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1. Yanıt: B

 “As”	 bağlacı	 bulunan	 bu	 cümlede,	 neden	
cümlesinin	genel	zamanı	“present” olduğundan,	
sonuç	cümlesinin	de	genel	zamanının “present” 
olması	 gerekir.	Bu	nedenle	 seçenekler	 arasında	
genel	zamanı	“past” olan	A	seçeneği	elenebilir.	
Anlamsal	 olarak	 ise,	 soru	 kökünde	 verilen	 “As 
most businesses in Southeast Asia have 
remained as family enterprises and not attained 
a global dimension = Güney Doğu Asya’daki pek 
çok iş yeri aile şirketi olarak kaldığından ve küresel 
bir boyut kazanmadığından …” ifadesini	anlamca	
en	 iyi	 bir	 şekilde	 B	 seçeneğinde	 geçen	 “some 
are being left behind by foreign businesses 
= bazıları yabancı şirketlerin gerisinde kalmıştır” 
ifadesi	tamamlamaktadır.

2. Yanıt: D

	 Soru	kökü	bir	cümlede	gerekli	olan	bütün	öğelere	
sahiptir	ve	“Geçenlerde yayınlanan bir makalede 
Çin’in Dünya pirincinin çoğunu ürettiği belirtilmiş 
…” anlamına	gelmektedir.	Bu	durumda	yapılması	
gereken	 iş	 bu	 cümleyi	 anlam	 olarak	 en	 iyi	
tamamlayan	 cümleyi	 tespit	 etmektir.	 Seçenekler	
incelendiğinde	D	seçeneğinde	geçen	“… ancak 
son otuz yıldır orada pirinç yetiştirmek için 
ayrılan alan 37 milyon hektar civarından 27 
milyon hektar civarına düştü”	 ifadesi	 soru	
kökünü	 doğru	 bir	 şekilde	 tamamlar.	 Ayrıca	 bu	
seçenekte	 geçen	 “there”	 adılı	 soru	 kökünde	
geçen	“China”	 ismi	 yerine	 kullanılmış	 ve	 doğru	
yanıtın	tespitinde	ipucu	oluşturmuştur.

3. Yanıt: E

	 Soru	kökü	bir	cümlede	gerekli	olan	bütün	öğelere	
sahiptir	ve	“… arkeologların yüzleşmeleri gereken 
ilk sorulardan biri ölümün nedenidir” anlamına	
gelmektedir.	 Bu	 durumda;	 yapılması	 gereken	
iş	 bu	 cümleyi	 anlam	 olarak	 en	 iyi	 tamamlayan	
cümleyi	 tespit	 etmektir.	 Seçenekler	 arasında	
E	 seçeneğinde	 geçen	 “Hayvan kalıntılarını 
yorumlarken …” ifadesi	 soru	 kökünü	 doğru	 bir	
şekilde	 tamamlar.	 Ayrıca	 bu	 seçenekte	 geçen	
“he or she”	 adılı	 soru	 kökünde	 geçen	 “the 
archaeologist”	 ismi	 yerine	kullanılmış	 ve	doğru	
yanıtın	tespitinde	ipucu	oluşturmuştur.
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4. Yanıt: A

	 Soru	kökü	bir	cümlede	gerekli	olan	bütün	öğelere	
sahiptir	 ve	 isim	 soylu	 sözcük	 öbeğiyle	 (a rare 
gelatin–silver print of a Stieglitz photograph of 
Georgia O’Keeffe’s hands)	bitmiştir.	Bu	durumda	
seçenekleri	 incelemeye,	 bir	 ismi	 nitelemek	 için	
kullandığımız	yapı	olan	“adjective clause” yapı	
içeren	bir	cümlecikle	başlamak	akıllıca	olacaktır.	
Bu	 durumda	 “a rare gelatin–silver print of a 
Stieglitz photograph of Georgia O’Keeffe’s 
hands” ismini	 niteleyen	 bir	 “adjective clause” 
yapısını	ararız.	Seçenekler	içinde	“a rare gelatin–
silver print of a Stieglitz photograph of Georgia 
O’Keeffe’s hands”	 ismini	 doğru	 niteleyen 
“adjective clause” yapısı	 “which”	 ilgi	 zamiri	
ile	 başlayabilir.	 Böyle	 bir	 yapı	 A	 seçeneğinde	
vardır.	 Anlamsal	 olarak	 incelediğimizde	 ise,	
soru	 kökünde	 geçen	 “Bir hayırsever olan Henry 
Buhl, ... 1993’te Georgia O’Keefe’nin ellerinin 
bir Stieglitz fotoğrafının nadir bulunan jelatin–
gümüş baskısını satın aldı” ifadesini	 anlamlı	 bir	
şekilde	A	seçeneğinde	geçen	“… yıllar boyunca 
toplayacağı koleksiyonun başlangıcı olan…” 
ifadesi	 tamamlamaktadır.	 Diğer	 seçenekler	 soru	
kökünü	anlam	bütünlüğü	içinde	tamamlamadıkları	
için	doğru	yanıt	olamazlar.

5. Yanıt: C

	 Soru	kökü	bir	cümlede	gerekli	olan	bütün	öğelere	
sahiptir	ve	“… Muğla geleneksel kültürel kumaşını 
her zaman korumuştur” anlamına	gelmektedir.	Bu	
durumda	yapılması	gereken	iş	bu	cümleyi	anlam	
olarak	en	iyi	tamamlayan	cümleyi	tespit	etmektir.	
Seçenekler	incelendiğinde	C	seçeneğinde	geçen	
“… onu çevreleyen lüks turist merkezleri 
korumamasına rağmen …” ifadesi	 soru	
kökünü	 doğru	 bir	 şekilde	 tamamlar.	Doğru	 yanıt	
C	 seçeneğidir.	Ayrıca	 bu	 seçenekte	 geçen	“it ” 
adılı	 soru	 kökünde	 geçen	 “Muğla”	 ismi	 yerine	
kullanılmış	 ve	 doğru	 yanıtın	 tespitinde	 ipucu	
oluşturmuştur.
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6. Yanıt: D

	 Soru	kökü	bir	cümlede	gerekli	olan	bütün	öğelere	
sahiptir	 ve	 “… Romalılar zamanında Hierapolis 
ünlü bir kaplıcaydı” anlamına	 gelmektedir.	 Bu	
durumda	yapılması	gereken	iş	bu	cümleyi	anlam	
olarak	en	iyi	tamamlayan	cümleyi	tespit	etmektir.	
Seçenekler	incelendiğinde	D	seçeneğinde	geçen	
“… tıpkı günümüzdeki Pamukkale gibi”	ifadesi	
soru	kökünü	doğru	bir	şekilde	tamamlar.

7. Yanıt: C

	 Soru	kökü	bir	cümlede	gerekli	olan	bütün	öğelere	
sahiptir	ve	“Lojistik, 1950’lerde özellikle ABD’de bir 
iş kolu olarak kabul görmeye başladı …” anlamına	
gelmektedir.	Bu	durumda	yapılması	gereken	iş	bu	
cümleyi	anlam	olarak	en	iyi	tamamlayan	cümleyi	
tespit	 etmektir.	 Seçenekler	 incelendiğinde	 C	
seçeneğinde	 geçen	 “çünkü işler büyüdü ve 
uzaklardaki pazarlara ve kaynaklara ulaşarak 
karmaşık ikmal zincirleri yarattı”	 ifadesi	 soru	
kökünü	doğru	bir	şekilde	tamamlar.

8. 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	“Son yirmi yılda 
Latin Amerika ile Karayibler arasındaki ilerleme 
hızı etkileyici olsa da….”	 ifadesini	 seçenekler	
içinden	en	anlamlı	bir	şekilde	A	seçeneğinde	geçen	
“bölgede fakirlikten ve eşitsizlikten kaynaklanan 
büyük bir gelişim ihtiyacı vardır…” tamamlar.	
Doğru	 yanıt	 A	 seçeneğidir.	 Zaman	 uyumu	 bu	
soruda	yardımcı	olur	gibi	görünse	de	“although” 
cümlecikleri	ile	ana	cümle	arasında	zaman	uyumu	
zorunlu	 değildir.	 Kavramsal	 olarak	 A	 seçeneği	
soru	kökünü	en	iyi	şekilde	tamamlamaktadır.	
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9. Yanıt: E

	 Bu	 soru	 işlevsel	 olarak	 incelendiğinde;	 soru	
kökünde	 öznesi	 atılmak	 suretiyle	 kısaltılmış	 bir	
“adverbial clause of time” yapının	 verildiği	
görülecektir.	Bu	soru	da	olduğu	gibi	eğer	öznesi	
atılmak	 suretiyle	 kısaltılmış	 bir	 “adverbial 
clause” verilmişse	 ve	 bizden	 ana	 cümleyi	
bulmamız	istenmişse,	ilk	yapılması	gereken	ortak	
özneyi	ana	cümle	de	tespit	etmektir.	Yan	cümlede	
geçen	 “Bir zamanları haber odasında nadir 
olarak bulunan” ifadesinin	öznesinin	seçenekler	
incelendiğinde	 yalnızca	 “women”	 olabileceği	
görülecektir.	Bu	 sözcük	 yalnızca	E	 seçeneğinde	
özne	işlevindedir.

10. Yanıt: B

 As”	 bağlacı	 bulunan	 bu	 cümlede,	 neden	
cümlesinin	genel	zamanı	“present” olduğundan,	
sonuç	cümlesinin	de	genel	zamanının “present” 
olması	gerekir.	Ancak	bütün	seçenekler	belirtilen	
zamanda	 çekilmiştir.	 Bu	 durumda	 doğru	 yanıta	
soruyu	kavramsal	olarak	 inceleyerek	ulaşabiliriz.	
Anlamsal	 olarak	 ise,	 soru	 kökünde	 verilen	 “As 
most of the archaeological and paleontological 
records consist of bones = Arkeolojik ve 
paleontolojik kayıtların çoğu kemiklerden oluştuğu 
için ...” ifadesini	 anlamca	 en	 iyi	 bir	 şekilde	 B	
seçeneğinde	geçen	“skeletal remains form the 
basis for most of what we know about human 
ancestors and our evolution = iskelet kalıntıları 
atalarımız ve evrimimiz konusunda bildiğimizin 
çoğunu oluşturur”	ifadesi	tamamlamaktadır.


