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ANSWERS

1. Bu bölümdeki soruları çözerken paragraf 

içerisindeki cümleleri basit cümle seviyesine 

indirgemek işimizi kolaylaştıracaktır. Bu soruda 

“since its inception” (başlangıcından bu yana) 

zaman belirtecinden dolayı cümlenin zamanı 

bir “present perfect” yapı olan “has become” 

şeklinde çekilmelidir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

Cevap C

2. Bu soruda sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru 

kökünde verilen cümlenin anlamı “Başlangıçta, 

parlamento yalnızca bir tavsiye organıydı” olur. 

Cümleye bu anlamı verecek sözcük “initially” 
(başlangıçta) olacaktır. Bu nedenle doğru yanıt D 

seçeneğidir.

A) Further : daha ötede, daha uzakta 

B) Consequently : sonuç olarak

C) Occasionally : arasıra

D) Initially : başlangıçta

E) Accordingly : böylece, dolayısıyla, bu 
yüzden

Cevap D

3. Doğru ilgeçlerin tespit edilmesinin istendiği 

bu cümledeki boşluğa ‘vasıtasıyla, yoluyla’ 

anlamında kullanılan “through” ilgeci kullanılır. 

Bu durumda cümlenin (... its responsibilities were 

widened (3) through the Single European Act 

and Treaty of the European Union of 1999) anlamı 

“sorumlulukları Avrupa Kanunu ve Avrupa Birliği 

Antlaşması vasıtasıyla genişletildi” olacaktır. 

Doğru yanıt E seçeneğidir.

Cevap E
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4. Bu soruda sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru 

kökünde verilen cümlenin anlamı “Parlamentonun 

ana sorumlulukları yasama gücü, bütçenin kontrolü 

ve yönetim kararlarının gözetlenmesiydi” olur. 

Cümleye bu anlamı verecek sözcük “decisions” 

(kararlar) olacaktır. Bu nedenle doğru yanıt A 

seçeneğidir.

A) decision  : (an opinion formed by judging 
sth.) karar

B) reason  : (cause) neden

C) obstacle  : (barrier) engel

D) result  : (end) sonuç

E) commodity  : (asset) mal, mülk

Cevap A

5. Bu soruda fiil türünden bir sözcük bilgisi 

ölçülmektedir. Soru kökünde verilen cümlenin 

anlamı “Avrupa Komisyonu topluluk yasalarını 

parlamentoya sunar” olur. Cümleye bu anlamı 

verecek sözcük “presents” (sunar) olacaktır. Fiil 

türü sözcüklerin sorgulandığı kelime sorularında, 

öncelikle boşluğa gelecek fiilin o cümledeki nesne 

ve özne ile arasında anlamsal yönden uygun bir 

ilişkinin varlığı kontrol edilmelidir. Örneğin bu 

soruda “Avrupa Komisyonu topluluk yasalarını 
…………….” ifadesinde boşluğa gelecek fiili 

bulabilmek üzere “ne yapar?” sorusunu soralım. 

Seçenekler içinde boşluğa gelecek uygun fiilin 

C seçeneğindeki “sunmak” (sunar) olduğu 

böylelikle kolayca görülmüş olur. Bu nedenle 

doğru yanıt C seçeneğidir.

A) determines : (decide) karar vermek 

B) requires  : (call for) gerektirmek

C) presents  : (introduce, give) sunmak

D) recognizes : (be fully aware or cognizant of) 
tanımak

E) approves  : (judge to be right, think well of) 
onaylamak

Cevap C
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6. Parçanın ikinci cümlesi olan “University of 

Florida scientists …… active and sedentary rats, 

then examined sample …” bu cümlede doğru 

zamanın tespit edilmesi istenmiştir. Geçmişte 

gerçekleşen sıralı eylemleri ifade ederken 

eylemler “past tense”in uygun çeşitlerine göre 

çekilir. Bu cümlenin ikinci kısmını oluşturan 

“… then examined sample…” ifadesinden 

zamanın “simple past” olduğunu tespit ederiz bu 

durumda bundan önce gelecek fiil öbeği de aynı 

zaman diliminde çekilmelidir. “Track” fiilinin aynı 

zaman dilimi, yani “simple past tense” çekimi B 

seçeneğinde verilmiştir. Ayrıca ikinci cümleden 

itibaren paragrafın sonuna kadar tüm cümlelerde 

“past” zamanın kullanılması, ikinci cümlede 

de aynı zamanın kullanılması için önemli bir 

ipucudur. Doğru yanıt B seçeneğidir.

Cevap B

7. Doğru ilgecin tespit edilmesinin istendiği bu 

cümlede iyelik / sahiplik bildirmek için “–nın / 

-nin” anlamında “of” ilgeci kullanılır. Bir başka 

değişle, bu boşluğa “onların beyin dokularının 
örnekleri” anlamını “of” ilgeci verir. Bu ilgecin 

kullanıldığı durumlarda eğer bir isim tamlaması 

ya da iyelik/sahiplik durumu söz konusuysa, 

ilgecin her iki yanına iki ayrı isim gelmelidir (Örn. 

the samples of their brain tissue). Doğru yanıt A 

seçeneğidir.

Cevap A
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8. Bu soruyu doğru yanıtlayabilmek için “The active 

animals had less of the oxidative damage that 

had been thought to result from aging and to 

cause ………. types of mental illness” cümlesi 

kavramsal olarak incelenmelidir. Soru kökünde 

verilen bu cümlenin anlamı “Aktif hayvanlar 

yaşlanmadan kaynaklandığı ve çeşitli zihinsel 

hastalıklara sebep olacağı düşünülen oksidatif 

hasara daha az sahiptir” olacaktır. Cümleye bu 

anlamı verecek sözcük “various” (çeşitli) olur. 

 Sorunun seçeneklerinde sıfat türü sözcükler 

gördüğümüze göre, sorgulamayı daha kolay 

yapabilmek amacıyla “yüklem + sıfat + nesne” 

kalıbının anlamı üzerine odaklanalım: “cause 

……… types of mental illnesses” (…. hastalık 

türlerine neden olmak). Şimdi de cümledeki 

boşluğa gelebilecek anlamca uygun seçenekleri 

inceleyelim. 

 Seçenekler;

 A) applicable  : (capable of being applied) 

uygulanabilir

 B) supplementary  : (something added to 

complete a thing, make up 

for a deficiency) ek, ilave, 

destekleyici

 C) healthy  : (possessing good health) 

sağlıklı

 D) reasonable  : (showing reason or sound 

judgment, not excessive or 

extreme) mantıklı, makul

 E) various  : (of diverse kinds) çeşitli

 Boşluğu anlamca en uygun biçimde tamamlayacak 

sözcük E seçeneğindeki “various” (çeşitli) olur: 

(çeşitli hastalık türlerine neden olmak). Bu nedenle 

doğru yanıt E seçeneğidir.

Cevap E
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9. Soruda cümleyi doğru olarak tamamlayacak zarf 
türü sözcüğün bulunması istenmektedir. Zarf 
türü sözcükler fiil, sıfat ya da zarfları nitelerler. 
Bu durumda cümlede boşluğa gelecek zarfın 
neyi niteleyeceğini öncelikle tespit etmek yerinde 
olur. Cümlede boşluktan sonra bir zaman zarfı 
kullanılmıştır: “every day” Bizim yapmamız 
gereken de bu zaman zarfını anlamca doğru 
niteleyecek zarfı seçenekler arasından bulmaktır. 
Şimdi de zarfın yer alacağı “… which they used 
…….. every day, although they were not forced 
to do so” cümlesini kavramsal olarak inceleyelim. 
Soru kökünde verilen bu cümlenin anlamı 
“zorunda olmamalarına rağmen her gün ara 
sıra kullandıkları” olmalıdır. Cümleye bu anlamı 
verecek sözcük “occasionally” (ara sıra) olur. Bu 
nedenle doğru yanıt B seçeneğidir. Seçenekler:

 A) hardly  : (barely, just, to almost no 
degree, almost not) hemen 
hemen hiç

 B) occasionally : (now and then, from time to 
time) ara sıra 

 C) completely  : (wholly, with everything 
necessary) tamamen 

 D) abominably  : (loathsome, unequivocally 
detestable, thoroughly 
unpleasant, disagreeable) kötü 
bir şekilde, iğrenç bir şekilde

 E) enviously  : (with jealousy, in an envious 
manner) kıskançlıkla, hasetle

Cevap B

10. Bu soruyu doğru yanıtlayabilmek için “The 
sedentary rats ………. no source of exercise” 
cümlesi işlevsel olarak incelenmelidir. Bu ifadenin 
bir cümle olabilmesi için çekimli bir yükleme 
ihtiyaç vardır. A seçeneği bu türden bir yüklem 
değildir, aksine bir participle yapıdır ve doğru 
yanıt olamaz. Ayrıca genel zamanın “past” 
olduğu bu paragrafta bu cümlenin yüklemi de aynı 
zamanda çekilmelidir. B, D ve E seçeneklerinin 
zamanları past çekimli olmadıklarından doğru 
yanıt olamazlar. Doğru yanıt C seçeneğidir.

Cevap C


