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1. Yanıt: A

	 Soru	kökünde	verilen	“since the break–up of the 
Soviet Union”	 zaman	 belirtecinden	 dolayı	 ana	
cümlenin	 yükleminin	 “present perfect” olarak	
çekilmesi	 gerekir.	 Seçenekler	 içinde	 yalnızca	 A	
seçeneğindeki	cümlenin	yüklemi	“present perfect” 
olarak	çekilmiştir.	Anlamsal	olarak	incelediğimizde	
ise,	 soru	 kökünde	 geçen	 “Sovyetler Birliği’nin 
parçalanmasından itibaren ...”	 ifadesini	 anlamlı	
bir	şekilde	A	seçeneğinde	geçen	“… Milyonlarca 
Ukraynalı hayatlarını kazanmak için dış 
ülkelere gitmişlerdir” ifadesi	tamamlamaktadır.

2. Yanıt: B

	 Bu	 soru	 yapısal	 olarak	 incelendiğinde,	 soru	
kökünde	 yer	 alan	 cümlenin	 genel	 zamanı 
“present” olduğundan	A,	C,	D	ve	E	seçenekleri	
zaman	 uyumsuzluğundan	 elenebilir.	 Bu	 soru	
anlamsal	 olarak	 incelendiğinde	 ise,	 soru	
kökünde	 yer	 alan	 “… Avrupa Merkez Bankası 
oranları arttıramaz” sonuç	 cümlesinin	 nedeni	
B	 seçeneğinde	 geçen	 “çünkü Avrupa’nın iki 
büyük ekonomisi olan Fransa ve Almanya 
ekonomilerini teşvik etmek için düşük faize 
ihtiyaç duymaktadırlar”	ifadesidir.

3. Yanıt: D

	 Cümleyi	 uygun	 bir	 şekilde	 tamamlayan	 ifadenin	
bulunması	 istenen	bu	gruptaki	soruları,	soruların	
kavramsal	 ve	 yapısal	 olarak	 incelenmesiyle	
çözebiliriz.	 Soru	 incelendiğinde,	 soru	 kökündeki	
“while”	 cümleciğinde	 geçen	 “it”	 zamirinin	 ana	
cümlede	karşılığı	yalnızca	D	seçeneğinde	geçen	
“technology”	 ismi	 olabilir.	 Ayrıca	 “while” 
cümleciği	ile	ana	cümle	arasında	anlamsal	olarak	
“doğrudan zıtlık”	ilişkisi	olmalıdır.	Bu	soru	anlamsal	
olarak	 incelendiğinde,	 soru	 kökünde	 verilen	
“Endüstriyel Devrimin ilk on yılında, teknoloji 
Fransa’da yalnızca hükümet müdahalesinden 
değil aynı zamanda kaynaklarının bolluğundan 
dolayı yavaşlarken …” ifadesini	 en	 iyi	 D	
seçeneğinde	 verilen	 “İngiltere’de teknoloji, 
yeni endüstriyel ihtiyaçlardan dolayı gelişti” 
ifadesi	 tamamlar.	Bu	durumda	 cümlenin	 anlamı:	
“Teknoloji; Endüstriyel Devrimin ilk on yılında, 
Fransa’da yalnızca hükümet müdahalesinden 
değil aynı zamanda kaynaklarının bolluğundan 
dolayı yavaşlarken, İngiltere’de yeni endüstriyel 
ihtiyaçlardan dolayı gelişti”	olacaktır.
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4. Yanıt: A

	 Bu	 soruya	 en	 doğru	 yanıtı,	 soruyu	 kavramsal	
olarak	 inceleyerek	 verebiliriz.	 Soru	 kökünde	
verilen	 “… hem Latinceyi hem de Yunancayı 
iyi okuyabiliyordu ve yüzme ve boksta 
mükemmelliğe ulaşmıştı”	ifadesinin	en	anlamlı	bir	
şekilde	 A	 seçeneğinde	 geçen	 “Lord Byron 17 
yaşındayken Cambridge’e girdiğinde ...”	ifadesi	
tamamlar.	Bu	soru	işlevsel	olarak	incelendiğinde,	
soru	 kökünün	 anlamlı	 bir	 cümle	 oluşturmak	 için	
gerekli	 bütün	 öğelere	 (özne	 +	 yüklem	 +	 nesne)	
sahip	olduğu	ve	genel	zamanında “past” olduğu	
görülecektir.	Bu	durumda	seçenekler	arasında	ilk	
aranacak	 yan	 cümle	 türü	 genel	 zamanı	 “past” 
olan	bir	“adverbial clause” yapısıdır.	Bu	şartları	
B,	C,	D	 ve	E	 seçenekleri	 karşılar.	Ancak	 anlam	
olarak	yalnızca	A	seçeneği	soru	kökünü	doğru	bir	
şekilde	tamamlamaktadır.	

5. Yanıt: D

	 Bu	 soru	 işlevsel	 olarak	 incelendiğinde,	 soru	
kökünün	anlamlı	bir	cümle	oluşturmak	için	gerekli	
bütün	 öğelere	 (özne	 +	 yüklem	 +	 nesne)	 sahip	
olduğu	 ve	 cümlenin	 zamanının	 “past” olduğu	
görülecektir.	 Bu	 durumda	 seçenekler	 arasında	
ilk	aranacak	yan	cümle	türü	genel	zamanı	“past” 
olan	bir	yan	cümledir.	Zaman	uyumsuzluğundan	
A,	 B	 ve	C	 seçenekleri	 elenebilir.	 Zaman	 uyumu	
olan	D	 ve	E	 seçenekleri	 arasında	 doğru	 yanıta,	
soru	 kökünü	 anlamsal	 olarak	 hangisi	 en	 iyi	
tamamlıyorsa	 onu	 seçerek	 ulaşabiliriz.	 Bu	
durumda	iki	cümle	anlamsal	olarak	incelenmelidir.	
Anlamsal	olarak	incelendiğinde	ise	soru	kökünde	
geçen	 “.... G8 tarafından sunulan yardım paketi 
boşa gidebilir”	 ifadesini	 en	 anlamlı	 bir	 şekilde	D	
seçeneğinde	 geçen	 “Sahra’nın altında kalan 
Afrika’da devlet harcamaları yönetiminde 
gelişmeler olmadıkça” tamamlar.
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6. Yanıt: B

	 Soru	kökü	bir	cümlede	gerekli	olan	bütün	öğelere	
sahiptir	 ve	 isim	 soylu	 bir	 sözcükle	 bitmiştir.	
Bu	 durumda;	 seçenekleri	 incelemeye,	 bir	 ismi	
nitelemek	için	kullandığımız	yapı	olan “adjective 
clause” yapı	 içeren	 bir	 cümlecikle	 başlamak	
akıllıca	olacaktır.	Bu	cümlede	“in some countries” 
ismini	 niteleyen	bir “adjective clause” yapısına	
ihtiyaç	 vardır.	 Seçenekler	 içinde	 “supernatural 
appearance”	 ismini	 doğru	 niteleyen	 “adjective 
clause” yapısı	 “where”	 ilgeci	 ile	 başlamalıdır.	
Böyle	 bir	 yapı	 B	 seçeneğinde	 vardır.	 Anlamsal	
olarak	 incelediğimizde	 ise,	 soru	 kökünde	 geçen	
“Dünya çapındaki pazar araştırması futbolun ... 
bazı ülkelerde milyonları çektiğini göstermiştir” 
ifadesini	anlamlı	bir	şekilde	B	seçeneğinde	geçen	
“… birkaç yıl öncesinde insanların futbola ilgi 
duymadıkları …” ifadesi	tamamlamaktadır.	Diğer	
seçenekler	 soru	 kökünü	 anlam	 bütünlüğü	 içinde	
tamamlamadıkları	 için	 doğru	 yanıt	 olamazlar.	
Ayrıca	 B	 seçeneğinde	 bulunan	 “it”	 adılı	 soru	
kökünde	 geçen	 “football”	 sözcüğü	 yerine	
kullanılmıştır	 ve	 doğru	 cevabın	 tespitinde	 ipucu	
olmuştur.	

7. Yanıt: A

	 Soruda	 verilen	 cümleden	 önce	 seçenekleri	
inceleyecek	 olursak,	 seçeneklerin	 hiçbiri	 zaman	
uyumu	 şartını	 gerektirecek	 zarf	 cümleciği	
içermemektedir.	 Bu	 durumda	 soruyu	 doğru	
yanıtlayabilmek	 için	 yapısal	 ipuçlarından	
yararlanamayacağız	 demektir.	 Bu	 durumda	
öncelikle	 soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamına	
bakalım.	 Cümlenin	 Türkçe	 anlamı	 “Oldukça 
yakın zamana kadar, yönetim ödemelerde 
cömert artışlarla huzuru satın alabilirdi” 
olduğuna	 göre,	 sanki	 ima	 edilmeye	 çalışan	 şey,	
“günümüzde durumun değiştiği”	 yönündedir.	
Bu	 mantıklı	 çıkarım	 doğrultusunda	 seçenekleri	
incelediğimizde,	hiç	de	yanılmadığımızı	görür	ve	
doğru	yanıtın	A	olacağını	görürüz:	“… fakat artık 
bu kolay bir tercih değil.”
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8. Yanıt: E

	 Bu	 soruyu	 yanıtlarken	 yapısal	 ipucu	
bulunmadığından,	 anlam	 odaklı	 çalışmamız	
gerekecektir.	 Soru	 kökünde	 verilen	 “Why 
should astronauts be sent into space  
... ?” (Astronotlar neden uzaya gönderilmelidir / 
gönderilsin?) sorusunu	anlam	bakımından	en	 iyi	
tamamlayacak	 ifade	 E	 seçeneğindeki	 “if there 
is nothing meaningful for them to do there” 
(eğer onlar için orada yapılacak mantıklı bir şey 
yoksa)	olur.	Cümleyi	bir	bütün	olarak	ifade	edecek	
olursak,	cümlenin	anlamı	“Eğer onlar için orada 
yapacak mantıklı bir şey yoksa, astronotlar 
neden uzaya gönderilsin?”	olacaktır.	

9. Yanıt: C

	 Soruda	 iki	 virgül	 arasına	 bir	 yan	 cümle	 gelmesi	
gerekiyor.	 Sorudaki	 boşluk	 özneden	 sonra	
geldiğine	 göre,	 ilk	 akla	 gelen	 özneyi	 niteleyen	
bir	 sıfat	 yan	 cümleciği	 olacaktır.	 Ancak	 özne	
konumdaki	“No one event” anlamı	itibariyle	(hiçbir 
olay) kesin	bir	netlik	ifade	ettiğinden,	normal	olarak	
bir	 sıfat	 cümlesiyle	 tanımlanmayı	 gerektirmez.	
Sorudaki	cümlede	zaman	“can reorder”	yüklem	
öbeğinden	 dolayı	 “present” olduğundan,	
zamanca	uyumsuz	olan	A,	D	ve	E	seçeneklerini	
göz	 ardı	 edebiliriz.	 Diğer	 iki	 seçeneği	 anlamı	
bakımından	 incelediğimizde,	 C	 seçeneğinin	
cümleyi	 anlamlı	 şekilde	 tamamladığını	 görürüz:	
“Hiçbir olay, ne kadar şok edici olursa olsun, 
siyasete hiçbir ülkede ABD’de olduğu kadar 
kalabalık bir kitle tarafından yeniden şekil 
veremez.”	 B	 seçeneğinde	 yer	 alan	 “the more 
dangerous”	ifadesindeki	karşılaştırmayı	mümkün	
kılacak	 iki	 benzer	 unsur	 cümlede	 olmadığından,	
ifade	anlamsız	olur.
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10. Yanıt: D

	 Sorudaki	 cümlenin	 başında	 yer	 alan	 “since” 
bağlaç	olarak	“because”	anlamına	gelir.	Bununla	
birlikte	 bir	 ilgeç	 olarak	 arkasından	 “simple 
past”	zamanlı	bir	cümle	gelmesi	durumunda	ise,	
“present perfect” zamanlı	 cümlelerde	 zaman	
belirteci	 olur.	 Bu	 soruda	 “since”	 sözcüğünden	
sonra	 gelen	 cümlenin	 zamanı “present” 
olduğuna	göre,	bu	cümlede	neden	/	sonuç	ilişkisi	
olduğu	açıktır.	Neden	/	sonuç	cümlelerinde	zaman	
uyumu	 şartı	 aranmaz.	 Soruda	 verilen	 cümlenin	
anlamı	“Geçen yüzyılın belli temel gerçeklerini 
görmezden geldiğinden, …” olduğuna	göre,	bu	
ifadeyi	anlam	bakımından	en	iyi	D	seçeneğindeki	
cümle	tamamlayacaktır:	“… gerçeğin çarpıtılmış 
bir resmini sunuyor.” Yapısal	 bakımdan	
eleyebileceğimiz	tek	seçenek,	bir	bileşik	cümlede	
başkaca	 bir “past”	 olay	 olmadan	 tek	 başına	
kullanımı	 doğru	 olmayan	 “past perfect” zaman	
yapısının	kullanıldığı	B	seçeneği	olur.


