
Bu bölümde  2005 Kasım KPDS sorularının cevap açıklamalarını bulacaksınız.
Açıklamalara bakarken Not kısımlarını da dikkatle okursanız konuyla ilgili önemli
bilgiler bulabilirsiniz. Herhangi bir soru ya da sorunda lütfen TestYourEnglish.NET
yoluyla bana ulaşın. Beraber çözelim. 
                      Sibel Karataş
           Editör

ÇÖZÜMLER

1. İş gücünün oldukça büyük bir bölümünün evde çalıştığını ve bu durumun bilgisayarlar
tarafından mümkün kılındığını anlatmaktadır.

Not: Bu sorudaki fair kelimesi bilinen adil anlamının dışında oldukça büyük, epeyce
anlamıyla kullanılmıştır.

2. Kuzey Kore nin gerekli garentileri almadığı sürece nüklee programını bırakmasının
muhtemel olmadığı anlatılmaktadır. Bu soruda  without kelimesine dikkat edilip anlam
buna göre düşünülürse cevap kolaylıkla bulunabilir. A seçeneği: samimi B seçeneği berbat,
edepsiz, C seçeneği kendini öven, E seçeneği de geçici anlamına gelmektedir.

3. Hedef mikroplara direncin gelişmesiyle antibiyotik satışlarının ciddi oranda, şiddetli
biçimde sınırlanacağı anlatılmaktadır.  

Not: D seçeneğindeki complecently umursamaz bir tavırla anlamına gelmekte olup bu
kelimenin adjective hali complecent tır. Halinden memnun anlamındadır.

4. ışıkların loşlaştırılarak (dimmed) yolcuların acil durumlara karşın kendilerini karanlığa
alıştırmaları söz konusundur. Accustom kalimesinin to ile kullanıldığına ve bununda
sorunun devamında bulunduğuna dikkat edin.

5.  10 yıllık başbakanlıktan sonra geri adım atılması söz konusudur.(A)10 yıllık başbakanlık
olumlu bir anlamda kullanılmıştır ve after bağlacından sonra gelen kelimenin 10 yıllık
başbakanlık olayına zıt bir anlam içermesi gerektedir. B seçeneği ilerlemek, iddia etmek,
okuyabilmek gibi değişik anlamlara gelir. C seçeneği bitmek tükenmek, D seçeneği
yakalamak, yakalanmak, geciktirmek, E seçeneği de işaret etmek anlamındadır.

6-  United States diğer bütün ülkelerin harcadığından daha fazla harcıyor. 

7-  United States te çalışan akrabalardan Meksikalıların aldığı para Meksika nın petrol
satışlarından aldığı kadardır. (kazancı kadar çoktur.)

8-  Sex kelimesi burada cinsiyet anlamında kullanılmıştır. Cinsiyetin ilk çıkışı onun yaygınlığı
kadar karışıktır.

     Not: Grammatical ya da scientific term olarak kullanıldığında, sex kelimesinin yerine      
gender kelimesi tercih edilir.

 9-  Her trend (eğilim) kendi karşı trendinin tohumlarını, çekirdeklerini içerir.

10- Bu cümlenin past tense olduğuna dair hiçbir ipucu verilmemiştir. Ayrıca anlam olarak  
baktığınızda da  general truth içermektedir. Specific bir durumdan ziyade her zaman
geçerli olan bir görüş verilmistir.



11- İssue kelimesi at issue olarak kullanıldığında dava konusu, söz konusu olan anlamına
gelir. Zaten issue kelimesi diğer preposition ların hiç birini alamaz. İkinci kısım ise erect on
olması gerekir. Cümlenin açılımı söyledir: Soviet communisn was erected on the political
structure.

12- Bir şeyin sorumluluğu derken responsibility for kullanılır. 

13- Belirli bir tarih verdiği için (from the end of seventieth century until the early twentieth
century) ilk kısım past tense olmalı. Devamındaki still kelimesi konuyu present tense e
taşımıştır.

Not: Covet: başkasına ait bir şeyi kıskanmak

     14- Burada da genel, belli bir zamana ait olmayan bir düşünceden bahsedilmiştir. Zaten 
           cümlenin kendisi present tense tedir. Etkilenmek anlamında ilk kısım passive olmalıdır.

15- Following the Worl War II bizi direk olarak past tense yönlendirir. Ayrıca allow sbd. to do
sth. 

16- more than kalıbı vardır. [TestYourEnglish.NET]

17- It was not until 1972….it was in 1972 anlamındadır. 

18- inmate kelimesi akıl hastanesinde kalanları ifade etmektedir. Bu insanları kontrol altında
tutan (restrain) zincirlerin ortadan kaldırılması anlatılmaktadır. 

19- much to the amazement, much to my surprise, gibi much, to ile beraber kullanılan bir
kalıp ifade eder. 

20- Parça past tense ile yazılmıştır. Son cümle parçada anlatılan olaydan daha önce olan
durumu anlattığı için bir derece daha past olmalıdır.

21- hayat ve ölüm konularıyla uğraşan, bu konulara değinen (deal with)

22- her bir hasta ile

23- essential for sbd to do sth.

24- is ile başlayan cümle yine present tense ile devam ediyor.

25- such that kalıbı

26- Type 3 Geçmişte ve unreal olan bir durum söz konusu

27- past tense bir cümledir ve anlam larak ta baktığımızda en olabilir şıktır. 

28- Mars ın söz konusu durumunun açık olduğu anlatılmaktadır. Bu soruda yapı olarak
bakıldığında diğer şıklarda olası gibi görülebilir. Fakat anlam olarak bakıldığında en doğru
şık B şıkkıdır.

Not: YDS ve KPDS de soruları cevaplarken birden fazla şık gramer olarak doğru olabilir.
Yapmamız gereken şey aynı zamanda anlamada dikkat ederek correct answer dan çok best
answer bulmaktır.



      29- 4.5 billion yıl önce ortaya çıkan şey eart olup it kelimesi D seçeneğindeki earth ü ifade  
           eder. Bu açıdan bakıldığında C seçeneğinde de eart geçmektedir fakat past tense
           olmasından dolayı anlam olarak yanlıştır. Isının ve yer çekiminin yer yüzünü şekillendirmesi

hala devam etmekteyken bu seçenekte tamamlanmış bir olay gibi verilmiştir. Bu açıdan  
           yanlıştır. 

30- Though bağlacıyla başlayan cümlenin ikinci kısmı zıt bir anlamda devam etmelidir. Bu
zıtlıkta sadece B seçeneğinde vardır.

Not: Though, although anlamında olup cümle başında kullanılabilir. Fakat genelde cümle
sonunda kullanılma eğilimi vardır. Tercih yapmanız gerekirse although cümle başında
kullanılmaya daha uygundur. 

      31- Amerika aç ülkelere tahıl yardımı yapmaktansa tarımı teşvik etmek için tohum alıp  
            dağıtmalıdır.

32- dünyanın en çok peşinden koşulan maddesi olan petrol çoğunlukla bulunduğu ülkeleri
lanetler. (petrol için yapılan savaşları ve petrol ülkelerinin bu savaşlarda çektiği sıkıntıları
düşündüğümüzde cümlenin ne anlatmak istediği daha açık olarak anlaşılmaktadır.)

33- Celebrities kelimese burada bildiğimiz kutlama anlamının dışında ünlü kişiler anlamında
kullanılmıştır. Bu açıdan baktığınızda doğru cevabı göreceksiniz.

34- hayvanlar bebeklik çağlarında zayıf, hassastırlar. 
Not: B seçeneğindeki fend for oneself yapısı defend kelimesinden gelmekte olup birisinin
kendini savunması anlamına gelir.

     35-  Yine cümleye anlam olarak yaklaşın. Uzun vadeli projeden bahsettiği için gerçek 
             maliyetinin ne olacağı bilinemez.

Not: B seçeneğindeki starting from scratch, sıfırdan, baştan başlamak anlamına gelir. 

36- largely retains the air of the city: Büyük ölçüde kent havasını korumaktadır.

37- the courts have defined accidents as….: mahkemeler kazayı……..olarak tanımlamışlardır.

38- can be changed: dönüştürülebilmek ifadesi C ve E seçeneklerinde vardır. Any form of
energy: herhangi bir enerji türü sadece C seceneğinde geçmektedir.

39- It is pointed out kalıbını karşılayabilecek seçenekler C, D, E olabilir. En göze çarpan
haliyle C seçeneğinde ancak kelimesini karşılayan, D seçeneğinde ise açıkça kelimesini
karşılayan yapılar soru kökünde bulunmamaktadır.

40- has a wide application: geniş bir uygulama alanına sahiptir.
Not: Intelligence kelimesinin bu parçada olduğu gibi istihbarat anlamıyla kullanımı zaman
zaman sorularda çıkmaktadır. Kelimenin bu anlamını unutmayın.

 41- daha 1943-44 lerde planlayan: as early as 1943-44 kalıbı B ve D seçeneğinde var. B
            seçeneği passive yapıda olduğu için doğru cevap D dir.

42- mümkün değildir. it is impossible
Not: freight: taşıma, nakliye



43- dayanacak kadar sağlamdır: strong enough to withstand

44- subject-verb agreement ve main clause uyumuna baktığınız zaman doğru cevabın E
olduğunu göreceksiniz.

45- endorse: onaylamak

      46- eski öğrenciniz hakkında fikir beyan etmeniz gerekiyor. Burada dikkat etmeniz gereken  
            kelime reassure kelimesidir. Reassure güven vermek, içini rahatlatmak anlamında  
            olduğu için öğrencinizle ilgili olumlu bir yorum yapmanız gerekiyor. Bu olumlu yorum da
            sadece A seçeneğinde var.

47- Yazacağınız notun stiff: katı,sert olması gerekiyor. Bu tarz sorularda şuna çok dikkat edin.
Size birkaç cümleyle bir context yaratılmaya çalışılıyor. Bu yüzden soru kökünde verilen
her cümlenin, her kelimenin anlamı vardır. Kelime israfı yapılacak kadar uzun situation lar
verilemediği için kullanılan her kelime sizi doğru cevaba yönlendirmek içindir. Soruda
müşteri kaybına sebep olduğu belirtiliyor. Bunu size verdiğine göre yazacağınız notta bunu
belirtmeniz isteniyor demektir. A seçeneğinde 2 haftalık bir süreden bahsediyor ki böyle bir
durum yok. B seçeneğinde müşteri kaybettiğinden değil, müşterilerin şansının artıcağından
bahsetmiş. C seçeneğinde quality of goods ile ilgili problem var ki sorudaki problem bu
değil. D seçeneğinde ticari olarak zarar gördüğünü belirtmiş. En uygun seçenek budur.

48- Arkadaşınızı that same evening: aynı gece ziyaret edeceksin ve aynı zamanda bu durumu
yeni öğrendiğinide söylemen lazım. İkisi birden sadece d seçeneğinde var.

49- sekreteri destekleyici bir cümle söylemen lazım çünkü onun zamanla, alıştıkça iyi olacağını
düşünüyorsun. Bunu belirten cümle C seçeneği. [TestYourEnglish.NET]

50- Kitabı değiştirip değiştirmeyeceğini sorduğun cümle doğru cevaptır. 

51- no matter who may call: kim ararsa arasın (managing director bile olsa bağlama) A
şıkkında bir saat vermiş ki elimizde böyle bir bilgi yok. Tamamen yorum katmış oluruz.
Doğru olmaz.

Not: whatsoever: zerre kadar, hiç
52- Öncelikle dikkat edilmesi gereken no I didn’t  cevabının sorusu olabilecek cümleyi

bulmak. Not wanting one gibi negatif bir söz kullanıldığına göre bahsedilen elmasın kötü
bir özelliğine değinilmeli. Bütün bunlar sadece D seçeneğinde mevcut.

53- Sadece yes  I am  cevabının sorusunu bulduğunuz zaman dahi çözebileceğiniz bir soru. 

54- E seçeneğinde Albert in fikri soruluyor ve konuşmanın devamında da Albert fşkrşnş
açıklıyor. Ayrıca doğru şık ve diyalogun devamındaki answer kelimelerindeki paralellikte
sizi doğru şıkka yönlendirecektir.

55- Nuisance bombing sinir bozucu bomba, yani halkın sinirlerini bozmak için atılan bomba
anlamına geliyor. Patrick en son cümlede  It is not as simple as that diyerek konunun
Alison un söylediği kadar basit olmadığının anlatıyor. C seçeneğindeki disregard
kelimesi aldırmamak, dikkate almamak anlamında olup bu durumda o (nuisance
bombing) dikkate alınmayabilir, göz ardı edilebilir denilmiştir. Cevap olarak  bu kadar basit
olmadığı söyleniyor.



     56- I am getting bored----so I am ile cevaplandırılıyor. Ama makalenin genel olarak herkesin   
           söylediğinden farklı olarak konuyu ele aldığını ekliyor.
57- Tell me than demesinden İngilizcede de böyle bir deyimin olduğunu yani cevabın evet

olduğunu anlıyoruz. 
58- II cümlede viskinin Avrupa ve Amerika da İskoçlar tarafından satıldığından bahsediyor.

Fakat IV ve V cümlede de viskinin ilk defa ulaşımın gelişmesine ithalat ve ihracatının
yapıldığını yani viskinin ilk defa ülke dışına nasıl çıktığını anlatıyor. Eğer ilk defa IV ve V
cümlede ülke dışında satılıyorsa II cümlede Amerika da ve Avrupa da satılmasından
bahsetmesi parçanın akışını bozmuştur. Ayrıca III. Cümledeki up until than I. cümledeki
in the middle of the nineteenth century yi ifade ediyor.

Not: Öğrenciler genellikle bu tarz soruları çözerken, konuyla alakasız olanını bulmaya çalışır.
Bu yanlış bir yaklaşımdır. Bunun yerine parçanın akışını bozan cümleyi bulmaya çalışın.
Muhtemelen beş cümlede konuyla alakalı olacaktır ama bir tanesinin bulunduğu yer yanlıştır.

59- IV cümledeki this suggests that ile başlayan cümle tamamen II. cümledeki durumu   
           (çocuklar nerde doğarsa doğsun gülümseme çağları değişmiyor) ifade ediyor. III cümle araya
           girmiş. 

     60- Parçanın konusu tamamen ekonomi ile ilgili. İnsan haklarının (human rights) konuyla hiçbir
 alakası yok. Zaten parçanın akışı da son cümleye kadar gayet düzgün bir biçimde devam
ediyor. 
Not: abide by: kurala uymak, pact: pakt, anlaşma, concession: taviz, imtiyaz. Bu kelimeler
parçanın anlaşılması açısından önemlidir.

      61- IV cümle parçadan oldukça kopuk.

      62- I cümlede su tüketiminin uluslarası anlaşmalarla kısıtlandığını II cümlede de bu anlaşmaları
            anlatıyor. II. cümle her ne kadar konuyla alakalı görünse de akışı bozuyor. 

     63- V. Cümlede bahsedilen polimer kimyasal bir bileşik olup cam veya fotoğrafla alakası
           bulunmamaktadır. 

64- B seçeneğinde moder bilimin kız çocuklarına karşı olan bu önyargıya hizmet ettiğini
anlatıp, devamında da to put it bluntly (net olarak açıklamak gerekirse) ile devam edip bu
hizmetin nasıl gerçekleştiği anlatılıyor.

65- paragrafın konusunun dışına çıkmadan Amerikan sanatından bahseden tek seçenek E dir.
Most mysterios, least accessible ve least appraciated olduğunu söyleyip devamında da
bunun nedenleri açıklanıyor. 

66- This is because ile devam eden D seçeneği paragrafın giriş cümlesinin nedenini açoklıyor. 

67- Parçanın son cümlesinde şovların sadece beşte birinin bunu başaracağını söylüyor.
Başarılacak olan bu şey ilk baştaki yatırımını geri ödeyebilmektir.. (to pay back its original
investment)

     68- Parçada boş bırakılan yerden önce çeşitli çevresel problemlerden, boşluktan sonra da sadece
           su probleminden bahsetmiş. Bulmamız gereken bir geçiş cümlesi, oldukça açık bir cevap.



      69-  Burada da yine bir geçiş cümlesi bulmamız gerekiyor. Müslümanlardan Katoliklere kayan  
        konunun geçiş cümlesi sadece E olabilir.

70- reception kelimesi kabul, onay anlamında kullanılmıştır.

      The report didn’t get a favourable reception: the report met with so little approval
       Largely because: The main reason why..
       Massive increase in defence spending: vast increase………………….

     71-  A seçeneğinde definitely kelimesi yanlış ifadeyi vurgulamıştır. B seçeneğinde market
            findings are not positive: böyle bir bilgi soru kökünde verilmemiş. D seçeneğinde stop 
            kelimesi anlamı bozuyor. Durdurmak değil, hiç başlamamak söz konusudur. E seçeneğinde
            ise market bulgularının şüpheli olduğundan bahsediyor ki böyle bir bilgiye sahip değiliz.

72-  In relation to the size of the population ifadesi nötr bir ifadedir. Yani nüfusun az yada
çok olduğu kanısına buradan varamazsınız. Bu ifadeyi doğru olarak karşılayan tek seçenek
D şıkkıdır.

73- It was not till the time of Shakespeare ifadesi yine sadec E seçeneğinde karşılık bulmuş.
Diğerlerin hepsinde Shakespeare in zamanına kadar oyuncuların zaten var olduğunu
söylüyor ki doğru değil. 

74- rashly kelimesi tehlike yaratacak hareketlerde bulunmak, dikkatsiz ve aceleci
davranmak anlamına gelir. Bu açıdan baktığınızda doğru cevabı göreceksiniz.

75- Bu soruda C ve E seçeneklerinin ikiside doğru gibi görünüyor. Dikkatle incelenecek olursa
soruda a few notable advances were made dediğine göre azda olsa birkaç önemli gelişme
o tarihe kadar sağlanmış. Ama C şıkkında only in 1970 diyerek bu tarihten önce hiçbir
kayda değer gelişmenin olmadığını anlatıyor. Bu açıdan sorudaki cümleyle örtüşmüyor.

76- Supervolcano filmi gelecekte olabilecek volkan patlamalarının muhtemel etkilerini gözler
önüne serer. Bu açıdan futuristic tir. 

77- Parçada çok çeşitli rakamsal bilgiler verilmektedir. Bunlar detailed information olarak
düşünülebilir. [TestYourEnglish.NET]

78- Parçanın en sonundaki worst of all ile başlayan cümle bunu anlatmaktadır. 
79- Supervolcanos certainly aren’t fiction. They are a normal part of the way the earth works

and ocur perhaps every 50,000 years. Bu cümledeki certainly kelimesi bize yazarın
söylediği şeyden ne kadar emin olduğunu kanıtlıyor. 

80- Bütün bu anlatılan negative etkilerin unimaginable, huge scale olduğu kaçınılmazdır. 

81- new study arques……..: findings of a research

     82- ….rather than, as in the US and Britain, being owned by a wide network of shareholders. US

           and Britain daki şirketler diğerlerinin aksine aileler değil hissedarlar tarafından yönetilir.

     83- This concentration of cooperate powers…..cümlesi sorunun cevabıdır.

     84- tiny elite that cannot be sacked: kovulamayan küçük elite tabaka. 
     Not: sack: kovmak

     85- It is clear from the passage ile sorulan bir soruda genellikle parçanın genelinden aldığımız
           izlenim sorulmaktadır. Bu parçadan alınan genel yargıda A seçeneğinde verilmiştir. 



   86- …probably taking two or three minor parts instead of major ones. Static and undemanding 
          roles

   87- He may not given up acting, but his……………………….

   88- İlk cümlede cevap gayet açık.

   89- His audiences included many habitual playgoers, and….diye devam eden cümleden başlayıp 
          daha sonraki cümlede shakespeare in seyircisiyle oyuncu olarak ne kadar büyük bir iletişim

    içerisinde olduğunu anlatır. 

90- ……to sell his share in the theatre…… tiyatrodaki hissesini satmaktan bahsettiğine göre
ve bahsedilen tiyatroda the Globe olduğuna göre partly owned by Shakespeare ifadesini
çıkarbiliriz. Bundan önceki cümlede de ……being near the Globe, which was his theatre
ifadeside cavabı onaylamaktadır. 

91- it often annoys as much as excites.

92- It can delay constructions for months or even years.

93- Bu sorunun cevabı D olarak verilsede B şıkkı bana göre daha doğru. China arkeolojik   
      buluşlar konusunda secretive (ketum) olsada bu tutumundan vazgeçip buluşları yayınlıyor   
      parçaya göre. Problemli ve tartışmalı bir soru.

94- bu soruda yine tartışmalı bir soru. Doğru cevabın D seçeneği olduğunu düşünüyorum. 
beautifully pereserved: in excellent condition gayet mantıklı.

     95- Bu sorunun cevabı da yine kafa karıştırabilir. B olarak düşünenler için bu seçenekte
            mezarları keşfedenler(discover) arkeolojistlermiş gibi söyleniyor. (the archeologists weren’t
            expecting to discover….). halbuki keşifler inşaatlar sırasında yapılıp uzmanlar daha  
            sonradan çağırılıyor. Doğru şıkka baktığımızda parçada bu şıkkın doğruluğuna ilişkin  
            ipucunu sadece son cümleden, söz konusu uzmanın Oxford üniversitesinden olduğuna dair
            bilgiden alabiliyoruz. Diğer şıkları eleyerek içlerinden best answer olarak D seçeneğine

      ulaşabiliriz.

96-  linguistic diversity has nor enjoyed the same publicity. (tanıtım) linguistic diversity,  
biological diversity kadar bilinmiyor, tanıtımı yapılmıyor. 

97-  because it enables a species to survive in different environments.

98-  parçanın genelinde birbirine paralel olarak ve karşılaştırılmalı olarak anlatılan konular   
linguistic ve biological diversity dir.

99-   Son cümleyi okuduğunuzda doğru cevabı göreceksiniz.

100- Parçanın genelinden alınan ana fikir budur. Ayrıca cevabı parçanın başında da kolayca  
        bulabilirsiniz. 

Diğer KPDS, ÜDS ve YDS Sınavlarının bu şekilde detaylı çözümlerini
TestYourEnglish.NET

'te bulabilirsiniz.


