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1. Yanıt: C

 “Even 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	 “Demografik 
yıkımın yanı sıra ekonomik yer değiştirme olsa da 
…”	 ifadesini	seçenekler	 içinden	anlamlı	olarak	C	
seçeneğinde	 verilen	 “…Orta Çağın sonları Batı 
Avrupa tarihindeki en yaratıcı dönemlerden biridir 
”	 ifadesi	 tamamlar.	 Doğru	 yanıt	 C	 seçeneğidir.	
Zaman	 uyumu	 bu	 soruda	 yardımcı	 olur	 gibi	
görünse	 de	 “even though”	 ile	 başlayan	 zarf	
cümlecikleri	ile	ana	cümle	arasında	zaman	uyumu	
zorunlu	 değildir.	 Kavramsal	 olarak	 C	 seçeneği	
soru	kökünü	en	iyi	şekilde	tamamlamaktadır.	

2. Yanıt: E

	 Anlık	gerçekleşen	dönüşüm/değişimi	ifade	etmek	
için	 “... –ar –maz, –ınca”	anlamında	zaman	zarfı	
yan	 cümleciğinin	 başında	 “as soon as”,	 ana	
cümleyle	 zaman	 uyumu	 içinde	 kullanılır.	 Bu	
bağlamda;	 soru	 kökü	 ile	 seçeneklerin	 tamamı	
aynı	 zamandadır;	 yani,	 uyumludur.	 Bu	 durumda	
doğru	yanıta	soru	kökünü	ve	seçenekleri	anlamsal	
olarak	 inceleyerek	 ulaşabiliriz.	 Anlamsal	 olarak	
ise,	 soru	 kökünde	 verilen	 “As soon as books 
became available and literacy increased in the 
15th century = “Kitaplar ulaşılabilir olunca ve 15. 
yüzyılda okuryazarlık artınca…” ifadesini,	anlamca	
en	iyi	E	seçeneğinde	verilen	“… people came to 
see the world as operating according to its own 
laws” = “…insanlar dünyayı kendi kurallarıyla 
işleyen bir şey olarak görmeye başladılar”	ifadesi	
tamamlamaktadır.	Doğru	yanıt	E	seçeneğidir.	Bu	
durumda	 cümlenin	 anlamı: “Kitaplar ulaşılabilir 
olunca ve 15. yüzyılda okuryazarlık artınca 
insanlar dünyayı kendi kurallarıyla işleyen bir şey 
olarak görmeye başladılar.”
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3. Yanıt: E

 Soru kökünde “despite”	 ile	 başlayan	 bir	 isim	
öbeği	 verilmiştir.	 Bu	 isim	 öbeği	 ile	 doğru	 yanıt	
arasında	 dolaylı	 zıtlık	 ilişkisi	 olmalıdır.	 Anlamsal	
olarak	 ise,	 soru	 kökünde	 verilen	 “Despite the 
advent of the labour–saving agricultural 
devices in the Middle Ages = Orta Çağlarda 
iş tasarrufu sağlayan tarımsal aletlerin keşfine 
rağmen, ...” ifadesini	 anlamca	 en	 iyi	 şekilde	 E	
seçeneğinde	geçen	 “most of the work of raising 
crops continued to be done using hand tools = 
ürün yetiştirme işinin çoğu elle yapılmaya 
devam etti”	ifadesi	tamamlamaktadır.

4. Yanıt: B

 “Though” ile	 başlayan	 bu	 cümle	 ile	 doğru	
seçenek	arasında	anlamsal	dolaylı	zıtlık	olmalıdır.	
Bu	nedenle	bu	sorunun	doğru	yanıtı	soru	kökünün	
ve	seçeneklerin	kavramsal	olarak	incelenmesiyle	
tespit	edilir.	Soru	kökünde	geçen	“Uzun zamandır 
erkek ve kadınların davranışlarında gözlenen 
farklılıkların tümünün biyolojik etmenlerden 
kaynaklandığı düşünülse de”	ifadesini	seçenekler	
içinden	 anlamlı	 bir	 şekilde	 B	 seçeneğinde	
geçen	 “pek çok tipik erkek ve kadın özelliğinin 
gerçekte edinilmiş olduğu giderek daha olası 
gibi görünüyor”	 ifadesi	 tamamlar.	 Bu	 durumda	
cümlenin	 anlamı:	 “Uzun zamandır erkek ve 
kadınların davranışlarındaki gözlenen farklılıkların 
tümünün biyolojik etmenlerden kaynaklandığı 
düşünülse de pek çok tipik erkek ve kadın 
özelliğinin gerçekte edinilmiş olduğu giderek daha 
olası gibi görünüyor”	olur.
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5. Yanıt: E

 “Whereas” 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	 “Pek çok ülke 
yabancı kelimeleri kendi sözlüklerinden çıkartmak 
için zorluklar yaşarken”	 ifadesini	 seçenekler	
içinden	anlamlı	bir	şekilde	E	seçeneğinde	geçen	
“İngilizler onları iyi karşılamaktadır”	 ifadesi	
tamamlar.	 Bu	 durumda	 cümlenin	 anlamı:	 “Pek 
çok ülke yabancı kelimeleri kendi sözlüklerinden 
çıkartmak için zorluklar yaşarken, İngilizler 
yabancı sözcükleri iyi karşılamaktadır”	olur.	Doğru	
yanıt	 E	 seçeneğidir.	 Diğer	 seçenekler	 anlamsal	
olarak	 soru	 köküyle	 ilgili	 değildir.	 Bu	 seçenekte	
geçen	 “them”	 zamiri	 de	 soru	 kökünde	 geçen	
“foreign words”	ismi	yerine	kullanılmıştır.

6. Yanıt: D

 “Unless” ile	başlayan	bu	cümle	ile	doğru	seçenek	
arasında	anlamsal	olumsuz	şart	 ilişkisi	olmalıdır.	
Bu	nedenle	bu	sorunun	doğru	yanıtı	soru	kökünün	
ve	seçeneklerin	kavramsal	olarak	incelenmesiyle	
tespit	edilir.	Soru	kökünde	geçen	“Yeni ürünün adı 
reklamlarda devamlı olarak tekrar edilmedikçe” 
ifadesini	 seçenekler	 içinden	 anlamlı	 bir	 şekilde	
D	seçeneğinde	geçen	 “müşterilerin onu pazarda 
hatırlamada başarısız olma riski vardır”	 ifadesi	
tamamlar.	 Bu	 durumda	 cümlenin	 anlamı:	
“Yeni ürünün adı reklamlarda devamlı olarak 
tekrar edilmedikçe, müşterilerin onu pazarda 
hatırlamada başarısız olma riski vardır”	 olur.	
Doğru	yanıt	D	seçeneğidir.	Bu	seçenekte	geçen	
“it”	zamiri	de	soru	kökünde	geçen	“the name of 
a new product”	ismi	yerine	kullanılmıştır.

7. Yanıt: B

	 Bu	 soru	 anlamsal	 olarak	 incelendiğinde;	 soru	
kökünde	verilen	“Amerika’da yasadışı yabancılar 
sorun olmuştur” ifadesini	 en	 iyi	 B	 seçeneğinde	
verilen	 “göçmenlikle ilgili ilk kısıtlamaların 
getirilmesinden beri”	 ifadesinin	 tamamladığı	
görülecektir.	 Bu	 durumda	 cümlenin	 anlamı:	
“Göçmenlikle ilgili ilk kısıtlamaların getirilmesinden 
beri Amerika’da yasadışı yabancılar sorun 
olmuştur”	olacaktır.
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8. Yanıt: C

	 Bu	 soru	 anlamsal	 olarak	 incelendiğinde;	
soru	 kökünde	 verilen	 “Çoğu insan, güzelliğin 
evrensel olarak tarif edilebileceğini varsayar” 
ifadesini	 en	 iyi	 C	 seçeneğinde	 verilen	 “ancak 
gerçekte bu tamamen subjektiftir”	 ifadesinin	
tamamladığı	 görülecektir.	 Bu	 durumda	 cümlenin	
anlamı:“Çoğu insan, güzelliğin evrensel olarak 
tarif edilebileceğini varsayarlar, ancak gerçekte 
bu tamamen subjektiftir”	 olacaktır.	 Doğru	 yanıt	
C	seçeneğidir.	Diğer	seçenekler	anlamsal	olarak	
soru	 köküyle	 ilgili	 değildir.	 Bu	 seçenekte	 geçen	
“it”	zamiri	de	soru	kökünde	geçen	“beauty”	ismi	
yerine	kullanılmıştır.

9. Yanıt: B

	 Bu	 soru	 anlamsal	 olarak	 incelendiğinde;	 soru	
kökünde	 verilen	 “Uzun mesafeli uçuşlarda bir 
uyum sorunu olarak görülen jet-lag çocuklarda 
yetişkinlerden daha az görülür” ifadesini	 en	 iyi	
B	 seçeneğinde	 verilen	 “çünkü onların bedenleri 
değişikliğe daha yatkındır”	ifadesinin	tamamladığı	
görülecektir.	Bu	durumda	cümlenin	anlamı:“Uzun 
mesafeli uçuşlardaki bir uyum sorunu olarak 
görülen jet-lag çocuklarda yetişkinlerden daha az 
görülür; çünkü onların bedenleri değişikliğe daha 
yatkındır”	 olacaktır.	 Doğru	 yanıt	 B	 seçeneğidir.	
Diğer	 seçenekler	 anlamsal	 olarak	 soru	 köküyle	
ilgili	değildir.	Bu	seçenekte	geçen	“their”	 zamiri	
de	 soru	 kökünde	 geçen	 “children”	 ismi	 yerine	
kullanılmıştır.

10. Yanıt: C

	 Bu	 soru	 anlamsal	 olarak	 incelendiğinde;	
soru	 kökünde	 verilen	 “El ve ayak hareketleri 
açıklanmakta olan bir konunun bazı bölümlerini 
vurgulamak için sıklıkla kullanılır” ifadesini	en	iyi	C	
seçeneğinde	verilen	 “çünkü konuşmacı konunun 
özel nüanslarını aktarmak ister”	 ifadesinin	
tamamladığı	 görülecektir.	 Bu	 durumda	 cümlenin	
anlamı:“El ve ayak hareketleri açıklanmakta olan 
bir konunun bazı bölümlerini vurgulamak için 
sıklıkla kullanılır, çünkü konuşmacı konunun özel 
nüanslarını aktarmak ister”	olacaktır.


