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1. Yanıt: D

 Soru	 kökündeki	 indirgenmiş	 cümleciğin	 yüklemi	
olan	 “agreed”	 fiili	past participle	 yapıda	 olduğu	
için	 edilgen	 bir	 eyleme	 işaret	 etmektedir.	 Bu	
durumda	 öznesi	 ortak	 olması	 gereken	 temel	
cümlenin	 öznesi	 “oy çokluğuyla kabul edilen” 
bir	 şey	 olmalıdır.	 Bu	 duruma	 uygun	 tek	 isim	 D	
seçeneğinin	 öznesi	 olan	 “the latest ban” (en 
son yasak)	ifadesi	olur.	Cümlenin	anlamı	“Avrupa 
Birliği’nin son genel kurulunda oy çokluğu ile kabul 
edilen son yasak önümüzdeki Aralık ayının 
sonundan önce yürürlüğe girecek”	olur.	Doğru	
yanıt	D	seçeneğidir.

2. Yanıt: C

  “As”	 bağlacı	 bulunan	 bu	 cümlede,	 bu	 neden	
cümlesinin	genel	zamanı	“present”	olduğundan,	
aksine	bir	zaman	zarfı	olmadıkça	sonuç	cümlesinin	
genel	 zamanının	 da	 “present”	 olması	 gerekir.	
Bütün	seçenekler	belirtilen	genel	zamandadır.	Bu	
durumda	doğru	yanıta	soru	kökünü	ve	seçenekleri	
kavramsal	olarak	inceleyerek	ulaşabiliriz.	Anlamsal	
olarak	 ise,	 soru	 kökünde	 verilen	 “ … as they 
have different survival needs” = “Hayatta kalma 
ihtiyaçları farklı olduğu için …” ifadesini	anlamca	
en	 iyi	C	seçeneğinde	verilen	 “Different species 
have different ranges of sensitivity …” = “Farklı 
türler, farklı duyarlılık aralıklarına sahiptir”	 ifadesi	
tamamlamaktadır.	 Bu	 durumda	 cümlenin	 anlamı	
“Hayatta kalma ihtiyaçları farklı olduğu için; farklı 
türler, farklı duyarlılık aralıklarına sahiptir”	 olur.	
Doğru	yanıt	C	seçeneğidir.	Soru	kökünde	geçen	
“they”	 adılı	 da	 bu	 seçenekte	 geçen	 “different 
species”	isim	öbeği	yerine	kullanılmıştır.	
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3. Yanıt: A

 Soru kökünün “but”	bağlacı	 ile	başlamış	olması	
soru	 köküyle	 doğru	 seçenek	 arasında	 anlamsal	
zıtlık	olmasını	gerektirir.	Bu	nedenle	bu	sorunun	
doğru	 yanıtı	 soru	 kökünün	 ve	 seçeneklerin	
kavramsal	olarak	 incelenmesiyle	 tespit	 edilir.	Bu	
sorunun	 soru	 kökü	 bölümünde	 “but they rarely 
become angry enough to band together 
against this problem” = “…ancak bu soruna 
karşı bir araya gelecek kadar nadiren kızmışlardır” 
deniliyor.	Bu	ifadeyi	seçenekler	içinde	anlamca	en	
uygun	 şekilde	 A	 tamamlar:	 “Citizens of many 
countries know that their police forces are 
dishonest and inefficient ...”= “Pek çok ülkenin 
vatandaşı, polis güçlerinin sahtekâr ve yetersiz 
olduğunu bilir, …”	 Doğru	 yanıt	 A	 seçeneğidir.	
Soru	kökünde	geçen	“they”	adılı	da	bu	seçenekte	
geçen	 “Citizens of many countries”	 isim	öbeği	
yerine	kullanılmıştır.	

4. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen;	 “Çoğu insan, Barbie 
oyuncak bebeğinin Amerikan kültürünü 
simgelediğine inanır…” ifadesini	anlamsal	olarak	
en	 iyi	 bir	 şekilde	 D	 seçeneğinde	 geçen,	 “ancak 
gerçek Barbie uluslar arası bir üründür”	 ifadesi	
tamamlar.	 Bu	 durumda	 cümlenin	 anlamı:	 “Çoğu 
insan, Barbie oyuncak bebeğinin Amerikan 
kültürünü simgelediğine inanır; ancak gerçek 
Barbie uluslararası bir üründür”	olacaktır.

5. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen;	 “Fakir milletler sıtma 
ve tüberküloz gibi hastalıkların ağırlığı altında 
ezilmektedirler…” ifadesini	 anlamsal	 olarak	 en	
iyi	 bir	 şekilde	 C	 seçeneğinde	 geçen,	 “çünkü, 
onların şirketlerinin ilaçlar için istedikleri parayı 
ödeyememektedir”	 ifadesi	 tamamlar.	 Bu	
durumda	 cümlenin	 anlamı:	 “Fakir milletler sıtma 
ve tüberküloz gibi hastalıkların ağırlığı altında 
ezilmektedirler; çünkü, onlar ilaç şirketlerinin 
ilaçlar için istedikleri parayı ödeyememektedir” 
olacaktır.	 Doğru	 yanıt	 C	 seçeneğidir.	 Ayrıca	 bu	
seçenekte	 geçen	 “they”	 adılı	 soru	 kökünde	
geçen	“Poor nations”	ismi	yerine	kullanılmış	ve	
doğru	yanıtın	tespitinde	ipucu	oluşturmuştur.	
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6. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen;	 “2005 yılında Afrika 
turizmindeki en hızlı büyüme … Kenya’da 
kaydedildi” ifadesini	 anlamsal	 olarak	 en	 iyi	 bir	
şekilde	 E	 seçeneğinde	 geçen,	 “ziyaretçilerin 
sayısının yüzde 26’ya yükseldiği”	 ifadesi	
tamamlar.	 Bu	 durumda	 cümlenin	 anlamı:	 “2005 
yılında Afrika turizmindeki en hızlı büyüme 
ziyaretçilerin sayısının yüzde 26’ya yükseldiği 
Kenya’da kaydedildi”	olacaktır.

7. Yanıt: D

	 Yan	 cümlede	 beklentinin	 yaratılıp	 ana	 cümlede	
reddedildiği	 cümlelerde	 “concessive contrast” 
bağlacı	 olan	 “though, although, even though, 
…vb.”	kullanılır.	Bu	soruda	soru	kökünde	geçen	
“Yeni su altı planörü askeri kullanımlara sahip 
olsa da”	 ifadesini	 anlamca	 en	 iyi	 bir	 şekilde	
D	 seçeneğinde	 geçen	 “temel olarak çevresel 
hedeflere karşı kullanılacak”	 tamamlamaktadır.	
Bu	 seçenekte	 geçen	 “it”	 adılı	 da	 soru	 kökünde	
geçen	“the new underwater glider”	ismi	yerine	
kullanılmıştır.	 Bir	 kez	 daha	 gönderim	 yapan	
ifadeler	doğru	yanıtı	bulmamıza	yardımcı	oldu.

8. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 yer	 alan	 “… yakın gelecekte 
petrolün maliyetinin aniden düşmesi muhtemel 
değildir” ifadesini	seçenekler	arasında	en	anlamlı	
ve	 uygun	 bir	 şekilde	 D	 seçeneğinde	 geçen	
“Küresel rafine petrol kaynakları sınırlı olduğu 
için”	ifadesi	tamamlar.
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9. Yanıt: B

	 Cümleyi	 uygun	 bir	 şekilde	 tamamlayan	 ifadenin	
bulunması	 istenen	 bu	 tür	 soruları;	 soruyu	
kavramsal	 ve	 yapısal	 olarak	 inceleyerek	
çözebiliriz.	 Bu	 soru	 kökünde	 geçen	 “Since” 
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	 “…
Gezegenimizde hayat çoğunlukla ışığa bağlı 
olduğundan” ifadesini	 en	 doğru	 bir	 şekilde	 B	
seçeneğinde	 geçen	 “Işığın doğasını anlamak 
önemlidir”	ifadesi	tamamlar.	Bu	seçenekte	geçen	
“the light”	 ifadesi	 soru	 kökünde	 geçen	 “light” 
ifadesine	 atıfta	 bulunmakta	 ve	 doğru	 yanıtın	
bulunmasında	 ipucu	 oluşturmaktadır.	 Ayrıca,	
diğer	seçenekler	kavramsal	olarak	da	soru	kökünü	
anlamlı	 bir	 şekilde	 tamamlayamadıklarından	
doğru	yanıt	olamazlar.	

10. Yanıt: E

	 Bu	 soru	 işlevsel	 olarak	 incelendiğinde;	
soru	 kökündeki	 cümlenin	 eylemi	 “present” 
olarak	 çekildiğinden	 doğru	 yanıtın	 fiilinin	 de	
aynı	 zamanda	 çekilmesi	 gerekir.	 A,	 B	 ve	 D	
seçeneklerinin	 fiilleri	“past”	 olarak	 çekildiğinden	
zaman	uyumsuzluğundan	elenir.	Diğer	seçenekler	
arasında	 ise	 doğru	 yanıta	 soruyu	 kavramsal	
olarak	 inceleyerek	 ulaşabiliriz.	 Soru	 kökünde	
geçen	 “… Asya’nın pek çok bölümünde, hayat 
tarzı hiç hareketli değildir”	 ifadesini	 seçenekler	
içinden	 en	 anlamlı	 bir	 şekilde	 E	 seçeneğinde	
geçen	“dolayısıyla insanlar çok fazla kilo almaya 
başladılar”	ifadesi	tamamlar.


