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ÇÖZÜMLER

3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. A Verilen cümle ikinci kısmında öğrencilerin “in-
quiry-based learning”de kendi öğrenmelerini 
düzenleme konusunda sorumlu olduklarından 
bahsediliyor. Cümlenin ilk kısmında ise konuya gi-
riş yapılıyor. Öğrencilerin kendi öğrenmelerinde 
onlara daha fazla yetki, eylemlilik verilmesi anla-
mında doğru kelime “agency” olmalıdır. 

2. C Bu cümlede çalışma kağıtlarının bireysel ve grup 
çalışmalarında kullanılabildiği ve her beceri sevi-
yesi ile bağlantılı olduğundan bahsedilmektedir. 
Burada bağlantılı olmak anlamında “in associati-
on with” kullanılmalıdır. “in” ve “with” ilgeçleri ipu-
cu olarak kullanılabilir. 

3. B Cümlede boşluktan önce öğrenciye değerlen-
dirildiklerini söylemenin muhtemel bir dezavan-
tajından, boşluktan sonra ile bir avantajından 
bahsedilmektedir. Dolayısıyla iki cümle arasında 
bir zıtlık vardır. 

4. A Cümlede internet, video oyunları gibi teknolo-
jik araçlar yoluyla öğrencilerin özel ihtiyaçları-
nı karşılamak için tasarlanmış bireyselleştirilmiş 
eğitime katılabileceği iletişimi destekleyecek pro-
jelerde yer alabileceğini belirtiliyor. İlk boşlukta bir 
olasılıktan bahsedildiği için, ikinci boşlukta da bu 
katılımla birlikte olarak şeylerden bahsedildiği için 
doğru yardımcı fiiller “can” ve “will” olmalıdır. 

5. E Birinci boşlukta “aim” fiili ile kullanılması gereken 
ilgeç “at”tir. İkinci boşlukta ise “ilgili olarak, bakı-
mından” anlamında kullanılan ifade “with respect 
to”dur.  

6. B Her iki boşluktan önce, özneler cümledeki eylemi 
yapmazlar, bu eylemlerden etkilenirler. Bu neden-
le cümleler edilgendir. Her iki tarafta da edilgen 
yapı B şıkkında verilmiştir.  

7. A Cümlede “if clause” ve “main clause”ları incele-
diğimizde “mixed type” bir şart cümleciği olduğu-
nu görürüz. İlk kısım geçmişte olan gerçek dışı bir 
durumdan bahsediyor. Ana durumun “present” 
zamandaki gerçek dışı sonucundan bahsediyor.  

8. D Cümledeki “attach” fiili iki nesne alan bir fiil değil-
dir. Tek bir nesne almıştır, o da “the poster”dır. 

9. E E şıkkındaki cümlede “old” ve “dirty” sıfatlarının 
yer değiştirmesi gerekmektedir çünkü fiziksel du-
rum bildiren sıfatlar, yaş ya da eski olma durumu-
nu belirten sıfatlardan önce kullanılır. 

10. D Cümledeki “journal”, “father” ve “writer” kelimele-
rinin hepsi somut isimdir. 

11. C Verilen cümlede alıntı bir cümle ikiye bölünerek 
araya cümleyi kimin söylediğine dair ek bir cümle 
konmuştur. Bu durumda alıntı cümlenin her iki kıs-
mı da tırnak işaretleri arasında verilmelidir. Cüm-
lenin bölündüğü yerde tırnaktan önce virgül olmalı 
ve araya giren cümleden sonra virgül tekrarlan-
malıdır. Son kısımda ise cümle bir ünlem cümlesi 
olduğu için ünlem işareti konmalı ve tırnak işareti 
kapatılmalıdır.  

12. D Verilen cümle devrik bir cümledir ve öznesi “a res-
taurant, a süpermarket, and a gas station”dır ve 
çoğuldur. Bu nedenle fiilin “are” olması gerekir. 

13. C A şıkkında “May”, B şıkkında “Thursday”, E şıkkın-
da kitap ismindeki ilk “the” büyük harfle yazılmalıdır.  
D şıkkında ise “jury” kelimesi küçük harfle yazıl-
malıdır. 

14. B A şıkkındaki cümlede “misspelled”, C şıkkındaki 
cümlede “bureaucracy”, D şıkkındaki cümlede “hi-
erarchical” ve E şıkkındaki cümlede “maintenan-
ce” kelimeleri yanlış yazılmıştır. 

15. C Paragraf “intonation” ne olduğuna dair açıklama 
ile başlamakta ve daha sonrasında bir örnekle 
konuyu detaylandırarak devam etmektedir. Dör-
düncü bölümde ise bu detay ile ilgili bir cümle ve-
rilmektedir. Burada üçüncü cümlede “intonation” 
ile ilgili verilen genel bir tanım paragraf akışını 
bozmaktadır.

16. E Paragrafta okuma parçasında öğrencilerin soru-
ları cevaplamaları için kullanabilecekleri yakla-
şımlardan bahsedilmektedir. Giriş cümlesinde üç 
tane yaklaşım olduğu iletilmektedir. Daha sonra 
“first, another, finally” ifadeleriyle bu üç uygulama 
sunulmaktadır. Son cümle ise dördüncü bir se-
çenek sunduğu için paragrafın bütünlüğünü boz-
maktadır. 

17. B Boşluktan önceki cümlede ortak nokta bulma ak-
tivitesinin farklı şekillerde yapılabileceği söylen-
mektedir. Son cümlede ise verilen uygulamanın 
bu aktiviteyi yapmanın başka bir yolu olduğundan 
bahsedilmektedir. Dolayısıyla boşluğa gelen ifade 
yine bir uygulamadan bahsetmeli ve “way of doing 
it” gibi bir ifade içermelidir. 
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18. A Paragraf “Perfect Tense”lerin öğreniciler tarafın-
dan anlaşılmasının zorluğundan bahsetmektedir 
ancak bu zamanları anlatmanın kolay bir yolu ol-
duğunu belirtmektedir. Boşluktan sonraki cümle-
deki “this simple explanation” ve “these aspects”, 
bir önceki cümlede karşılığı olması gereken iki ifa-
dedir. Bunu da A şıkkındaki cümlede görebiliriz. 

19. E Diyalogda araştırmacı farkındalık ve derin düşün-
menin eğitimde kullanılabileceğinden ve fayda-
larından bahsetmektedir. Öğretmen ise şüpheci 
yaklaşmaktadır. Boşluktan sonra araştırmacı “O 
zaman araştırma bulguları seni şaşırtacak” de-
mektedir. Dolayısıyla boşluğa öğretmenin, farkın-
dalığın faydalarından şüphe ettiğine dair bir ifade 
gelmelidir. 

20. D İki öğretmen arasındaki konuşmadan öğretmen-
lerden birinin konuşma derslerinde sorun yaşa-
dığını, öğrencilerin konuşma konusunda endişe 
duyduğunu anlıyoruz. Diğer öğretmen ise bu ko-
nuda bir tavsiyede bulunuyor. İkinci boşlukta ise 
birincisinden farklı bir tavsiyede bulunduğu gö-
rülüyor. Bu durumda boşluğa, ilk tavsiyeyi ta-
mamlayıcı ve ikinci tavsiyeye yol açıcı bir ifade 
gerekmektedir. 

21. A Parçanın ilk bölümünde dildeki değişimleri etkile-
yen faktörler arasında “language contact (B şıkkı), 
borrowings (E şıkkı), technological developments 
(D şıkkı)” ve “redundancy / falling from usage (C 
şıkkı)” verilmektedir. 

22. B Parçada zaman içinde kelimelerin anlamlarında 
değişiklik olduğundan bazılarının daha olumlu ba-
zılarının ise daha olumsuz bir anlam kazandığın-
dan bahsedilmektedir.  

23. D Parçaya göre dildeki değişikliklerin kaçınılmaz ol-
ması ve etrafımızda yani her yerde olması öğren-
cilerin bu değişikliklerle hem sınıfta hem de sınıf 
dışında karşılaşabilmesine neden olur. Bu durum 
D şıkkında verilmektedir.

24. B Cümlede ana dillerine tam hakim olan gençlerin 
ve yetişkinlerin aksine küçük çocukların hala ge-
lişmekte olduğundan ve bu sebeple yabancı dil 
öğretimi derslerinde dikkate alınması gereken bir-
çok değişkenin olduğundan bahsedilmektedir. Bu 
cümleyi en doğru karşılayan ifade B şıkkında ve-
rilmiştir. 

25. C Cümlede kelime sıklıklarını gösteren listele-
rin faydalı olmadığından çünkü sözcüklerin han-
gi kelimelerle kullanıldığını bilmeden ne sıklıkla 
kullanıldığını bilmenin, sözcüklerin tek başına 
kullanıldığını varsaymak olduğundan bahsedil-
mektedir. Bu ifadeye en yakın ifade C şıkkında ve-
rilmiştir. 

26. E Michael Halliday’in kurucusu olduğu “systemic 
functional linguistics”deki üç temel fonksiyon ara-
sından düşünsel fonksiyon sorulmaktadır. Burada 
“ideational” kelimesi “fikirlerle ilgili” anlamına gelir 
ve bu fonksiyon bir ifadede belirtilen içerik veya fi-
kirle ilgilidir. 

27. C “Semiotics” yani göstergebilim iletişimsel davra-
nış unsurları olarak işaret ve sembollerin incelen-
mesidir; iletişim sistemlerinin dil, jest veya giyim 
olarak analizi. genellikle pragmatik, anlambilim ve 
sözdizimsel dallara bölünmüş genel bir işaret ve 
sembolizm teorisidir.

28. E “Invisible agent” eylemi yapanın cümlede be-
lirtilmemesi durumudur. E şıkkındaki cümlede 
öğrencilerin desteklemesi gerektiğinden bahse-
dilmektedir ancak bunu kimin yapacağı belirtilme-
miştir. 

29. A “Minimal pair” bir ses hariç tüm sesleri aynı olan 
kelime çiftleridir. A şıkkındaki iki kelime arasında 
iki ses farklıdır. Bunlar baştaki “b” ve “f” sesi ile 
sondaki “s” ve “z” sesidir.  

30. E “Teacher” kelimesinin fonetik alfabe ile doğru ya-
zımı E şıkkında verilmiştir. 

31. D “Linguistic register” bir kişinin dil kullanımını be-
lirli bir mesleki veya sosyal durumda standartlara 
veya geleneklere uymak için uyarlama kavramı-
nı ifade eder. Bir konuşmacı dili farklı durumlar-
da farklı şekilde kullanır ve sosyal durum, bağlam, 
amaç ve kitle gibi faktörler tarafından belirlenirler. 
Burada da çocuğun bir bebeği taklit etmek ve ba-
basını taklit etmek için kullandığı dili değiştirmesi 
“register change”dir. 
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

32. B Açıklamada ön eklerin kelimenin anlamını değiş-
tirdiği, son eklerin ise kelimenin formunu değiştir-
diği belirtilmektedir. Ancak B şıkkındaki “cigarette” 
kelimesindeki son ek olan “-ette”nin kelimenin for-
munu değiştirmediği, anlamını değiştirdiği görül-
mektedir. 

33. A “Blend words” iki kelimenin parçalarının bir ara-
ya getirilmesiyle oluşturulan kelimelerdir. “Hangry 
(hungry + angry), brunch (breakfast + lunch), 
smog (smoke + fog), chillax (chill + relax) bu ke-
lime grubuna örnektir. Ancak “crosswalk” bileşik 
kelimedir. 

34. E “Intransitive” yani geçişsiz fiiller nesne almayan fi-
illerdir. E şıkkındaki “remain” fiili geçişsiz bir fiildir.

35. C “Precipitation” yani yağış anlamındaki kelime ge-
nel kategorinin adı, “rain” yani yağmur ise bu ka-
tegorinin altında yer alan bir kelimedir. Dolayısıyla 
yağmur “hyponym” (altsözcük), yağış ise “supe-
rordinate” (üstanlam)’tır.

36. B Milletlerin yaşadıkları tarihî olayların efsanevî ve 
mitolojik unsurlarla yoğrularak oluşturduğu millî 
karakter taşıyan uzun manzum eserlerdir.

37. E Mecaz bir şeyin bir niteliğini herhangi bir bakım-
dan göz önüne getirmek, canlandırmak ya da 
daha etkili ve çarpıcı kılmak için, onunla başka bir 
şey arasında ortak bir nitelikte benzerlik kurmak-
tır.

38. E Sir Gwain Green,The Romaunt of the Rose, The 
House of Fame, Canterbury Tales Middle English 
Period’a ait eserlerdir. Beowulf ise Old  English 
Period’a ait epik bir şiirdir.

39. A Soruda özeti verilen eser The Merchant of Veni-
ce dir.  Eserdeki olay örgüsü şu şekildedir. Bütün 
gemileri açık denizlerde dolaşan ve nakit sıkın-
tısında olan Antonio, Venedik’teki itibarını kulla-
narak, arkadaşı Bassanio’yu sevgilisi Portia’ya 
gönderebilmek için Yahudi tefeci Shylock’tan üç 
bin düka borç alır. Antonio’nun bir zamanlar haka-
retleri yağdırdığı Shylock, bur fırsatı iyi değerlen-
dirir ve imzaladıkları senette Antonio’nun borcu 
ödeyememesi halinde vücudundan bir parça etini 
kesmeyi şart koşar. Antonio’nun işleri kötü gider, 
gemileri batar ve işler düğümlenir.

40. C Ezra Pound modern dönem şairidir.

41. B “A foil character” genellikle hikâyenin başkarakte-
rinin zıttı özelliklere sahip olan ve o baş karakte-
rin olumlu ve olumsuz yönlerini vurgulamak üzere 
kullanılan karakteridir. “A flat character” ise hikâye 
boyunca değişiklik göstermeyen ve bir ya da iki 
belirgin özelliğe sahip olan karakterdir.

42. C Amerikan edebiyatında Romantik Dönemin bazı 
özellikleri şu şekildedir:
Benliğin geliştirilmesi hakim bir tema haline gel-
di; kendi benliğinin farkına varmak ise temel bir 
yöntem oldu. Eğer, Romantik teoriye göre, ben-
lik ve doğa bir idiyse, kendi benliğinin farkına var-
mak bencilce bir çıkmaz değil, evrene açılan bir 
bilgi şeklidir. Eğer kişinin benliği tüm insanlıkla 
bir ise, o zaman toplumsal eşitsizlikleri iyileştir-
mek ve insanlık acılarını gidermek bireyin ahla-
ki bir görevidir. Daha önceki kuşaklara bencillik 
kavramını hatırlatan “benlik” fikri yeniden tanım-
lanmıştı. Olumlu anlamları olan yeni bileşik keli-
meler türedi: “kendini gerçekleştirme,” “kendini 
dışa vurma”, “kendine dayanma” gibi. Romantizm 
olumlayıcıydı ve çoğu Amerikan şairi ve yaratıcı 
denemecisi için uygundu. Amerika’nın engin dağ-
ları, çölleri ve tropik yerleri bu yüceliği kapsıyordu.

43. B “clerihew” (taşlama) bir kişinin yaşantısının mizahi 
bir üslupla anlatıldığı türdür. Eleştirinin, yerginin, 
alayın yer aldığı şiirlerdir.
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44. A Estetizm, güzelliğin, güzelin her durumda peşin-
de olunması gereken tek gerçek değer olduğunu 
savunan, buna bağlı olarak sanatta ve felsefede 
de bunun arayışı içerisinde olan güzele dair çeşitli 
değerleri sanat yapıtıyla sunmayı hedefleyen es-
tetik bakış ve felsefi düşüncedir. Bu akımda sanat 
sanat içindir felsefesi esastır.

45. E James Joyce modern dönem yazarıdır. 

46. A Cognates GTM’de kelime öğretiminde kullanılan 
yöntemlerden biridir. Dictation The Audio-lingual 
Methoda’da telaffuz öğretmek için, word charts 
ise The Silent Way’de kullanılır. Visualization 
Suggestopedia’da kullanılırken, human computer 
Community Language Learning’de kullanılan yön-
temlerden biridir.

47. C Silent Way öğrenciler arasında işbirliği içeren bir 
yaklaşım ile öğrenci hatalarının diğer öğrenciler 
tarafından düzeltilmesini işlevsel bulur. Öğretmen 
bu süreci takip edeceği için faydalı bir yöntem ola-
rak niteler.

48. A SARD’ın açılımı aşağıdaki gibidir.
S: Security
A: Attention & Aggression
R: Retention & Reflection 
D: Discrimination

49. B Üretici dilbilgisi Chomsky’nin, dil bilgisel cüm-
le oluşturacak yapıların kombinasyonlarını veren 
dizileri tahmin etmeye çalışan söz dizim yaklaşı-
mıdır. Chomsky, bir üretici dilbilgisinin konuşanın 
veya dinleyenin içsel bilgisini açıklığa kavuştur-
mak zorunda olduğunu söyler ve iyi tanımlanmış 
bir yasalar dizisinden başlamak isteyen dil bilgisel 
ardışıklıkların “mekanik” olarak üretildiği bir mo-
delin oluşturulmasını önerir. Bu model, “bir dile 
ilişkin bilgiyi davranış temelinde bulunan soyut bir 
dizge olasılık bakımından bir dizi cümlenin biçimi-
ni ve anlamını belirlemek için etkileşimde bulunan 
kuralların oluşturduğu bir dizge olarak düşünme-
miz gerektiğini” öne sürer.

50. D Davranışçı yaklaşıma göre davranış değişikliğinin 
kalıcı olabilmesi için pekiştireçle desteklenmesi 
gerekmektedir.

51. D Sınıflandırma matematik zekası için, sohbet ve 
müzakereler kişilerarası zeka için, söz yazmak 
müziksel zeka için kullanılabilecek aktivitelerdir. 
Grafikler ise görsel zekaya sahip olan kişiler için 
kullanılabilecek aktivitelerdir.

52. B Tüm dil kuramında becerilerin ayrı ayrı değil bü-
tünleşik olarak öğretilmesi tercih edilir. 

53. D Suggestopedia Georgi Lozanov’a ait öğrenme 
yöntemidir.

54. B Dilin düzenleyici işlevi diğerleri ile iletişim kurma-
mızı sağlayan ve isteklerimizi dile getirmemizi ve 
onları yönlendirmemizi sağlayan işlevidir.

55. B Dil bilgisi öğretiminde “accuracy ve fluency” aynı 
derecede önemlidir ve ikisinin edinimi de destek-
lenmelidir.

56. B Öğrencinin programa başlamadan önce, ön öğ-
renmelerini (bilişsel, duyuşsal ve psikomotor) ta-
nımlamak amacıyla yapılan değerlendirmedir. 
Öğrencilerin giriş düzeylerinin bilinmesi, gelişim-
lerinin değerlendirilmesine temel oluşturmak için 
yapılır.

57. C Değerlendirme ölçütü değerlendirmeye dayanak 
oluşturan sınırdır. Diğer bir değişle değerlendirme 
ölçütü öğrenci performansının değerlendirmede 
kullanılan ölçüttür.

58. A Karma öğrenme, yüz yüze eğitimin ve internet/
mobil tabanlı öğrenmenin bir araya getirilmesidir. 
Öğrencilerin nerede ve ne zaman çalışacaklarını 
seçme şansları vardır. Ama bu seçimin derece-
sine ve öğrencinin eğitimini oluşturan unsurların 
hangisinin çevrimiçi ortamda hangisinin sınıfta ta-
mamlanacağına öğretmen karar verir.

59. E Dil değiştirme en az iki dil bilen kişilerin konuşma 
esnasında başka dillerden kelimeleri konuşmala-
rına dahil etmeleridir. 

60. B “Compensation Strategies” öğrenciler tarafından 
konuşma esnasında dildeki sınırlılıklardan, bir ke-
limeyi hatırlayamamaktan ya da yazamamaktan 
ve benzeri durumlardan kaynaklanan iletişim ko-
pukluklarını telafi etmek için kullanılan stratejiler-
dir.
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61. C İnsanların kullandığı dili diğer canlıların iletişim 
araçlarından ayıran en temel özelliklerden bir ta-
nesi dilin üretkenliğidir. İnsan dilinde yaratılabi-
lecek farklı ifadeler sınırsızdır. Değişen, gelişen 
dünyada gereksinimleri karşılamak amacı ile yeni 
sözcükler türetmekte sözdizimi, ses, biçim kalıp-
ları geliştirebilmektedir.

62. C Dictogloss öğrencilerin dinleyip not aldığı ve ar-
dından aldıkları notları kullanarak dinledikleri met-
ni yeniden yazdıkları bir alıştırma şeklidir.

63. B Toplulukla dil öğrenim yaklaşımını kullanan bir öğ-
retmenin sınıf içerisindeki rolü otorite olmaktan zi-
yade danışman olarak nitelendirilir.

64. A Bu müfredat tipinde öğrenciler günlük hayattaki 
durum ve konuşmaları yansıtan günlük dilin kul-
lanılmasını gerektiren durumlara maruz bırakılır 
böylelikle öğrenci verilen içeriği kullanarak anla-
ma ulaşır. Odak noktası diğer şıklarda verilenler-
den farklı olarak süreç değil üründür.

65. E Alternatif değerlendirmede içsel güdülenme teş-
vik edilir. Bir bağlam içinde kullanılan communica-
tive ödev ya da görevler gerektirir. Süreç odaklıdır 
ve biçimlendirici ya da şekillendirici değerlen-
dirme olarak nitelendirilir. Fakat değerlendirme 
notları geri bildirim için yeterli değildir. Aksine bi-
reyselleştirilmiş geri bildirim sağlar.

66. A Soru kökünde verilmiş olan CRADLE öğrencile-
rin portfolyolarına dâhil etmeyi tercih ettiği bilgileri 
ve içeriği toplaması, bu içerik hakkında düşünme-
si ve kendi kendini değerlendirmesi, öğrencinin 
çalışmalarının zaman içinde değerlendirilmesi, 
portfolyo devamlılığının sağlanmasında sürecin 
öneminin hatırlanması için belgelendirme ya-
pılması, portfolyonun öğrenciler, arkadaşları ve 
öğretmenleri arasında iletişimi sağlayan bir bağ 
olarak kullanılması ve değerlendirilmesi olarak 
açıklanır.

67. C Sınava dâhil edilen konu ve hedeflerin derslerde 
işlenen konu ve hedefleri kapsıyor olması sınavın 
geçerliğini etkileyen faktörlerden birimdir ve kap-
sam geçerliği olarak adlandırılır.

68. E Bir sınavın yönergelerinin açık ve anlaşılır olması, 
organizasyonun düzgün da anlaşılır olması görü-
nüş geçerliği ile alakalıdır.

69. D “Interactional model” dili kişiler arası ilişkilerin 
ve sosyal iletişimin gerçekleşmesini sağlayan bir 
araç olarak görür.

70. E ‘Görev Temelli Dil Öğretiminde amaç öğrenciye 
verilen görevin tamamlanmasıdır. Öğretmen, öğ-
rencilerin görev sırasında yaptıkları hatalara mü-
dahale etmemekte, not almaktadır ve öğretmen 
öğrencilerin hatalarını düzeltmektedir. Fakat bunu 
“implicit” bir şekilde model olma yoluyla ya da “re-
cast” yöntemiyle yapmaktadır.

71. A İşbirlikli öğrenmenin temel öğelerinden bir tane-
si karşılıklı dayanışmadır ve bu anlayışa göre her 
bir öğrenci grubun başarısını desteklemekle yü-
kümlüdür ve başarı tüm grup üyelerinin çabaları-
na bağlıdır.

72. B Metacognitive stratejiler dil öğrenimini denetle-
mek ve düzenlemek için kullanılır. Planlama, ön-
celiklendirme, hedef belirleme ve öz yönetim gibi 
çeşitli süreçleri içerirler.

73. A Stratejik yeterlilik, iletişim aksaklıklarının nasıl ta-
nınacağını ve onarılacağını, kişinin dil bilgisinde-
ki eksiklikleri nasıl gidereceğini ve dil ve bağlam 
hakkında nasıl daha fazla bilgi edinileceğini bil-
mektir.

74. D Erikson’a göre bu aşamada çocuk, artık kendi 
davranışlarının kendine ait olduğunun farkına var-
maya başlar. Yaptığı her eylem ve başlattığı her 
girişimde anne baba müdahalesi ile karşılaşan 
bir çocuğun kendi yeteneği hakkında kuşkuya ka-
pılması durumunda, utanç duyguları geliştirmesi 
kaçınılmaz olacaktır. Çocuğun çevresini keşfet-
mesine izin verilir ve desteklenirse kazanacağı 
duygu, özerkliktir.

75. E Human Computer toplulukla dil öğreniminde kul-
lanılan tekniklerden biridir.

Çözüm Bitti.
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