olmasını doğal  
 karşılamaları gerekmektedir. 
E) Dünyamızın hızla değişmesinin doğal     
 bir  sonucu, ebeveynlerle çocukları arasında   

doğan kuşak çatışmasıdır. 
 
 
 
 
 

4. In agriculture and industry, the progress of 
a country depends on the skilful hands of its 
workers 

 
 

A) Bir ülkenin tarımsal ve endüstriyel 
kalkınması ancak işçilerin becerikli elleriyle 
mümkündür. 

B) Tarım ve endüstri alanında bir ülkenin 
gelişmesi, işçilerinin çalış- 
kanlığına bağlıdır. 

C) Kalkınmış bir ülkede bile tarım ve endüstri,   
işçilerin el becerisine 
dayanmaktadır. 

D) Tarımda ve endüstride bir ülkenin 
ilerlemesi,  işçilerinin becerikli 
ellerine bağlıdır.  

E) Tarımda ve endüstride bir ülkeyi ileriye   
götürecek olan;   işçilerinin 
 hamarat elleridir. 

 

5. The provision of safe-drinking-water 
should be one of the primary duties of 
municipalities.  

 
A) Belediyeler, güvenli içme suyu sağlama 

konusuna öncelik tanımalıdırlar. 
B) Güvenli içme suyu sağlamak, belediyelerin  

başlıca görevlerinden biri olmalıdır. 
C) Güvenli içme suyu sağlamak belediyelerin 

en önemli görevlerinden biridir. 
D) Güvenli içme suyu kaynakları yaratmak    

belediyelerin öncelikli amaçlarından biri 
olmalıdır. 

E) Belediyelerin en önemli görevi, içme suyu 
kaynaklarını temiz ve güvenli 
hale getirmektir. 

 
6. Regular class attendance and steady year-

long study are very important factors 
contributing to success in final exams . 

 
A) Derslere düzenli devam edip, yıl boyunca 

sistemli çalışan öğrenciler final 
sınavlarında başarılı olurlar.    

B) Final sınavlarında başarılı olabilmek için 
derslere düzenli devam etmek 
ve yıl boyu sistemli çalışmak 
gerekmektedir. 

C)  Final sınavlarında başarılı olmamızı 
sağlayacak en önemli faktörler; 
derslere düzenli devam etmek ve yıl boyu 
sistemli çalışmaktır 

D)  Final sınavlarında başarıyı etkileyen 
faktörler arasında en önemlileri  

 derslere düzenli devam etme ve yıl boyu 
sistemli çalışmadır 

E) Derslere düzenli devam etme ve yıl 
boyunca sistemli çalışma, final 
sınavlarında başarıyı etkileyen çok önemli 
faktörlerdir. 
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7. Usually women drivers prefer small cars 
because they are easy to park. 
 
A) Park etmekte zorlanan bayan sürücülerin, 

çoğunlukla küçük arabalar tercih etmeleri 
gerekir.  

B) Park etmesi kolay olduğu için, küçük arabalar 
çoğunlukla bayan sürücüler tarafından tercih     

 edilmektedir. 
C) Bayan sürücüler küçük arabaları, genellikle, 

park etmesi kolay olduğu için tercih ediyorlar. 
D) Küçük arabaları park etmek daha kolay olduğu 

için, bayan sürücülerin tercihi bu yönde 
olmalıdır. 

E) Genellikle bayan sürücüler tarafından kullanılan    
küçük arabaları park etmek oldukça kolaydır. 

 
8. On the one hand, technology makes life easier 

for man, but on the other hand, it endangers his 
existence. 
 
A) Teknoloji insanın yaşamını kolaylaştırmaktadır   

ancak bir   taraftan da varlığını tehdit 
etmektedir. 

B) insan, yaşamını kolaylaştırmak için teknolojiler 
üretmektedir fakat bu arada varlığını da  
tehlikeye sokmaktadır. 

C) Teknolojik gelişmeyle yaşamını kolaylaştırmaya 
çalışırken varlığını tehlikeye sokan yine insanin 
kendisidir. 

D) Teknoloji, bir yandan insanın yaşamını 
kolaylaştırırken,  öte yandan varlığını tehlikeye    
sokmaktadır. 

E) insanın, yaşamını kolaylaştırmak için ürettiği 
teknolojiler, bir taraftan da varlığını tehdit 
etmektedir. 

 
 
 

9. Talking to people with different opinions from 
yours enables you to see things from other 
perspectives as well . 
 
A) Olaylara farklı açıdan bakabilmek 

için, görüşleri sizinkilerden farklı 
olan insanlarla da konuşmamız 
gerekir. 

B) Sizinkilerden farklı görüşlere sahip 
olan insanlarla konuşmazsanız- 
olayları değişik açılardan görmeyi, 
öğrenemezsiniz. 

C) Görüşleri sizinkilerden farklı olan 
kişilerle konuşmak, olayları başka 
açılardan da görmenizi sağlar. 

D) Çeşitli insanlarla konuşarak değişik görüşler 
edinebilir, olaylara başka açılardan 
bakabilirsiniz. 

E) Farklı görüşlere sahip insanlarla 
konuşmak, olayları değişik yönle- 
riyle görebilmeniz açısından gereklidir. 

 

 

 

 

 

10. They hope to have doubled or even tripled 
the firm's volume of business by the end of 
the year 

 
A) Şirketin iş hacmini yıl sonuna kadar iki 

hatta üç katına çıkarmayı umuyorlar. 
B) Yıl sonuna kadar iki ya da üç şirketle  
 daha bağlantı kurmayı umuyorlar.  
C) iki üç şirketin yıl sonuna kadar 

yapmış oldukları iş hacmi umut    
vericiydi.          

D) Yıl sonuna kadar yapmış oldukları 
işin iki üç kat daha fazla olacağını 
umuyorlardı. 

E) Şirketin iş hacmini iki üç katına 
çıkarmak ancak yıl sonuna doğru 
gerçekleşebildi.  

 

 

 

 

 
11. Better policies are needed for a revival of 

economic growth in the country. 
 

A) Ülkedeki ekonomik büyümenin 
yeniden canlanması için daha iyi 
politikalara ihtiyaç vardır. 

B) Bir ülkenin kalkınması için çok iyi 
ekonomik politikaların izlenmesi 
gerekmektedir. 

C) Ülkedeki ekonomik büyüme ancak 
daha iyi politikaların izlenmesiyle 

  sağlanabilir. 
D) ülke ekonomisinin yeniden canla- 

nıp büyümesi çok iyi politikaların 
izlenmesiyle mümkün olabilir. 

E) Ülkedeki ekonomik büyümenin hız- 
lanması için daha iyi politikalar 
üretilmelidir. 

 
 
 
 
 
12. For many people it is one of the most 

difficult tasks to admit their faults. 
 

A) Đnsanlar genellikle kendilerine zor gelen 
işlerde çok hata yaparlar. 

B) Çok kişinin görev aldığı bir işin en zor yanı, 
yapılan hataların sorum- 
lusunu bulmaktır. 

C) Pek çok insan, yaptığı hataları kabul etmek 
yerine, işin zor olduğu- 
nu iddia eder, 

D) Pek cok insan için hatalarını kabul etmek 
en zor işlerden biridir. 

E) Çoğu insan için en zor iş, yaptığı hatayı 
kabul etmektir. 
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13. I don't know what decisions were taken at the 
conference because our representative hasn't 
reported to me yet. 
 
 
A) Toplantıda alınan kararları henüz öğrenemedim  

çünkü  temsilcimiz, bana rapor vermedi. 
B) Temsilcimiz henüz bana rapor vermediği için  

konferansta ne gibi kararlar alındığını 
bilmiyorum. 

C) Temsilcimiz bana raporunu ulaştırana dek 
konferansta ne gibi kararlar aldıklarını 
öğrenemeyeceğim. 

D) Temsilcimizin konferansla ilgili raporu bana 
henüz ulaşmadı, bu yüzden kararımın 
ne olacağını bilmiyorum. 

E) Temsilcimiz bana rapor vermezse, konferansta 
alınan kararları nasıl öğreneceğim bilmiyorum. 

 
 
 

14. It was fairly easy for the young to get used to  the 
new metric system, but the situation was just 
the opposite for the old. 
 
A) Yeni olgu sistemine alışmak gençler için 

oldukça kolaydı ancak yaşlılar için durum tam 
tersiydi 

B) Yeni olgu sistemini gençler çok kullanışlı buldu 
ama yaşlılar hiç de öyle düşünmüyordu. 

C) Yeni olgu sistemini gençler kolayca 
kullanabildiği halde yaşlılar için durum pek umut 
verici değildi. 

D) Gençlerin kolayca desteğini kazanan yeni olgu 
sistemine yaşlılar şiddetle karşı çıktı. 

E) Gençler yeni olgu sistemini kolayca 
kullanabilirken, yaşlıların durumu bunun tam 
tersiydi. 

 
 
 

15. The decay of teeth is one inevitable   product of 
civilization and sophisticated foods. 
 
A) Diş çürümesi, uygarlığın ve karma- 

şık yiyeceklerin kaçınılmaz bir so- 
nucudur. 

B) Uygarlığın getirdiği karmaşık ürün- 
ler, kaçınılmaz olarak diş çürüme- 
lerine neden olmaktadır. 

C) Uygarlığın beraberinde getirdiği 
karmaşık yiyeceklerin diş çürüme- 
sine yol açması kaçınılmazdır. 

D) Uygarlığın kaçınılmaz bir sonucu, 
karmaşık ürünlerden kaynaklanan 
diş çürümesidir. 

E) Diş çürümesi, uygarlığın gelişmesi 
ve ürünlerin karmaşık bir hal  
alması sonucu kaçınılmaz olmuş  
tur. 

16. Until recently, there was no 
international agreement that forbade 
whaling. 

 
A) Geçenlerde alınan uluslararası bir kararla,  

balina avcılığı yasaklanmıştır.  
B) Uluslararası bir anlaşma olmadığı 

sürece balina avcılığı yasaklanamaz. 
C) Birkaç ay önce, balina avcılığının 

yasaklanması için uluslararası bir 
anlaşmaya varıldı. 

D) Yakın zamana kadar, balina 
avcılığını yasaklayan uluslararası 
bir anlaşma yoktur. 

E) Uluslararası bir anlaşmaya varma- 
 dan balina avcılığı önlenemez 

 
 
 
 
17. This map will appeal mostly to 

mountaineers because of the emphasis  
on ascent routes in the region. 

 
A) Pek çok dağcı, bölgedeki tırmanma 

yollarını vurgulaması bakımından, bu 
haritayı tercih etmektedir. 

B) Bölgedeki tırmanma yollarını 
  vurgulayan bu harita çoğunlukla- 
  dağcılar tarafından kullanılacaktır.  
C) Bölgedeki tırmanma yollarını 
  vurguladığı için bu harita daha çok  
  dağcılara hitap edecektir.  
D) Bölgedeki dağcılar çoğunlukla, bu 
  haritada vurgulanan yollan izleyerek 
  tırmanırlar.  
E) Bu harita, bölgedeki tırmanma 
  yollarını vurguladığı için, en iyi 
  dağcıların bile işine yarayacaktır 

 
 
 
 

18. Various facilities have been provided by the 
university to enable students to do 
research. 

 
A) Üniversite, araştırma yapmak isteyen 

öğrencilere çeşitli kolaylıklar 
sağlamaktadır.  

B) Araştırma yapmak isteyen öğrenciler, 
üniversitenin kendilerine bazı kolaylıklar 
sağlamasını istemişlerdir. 

C) Üniversitenin sağladığı kolaylıklar, pek 
çok öğrenciyi araştırma yapmaya teşvik 
etmiştir. 

D) Öğrencilerin araştırma yapabilmeleri için 
üniversite tarafından çeşitli kolaylıklar 
sağlanmıştır. 

E) Öğrencileri araştırma yapmaya 
yönlendirmesi için üniversitenin bazı 
kolaylıklar sağlaması istenmiştir 
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19. In contrast with the speed of technological 
changes, traditional changes take a 
considerable amount of time . 
 
A) Gelenekler, teknolojinin değiştiği 

kadar hızlı bir şekilde değişmemektedir. 
B) Teknolojik gelişmelerdeki hızın aksine, 

geleneklerin değişmesi bir hayli zaman 
almaktadır.  

C) Teknoloji hızla değiştiği halde,  
geleneklerin değişmesi oldukça uzun 
sürmektedir. 

D) Geleneklerin değişmesi uzun zaman 
alırken, teknolojik değişmeler büyük  
bir süratle gerçekleşmektedir. 

E) Teknolojinin hızla ilerlemesi geleneklerinde 
büyük ölçüde neden olmuştur. 

 
20. Men are now able to produce more and more 

raw materials by artificial means. 
 
A) Şimdi insanlar, yapay yollarla 

üretilmiş hammaddelere daha çok 
gereksinim duymaktadırlar. 

B) Đnsanların daha çok üretim yapa- 
bilmeleri, yapay hammaddelerin 
arttırılması anlamına gelmektedir,    

C) Đnsanların gittikçe daha çok üretim  
yapabilmeleri yapay hammaddelerin 
artması sayesinde olmuştur. 

D) Şimdi daha çok yapay hammaddeye 
sahip olan insanlar, gittikçe daha çok 
üretim yapabilmektedirler. 

E) Đnsanlar şimdi yapay yollarla giderek 
daha çok hammadde üretebilmektedirler. 

 
21. He must have drawn the car to the side and 

waited until the fog cleared away. 
 
A) Arabasını kenara çekip sis kalkıncaya kadar 

beklemeliydi. 
B) Arabayı kenara çekip sis kalkıncaya kadar 

beklemiş olmalı. 
C) Sis bastırınca arabayı kenara çekip 

beklemek zorunda kaldı. 
D) Arabayı kenara çekip sisin azalmasını 

beklemesi gerekirdi. 
E) Arabayı kenara çekip sisin kalkmasını beklerdi. 

 
22. Whether high blood pressure is a disease or a 

symptom is a much debated question, 
 
A) Yüksek tansiyonun bir hastalık mı 

yoksa belirti mi olduğu çok tartışılan bir 
konudur. 

B) Yüksek tansiyonun ne gibi hastalıklara yol 
açtığı hala tartışılmaktadır. 

C) En çok tartışılan konu, yüksek tansiyonun bir 
hastalık olup olmadığı ve 
belirtilerinin neler olduğuydu. 

D) Yüksek tansiyonun bazı hastalıkların belirtisi 
olup olmadığı bir tartışma konusudur. 

E) Yüksek tansiyon hastalığının nedenleri pek çok 
tartışmanın konusu olmaktadır. 

 
 

23. Before you set out to look for ways to 
eliminate a problem, you need to find its 
source 

 
 

A) Bir sorunun kaynağını bulmadan 
onu ortadan kaldırmaya çalışmanın pek 
yararı olmaz. 

B) Bir sorunu tamamen ortadan 
kaldırabilmeniz için önce sorunun 
kaynağını bulmanız gerekir, 

C) Bir sorunun kaynağını bulmadan, 
o sorunu ortadan kaldıracak 
yöntemleri belirleyemezsiniz 

D) Bir sorunu ortadan kaldırmak için 
en iyi yöntem, önce sorunun    
kaynağını bulmak, sonra onu yok 
etmenin yollarını aramaktır. 

E) Bir sorunu ortadan kaldırmanın 
yollarını aramaya koyulmadan 
önce sorunun kaynağını bulmanız 
gerekir. 

 
24. I can't bear people who try to conceal their 

own shortcomings but very much enjoy  
revealing others 

 
A) Bazı insanlar kendi kusurlarını görmezler 

ama başkalarının hatalarını yüzüne 
vurmayı çok severler. 

B) Kendi kusurlarını görmeyip, başka- 
larının kusurlarını açığa çıkarmaya. 
çalışan insanları hiç çekemiyorum. 

C) Bazı insanlar, kendi kusurlarını giz- 
lemek için ellerinden geleni yaparlar 
fakat başkalarınkini açığa çıkar- 
maktan büyük mutluluk duyarlar. 

D) Kendi kusurlarını gizlemeye çalışan 
ama başkalarınkini açığa çıkar- 
maktan büyük zevk duyan insanlara 
katlanamıyorum.     

E) Benim katlanamadığım şey, başka- 
larının kusurlarıyla uğraşan ve 
bunları açığa çıkarmaktan büyük 
zevk alan insanlardır. 

 
25. A  special  committee  was  set  up  to  

investigate the allegations about the 
medicine company 

 
A) Đlaç şirketi, kendileri hakkında çıka- 

rılan iddiaları araştırması için bir 
kurul oluşturdu. 

B) Đlaç şirketiyle ilgili iddiaları araştır- 
mak üzere özel bir kurul oluşturul- 

 du. 
C) Özel olarak kurulan bir heyet, ilaç 

şirketi hakkındaki iddiaları araştı- 
racak. 

D) Oluşturulan özel heyet ilaç şirketiyle 
 ilgili olarak çeşitli iddialar ileri sürdü. 

E) Komite, özellikle ilaç şirketiyle ilgili 
olan iddiaları araştırdı. 
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26. No matter how much care is taken, conflicts 
between generations are inevitable. 
 
A) Ne kadar özen gösterilirse gösteril- 

sin kuşaklar arası çatışmalar kaçınıl- 
mazdır. 

B) Kuşaklar arası çatışmaları en aza 
indirgemek için özel bir çaba göste- 
rilmesi gerekir. 

C) Büyük bir özen gösterilse bile, 
kuşaklar arasında mutlaka çatış- 
malar olacaktır. 

D) Her ne kadar kuşaklar arası çatış- 
malar kaçınılmaz ise de çok dikkat 
edildiğinde bunlar azalabilir. 

E) Kuşaklar arası çatışmalardan 
kaçınmak için çok büyük bir özen 
gösterilmelidir. 

 
27. His extreme ambition brought him to the top of 

his career. 
 
A) Aşırı hırsı onu mesleğinde en üst 

noktaya getirdi. 
B) Onun tek amacı mesleğinde en üst 

noktaya gelmekti, 
C) Mesleğinde en üst noktaya gelmesi 

aşırı hırsı sayesinde olmuştur.      
D) Mesleğinde en üst noktaya gelebil- 

mesi için, insanın çok hırslı olması 
gerekir. 

E) Aşırı hırsı sayesinde mesleğinde 
çok ilerledi. 

 
 

28. The thieves might have broken into the 
warehouse through the window with a faulty 
catch. 
 
A) Hırsızlar, deponun penceresinden 

kaçmaya çalışırken yakalandılar. 
B) Hırsızlar depoya camı kırık olan 

pencereden girmiş olmalılar. 
C) Hırsızlar depoya, kolu bozuk olan 

pencereden girmiş olabilirler. 
D) Hırsızlar, depoyu soyduktan sonra 

pencereden kaçtılar. 
E) Pencereden girip depoyu soyan 

hırsızlar hala yakalanamadı 
 

29. During the first fifteen years of the Common 
Market, remarkable progress was noted in the 
economic situations of the six founder 
countries. 
 
A) Đlk on beş yıl Ortak Pazarın altı üyesi 

vardı ve bu ülkelerin ekonomileri son 
derece gelişmişti. 

B) Ortak Pazarın ilk on beş yılında altı 
kurucu ülkenin ekonomik yapılarında 
göz kamaştırıcı bir gelişme kaydedil- 
miştir. 

C) Ortak Pazara üye altı ülkenin 
ekonomik yapısı ilk on beş yılda  
dikkati çekecek ölçüde gelişti. 

D) Ortak Pazarın kurucusu olan altı 
ülkede ilk on beş yılda, ekonomik 
yönden göze çarpacak bir gelişme 
gözlendi. 

E) Ortak Pazara ilk on beş yıl sadece 
altı üye alındı ve bu ülkelerin 
ekonomik durumlarındaki gelişme 
çok yakıdan takip edildi. 

 
30. The latest model of this car uses much less 

petrol than the previous ones. 
 

A) Bu arabanın son modeli diğerlerine 
göre biraz daha az benzin tüketiyor. 

B) Bu son modelin benzin tüketimi 
önceki modellerden çok daha fazla. 

C) Bu arabanın en son modeli  önceki- 
lerden çok daha az benzin tüketiyor. 

D) En son model olan bu arabanın 
benzin tüketimi diğerlerininki 
kadar fazla değil. 

E) En son üretilen modellerin içinde 
en az benzini bu araba tüketiyor. 

 
 
31. Grape juice quenches thirst promptly, even 

when taken in small amounts . 
 

A) Az miktarda içilen üzüm suyunun 
susuzluğu bastırdığı bilinmektedir. 

B) Çok az miktarlarda alınsa bile 
üzüm suyu susuzluğa yol açmakta- 
dır. 

C) Eğer az miktarda içilirse, üzüm 
suyu susuzluğa neden olmaz. 

D) Çok az miktarlarda içildiğinde bile 
üzüm suyu susuzluğu derhal 
gidermektedir. 

E) Çok az miktarda üzüm suyu bile 
susuzluğu hemen söndürmek için 
idealdir. 

 
32. For ages honey made by the bees from 

flower nectars was the only sweet food 
available to man. 

 
A) Arıların çiçek özlerinden topladığı 

bal, asırlardır insanın en temel tatlı 
besini olmuştur. 

B) Asırlardır insanlar için en ideal tatlı 
yiyecek, arıların çiçek özlerinden 
derlediği bal olmuştur 

C) Asırlar boyu insanlar. tatlı yiyecek 
olarak sadece, arıların çiçek 
özlerinden yaptığı bal biliyorlardı. 

D) insanların tatlı ihtiyacı asırlarca. 
anların çiçek özlerinden topladığı 
bal ile giderilmiştir. 

E) Arıların çiçek özlerinden yaptığı bal 
asırlarca insanın sahip olduğu tek 
tatlı besin idi. 
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33. One's physical and mental health is directly 
connected with one's living conditions. 
 
A) Kişinin beden ve ruh sağlığı yaşam 

koşullarıyla doğrudan bağlantılıdır. 
B) Kişinin beden ve ruh sağlığını 

yasam koşulları belirler. 
C) Yaşam koşulları insanın beden ve 

ruh sağlını çok yakıdan ilgilendirir. 
D) Fiziksel ve ruhsal yönden sağlıklı 

olan kişi yaşamını kendisi yönlendirir. 
E) Yaşamını yönlendirebilmesi için 

insanın fiziksel ve ruhsal yönden 
sağlıklı olması gerekir 

 
 
 
 
 

34. A large computing machine in constant use 
requires a few hours servicing every day. 
 
A) Verimli bir şekilde kullanılan büyük 

bir bilgisayar bir günlük işi birkaç 
saatte bitirebilir. 

B) Sürekli kullanılan büyük bir bilgi- 
sayar her gün birkaç saatlik bir 
bakim gerektirir.    

C) Büyük bir bilgisayar bile bir günlük  
işi  birkaç saatte bitirebilmesi 
için sürekli çalışması gerekir. 

D) Sürekli kullanılan büyük bir  
bilgisayar her birkaç saatte bir bakım- 
dan geçirilmelidir. 

E) Büyük bir bilgisayar, eğer yoğun 
bir şekilde kullanılıyorsa, her gün 
birkaç saat dinlendirilmelidir. 

 
 
 
 

35. Naturally, we have to plan for the future, but too 
much looking ahead, entails fear and 
apprehension. 
 
A) Geleceğimizle ilgili planlar yaparken, 

doğal olarak korku ve endişelerimiz 
bizi büyük ölçüde etkiler. 

B) Çok zorunlu olmadıkça gelecekle 
ilgili planlar yapmak iyi değildir 
çünkü ileriyi çok fazla düşünmek 
korku ve endişe yaratır.. 

C) Genellikle korku ve endişe içindeki 
insanlar gelecekle çok fazla ilgilenir 
ve sürekli planlar yaparlar. 

D) Doğal olarak hepimiz gelecek için 
 plan yapmak zorundayız ancak çok 
fazla ileriye bakmak korku ve endişe getirir. 

E) Gelecekle ilgili planlar yapmak çok 
doğaldır fakat bunu, korku ve endi- 
şeye yol açacak kadar çok yapma- 
malıyız. 

 
 

36. All the flights from abroad were diverted to a 
nearby airport due to the dense fog. 

 
A) Havaalanı çevresindeki yoğun sis 

 yüzünden, bütün yurt dışı uçuşları iptal 
edildi. 

B) Yoğun sis devam etseydi, yurtdışından 
gelen bütün uçaklar yakındaki 
 bir havaalanına inmek zorunda 
 kalacaktı. 

C) Yurtdışından gelen bütün uçaklar 
 yoğun sis yüzünden yakındaki bir 
 havaalanına çevrildi. 

D) Yoğun sis yüzünden bütün yurtdışı 
 uçuşları bir süre yakındaki bir 
 havaalanından sağlandı. 

E) Yurtdışından gelen uçaklar yoğun 
sis yüzünden civardaki havaalanlarına 

  iniş yapmak zorunda kaldı. 
 
 
 
 
37. His making a speech just before the vote 

proved to be very effective 
 

A) Oylamadan önce bir konuşma yapıp, 
yeterliliğini ispatlaması gerekir. 

B) Seçimi kazanması oylamadan 
hemen önce çok etkili bir konuşma 
yapması sayesinde oldu. 

C) Oylamadan hemen önce yapılan 
konuşmalar genellikle çok etkili 
olur. 

D) Seçmenleri etkileyebilir düşüncesiyle 
oylamadan hemen önce konuşma 
yapmasına izin verilmedi. 

E) Oylamadan hemen önce bir 
konuşma yapması çok etkili oldu 

 
 
 
38. Almost all of the commonly misspelled 

words in English are simple, everyday terms 
. 

 
A) Đngilizcede yaygın olarak yanlış 

yazılan hemen bütün sözcükler, 
basit, günlük terimlerdir.    

B) Đngilizcede en yaygın yazım  
hataları, basit, günlük terimlerin 
yazımında görülmektedir. 

C) Đngilizcede genellikle yanlış yazılan 
hemen her sözcük, günlük dilde 
yaygın olarak kullanılan basit 
terimlerdir. 

D) Đngilizce yazım konusundaki genel 
yanlışlar, basit, günlük terimlerde 
bile oldukça yaygındır. 

E) Đngilizcede basit, günlük terimlerin 
yazımında bile yaygın olarak yazım 
hataları yapılmaktadır. 
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39. Novelists and poets are full of nostalgia for t he 
past and expectation for the future. 
 
A) Yazarlar ve şairler eserlerinde, 

geçmişe olan özlemlerini, geleceğe 
olan umutlarını dile getirirler. 

B) Yazarların ve şairlerin en büyük 
özelliği geçmiş için özlem, gelecek 
için umut dolu olmalarıdır. 

C) Geçmişe özlem duymak, geleceğe 
ise umutla bakmak yazarların ve 
şairlerin ortak yönleridir. 

D) Yazarlar ve şairler, geleceğe umutla 
baksalar da geçmişe özlem 
duymadan edemezler. 

E) Yazarlar ve şairler, geçmiş için özlem, gelecek 
için umut doludurlar. 

 
 
 

40. When the firm was bought up by one of the 
multinational companies, half the 
employees were laid off. 

 
 

A) Eğer firma çok uluslu bir şirket 
tarafından satın alınmasaydı, 
çalışanların yarısı işten  
çıkarılacaktı. 

B) Çalışanların yarısı, firmanın 
çok uluslu bir şirket tarafından 
satın alınmasına itiraz etti. 

C) işverenlerin yarısı, firmanın 
  çok uluslu bir şirkete satılmasını kabul etti. 
D) Firma çok uluslu şirketlerden biri 

tarafından satın alınınca çalışanların yarısı 
işten çıkarıldı. 

E) Firma çok uluslu bir şirkete 
satılınca, işverenlerin yarısı 

     hissesini devredip işi bıraktı. 
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