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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.

AÇIKLAMA
1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-5 Yabancı Dil
(İngilizce) Testi bulunmaktadır.
2. Bu test için verilen cevaplama süresi 120 dakikadır.
3. Bu testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı
vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse
o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol veya cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde
kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel
vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla ve
kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb.
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.
3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 120 dakikadır. LYS-5’te adaylar sınav süresinin ilk 90 dakikası ve
son 15 dakikası içinde sınav salonundan ayrılamazlar. 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 yakından 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 bulunulduğunu 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 ilgili 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.
LYS-5’te size verilen Yabancı Dil Testinin Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdınızdaki “Yabancı Dil Soru
Kitapçık Numarası” alanına kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarasını 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 koparmayınız. 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 olması
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, 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 görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.

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.
Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara
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İNGİLİZCE TESTİ

Bu testte 80 soru vardır.

4.

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

Many experts agree that preventing or treating
obesity in childhood will ---- the rate of heart
diseases in adulthood.
A) explain

B) accomplish

C) reduce

D) deliver
E) specify

DOĞRU CEVAP: C

5.
2.

6.
3.

1

Diğer sayfaya geçiniz.
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7.

9. - 15. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.
9.

10.

8.

Scientists ---- at Stanford University School of
Medicine in the US have invented an implant that
could help the blind ----.
A) worked / having seen
B) having worked / to have seen

C) to work / seeing

11.

D) to have worked / see

E) working / to see

DOĞRU CEVAP: E

12. In the early 19th century, one could grasp a field with
a little reading, ---- in these days, breaking new
ground in science and literature is much harder and
more demanding.
A) but

B) so

C) as

D) when

E) once

DOĞRU CEVAP: A

2

Diğer sayfaya geçiniz.
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13. Different tools are used to measure different things;
----, balances measure weight, stop watches
measure time, and thermometers measure
temperature.
A) for example

B) instead

C) otherwise

D) on the contrary
E) however

DOĞRU CEVAP: A

14.

15.

3

Diğer sayfaya geçiniz.
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16. - 20. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük veya
ifadeyi bulunuz.

19.

20.

16.

17.

18.

4

Diğer sayfaya geçiniz.
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23.

21. - 28. sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.
21.

22. In order to get plenty of calcium for healthy bones,
----.

24.

A) women are much more prone than men to thinning
of the bones
B) spinach is well-known for its health-giving properties

C) calcium is very essential for living organisms,
especially for normal growth
D) at the age of 30, bone density gradually declines
year after year
E) one should consume such foods as dairy products,
greens and oily fish
DOĞRU CEVAP: E

5

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS5 / İNG
25.

27.

28.

26.

6

Diğer sayfaya geçiniz.
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29. - 31. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

30.

31.

29.

7

Diğer sayfaya geçiniz.
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32. - 34. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

33. It is clearly stated in the passage that canned food
----.
A) may contain bacteria if it is not heated enough

Canning is the process by which food is preserved by
sealing it into a strong and airtight container, and then
sterilizing the sealed can. Cans are heated under
pressure to destroy bacteria. The Englishman, Peter
Durand patented a process using a tin-lined can in
London in 1810. Before that, Nicholas Appert had
already developed his food preservation process in
France, whereby hot food was sealed with wax into
glass or tin jar. At first, the strong metal cans were made
and sealed by hand and cooked for six hours, making it
an expensive process. At this stage, canned food was
used only by the armed forces and explorers. The can
opener had not yet been invented and hungry diners
had to cut or break the cans using great force. As years
past, further developments took place. Developments in
methods of lining, sealing, heating and opening cans
continued rapidly following Durand’s early models,
improving manufacturing efficiency and making canned
food progressively safer and more convenient. The
rapidly increasing urban population from the late 19th
and early 20th centuries onward saw a huge rise in
demand for safe, transportable, and cheap foods.

B) is still regarded as unsafe by some people

C) was not transportable before the 19th century
D) had a limited number of consumers when first
invented
E) was easily consumed by the armed forces and
explorers even without a can opener
DOĞRU CEVAP: D
34. The passage mainly deals with ----.
A) how to manufacture safer canned food
B) the different methods of food preservation
C) why canned food is considered harmful

32. One can conclude from the passage that Peter
Durand ----.

D) the invention and the evolution of canned food
E) why there is a huge rise in demand for canned food

A) was the first person to introduce the canning process
B) made a remarkable advance in the history of food
preservation

DOĞRU CEVAP: D

C) had to give up canning since it was too costly
D) was inspired by Nicholas Appert to produce canned
food
E) was able to make safe and inexpensive canned food
in 1800s

DOĞRU CEVAP: B

8

Diğer sayfaya geçiniz.
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35. - 37. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

36.

35.

37.

9

Diğer sayfaya geçiniz.
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38. - 40. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

39.

38.

40.

10

Diğer sayfaya geçiniz.
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41. - 43. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

42.

43.
41.

11

Diğer sayfaya geçiniz.
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44. - 48. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.

45. Gözde:
 To be good at sports, you need to be naturally
gifted.

44. Sinem:
 ----

Kaya:
 ----

Buse:
 Well, I think enthusiasm, a high level of
self-motivation and good communication skills
will be considered important.

Gözde:
 That’s important as well. However, they say
people have a certain level of ability in sports.
Kaya:
 On the other hand, they say by working hard, you
can do a lot to change that level.

Sinem:
 Yes, I think those are some of the most important
qualities they want in an employee.

Gözde:
 Well, you might be right.

Buse:
 Don’t worry so much. I’m sure that you'll do very
well.

A) Do you mean that we should discover our skills for
doing sports?

A) I believe I’ve got the relevant experience needed for
the job, haven’t I?

B) So, if I’m not gifted, I shouldn’t do sports? Is that
what it means?

B) What do you suggest me to do before the interview?

C) Then, if a person plays basketball for many years,
can we say that he or she is gifted?

C) I’m really nervous about my interview. What do you
think they’ll be looking for?

D) I think they’re the ones who have the minds of
champions.

D) Why haven’t you also applied for such a rewarding
job?

E) I think it's more important to learn techniques and
practise them regularly.

E) Isn’t it good that my salary will be based on my
performance at work?

DOĞRU CEVAP: E
DOĞRU CEVAP: C

12

Diğer sayfaya geçiniz.
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46.

47.

13

Diğer sayfaya geçiniz.
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48.

49. - 53. sorularda, verilen cümleye anlamca en
yakın cümleyi bulunuz.
49.

50.

14

Diğer sayfaya geçiniz.
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51.

53.

52. Setting goals is something most athletes believe to
be effective in enhancing their performance.

54. - 58. sorularda, verilen durumda söylenmiş
olabilecek sözü bulunuz.

A) In order to boost their performance, athletes should
set goals that they can achieve.

54.

B) Unless athletes set goals, they cannot have
satisfactory performance.
C) Although athletes have goals, their performance may
not be effective enough to reach them.
D) The performance of most athletes is remarkably
affected by the goals they set.
E) Most athletes think that setting goals is useful in
improving their performance.
DOĞRU CEVAP: E

15

Diğer sayfaya geçiniz.

2014 – LYS5 / İNG
55. You are studying hard for an important exam, but
your roommate, who will also take the same exam,
insists on chatting with you. You want to go on
studying and you politely say: ----

57.

A) Why don’t we make a deep conversation instead of
studying for such a critical exam?
B) Why on earth are you disturbing me while I'm trying
to study here?
C) I’d really like to chat with you, but you know we have
a difficult exam next week.
D) I’ve never seen such a thoughtless person like you.
Stop disturbing me!
E) I can’t understand why you are not studying for the
exam, though you know it’s very important.
DOĞRU CEVAP: C
58.

56.

16

Diğer sayfaya geçiniz.
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59. - 63. sorularda, boş bırakılan yere parçada
anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek
cümleyi bulunuz.

60.

59.

61. Gadgets and machines are so much a part of our
lives that we do not think about how they came to
be. How we live – what we wear, eat and drink, how
we work, travel and enjoy ourselves – has been
shaped by discoveries made throughout history. ---The ancient Egyptians, for example, wanted to join
parts of their coffins together. So, they invented
metal nails to do the job.
A) Many inventions, in fact, are improvements or
modifications of what has gone before.

B) Since time began, people have invented things
because they needed to do something more quickly
or easily.
C) Complex machines, such as motor vehicles are the
result of thousands of years of discoveries of raw
materials and practical inventions.
D) Inventions have gone through many stages of
development to become highly specialized pieces of
equipment.
E) Some inventions, such as that of the wheel, can
revolutionize the lives of us all, while others affect
only the small number of people who use them.
DOĞRU CEVAP: B

17

Diğer sayfaya geçiniz.
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62.

64. - 69. sorularda, verilen İngilizce cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.
64.

63.

18
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67.

65.

68. Like most animals, sharks have small friends and
enemies which live on or within them.
A) Birçok hayvanda olduğu gibi köpek balıklarının da
üstünde veya içinde yaşayabilen küçük dost ve
düşmanları bulunabilir.
66.

B) Birçok hayvanda olduğu gibi köpek balıklarının da
üstünde ve içinde yaşayan küçük dost ve düşmanları
olduğunu görebilirsiniz.
C) Birçok hayvan gibi köpek balıkları da üstünde veya
içinde yaşayan küçük dost ve düşmanlara sahiptir.

D) Birçok hayvanın üstünde veya içinde küçük dost ve
düşmanları yaşar; bu, köpek balıklarında da görülür.

E) Birçok hayvanda da rastlanılabileceği gibi köpek
balıklarının da üstünde veya içinde küçük dost ve
düşmanları yaşar.
DOĞRU CEVAP: C
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69.

71.

72.

70. - 75. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın İngilizce cümleyi bulunuz.
70.

20

Diğer sayfaya geçiniz.
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75.

73.

74. Bulutlar isimlendirilirken şekil, ebat ve atmosferde
ne kadar yüksekte oluştukları göz önünde
bulundurulur.
A) The shape and size of clouds and how high up they
form in the atmosphere determine how they are
named.
B) Clouds are named according to their shape, size and
how high up they form in the atmosphere.

C) Naming clouds requires taking their shape, size and
how high up they form in the atmosphere into
account.
D) The shape and size of clouds and how high up they
form in the atmosphere are key to naming them.

E) While clouds are being named, their shape, size and
how high up they form in the atmosphere are taken
into account.
DOĞRU CEVAP: E

21

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

79. (I) Our bodies are often exposed to thousands of
bacteria and viruses, which could potentially cause
infection. (II) Our immune system protects us against the
vast majority of them. (III) As people age, the immune
system becomes less effective, which contributes to the
greater susceptibility of people to some infections.
(IV) It is easy to take our immune system for granted,
but if you catch cold very often, you need to be more
proactive about taking care of yourself. (V) Adopting
healthy eating habits, for example, can boost your
immune system.

76.

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

DOĞRU CEVAP: C

80.
77.

78.

22

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

