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1. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 indirgenmiş	 cümlecikte	
geçen	 “told” ve “retold”	 fiilleri	 “past participle” 
oldukları	 için	 eylem	 edilgendir	 (passive).	 Bu	
durumda	 doğru	 seçenekteki	 özne	 bu	 eylemi	
yapan	 değil,	 eylemden	 etkilenen	 isim	 olmalıdır.	
Seçenekler	 içinde	 “anlatılmak” (told)	 eylemine	
konu	olabilecek	özne	seçenekleri	A	seçeneğindeki	
“folk tales”	ve	D	seçeneğindeki	“novels”	olabilir.	
Ancak	 romanlar	 (novels)	 yüzlerce	 yıl	 anlatılan	
eserler	değil,	okunan	eserlerdir.	Anlatılmaya	konu	
olabilecek	 eserler	 A	 seçeneğindeki	 “folk tales” 
(halk hikayeleri)	 olur.	 Bu	 durumda	 cümlenin	
anlamı	“Yüzlerce yıldır tekrar tekrar anlatılan halk 
hikayeleri,	tüm	toplum	için anonim eserler haline 
gelmiştir”	olur. Doğru	yanıt	A	seçeneğidir.	

2. Yanıt: C

 “While”	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	 “Yalnızca 1,7 
ton mısır aynı sonucu verirken … ”	 ifadesini	
seçenekler	 içinden	 en	 anlamlı	 bir	 şekilde	 C	
seçeneğinde	 geçen	 “Birçok çeşit plastikte 
kullanılan bir alkollü madde olan polyolun bir 
tonunu elde etmek için sekiz ton ham petrole 
ihtiyaç vardır”	ifadesi	tamamlar.	
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3. Yanıt: E 

 “But” 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	“… ancak Hitler’in ve Nazi savaş 
makinesinin yükselişini durdurmada başarısız 
oldu” ifadesini	seçenekler	içinden	anlamlı	olarak	E	
seçeneğinde	geçen	“1919’un başında Fransız dış 
politikası bir tür müttefiklik sistemi ile Almanya’yı 
zayıf tutmayı amaçlıyordu” tamamlar.	Doğru	yanıt	
E	seçeneğidir.	Kavramsal	olarak	E	seçeneği	soru	
kökünü	en	iyi	şekilde	tamamlamaktadır.	Ayrıca	bu	
seçenekte	geçen	“it”	adılı	E	seçeneğinde	geçen	
“French foreign policy”	isim	öbeğine	gönderimde	
bulunmakta	ve	doğru	yanıtın	bulunmasında	ipucu	
oluşturmaktadır.	 Bu	 durumda	 cümlenin	 anlamı:	
“1919’un başında Fransız dış politikası bir tür 
müttefiklik sistemi ile Almanya’yı zayıf tutmayı 
amaçlıyordu, ancak Hitler’in ve Nazi savaş 
makinesinin yükselişini durdurmada başarısız 
oldu.”

4. Yanıt: A

	 Cümleyi	 uygun	 bir	 şekilde	 tamamlayan	 ifadenin	
bulunması	 istenen	 bu	 tür	 soruları;	 soruyu	
kavramsal	 ve	 yapısal	 olarak	 inceleyerek	
çözebiliriz.	“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	 “On yıl önce 
Morityus’un deniz aşırı finans merkezi olma 
çabalarını eleştirenler olsa da”	ifadesini	seçenekler	
içinden	 en	 anlamlı	 bir	 şekilde	 A	 seçeneğinde	
geçen	 “ülke, amacına kısmen ulaşmıştır; çünkü 
şimdi 19 ulusal ya da uluslar arası bankaya 
evsahipliği yapmaktadır”	ifadesi	tamamlar.	Doğru	
yanıt	A	seçeneğidir.	Ayrıca	soru	kökünde	geçen	
“it”	 adılı	 A	 seçeneğinde	 geçen	 “Mauritius” 
isim	 öbeğine	 gönderimde	 bulunmakta	 ve	 doğru	
yanıtın	 bulunmasında	 ipucu	 oluşturmaktadır.	
Bu	 durumda	 cümlenin	 anlamı: “On yıl önce 
Morityus’un deniz aşırı finans merkezi olma 
çabalarını eleştirenler olsa da, ülke, amacına 
kısmen de olsa ulaşmıştır; çünkü şimdi 19 
ulusal ya da uluslar arası bankaya evsahipliği 
yapmaktadır.”
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5. Yanıt: B

	 Bu	soruda	doğru	yanıta	soruyu	kavramsal	olarak	
inceleyerek	 ulaşabiliriz.	 Soru	 kökünde	 geçen	
“Ona göre, şiir temel olarak gerçekleri gözden 
kaçırma uğraşıdır ... ”	ifadesini	seçenekler	içinden	
en	 anlamlı	 bir	 şekilde	 B	 seçeneğinde	 geçen	
“nesir temel olarak gerçekleri ortaya çıkarma 
ve sergileme aracıyken ”	 ifadesi	 tamamlar.	
Ayrıca	 bu	 seçenekte	 geçen	 “them”	 adılı	 soru	
kökünde	geçen	“facts”	isim	öbeğine	gönderimde	
bulunmakta	ve	doğru	yanıtın	bulunmasında	ipucu	
oluşturmaktadır.	 Bu	 durumda	 cümlenin	 anlamı: 
“Ona göre, nesir temel olarak gerçekleri ortaya 
çıkarma ve sergileme aracıyken şiir gerçekleri 
gözden kaçırma uğraşıdır.”

6. Yanıt: C

	 Bir	 ismi	 nitelemek	 için	 kullandığımız	 yapıya	
“adjective clause”	 deriz.	 Bu	 cümlede	 “water” 
ismini	 niteleyen	bir	“adjective clause”	 yapısına	
ihtiyaç	 vardır.	 Bu	 yapıdaki	 görevi	 özne	 olan	
isimleri	 nitelemek	 için	 “that / who / which” 
ilgi	 zamirlerinden	 birini	 kullanırız.	 Bu	 nedenle,	
seçenekler	 içerisinde	 “water”	 ismini	 doğru	
niteleyen	 “adjective clause” yapısı	 “which / 
that”	 ilgi	 zamiri	 ile	 başlamalıdır.	 Bu	 kapsamda;	
yalnızca	 C	 seçeneği	 soru	 kökünü	 doğru	 bir	
şekilde	 tamamlamaktadır.	 Anlamsal	 olarak	
incelediğimizde	 ise;	 Soru	 kökünde	 geçen	 “Ayın 
daha önceden ziyaret edilmemiş dağlarına 
ve kutup bölgelerine yapılan keşifler, … su 
arayışlarına yardımcı olacaktır”	 ifadesini	 anlamlı	
bir	 şekilde	C	seçeneğinde	geçen	“… gelecekte 
ayda NASA tarafından kurulacak üs için hayati 
olacak olan …”	ifadesi	tamamlamaktadır.
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7. Yanıt: D

	 Koşul	 cümleleri	 ile	 bağlı	 oldukları	 ana	 cümleler	
arasında	mutlaka	bir	zaman	uyumu	vardır.	Temel	
olarak	koşul	cümleleri	zamana	göre	çekilirken	ana	
cümleler	 mütekabil	 modal	 (kiplik)	 yapılar	 içerir.	
Bu	 soru	 kökü	 incelendiğinde	 Type	 2	 türünde	
bir	 koşul	 cümleciğinin	 ana	 cümlesinin	 verilmiş	
olduğu	 “would”	 kipliğinden	 anlaşılmaktadır.	
Aşağıdaki	tabloda	görüleceği	gibi	ana	cümlesinde	
“would+V1”	olan	koşul	cümleleri	şimdiki	zamanın	
gerçeğe	 aykırı	 durumlar	 için	 kullanıldığı	 ve	 ana	
fiilin	“V2”	olarak	çekildiği	cümlelerdir.	Seçenekler	
incelendiğinde	 yalnızca	 D	 seçeneğinin	 bir	 koşul	
cümlesi	 olduğu	 ve	 bu	 cümlenin	 zamanının	 da	
soru	 köküyle	 uyumlu	 olduğu	 görüldüğünden	
doğru	yanıt	bu	seçenektir.	Ayrıca,	soru	kökünde	
geçen	“it”	 adılı	D	seçeneğinde	geçen	“China’s 
growth rate” yerine	kullanılmış	ve	doğru	yanıtın	
tespitinde	ipucu	oluşturmuştur.	Bu	soru	kavramsal	
olarak	 incelendiğinde	 ise	 soru	 kökünde	 geçen	
“Yurt içinde ve yurt dışında bir afet olarak kabul 
edilecektir”	 ifadesini	 D	 seçeneğinde	 verilen	
“Çin’in büyüme oranı yüzde beşe ya da yüzde 
beşin altına düşerse…”	 ifadesi	 tamamlar.	 Bu	
durumda	cümlenin	anlamı:	 “Çin’in büyüme oranı 
yüzde beşe ya da yüzde beşin altına düşerse, 
yurt içinde ve yurt dışında bir afet olarak kabul 
edilecektir.”

 Ek Gramer Açıklaması: Koşul Cümlelerinde 
Zaman Uyumu

	 Temel	olarak	üç	tip	koşul	cümleciği	vardır:

  CONDITIONAL CLAUSE

TYPE 1 If + present tense (V1)

TYPE 2 If + past tense (V2) / could + V1

TYPE 3 If + past perfect tense / could have V3

MAIN CLAUSE

TYPE 1 present tense / future / modal + V1

TYPE 2 could / would / might + V1

TYPE 3 might / would / could + have + V3
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8. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 nesnesi	 eksik	 bir	 edat	 (over) 
verildiğinden,	 nesne	 olarak	 bir	 soru	 kelimesi	 ya	
da	“whether”	ile	başlayan	bir	“noun clause”	yapı	
tespit	edilmelidir.	Belirtilen	bağlaçla	başlayan	tek	
seçenek	E	olduğundan,	doğru	yanıt	bu	seçenektir.	
Anlamsal	 olarak	 incelediğimizde	 ise,	 soru	
kökünde	 verilen	 “Küresel ısınma tartışmasının 
başlangıç yıllarında … konusunda büyük bir 
görüş ayrılığı vardı”	 ifadesini	 anlamlı	 bir	 şekilde	
E	seçeneğinde	verilen	“… gezegenin gerçekten 
ısınıp ısınmadığı…”	ifadesi	tamamlamaktadır.

9. Yanıt: C

 “Because”	 bağlacı	bulunan	bu	cümlede,	neden	
cümlesinin	genel	zamanı	“present” olduğundan,	
sonuç	cümlesinin	genel	zamanının	da	“present” 
olması	 gerekir.	B	 seçeneği	 dışındaki	 seçenekler	
belirtilen	 genel	 zamandadır.	 Bu	 durumda	 doğru	
yanıta	 soru	 kökünü	 ve	 B	 seçeneği	 dışındaki	
seçenekleri	 kavramsal	 olarak	 inceleyerek	
ulaşabiliriz.	 Anlamsal	 olarak	 ise,	 soru	 kökünde	
verilen	 “Because Brazil’s exports include a wide 
variety of valuable raw materials …” = “Brezilya’nın 
ihracatı pek çok türde değerli hammadde içerdiği 
için…” ifadesini	 anlamca	 en	 iyi	 C	 seçeneğinde	
verilen	 “…the country has had huge earnings 
in foreign currency over the past few years” = 
“… ülkeye son birkaç yıldır dev döviz girdileri 
olmuştur”	 ifadesi	 tamamlamaktadır.	 Doğru	 yanıt	
C	 seçeneğidir.	 Ayrıca	 bu	 seçenekte	 geçen	“the 
country” öbeği	 soru	 kökünde	 geçen	 “Brazil” 
ismi	yerine	kullanılmış	ve	doğru	yanıtın	tespitinde	
ipucu	oluşturmuştur.
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10. Yanıt: E

 “When” bağlacı	 bulunan	 bu	 cümlede,	 zaman	
cümlesinin	 genel	 zamanı	 “past” olduğundan,	
ana	 cümlenin	 de	 genel	 zamanının	 “past/past 
perfect” olması	 gerekir.	 Bu	 nedenle	 seçenekler	
arasında	 genel	 zamanı	 “present perfect” olan	
D	seçeneği	kolaylıkla	elenebilir.	Diğer	seçenekler	
arasında	ise	doğru	yanıta	seçenekleri	kavramsal	
olarak	 incelenerek	 ulaşabilir.	 Kavramsal	 olarak	
incelendiğinde	 ise,	 soru	 kökünde	 verilen	
“1981’de François Mitterrand Fransız bankalarını 
millileştirdiğinde...” ifadesini	 anlamca	 en	 iyi	 bir	
şekilde	E	seçeneğinde	geçen	“devletin onları daha 
iyi yöneteceğini düşündüğü için öyle yaptı”	ifadesi	
tamamlamaktadır.	 Doğru	 yanıt	 E	 seçeneğidir.	
Ayrıca	 bu	 seçenekte	 geçen	 “he”	 şahıs	 zamiri	
soru	kökünde	geçen “François Mitterrand” ismi	
yerine	 kullanılmış	 ve	 doğru	 yanıtın	 tespitinde	
ipucu	 oluşturmuştur.	 Diğer	 seçenekler	 soru	
kökünü	 kavramsal	 olarak	 doğru	 bir	 şekilde	
tamamlamadıkları	için	doğru	yanıt	olamazlar.


