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1. Yanıt: A

	 Soru	kökünde	indirgenmiş	yan	cümlecik	(reduced	
clause)	olduğunda,	indirgenmiş	bu	cümledeki	fiile	
odaklanmak	 ve	 seçeneklerin	 özneleri	 arasında	
bu	eylemi	yapabilecek	olan	öznelere	bakmak	en	
doğru	yaklaşım	olur.	Bu	soruda	verilen	cümledeki	
“shout” (bağırmak)	eylemini	yapabilecek	özneler	
A	ve	E	seçeneklerindeki	“she”	ve	C	seçeneğindeki	
“we”	 olabilir.	 Ancak	 sorudaki	 cümlede	 geçen	
“her”	 iyelik	 sıfatından	 dolayı	C	 seçeneği	 elenir.	
Geriye	kalan	iki	seçenek	arasından	verilen	ifadeyi	
anlamlı	olarak	tamamlayacak	seçenek	A	olur.	Bu	
durumda	 cümlenin	 anlamı	 “En yüksek sesiyle 
bağırarak herkesin yaklaşan tehlikenin farkına 
varmasını sağlamaya çalışıyordu”	 olur.	Doğru	
yanıt	A	seçeneğidir.

2. Yanıt: C 

 “But”	 ile	 başlayan	 soru	 köküyle	 doğru	 seçenek	
arasında	 anlamsal	 zıtlık	 olmalıdır.	 Bu	 nedenle	
bu	 sorunun	 doğru	 yanıtı	 soru	 kökünün	 ve	
seçeneklerin	 kavramsal	 olarak	 incelenmesiyle	
tespit	 edilir.	 Soru	 kökünde	 geçen,“ancak bu 
iki tür yazı şekli birbirinden o kadar farklıdır ki 
muhtemelen bağımsız olarak gelişmişlerdir” 
ifadesini	seçenekler	içinden	en	anlamlı	bir	şekilde	
C	 seçeneğinde	 geçen	 “Mısır hiyeroglif yazısının 
fotoğrafik doğası Sümer çivi yazısının erken 
etkilerine işaret edebilir” tamamlar.	 Doğru	 yanıt	
C	 seçeneğidir. Ayrıca	 soru	 kökünde	 geçen	 “the 
two forms of writing”	 ifadesi	 C	 seçeneğinde	
geçen	“Egyptian hieroglyphics” ve “Sumerian 
cuneiform script”	 isimleri	 yerine	 kullanılmış	 ve	
doğru	yanıtın	tespitinde	ipucu	oluşturmuştur.

3. Yanıt: C

	 Bu	 soru	 anlamsal	 olarak	 incelendiğinde,	 soru	
kökünde	verilen	“Müzikte klasik sitilin önde gelen 
temsilcilerinden biri olan Mozart ... yalnızca 
otuz beşindeydi” ifadesini	 en	 iyi	 C	 seçeneğinde	
verilen	 “ateşli romatizmadan öldüğünde”	 ifadesi	
tamamlar.	Bu	durumda	cümlenin	anlamı:	“Müzikte 
klasik sitilin önde gelen temsilcilerinden biri 
olan Mozart ateşli romatizmadan öldüğünde 
yalnızca otuz beşindeydi”	 olacaktır.	 Doğru	 yanıt	
C	seçeneğidir.	Diğer	seçenekler	anlamsal	olarak	
soru	 köküyle	 ilgili	 değildir.	 Bu	 seçenekte	 geçen	
“he”	zamiri	de	soru	kökünde	geçen	“Mozart”	ismi	
yerine	kullanılmıştır.
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4. Yanıt: A

	 Bu	 soru	 anlamsal	 olarak	 incelendiğinde,	
soru	 kökünde	 verilen	 “… bulaşıcı hastalıklar 
yirmi yaşına ulaşmadan Avrupalıların yarısını 
öldürmeye devam etti” ifadesini	 en	 iyi	 A	
seçeneğinde	verilen	“19. yüzyılda Avrupa’da açlık 
daha az yaygın ve daha az olağan olsa da”	ifadesi	
tamamlar.	 Bu	 durumda	 cümlenin	 anlamı:	 “19. 
yüzyılda Avrupa’da açlık daha az yaygın ve daha 
az olağan olsa da bulaşıcı hastalıklar yirmi yaşına 
ulaşmadan Avrupalıların yarısını öldürmeye 
devam etti”	olacaktır.

5. Yanıt: C

	 Bu	 soru	 anlamsal	 olarak	 incelendiğinde,	 soru	
kökünde	 verilen	 “1930’lu yılların ortalarında … 
enflasyon 6 milyondan iki yüz binin altına düştü” 
ifadesini	 en	 iyi	 C	 seçeneğinde	 verilen	 “Naziler, 
Almanya’nın askeri altyapısının tamamını inşa 
ettiğinde”	ifadesi	tamamlar.	Bu	durumda	cümlenin	
anlamı:	 “1930’lu yılların ortalarında Naziler, 
Almanya’nın askeri altyapısının tamamını inşa 
ettiğinde işsizlik 6 milyondan iki yüz binin altına 
düştü”	olacaktır.

6. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “tıpkı onun kızkardeşinin 
dişi mükemmeliyeti temsil ettiği şekilde”	 ifadesini	
anlamsal	 olarak	 en	 iyi	 C	 seçeneğinde	 verilen	
“Mitolojide Diana olarak da bilinen Artemis’in 
ikiz erkek kardeşi olan Apollo’nun erkek fiziksel 
mükemmeliyeti temsil ettiği düşünülür”	 ifadesi	
tamamlar.	 Bu	 durumda	 cümlenin	 anlamı:	
“Mitolojide Diana olarak da bilinen Artemis’in 
ikiz erkek kardeşi olan Apollo’nun tıpkı onun 
kızkardeşinin dişi mükemmeliyeti temsil ettiği 
şekilde, erkek fiziksel mükemmeliyeti temsil ettiği 
düşünülür”	 olacaktır.	Doğru	 yanıt	C	 seçeneğidir.	
Diğer	 seçenekler	 kavramsal	olarak	soru	köküyle	
ilgili	 değildir.	 Soru	 kökünde	 geçen	 “his”	 şahıs	
sıfatı	 da	 C	 seçeneğinde	 geçen	 “Apollo”	 ismi	
yerine	kullanılmıştır.		
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7. Yanıt: B

	 Cümleyi	 uygun	 bir	 şekilde	 tamamlayan	 ifadenin	
bulunması	 istenen	 bu	 tür	 soruları,	 soruyu	
kavramsal	 ve	 yapısal	 olarak	 inceleyerek	
çözebiliriz.	 Bu	 soru	 kökünde	 geçen	 “because” 
bağlacından	 dolayı	 soru	 kökünde	 verilen	 cümle,	
doğru	 yanıt	 olacak	 olan	 ana	 cümlenin	 nedeni	
olmalıdır.	Yani	soru	kökü	ile	doğru	yanıt	arasında	
neden–sonuç	 ilişkisi	 olmalıdır.	Bu	durumda	soru	
kavramsal	olarak	 incelenmelidir.	Soru	kavramsal	
olarak	 incelediğinde	 ise	 soru	 kökünde	 geçen	
“Bizans İmparatorluğu Roma Devleti’nin kesintisiz 
devamı olduğu için” ifadesini	en	anlamlı	şekilde	B	
seçeneğinde	 geçen	 “Bizans tarihini kesin olarak 
saptamak mümkün değildir”	ifadesi	tamamlar.	

8. Yanıt: B

	 Soru	kökünde	verilen	“orantısız bir şekilde siyahi 
askerlerle yapılan Vietnam Savaşı ABD’deki ırk 
eşitsizliğini büyütmüştür” ifadesini	anlamsal	olarak	
en	 iyi	 B	 seçeneğinde	 verilen	 “1960’larda Martin 
Luther King’in de işaret ettiği gibi”	ifadesi	tamamlar.	
Bu	durumda	cümlenin	anlamı:	“1960’larda Martin 
Luther King’in de işaret ettiği gibi orantısız bir 
şekilde siyahi askerlerle yapılan Vietnam Savaşı, 
ABD’deki ırk eşitsizliğini büyütmüştür”	 olacaktır.	
Doğru	 yanıt	 B	 seçeneğidir.	 Diğer	 seçenekler	
kavramsal	olarak	soru	köküyle	ilgili	değildir.	

9. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “İkinci Dünya Savaşı’nın 
ardından Japonya ana endüstriyel güç olarak 
ortaya çıktı, çünkü büyük devlet teşvikleri Japon 
şirketlerin başarılarını destekledi” ifadesini	
anlamsal	olarak	en	iyi	D	seçeneğinde	verilen	“iyi 
fonlanmış teknik eğitim programı, araştırmaya 
ve yeni malların geliştirilmesine destek olurken” 
ifadesi	 tamamlar.	Bu	durumda	 cümlenin	 anlamı:	
“İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Japonya ana 
endüstriyel güç olarak ortaya çıktı, çünkü iyi 
fonlanmış teknik eğitim programı, araştırmaya 
ve yeni malların geliştirilmesine destek olurken, 
büyük devlet teşvikleri Japon şirketlerin 
başarılarını destekledi”	 olacaktır.	 Doğru	 yanıt	 D	
seçeneğidir.	 Diğer	 seçenekler	 kavramsal	 olarak	
soru	köküyle	ilgili	değildir.	
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10. Yanıt: B

	 Bu	soruda	doğru	yanıta	soruyu	kavramsal	olarak	
inceleyerek	ulaşabiliriz.	Soru	kökünde	geçen	“Bir 
ülkede çalışan insanların sağlık  yan ödemelerinin 
maliyetleri artarsa ... ”	ifadesini	seçenekler	içinden	
en	anlamlı	 bir	 şekilde	B	 seçeneğinde	geçen	 “… 
işverenler genellikle maaşlardan keserler ya da 
maliyetleri daha yüksek olarak müşterilerden 
çıkartırlar”	 ifadesi	 tamamlar.	 Doğru	 yanıt	 B	
seçeneğidir.	 Bu	 durumda	 cümlenin	 anlamı:	 “Bir 
ülkede çalışan insanların sağlık yan ödemelerinin 
maliyetleri artarsa işverenler genellikle maaşlardan 
keserler ya da maliyetleri daha yüksek olarak 
müşterilerden çıkartırlar.”


