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1. Yanıt: C

 Soru kökünde “Sergideki goblenlerin bazıları 
yerel hayatın temsilleri olmasına karşın…” 
şeklinde	 tamamlanması	 gereken	 genel	 zamanı	
“present”	olan	bir	zıtlık	cümlesi	verilmiştir.	Doğru	
yanıtın	gene	bu	konuyla	ilgili	ancak	zıt	bir	görüşe	
yer	 vermesi	 gerekir.	 Seçenekler	 kavramsal	
olarak	incelendiğinde	ise	soru	kökünü	en	anlamlı	
olarak	C	seçeneğinde	geçen	“diğerleri meyveleri, 
çiçekleri, ağaçları ve benzeri şeyleri resmeder” 
ifadesi	tamamlar.

2. Yanıt: A

 Soru kökünde “Amerika’dan kaynaklanan 
uluslararası baskılarla karşı karşıya kalırsa …” 
şeklinde	 tamamlanması	 gereken	 genel	 zamanı	
“present”	 olan	 bir	 şart	 (if)	 cümlesi	 verilmiştir.	
Öncelikle	 soru	 kökünde	 bir	 şart	 (if)	 cümlesi	
verildiğinden	ve	bu	tür	cümlelerde	zaman	uyumu	
gerektiğinden	 doğru	 yanıtın	 genel	 zamanın	 da 
“present”	 olmalıdır.	 A,	 D	 ve	 E	 seçeneklerinin	
genel	zamanı	“present” olduğundan	doğru	yanıt	
bu	seçeneklerden	herhangi	biri	olabilir.	Seçenekler	
kavramsal	olarak	incelendiğinde	ise	soru	kökünü	
en	 anlamlı	 olarak	 A	 seçeneğinde	 geçen	 “İran 
petrol kaynaklarını yıkma tehdidini savurdu” 
ifadesi	tamamlar.	Doğru	yanıt	A	seçeneğidir.	Soru	
kökündeki “it”	adılı	doğru	yanıtta	geçen	“İran”	ad	
öbeği	yerine	kullanılmıştır.

3. Yanıt: D

 “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	 “Son 
zamanlarda Afrika’nın GSMH’ında önemli 
iyileşmeler olsa da….”	 ifadesini	 seçenekler	
içinden	 en	 anlamlı	 bir	 şekilde	 D	 seçeneğinde	
geçen	 “fakirlik orada diğer gelişmekte olan 
ülkelerden yüksektir” ifadesi	 tamamlar.	
Doğru	 yanıt	 D	 seçeneğidir.	 Zaman	 uyumu	 bu	
soruda	 yardımcı	 olur	 gibi	 görünse	 de	 “though” 
cümlecikleri	ile	ana	cümle	arasında	zaman	uyumu	
zorunlu	 değildir.	 Kavramsal	 olarak	 D	 seçeneği	
soru	kökünü	en	iyi	şekilde	tamamlamaktadır.
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4. Yanıt: B

	 Soru	kökü	bir	cümlede	gerekli	olan	bütün	öğelere	
sahiptir	ve	“ … bu ülkelerdeki değişimin gerçek 
hızı düş kırıklığı yaratacak bir şekilde yavaş 
olmuştur” anlamına	 gelmektedir.	 Bu	 durumda;	
yapılması	gereken	iş	bu	cümleyi	anlam	olarak	en	
iyi	tamamlayan	cümleyi	tespit	etmektir.	Seçenekler	
incelendiğinde	 B	 seçeneğinde	 geçen	 “Sahra 
çölünün alt bölümündeki ülke hükümetlerinin 
çoğu yapısal reformları desteklediklerini ifade 
etseler de …”	 ifadesi	 soru	 kökünü	 doğru	 bir	
şekilde	 tamamlar.	Soru	 kökünde	geçen	“these” 
işaret	 sıfatı	 bu	 seçenekte	 yer	 alan	 “many sub-
Saharan African governments” ismi	 yerine	
kullanılmış	 ve	 doğru	 yanıtın	 tespitinde	 ipucu	
oluşturmuştur.

5. Yanıt: A

	 Soru	kökü	bir	cümlede	gerekli	olan	bütün	öğelere	
sahiptir	 ve	 “Günümüzde Avrupa’nın çoğu 
kısmında klasik müzik okuryazarlığı düşüştedir 
…” anlamına	 gelmektedir.	 Bu	 durumda;	 temel	
yapılması	 gereken	 iş	 bu	 cümleyi	 anlam	 olarak	
en	 iyi	 tamamlayan	 cümleyi	 tespit	 etmektir.	
Seçenekler	incelendiğinde	A	seçeneğinde	geçen	
“çünkü teorisi çağdaş müzik uygulamalarının 
çok gerisindedir” ifadesi	 soru	 kökünü	 doğru	
bir	 şekilde	 tamamlar.	Bu	 seçenekte	 geçen	“its” 
zamiri	soru	kökünde	yer	alan	“classical music” 
ismi	yerine	kullanılmış	ve	doğru	yanıtın	tespitinde	
ipucu	oluşturmuştur.

6. Yanıt: D

	 Soru	 kökü	 bir	 cümlede	 gerekli	 olan	 bütün	
öğelere	 sahiptir	 ve	 “Halk bakanların kiminle 
yemek yediklerine ilgi duyabilir …” anlamına	
gelmektedir.	 Bu	 durumda,	 yapılması	 gereken	
iş	 bu	 cümleyi	 anlam	 olarak	 en	 iyi	 tamamlayan	
cümleyi	tespit	etmektir.	Seçenekler	incelendiğinde	
D	 seçeneğinde	 geçen	 “ancak bakanların 
günlük etkinliklerinin tamamen açıklığa 
kavuşturulması halkın yararına mıdır?”	ifadesi	
soru	kökünü	doğru	bir	şekilde	tamamlar.
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7. Yanıt: B

	 Soru	kökü	bir	cümlede	gerekli	olan	bütün	öğelere	
sahiptir	ve	“İngiltere’de çalışan beyazların ırkçı 
duygular ifade etmesiyle genellikle karşılaşılır 
…” anlamına	gelmektedir.	Bu	durumda,	yapılması	
gereken	 iş	 bu	 cümleyi	 anlam	 olarak	 en	 iyi	
tamamlayan	 cümleyi	 tespit	 etmektir.	 Seçenekler	
incelendiğinde	 B	 seçeneğinde	 geçen	 “çünkü 
onlar Asya’dan gelen göçlerden en fazla 
etkilenenlerdir” ifadesi	 soru	 kökünü	 doğru	 bir	
şekilde	 tamamlar.	 B	 seçeneğinde	 geçen	 “they” 
zamiri	 soru	kökünde	yer	alan	“members of the 
white working class in Britain” ismi	 yerine	
kullanılmış	 ve	 doğru	 yanıtın	 tespitinde	 ipucu	
oluşturmuştur.

8. Yanıt: A

	 Bu	 soruda	 doğru	 yanıta	 soruyu	 işlevsel	 ve	
anlamsal	 olarak	 inceleyerek	 ulaşabiliriz.	 Soru	
kökündeki “while” cümleciği	 ile	 ana	 cümle	
arasında	 “doğrudan zıtlık”	 olmalıdır.	 Bu	 soru	
anlamsal	 olarak	 incelendiğinde,	 soru	 kökünde	
verilen	 “büyük yelkenli gemiler uzun mesafe 
yarışları için kullanılırken” ifadesini	 en	 iyi	 A	
seçeneğinde	 verilen	 “küçük yelkenli botlar 
hafta sonu ve tatil gezileri için kullanılır”	 ifadesi	
tamamlar.	Bu	durumda	cümlenin	anlamı:	“Büyük 
yelkenli gemiler uzun mesafe yarışları için 
kullanılırken, küçük yelkenli botlar hafta sonu ve 
tatil gezileri için kullanılır”	olacaktır.

 İşlevsel ve kavramsal ipuçları:

 while ––––––––– larger sailing cruisers ––––––
–––––––– smaller sail boats
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9. Yanıt: B

	 Yan	 cümlede	 beklentinin	 yaratılıp	 ana	 cümlede	
reddedildiği	 cümlelerde	 “concessive contrast” 
bağlacı	 olan	 “though, although, even though, 
… vb.”	 kullanılır.	 Bu	 soruda	 soru	 kökünde	
geçen	 “Rusya’nın uzay teknolojisi ABD’deki 
NASA’nınkinden daha basit olmasına rağmen” 
ifadesini	anlamca	en	iyi	B	seçeneğinde	geçen	“hala 
güvenilir bir şekilde çalışabilir”	tamamlamaktadır.	
Bu	 seçenekte	 geçen	 “it”	 adılı	 da	 soru	 kökünde	
geçen	 “Russia’s space technology”	 ad	 öbeği	
yerine	kullanılmıştır.

 İpucu:

 Although .... still (yine de)

10. Yanıt: E

	 Bu	 soru	 işlevsel	 olarak	 incelendiğinde “as long 
as”	 bağlacı	 bulunan	 bu	 cümlede,	 yan	 cümlenin	
genel	zamanı	“past” olduğundan,	genel	zamanın	
“present” olduğu	A	 seçeneği	 elenir.	 Kavramsal	
olarak	 incelendiğinde	 ise,	 soru	 kökünde	 geçen,	
“ekonomi iyiyken ve ABD dışarıda güçlüyken 
...”	 ifadesini	 “.... Clinton’a genel ilgi yüksekti” 
anlamlı	bir	şekilde	tamamlar.

 Not:

	 Zaman	 uyumu	 genelde	 çoğu	 “zaman	 zarfı	
cümleciklerinde”	 aranır.	 Diğer	 “zarf”,	 “ilgi”	 ve	
“isim”	 cümleciklerinde	 bazen	 “zaman	 uyumu”	
olmayabilir.	


