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2006 Mayıs KPDS Açıklamalı Çözümler 
 
 
1. Araştırmalar için hayvan üretme ile ilgili kanun tıbbi araştırmaların zararına oldu. To the 

detriment of sth: ……nın zararına 
 
NOT: Research kelimesi uncountable bir kelimedir, çoğulunu yapamaz ve tekil fiillerle 
kullanırsınız.  
 
2. let’ hope that remain that way dediğine göre interest rate ile ilgili olumlu bir durumdan 
bahsetmeli.  Bu da  steady (sabit, süreklilik gösteren) kelimesiyle sağlanır. 
 
3.Özellikle (notably) Fransa, Danimarka ve İsveç de……  
 
4. Başarılarını ya da başarısızlıklarını belirleyen (determine)  
Not: Determine  kelimesi bilinen yaygın anlamı (karar vermek) dışında yine çok kullanılan  
belirlemek  anlamıyla bu cümlede kullanılmıştır.  
 
5. Kışın güneş ışığının sınırlı olması ve maliyeti yüzünden güneşle ısınmanın US de 
tutunamayacağını, başarılı olamayacağını anlatmıştır.  
 
Not: play up: abartmak, yalakalık yapmak 
        Turn over : çevirmek, havale etmek 
        Wait on: servis yapmak 
        
6. Reduction edilmiş bu cümlenin asıl hali şudur: After I had read so many contemporary 
American writers, I began (past tense) to…………….that was being written (Past tense) in 
England. 
Not: contemporary kelimesi çağdaş anlamındadır. Fakat burada çağdaşlıktan kastettiği 
modernlik değildir. Asıl anlamı aynı çağa ait olan dır. (Ör: 15. yy da yaşamış iki yazar). 
 
7. öncelikle cümle Present Tense te bir cümledir ve genel bir gerçekten bahsetmektedir. 
Sınır ötesi alışverişin Avrupa Birliği kanunları altında temel bir hak olduğunu ve vergi 
kaçırma (tax evasion) olarak düşünülmemesi gerektiğini anlatır.  
 
8. last week kullanıldığı için ilk kısmın Past Tense olacağı açıktır. İkinci kısımdaki would, 
unreal anlamıyla değil, will in past hali olarak kullanılmıştır.  
 
9. Yine The 1980s yapısından ilk bölümün past tense olacağını anlıyoruz. İkinci bölümde ise 
zekânın tanımının genişlemesine olan ilgi  anlatılmıştır. interest kelimesinin alacağı 
preposition  in olduğunu unutmayalım.  
 
10. come up with plan: plan ortaya atmak, plan bulmak 
      Run out of: bitmek, tükenmek.  
Bu kelimeleri yerine koyunca cevap kolaylıkla bulunabilir.  
 
11. Düşünce ve duygu arasındaki (between) ilişki. Present perfect tense e özel kullanımlardan 
birisi olan for…..,(en az iki yüzyıldır) kullanılmıştır.  
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12. Bu cümlede however kullanımının anlamı ne ölçüde olursa olsun (ne kadar az saygı 
duyarlarsa duysunlar) dır. 
 
13. as : gibi   daha düşük statüdeki rezervlerin dahil edildiği gibi, dünyanın nma ulusal 
parkları da haritaya dahil edilmiştir.  
 

14 . ster anne, ister bir hemşire ya da bir asker olsun ……… 
 
15 . Which kelimesiyle tanımlanan which ten önceki cümlenin tamamıdır.  

 
 
16 . In 1990 (past tense) ve anlam olarak passive olmalı (tanıştırıldı). 

 
17 one’s own and others’ feelings: bir kişinin kendisinin ve başkalarının duyguları. 

 
 
18 . discriminate among them: onlar arasında ayrım yapmak 

 
19 . ….developed out of a growing emphasis….. Burada out of anlamı: from dur. (artan  

vurgudan (önemden) gelişti). 
 
20 . interaction of emotion and thought: duygu ve düşüncenin etkileşimi 

 
21 . by…..: ….tarafından  

 
22 .studies which….which kelimesi kendinden önceki studies hakkında bilgi veriyor, 

çalışmaların ne bulduğunu anlatıyor.  
 

23 .conditional type 3 : would have been alloted . allot kelimesi passive olmalı 
(ayrılmak), çünkü öznemiz seats. 

 
24 ….yasadışı yabancı uyrukluları da(aliens) içeren o ülkenin vatandaşı olmayanlar… 

(noncitizens ). 
 

25 . to allocate seat: koltuk tahsis etmek, ayırmak. 
Not: E şıkkındaki circulate kelimesi dolaşmak anlamında olup noun hali circulation: 
dolaşım, tiraj ve tedavül gibi anlamlara gelir. Gazete ve dergilerin satılma sayılarından 
(tiraj) bahsederken de sorularda sıkça bu anlamıyla çıkmaktadır.  

  
26. araba üreticieri arasındaki genel fikir petrol tükendiğinde hidrojenin muhtemelen yakıt 
olarak seçileceğidir.  
 
27. bahsedilen karışıklıkla (complexity) burada daha kolay baş edilebilir. 

  (where (network) it (complexity) can be managed more easily). 
Not: complexion: ten, cilt 

 
28. somon balığı çiftliklerinin Alaska da yasaklanma sebebini anlatıyor.  
 
29. Bermuda Şeytan Üçgeni nin yerini extra information olarak  virgüller içinde non-

defining relative clause  kullanarak açıklamıştır. 
 
30. kadınların daha duygusal olması önyargısı bugünde hala sürmektedir.  



 3 

31. Doktorların ve bilim adamlarını tam olarak tahmin edemeyecekleri şey kimin şizofrenik 

olacağıdır 
 
32. Kredi talebi düşük olduğunda  faiz oranları ona denk bir şekilde düşüktür.  

 
33. to get hold of this new account of World War II: II dünya savaşının yeni beyanını 

bulmak, ele geçirmek : II dünya savaşıyla ilgili yazılan yeni kitabı bulmak anlamında 
kullanılmıştır. Devamında da bunun şimdiye kadar kaleme alınan en ürkütücü tarih eseri 
olduğunu anlatmıştır. Her ne kadar bulunması zor ve kompleks bir şık olsa da, diğer 
seçeneklerle karşılaştırdığımızda en olası şıktır. Zaten bizim amacımızda “correct  değil 
“best answer”  bulmaktır.  

 
34. Mühendislik müfredatının gerektirdiği durum anlatılmıştır. 
35. Cümle even though ile devam ettiğine göre cümlenin ilk ve ikinci kısım birbirine zıt 

olması lazım. Birçok insanın onu affetmesi ile onun hala kendini affetmeye hazır 
olmaması bize bu zıtlığı vermekte, anlam olarak ta diğer şıklara oranla daha çok 
bütünlük sağlamaktadır.   

** NOT: Simdiki translation bölümünde cümleler arasında değişik farklılıklar olmasına 
rağmen, sadece main verb ler üzerinde durarak açıklamalar yapacağım. Çünkü yapılan 
yanlışlıkların çoğu, ana fiil ve yan cümleciğin fiilini karıştırmaktan kaynaklanmaktadır. 
Sadece main verb leri bularak ve bunlara dikkat ederek bile doğru cevaplara ulaşabilirsiniz.  

 
36. main verb: announce: ilan etmek. 
 
37. must be made to feel: hissettirilmelidir. 
       sufficiently protected: yeterince korunmak 

 
38. estimate: hesaplamak 
 
39. upset: üzmek, canını sıkmak 

 
40. is engaged in:ilgilenmek, uğraşmak, meşgul olmak. Bu cümledeki ara cümle 

particularly in countries……..ile devam eden cümledir. E şıkkında bu ara cümle, ana 
cümle gibi verilmiş, asıl The European Union …….ile devam eden ana cümle ise yan 
cümlecik gibi çevrilmiştir. Bu açıdan doğru cevap ile benzeşse bile E şıkkı yanlıştır. 

 
41. may have been preserved orally: sözlü olarak korunmuş olabilir. 

 
42. claim: to take as the rightful owner  (TestYourEnglish.NET) 
43. it was common: yaygındı 

 
44. their genes can operate in a more active manner: genleri daha aktif bir tarzda 

işleyebilir. 
 
45. Kethrine Mansfield, özellikle ………etkilenmiş ve onun gibi ………hikayeler 

yazmıştır: Katherine Mansfield was particularly impressed ……and, like him, she 
wrote stories…… 

 
46. Some are regarded as pests (böcekler). But others are considered to be delicacies 

(zariflik, incelik). But ile bağlanan iki cümlenin birbirine zıt olması gerektiğini biliyoruz. 
buradaki zıtlık pests ve delicacies arasındadır.  
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47. Archaelogists have a duty, both colleaques and to the general public: arkeologların 
hem meslektaşlarına hem de genel halka karşı görevleri vardır………..E seçeneğinde 
meslektaşlarına olan görevlerinden bahsediyor, Further ile başlayan devamındaki 
cümlede de halka olan görevinden bahsediyor.  

 
48. Parçadaki boşluktan sonra Their aim was……diye devam eden cümleye dikkat 

ettiğinizde, four merchants began…………………..impossible Project. Their aim 
was to built…… Dört tüccarın proje yapmaktagi amacını anlatark perça devam ediyor.  

 
49. However ile devam eden cümlede inkjet printer ın gelmesiyle yüksek kaliteli 

görüntülerin basılmasının mümkün olabileceğinden bahsediyor. Cümle however ile 
başladığına göre kendisinden önce gelenin bu cümleye tezat bir yargı bildirmesi 
gerekir. Buda A seçeneğindeki bilgisayar dosyalarını basmanın yıllar boyunca 
nankör bir iş olduğu ifadesinde vardır.  

50. parçanın ilk kısmında individualism (bireysellik), ikinci kısmında da 
inderdependence(birbirine bağlılık) anlatılmış. Bizden bulmamızı istenilen şık geçiş 
cümlesi olması gerekiyor. Yani Western culture dan non-western culture a geçişi 
sağlayan cümle C seçeneğindedir. (TestYourEnglish.NET) 

 
51. B seçeneğindeki the question parçada geçen this question kelimesini işaret etmektedir. 

Ayrıca A number of recent developments…..Chief among these (among these 

developments)…… 
 
52. Araştırılacak kişinin işleriyle değil hayatıyla ilgileniyorsunuz dediğine göre doğru cevap 

olarak bunu vurgulayacak seçeneği istemektedir. Unutmayın, bu grup sorularda verilen 
her bilginin önemi vardır. Çünkü verilen her kelime sizi doğru şıkka yönlendirmek için 
verilmiştir. Hiç birini atlamamalısınız. 

  
53. Sekreterinizden memnunsunuz ve ofis kapandıktan sonra da onun iyi bir işte 

çalışmasını istiyorsunuz. Bu yüzden karşılaştığınız arkadaşınızdan da bu konuyla ilgili 
yardım istiyorsunuz. Job hunting: iş arama 

 
54. B seçeneğinde söylenen söz verilen durumda anlatılan konuyu özetlemektedir. Ayrıca 

you are very angry cümlesine de dikkat edin.  
55. Sizi kışkırtmak (stir up) isteyen aggrassive bir muhabire karşı kaçamak (non-

committal) cevaplar vermek istiyorsun. E şıkkında da konuyla ilgili kaçamak bir cevap 
verip, geçiştiriyorsunuz.  

 
56. Arkadaşınız için yapacak hiç bir şey yok, çözüm önerisi getirmemeniz gerekiyor sadece 

onu anladığınızı gösterebilirsiniz. Hepimiz zorlu zamanlardan geçeriz diyerek onu 
anladığınızı gösteriyorsunuz.  

 
57. it has been unfairly turned down (haksız bir şekilde geri cevrildi): someone has 

finally recognized its worth.(sonunda birisi onun değerini anladı.) Verilen duruma 
karşı söylenebilecek en uygun seçenektir. its: article.  

 
58. I cümlede önceden var olan bir teoriden bahsediyor. II cümle ise That theory diye 

başlayıp I. Cümledeki teoriyi anlatıyor. II cümle araya girmiş durumda. Unutmayın: Bu 

grup sorularda konuyla alakasız olanı değil, anlam bütünlüğünü bozan cümleyi 
bulmanız beklenir.  
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59. II cümlede şovun ev sahipliğini Faisal al_Kasım ın yaptığını IV. Cümlede ise aynı 
kişinin şov esnasındaki durumunu anlatıyor. II. Cümle ise hem araya girmiş, hem de 
konuyla tamamen alakasız. 

 
60. IV. Cümle such a pill ile başlamış ama kendisinden önceki cümlede pill kelimesini 

anlatan herhangi bir şey yok.  
 
61. Parçanın genelinde anlatılan konu 5 yaşından itibaren çocukların kurallara uyma 

konusunda kendilerini zorunlu hissettiklerini, ve uyduklarını anlatıyor. II cümle de 
young children change the rules: tamamen konuya aykırı, zıt bir ifade ve devam eden 
cümlelerde de bu yargıyı destekleyen hiçbir ifade yok.  

 
62. I. cümleden IV. Cümleye kadar Kolombiya da olan patlamadan bahsediyor. Tamamen 

specific bir olay anlatılıyor. V. Cümle patlamanın olacağına dair bazen önceden 
işaretler vardır: general bir yargı. Çıkarıldığı zaman anlam bütünlüğü bozulmaz.  

 
63. IV. Cümlede ki such test II cümledeki IQ and academic achievement measures a 

atıfta bulunuyor. III. Cümle araya girmiş ve parçada anlatılan genel yargıyla da alakasız.  
NOT: Bu grup sorularda aynen bu sorudaki gibi such as, these, it, they gibi başka bir 
kelimeyi refer eden yapılara dikkat ederseniz zorlanmadan çözebilirsiniz. 
 
64. I find quite objectionable: I find really offensive.  

he habitually orders people: he persistently orders people 
 

65. as eager as ever: there is no decline of Chinese students…… 
C seçeneği de aynı anlamı veriyormuş gibi gelebilir ama C seçeneğinde To go to the USA 
diyor. Doğrusu to study in the USA. 

 
66. …..is one thing and ….is another thing: they are different from each-other 
 
67. illusion: misconception: yanılsama 
      Rectify: düzeltmek   Bu kelimeleri yerlerine koyduğunuzda doğru şıkkı bulacaksınız. 
 
68. illustrious: ünlü 
      Notorious: infamous: kötülüğüyle ünlü 
Endowed: donatılmış 
Endowed with rare and remarkable capacities: to have unusual and distinctive 
capabilities. 
 
69. call upon: talep etmek. Bu cümlede ki anlamı to be supposed to gibi kullanılmıştır. 
…..yapması beklenilen, yapmak zorunda olan 
 
70. Indeed they have diye verilen cevabın sorusunun present perfect tense olması gerekir.  
 
71. Brian makalede Shakespeare in düşünüldüğü kadar özel olmadığının anlatıldığını 
söylüyor. Fred karşılık olarak bunu nasıl yaptığını söylüyor. Devamında da Brian bunu 
açıklıyor. (TestYourEnglish.NET) 
 
72. A şıkkındaki they: estate agent (sing-pl olarak uyumsuzluk olsada they ile kastedilen 
bütün emlakçılardır.) That is typical: urging to accept. 

 
73. What surprised you most sorusunun cevabını en iyi veren seçenek E dir. 
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74. isn’t………..expensive process? Sorusuna cevap olarak ……….far less expensive. 

 
75. 6 yıl önce alınan bilgisayarın out of date (eskimiş, modası geçmiş) olduğunu söylüyor.  
 
76. Parçanın genel olarak ele aldığı konu mühendisliğin yaratıcı ve tapıcı yönlerini dir. 
Bunu yaparken e yaratıcı yönüne vurgulamak için onu writing ve painting sanatlarına 
benzetmiştir. Constructive yönünü ele almak içinse scientific yönlerini ele almıştır.  
 
77. until the outlines of a design are set down, there can be no appeal to science 
cümlesinden A seçeneğindeki yargıyı kolayca çıkarabilirsiniz.  
 
78. ……aesthetic principles may be called on but creative things don’t come of applying 
the principles alone cümlesi sizi doğru cevaba götürecektir.  
 
79. until the outlines of a design are set down, there can be no appeal to science…..diye 
devam eden cümleden ve devamındaki cümleden bu yargıya ulaşabilirsiniz. Aesthetic 

principles may be called on to inspire, refine and finish… 
 
80. Genellikle parça sorularında soru sırasıyla cevabın parça içerisindeki sıralaması aynı olur. 
Fakat bu soruda bu genellemeye aykırı olarak sorunun cevabı parçanın ilk cümlesindedir.  
 
81. Parçada 1990 ların Gilded Age olarak adlandırıldığını söylemektedir ve daha sonrasında 
Gilded Age in özelliklerini anlatarak 1990ların da özelliklerini anlatmıştır.  
82. Over the past few months….ile devam eden cümlede 2000 li yılların 1990lardan ahlaki 
olarak üstün olduğunu anlatır. (Morally head above) (TestYourEnglish.NET) 
 
83. Gilded: yaldızlı 
 
84. Never before had business leaders enjoyed……………….. 
 
85. every decade considers itself superior to the one that came before. 
 
86. that norrow appeal makes BBC4 a model of what a publicity financed broadcaster  
     ought to do.  
 
87.  …...driven:   …..ile çalışan anlamına gelir. Buradaki ratings-driven: rating alması 
gereken anlamında kullanılmıştır. Zaten parçada da BBC4 rating almasına gerek olmayan 
bir kanal olarak tasvir edilmiş ve BBC1 ile  BBC4   birbirine zıt olarak gösterildiğine göre, 

BBC1 rating alması gereken bir kanaldır.  
 
88. ….and formerly head of arts at the BBC. 
 
89. …...it supplies a variety and thoughtfulness unavailable on prime time BBC1. 
 
90. Parçanın genelinden de böyle bir fikir edinebileceğiniz gibi, özellikle parçanın son iki 
cümlesinden bu yargı net olarak anlaşılmaktadır.  
 
91. Tourists arrive in summer, lured (attracted) by mild temperatures and unspoiled 
countryside. 
NOT: countryside: UC  
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92. The place has been growing poorer and more desolate for generations as young 
people seek sunnier prospects ( umut, bekleyiş) elsewhere. 
 
93.if the 5000 million pound project goes through, the array will be Europe’s largest 
wind farm…... 
 
94. .if the 5000 million pound project goes through, the array will be Europe’s largest 
wind farm, capable of churning  out (producing something at a fast rate) roughly 1 
percent of Britain’s total electrical needs. 
 
95. …………….generating some badly needed jobs and cash fort he people of Lewis. 
 
96. in the face of rapid scientific change, they (universities) will need…………… 
 
97. İlk cümle başta olmak üzere, parçada verilen çoğu örnekte amaç, vurgulanmak istenen 
düşünce  bilginin ne kadar hızla deliştiği ve çoğaldığıdır.  
 
98. Open up startling (ürkütücü) new possibilities: Bilimin ürkütücü olasılıkları ortaya 
çıkarabileceği söyleniyor. Burada kastedilen durum doktorların ne kadar süre 
yaşayacağını ve hangi hastalığa yakalanacağını söyleyebilmeleri, ve insanların bunları 
bilmesinin ürkütücü olduğu anlatılmaya çalışılıyor. Bulunması zor bir cevap gibi görünse de, 
diğer seçeneklere baktığınızda best answer olarak seçebileceğiniz cevaptır.  
 
99. they also need to deal with the dilemmas (ikilem) posed by the……………………. 
 
100. once in human history progress: insanlık tarihinde birkez olan ilerleme. There has 
never such a progress before and there may not be again.  
 
 

“En son KPDS, ÜDS ve YDS Sorularının“En son KPDS, ÜDS ve YDS Sorularının“En son KPDS, ÜDS ve YDS Sorularının“En son KPDS, ÜDS ve YDS Sorularının Çözümlerini  Çözümlerini  Çözümlerini  Çözümlerini TestYourEnglish.NETTestYourEnglish.NETTestYourEnglish.NETTestYourEnglish.NET ‘ ‘ ‘ ‘’ ’ ’ ’ 
te bulabilirsiniz..”te bulabilirsiniz..”te bulabilirsiniz..”te bulabilirsiniz..”    
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