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64. By looking at what you click and the pages

65. The Internet has developed so rapidly since

you like, some social media companies can infer

the 1990s that today we can capture and

your preferences, then use this information to

transmit information at a speed that could have

target you with adverts.

seemed impossible 50 years ago.

A)Bazı sosyal medya şirketleri, tıkladığınız şeylere

A) İnternet, 1990'lardan beri çok hızlı geliştiği için

ve beğendiğiniz sayfalara bakabilir ve böylelikle

bugün bilgiyi elde etme ve dağıtma hızımız 50 yıl

tercihlerinizle ilgili sonuçlara ulaşarak size reklam

önce imkânsız gibi görünüyordu.

gönderebilir.

B) İnternet'in 1990'lardan bu yana hızla

B) Bazı sosyal medya şirketleri, tıkladığınız şeylere

gelişmesiyle birlikte bugün bilgiyi 50 yıl önce

ve beğendiğiniz sayfalara bakarak tercihlerinizle

imkânsız görünen bir hızda elde ediyor ve

ilgili sonuçlara ulaşabilir, sonra da bu bilgiyi size

dağıtıyoruz.

reklam göndermek için kullanabilir.

C) İnternet 1990’lardan beri o kadar hızlı gelişti ki

C) Tercihlerinizle ilgili sonuçlara ulaşmak amacıyla

bugün bilgiyi 50 yıl önce bize imkânsız

bazı sosyal medya şirketleri tıkladığınız şeylere ve

görünebilecek bir hızda elde edebiliyor ve

beğendiğiniz sayfalara reklam gönderebilir.

dağıtabiliyoruz.

D) Bazı sosyal medya şirketlerinin tıkladığınız

D) Bugün bilgiyi 50 yıl önce imkânsız görünen bir

şeylere ve beğendiğiniz sayfalara bakarak

hızda elde edebiliyor ve dağıtabiliyoruz, çünkü

tercihlerinizle ilgili sonuçlara ulaşmak

İnternet son 50 yılda çok hızlı gelişti.

istemelerinin sebebi, size reklam göndermektir.

E) İnternet, 1990'lardan beri o kadar hızlı gelişti ki,
bugünün hızında bilgi elde etmek ve dağıtmak
muhtemelen 50 yıl önce imkânsız olarak
görünürdü.
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66. Not only were the Mayas sophisticated

67. Diseases that affect the organs of the

astronomers, but they also developed a system

digestive system, such as the stomach, pancreas,

for mathematics that included the concept of

and liver, are caused by alcoholic drinks, poor

zero.

nutrition, or bacteria that break down the layers

A) Mayalar sadece bilgili gök bilimciler değillerdi,

of tissue and harm the organs.

aynı zamanda matematik için sıfır kavramını da

A) Sindirim sistemi organları olan karaciğer,

içeren bir sistem geliştirmişlerdi.

pankreas ve mide; organların doku katmanlarına

B) Matematik için gelişmiş bir sistemin yanı sıra

zarar veren alkollü içecekler, kötü beslenme ve

sıfır kavramını da bulan Mayalar oldukça bilgili

bakteri kaynaklı hastalıklardan etkilenmektedir.

gök bilimcilerdi.

B) Doku katmanlarını bozan ve organlara zarar

C) Mayalar sıfır kavramı ve matematik sistemi gibi

veren alkollü içecekler, kötü beslenme ve

yeni gelişmelere imza atmışlardı çünkü gök bilimi

bakteriler; karaciğer, pankreas ve mide gibi

onların tek uzmanlık alanı değildi.

sindirim sistemi organlarının hastalıklardan

D) Deneyimli gök bilimci ve matematikçi olan

etkilenmesine neden olmaktadır.

Mayalar, sıfır kavramı ile birlikte gelişmiş bir

C) Karaciğer, pankreas ve mide gibi sindirim

matematik sistemi bulmuş oldular.

sistemi organlarını etkileyen hastalıklar; alkollü

E) Gök bilimci de olan Mayalar tarafından yalnızca

içecekler, kötü beslenme ya da doku

sıfır kavramı değil aynı zamanda matematiksel bir

katmanlarını bozan ve organlara zarar veren

sistem de geliştirilmiştir.

bakterilerden kaynaklanır.
D) Doku katmanlarını bozan ve organlara zarar
veren bakteriler, alkollü içecekler ve kötü
beslenme; karaciğer, pankreas ve mide gibi
sindirim sistemi organlarına zarar veren
hastalıkların nedenidir.
E) Mide, pankreas ve karaciğeri etkileyen
hastalıklar; alkollü içecekler, kötü beslenme ya
da sindirim sistemindeki doku katmanlarını
bozarak organlara zarar veren bakteriler
nedeniyle ortaya çıkmaktadır.
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68. Leopardus guigna, one of the world’s

69. The first civilisation in the Aegean world

smallest wild cats, is on the road to extinction due

emerged with the settlement of people on the

to the change in the way farms are run.

island of Crete in 6000 BCE, but the island

A) Çiftliklerin işletilme şeklindeki değişiklik,

reached the height of its power between the years

dünyanın en küçük vahşi kedilerinden biri olan

of 2200 and 1450 BCE.

Leopardus guigna'nın yok olmasına sebep

A) Ege coğrafyasının ilk medeniyeti, MÖ 6000

olmaktadır.

yılında insanların Girit Adası'na yerleşmesiyle

B) Dünyanın en küçük vahşi kedilerinden biri olan

birlikte zenginleşmiş olsa da gücünün zirvesine

Leopardus guigna, çiftliklerin işletilme şeklindeki

ancak MÖ 2200 ve 1450 yılları arasında ulaşmıştır.

değişiklik yüzünden yok olma yolundadır.

B) İnsanlar, Girit Adası'na MÖ 6000 yılında

C) Leopardus guigna, çiftliklerin işletilme

yerleşmeye başladığında ada, hâlihazırda Ege

şeklindeki değişikliğin bir sonucu olarak yok

coğrafyasının önemli bir medeniyetiydi ama

olması muhtemel en küçük vahşi kedilerden biridir.

gücünün zirvesine ulaşması MÖ 2200 ve 1450

D) Leopardus guigna'nın da aralarında olduğu

yıllarını bulmuştu.

dünyanın en küçük vahşi kedileri, çiftliklerin

C) Ege coğrafyasındaki ilk medeniyet, insanların

işletilme şeklindeki değişiklikten dolayı yok olmak

MÖ 6000 yılında Girit Adası'na yerleşmesi ile

üzeredir.

ortaya çıkmış fakat ada, gücünün zirvesine MÖ

E) Çiftliklerin işletilme şekli değiştiği için

2200 ve 1450 yılları arasında ulaşmıştır.

dünyanın en küçük vahşi kedilerinden olan

D) Dünyadaki ilk Ege medeniyeti MÖ 6000 yılında

Leopardus guigna neredeyse yok olma noktasına

Girit Adası'na olan yerleşimle oluşmuştur ancak

gelmiştir.

ada, en iyi zamanlarını MÖ 2200 ve 1450 yılları
arasında yaşamıştır.
E) Dünyadaki ilk Ege medeniyeti, insanların MÖ
6000 yılında Girit Adası'na yerleşmesinin ardından
gelişmeye başlamıştır ancak MÖ 2200 ve 1450
yılları arası adanın gücünün en çok arttığı
zamanlardır.
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70. Böbreklerimizin kaldırabileceğinden daha

71. Düşen doğum oranları ve yaşlanan nüfus

fazla su tüketirsek, kanımızdaki sodyum ve

sonucunda, bazı zengin ülkeler küçülecek ve daha

diğer elektrolitlerin yoğunluğu azalmaya başlar

az etkili olacaktır.

ve belirli bir noktadan sonra hücrelerimiz

A) Some rich countries with falling birth rates and

kontrolsüz bir şekilde su emer.

aging population will get smaller and less

A) Even if more water than our kidneys can

influential as a result.

tolerate is consumed, the concentration of sodium

B) As a result of falling birth rates and aging

and other electrolytes in our blood can begin to

population, some rich countries will become

drop and beyond a certain point, our cells

smaller and less effective.

uncontrollably absorb this water.

C) Decreasing birth rates and aging population are

B) When we consume more water than our kidneys

the reason why some rich countries are getting

can tolerate, the concentration of sodium and other

smaller and less efficient.

electrolytes in our blood drops and beyond a

D) Falling birth rates and aging population will

certain point, excessive water will be absorbed

eventually cause some of the rich countries to

uncontrollably by our cells.

become smaller and less effective.

C) Consuming more water than our kidneys can

E) Getting smaller and less influential is the

tolerate will decrease the concentration of sodium

consequence of decreasing birth rates and aging

and other electrolytes in our blood and beyond a

population in some rich countries.

certain point, our cells will uncontrollably absorb
water.
D) If we consume more water than our kidneys can
tolerate, the concentration of sodium and other
electrolytes in our blood begins to drop and beyond
a certain point, our cells uncontrollably absorb
water.
E) The concentration of sodium and other
electrolytes in our blood begins to drop and beyond
a certain point, our cells will uncontrollably absorb
water when more water than our kidneys can
tolerate is consumed.
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72. Beynin sol ve sağ tarafları birbirine eşit

73. İnci üretmek, istiridyenin bir parazitten ya

olmadığından, bir kimsenin fiziksel ve zihinsel

da yaralanmadan korunması için tasarlanmış bir

işlerde her iki elini ya da ayağını eşit derecede iyi

bağışıklık sistemi tepkisidir.

kullanabilmesi oldukça nadirdir.

A) Making pearls is an immune system response

A) It is very rare for someone to be able to use both

designed to protect the oyster from a parasite or an

hands or feet equally well in physical and mental

injury.

tasks since the left and right sides of the brain are

B) An oyster protects itself from a parasite or an

not equal to each other.

injury by making pearls, which is a response

B) Some people can hardly use both hands or feet

designed by the immune system.

equally well in physical and mental tasks because

C) Designed as an immune system response,

the left and right sides of the brain may not be

making pearls protects oysters from a parasite or an

equal to each other.

injury.

C) Since the left and right sides of the brain are not

D) By producing pearls, an oyster gives a response

equal to each other, physical and mental tasks make

designed to protect its immune system from a

it impossible for some people to be able to use both

parasite or an injury.

hands or feet equally well.

E) An oyster produces pearls to protect itself from

D) For some, using both hands or feet equally well

a parasite or an injury because it is a response

is very rare in physical and mental tasks even if the

designed by the immune system.

left side of the brain is equal to the right side.
E) In physical and mental tasks, both hands or feet
may not be used equally well by some people if the
left and right sides of the brain are not equal to
each other.
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74. Birçoğumuz için mutluluk arayışı hayatta

75. Ödev, sadece öğrencilerin hayatlarının rutin

önemli bir amaçtır ancak mutluluğun ne

bir yanı değil, aynı zamanda okul ve aile

olduğunu anlamak için olumsuz tecrübelere

arasındaki temel günlük etkileşimdir.

ihtiyacımız vardır çünkü bunlar hayatımıza

A) As being the key daily interaction between

anlam katar.

school and family, homework is a routine aspect of

A) For many of us seeking happiness is an

not only students' but also their families’ lives.

important goal in life, but we need the negative

B) Homework is not just a routine aspect of

experiences to understand what happiness is

students' lives, but it constitutes one of the key

because they give meaning to our lives.

daily interactions between school and family as

B) Many of us seek happiness, which is an

well.

important goal in life, but we need the negative

C) Homework is regarded as being both a routine

experiences that give meaning to our lives to

aspect of students' lives and the key daily

understand what happiness is.

interaction between school and family.

C) The negative experiences give meaning to our

D) Homework is not only a routine aspect of

lives so we need them to understand what

students' lives, but also the key daily interaction

happiness is because for many of us seeking

between school and family.

happiness is an important goal in life.

E) Homework can be considered to be a routine

D) For most of us happiness is an important goal in

aspect of students' lives as well as the key daily

life, so we look for it, but we need the negative

interaction between school and family.

experiences because they give meaning to our lives
and make us understand what happiness is.
E) Many of us seek happiness as it is an important
goal in life, but we need the negative experiences
to understand what happiness is because they give
meaning to our lives.
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Cevap Anahtarı
64 B
65 C
66 A
67 C
68 B
69 C

Açıklamalı çözüm
videosu için kodu
tarayınız.

70 D
71 B
72 A
73 A
74 A
75 D
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