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1. Yanıt: C

 “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	“Kapadokya’da 
çömlekçiliğin tam olarak ne zaman başladığı 
bilinmese de …”	 ifadesini	 seçenekler	 içinden	
en	anlamlı	bir	şekilde	C	seçeneğinde	geçen	 “en 
azından Hitit dönemine kadar uzanır” tamamlar.	
Doğru	 yanıt	 C	 seçeneğidir.	 Zaman	 uyumu	 bu	
soruda	yardımcı	olur	gibi	görünse	de	“although” 
cümlecikleri	ile	ana	cümle	arasında	zaman	uyumu	
zorunlu	 değildir.	 Kavramsal	 olarak	 C	 seçeneği	
soru	 kökünü	 en	 iyi	 şekilde	 tamamlamaktadır.	
Ayrıca	 doğru	 seçenekte	 geçen	 “it”	 adılı	 soru	
kökünde	 geçen	 “when pottery-making began 
in Cappadocia” isim	 cümleciğine	 gönderimde	
bulunmakta	ve	doğru	yanıtın	bulunmasında	ipucu	
oluşturmaktadır.

2. Yanıt: A

	 Bu	soru	da	işlevsel	olarak	incelendiğinde “as long 
as”	 bağlacı	 bulunan	 bu	 cümlede,	 yancümlenin	
genel	 zamanı	 “present” olduğundan,	 genel	
zamanın	 “past” olduğu	 D	 ve	 E	 seçenekleri	
elenir.	Kavramsal	olarak	incelendiğinde	ise,	soru	
kökünde	 verilen	 “Enflasyon oranı beklenenden 
farklı çıktığı müddetçe ....”	 ifadesinin	 en	 anlamlı	
bir	şekilde	A	seçeneğinde	geçen	 “… kazananlar 
ve kaybedenler her zaman olacaktır”	 ifadesi	
tamamlar.

3. Yanıt: B 

	 Bu	soruda	da	en	doğru	yanıtı,	soruyu	kavramsal	
olarak	 inceleyerek	 verebiliriz.	 Soru	 kökünde	
verilen	 “Erkeğin neden kadından daha fazla 
kazandığı konusunda ... ,”	 ifadesini	 en	 anlamlı	
bir	 şekilde	 B	 seçeneğinde	 geçen	 “… bazı 
insanlar cinsiyet ayrımının önemli bir rol oynadığı 
düşüncesindedir”	ifadesi	tamamlar.
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4. Yanıt: C

	 Soru	kökü	bir	cümlede	gerekli	olan	bütün	öğelere	
sahiptir	ve	isim	soylu	sözcükle	(the 17th century) 
bitmiştir.	 Bu	 durumda	 seçenekleri	 incelemeye	
bir	 ismi	 nitelemek	 için	 kullandığımız	 yapı	 olan	
“adjective clause” yapı	 içeren	 bir	 cümlecikle	
başlamak	 akıllıca	 olacaktır.	 Bu	 durumda	 “the 
17th century” ismini	 niteleyen	 bir “adjective 
clause” yapısını	 ararız.	 Seçenekler	 içinde	 “the 
17th century”	 ismini	 doğru	 niteleyen	 “adjective 
clause” yapısı	“when”	ilgi	zamiri	ile	başlayabilir.	
Böyle	 bir	 yapı	 C	 seçeneğinde	 vardır.	 Anlamsal	
olarak	 incelediğimizde	 ise,	 soru	 kökünde	 geçen	
“Felemenkçe, Avrupa’da … 17’nci yüzyılda yaygın 
bir şekilde bilinirdi” ifadesini	anlamlı	bir	şekilde	C	
seçeneğinde	 geçen	 “… ‘manzara’ ve ‘skeç’ gibi 
Felemenkçe kökenli sanata özgü kelimelerin 
İngilizceye geçtiği …”	 ifadesi	 tamamlamaktadır.	
Diğer	 seçenekler	 soru	 kökünü	 anlam	 bütünlüğü	
içinde	 tamamlamadıkları	 için	 doğru	 yanıt	
olamazlar.

5. Yanıt: D

	 Bu	 soruda	 bir	 tür	 isim	 cümleciği	 olan	 “cleft 
sentence”; yani,	 “it + be … that …” yapısı	
sorgulanmaktadır.	 Soru	 kökünde	 yapının	 “that–
clause” bölümü	 boş	 bırakılmış	 ve	 bu	 bölümü	
seçenekler	 arasından	 tespit	 etmemiz	 istenmiştir.	
Bu	yapıyı	doğru	tamamlayan	“that”	 ile	başlayan	
tek	 seçenek	 D	 seçeneğidir.	 Bu	 nedenle	 bu	
seçenek	doğru	yanıttır.

6. Yanıt: E

	 Bu	soruda	da	en	doğru	yanıtı,	soruyu	kavramsal	
olarak	 inceleyerek	 verebiliriz.	 Soru	 kökünde	
verilen	“Çoğu kekeme kolaylıkla şiirleri ezberden 
okuyabilir ve şarkı söyleyebilir ... ,”	 ifadesini	
anlamlı	 bir	 şekilde	 E	 seçeneğinde	 geçen	 “… 
ancak normal bir konuşma hüsran dolu stresli bir 
alıştırma olabilir”	ifadesi	tamamlar.
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7. Yanıt: E

 “Whenever”	bağlacı	bulunan	bu	cümlede,	zaman	
cümlesinin	genel	zamanı	“present”	olduğundan,	
ana	 cümlenin	 de	 genel	 zamanının “present” 
olması	 gerekir.	Bu	nedenle	 seçenekler	 arasında	
genel	 zamanı	 “past” olan	 A	 ve	 D	 seçenekleri	
kolaylıkla	 elenebilir.	 Anlamsal	 olarak	 ise,	 soru	
kökünde	 verilen	 “Tutum araştırmacıları 
katılımcılara her ne zaman soru sorsalar …” 
ifadesini	 anlamca	 en	 iyi	 E	 seçeneğinde	 geçen	
“… katılımcıların gerçek duygularını açığa 
çıkartma konusunda isteksiz olma olasılıkları 
vardır”	ifadesi	tamamlamaktadır.

8. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 yer	 alan	 “… TV’deki doğa 
belgesellerinin popülerliği sayesinde …” 
edat	 öbeği	 yalnızca	D	 seçeneğinde	 geçen	 “her 
kesitten insanın çevre bilinci gelişti”	ifadesiyle	
anlam	olarak	uyumludur.

9. Yanıt: D

	 Cümleyi	 uygun	 bir	 şekilde	 tamamlayan	 ifadenin	
bulunması	 istenen	 bu	 tür	 soruları,	 soruyu	
kavramsal	ve	yapısal	(işlevsel)	olarak	inceleyerek	
çözebiliriz.	“Whether” ile	başlayan	bu	cümle	 ile	
doğru	seçenek	arasında	anlamsal	zıtlık	olmalıdır.	
Zira	soru	kökünde	verilen	bu	cümle	bir	isim	cümlesi	
değil	 “adverbial clause of consessive clause” 
cümlesidir.	 Bu	 nedenle	 bu	 sorunun	 doğru	 yanıtı	
soru	 kökünün	 ve	 seçeneklerin	 kavramsal	 olarak	
incelenmesiyle	 tespit	edilir.	Soru	kökünde	geçen	
“İster eski, ister ortaçağ, ister modern dünya 
ile ilgilenin” ifadesini	seçenekler	içinden	anlamlı	
olarak	 D	 seçeneğinde	 verilen	 “Ortadoğu’da 
insanların yaşadığı her yerde her bir döneme 
ait sanata ve mimariye rastlayabilirsiniz” 
ifadesi	tamamlar.

 İşlevsel ve kavramsal ipuçları:

 you  – you

 the ancient, medieval, or modern – each time period
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10. Yanıt: C

	 Şart	cümlesi	(If teamwork were taught along with 
reading, writing and mathematics …= Okuma, 
yazma ve matematikle birlikte takım çalışması da 
öğretilse…) verilen	 ve	 ana	 cümlesini	 bulmamız	
istenen	 bu	 soruda	 sonuç	 cümlesini	 seçenekleri	
öncelikle	işlevsel	daha	sonra	da	kavramsal	olarak	
inceleyerek	bulabiliriz.	Seçenekler	işlevsel	olarak	
incelendiğinde	“real present” olarak	çekilen	B	ve	D	
seçenekleri	kolaylıkla	elenecektir.	Soru	kavramsal	
olarak	incelendiğinde	ise	soru	kökünü	en	anlamlı	
şekilde	 C	 seçeneğinde	 geçen	 “öğrencilere 
ve benzer şekilde topluma büyük yararları 
olacaktır”	ifadesi	tamamlamaktadır.


