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1. Yanıt: B

 “When”	 bağlacı	 bulunan	 bu	 cümlede,	 zaman	
cümlesinin	genel	zamanı	“present” olduğundan,	
ana	 cümlenin	 de	 genel	 zamanının	 “present / 
future” olması	 gerekir.	 Bu	 nedenle	 seçenekler	
arasında	 genel	 zamanı	 “past” olan	C	 seçeneği	
kolaylıkla	 elenebilir.	 Diğer	 seçenekler	 arasında	
ise	 doğru	 yanıta	 seçenekleri	 kavramsal	 olarak	
inceleyerek	 ulaşabiliriz.	 Kavramsal	 olarak	
incelendiğinde	 ise,	 soru	 kökünde	 verilen	 “Bir 
kütüphaneye girip kitaplara bir göz attığımızda ...” 
ifadesini	anlamca	en	iyi	bir	şekilde	B	seçeneğinde	
verilen	 “başta kitapların çeşidi ve sayısı bizi 
hayrete düşürür”	 ifadesi	 tamamlamaktadır.	
Doğru	yanıt	B	seçeneğidir.	Ayrıca	bu	seçenekte	
geçen	 “their”	 şahıs	 sıfatı	 soru	 kökünde	 geçen	
“the books”	 ismi	 yerine	 kullanılmış	 ve	 doğru	
yanıtın	 tespitinde	 ipucu	 oluşturmuştur.	 Diğer	
seçenekler	 soru	kökünü	kavramsal	olarak	doğru	
bir	 şekilde	 tamamlamadıkları	 için	 doğru	 yanıt	
olamazlar.	

2. Yanıt: A

 “Although”	 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,	 “Küçük 
çocuklar sayıları kolayca öğrenseler de ...” 
ifadesini	 seçenekler	 içinden	 anlamlı	 bir	 şekilde	
A	seçeneğinde	verilen	“… onları etkin bir şekilde 
kullanmaları uzun zaman alır” tamamlar.	 Doğru	
yanıt	A	seçeneğidir.	Ayrıca	bu	seçenekte	geçen	
“they”	ve	“them”	adılları	sırasıyla	soru	kökünde	
geçen	 “young children”	 ve	 “numbers”	 isim	
öbekleri	 yerine	 kullanılmış	 ve	 doğru	 yanıtın	
tespitinde	ipucu	oluşturmuştur.
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3. Yanıt: C

 “Since”	 bağlacı	 bulunan	 bu	 cümlede,	 neden	
cümlesinin	genel	zamanı	“present” olduğundan,	
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	 “Since many forms of 
evidence are in a state of poor preservation, 
...” = “Kanıtların çoğunun korunabilmesi kötü 
durumda olduğu için” ifadesini	 anlamca	en	 iyi	C	
seçeneğinde	 verilen	 “the work of archaeologists 
today is harder than it need have been” = 
“günümüzde arkeologun işi olması gerekenden 
zordur”	ifadesi	tamamlamaktadır.

4. Yanıt: D

 “Because”	 bağlacı	bulunan	bu	cümlede,	neden	
cümlesinin	genel	zamanı	“present” olduğundan,	
sonuç	cümlesinin	genel	zamanının	da	“present” 
olması	gerekir.	C	seçeneği	dışındaki	 seçenekler	
belirtilen	 genel	 zamandadır.	 Bu	 durumda	 doğru	
yanıta	 soru	 kökünü	 ve	 seçenekleri	 kavramsal	
olarak	 inceleyerek	 ulaşabiliriz.	 Anlamsal	 olarak	
ise,	 soru	 kökünde	 verilen	 “Because analytic 
philosophy is so different from empirical 
research …” = “Analitik felsefe ampirik 
çalışmadan çok farklı olduğu için …” ifadesini	
anlamca	en	 iyi	D	 seçeneğinde	 verilen	 “… many 
new students engaging in it are greatly puzzled 
by it” = “… ona ilgi duyan pek çok yeni öğrenci 
bir hayli şaşırmaktadır”	 ifadesi	tamamlamaktadır.	
Doğru	yanıt	D	seçeneğidir.	Ayrıca	bu	seçenekte	
geçen	“it”	zamiri	soru	kökünde	geçen	“analytic 
philosophy”	 ismi	 yerine	 kullanılmış	 ve	 doğru	
yanıtın	tespitinde	ipucu	oluşturmuştur.

5. Yanıt: E

 “Although”	 ile	 başlayan	 bu	 cümle	 ile	 doğru	
seçenek	arasında	anlamsal	zıtlık	olmalıdır.	Soru	
kökünde	 geçen,	 “Dublin oldukça küçük bir şehir 
olsa da ...”	 ifadesini	 seçenekler	 içinde	 anlamlı	
bir	 şekilde	 E	 seçeneğinde	 verilen	 “… her yıl 
milyonlarca turist çeken kültürel mirasıyla ünlüdür” 
tamamlar.	Doğru	 yanıt	 E	 seçeneğidir.	 Ayrıca	 bu	
seçenekte	 geçen	 “it”	 adılı	 soru	 kökünde	 geçen	
“Dublin”	ismi	yerine	kullanılmış	ve	doğru	yanıtın	
tespitinde	ipucu	oluşturmuştur.
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6. Yanıt: D

 “When”	 bağlacı	 bulunan	 bu	 cümlede,	 zaman	
cümlesinin	genel	zamanı “present” olduğundan,	
ana	 cümlenin	 de	 genel	 zamanının	 “present / 
future” olması	 gerekir.	 Bu	 nedenle	 seçenekler	
arasında	 genel	 zamanı	 “past” olan	C	 seçeneği	
kolaylıkla	 elenebilir.	 Diğer	 seçenekler	 arasında	
ise	 doğru	 yanıta	 seçenekleri	 kavramsal	 olarak	
inceleyerek	 ulaşabiliriz.	 Kavramsal	 olarak	
incelendiğinde	ise,	soru	kökünde	verilen	“Çok uzun 
olan ‘yapılacaklar listesiyle’ yüz yüze geldiğimizde 
...” ifadesini	 anlamca	 en	 iyi	 D	 seçeneğinde	
verilen	 “onları yapmayı ertelemek için neden 
uydurmak kolaydır”	 ifadesi	 tamamlamaktadır.	
Doğru	yanıt	D	seçeneğidir.	Ayrıca	bu	seçenekte	
geçen	 “them”	 zamiri	 soru	 kökünde	 geçen	
“terribly long ‘to do’ lists”	ismi	yerine	kullanılmış	
ve	 doğru	 yanıtın	 tespitinde	 ipucu	 oluşturmuştur.	
Diğer	 seçenekler	 soru	 kökünü	 kavramsal	 olarak	
doğru	 bir	 şekilde	 tamamlamadıkları	 için	 doğru	
yanıt	olamazlar.

7. Yanıt: A

	 Soru	kökü	bir	cümlede	gerekli	olan	bütün	öğelere	
sahiptir	 ve	 “Sesimiz, kasetten dinlediğimizde 
kendimizi konuşurken duyduğumuzdan daha ince 
ve yüksek gelebilir …” anlamına	gelmektedir.	Bu	
durumda,	 yapılması	 gereken	 bu	 cümleyi	 anlam	
olarak	en	iyi	tamamlayan	cümleyi	tespit	etmektir.	
Seçenekler	 incelendiğinde	 A	 seçeneğinde	
verilen	“ancak aslında konuştuğumuzda diğer 
insanların duyduğu sese çok daha yakındır” 
ifadesi	 soru	 kökünü	 doğru	 bir	 şekilde	 tamamlar.	
Bu	seçenekte	geçen	“this”	zamiri	soru	kökünde	
yer	 alan	 “our voice” ismi	 yerine	 kullanılmış	 ve	
doğru	yanıtın	tespitinde	ipucu	oluşturmuştur.

8. Yanıt: B

	 Bu	 soruya	 doğru	 yanıtı,	 soruyu	 kavramsal	
olarak	 inceleyerek	 verebiliriz.	 Soru	 kökünde	
verilen	 “Polisiye romanları popülerdir”	 ifadesini	
anlamlı	bir	şekilde	B	seçeneğinde	verilen	“çünkü 
okuyucunun cinayeti dedektiflerden önce çözme 
isteğini kamçılar”	 ifadesi	 tamamlar.	 Bu	 nedenle	
doğru	 yanıt	 B’dir.	 Bu	 seçenekte	 geçen	 “they” 
zamiri	 soru	 kökünde	 yer	 alan	 “Mystery–type 
novels” ismi	yerine	kullanılmış	ve	doğru	yanıtın	
tespitinde	ipucu	oluşturmuştur.
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9. Yanıt: D

	 Bu	 soruya	 doğru	 yanıtı,	 soruyu	 kavramsal	
olarak	 inceleyerek	 verebiliriz.	 Soru	 kökünde	
verilen	“Nüfusunun yüzde 98’i Almanca konuşan 
Avusturya dil bakımından homojendir”	 ifadesini	
anlamlı	bir	şekilde	D	seçeneğinde	geçen	“ancak 
ülkenin çeşitli bölgeleri arasında epeyce lehçe 
farkı vardır” ifadesi	tamamlar.	Bu	nedenle	doğru	
yanıt	 D	 seçeneğidir.	 Bu	 seçenekte	 verilen	 “the 
country”	 soru	 kökünde	 yer	 alan	“Austria” ismi	
yerine	 kullanılmış	 ve	 doğru	 yanıtın	 tespitinde	
ipucu	oluşturmuştur.

10. Yanıt: A

	 Bu	 soruya	 doğru	 yanıtı,	 soruyu	 kavramsal	
olarak	 inceleyerek	 verebiliriz.	 Soru	 kökünde	
verilen	 “Bölgede korsanlık olaylarını azaltmada 
Japonya’nın çabaları oldukça başarılı olmuştur” 
ifadesini	anlamlı	bir	şekilde	A	seçeneğinde	verilen	
“... bu yüzden pek çok diğer ülke de benzer 
taktikler edinmiştir”	ifadesi	tamamlar.


