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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 
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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2015-YDS Sonbahar/İNGİLİZCE İNGİLİZCE TESTİ

Bu testte 80 soru vardır.

The total amount of military ---- by all the countries
of the world in 2010 was $1.63 trillion, which is
equivalent to $236 for every person on the planet.

diversity requirement

expenditure dimension

influence

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

1.

A) B)

C) D)

E)

2.

3.

4.

5.

6.

Diğer sayfaya geçiniz.1

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

7.

8.

9.

Governments, organizations and businesses are
becoming increasingly concerned ---- social
responsibility and ethical issues surrounding the
problem ---- maintaining economic growth.

with / of on / by

into / from for / beyond

at / behind

10.

A) B)

C) D)

E)

11.

12.

13.

Diğer sayfaya geçiniz.2

DOĞRU CEVAP: A 
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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.

Although the role of diet and nutrition in human
evolution has generally come under the scope
of anthropology, ----.

the subject has also been of great interest to scholars
in many other disciplines

'nutriture' is the state resulting from the balance
between supply of nutrition and the expenditure of the
organism

it is the nutrients that are necessary for all of our
bodily functions

it is a fact that modern humans require some 40 to 50
nutrients for proper health

diet and nutrition are central to an understanding of
the evolutionary journey of humankind

29.

30.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.6

DOĞRU CEVAP: A 
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31.

32.

33.

34.

35.

Diğer sayfaya geçiniz.7
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36.  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.

Can sıkıntısı, esnemeye yol açar ve bu da akciğerleri
çevreleyen kasları gererek veya beyne daha fazla
oksijen taşıyarak uyanık kalmamızı sağlar.

When boredom causes us to yawn, the muscles
around the lungs stretch or more oxygen is brought to
the brain, which makes us feel awake.

Yawning, which may be caused by boredom, makes
us feel awake by stretching the muscles surrounding
the lungs or bringing more oxygen to the brain. 

Boredom leads to yawning, and this makes us feel
awake by stretching the muscles surrounding the
lungs or bringing more oxygen to the brain.

Stretching the muscles around the lungs or bringing
more oxygen to the brain, yawning, if caused by
boredom, makes us feel awake.

When bored, yawning makes us feel awake by
stretching the muscles surrounding the lungs or
bringing more oxygen to the brain.

41.

42.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.9

DOĞRU CEVAP: C 
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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.

47.

48.

49.

50.

Diğer sayfaya geçiniz.11
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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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 63. - 67.  sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.

63.

64.

Diğer sayfaya geçiniz.15

 

 

 Hüseyin:
 What do you think about going to Russia for the

summer holiday?

Gülsüm:
 I've always wanted to visit St. Petersburg. It's a

beautiful city that has inspired artists, writers,
composers and thinkers for hundreds of years. 

Hüseyin:
 ----  

Gülsüm:
 Yes, it's everything a culture lover could dream of.

We could also visit dozens of palaces and over
200 museums. Please, let's go there.

From May through the end of July, they have a
celebration featuring opera, classical music, and of
course, the ballet.

I don't know. I was actually planning to go on a
camping holiday. Being in the countryside is what
excites me. You know, mountains, lakes, forests and
plenty of fresh air.

The Trans-Siberian Railway is the longest railway in
the world, and we can take it all the way from Moscow
in the west, to the seaport of Vladivostok in the east.

Russia makes me think of deep snow and frigid
temperatures, but in the summer we could enjoy the
natural beauty of the countryside and the warm
sunshine.

Russia spans eleven different time zones, so you can
easily see how big the country actually is and it has
such a diverse mixture of different cultures.

A)

B)

C)

D)

E)

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.

Diğer sayfaya geçiniz.17
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69.

70.

The most fuel-efficient way to transport people and
goods is by sea, but journey times are long.

Sea transportation is widely preferred to carry goods
from one place to another although it is both
time-consuming and expensive.

Transportation by sea is the most efficient way for
people and goods as it costs less than the other
means of transportation.

People and goods are best transported by sea in
terms of fuel consumption; however, it is
time-consuming.

Other means of transportation can take less time and
cost less, as they are much more efficient than sea
transportation.

Transporting people and goods by sea is mostly
preferred, as it is the fastest and cheapest way of
transportation.

71.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.18

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

72.

73.

Diğer sayfaya geçiniz.19
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'Genre' is a term that refers to a type of media
product or work of art governed by implicit rules
that are shared by the makers of the product and the
audience for it. Examples are thrillers, soap operas
and talk shows. ---- To some extent, these rules are
about the content of the genre. Particular types of
characters and events, for example, will routinely
occur in particular genres and others will not. 

Every genre has its own standards and conventions
that distinguish it from others.

Today, there are many people involved in the
production of the film rating system.

Some agencies control whether the content of these
types of media are suitable to be broadcast.

Moreover, you can also come across similar
definitions in music.

On the other hand, there are various reasons why
genre is more controlled in certain countries.

74.

75.

A)

B)

C)

D)

E)

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

76.

77.

78.

Diğer sayfaya geçiniz.20

DOĞRU CEVAP: A 
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(I) Staring at the Sun without sunglasses hurts, which is
reason enough to avoid doing it. (II) Too little sunshine
leads to low vitamin D levels, which put you at higher
risk of certain cancers. (III) But direct exposure to the
ultraviolet radiation in intense sunlight can also damage
the eye and increase the likelihood of a cataract
developing. (IV) Cataracts affect the part of the eye that
focuses light – the lens – gradually clouding vision and
leading to blindness. (V) Surgery to restore vision
involves making tiny cuts in the eye to remove the
cataract and replace the lens.

I II III IV V

79.

80.

A) B) C) D) E)

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.21

DOĞRU CEVAP: B 

 

 

 



SINAVDA UYULACAK KURALLAR

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 (2,5 saat). Sınav başladıktan sonra ilk 110 ve son 15 
dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav 
bitmeden tamamlarsanız 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.

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.

 

 

 


