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Section 7: Cevap Anahtarı
ÇÖZÜMLÜ CEVAP ANAHTARI 1

1-A
Ticari hava yolculuğu ne kadar güvenli olsa da
MH17’nin düşürülmesi gibi son olaylar, hava
yolculuğunun hala tehlikeleri olduğunu göstermektedir.

VOCABULARY LIST
-weigh=tartmak
-submerge=suya batmak
-claim=iddia etmek
-manage=idare etmek
-embrace=benimsemek
----------------------------------------------------------------------------------------5-E
Geçen birkaç yıldır araştırmacılar, elektrik
şebekesinden kaynaklanan elektrik kesintilerine
uğrayan insanlara sürdürülebilir enerji temin etme ﬁkri
üzerine çaba harcıyorlar.

VOCABULARY LIST
-incident=olay
-proponent=taraftar
-projection=öngörme
-instruction=talimat
-application=uygulama
----------------------------------------------------------------------------------------2-A
Araştırmacılar, deneklerini birkaç hafta boyunca
gözlemlemeyi ummuşlardı, fakat denekler devam
edemeyecek kadar endişeli oldukları için deney yarıda
kesildi.

VOCABULARY LIST
-cut in=araya girmek
-turn off=(elektronik eşyaları) kapamak
-make up=uydurmak
-throw away=(istenmeyen bir şeyi) atmak
-cut off=(elektrik, vs.) kesintiye uğramak
----------------------------------------------------------------------------------------6-C
Her evde ucuz ve arkadaş canlısı bir robot hayali
henüz gelişmedi.

VOCABULARY LIST
-distressed= sıkıntılı, endişeli
-joyous=neşeli
-extensive=yoğun
-tight=sıkı
-fantastic=muhteşem
----------------------------------------------------------------------------------------3-C
Şaşırtıcı olan şey kimse patatesleri bir enerji kaynağı
olarak bilimsel olarak incelememişti.

VOCABULARY LIST
-pass down=ölmek
-drop down=yere düşmek
-take off=hızla gelişmek
-leave out=hariç tutmak
-make out=seçmek, ayırt etmek
----------------------------------------------------------------------------------------7-E
İsyancılar, gazetecilerin bölgeye gitmesini engellemekteler, fakat hükümet güçlerinin yakınlardaki bölgeyi devriye gezdiği söyleniyor.
----------------------------------------------------------------------------------------8-A
Ürünler zarar görmüş bir şekilde ulaşırsa onları hemen değiştiririz.
----------------------------------------------------------------------------------------9-D
Kişisel elektronik aletleri tarafından sebep olduğu
düşünülen 50 güvenlik sorununu özetleyen rapor bu
yıl ocak ayında yayınlandı.
-----------------------------------------------------------------------------------------

VOCABULARY LIST
-rightly=haklı olarak
-frankly=açıkçası
-scientiﬁcally=bilimsel olarak
-frugally=tutumlu bir şekilde
-almost=hemen hemen
----------------------------------------------------------------------------------------4-E
Deneyden bu yana 3 yıl geçmiş olsa da neden
hükümetler, şirketler ya da organizasyonlar yeni pilleri benimsemediler?
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10-B
Çarpıcı bir kariyer değişikliği yapmada en yaygın
engellerden biri yeni alandaki tecrübe eksikliğidir.
----------------------------------------------------------------------------------------11-D
Deutsche Bank ve HSBC gümüş ﬁyatlarında hile yapmaya teşebbüs etmekle suçlandılar.
----------------------------------------------------------------------------------------12-C
Daha düşük bir Ruble, daha pahalı ithal anlamına
gelir, bu nedenle de enﬂasyon riskindeki artış faiz
oranlarını arttırmanın sebebiydi.

yds

17.-21. Sorular
Batı Texas’ta 14 kişiyi öldüren gübre tesisindeki
büyük patlama hakkındaki soruşturmalar devam
ederken, tesiste ne depolandığı ve patlamanın nasıl
olduğuna dair sorular soruluyor. ABD Kimyasal Maddeler Güvenlik Kurulundan müfettişler geçen Perşembe
gecesi olay bölgesine geldiler. ABD’deki diğer 6000
tesis gibi burası da temel olarak anhydrous amonyak
gübresini depolamakta, karıştırmakta ve bölgedeki
çiftçilere dağıtmaktaydı. Tesisin ayrıca taş ocaklarında
kaya parçalamasında kullanılan patlama gücünü iki
katına çıkaran amonyum nitrat depolayıp depolamadığı
hala açık değil.

VOCABULARY LIST
-so as to=-mek için
-in connection with=ile bağlantılı olarak
-hence=bundan dolayı
-insomuch as=-diğine göre
-the fact that=-mesi, -ması
----------------------------------------------------------------------------------------13-B
Dünya nüfusunun 2050’ye kadar 9 milyarın üzerinde
artacağı tahmin edildiği için bitki biyologları, ikinci bir
yeşil devrimi oluşturmalıdırlar.
----------------------------------------------------------------------------------------14-A
Bizim 365 gün olarak bildiğimiz üzere, yılın
hesaplanmasından ve her dört yıldaki artık yıldan
Caesar sorumludur.
----------------------------------------------------------------------------------------15-C
Stuart Acheraevden ayrıldıktan hemen sonra yıldırım
çarptı.
----------------------------------------------------------------------------------------16-C
Kırsal alanda yaz ayı boyunca incelenen 1km’lik bir
arazi parçasında üç milyar kadar böcek kafamızın
üstünden geçer.

VOCABULARY LIST
-investigation=soruşturma
-fertiliser=gübre
-facility=tesis
-blast=patlama
-store=depolama
-plant=tesis
-blend=harmanlama
-distribute-dağıtmak
-double up-iki katına çıkarmak
-quarry-taş kırma
17.A
18.C
19.E
20.C
21.B
----------------------------------------------------------------------------------------22.-26. Sorular
Uluslararası Para Fonu, büyüme riskleri artarken bile
dünya ekonomisinin birinci vitese saplanıp kaldığını
söyledi. IMF, bu yıl küresel büyümenin %3,4
ortalamasında olabileceğini söyledi. Bu, dünya ekonomisinin 2013’de başardığı %3,2’den biraz daha iyi.
Şiddetli kış havasının talebi daralttığı ABD’deki zayıf
ilk çeyreğin suçlusu büyük ölçüde revizyondur. IMF,
ayrıca Çin, Fransa, İtalya ve Rusya’yı da içeren büyük
ekonomiler için tahminlerini düşürdü. Ukrayna’daki
kriz hakkındaki Rusya ve Batı arasındaki tansiyon, Rusya’daki piyasaya duyulan güveni vurdu.

VOCABULARY LIST
-as long as=kadar uzun
-as well as=ayrıca
-as many as=kadar çok
-as far as=kadar uzak
-as much as=kadar çok
-----------------------------------------------------------------------------------------
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VOCABULARY LIST
-low gear=birinci vites
-to be stuck=saplanıp kalmak
-mount=artmak
-depress=daraltmak
-forecast=tahmin
-mark down= düşürmek
-conﬁdence=güven
-tension=gerilim
22.A
23.E
24.B
25.C
26.D
----------------------------------------------------------------------------------------27.A
Eczacılık alanındaki araştırmalar, bakterilerin antibiyotiklere artan bir şekilde karşı koymasına yetişemedi.
----------------------------------------------------------------------------------------28.E
Edward, Leipzig Konservatuarına gitme umutlarını
beslemişti ancak bir bakkal olan babasının onu oraya göndermeye gücü yetmedi.
----------------------------------------------------------------------------------------29.B
İnsan vücudunda serbest radikal denen kararsız
molekülleri tarafından üreten oksidasyon normal bir
kimyasal prosestir.
----------------------------------------------------------------------------------------30.E
İlk Avrupalı ve Amerikalı kâşiﬂer, soluk tenli Galce konuşan yerli Amerikan kabileleri ile
karşılaşma hikâyeleri anlattılar.
----------------------------------------------------------------------------------------31.A
1861’de Christian Erich Hermann adındaki bir
paleontologist, bir kireç taşında tek, fosilleşmiş bir tüy
hakkında yazı yazdı.
----------------------------------------------------------------------------------------32.A
Protein vücudun her yerinde bulunur, hakikatte her
hücrede.
----------------------------------------------------------------------------------------33.D
Yerel Alman komutanlar, 21. Panzer Bölüğünden destek
çağrısı yaparak hava istilasına hemen karşılık verdiler.
-----------------------------------------------------------------------------------------

34.A
Bazıları endüstriyel ekmek üretiminin ekmeği sağlıksız
hale getiren birçok koruyucu anlamına geldiğini ileri
sürerler.
----------------------------------------------------------------------------------------35.B
Çocuklar dört ile sekiz yaş arası bağımsız küçük kişiler
olmaya başlarlar.
----------------------------------------------------------------------------------------36.D
Bir obje bir milyon ışık yılı ötedeyse, biz onu bir milyon yıl
önce göründüğü gibi görürüz.
----------------------------------------------------------------------------------------37.-42. sorular
37. E
38. A
39. C
40. D
41. E
42. D
----------------------------------------------------------------------------------------43.-46. Sorular
Bir şehrin ne kadar mutlu olduğunu nasıl ölçersiniz?
Bildiğimiz gibi şehirlerde yaşayan dünya nüfusunun
payı % 50’yi geçmiştir. 2050’ye kadar diğer bir 1,2
milyar şehir sakini göreceğiz. Her geçen gün daha
fazlamızın şehir merkezlerine taşınması ve şehirlerin
daha kalabalık olmasıyla bizi ne mutlu edecek? Son
yıllarda Kolombiya’nın başkenti Bogoto’nun yeni
belediye başkanı, Enrique Penalosa, otoban projelerini iptal etti ve bunun yerine başkentin çocukları
için girilmez caddeler haline getiren on yıllardır araba
merkezli planlamayı geriye çevirerek parayı, bisiklet
yollarına, parklara ve yerel halk için açık alanlara ak
ıttı. Penolasa’nın, arabaların caddelere girişlerini 24
saat yasakladığı 2000 yılının bir Şubat günü hastane
girişleri üçte bir oranında düştü, hava kirliliği seviyeleri
azaldı ve sakinler şehirde yaşamanın onları daha bir
iyimser hale getirdiğini söylediler. Akıllı olmadıkları
sürece gelecekteki şehirler sürdürülebilir olamazlar.
Fakat şehirleri mutluluk için güçlendirmedikçe, onlar harabe merkezleri olacaklar. Arabalara karşı insanlara öncelik vermek ve yoğun şehir hayatı içinde
zengin sosyal alanlar sunmak için hala vakit var.
-----------------------------------------------------------------------------------------
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