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1. 1912’de bir Alman bilim adamı olan Wegener, 
kıtaların bir zamanlar tek parça olduğunu ama 
artık dev sallar gibi birbirinden bağımsız hareket 
ettiklerini söylemiş. Ancak bu iddiası çok az ilgi 
çekmiş. Cevap E’dir. Diğer seçenekler sırasıyla 
yetenek, buluş, anlama ve ilgidir.

Cevap: E 

2. Wegener 1915’te bu konuda bir kitap yazmış. Ancak 
onu da kimse ciddiye almamış. O nedenle tekrar E 
doğru seçenek olmuş. Diğer kelimeler sırasıyla, 
kasti, mantıklı, adil, pişman şekilde anlamına 
gelmektedir.

Cevap: E 

3. Ancak 1960’lara gelmeden jeologlar önemli bir şeyin 
farkına varmışlar. Cevap B. By, -e kadar anlamına 
gelir. Aslında eylem, bu “by” ın gösterdiği zamandan 
önce tamamlanmaktadır.

Cevap: B 

4. Jeologlar Okyanus dibinde (fay çatlaklarından) 
kızgın magma çıktığını fark etmeye başlamışlar. 
Burada seçenekler içinde V2 formunda bir fiil 
olmadığı için “past continuous-şimdiki zamanın 
hikâyesi formundaki C seçeneği doğru olmaktadır.

Cevap: C 

5. Jeologlar ayrıca okyanus dibinden çıkan kızgın 
magmanın (soğuyup sertleştikleri için) kıtaları 
birbirinden (each other) yılda yaklaşık 2,5 cm 
uzaklaştırdığını da fark etmeye başlamışlar. 

Cevap: B 

6. Bu sorudaki boşluğa devamındaki “that” ile 
kullanılan bir sözcük gelecek. Bu A’daki “so” dur. 
Buna göre bu cümlede “Romantizmin aldığı şekiller 
o kadar çok ve çeşitliydi ki, hareketten bir bütün 
olarak söz etmek zordur.”, deniyor. 

Cevap: A 
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7. İkinci boşluğun olduğu cümle, ilk iki cümlede adı 
geçen “romantizm’in karşılığı olan “it” ile başlıyor. 
O nedenle ikinci boşluğa yapısal olarak “itself” 
geliyor. Anlam olarak ta “align-aynı çizgide olmak 
fiiline uymaktadır. Romantizm kendini demokrat 
devrimcilerle aynı çizgide görme eğilimindeymiş.

Cevap: D 

8. Önceki sorunun cevabında romantizm kendini 
demokrat devrimcilerle aynı çizgide görme 
eğiliminde olduğunu öğrenmiştik. Bu olumlu bilgiden 
sonra olumsuz bir bilgi geliyor. Bu bilgiye göre 
boşluğa yapısal açıdan bir zıtlık bağlacı gelir. O 
nedenle A seçeneğindeki ’even so” doğru bağlaçtır. 
Buna göre romantikler her zaman demokrat, 
demokratlar da devrimci değilmiş. 

Cevap: A 

9. Bu sorunun seçeneklerinde bulunan sözcüklerden 
hangisinin başına ’the” gelir diye bir soru sorulsa, 
herkes B seçeneğindeki “safest” ı işaret eder.

Cevap: B 

10. Paragrafın son cümlesinde, “Belki de söylenebilecek 
en sağlam şey, romantizmin dünyanın gizemini 
keşfetmek için yapılan girişimi temsil etmesidir.”, 
deniyor. “Attempt” burada isim halinde. Fiil hali de 
bu şekilde yazılıyor ve kullanılıyor. Bir fiilden sonra 
“gerund” mu yoksa “infinitive” mi geldiği 2. eylemin 
zamanına göre belirleniyordu. Eskiden olmuş bir 
eylemse fiili “ing” eki yardımıyla “gerund” yapılıyor. 
Burada olduğu gibi henüz yapılmamışsa, yani 
girişim aşamasında ise “to” ile “infinitive” yapılıyor. 
O nedenle son soruda doğu seçenek C oluyor.

Cevap: C 

11. Japonya’nın çok sayıda büyük ressamı vardır. Bu 
ressamlar arasında Batılıların muhtemelen en 
sevdikleri ve en ne yaptıkları ressam Hokusai’dir, 
diye soru sorarsak cevabı bulmak kolaylaşır. Eksik 
fiil, “and” bağlacından dolayı “like” fiili gibi olumlu 
bir fiil olmalıdır. Bu nedenle rahatsız etmek ve 
kuşkulanmak anlamına gelen A ve B yanlıştır. Bir 
ressam en iyi keşfedilmez veya izin verilmez. Bu 
nedenle B ve C de olmaz. O nedenle batılıların en 
sevdiği ve iyi anladığı ressam Hokusai’dir, ifadesi en 
anlamlı olmaktadır. 

Cevap: E 
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12. Bu soruda boşluktan sonra gelen kelime “un-pre-
dict-able” şeklinde parçalara ayrılabilir. İlk ek, 
olumsuzluk bildirir. Pre- ön anlamına gelen bir 
ön ektir. “Dict”, dikte ettirme, yazdırma anlamına 
gelir. “–able” ise yapabilir anlamındadır. Tamamı 
bir araya gelince önceden tahmin edilemeyen 
anlamına gelmektedir. O zaman önceki soruda 
olduğu gibi seçeneklerde yine buna benzer olumsuz 
bir sıfat arayacağız. B’deki “–less” olumsuz eki ile 
biten “restless-huzursuz” kelimesi doğru seçenek 
olmaktadır. Diğer kelimeler kararlı, güvenilir, uyumlu 
ve mantıklıdır.

Cevap: B 

13. Sayısal bilgi veren bir sözcükten önce boşluk 
varsa yaklaşık anlamına gelen, some, by, roughly, 
about, around, almost, virtually, approximately, 
sözcüklerinden biri kullanılır. O zaman seçeneklerde 
buna benzer bir miktar sözcüğünü niteleyebilecek 
bir sözcük arayalım. At least, en azından anlamına 
geldiği için doğru seçenek E’dir. Diğer sözcükleri 
“30 defa” ifadesi ile eşleştirmek mümkün değil.

Cevap: E 

14. Hokusai resimlerini çok uzun süre belli bir stile, 
akıma bağlı olarak yapmamış. Uzun süre demek için 
kullanılan “for a long time” ifadesinin burada “for” u 
eksik kalmış. O nedenle C seçeneği doğrudur.

Cevap: C 

15. Bu soruda “stop” fiilinden sonra boşluk var. Buraya 
isim-fiil gerund veya mastar / infinitive gelme ihtimali 
var. Yani B veya D doğru olabilir. Stop’tan sonra her 
ikisi de kullanılabilir. Hangisinin geleceğine karar 
vermek için 2. eylemin zamanına bakarız. Henüz 
olmadıysa infinitive, olduysa, yani eskiden yaşanmış 
bir eylemse isim-fiil / gerund formunda olur. Burada 
Hokusai için yenilik peşinde koşmayı hiç bırakmadı 
deniyor, yani eski alışkanlığını sürdürmüş. O 
nedenle B seçeneği doğru olmaktadır. 

Cevap: B 
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16. Yine “and” bağlacının yardımıyla çözülebilen bir 
soru. And bağlacından sonraki fiil “tartışmaya açık” 
anlamına geldiği için “and” ten önce de benzer bir 
sözcük gelmelidir. Çikolatanın kaynağı tartışmaya 
açıksa D seçeneğindeki “uncertain” sözcüğü gibi bir 
belirsizlik söz konusudur. Diğer sözcükler düzenli, 
ilgisiz, sadık ve uygun anlamına geliyor.

Cevap: D 

17. Cennetin bahçıvanı Tanrı Quetzalcoat kakao 
ağacının bekçisi ---- bilinirdi, cümlesindeki eksik 
kelimeyi bulmak için nasıl bilinirdi, diye soralım. Bu 
soruya seçeneklerdeki tam, bile, gibi, için ve olarak 
kelimelerinden yalnızca sonuncusu anlamlı bir 
cevap olur.

Cevap: E 

18. Burada “N1----N2----” dediğimiz bir yapı var. Both …
and, not only.. but also, either… or, neither… nor 
birleştirici bağlaçları hemen her sınavda sorulur. Bu 
sorunun geçtiği cümleye göre kakao çekirdekleri ilk 
zamanlar para birimi olarak kullanılıyormuş. Bu para 
günlük alış-verişler için (for) kullanıldığı gibi krala 
hediye parası vermek için (for) de kullanılıyormuş. 
Burada ikinci “for” dan önceki boşluğa zaten “and” 
konmuş olduğundan C seçeneğindeki “both” doğru 
cevap oluyor.

Cevap: C 

19. “It was the spactacle”, diye fiili geçmiş zaman bir 
cümle ile başlayan bu sorunun bulunduğu cümledeki 
“that” cümleciğinin fiilinin de geçmiş zaman olması 
gerekir. Çünkü bu “that” cümlesi aslında cümle 
başındaki boş özne “It” ile temsil edilmektedir. O 
nedenle doğru cevap B’dir. Dahası, bu cümledeki 
“first” te bizi V2’ye götürür. Kakao çekirdeklerinin 
üzerindeki sıvıyı emen maymunları gören insanlar 
da bunu tatmak istemiş.

Cevap: B 

20. İnsanlar bundan kısa bir süre sonra çekirdeklerin 
kendilerini-themselves tüketmeye başlamışlar.

Cevap: A


