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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.

M
SY
AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-5 Yabancı Dil
(İngilizce) Testi bulunmaktadır.
2. Bu test için verilen cevaplama süresi 120 dakikadır (2 saat).

Ö

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 çıkarılacak 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.

2015-LYS5/İNG

İNGİLİZCE TESTİ

Bu testte 80 soru vardır.

4.

1. - 8. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.
Technology is the practical ---- of knowledge and
skills to make tools, machines, vehicles and other
useful things.
A) elimination

B) expectation

C) responsibility

D) application
E) diversity

DOĞRU CEVAP: D

M

1.

5.
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2.

Ö

3.

1

Diğer sayfaya geçiniz.
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Ö

SY

7.

8.

M

6.

2

Diğer sayfaya geçiniz.
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12.

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

M

9.

13. A sneeze is more favourable than a cough because
it nearly always cures the tickle that triggered it, ---coughing can worsen things.

10. Bird flu has some virologists worried because
mortality may be high ---- the few who have been
infected, mainly ---- direct contact with birds.
A) by / on

B) at / through

C) for / about

D) to / in

A) once

B) if

C) whereas

D) otherwise

E) just as

DOĞRU CEVAP: C

SY

E) among / from

DOĞRU CEVAP: E

14.

11.

Ö

15.

3

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

M

18.

19.

SY

16.

20.

Ö

17.

4

Diğer sayfaya geçiniz.
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23. Because every step in the production process of
olive oil is costly, ----.

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

A) it is considerably more expensive than other oils like
sunflower and corn

21.

B) in the Middle East, olive oil is still the most common
body care product
C) the choice of oil is primarily a matter of personal taste
D) the Italians and Turks use olive oil for cooking as well
as seasoning
E) Spain and Tunisia are major producers of standard
quality oils
DOĞRU CEVAP: A

24.

22.

5

Diğer sayfaya geçiniz.
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27.

M

25.

28. Beginning something new can feel distressing ----.
A) given that the key to successful beginnings is not to
remember painful experiences

SY

26.

B) as long as a positive attitude helps us feel more
confident
C) unless negative thoughts bother us when we are on
the verge of something new
D) because we do not know yet if we will succeed and
cannot predict the outcome accurately
E) although we will need to learn new skills whether we
are starting a new job or a relationship

Ö

DOĞRU CEVAP: D

6

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

M

30.

SY

31.

Ö

29.

7

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

M

33.

SY

34.

Ö

32.

8

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

36. According to the passage, most people define
creativity as ----.
A) a feature unique to few people in the world

Iconic individuals such as Steve Jobs, Martha Stewart
and many others have inspired entrepreneurs and
professionals to sharpen their creative skills. Individuals
and companies have typically used creativity
workshops, brainstorming sessions, training videos and
even hypnosis as vehicles for such improvement.
Whether such practices influence the likelihood of such
creative leaps is unknown. Nonetheless, psychologists
have made some important discoveries that can help us
understand the states of mind that benefit creative
thought. When people consider creativity, they generally
think of the birth of ideas different from anything known
before. Idea generation is indeed the first important
stage of the creative process. To generate new ideas for
achieving a goal, you need an open mind, that is, one
guided by minimal rules. Experts have proven that
creative inspiration might benefit from a state of lower
cognitive control, that is, fewer restrictions on your
thoughts.

B) being skillful in different areas
C) achieving a goal despite restrictions
D) a skill to be improved over time
E) being able to come up with new ideas

M

DOĞRU CEVAP: E

37. It can be inferred from the passage that ----.

A) when people abandon some rules and do not have
much control over their thoughts, they may reach their
goals more easily

SY

B) practices like creativity workshops have helped
companies a lot to employ creative workers

35. The author gives Steve Jobs and Martha Stewart as
examples of ----.

C) to generate an idea, people can make use of ideas put
forward before, which is also defined as a different
form of creativity

A) celebrities trying to improve their creative skills

D) restrictions on your thoughts can either be useful or
harmful while you are trying to achieve a goal

B) individuals inspired by successful entrepreneurs
C) people who are highly creative

E) there is usually a single step in the process of creating
a new idea

D) successful people in their areas of interest

E) iconic people receiving help from professionals

DOĞRU CEVAP: A

Ö

DOĞRU CEVAP: C

9

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

M

39.

SY

40.

Ö

38.

10

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

M

42.

SY

43.

Ö

41.

11

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

45.

Ö

SY

M

44.

12

Diğer sayfaya geçiniz.
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47. William:
 Can animals be allergic to humans?

46.

Harriet:
 Yes, they can. Some cats and dogs are known to
react badly to their owners.
William:
 ----

M

Harriet:
 The dust around the house that contains large
amounts of dead skin falling from us can cause
coughing, shortness of breath or itching.

A) Can excessive cold or heat also cause an animal to be
allergic to humans?
B) How can we solve such a problem before it gets
worse?

C) What will happen if they are constantly exposed to
human allergens?
D) What is the reason for the allergic reactions in
animals?

SY

E) Do animals display aggressive behaviour when they’re
affected by allergens?

Ö

DOĞRU CEVAP: D

13

Diğer sayfaya geçiniz.
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48.

49. - 53. sorularda, verilen cümleye anlamca en
yakın cümleyi bulunuz.
49. There are more species of microbes in a typical
home than the species of birds on Earth.
A) The species of microbes in a typical home are not
much less than the species of birds on Earth.
B) There are a great number of birds on Earth, but the
number of microbes in a typical home can compete
with them.
C) When compared to the number of bird species on
Earth, the number of microbes in a typical home is
nearly the same.
D) The number of microbes in a typical home surpasses
the number of bird species on Earth.
E) There are as many species of microbes in a typical
home as species of birds on Earth.

Bu soru, Bilim Kurulunun tavsiyesi
üzerine ÖSYM Yönetim Kurulu
tarafından iptal edilmiştir.

50.

14

Diğer sayfaya geçiniz.
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53. Nuclear power is not renewable because uranium
reserves are finite.

51.

A) What will make nuclear power renewable could be the
endless availability of uranium reserves.
B) Without an infinite amount of uranium reserves, it is
hard to consider nuclear power to be renewable.
C) As we have a certain amount of uranium reserves, it is
considered that nuclear power is renewable.

M

D) Despite the vast amount of uranium reserves, nuclear
power is not renewable.
E) If uranium reserves were limited, nuclear power would
not be renewable.
DOĞRU CEVAP: B

Ö

SY

52.

15

Diğer sayfaya geçiniz.
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56.

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

57. One of your friends and you have decided to learn
French and attend an intensive course. However,
when you ask him when you will enrol on the
course, he hesitates to give a straight answer to
you. To express your disappointment, you say: ----

SY

55.

M

54.

A) I don't want to miss the deadline for enrolment, so we
should hurry up.
B) If you think French is hard to learn, we can sign up for
another course.
C) It's so frustrating to see that you seem unwilling to
take the course.
D) Well, I'm still planning to take the course whether you
go or not.
E) I suppose your heavy workload makes it difficult for
you to attend the course.

Ö

DOĞRU CEVAP: C

16

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

58.

SY

M

59.

Ö

60.

17

Diğer sayfaya geçiniz.
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63.

M

61.

SY

62. In order to cope with climate change, the world must
reduce by half its greenhouse gas emissions. Such
a target is extremely tough to meet because not
everyone in the world accepts that it needs to be
met. ---- Furthermore, developing nations such as
China, Brazil and India have argued that they should
not bear the responsibility of significantly cutting
their emissions.

A) For years, some countries like the US and China, have
remained unwilling to regulate their emissions for fear
of damaging their economies.
B) Combating climate change should be viewed as an
insurance policy for future generations.

C) Without some level of greenhouse gases, our planet
would be an average of about 15 °C colder than at
present.
D) It is the poorest countries located in the tropics that
are likely to be worst affected by climate change.

Ö

E) Unfortunately, it is precisely younger economies that
are set to generate the vast majority of extra pollution
in the coming years.
DOĞRU CEVAP: A

18

Diğer sayfaya geçiniz.
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66.

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

M

64.

SY

67.

Ö

65.

19

Diğer sayfaya geçiniz.
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68. In 2000, Hollywood faced substantial changes, and
the cost of making movies was higher than ever.

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

A) 2000 yılında film yapma maliyetinin her zamankinden
daha yüksek olduğu Hollywood’da önemli değişiklikler
meydana geldi.

70.

B) Hollywood, 2000 yılında önemli değişiklikler geçirdi ve
bunun sonucunda film yapmanın maliyeti her
zamankinden daha yüksek hâle geldi.
C) 2000 yılında Hollywood önemli değişikliklerle karşı
karşıya kaldı ve film yapmanın maliyeti her
zamankinden daha yüksekti.

M

D) 2000 yılında Hollywood’da film yapmanın maliyeti
yaşanılan önemli değişikliklerden dolayı her
zamankinden daha yüksek hâle geldi.

E) 2000 yılında Hollywood’da önemli değişiklikler yaşandı
ve bu değişiklikler film yapmanın maliyetini her
zamankinden daha yüksek hâle getirdi.
DOĞRU CEVAP: C

SY

69.

Ö

71.
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Diğer sayfaya geçiniz.
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72. Uzayın keşfi, Birleşik Devletler ve Sovyetler Birliği
arasındaki Soğuk Savaş ortamında geliştiği için
insanın yer aldığı uzay uçuşlarının başlıca hedefi
ulusal saygınlığı artırmaktı.

74.

A) Because the exploration of space developed in the
context of the Cold War between the United States
and the Soviet Union, the primary goal of manned
space flights was to enhance national prestige.

M

B) In order to increase national prestige in the context of
the Cold War, the United States and the Soviet Union
mainly aimed to explore space with manned space
flights.
C) As the exploration of space took place in the context of
the Cold War between the United States and the
Soviet Union, manned space flights were mainly
planned to increase national prestige.
D) In the context of the Cold War between the United
States and the Soviet Union, the exploration of space
developed, of which ultimate goal was to boost
national prestige thanks to manned space flights.

E) The exploration of space occurred in the context of the
Cold War between the United States and the Soviet
Union; as a result, the main goal of manned space
flights was to increase national prestige.

SY

75.

DOĞRU CEVAP: A

Ö

73.

21

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

79. (I) Hunted by generations of humans hungry to sell their
fins, certain shark populations have nearly collapsed
over the past three decades. (II) But according to a new
report by the wildlife advocacy group WildAid, the tide
may be turning for these top ocean predators as
demand declines in China, the world's leading shark fin
consumer. (III) China's appetite for shark fin, traditionally
used to flavour soup, has been quite popular throughout
history. (IV) Spurred by global outcry, many countries
have banned 'finning', the practice of catching a shark,
severing its fins, and tossing the animal back to die.
(V) Some nations have banned commercial shark fishing
altogether.

76.

B) II

C) III

D) IV

E) V

M

A) I

DOĞRU CEVAP: C

SY

77.

80. (I) Until the late 16th century, London could not supply
enough theatre-loving people to make up a daily
audience for a permanent playhouse. (II) Only in 1567
was a fixed theatre, ‘The Red Lion’, constructed, but it
did not last long. (III) But everything changed in 1576
when an enormous round theatre, called ‘the Theatre’,
was built in Shoreditch. (IV) However, Shakespeare
started writing for the Theatre in about 1594. (V) It was
to stand for over twenty years; it was so successful that
copies of it sprang up around the city.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

DOĞRU CEVAP: D

Ö

78.

22

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

SY

M

1. Sınav salonunda saate entegre kamera ile kayıt yapılıyor ise; kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra
sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz,
fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, her türlü saat ile, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, kulaklık vb.
her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah vb. teçhizatla; kalem, silgi,
kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, hesap makinesi, pergel,
açıölçer, cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Adayların sınava kolye, küpe, yüzük (alyans hariç),
bilezik, broş, anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı
kemer hariç); plastik veya camdan yapılmış her türlü güneş gözlüğü ile (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi
kartı ulaşım kartı vb. kartlarla; yiyecek, içecek (şeffaf pet şişe içerisindeki su hariç) ve diğer tüketim maddeleri ile
gelmeleri kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu
adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
Ancak, ÖSYM Başkanlığı tarafından belirlenen Engelli ve Yedek Sınav Evrakı Yönetim Merkezi (YSYM) binalarında sınava girecek olan engelli adayların sınava giriş belgelerinde yazılı olan araç gereçler, cihazlar vb.
yukarıda belirtilen yasakların kapsamı dışında değerlendirilecektir.
3. Bu sınav için verilen cevaplama süresi 120 dakikadır (2 saat). 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.

8.

Ö

9.

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.
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.
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.
Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayınız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk size aittir.
Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.
Sınav süresi salon görevlilerinin “SINAV BAŞLAMIŞTIR” ibaresiyle başlar, “SINAV BİTMİŞTİR” ibaresiyle sona erer.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

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.
OSYM001

