
 

 

YDS DENEMELERİ 
1.) When we feel diffident, it is easy to imagine 
that other people are laughing at us, but those 
negative thoughts are often distorted or 
magnified. 

 
A) Kendimize güvenmediğimiz zaman, başkalarının 
bizimle alay ettiği gibi çarpık ve abartılı düşüncelere 
sık sık kapılırız. 
B) Başkalarının bizimle alay ettiğini sandığımız 
zamanlar, kendimize güvenmediğimiz için bu 
düşüncemizi çarpıttığımız veya abarttığımız 
zamanlardır. 
C) Başkalarının bizimle alay ettiğini 
düşündüğümüzde bu düşüncemizin çarpık ve 
abartılı olduğunu fark edemez ve kendimize 
güvenimizi kaybederiz. 
D) Çarpık ve abartılı olsa da, başkalarının bizimle 
alay ettiğine inanmak çoğunlukla kendimize olan 
güvenimizi sarsar. 
E) Kendimize güvenmediğimiz zaman, başkalarının 
bizimle alay ettiğini sanmak kolaydır, ancak bu 
olumsuz düşünceler çoğu kez çarpıtılmış veya 
abartılıdır. 
 
2.) In the 16th century, Turkish potters moved 
away from their Chinese inspirations towards a 
Turkish ceramic art of their own. 
 

A) Çin etkisinden uzaklaşmak isteyen Türk 
çömlekçiler 16. yüzyılda kendilerine özgü bir 
çömlekçiliğe yöneldiler. 
B) 16. yüzyılın Türk çömlekçileri, Çin etkilerinden 
uzaklaşıp daha Türklere özel bir seramik sanatına 
yaklaştılar. 
C) 16. yüzyılda Çin etkisinden kopan Türk 
çömlekçiler, çok daha Türklere özel olan bir seramik 
sanatına yöneldiler. 
D) 16. yüzyılda Türk çömlekçiler, Çin etkilerinden 
uzaklaşarak kendilerine özgü bir seramik sanatına 
yöneldiler. 
E) 16. yüzyılda Türk çömlekçilerini kendilerine özgü 
bir seramik sanatı türüne yönelten, onların Çin 
etkisinden uzaklaşması oldu. 
 
3. )Strolling alone in the park, Onur watched a 
pair of kites overhead, and remembered his 
childhood friend, Hasan. 
 

A) Parkta tek başına yürürken Onur’a çocukluk 
arkadaşı Hasan’ı hatırlatan, başının üstünde uçan 
bir çift uçurtma oldu. 
B) Parkta tek başına yürürken Onur’a, başının 
üstünde uçan bir çift uçurtma çocukluk arkadaşı 
Hasan’ı hatırlattı. 
C) Tek başına parkta yürüyen Onur, başının 
üstünde uçan bir çift uçurtmayı izleyince çocukluk 
arkadaşı Hasan’ı hatırladı. 
D) Parkta tek başına yürüyen Onur, başının üstünde 
uçan bir çift uçurtmayı seyrettikçe çocukluk arkadaşı 
Hasan’ı hatırladı. 
E) Parkta tek başına yürürken Onur, başının 
üstünde uçan bir çift uçurtmayı seyretti ve çocukluk 
arkadaşı Hasan’ı hatırladı. 
 
 
 

 
4.) The coconut is harvested mainly for its oil, 
but in many countries, it is also used to make 
many things from musical instruments to 
spoons. 
 

A) Hindistan cevizi temelde yağı için yetiştirilir ama 
çoğu ülkede müzik aletlerinden kaşığa kadar birçok 
şeyi yapmak için de kullanılır. 
B) Çoğu ülke, yağı için yetiştirdiği hindistan 
cevizinden, müzik aletlerinden kaşığa kadar birçok 
şeyi yapar. 
C) Pek çok ülkede hindistan cevizi, müzik 
aletlerinden kaşığa kadar birçok şeyin yapımında 
kullanılsa da, aslında yağı için yetiştirilir. 
D) Pek çok ülkede hindistan cevizinden sadece yağ 
değil, müzik aletlerinden kaşığa kadar birçok şey 
yapılır. 
E) Aslında çoğu zaman yağı için yetiştirilen 
hindistan cevizinden, çeşitli ülkelerde müzik 
aletlerinden kaşığa kadar birçok şey yapılır. 
 
5.) Life does not stay the same, so why should 
what we want from it always stay the same? 
 

A) Niçin hayattan beklediklerimiz değişmesin, hayat 
hiç değişmez mi ki? 
B) Hayat aynı kalmadığına göre, ondan 
beklediklerimizin hep aynı kalması doğru mu? 
C) Hayat değişip durmasaydı ondan hep aynı 
şeyleri bekler miydik? 
D) Hayat aynı kalmaz, o hâlde ondan 
beklediklerimiz niye hep aynı kalsın? 
E) Hayat durmadan değişiyor, öyleyse bizim ondan 
beklediklerimiz niçin aynı kalsın? 
 
6.) Knowledge has always been valued, and 
more knowledge should be shared. 
 

A) Bilgili olana her zaman değer verilir ve bilgiler 
daha fazla insanla paylaşılmalıdır. 
B) Her zaman, değerli bilginin daha fazlasını 
paylaşmak gerekir. 
C) Değerli bilgilerin daha geniş çapta paylaşılması 
gerekir. 
D) Bilgi eğer değerliyse daha fazla paylaşılmalıdır. 
E) Bilgiye her zaman değer verilmiştir ve daha fazla 
bilgi paylaşılmalıdır. 
 
7.) The civilization of the Hittites spread to 
Anatolia and Mesopotamia and lasted for 11 
centuries. 
 

A) Anadolu’ya ve Mezopotamya’ya yayılan Hitit 
uygarlığı, yaklaşık on bir yüzyıl sürdü. 
B) Hitit uygarlığı, Anadolu’ya ve Mezopotamya’ya 
yayıldı ve on bir yüzyıl sürdü. 
C) Anadolu’ya ve Mezopotamya’ya yayıldıktan 
sonra, Hitit uygarlığı on bir yüzyıl sürdü. 
D) Hitit uygarlığı, hem Anadolu’ya hem 
Mezopotamya’ya yayılarak on bir yüzyıl sürdü. 
E) On bir yüzyıl süren Hitit uygarlığı, Anadolu’ya ve 
Mezopotamya’ya yayıldı. 
 
 
 
 



 

 

8.)  Modern astronomy began with Copernicus in 
the sixteenth century, who asserted that the Sun 
was at the centre of the solar system. 
 

A) Kopernik, on altıncı yüzyılda, Güneş’in, güneş 
sisteminin merkezini oluşturduğunu belirtmiş ve 
böylece modern astronomiyi başlatmıştır. 
B) Güneş sisteminin merkezinin, Güneş olduğunu 
ileri süren Kopernik, modern astronominin on altıncı 
yüzyılda başladığını ifade etmiştir. 
C) Modern astronominin başlangıcı, Kopernik’in, on 
altıncı yüzyılda, Güneş’in, güneş sisteminin merkezi 
olduğunu ileri sürmesine dayanır. 
D) On altıncı yüzyılda Kopernik’in, güneş sisteminin 
merkezini, Güneş’in oluşturduğunu ifade etmesiyle, 
modern astronomi başlamıştır. 
E) Modern astronomi, on altıncı yüzyılda, Güneş’in, 
güneş sisteminin merkezinde olduğunu öne süren 
Kopernik’le başlamıştır. 
 
9.) The Van Gogh Museum has been transcribing 
and translating more than 900 of Van Gogh’s 
letters, many of which feature early sketches of 
his famous paintings. 

 
A) Van Gogh’un, Van Gogh Müzesi tarafından çoğu 
temize çekilerek çevirisi yapılan 900’den fazla 
mektubunda, ünlü resimlerinin ilk taslakları yer 
almaktadır. 
B) Van Gogh Müzesi’nin çoğunu temize çekip 
çevirisini yaptığı Van Gogh’un 900’den fazla 
mektubu, ünlü resimlerinin ilk taslaklarını 
içermektedir. 
C) Van Gogh Müzesi’nde, çoğu ünlü resminin ilk 
taslaklarını gösteren Van Gogh’a ait mektupların 
900’den fazlası temize çekilip bunların çevirisi 
yapılmıştır. 
D) Van Gogh Müzesi, Van Gogh’un, birçok ünlü 
resminin ilk taslaklarını gösteren 900’den fazla 
mektubunu 
temize çekmekte ve çevirisini yapmaktadır. 
E) Van Gogh Müzesi, Van Gogh’a ait 900’den fazla 
mektuptan, ünlü resimlerinin ilk taslaklarını 
gösterenlerin çoğunu temize çekmiş ve bunların 
çevirisini yapmıştır. 
  
10.) Investigators use indirect methods to 
understand which brain regions help to 
restructure problems and generate thoughts. 

 
A) Araştırmacılar, beynin hangi 
bölgelerinin,sorunları yeniden yapılandırdığını ve 
düşünce ürettiğini anlamak için dolaylı yöntemler 
kullanıyorlar. 
B) Araştırmacılar, beyindeki hangi bölgelerin hangi 
sorunları yeniden yapılandırarak düşünce ürettiğini 
belirlemek için dolaylı yöntemler 
kullanıyorlar. 
C) Araştırmacılar, dolaylı yöntemlerle beyindeki 
sorunları yeniden yapılandırarak düşünce üreten 
bölgeleri belirlemeye çalışıyorlar. 
D) Araştırmacılar, beynin sorunları yeniden 
yapılandırıp düşünce üreten bölgelerini dolaylı 
yöntemlere başvurarak belirlemişlerdir. 
E) Araştırmacılar, beynin bazı bölgelerinin sorunları 
yeniden yapılandırarak düşünce ürettiğini dolaylı 
yöntemlerle ortaya koydular. 

11.) In return of a wetland bird that has eluded 
scientists ever since its discovery in India years 
ago. 

 
A) Hindistan'daki kuşseverler, yıllar önce 
keşfettikleri ve bilim insanlarını atlatan bir sulak 
arazi kuşunun dönüşünü kutluyorlar. 
B) Yıllar önce Hindistan'da keşfedilmesinden sonra 
bilim insanlarını atlatan bir sulak arazi kuşunun 
dönüşü kuşseverleri memnun etti. 
C) Kuşseverler, yıllar önce bilim insanlarının 
Hindistan'da keşfettiği ancak onları atlatan bir sulak 
arazi kuşunun dönüşünü kutluyorlar. 
D) Kuşseverler, Hindistan'daki keşfinden beri bilim 
insanlarını atlatan bu güzel sulak arazi kuşunun 
dönüşünü kutluyorlar. 
E) Kuşseverler, yıllar önce Hindistan'da keşfinden 
bu yana bilim insanlarını atlatan bir sulak arazi 
kuşunun dönüşünü kutluyorlar. 
 
12.) When it w a s time to leave, I w a s still in 
astate of disbelief, for I couldn't have even 
imagined that such richness existed in 
Singapore. 
 

A) Singapur'da böyle bir zenginliğin bulunabileceğini 
hiç düşünmemiştim, öyleki ayrılma zamanı 
geldiğinde şaşkınlık içindeydim. 
B) Singapur'da böyle bir zenginliğin 
bulunacabileceği hayal bile 
edilemeyeceğinden,gitme zamanı geldiğinde, 
doğrusu şaşkınlık içindeydim. 
C) Gitme zamanı geldiğinde şaşkınlık içindeydim 
çünkü Singapur'un böylesi bir zenginliğe sahip 
olabileceğini hayal etmemiştim. 
D) Gitme zamanı geldiğinde hâlâ şaşkınlık 
içindeydim çünkü Singapur'da böyle bir 
zenginliğin bulunmasını hayal bile edemezdim. 
E) Singapur'a gitme zamanı geldiğinde, şaşkınlık 
içindeydim çünkü orada böyle bir zenginliğin 
bulunması doğrusu hayal bile edilemezdi 
 
13.) If you want to understand the causes of 
American and European prosperity, study the 
policies of those who created it, not the advice 
of their forgetful successors  

 
A) Amerika ve Avrupa'nın refahının sebeplerini 
anlamak ve incelemek isterseniz, haleflerinin 
tavsiyelerine değil refahı oluşturan politikalara 
bakmanız gerekir. 
B) Amerika ve Avrupa'da refahı oluşturan sebepleri 
anlamak için, unutkan haleflerinin tavsiyeleri 
yanında bu refahı sağlayan politikaları da 
inceleyiniz. 
C) Amerika ve Avrupa'nın refahının sebeplerini 
anlamak isterseniz, unutkan haleflerinin tavsiyelerini 
değil refahı yaratanların politikalarını inceleyin. 
D) Amerika ve Avrupa'nın refahının sebeplerini 
anlamak istiyorsanız, sadece unutkan haleflerin 
tavsiyelerini değil bu refahı oluşturan politikaları da 
incelemenizi öneririz. 
E) Amerika ve Avrupa'nın refaha nasıl ulaştıklarını 
anlamak için unutkan haleflerin sözlerine değil bu 
refahı yaratan politikaları uygulayanların 
söylediklerine bakmak gerekir. 
 



 

 

14.) Shortly before his death around 400 B.C., 
the Buddha is said to have advised his disciples 
to regularly visit the four holy sites. 

 
A) M.Ö. yaklaşık 400'de ölen Buda, ölmeden önce 
havarilerine, dört kutsal mekânı düzenli ziyaret 
etmeleri tavsiyesinde bulunmuştur. 
B) M.Ö. yaklaşık 400'deki ölümünden kısa süre 
önce, Buda'nın, havarilerine, dört kutsal mekânı 
düzenli olarak ziyaret etmelerini tavsiye ettiği 
söylenir. 
C) M.Ö. yaklaşık 400'deki ölümünden hemen sonra, 
Buda'nın havarileri, onun dört kutsal mekânı düzenli 
olarak ziyaret etmeleri tavsiyesine uydular. 
D) Buda, M.Ö. yaklaşık 400'deki ölümünden hemen 
önce, havarilerine, dört kutsal mekânı sürekli ziyaret 
etmeleri gerektiğini söylemiştir. 
E) Buda, M.Ö. yaklaşık 400'deki ölümünden hemen 
önce, havarilerine, ölümünden sonra dört kutsal 
mekânı ziyaret etmelerini tavsiye etmiştir. 
 
15.) UK exports in goods and services to 
Malaysia in 2005 were valued at £1,52 billion, 
and placed Malaysia as the UK's second largest 
export market in Southeast Asia. 

 
A) Birleşik Krallık'ın Malezya'ya yaptığı ihracatın 
değeri 2005 yılı sonunda 1,52 milyar sterline 
ulaşınca Malezya, Birleşik Krallık'ın ikinci büyük 
ihracat pazarı hâline gelmiştir. 
B) Birleşik Krallık'ın 2005'te Malezya'ya yaptığı mal 
ve hizmet ihracatının değeri 1,52 milyar sterline 
yükselmiş ve böylece Malezya, Birleşik Krallık'ın 
ikinci büyük ihracat pazarı hâline gelmiştir. 
C) 2005'te Birleşik Krallık'ın Malezya'ya yaptığı mal 
ve hizmet ihracatının değeri 1,52 milyar sterlin 
olmuş ve bu, Malezya'yı Birleşik Krallık'ın ikinci 
büyük ihracat pazarı hâline getirmiştir. 
D) 2005'te Birleşik Krallık, Malezya'ya 1,52 milyar 
sterlin değerinde mal ve hizmet ihracatı yapmış 
ve bu, Malezya'yı Birleşik Krallık'ın en büyük ihracat 
pazarlarından biri hâline getirmiştir. 
E) Birleşik Krallık'ın yıllardır Malezya'ya yaptığı mal 
ve hizmet ihracatının toplamı 2005 yılında 1,52 
milyar sterline ulaşmış ve bu durum Malezya'yı 
Birleşik Krallık'ın ikinci büyük pazarı hâline 
getirmiştir 
 
16.) Pek çok kişi nükleer enerjinin sanayi 
bakımından gelişmekte olan ülkeler için uygun 
bir güç kaynağı sağlayabileceğine inanmaktadır. 

 
A) Many people regard nuclear energy as the best 
source of power for countries that are developing 
industrially. 
B) There are a lot of people who feel that the 
industrially developing countries would find nuclear 
energy a suitable source of power. 
C) Many people believe that nuclear energy could 
provide a suitable source of power for the 
industrially developing countries. 
D) These people believe that the industrially 
developing countries require an adequate source of 
power such as nuclear energy could supply. 
E) Many people consider that the developing 
countries need a suitable source of power, like 
nuclear energy, to support their industries. 

17.) Shakespeare.in döneminde, tiyatro, yaygın 
bir eğlence biçimiydi ve 1649.da yasaklanıncaya 
kadar öyle kaldı. 

 
A) The theatre was a popular form of entertainment 
starting in Shakespeare.s time and continuing to 
1649 when it was banned. 
B) In Shakespeare.s time, the theatre was a 
popular form of entertainment and remained so until 
it was banned in 1649. 
C) The theatre which enjoyed a great deal of 
popularity in Shakespeare.s time was banned in 
1649. 
D) In the time of Shakespeare, the theatre was one 
of the most popular forms of entertainment, but by 
1649 it had fallen into disfavour. 
E) By 1649 the theatre, which had enjoyed so much 
popularity in the time of Shakespeare, had fallen 
into disrepute. 
 
18.) Şubat 2001.de Jüpiter’in ayı İo da meydana 
gelen volkanik patlama, güneş sisteminde 
bugüne kadar bu türde görülen en büyük olaydı. 
 

A) The volcanic eruption which took place on Io, a 
moon of Jupiter, in February 2001, was the largest 
such event ever seen in the solar system. 
B) In February 2001, the volcanic eruption that 
occurred on Io, one of the moons of Jupiter, was the 
largest event of its kind ever recorded in the solar 
system. 
C) The largest volcanic eruption ever witnessed in 
the solar system occurred in February 2001 on Io, a 
moon of Jupiter. 
D) The most violent volcanic activity of this kind ever 
to have been recorded took place on one of the 
moons of Jupiter, known as Io, in February 2001. 
E) It was on Io, one of the moons of Jupiter, that the 
most violent volcanic action ever to have been 
detected in the solar system actually took place, in 
February 2001. 
 
19.) Anglo-Saksonlar, İngiltere’yi fethet-
tiklerinde, beraberlerinde, törelerine ve 
inançlarına dayalı zengin bir sözlü edebiyat 
geleneği getirmişlerdir. 

 
A) The Anglo-Saxon tradition of oral literature, rich 
in their customs and traditions, went with them to 
England when they conquered it. 
B) The Anglo-Saxons had a rich tradition of oral 
literature steeped in their customs and traditions 
which they took to England when they conquered it. 
C) When the Anglo-Saxons conquered England, 
they brought with them a rich tradition of oral 
literature steeped in their customs and beliefs. 
D) The tradition of oral literature that the Anglo-
Saxons took to England on conquering the country 
was rich in their customs and traditions. 
E) On their arrival in England there was already a 
rich tradition of oral literature grounded in the 
customs and beliefs of the Anglo-Saxons. 
  
           
 
 



 

 

20.) Japonya.da, gelecek otuz yılda nüfus 
azalırken daha fazla robota gereksinim 
duyulacaktır. 

 
A) More robots are going to be needed in Japan as 
the population decreases over the next thirty years. 
B) As the population of Japan is expected to 
decrease over the next thirty years robots will 
become even more necessary. 
C) The decrease in the population of Japan over 
these thirty years has added to the importance of 
robots there. 
D) Since the population of Japan is likely to 
decrease over the coming thirty years the need for 
robots will increase. 
E) The population of Japan may decrease over the 
next thirty years and so the need for robots will 
increase even more. 
 
21.) Çocuklar her bir ebeveynden genlerinin % 
50.sini aldıkları için aile bireyleri arasındaki 
benzerlikler 
şaşırtıcı değildir. 
 

A) Family likenesses are inevitable as children get 
50% of their genes from each parent. 
B) Similarities between family members are to be 
expected since children get 50% of their genes from 
each parent. 
C) Because children inherit 50% of their genes from 
each parent, similarities between family members 
are not surprising. 
D) Family likenesses are the result of the genes 
children inherit, and 50% of them apparently come 
from each parent. 
E) Such similarities among family members should 
not surprise us since children get 50% of their 
genes from each parent. 
 
22.) Ankara.da M.Ö. 1200 öncesine uzanan Hitit 
kalıntıları, bulunmuş olmasına karşın, aslında 
kent, Frigler tarafından kurulmuştur. 

 
A) Ankara was really discovered by the Phrygians 
and Hittite remains dating back to 1200 B.C. have 
been found there. 
B) Although Hittite remains dating back to before 
1200 B.C. have been found in Ankara, the town was 
really founded by the Phrygians. 
C) It was the Phrygians who actually founded 
Ankara, but Hittite remains dating back to 1200 B.C. 
have been found close to the town. 
D) There are Hittite remains in Ankara which seem 
to date back to 1200 B.C. but it was the Phrygians 
who actually founded the town. 
E) Ankara was founded by the Phrygians but prior to 
that around 1200 B.C. the Hittites had already been 
there. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.) On yedinci yüzyõlõn sonunda, Osmanlı 
İmparatorluğu hâlâ büyük ve güçlüydü, ancak 
ekonomik ve bilimsel ilerleme bakımından hızla 
Batı’nın gerisinde kalmaktaydı. 

 
A) In the Ottoman Empire, economic and scientific 
progress failed to keep up with that of the West 
during the seventeenth century, but the size and the 
power of the Empire remained unchanged. 
B) By the end of the seventeenth century, the 
Ottoman Empire was clearly dropping behind the 
West in terms of economic and scientific progress 
but not in terms of size and power. 
C) The Ottoman Empire continued to be huge and 
powerful to the very end of the seventeenth century, 
but economic and scientific progress was slow in 
comparison with the West. 
D) At the end of the seventeenth century, the 
Ottoman Empire was still vast and powerful, but was 
rapidly dropping behind the West in terms of 
economic and scientific progress. 
E) The size and the strength of the Ottoman Empire 
changed little during the seventeenth century but it 
dropped rapidly behind the West in economic and 
scientific matters. 
  
24.) Glenn H. Curtiss, ucağın icadını 
izleyen yıllarda, en basarılı Amerikan 
ucak yapımcılarından biri oldu. 

 
A)The aircraft Glenn H. Curtiss built, 
soon after the aeroplane had been 
invented, were among the best ones 
of the early years in America. 
B)Once the aeroplane had been 
invented, the American who designed 
the best aircraft was Glenn H. Curtiss. 
C) Glenn H. Curtiss was soon producing 
the best aircraft designs for America 
though he did not invent the 
aeroplane 
 D) Glenn H. Curtiss became one of the most 
successful American aircraft 
builders in the years following the 
invention of the aeroplane. 
E) American-born Glenn H. Curtiss was 
to become the best designer of 
aeroplanes in the years immediately 
following their invention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

25.) Guney Amerika’nın neredeyse yarısını 
kaplayan Brezilya, dilini ve kulturunu 
Portekiz'den alan tek Latin Amerika ulkesidir. 

 
A) Portugal and Brazil share the same 
language and culture, though Brazil is 
Latin American and half the size of 
South America. 
B) The only Latin American country to 
derive its language and culture from 
Portugal, is Brazil, the largest country 
in South America. 
C) Brazil, like the other Latin American 
countries of South America, takes its 
language and culture from Portugal. 
D) Brazil, which covers nearly half of 
South America, and is a Latin 
American country, has the same 
language and culture as Portugal. 
E) Brazil, which covers nearly half of 
South America, is the only Latin 
American country that derives its 
language and culture from Portugal. 
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