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1. Bu soruda hangi cümlede topluluk adı geçmediği sorul-
maktadır. “Collective noun” topluluk ismi anlamına gel-
mektedir. Government, Fenerbahçe, Audience, Crowd 
bir topluluk adı iken “Physics” fizik anlamına gelmekte-
dir ve bir topluluk adı değildir, bu nedenle doğru cevap 
E seçeneği olmalıdır. 

CEVAP E

2. Bu soruda altı çizilmiş olan hangi ifadenin yanlış kulla-
nıldığı sorulmaktadır. “the whole” arkasından tekil isim 
almalıdır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneği olma-
lıdır. 

CEVAP D

3. Yapısal belirsizlik yani “structural ambiguity” kullanılan 
dilbilgisi sebebiyle cümleden birden fazla anlam çıkarıl-
ması durumudur. A seçeneğinde cümlede (Dublin Zoo 
was opened in 1831 by members of the medical profes-
sion interested in studying animals while they were ali-
ve.)  tıp görevlileri hayattayken mi yoksa hayvanlar can-
lıyken mi belirsizdir. Bu nedenle doğru cevap A seçene-
ği olmalıdır. 

CEVAP A

4. Soruda hangi sözcüğün tek bir morfemden oluştuğu 
sorulmaktadır. Şıklar incelendiğinde “sister “ sözcüğü-
nün hiçbir ek almadığı görülmektedir. Diğer sözcüklerin 
morphem’lerine ayrılmış hali şu şekildedir: 

read-s

book-s

play-ed

teach-er

CEVAP D

5. “Bound morpheme” sadece bir sözcüğün parçası olarak 
örülür. “prefix” ve “suffix” bound morphem’dir. Tek baş-
larına anlam ifade etmezler. Number (cars), tense (call-
ed), çekim (walk-ing, he makes), comparative, superla-
tive (better, the best), bound morphem’dir. Bu neden-
le şıklar incelendiğinde C seçeneğinde cümlenin bound 
morphem (walking) içerdiği görülmektedir. 

CEVAP C

6. “Derivational suffix” yapım ekidir ve yeni bir sözcük tü-
retilmesini sağlamaktadır. A,C,D ve E seçeneklerinde-
ki sözcükler “inflectional suffix” yani çekim eki almışlar-
dır ve herhangi bir anlam değişikliğine uğramamışlar-
dır. B seçeneğindeki “happiness” ise “happy”  sıfatın-
dan türemiş bir isimdir. Bu nedenle doğru cevap B se-
çeneği olmalıdır.

CEVAP B

7. Precarious: Tehlike dolu, tutarsız 

Incoherent: Birbirine bağlı olmayan 

Nebulous: Muğlak 

Explicit: Açık, kesin 

Superfluous: Gereksiz 

Formal education occurs in a structured environment 
whose explicit purpose is teaching students.

(Resmi eğitim, açık amacı öğrencilere öğretmek olan 
yapısal bir ortamda meydana gelir.)

CEVAP D
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8. Although commercially successful in many genres, inc-
luding pop, blues and gospel, some singers are not the 
best-selling solo artists in the history of recorded music.

In spite of ve due to arkasından isim alır, oysa boş-
luktan sonra sıfat bulunmaktadır. Even so başa gel-
mez. No matter kullanmak için how gerekir. Bu neden-
le A,C,D ve E seçenekleri doğru cevap olamaz. Altho-
ugh da tam cümle almasına karşın sıfat olduğunda kı-
saltma yapılabilir, bu nedenle B seçeneği doğru cevap 
olmalıdır.  

CEVAP B

9. Some theories propose that all individuals benefit from 
a variety of learning modalities, while others suggest 
that individuals may have preferred learning styles, le-
arning more easily through visual or kinesthetic expe-
riences.

Benefit from: -den yararlanmak anlamına gelmektedir. 

Through visual or kinesthetic experience: görsel ve ki-
nestik deneyimler yoluyla anlamına gelmektedir. Bu ne-
denle doğru cevap 

CEVAP D

10. In Canada, fish and chips may be served with the tra-
ditional salt and vinegar, but a lemon wedge and tartar 
sauce is often the accompaniment found in table servi-
ce restaurants.

Birinci boşluk “passive” olmalıdır. Bu nedenle C ve E 
seçenekleri doğru cevap olamaz. İkinci boşluk “relative 
clause” kısaltmasıdır.  “the accompaniment whis is fo-
und in table” bu nedenle B ve D seçenekleri de doğru 
cevap olamaz. Doğru cevap A seçeneği olmalıdır. 

CEVAP A

11. Bu soruda “a” nin hangi seçenekte yanlış kullanıldığı 
sorulmaktadır.  “breakfast, dinner, lunch” önüne a/an al-
maz. Bu nedenle D seçeneği yanlış kullanımdır. B seçe-
neğinde de “a” kullanılmıştır, ancak “breakfast, dinner, 
lunch” önüne sıfat aldığında “a” kullanılır. (a big break-
fast) bu nedenle B seçeneği doğrudur. Bu nedenle doğ-
ru cevap D seçeneği olmalıdır. 

CEVAP D

12. Bu soruda hangi seçeneğin fiile bağlı preposition (a 
dependent preposition) içermediği sorulmaktadır. De-
pendent preposition fiilin aldığı preposition’dır. “appro-
ved of” “staring at” “cause of” “reason for” fiilerin aldığı 
preposition’lardır. A seçeneğinde ise fiilin aldığı bir pre-
position bulunmamaktadır. Bu nedenle doğru cevap A 
seçeneği olmalıdır. 

CEVAP A

13. Bu soruda hangi cümlede noktalama hatası olduğu so-
rulmaktadır. E seçeneğindeki “My friends live in İstan-
bul therefore, I go to İstanbul once a week.” “My friends 
live in İstanbul; therefore, I go to İstanbul once a week.” 
şeklinde olmalıdır. Yani therefore’dan önce noktalı vir-
gül, sonra virgül gelmelidir. Bu nedenle doğru cevap E 
seçeneği olmalıdır. 

CEVAP E

14. C seçeneğinde kurdele ve altın saat ile ödüllendirilen 
çocukların iç motivasyonlarını kaybettikleri ve çizme 
malzemelerini beklenilmeyen bir ödülle ödüllendirilen 
çocuklardan daha çabuk bıraktıkları belirtilmektedir. (In 
one study demonstrating this effect, children who ex-
pected to be (and were) rewarded with a ribbon and a 
gold star for drawing pictures spent less time playing 
with the drawing materials in subsequent observations 
than children who were assigned to an unexpected re-
ward condition.) Bu nedenle doğru cevap C seçeneği 
olmalıdır. 

CEVAP C

15. D seçeneğinde dışardan gelen ödüllerin çocuklar üze-
rinde pozitif ve negatif etkileri olabileceği, çünkü bu 
ödüllerin motivasyonu düşürebileceği ya da artırabile-
ceği belirtilmektedir. (However, another study showed 
that third graders who were rewarded with a book sho-
wed more reading behavior in the future, implying that 
some rewards do not undermine intrinsic motivation. 
While the provision of extrinsic rewards might reduce 
the desirability of an activity, the use of extrinsic cons-
traints, such as the threat of punishment, against per-
forming an activity has actually been found to increase 
one’s intrinsic interest in that activity.) Bu nedenle doğru 
cevap D seçeneği olmalıdır. 

CEVAP D
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16. B seçeneğinde dışardan gelen zorlamaların, çocukların 
bir şeye ilgi duymasını ödüllerden daha fazla sağladığı 
belirtilmektedir. (…the use of extrinsic constraints, such 
as the threat of punishment, against performing an ac-
tivity has actually been found to increase one’s intrinsic 
interest in that activity) Bu nedenle doğru cevap B se-
çeneği olmalıdır.

CEVAP B

17. Serdar’ın “Öğretmene bir şey sorduğumda hep daha 
sonra öğreteceğini söylüyor” şeklindeki şikâyeti üzerine 
Seda “Öğretmenler, öğrencilerin öğrenmesini sağlamak 
için müfredat olarak adlandırılan bir ders planı hazırla-
mak zorundalar” şeklinde bir ifadede bulunmuştur. Bu-
nun üzerine Serdar “Sence bu plana uymak zorundalar 
mı? Eğer öyleyse, bir şey öğrenmek istediğim zaman 
öğrenemem” şeklinde şikâyette bulunmuştur. Seda da 
“ “ Bu doğru, eğer tense’leri bilmiyorsan “passive” leri 
anlayamazsın. Yani bir konu diğerini etkiler.” demiştir. 

CEVAP E

18. George’un “Pazartesi günü Sokratik seminere katıldın 
mı?” şeklindeki sorusuna Penny “Bu seminerleri hiç 
duymadım. Bu seminerlere neden katılmalıyım?” diye 
sormuştur. George, bu soruya “ Bu seminerlerin amacı 
yoğun konuşmalarla çocukların anlayışını, fikirlerini ve 
değerlerini genişletmektir” şeklinde cevap vermiştir. Bu-
nun üzerine Penny “ Yani Sokratik seminerler gerçek bir 
eğitim reformuna yol açabilir.” demiştir. 

CEVAP B

19. Ceslie’nin “Sosyal normların önemli olduğunu düşünü-
yor musun? şeklindeki sorusuna Dyllan “Sosyal birey-
ler olarak, bireyler, belli şeyleri söylemenin, belli kelime-
leri kullanmanın, belli konuları tartışmanın veya belli el-
biseleri giymenin ne zaman ve nerede uygun olduğunu 
öğrenirler” şeklinde cevap vermiştir. Ceslie de “Böyle-
ce, kültürel normlara ilişkin bilgi, insanların düşünceleri 
olan sözsel olmayan davranışlarına ilişkin düzenleme-
leri olan intibalar için önemlidir.” demiştir. Bunun üzerine 
Dyllan “O zaman, bir büro işinde ilk iyi intibayı sağlamak 
için bir iş mülakatına takım elbise giymek sosyal nor-
mun bir örneğini temsil eder.”  şeklinde cevap vermiştir.  

CEVAP D 

20. In most countries, it is compulsory for children to attend 
school up to a certain age, but the option of attending 
private school is open to many.

(Çoğu ülkede belli bir yaşa kadar çocukların okula git-
mesi zorunludur, fakat özel okula gitme opsiyonu birço-
ğuna açıktır.)

In most countries, children have to attend school when 
they reach to a certain age, but attending private scho-
ol is optional.  

(Çoğu ülkede, çocuklar, belli bir yaşa ulaşana kadar 
okula gitmeye zorunludur, fakat özel okula gitmek is-
teğe bağlıdır.)  

CEVAP B

21. A person learns to fear regardless of whether they 
themselves have experienced trauma, or if they have 
observed the fear in others.

(Bir insan kendisinin travma yaşayıp yaşamamasından 
veya diğer insanlarda korkuyu gözlemleyip gözlemle-
memesinden bağımsız olarak korkuyu öğrenir.) 

Even if people don’t experience trauma, they can learn 
to fear when they observe fear in others. 

(İnsanlar travma yaşamasalar bile, diğer insanlarda 
korkuyu gözlemlendiklerinde korkuyu öğrenirler.) 

CEVAP D

22. The languages that use the Latin script today gene-
rally use capital letters to begin paragraphs and senten-
ces and proper nouns. The rules for capitalization have 
changed over time, and different languages have varied 
in their rules for capitalization. Old English, for example, 
was rarely written with even proper nouns capitalized; 
whereas Modern English of the 18th century had frequ-
ently all nouns capitalized, in the same way that Modern 
German is written today.

Boşluktan sonraki cümlede örnek olarak eski İngilizce 
’de büyük harfin çok nadiren kullanıldığı, oysa Modern 
İngilizce ‘de büyük harfin sıklıkla kullanıldığı aynı şekil-
de Modern Almanca ’da bu şekilde olduğu örnek olarak 
verilmiştir. Bu cümleyi en iyi şekilde, büyük harfe ilişkin 
kuralların zamanla değiştiğini ve farklı dillerde de büyük 
harfe ilişkin kurallarının değiştiğini belirten B seçeneği 
tamamlamaktadır. 

CEVAP B
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23. American English and British English (Commonwe-
alth English) differ in several ways and among them 
are spelling differences. Many of the spelling differen-
ces come from a time when English spelling was not 
fully standardized. Some spellings seen as “American” 
today were used in Britain, and vice-versa. An “Ameri-
can standard” and a “British standard” emerged in the 
19th century, following the publishing of influential dic-
tionaries.

Boşluktan sonraki cümlede bugün Amerikan İngilizcesi 
gibi görülen bazı yazımların İngiliz İngilizcesinde kulla-
nıldığı ya da tam tersi olduğu belirtilmektedir. Bu cüm-
leyi en iyi tamamlayan cümle “Birçok yazım farklarının, 
İngilizce yazımlarının standart hale gelmediği zaman-
lardan geldiğini” belirten C seçeneği tamamlamaktadır. 

CEVAP C

24. “These early physicians” “Bu ilk doktorlar” ifadesi II. 
cümlede geçen doktorları ifade etmektedir. Bu neden-
le III. cümleyi çıkarmak zorundayız. 

CEVAP C

25. I,II,III ve IV. cümlelerde öğrenmenin nasıl meydana gel-
diği açıklanıyorken V. cümlede oyunun tanımı yapılmak-
tadır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneği olmalıdır. 

CEVAP E

26. “Othello”, “Macbeth”, “Titus Andronicus” ve “Hamlet”, 
Shakespeare’in önemli tarjedileri arasındadır. Ancak 
“The Tempest” adlı oyun tür olarak “romance” şeklinde 
kategorilendirilmektedir. 

CEVAP C

27. Duygu ve hayal gücüne önem vermek, doğadan ilham 
almak, ve bireysel tecrübelerin ön plana çıkması Ro-
mantik Dönem’in en öne çıkan özelliklerindendir. 

CEVAP D

28. “Myth”ler tamamen kurgusal olmaları ve doğaüstü ele-
mentler içermeleri ile tanımlanırlar. Bunların yanı sıra 
bu hikayeler, insanların çevrelerine anlam vermeye ça-
lışmalarının bir yolu olarak ortaya çıkmıştır. 

CEVAP B

29. “Irony” çeşitleri arasında verbal, dramatic, situational ve 
structural irony bulunmaktadır. Ancak “sarcasm” bir söz 
sanatı çeşitidir ve sarcastic irony diye bir çeşit bulun-
mamaktadır. 

CEVAP E

30. “Stock character” aynı zamanda basmakalıp karakter 
olarak da bilinir. Bu tarz karakterler kültürel oluşumlar-
dır ve hikaye içerisinde değişim göstermezler. Bu değiş-
meyen doğalarından ötürü hikayelerde genellikle komik 
amaçlı kullanılırlar. 

CEVAP E

31. “Sonnet” türünün en temel ve değişmeyen özelliği on 
dört dizeden oluşuyor olmasıdır ve bütün şiir için ge-
çerli olan bir uyak şeması vardır. Sir Thomas Wyatt ve 
Henry Howard, Earl of Surrey bu türü İngiltere’ye tanı-
tan isimlerdir. 

CEVAP D

32. 20. Yüzyılın önde gelen isimlerinden George Orwell’in 
en önemli eserlerinden birisi olan 1984, totaliter bir yö-
netimin tehlikelerinden bahsederek ideal olmayan bir 
toplumsal yapıyı anlatır. “Big Brother” kavramını da or-
taya çıkaran gene aynı eserdir. 

CEVAP D
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33. Soru kökünde dilbilimsel bilgi ile (linguisticknowledge) 
öbekleri ve cümleleri birleştirerek daha uzun cümlele-
re ulaşabileceğimiz belirtilmekte. Bu bilgi doğrultusun-
da verilen seçeneklerden hangisinin yanlış olduğu so-
rulmaktadır. Dilbilimsel bilgi ile bir sözcükteki seslerin 
hangi dizilişte gerçekleştiğini, bir cümlenin olası sözcük 
dizilişinin ne olacağını, anadilindeki çoğul ekinin hangi 
durumlarda bir sözcüğe eklenebileceğini ve bir biçimbi-
rime (morpheme) başka bir biçimbirim eklendiğinde olu-
şabilecek olası ses değişikliklerini biliriz. Fakat, bir söz-
cüğün geçmişte aldığı/değiştirdiği anlamları dilbilimsel 
bilgi üzerinden bilemeyiz.

CEVAP B

34. Dillerin oluşumunu bir yaratıcı üzerinden açıklayan gö-
rüşler yaratıcı kaynaklı (divinesource) kuram olarak bili-
nir. Soru kökünde Hint geleneği üzerinden verilen örnek 
bu görüşe ait bir alıntıdır.

CEVAP D

35. Sesbilim (Phonology), bir dildeki seslerin hangi işlevler-
de kullanıldığını, benzer durumun diğer dünya dillerinde 
nasıl gerçekleştiğini inceler.

CEVAP C

36. Bağımsız biçimbirimler (freemorphemes) tek başlarına 
bulunabilirler. Bunun yanında işlevsel (functional) özel-
lik taşıyan biçimbirimler ise işleve sahip olan, bu işlev 
doğrultusunda yapı içinde kullanıldıklarında çevresin-
deki sözcüğün anlamında değişikliğe yol açan biçimbi-
rimlerdir. Bağımsız (free) ve işlevlsel (functional) biçim-
birimlerin sorulduğu soruda A seçeneğinde verilen “the” 
tanımlığı (article) kendisinden sonra gelen sözcüğü sayı 
ve belirginlik olarak niteler.

CEVAP A

37. İletişimde bulunan kişiler arasındaki sosyal uzaklık, sta-
tü, kibarlık gibi durumları dilsel üretimde kullanmamı-
zı sağladığımız olgunun adı edimsel edinç (pragmatic-
competence) olarak bilinir.

CEVAP E

38. Dışsal gönderim (exophoricreference), metin içinde o 
anda bulunmayan fakat konuşucuların gerçek dünyada 
var olduklarını bildiği birimlere/nesnelere yapılan gön-
dermedir. A seçeneğinde verilen cümledeki “this” adı-
lı, metin içinde o anda bulunmayan fakat konuşucula-
rın ortak bilgi alanında var olan bir nesneye gönderim-
de bulunmaktadır.

CEVAP A

39. Beyinde belirli dilsel yetilerin belirli alanlarda işleyişi ile 
ilişkilendirilen görüş yerelleşme (localization) olarak bi-
linir.

CEVAP C

40. Seçeneklerde verilen önermelerin hangisinin insanların 
doğuştan gelen bir dil yetisine sahip olduğu görüşünü 
içeren doğuştancılık (innateness) ile örtüşmediği sorul-
maktadır. Buna göre D seçeneğinde verilen çocukların 
doğuştan boş bir bilişsel tabaka ile dünyaya geldiği ve 
bu bilişsel tabakayı algısal süreçler boyunca bilgi ve bi-
rikim ile doldurduğu düşüncesi doğuştancılık ile ters bir 
görüş olarak bilinmektedir.

CEVAP D

41. A seçeneği Linguistic Intelligence, B seçeneği Logical 
/ Mathematical Intelligence, C seçeneği Spatial Intelli-
gence ve D seçeneği Interpersonal Intelligence ile iliş-
kilidir. 

CEVAP E
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42. Stepen Krashen’ın öncüsü olduğu Natural Approach 
beş temel hipoteze sahiptir. Contrastive analysis hypot-
hesis öğrencinin hedef dilde yaşayabileceği güçlükleri 
belirlemek amacıyla anadili ilie hedef dil arasında karşı-
laştırmalar yapılmasına dayanır.

CEVAP C

43. Prognostic test bireylerin gelecekte gösterecekleri per-
formansı yordamayı hedefler. A seçeneğinde yer alan 
progress test öğrencinin sınıf içindeki eğitim öğretim ak-
tivitelerinden ne ölçüde fayda sağladığını saptar.

CEVAP A

44. Bir testin geçerliği tespit edilmiş bir başka testle uyum-
lu sonuçlar ortaya koyması o testin uyum geçerliği ola-
rak tanımlanır.

CEVAP D

45. ‘Extending’ var olan materyale aynı tipte alıştırmalar 
eklenmesidir.‘Expanding’ ise var olan materyalin kapsa-
mını genişletir.

 CEVAP D

46. Materyal geliştirme sürecinin aşamaları B seçeneğinde 
doğru olarak sıralanmıştır.

 CEVAP B

47. A, B,C ve E seçeneklerinde verilen aktiviteler doğrudan 
kelime öğretimini amaçlar ve bu nedenle explicit voca-
bulary teaching hedefiyle kullanılır.

CEVAP D

48. Bağlamdan yararlanma anlamına gelen ‘contextualisa-
tion’ bir bilişsel startejidir. B ve E seçenekleri sosyal / 
duyuşsal, C ve D seçenekleri üstbilişsel stratejilere ör-
nektir.

 CEVAP A

49. Dilblgisel terimleri ve soyut kavramları algılamak daha 
çok yetişkinler için mümkün olan bir beceridir.

 CEVAP E

 

50. Tanımı verilen kavram düzeltici dönüttür. ‘Error treat-
ment’ öğretmenin hatayla karşılaştığında takınacağı tu-
tumu belirleme sürecidir.

 CEVAP C


