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AÇIKLAMA

1. Bu soru kitapçığındaki test 80 sorudan oluşmaktadır.

2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 
150 dakikadır (2,5 saat).

3. Testteki her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir 
soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru 
yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, sil-
me işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 

5. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı 
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alın-
mayacaktır.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir 
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ay-
rılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.
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Bu testte 80 soru vardır.

Total world population seems to have ---- around a
level of approximately half a billion people until the
modern period, when it began to climb steadily.

appeared expired qualified

fluctuated weakened

 1. - 6.  sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.

1.

2.

3.

4.

A) B) C)

D) E)

5.

6.

Diğer sayfaya geçiniz.1

DOĞRU CEVAP: D 
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 7. - 16.  sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.

7.

8.

Philosophy did not play a large part in Roman
culture, other than Stoicism, which ---- by the
Romans for its emphasis on virtuous conduct and
---- one’s duty.

is to be admired / to have done

is admired / to do

had been admired / having done

was admired / doing

could be admired / being done

9.

A)

B)

C)

D)

E)

10.

11.

Diğer sayfaya geçiniz.2

DOĞRU CEVAP: D 
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12.

13.

14.

15.

16.

Diğer sayfaya geçiniz.3
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 17. - 21.  sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük veya
ifadeyi bulunuz.

17.

18.

19.

20.

21.

Diğer sayfaya geçiniz.4
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 22. - 26.  sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük veya
ifadeyi bulunuz.

22.

23.

24.

25.

26.

Diğer sayfaya geçiniz.5
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 27. - 36.  sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Diğer sayfaya geçiniz.6
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----, other changes such as habitat destruction and
hunting threaten individual species.

Although volcanoes erupt and meteorites hit the Earth

While global warming, acid rain and holes in the ozone
layer can affect the entire life on the planet

Because life first appeared on the Earth more than 3,5
billion years ago

As soon as atmospheric gases become part of the
water cycle and are carried by the wind

Though it is difficult to adapt to the harmful materials
released into the environment

33.

34.

35.

A)

B)

C)

D)

E)

36.

Diğer sayfaya geçiniz.7

DOĞRU CEVAP: B 
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 37. - 42.  sorularda, verilen İngilizce cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi, Türkçe cümleye
anlamca en yakın İngilizce cümleyi bulunuz.

37.

38.

Diğer sayfaya geçiniz.8
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39.

40.

Mısırlılar, sadece gökyüzünün haritasını çıkarmakla
kalmayıp gözlemledikleri yıldızların bazılarına isim
de veren ilk antik uygarlıklardan biriydi.

The Egyptians were one of the first ancient cultures to
not only map the sky but to name some of the stars
they observed.

It was the ancient Egypt culture that both mapped the
sky and named some of the stars they observed.

The culture of ancient Egypt was sophisticated enough
to map the sky and name some of the stars they
observed.

Having named some of the stars they observed, the
Egyptians were one of the first ancient cultures to map
the sky.

If Egyptians had mapped the sky, they would have
become one of the first ancient cultures to name some
of the stars they observed.

41.

A)

B)

C)

D)

E)

42.

Diğer sayfaya geçiniz.9

DOĞRU CEVAP: A 
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 43. - 46.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

43.

44.

45.

46.

Diğer sayfaya geçiniz.10
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 47. - 50.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

48.

49.

50.

Diğer sayfaya geçiniz.11

47.
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 51. - 54.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

51.

52.

53.

54.

Diğer sayfaya geçiniz.12
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 55. - 58.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

55.

56.

57.

58.

Diğer sayfaya geçiniz.13
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 59. - 62.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

59.

60.

61.

62.

Diğer sayfaya geçiniz.14
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Cavit:
 I sometimes have difficulty in understanding what

genre means in the literary world.

Nuray:
 It depends on where you’re positioned in the book

world. For a bookseller, it’s a shelving and
location issue.

Cavit:
 ----

Nuray:
 With fiction, for example, there will be classics,

romance or horror sections.

So it’s a pragmatic question of what to put where.

I think fiction is always the best-selling line.

But even in small bookstores, I get confused.

Bookstores say Westerns mostly attract male
customers.

Then, a genre can have large number of dedicated
readers.

 63. - 67.  sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.

63.

A)

B)

C)

D)

E)

64.

Diğer sayfaya geçiniz.15

DOĞRU CEVAP: A 
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65. 66.

Diğer sayfaya geçiniz.16
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67.  68. - 71.  sorularda, verilen cümleye anlamca en
yakın cümleyi bulunuz.

68.

69.

Diğer sayfaya geçiniz.17
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While the trend is toward living in cities, there is still
a significant proportion of the population living in
the countryside.

People now want to live in cities more than they do in
the countryside because this is the latest trend.

Nowadays, many people prefer to live in the city
centres but more people are forced to live in the
countryside because of the growing population.

In spite of the fact that living in cities is very popular, a
large number of people continue to live in the
countryside.

Living in the countryside is no longer trendy, and many
people want to stay in cities even though the
population is growing dramatically.

People who now reside in the countryside outnumber
city dwellers because this is the new trend.

70.

71.

A)

B)

C)

D)

E)

The brain analyzes the flood of incoming
information, decides how to respond, and sends
outgoing signals to muscles and other organs,
telling them what to do. ---- However, many parts of
the nervous system work automatically, controlling
your internal organs and reflexes without your
conscious awareness.

The nervous system has two main parts: the central
nervous system and the peripheral nervous system.

The nervous system in the human body is made up of
billions of cells called neurons used for sending and
receiving information.

Nerve cells located almost everywhere in your
body have long extensions called axons that can
stretch to 1 m in length.

Much of your nervous system is under voluntary
control, which means you can choose how to react.

While man-made wires carry power, the cells that
make up the nervous system carry information.

 72. - 75.  sorularda, boş bırakılan yere, parçada
anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek
cümleyi bulunuz.

72.

73.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.18

DOĞRU CEVAP: C 
DOĞRU CEVAP: D 
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74.

75.

(I) Since his first appearance in Action Comics in 1938,
Superman has adapted to the changing times. (II) After
the Second World War, he changed his slogan from
fighting for ‘truth and justice’ to fighting for ‘truth, justice
and the American way’. (III) Such figures as Superman
are seen as fulfilling the same societal function as the
myths of ancient Greece or Rome. (IV) As the nation
grappled with the turmoil of the 1970s and embraced a
more diverse culture, ‘self-sacrifice’ suddenly became
part of Superman’s appeal. (V) As for the Superman of
the first half of the 21st century, with his alter ego Clark
Kent, he is likely to reflect our modern world, which is
fearful of a collapse, whether economic or
environmental.

I II III IV V

 76. - 80.  sorularda, cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.

76.

77.

A) B) C) D) E)

78.

Diğer sayfaya geçiniz.19

DOĞRU CEVAP: C 
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79.

80.

 TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.20



 

 

 

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

1. Sınav salonunda saate entegre kamera ile kayıt yapılıyor ise; kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra 
sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, 
fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, her türlü saat ile, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, kulaklık vb. 
her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah vb. teçhizatla; kalem, silgi, 
kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, hesap makinesi, pergel, 
açıölçer, cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Sınava kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, 
anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); 
plastik veya camdan yapılmış her türlü güneş gözlüğü ile (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı ulaşım kartı 
vb. kartlarla; yiyecek, içecek (şeffaf pet şişe içerisindeki su hariç) ve diğer tüketim maddeleri ile gelmeleri kesinlikle 
yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı 
geçersiz sayılacaktır. 
Ancak, ÖSYM Başkanlığı tarafından belirlenen Engelli ve Yedek Sınav Evrakı Yönetim Merkezi (YSYM) bina-
larında sınava girecek olan engelli adayların sınava giriş belgelerinde yazılı olan araç gereçler, cihazlar vb. 
yukarıda belirtilen yasakların kapsamı dışında değerlendirilecektir.

3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 110 ve son 15 dakika içinde 
adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden ta-
mamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. 
Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.

4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.

5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla ya-
kından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, 
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların 
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde 
edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı 
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğu-
nu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.

8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları 
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş 
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman sayfaların eksik olup 
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan 
soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol 
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve 
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.

10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayı-
nız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olma-
sı hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk size aittir.

12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevli-
lerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.

15. Sınav süresi salon görevlilerinin “SINAV BAŞLAMIŞTIR” ibaresiyle başlar, “SINAV BİTMİŞTİR” ibaresiyle sona erer.
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