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1. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “Hindistan’da terörizmin 
durması olası değildir” ifadesini	 anlamsal	 olarak	
en	 iyi	 C	 seçeneğinde	 verilen	 “yine de onu 
sonlandırmak için çok çaba harcanmaktadır” 
ifadesi	 tamamlar.	 Doğru	 yanıt	 C	 seçeneğidir.	
Bu	seçenekte	geçen	“it”	adılı	soru	kökünde	yer	
alan	“terrorism” ismi	yerine	kullanılmış	ve	doğru	
yanıtın	 tespitinde	 ipucu	 oluşturmuştur.	 Diğer	
seçenekler	 kavramsal	 olarak	 soru	 köküyle	 ilgili	
değildir.	

2. Yanıt: C

	 Soru	 kökündeki	 cümlede	 nesne	 konumunda,	
“that”	 ile	 başlayan	 bir	 “noun clause” (isim 
cümleciği) kullanılmıştır.	“That” ile	başlayan	isim	
cümlecikleri	 cümle	 ortasında	 yer	 aldığında	 bu	
cümleciğin	önünde	gelen	fiilin	nesnesi	durumunda	
bulunurlar.	 Bu	 durumda	 soru	 kökünde	 verilen	
isim	 cümleciğinin,	 seçenekler	 içinde	 hangi	 fiilin	
nesnesi	 olabileceğine	 bakmak	 yerinde	 olacaktır.	
C	 seçeneğindeki	 “reveal”	 fiili	 edilgen	 yapıda	
olmakla	birlikte,	özne	konumunda	boş	özne	olarak	
“it”	kullanıldığından,	bu	fiilden	sonra	gelecek	olan	
isim	 cümleciği,	 aslında	 etken	 cümlede	 “reveal” 
fiilinin	 nesnesi	 iken,	 edilgen	 cümlede	 cümlenin	
öznesi	 olacaktır.	 Bu	 açıklamalara	 göre	 doğru	
yanıt	C	seçeneği	olur.

 EK GRAMER AÇIKLAMASI: İsim 
Cümleciklerinde (Noun Clauses) Zaman 
Uyumu:

	 İngilizce’de	isim	cümleciği	ve	ana	cümle	arasında	
zaman	 uyumu	 vardır:	 (1)	 Ana	 cümlenin	 genel	
zamanı	 “present”	 ise,	 isim	 cümleciği	 (Noun 
Clause)	 gerçek	 zamandadır.	 (2)	 Ana	 cümlenin	
genel	zamanı	“past”	ise,	isim	cümleciğinde	(Noun 
Clause),	genel	geçerliliği	olan	durumlar	hariç,	olayın	
gerçek	zamanının	bir	derece	“past”	hali	kullanılır.
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3. Yanıt: C

 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 much is 
being done to improve facilities” = “… ancak 
tesisleri geliştirmek için çok şey yapılmaktadır” 
deniliyor.	 Bu	 ifadeyi	 seçenekler	 içinde	 anlamca	
en	 uygun	 şekilde	 C	 seçeneği	 tamamlar:	 “The 
main obstacle in Morocco at present to 
further growth in mass tourism is the lack 
of infrastructure ...” = “Şu anda Fas’ta toplu 
turizmde büyümeyi geliştirmenin önündeki ana 
engel, altyapı eksikliğidir, …” 

4. Yanıt: D

  “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	 “Mimari 
dekorasyonu 1975’e kadar tamamlanamamış 
olmasına rağmen ...”	 ifadesini	 seçenekler	
içinden	anlamlı	olarak	D	seçeneğinde	verilen	“… 
Berlin’deki Brandenburg Kapısı, 1788 ila 1791 
yılları arasında inşa edilmiştir” tamamlar.

5. Yanıt: A

	 Bu	 soru	 kökünü	 incelediğimizde,	 soru	 kökünde	
isimden	 önce	 yer	 alan	 “when”	 ilgi	 zamirinden	
dolayı,	 ismi	 nitelemek	 için	 kullandığımız	
“adjective clause” yapısının	verildiğini	görürüz.	
Soru	 kökünde	 geçen	 “when”	 ilgi	 zamirinin	
niteleyebileceği	 bir	 isim	 yalnızca	A	 seçeneğinde	
“in 206 B.C.”	 olarak	 verilmiştir.	 Doğru	 yanıt	 A	
seçeneğidir.	 Anlamsal	 olarak	 incelediğimizde	
ise,	 soru	 kökünde	 verilen	 “... Scipio, Africanus 
tarafından fethedildiğinde …” ifadesini	 anlamlı	
bir	 şekilde	 A	 seçeneğinde	 verilen	 “Başlangıçta 
Keltlerin yaşadığı İspanya, M.Ö. 206 yılında … 
Roma İmparatorluğu’nun bir parçası haline geldi” 
ifadesi	 tamamlamaktadır.	 Ayrıca	 soru	 kökünde	
geçen	 “it”	 adılı,	 bu	 seçenekte	 geçen	 “Spain” 
ismi	yerine	kullanılmış	ve	doğru	yanıtın	tespitinde	
ipucu	oluşturmuştur.
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6. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “Büyük şehirlerde ucuza 
kalınacak bir yer bulmak zordur …” ifadesini	
anlamsal	 olarak	 en	 iyi	 B	 seçeneğinde	 verilen	
“… şehir dışında kalmadıkça”	 ifadesi	 tamamlar.	
Bu	durumda	cümlenin	anlamı	 “Büyük şehirlerde, 
şehir dışında kalmadıkça, ucuza kalınacak bir yer 
bulmak zordur”	olacaktır.

7. Yanıt: C

	 Soru	kökünde	tümleci	eksik	bir	fiil	(is)	verildiğinden,	
tümleç	 olarak	 bir	 “noun clause” yapıyı	 tespit	
etmeliyiz.	Yalnızca	C	seçeneğinde	bu	tür	bir	yapı	
olduğundan	 belirtilen	 seçenek	 doğru	 seçenektir.	
Bu	 durumda	 cümlenin	 anlamı	 “Daha temel bir 
soru, bu kadar taraflı bir dış politikanın ülkenin 
çıkarlarına hizmet edip etmeyeceğidir”	olacaktır.

8. Yanıt: D

	 Bu	 soru	 kökünde	 de	 tümleci	 eksik	 bir	 fiil	 (is)	
verildiğinden,	 tümleç	 olarak	 bir “noun clause” 
yapıyı	 tespit	 etmeliyiz.	 E	 seçeneği	 dışında	
bütün	 seçeneklerde	 bu	 tür	 bir	 yapı	 vardır.	 Bu	
durumda	 doğru	 yanıta	 soruyu	 anlamsal	 olarak	
inceleyerek	 varabiliriz.	 Soru	 kökünde	 geçen	
“İngiliz medyasıyla ilgili yapılan eleştirilerden 
biri de”	 ifadesini	 D	 seçeneğinde	 verilen	 “… 
dinleyicilerinin ve okuyucularının günlük ilgileriyle 
alakadar olmamasıdır”	 ifadesi	 tamamlar.	 Ayrıca	
bu	 seçenekte	 geçen	 “it”	 adılı	 soru	 kökünde	
geçen	“the British media”	ismi	yerine	kullanılmış	
ve	doğru	yanıtın	tespitinde	ipucu	oluşturmuştur.

9. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen;	 “When a rise in civil-
servant numbers resulted in economic 
problems in Tanzania” = “Tanzanya’da sivil 
hizmetli sayısındaki artış ekonomik sorunlara 
neden olunca…” ifadesini	 anlamsal	 olarak	 en	
iyi	 bir	 şekilde	 D	 seçeneğinde	 geçen,	 “the IMF 
forced the government to cut the total wage 
bill” = IMF, hükümeti toplam maaşı kesmeye 
zorladı”	 tamamlar.	 Doğru	 yanıt	 D	 seçeneğidir.	
A	 ve	 C	 seçenekleri	 kavramsal	 olarak	 soru	
köküyle	 ilgili	 değildir.	B	 ve	E	seçenekleri	 zaman	
uyumsuzluğundan	elenebilir.	
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10. Yanıt: A

 “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	 ulaşabilir.	 Anlamsal	 olarak	 ise,	 soru	
kökünde	 verilen,	 “Since older people perform 
certain tasks better than the young do …” = 
“Bazı işlerde yaşlı insanlar gençlerden daha iyi 
performans gösterdikleri için…” ifadesini	anlamca	
en	 iyi	 bir	 şekilde	 A	 seçeneğinde	 geçen	 “it is 
wrong to categorize them as generally less 
capable” = “onları genelde daha az yetenekli 
olarak kategorize etmek yanlıştır”	 ifadesi	
tamamlamaktadır.	Doğru	yanıt	A	seçeneğidir.	Bu	
seçenekte	geçen	“them”	 adılı	 da	 soru	 kökünde	
geçen	 “older people”	 adı	 yerine	 kullanılmıştır.	
Bir	kez	daha	gönderim	yapan	ifadeler	doğru	yanıtı	
bulmamıza	yardımcı	oldu.


