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ANSWERS

1. Soru kökünde verilen “Having finished the 

project on Skylab = Skylab konusundaki projeyi 

bitirdikten sonra …” ifadesini anlamsal olarak 

en iyi D seçeneğinde verilen “the business 
analyst submitted it to the head manager = 

“onu başkana teslim etti” ifadesi tamamlar. Bu 

soruda doğru yanıta ulaşmamızda “participle” 

yapı bilgisi yardımcı olmuştur. Bilindiği gibi bu tür 

yapılarda kısaltma yaparken yan cümlenin öznesi 

gizlenerek ana cümleden çıkarabilmesi için, yan 

cümlenin öznesi ile ana cümlenin öznesinin aynı 

olması gerekir. Yani yan cümle olan “Having 
finished the project on Skylab” ifadesi ile 

ana cümlenin aynı özneye sahip olması gerekir. 
Soru kökündeki ifadeyi incelediğimizde, “Skylab 
konusundaki projeyi bitirdikten sonra” 

ifadesinde gizli bir öznenin söz konusu olduğunu 

görüyoruz. Bu gizli özne yalnızca D seçeneğinde 

geçen “the business analyst” ifadesi olabilir. 

Yalnızca bu bilgiyle bile bu soruda doğru yanıta 

ulaşmak mümkündür. Doğru yanıt D seçeneğidir.

Cevap D

2. Soru kökünde yer alan “unless = if ... not” 

bağlacı, bu cümlenin bir şart cümlesi olduğunu 

göstermektedir. Bu durumda incelemeye soru 

kökünde bulunan “unless” cümlesinin zamanını 

tespit ederek başlayabiliriz, çünkü koşul 

cümleciklerinde ana cümle ile yan cümle arasında 

zaman uyumu şartı vardır. Ancak seçenekler 

incelendiğinde bu sorunun yanıtlanmasında 

zaman uyumsuzluğundan yararlanamayacağımız 

görülecektir. Bu durumda doğru yanıta ulaşmak 

için soru kökünde geçen cümlede bulunan “they” 

zamirinden yararlanabiliriz. Seçenekler işlevsel 

olarak incelendiğinde soru kökünde geçen “they” 

zamirinin D seçeneğinde geçen “these new 
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measures” isim öbeği yerine kullanıldığı görülür. 

Bu soruda doğru yanıta, soru anlamsal olarak 

incelendiğinde de ulaşılabilir. Soru kökünde 

geçen “... unless they are put into force 
effectively and immediately = Derhal ve etkin bir 

şekilde uygulamaya konmadıkça ...” ifadesini en 

anlamlı bir şekilde D seçeneğinde geçen “These 
new measures won’t have any significant 
effect upon the economy = Bu yeni önlemler 

ekonomiye önemli hiçbir etki yapmayacak” ifadesi 

tamamlar. Doğru yanıt D seçeneğidir.

Cevap D

3. Ana cümlesi verilen bu soruda bağlamsal 

ipuçlarını kullanmak doğru cevaba ulaşmamızda 

faydalı olacaktır. Soru kökünde verilen “… böyle 

ümitsiz bir durumla bile nasıl başa çıkabileceklerini 

bilecekler” ifadesini seçenekler arasında en iyi 

tamlayan ifade “Tecrübeli Kızıl Haç çalışanları 

oldukları için …” cümleciğidir. Yapısal ipucu 

olarak ise soru kökünde geçen “they” zamiri 

B seçeneğinde geçen “Red Cross workers” 

ifadesine gönderim yapmaktadır. Doğru yanıt B 

seçeneğidir. 

 A seçeneği bir koşul yan cümleciğidir (Type 3) ve 

soru kökündeki cümleyle zaman uyumsuzluğu 

gösterir. D ve E seçeneklerinde past çekimli 

zaman yan cümlecikleri vardır ve soru kökündeki 

cümleyle yine zaman uyumsuzluğu gösterirler. B 

ve C seçeneklerinde zaman uyumu şartı aranmaz 

ve anlamsal olarak değerlendirme gerekir.

Cevap B
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4. Soru kökünde verilen “Nehrin iki yakasını 

birleştiren köprü tadilatta olduğu için” ifadesini 

anlamsal olarak en iyi B seçeneğinde verilen 

“iki şerit geçici olarak trafiğe kapatıldı” ifadesi 

tamamlar. Bu durumda cümlenin anlamı: “Nehrin 

iki yakasını birleştiren köprü tadilatta olduğu için 

iki şerit geçici olarak trafiğe kapatıldı” olacaktır. 

Doğru yanıt B seçeneğidir. Diğer seçenekler 

kavramsal olarak soru köküyle ilgili değildir. 

Ayrıca bu seçenekte geçen “it” şahıs zamiri 

soru kökünde geçen “the bridge” ismi yerine 

kullanılmış ve doğru yanıtın tespitinde ipucu 

oluşturmuştur.

Cevap B

5. “Until” bağlacı bulunan bu cümlede, zaman 

cümlesinin genel zamanı “past” olduğundan, 

ana cümlenin de genel zamanının “past” zaman 

kalıplarından birisinde olması gerekir. Bu nedenle 

seçenekler arasında genel zamanı “present” 

olan A seçeneği kolaylıkla elenebilir. Anlamsal 

olarak ise, soru kökünde verilen “İnsanlar belge 

toplama ve düzenleme alışkanlığını kazanıncaya 

kadar ...” ifadesini en iyi B seçeneğinde geçen 

“tarihin doğru bir şekilde kaydedilmesi neredeyse 

imkansızdı” ifadesi tamamlamaktadır. Doğru yanıt 

B seçeneğidir.

Ek Gramer Notu:

Until / Till = -ye (zamana) kadar

“Until / Till” 

bağlacıyla yapılan zarf yan cümleleri ile ana cümle 
arasında zaman uyumu gerekir.

Present

(I) Simple Present + until + Simple Present

(II) Simple Future + until + Present Perfect
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Örnek:

I. The water boils until it evaporates. 

II. I will stay in hospital until she fully recovers 
from her illness.

Past 

(I) Simple Past + until + Simple Past / Past Perfect

(II) Past Perfect + until + Simple Past

Örnek:

He stayed in hospital until he fully recovered from 
his illness.

Cevap B

6. Soruda verilen yan cümle “that” bağlacı ile 

başladığından, bu cümlecik ya sıfat cümleciği ya 

da isim cümleciği olabilir. Bu yan cümlede “that” 

bağlacından sonra özne ve yüklemiyle birlikte 

tam bir cümle yer aldığına göre, bu cümleciğin 

sıfat cümleciği olabilmesi için bu cümleciğin 

kendisinden önce gelen isim türünden sözcüğü 

tanımlaması ve açıklaması gerekir. Soruda verilen 

sıfat cümleciğinin anlamı “mali büyüme gelişmedir 

ve bu gelişme gelişmemiş ülkeler için iyidir” 
olduğuna göre, bu ifade en güzel C seçeneğinde 

yer alan “idea” (fikir) sözcüğünü tanımlar: “Yıllar 
boyunca, The Economist gibi dergiler, mali 

büyümenin gelişme ve bu gelişmenin gelişmemiş 

ülkeler için iyi olduğu fikrini ortaya attılar.”

Cevap C
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7. Soru kökünde verilen bölümde geçen “It is 
equally true” (= aynı derecede doğrudur) ifadesi, 

boşluğa gelmesi gereken cümlede de doğruluğu 

vurgulanan bir başka gerçeği gerekli kılmaktadır. 

Seçenekler içinde böyle bir ifade yalnızca B 

seçeneğinde verilmiştir: “While it is true that 
…” Cümlenin bir bütün olarak anlamı “İnsanın 
yalnız başına ekmek ile yaşayamadığı nasıl 
doğruysa, onsuz da yaşayamadığı aynı derecede 

doğrudur.” Soru kökünde geçen “it” zamiri de B 

seçeneğinde geçen “bread” sözcüğünün yerini 

tutmaktadır.

Cevap B

8. Soruda verilen yan cümle durumundaki zarf 

cümleciğinde bağlaç olarak kullanılan “while” 

zaman belirten bir bağlaç olamaz. Çünkü bu 

bağlaçla oluşturulan zaman zarf cümleciklerinde 

“continuous / progresssive” (= Ving) zaman 

kalıpları kullanılır. Bu cümlede bu bağlacın 

işlevi “although / even though” ile aynıdır 

ve tezat mukayese amaçlı kullanılmaktadır. 

Bu açıklamaya göre soruda verilen cümlenin 

anlamı “İnsanoğlu kendi çevresini kontrol etmeyi 

öğrenirken, …..…” olduğuna göre, anlamca bu 

ifadeyi tamamlayacak en iyi seçenek E olur. Bu 

seçenekte geçen “his” ile soru kökünde geçen 

“man” sözcükleri birbirlerini yapısal olarak 

desteklemektedir. Aynı zamanda sorudaki ifade 

ile bu seçenekteki cümlenin zamanları da birbirleri 

ile uyum içindedir (present perfect continuous 

/ present perfect) Bu seçeneğin anlamı ise “ … 
faaliyetleri genellikle doğal hayvan ve bitki 
topluluklarının dengelerini bozmuştur” olur. 

A seçeneğinde özne konumundaki “they” ile 

soruda geçen “man” öznel bakımdan tekil / çoğul 

uyumsuzluğu göstermektedir. B seçeneğindeki 

“modal perfect” kullanımı zaman uyumsuzluğu 

yarattığından doğru olamaz. C ve D seçenekleri 

ise dilbilgisi açısından uyumlu olsa da, anlamca 

doğru değildir. 

Cevap E
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9. “As” (=because) bağlacı bulunan bu cümlede, 

neden cümlesinin genel zamanı “present” 

olduğundan, sonuç cümlesinin de genel 

zamanının “present” olması gerekir. Bu nedenle 

seçenekler arasında genel zamanı “past” olan A 

ve E seçenekleri kolaylıkla elenebilir. Anlamsal 

olarak ise, soru kökünde verilen “As economic 
uncertainties threaten business and personal 
affairs alike = Ekonomik belirsizlikler iş ve özel 

ilişkileri tehdit ettiği için ...” ifadesini anlamca en 

iyi C seçeneğinde geçen “there is an increasing 
need for the protection offered by insurance 
= Sigortanın sunduğu korumaya ihtiyaç giderek 

artmaktadır” ifadesi tamamlamaktadır. Zaman 

uyumu olmasına rağmen B ve D seçeneğinde 

geçen ifade soru kökünde geçen cümle ile neden 

sonuç ilişkisi içinde olmadığından yanlıştır. Doğru 

yanıt C seçeneğidir.

Cevap C

10. Bu soruda “even if” bağlacı ile başlayan bir 

zarf cümleciği verilmiştir. Sorudaki cümlenin 

zamanı “doesn’t protect” ifadesinden dolayı 

“simple present” olduğuna göre, temel cümlede 

de aynı zaman kalıplarını aramak yerinde 

olacaktır, çünkü bu bağlaç ana cümle ile yan 

cümle arasında zaman uyumunu gerekli kılar. Bu 

durumda öncelikle zaman bakımından uyumsuz 

olan A ve C seçenekleri kolayca elenebilir. 

Soruda verilen ifadenin anlamı “Brokoli insanı 

kolon kanserinden korumasa bile, …” olduğuna 

göre, bu ifadeyi anlam bakımından doğru bir 

şekilde tamamlayacak seçenek D olacaktır: 

“… diğer yararlı işlevleri elbette vardır.” Bu 

cümlede geçen “it” zamiri (adıl), soru kökündeki 

cümlede geçen “broccoli” sözcüğünün yerine 

kullanılmıştır ve bu anlamda yapısal bir ipucu 

oluşturmaktadır.

Cevap D


