
 

 

YDS DENEMELERİ 
 
1.) In the early years of the fourteenth century, 
there began to develop in Italy an increasing 
interest in the manuscripts that had survived 
from ancient Greece and Rome. 
 

A) Eski Yunan ve Roma elyazmalarına on dördüncü 
yüzyılın ilk yıllarında İtalya’ da duyulmaya başlayan 

ilgi giderek yoğunlaştı. 
B) Eski Yunan ve Roma’ dan kalma elyazmalarına 
on dördüncü yüzyıl başlarında oluşan ilgi, İtalya’ da 

giderek artmıştır. 
C) İtalya’ da on dördüncü yüzyılın başlarında eski 
Yunan ve Roma elyazmalarına duyulan ilgi giderek 
artmaya başlamıştır. 
D) On dördüncü yüzyılın ilk yıllarında, İtalya’ da eski 
Yunan ve Roma’ dan kalan elyazmalarõna giderek 

artan bir ilgi oluşmaya başladı. 
E) İtalya’ da eski Yunan ve Roma’ dan kalma 

elyazmalarına yoğun ilginin ortaya çıkması, on 
dördüncü yüzyılın ilk yıllarına rastlar. 
 
2. )Although the legend of King Midas and his 
obsession with gold is well known throughout 
the world, historical records tell us very little 
about his life. 
 
A) Kral Midas’ a ve onun aşırı altın sevgisine ilişkin 

öykü tüm dünyada meşhur olsa da onun yaşamı 
hakkındaki tarihi kaynakların bize söyledikleri çok 
yetersizdir. 
B) Kral Midas’ın öyküsü ve onun altına düşkünlüğü 
dünyada çok iyi bilinmektedir, ancak onun yaşamına 
ilişkin olarak tarihi belgelerin bize söylediği yeterli 
değildir. 
C) Kral Midas’ın öyküsü ve onun aşırı ilgisi, tüm 
dünyada ne kadar iyi bilinirse bilinsin, tarihi 
kaynaklar bize onun yaşamı hakkında hiçbir şey 
söylemez. 
D) Kral Midas ve onun altına düşkünlüğü tüm 
dünyada bilinen bir efsanedir, ancak, onun hakkında 
tarihi belgeler bize çok az şey söyler. 
E) Kral Midas ve onun altın tutkusu efsanesi tüm 
dünyada iyi bilinmesine rağmen, tarihi belgeler bize 
onun yaşamı hakkında çok az şey söylemektedir. 
 
3. )At the time Darwin was developing his 
theory, no hard evidence for genes existed. 
 
A) Darwin’ in kendi kuramını geliştirdiği dönemde, 

genlere yönelik hiçbir kanıt ortaya çıkmamıştı. 
B) Darwin, kuramını geliştirmesine rağmen, genlerle 
ilgili güvenilir herhangi bir kanıt yoktu. 
C) Genlerle ilgili kabul edilebilir herhangi bir kanıt 
elde edilememiş olmasına rağmen, Darwin, 
kuramını geliştirdi. 
D) Darwin, kuramını geliştirdiği sırada, genler için 
sağlam hiçbir kanıt yoktu. 
E) Darwin’ in kuramı, genler hakkında hiçbir kanıtın 

bulunmadığı bir dönemde geliştirilmişti. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.) When animals are used for research 
purposes, it is not the taking of life that people 
object to, but the suffering that is caused. 
 

A) Hayvanlar araştırma amacıyla kullanıldığında 
insanların karşı çıktığı, can alınması değil, sebep 
olunan acıdır. 
B) İnsanlar, araştırmalarda kullanılan hayvanların 
çektiği acıdan çok, onların canının alınmasına karşı 
çıkarlar. 
C) Araştırmalarda kullanılan hayvanların canlarının 
alınmasından çok, insanları onların acı çekmesi 
üzer. 
D) İnsanların araştırmalarda hayvanların 
kullanılmasında karşı çıktıkları şey, onların canının 
acı çektirilerek alınmasdır. 
E) İnsanlar, araştırma amacıyla hayvanlar 
kullanıldığında, hem onların canlarının 
alınmasına hem de acı çekmelerine karşı 
çıkarlar. 
 
 
5.) We value all the arts because they enrich and 
diversify our emotional life. 
 

A) Duygu yaşamımızın zengin olmasını ve çeşitlilik 
kazanmasını sağlayan tüm sanatlar bizim için 
değerlidir. 
B) Tüm sanatlara değer vererek duygu yaşamımızın 
zengin ve çeşitli olmasını sağlarız. 
C) Duygu yaşamõmõzõn zenginleşmesi ve farklı 
olması için tüm sanatlara değer veririz. 
D) Tüm sanatlara değer veririz çünkü duygu 
yaşamımızı zenginleştirir ve çeşitlendirirler. 
E) Bizim için değerli olan tüm sanatlar, duygu 
yaşamımızı zenginleştirir ve çeşitlendirir. 
 
6. )Cutting down trees to build houses not only 
damages the environment, but also threatens 
human health. 
 

A) Ev yapmak amacõyla ağaçların kesilmesi 
çevreye zarar vermekle kalmaz, insan sağlığını da 
tehdit eder. 
B) Ev yaparken bazı ağaçların kesilmesi çevreye 
zarar verir, aynı zamanda insan sağlığını tehdit 
eder. 
C) Ev yapmak amacıyla ağaçların kesilmesi insan 
sağlığını tehdit etmese de çevreye zarar verir. 
D) Ağaçların ev yapmak için kesilmesi hem çevreyi 
hem de insan sağlığını kötü etkiler. 
E) Çevreye zarar veren ve insan sağlığını tehdit 
eden nedenlerden biri ağaçların ev yapmak için 
kesilmesidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.) The development of computers has been 
amazingly rapid, and the future could be 
different from today’s forecasts. 
 

A) Bilgisayarlarda gelişimin şaşırtıcı derecede hızlı 
olması, geleceğin öngörülenden farklı olabileceğini 
gösteriyor. 
B) Bilgisayarlar şaşırtıcı derecede hızlı bir gelişim 
gösterdiği için gelecek bugünden farklı olabilir. 
C) Bilgisayarların gelişimi şaşırtıcı derecede hızlı 
olmuştur ve gelecek, bugünün tahminlerinden farklı 
olabilir. 
D) Şaşırtıcı derecede hızlı bir gelişim gösteren 
bilgisayarlar ile gelecek, bugünden farklı olabilir. 
E) Bilgisayarlar şaşırtıcı derecede hızlı bir gelişim 
göstermiştir, fakat gelecek, bugün düşünülenlerden 
farklı olabilir. 
 
8.) So far, various theories have been put 
forward to explain the origin of Saturn’s rings. 

 
A) Satürn’ün halkaları farklı zamanlarda öne sürülen 
değişik kuramlara temel oluşturmuştur. 
B) Satürn’ün halkalarının oluşumunu açıklamak için 
sürekli olarak yeni kuramlar ortaya atılmaktadır. 
C) Bugüne kadar ortaya atılan çeşitli kuramlar, 
Satürn’ün halkalarının kökenini açıklamaktadır. 
D) Satürn’ün halkalarının oluşumu, sürekli olarak 
çeşitli kuramlarla açıklanmaya çalışılmaktadır. 
E) Satürn’ün halkalarının kökenini açıklamak için 
bugüne kadar çeşitli kuramlar öne sürülmüştür. 
 
9. )The great Wall of China, which was designed 
specifically as a defence against nomadic tribes, 
was built mainly of earth and stone. 
 

A. Göçebe kabilelere karsı bir önlemolarak 
tasarlanan Çin Seddi, büyükbir bölümü toprak ve 
tastan insa edilmis bir savunma hattıdır. 
B. Göçebe kabilelere karsı özellikle bir savunma 
olarak tasarlanmıs olan Çin 
Seddi, esas olarak toprak ve tastan insa edilmistir. 
C. Tamamen toprak ve tastan inse edilmis olan Çin 
Seddi, göçebe kabilelere karsı bir savunma hattı 
olarak kullanılmıstır. 
D. Öncelikle göçebe kabilelere karsı bir savunma 
hattı olarak tasarlanmıs olan Çin Seddi'ni insa 
edenler, çoğunlukla toprak ve tas kullanmıslardır. 
E. Çin Seddi, öncelikle göçebe kabilelere karsı bir 
savunma olarak düsünülmüs ve çoğunlukla toprak 
ve tastan yapılmıstır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. )Most of the old calendars were lunar 
calendars, based on the time interval from one 
new moon to the next.  
 

A. Eski takvimlerin bazılarının, bir yeni aydan bir 
sonrakine kadar olan zaman aralığına dayanan ay 
takvimleri olduğu bilinmektedir. 
B. Bir yeni ay ile bir sonraki arasındaki zaman 
aralığına göre düzenlenmis ay takvimlerinin pek 
çoğu, oldukça eski takvimlerdir. 
C. Bir yeni ay ile bir sonraki arasında geçen zamana 
göre düzenlenmis ay takvimleri, en eski takvimler 
arasında yer almaktadır. 
D. Eski takvimlerin pek çoğu, bir yeni aydan bir 
sonrakine kadarki zaman 
aralığına dayalı ay takvimleriydi. 
E. Ay takvimlerinin pek çoğu oldukça eski 
takvimlerdir ve bunlar, bir yeni aydan bir sonrakine 
kadar olan zaman aralığına göre düzenlenmistir. 
 
11. )No matter how much our level of technology 
develops, the human race will always be at the 
mercy of the forces of nature. 
 

A. İnsan ırkı, sürekli doğa güçlerinin insafına kaldığı 
için teknoloji düzeyini sürekli gelistirmeye 
çalısmaktadır. 
B. Teknoloji düzeyimiz büyük ölçüde gelisse de, 
insan ırkı çoğu zaman doğa güçlerinin insafına 
kalacaktır. 
C. Teknoloji düzeyimiz ne kadar gelisirse gelissin, 
insan ırkı daima doğa güçlerinin insafına kalacaktır. 
D. İnsan ırkı daima doğa güçlerinin insafına 
kalacağından, teknoloji düzeyimizin sürekli 
gelismekte olması bir anlam tasımaz. 
E. Teknoloji düzeyimiz ne kadar gelisirse gelissin, 
doğa güçleri insan ırkına hiçbir zaman insaf 
etmeyecektir. 
 
12.) When gold was discovered in California in 
1848, the population of San Francisco, one of 
the major cities in the area, jumped to 10,000. 
 

A. 1848'de Kaliforniya'da altın kesfedilince, 
bölgedeki önemli sehirlerden biri olan San 
Francisco'nun nüfusu 10.000'e fırladı. 
B. 1848'de Kaliforniya'da altının kesfedilmesi 
üzerine, bölgenin en önemli sehri olan San 
Francisco'nun nüfusu birden 10.000'e çıkmıstır. 
C. 1848'de bölgedeki önemli sehirlerden biri olan 
San Francisco'nun nüfusunun 10.000'e fırlamasının 
nedeni Kaliforniya'da altının kesfedilmesidir. 
D. Kaliforniya'da altının kesfedilmesi sonucu, 
bölgedeki önemli sehirlerden biri olan San 
Francisco'nun nüfusu 1848'de yaklasık 10.000'e 
yükselmistir. 
E. 1848'de Kaliforniya yakınlarında altının 
kesfedilmesi ile bölgenin en önemli sehri olan San 
Francisco'nun nüfusu birden 10.000'e fırlamıstır. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
13.) The European Union attributes much of its 
achievement to the respect for human rights and 
democracy, which is reflected in its laws, 
policies, institutions, and actions. 
 

A. Yasalarına, politikalarına, kurumlarına ve 
eylemlerine insan haklan ve demokrasi saygısını 
yansıtan Avrupa Birliği, çok basarılı olmustur. 
B. Avrupa Birliği, yasalarında, politikalarında, 
kurumlarında ve eylemlerinde, insan haklarına ve 
demokrasiye saygıyı yansıtmıs ve bunda çok 
basarılı olmustur. 
C. Avrupa Birliği, basarısının çoğunu, yasalarına, 
politikalarına, kurumlarına ve eylemlerine yansımıs 
olan insane haklan ve demokrasi saygısına bağlar. 
D. Avrupa Birliği’nin insan haklarına ve demokrasiye 
duyduğu saygı, onun yasalarına, politikalarına, 
kurumlarına ve eylemlerine yansımıs ve onu basarılı 
kılmıstır. 
E. Avrupa Birliği’nin basarısının çoğu, insan 
haklarına ve demokrasiye olan saygısı ile ilgilidir ve 
bu saygı, onun yasalarına, politikalarına, 
kurumlarına ve eylemlerine yansımıstır. 
 
14.) Lasting for 600 years, the Ottoman Empire 
was not only one of the most powerful empires 
in the history of the Mediterranean region, but it 
also generated great works of art, architecture 
and literature. 

 
A. Akdeniz bölgesinin tarihindeki güçlü 
imparatorluklardan biri olan Osmanlı imparatorluğu 
600 yıl devam etmis ve sanat, mimarlık ve 
edebiyatta büyük eserler üretmistir. 
B. 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu, 
hem Akdeniz bölgesinin tarihindeki imparatorlukların 
en güçlüsü olmustur hem de sanat, mimarlık ve 
edebiyat alanlarında büyük eserler üretmistir. 
C. 600 yıl suren Osmanlı imparatorluğu, Akdeniz 
bölgesinin tarihinde en güçlü imparatorluklardan biri 
olmasa da sanat, mimarlık ve edebiyatta büyük 
eserler vermistir. 
D. Sanat, mimarlık ve edebiyat alanlarında büyük 
eserler vermis olan Osmanlı imparatorluğu, 600 yıl 
devam etmis olsa da Akdeniz bölgesinin tarihindeki 
en güçlü imparatorluklardan biri değildir. 
E. 600 yıl devam eden Osmanlı imparatorluğu, 
sadece, Akdeniz bölgesinin tarihinde en güçlü 
Nimparatorluklardan biri değildir, aynı zamanda 
büyük sanat, mimarlık ve edebiyat eserleri de 
üretmistir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. )It will be vital, as never before, for university 
graduates to have a grasp of foreign cultures 
and global issues for the coming years. 
 

A. Üniversite mezunları için yabancı kültürleri ve 
küresel meseleleri kavramak, önümüzdeki yıllarda 
da daha önce olduğu gibi hayati olacaktır. 
B. Üniversite mezunları için önümüzdeki yıllarda 
yabancı kültürleri ve küresellesmeyi anlamak daha 
önce 
olduğundan daha hayati olacaktır. 
C. Üniversite mezunları için yabancı 
kültürleri ve küresel meseleleri kavramak, 
önümüzdeki yıllarda daha önce hiç olmadığı kadar 
hayati olacaktır. 
D. Her üniversite mezunu için, daha önce de olduğu 
gibi, önümüzdeki yıllarda da hayati olan yabancı 
kültürleri ve küresel meseleleri kavramaktır. 
E. Bütün üniversite mezunları için yabancı kültürleri 
ve küresellesmeyi anlamak daha önce olduğu kadar 
önümüzdeki yıllarda da hayati olacaktır. 
 
16. )Plants living in very dry conditions 
have developed a number of special 
anatomical mechanisms that enable 
them to survive. 
 

A. Cok kuru kosullarda hayatta kalmayı 
basaran bitkiler, yasamak icin bir dizi 
ozel anatomik mekanizma 
gelistirmistir. 
B. Hayatta kalmak icin bir dizi ozel 
anatomik mekanizma gelistirmis olan 
bitkiler, 90k kuru koşullarda yasayabilmektedir. 
C. Cok kuru kosullarda yasayabilmek 
icin bircok ozel anatomik mekanizma 
gelistirmis olan bitkiler, hayatta 
kalmıstır. 
D. Cok kuru kosullarda yasayan bitkiler, 
hayatta kalmalarını sağlayan birtakım 
ozel anatomik mekanizmalar 
gelistirmistir. 
E. Bitkiler, birtakım ozel anatomik 
mekanizmalar gelistirerek cok kuru 
kosullarda yasar ve hayatta kalmayı 
basarır. 
 
17. )There are various methods that may be used 
when analysing a work of art. 
 

A) Bir sanat eserini çözümlerken kullanılabilecek 
çesitli yöntemler vardır. 
B) Bir sanat eserini çözümlerken değisik yöntemleri 
bir arada kullanabiliriz. 
C) Her sanat eseri, çesitli yöntemlerden biri 
kullanılarak çözümlenebilir. 
D) Bir sanat eserini, birden çok yöntem kullanarak 
çözümleyebiliriz. 
E) Bir sanat eserini çözümlerken çesitli 
yöntemlerden uygun olanını kullanmalıyız. 
 
 
 
 
 
 



 

 

18.) The Etruscans were a people who settled in 
Italy about 900 B.C. and are believed to have 
come from Anatolia. 
 

A) Anadolu’dan gelerek İtalya’ya yerlesmis olan 
Etrüskler, M.Ö. 900’lü yıllarda yasadığına inanılan 
bir halktır. 
B) M.Ö. 900’lerde İtalya’ya yerlesmis bir halk olan 
Etrüsklerin Anadolu’dan gelmis oldukları biliniyor. 
C) Anadolu’dan gelmis oldukları tahmin edilen 
Etrüskler, M.Ö. 900’lü yıllardan sonra İtalya’ya 
yerlesmislerdir. 
D) Etrüskler, M.Ö. 900 civarında İtalya’ya yerlesmis 
olan ve Anadolu’dan gelmis olduklarına inanılan bir 
halktı. 
E) Yaklasık M.Ö. 900’de Anadolu’dan gelmis 
oldukları varsayılan Etrüskler, İtalya’ya 
yerlesmislerdi 
 
19.) Air-breathing jets use less fuel than rockets 
but do not work in space. 
 

A) Hava emisli jetler, roketlerden daha az yakıt 
kullanır, uzayda çalısmazlar. 
B) Roketlerden çok daha az yakıt kullanan hava 
emisli jetler uzayda çalısmaz. 
C) Roketlerden daha az yakıt kullandıkları halde, 
hava emisli jetler uzayda çalısmaz. 
D) Hava emisli jetler, roketlere göre daha az yakıt 
kullansalar da uzayda çalısmaları mümkün değildir. 
E) Uzayda hiç çalısmayan hava emisli jetler, 
roketlere göre oldukça az yakıt kullanırlar. 
 
20.) The first thing that most people associate 
with Cannes is its many festivals, especially the 
International Film Festival held each May. 
 

A) Özellikle her mayıs düzenlenen Uluslararası Film 
Festivali, insanların Cannes ile iliskilendirdikleri 
seylerden sadece biridir. 
B) Birçok kisinin Cannes ile iliskilendirdiği ilk sey, 
onun çok sayıdaki festivali, özellikle de her mayıs 
düzenlenen Uluslararası Film Festivali’dir. 
C) Uluslararası Film Festivali, Cannes’ın ismiyle 
iliskilendirilen 
festivallerinden biridir ve bu festival 
her yıl mayıs ayında düzenlenir. 
D) Cannes’ı ilk olarak festivalleriyle iliskilendiren 
insanlar, özellikle her mayıs ayında düzenlenen 
Uluslararası Film Festivali’ni iyi bilirler. 
E) Özellikle her mayıs düzenlenen Uluslararası Film 
Festivali ile diğer festivaller, insanların Cannes ile 
iliskilendirdikleri etkinliklerdir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. )Since comets appear in the sky without any 
signal in advance, people in antiquity and 
especially during the Middle Ages believed that 
they had a special meaning. 
 

A) Kuyruklu yıldızlar gökyüzünde önceden herhangi 
bir işaret vermeden göründükleri için, eski çağda ve 
özellikle Ortaçağ boyunca, insanlar onların öze bir 
anlamı olduğuna inanıyorlardı. 
B) Eski çağda ve özellikle Ortaçağ’da insanlar, 
gökyüzünde önceden hiçbir işaret vermeden beliren 
kuyruklu yıldızların olağandışı bir anlamı olduğuna 
inanmışlardır. 
C) Kuyruklu yıldızlar eski çağda ve özellikle 
Ortaçağ’da gökyüzünde herhangi bir işaret 
vermeden ani olarak göründükleri için, insanlar 
onların özel bir anlamı olduğuna inanmaktaydı. 
D) Eski çağda ve özellikle Ortaçağ’da insanların, 
özel bir anlamı olduğuna inandıkları kuyruklu 
yıldızlar, gökyüzünde önceden herhangi bir işaret 
vermeden belirirlerdi. 
E) Kuyruklu yıldızların önceden bir işaret olmaksızın 
gökyüzünde görünmeleri, eski çağda ve özellikle 
Ortaçağ’da insanların onlarda özel bir anlam 
olduğuna inanmalarına neden olmuştur.  
 
22. )Not only has St. Petersburg enough canals 
to compete with Venice, Amsterdam and 
Stockholm, but also it is a city of culture, 
literature and poetry in particular. 
 

A) St. Petersburg her ne kadar Venedik, Amsterdam 
ve Stockholm ile yarışmasına 
yetecek kadar kanala sahipse de, bir kültür,edebiyat 
ve özellikle şiir kenti olarak bilinir. 
B) Bir kültür, edebiyat ve özellikle şiir kenti olan St. 
Petersburg, aynı zamanda Venedik, Amsterdam ve 
Stockholm’dekiler gibi kanallara sahiptir. 
C) St. Petersburg hem sahip olduğu kanallarla, hem 
de bir kültür, edebiyat ve özellikle şiir kenti olması 
bakımından Venedik, Amsterdam ve Stockholm ile 
yarışır. 
D) St. Petersburg sadece Venedik, Amsterdam ve 
Stockholm ile yarışmak için yeterli kanallara sahip 
değil, aynı zamanda özellikle bir kültür, edebiyat ve 
şiir kentidir. 
E) Kültür, edebiyat ve özellikle şiir kenti olan St. 
Petersburg, Venedik, Amsterdam ve Stockholm’ 
deki kanallarla yarışacak kadar olmasa da, yine de 
yeterli sayıda kanala sahiptir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

23. )Although the French explorer Jacques 
Cartier, who reached the Gulf of St. Lawrence in 
1534, is generally regarded as Canada’s founder, 
the Vikings are believed to have reached the 
Atlantic coast centuries before him. 
 

A) Fransız kâşif Jacques Cartier 1534’te St. 
Lawrence Körfezi’ne ulaştığı için Kanada’nın 
kurucusu olarak gösterilir, ancak, ondan yüzyıllar 
önce Vikinglerin Atlantik kıyısına ulaştıkları 
sanılmaktadır. 
B) Vikingler ondan yüzyıllar önce Atlantik kıyılarına 
ulaşmış olsalar da, Kanada’nın kurucusunun 
1534’te St. Lawrence Körfezi’ne ulaşan Fransız 
kâşif Jacques Cartier olduğu genellikle kabul 
edilmektedir. 
C) 1534’te St. Lawrence Körfezi’ne ulaşan Fransız 
Jacques Cartier genel olarak Kanada’nın kurucusu 
sayılıyorsa da, Vikinglerin ondan yüzyıllar önce 
Atlantik kıyısına ulaştıklarına inanılmaktadır. 
D) 1534’te Fransız kâşif Jacques Cartier St. 
Lawrence Körfezi’ne ulaştığında Kanada’nın 
kurucusu olarak kabul edildi, ancak, Vikinglerin 
Cartier’den yüzyıllar önce Atlantik sahiline ulaştığı 
bilinmektedir. 
E) 1534’te St. Lawrence Körfezi’ne ulaşan Fransız 
kâşif Jacques Cartier, Kanada’nın kurucusu olarak 
kabul edilse de aslında Vikinglerin ondan yüzyıllar 
önce Atlantik kıyılarına ulaştıkları bilinmektedir  
 
24.) Between the late 15th and 20th centuries, 
many European languages were spread to many 
parts of the world through commerce and travel. 
 

A) Avrupa dilleri 15. yüzyıldan başlayarak 20. 
Yüzyıla kadar, dünyanın her bölgesine ticaret ve 
seyahat yoluyla yayılmıştır. 
B) Birçok Avrupa dilinin 15. yüzyıl sonlarıyla 20. 
yüzyıl arasında dünyanın değişik bölgelerine 
yayılmasının nedeni ticaret ve seyahattir. 
C) 15. yüzyılın sonlarıyla 20. yüzyıl arasında yoğun 
olan ticaret ve seyahat, birçok Avrupa dilinin 
dünyanın çeşitli bölgelerine yayılmasını sağlamıştır. 
D) Dünyanın pek çok değişik bölgesine Avrupa 
dilleri ticaret ve seyahat yoluyla 15. yüzyıl 
sonlarından 20. yüzyıl başlarına kadar yayılmıştır. 
E) 15. yüzyılın sonlarıyla 20. yüzyıl arasında, birçok 
Avrupa dili, dünyanın birçok bölgesine ticaret ve 
seyahat yoluyla yayılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.) All fish have a great sense of smell, but 
there are some types of fish that cannot see at 
all, and among these there are species that do 
not even have eyes. 
 

A) Tüm balıkların koku duyusu çok gelişmiştir, ama 
bazı balık türlerinin görme duyusu tam olarak 
gelişmemiştir ve bunların arasında bazılarının 
gözleri bile yoktur. 
B) Görme duyusu güçlü olan balıkların yanı sıra 
koku duyusu çok gelişmiş olan balık türleri de vardır; 
ancak bazı türlerin gözleri bile yoktur. 
C) Çok iyi bir koku duyusuna sahip olan kimi balık 
türlerinin görme duyusu gelişmemiştir; aslında, 
gözleri bile olmayan bazı balık türleri de vardır. 
D) Bütün balıkların çok iyi bir koku duyusu vardır; 
ancak hiç göremeyen bazı balık türleri vardır ve 
bunların arasında gözleri bile olmayan türler 
bulunur. 
E) Bütün balıkların koku duyuları oldukça gelişmiştir; 
ama gözleri görmeyen ya da gözleri bile olmayan 
bazı balık türleri de vardır. 
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