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1. Yanıt: B

	 Cümle	 kavramsal	 olarak	 incelendiğinde	 soru	
kökünde	 geçen	 “Onların suçluyu cezalandırma 
sistemleri övgüye değer olmasına rağmen 
…” ifadesini	 en	 anlamlı	 olarak	 B	 seçeneğinde	
geçen	 “ ... hala pek çok hata da yapılmaktadır” 
ifadesi	tamamlamaktadır.	Bu	konu	işlevsel	olarak	
incelendiğinde	ise,	soru	kökünde	verilen	cümle	ile	
bu	 cümleyi	 tamamlayacak	 olan	 cümle	 arasında:	
(1)	 anlamsal	 zıtlık;	 (2)	 zaman	 uyumu	 olmalıdır.	
Soru	 kökündeki	 cümlenin	 zamanı “present” 
olduğu	 için	 ana	 cümlenin	 zamanı	 da	 “present” 
olmalıdır.	 Seçenekler	 içinden	 yalnızca	 B	 ve	 D	
seçeneklerinde	fiiller	“present”	olarak	çekilmiştir.	
Ancak	 anlam	 olarak	 yalnızca	 B	 seçeneği	 soru	
kökünü	tamamlayabilir.

2. Yanıt: D

	 Soru	işlevsel	olarak	incelendiğinde;	soru	kökünde	
verilen	fiil	“past”	olarak	çekildiği	 için	seçenekler	
içinde	“present”	olarak	çekilen	A	ve	B	seçenekleri	
öncelikle	elenir.	Diğer	seçenekler	arasında	doğru	
yanıta	 soruyu	 kavramsal	 olarak	 inceleyerek	
ulaşabiliriz.	Soru	kökünde	geçen	“… yer ve zaman 
kavramı yoktu”	 ifadesini	 seçenekler	 içinden	 en	
anlamlı	bir	şekilde	D	seçeneğinde	geçen	“Evren, 
bizim bildiğimiz şekliyle var olmadan önce …” 
ifadesi	tamamlar.
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3. Yanıt: D

	 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	 “because” cümleciği	
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	 “… çünkü teorilerini oluşturabilmek ve 
test edebilmek için bilimsel metotları kullanır” 
ifadesini	 en	 doğru	 bir	 şekilde	 D	 seçeneğinde	
geçen	 “Sosyal psikoloji genellikle bilim olarak 
kabul görür”	 ifadesi	 tamamlar.	 Soru	 kökünde	
geçen	 “it”	 ifadesi	 bu	 seçenekte	 geçen	 “social 
psychology”	 ifadesi	yerine	kullanılmış	ve	doğru	
yanıtın	bulunmasında	 ipucu	oluşturmuştur.	Diğer	
seçenekler	kavramsal	olarak	soru	kökünü	anlamlı	
bir	 şekilde	 tamamlayamadıklarından	 doğru	 yanıt	
olamazlar.

4. Yanıt: A

 “Though” ile	 başlayan	 bu	 cümle	 ile	 doğru	
seçenek	 arasında	 anlamsal	 zıtlık	 olmalıdır.	 Bu	
nedenle	 bu	 sorunun	 doğru	 yanıtı	 soru	 kökünün	
ve	seçeneklerin	kavramsal	olarak	incelenmesiyle	
tespit	edilir.	Soru	kökünde	geçen	“Hastalıklar, ölüm 
ve ailelerin parçalanması konularında yazmasına 
rağmen”	 ifadesini	 seçenekler	 içinden	 en	 anlamlı	
bir	 şekilde	 A	 seçeneğinde	 geçen	 “bütün bu 
konulara soğukkanlı ve gerçekçi yaklaşır”	 ifadesi	
tamamlar.	 Bu	 seçenekte	 geçen	 “these”	 ifadesi	
soru	 kökünde	 geçen	 “illness and death and 
family breakdown”	 ifadesi	yerine	kullanılmış	ve	
doğru	yanıtın	bulunmasında	ipucu	oluşturmuştur.	
Diğer	 seçenekler	 kavramsal	 olarak	 soru	 kökünü	
anlamlı	 bir	 şekilde	 tamamlayamadıklarından	
doğru	yanıt	olamazlar.
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5. Yanıt: C

 “Though” ile	 başlayan	 bu	 cümle	 ile	 doğru	
seçenek	 arasında	 anlamsal	 zıtlık	 olmalıdır.	 Bu	
nedenle	 bu	 sorunun	 doğru	 yanıtı	 soru	 kökünün	
ve	seçeneklerin	kavramsal	olarak	incelenmesiyle	
tespit	edilir.	Soru	kökünde	geçen	“Acil bir durumla 
ilgilenmesi gerektiğinde kayda değer bir şekilde 
verimli olmasına karşın …”	 ifadesini	 seçenekler	
içinden	 en	 anlamlı	 bir	 şekilde	 C	 seçeneğinde	
geçen	“uzun dönem planlamada o kadar iyi değil” 
ifadesi	 tamamlar.	 Bu	 seçenekte	 geçen	 “he” 
zamiri	ile	soru	kökünde	geçen	“he”	zamiri	doğru	
yanıtın	bulunmasında	 ipucu	oluşturmuştur.	Diğer	
seçenekler	kavramsal	olarak	soru	kökünü	anlamlı	
bir	 şekilde	 tamamlayamadıklarından	 doğru	 yanıt	
olamazlar.

6. Yanıt: C

	 Soru	 kökü	 isim	 soylu	 bir	 sözcük	 öbeğiyle	 (the 
African, Caribbean and Pacific countries)	bitmiştir.	
Bu	 durumda	 seçenekleri	 incelemeye	 isimleri	
nitelemek	için	kullandığımız	yapı	olan “adjective 
clause”	 yapı	 içeren	 bir	 cümlecikle	 başlamak	
akıllıca	 olacaktır.	 Bu	 cümlede	 “the African, 
Caribbean and Pacific countries (ACP)” isim	öbeğini	
niteleyen	bir	“adjective clause”	yapısına	ihtiyaç	
vardır.	 Seçenekler	 içinde	 bu isim	 öbeğini	 doğru	
niteleyen “adjective clause” yapısı	“which”	ya	
da	“with which” ilgi	zamiri	ile	başlayabilir.	Böyle	
bir	 yapı	 C	 ve	 D	 seçeneklerinde	 verilse	 de,	 D	
seçeneği	 zaman	 uyumu	olmadığından	 kolaylıkla	
elenebilir.	 Anlamsal	 olarak	 incelediğimizde	 ise,	
soru	 kökünde	 verilen	 “Avrupa Birliği, ticaret 
yardımındaki artışın yarısıyla ... Afrika, Karayipler 
ve Pasifik ülkelerini hedef aldı” ifadesini	 anlamlı	
şekilde	C	seçeneğinde	 verilen	 “… Avrupa Birliği 
ürünlerine karşı bütün gümrük ve kota sınırlarının 
kaldırılmasını amaçlayan bölgesel Ekonomik 
Ortaklık Anlaşmasını müzakere etmekte olduğu 
…”	 ifadesinin	 tamamladığı	 görülecektir.	 Diğer	
seçeneklerin	tümünde	yüklemler	arasında	zaman	
uyumu	bulunsa	da,	soru	kökünü	anlam	bütünlüğü	
içinde	 tamamlamadıkları	 için	 doğru	 yanıt	
olamazlar.
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7. Yanıt: E

	 Bu	soruda	doğru	yanıta	soruyu	kavramsal	olarak	
inceleyerek	 ulaşabiliriz.	 Soru	 kökünde	 geçen	
“…daha fakir, ekvator ülkeleri, ılıman iklim 
bölgelerindeki gelişmiş ülkelerden daha fazla ve 
sonsuza kadar yenilenebilen enerji kaynaklarına 
sahip olacaklar”	 ifadesini	 seçenekler	 içinden	 en	
anlamlı	bir	 şekilde	E	seçeneğinde	geçen	 “Petrol 
tükendikçe ve güneş enerjisi daha ekonomik 
oldukça”	ifadesi	tamamlar.

8. Yanıt: E

	 Bu	soruda	doğru	yanıta	soruyu	kavramsal	olarak	
inceleyerek	 ulaşabiliriz.	 Soru	 kökünde	 geçen	
“Yaygın kuraklık sonucunda … Avustralya son 
zamanlarda ithal etmek zorunda kaldı”	 ifadesini	
seçenekler	 içinden	 en	 anlamlı	 bir	 şekilde	 E	
seçeneğinde	 geçen	 “normalde tahıl ihraç eden” 
ifadesi	 tamamlar.	 Soru	 kökünde	 geçen	 “it” 
zamiri,	 bu	 seçenekte	 geçen	 “grain”	 ismi	 yerine	
kullanılmış	ve	doğru	yanıtın	bulunmasında	 ipucu	
oluşturmuştur.	 Diğer	 seçenekler	 kavramsal	
olarak	 soru	 kökünü	 anlamlı	 bir	 şekilde	
tamamlayamadıklarından	doğru	yanıt	olamazlar.

9. Yanıt: D

	 Cümle	tamamlama	sorularını	çözerken	hem	yapısal	
hem	de	kavramsal	ipuçlarından	yararlanılmalıdır.	
Bu	 soruda	 ise	 daha	 çok	 kavramsal	 ipuçları	
doğru	 yanıta	 ulaşmamızda	 yardımcı	 olmaktadır.	
Soru	 kökünde	 verilen	 “Dünyanın endüstriyel 
ve sosyal sorunlarından hiçbirisi hiçbir zaman 
çözümlenemez”	 ifadesini	 kavramsal	 olarak	
incelendiğinde	en	anlamlı	 olarak	D	seçeneğinde	
geçen	 “insanoğlu böyle yapmak için kararlı 
bir çaba göstermedikçe”	 ifadesi	 tamamlar.	 Bu	
durumda	cümlenin	anlamı	“Dünyanın endüstriyel 
ve sosyal sorunlarından hiçbirisi insanoğlu böyle 
yapmak için kararlı bir çaba göstermedikçe hiçbir 
zaman çözümlenemez” olacaktır.	 Doğru	 yanıt	D	
seçeneğidir.	 D	 seçeneğinde	 geçen	 “to do so” 
ifadesi	soru	kökünde	geçen	“the world’s industrial 
and social problems will be solved”	ifadesi	yerine	
kullanılmış	ve	doğru	yanıtın	bulunmasında	 ipucu	
oluşturmuştur.	 Diğer	 seçenekler	 kavramsal	
olarak	 soru	 kökünü	 anlamlı	 bir	 şekilde	
tamamlayamadıklarından	doğru	yanıt	olamazlar.
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10. Yanıt: A

	 Cümleyi	 uygun	 bir	 şekilde	 tamamlayan	 ifadenin	
bulunması	istenen	bu	tür	soruları,	soruyu	kavramsal	
ve	yapısal	olarak	inceleyerek	çözebiliriz.	“Even if” 
ile	başlayan	bu	cümle	ile	doğru	seçenek	arasında	
anlamsal	zıtlık	olmalıdır.	Bu	nedenle	bu	sorunun	
doğru	 yanıtı	 soru	 kökünün	 ve	 seçeneklerin	
kavramsal	 olarak	 incelenmesiyle	 tespit	 edilir.	
Soru	 kökünde	 geçen	 “Güncel sonuçlar kesin 
olmasa da” ifadesini	seçenekler	 içinden	anlamlı	
olarak	 A	 seçeneğinde	 verilen	 “araştırmanın 
umut verici olduğunu göstermektedir”	 ifadesi	
tamamlar.	Doğru	yanıt	A	seçeneğidir.	Bu	durumda	
cümlenin	 anlamı,	 “Güncel sonuçlar, kesin 
olmasa da araştırmanın umut verici olduğunu 
göstermektedir.”


