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1. Yanıt: C

	 Sorudaki	 cümlede	 tezat	 ilişkiler	 ifade	 eden	
“although”	ile	başlayan	zarf	cümleciği	verilmiştir.	
Bu	 tip	 zarf	 cümleciklerinde	 zaman	 uyumu	
aranmayacağından,	anlama	göre	sonuca	gitmek	
gerekir.	 Sorudaki	 cümlenin	 anlamı	 “Klasik IQ 
testlerinin üniversite derecelerini iyi tahmin 
etmelerine rağmen, …”	olduğuna	göre,	cümleyi	
anlamca	 en	 iyi	 tamamlayacak	 seçenek	 C	 olur:	
“daha sonraki iş başarısını tahmin etmede 
daha az geçerlidir.”

2. Yanıt: B

	 Soruda	verilen	cümle	“because”	ile	başlayan	ve	
neden	belirten	 bir	 cümledir.	Devamında	gelmesi	
gereken	 sonuç	 belirten	 cümleyi	 bulmamız	
istenmektedir.	 Neden	 /	 sonuç	 cümlelerinde	 de	
zaman	 uyumu	 şartı	 aranmayacağından,	 doğru	
yanıtı	 seçenekleri	 anlama	 odaklı	 inceleyerek	
bulabiliriz.	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	
“İşsizlik artıp ücretler düşüyor olduğundan, 
…”	 olacağına	 göre,	 bu	 ifadeyi	 anlamca	 doğru	
olarak	 B	 seçeneğindeki	 cümle	 tamamlayacaktır:	
“Amerikalılar doğal olarak ekonomik 
durumdan endişeliler.”

3. Yanıt: D

	 Soru	 kökündeki	 cümlede	 geçen	 “his”	 sözcüğü	
boşluğa	 gelmesi	 gereken	 cümleyi	 tahmin	
etmemizde	 yardımcı	 bir	 ipucu	 olabilir.	 Diğer	 bir	
deyişle,	 bu	 sözcük	 boşluğa	 gelecek	 cümlenin	
öznesine	 işaret	 edebilir.	 Bunun	 yanı	 sıra	
anlama	 da	 dikkat	 etmek	 gerekir,	 zira	 bu	 ipucu	
yüzde	 yüz	 geçerli	 olabilecek	 bir	 ipucu	 değildir.	
Ama	 sorgulamaya	 bu	 noktadan	 başlamamızda	
yarar	 olabilir.	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	
“Luhrmann’ın New York eleştirmenleri onun 
La Bohème’in yeni prodüksiyonu hakkında ne 
düşünürlerse düşünsünler, …”	olduğuna	göre,	
cümleyi	 anlamca	 doğru	 tamamlayacak	 ifade	 D	
seçeneğindeki	 “o, bu operaya kesinlikle yeni 
bir nefes getirmiştir”	 olacaktır.	 Seçenekleri	
kendi	 içinde	 değerlendirecek	 olursak,	 zaman	
kalıbı	 bakımından	 uygun	 olmayacak	 A,	 B	 ve	 C	
seçenekleri	öncelikle	elenebilir.	
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4. Yanıt: E

	 Bir	 ismi	 nitelemek	 için	 kullandığımız	 cümleciğe	
“adjective clause”	 deriz.	 Soru	 kökünde	 geçen	
“when”	 ilgi	 zamirinin	 niteleyebileceği	 bir	 zaman	
zarfı	 (during the late 1970s and through the 
1980s)	E	seçeneğinde	verilmiştir.	

5. Yanıt: D

	 Bu	soru	 işlevsel	olarak	 incelendiğinde “as soon 
as”	 bağlacı	 bulunan	 bu	 cümlede,	 yan	 cümlenin	
genel	zamanı	“past”	olduğundan,	genel	zamanın	
“present” olduğu	E	 seçeneği	 elenir.	 Kavramsal	
olarak	 incelendiğinde	 ise,	 soru	 kökünde	
geçen,	 “Her iki ülke 1991’de Yugoslavya’dan 
bağımsızlığını kazanır kazanmaz ...”	 ifadesini	
“Hırvatistan’la Slovenya arasındaki çatışma ....” 
en	anlamlı	bir	şekilde	tamamlar.	

 EK GRAMER AÇIKLAMASI

 AS SOON AS = .... olur olmaz = JUST AFTER

 Present	(Simple	Present	+	Simple	Present)

 He goes into the kitchen as soon as he enters 
home.

 Simple	Future	+	Present	Perfect

 I will retire as soon as I have finished my 
mandatory service.

 Simple	Past	+	Simple	Past	/	Past	Perfect

 He left home as soon as she (had) called me.

6. Yanıt: A

	 Yan	 cümlede	 beklentinin	 yaratılıp	 ana	 cümlede	
reddedildiği	 cümlelerde “concessive contrast” 
bağlacı	 olan	 “though, although, even though, 
… vb.”	 kullanılır.	 Bu	 soruda	 soru	 kökünde	
geçen	 “Mayalar hiçbir zaman homojen bir grup 
olmamalılarına rağmen”	 ifadesini	 anlamca	en	 iyi	
A	seçeneğinde	geçen	“Aynı yaradılış efsanesine 
inanırlardı ve aynı Tanrılara taparlardı” 
tamamlamaktadır.	 Bu	 seçenekte	 geçen	 “they” 
adılı	da	soru	kökünde	geçen	“the Maya”	isminin	
yerine	kullanılmıştır.	Bir	kez	daha	gönderim	yapan	
ifadeler	doğru	yanıtı	bulmamıza	yardımcı	oldu.
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7. Yanıt: B

 Soru kökünde “for”	 ilgecinden	 sonra	 nesne	
durumunda	“whatever”	soru	kelimesiyle	başlayan	
bir	 “Noun Clause”	 kullanılmıştır.	 Bu	 durumda	
zaman	uyumu	olan	ve	“for” ile	başlayan	bir	edat	
öbeği	alabilecek	bir	cümleyi	seçenekler	arasında	
aramalıyız.	 Zamanları	 uymadığından	 D	 ve	 E	
seçenekleri	 elenebilir.	 A	 seçeneğinin	 yüklemini	
(was impressed) “by / with”	 ilgeçlerinden	 biri	
tamamlayabilir	 ve	 bu	 nedenle	 bu	 seçenek	 de	
işlevsel	 olarak	 soru	 kökünden	 önce	 gelemez.	 C	
seçeneğinden	 sonra	 soru	 kökünde	 kullanılan	
“for”	 ilgeci	 gelemeyeceğinden	 doğru	 yanıt	
olamaz.	 B	 seçeneğinde	 ise	 kullanılan	 “ready” 
sıfatından	 sonra	 “for”	 edatı	 gelebileceğinden	
doğru	yanıt	B	seçeneğidir.	

8. Yanıt: E

	 Yan	 cümlede	 beklentinin	 yaratılıp	 ana	 cümlede	
reddedildiği	 cümlelerde	 “concessive contrast” 
bağlacı	 olan	 “though, although, even though, 
… vb.”	kullanılır.	Bu	soruda	soru	kökünde	geçen	
“Birçok eski toplumun yazıtlarında ve yasalarında 
evlat edinmeden bahsedilmesine rağmen …” 
ifadesini	 anlamca	 en	 iyi	 E	 seçeneğinde	 geçen	
“19. yüzyılın ortalarına kadar bu tür hiçbir kanun 
yoktu”	 ifadesi	 tamamlamaktadır.	 Bu	 seçenekte	
geçen	“such laws”	adılı	da	soru	kökünde	geçen	
“the legal codes”	 isminin	 yerine	 kullanılmıştır.	
Bir	kez	daha	gönderim	yapan	ifadeler	doğru	yanıtı	
bulmamıza	yardımcı	oldu.

9. Yanıt: C

	 Soru	kökü	bir	cümlede	gerekli	olan	bütün	öğelere	
sahiptir	 ve	 “Kuzey Kutbundan Hindistan’a 
ulaşmaya çalışırken, Sir Richard Chancellor ve 
Stephen Burrough 1553’te Beyaz Deniz’e yelken 
açtılar,” anlamına	gelmektedir.	Bu	durumda,	temel	
olarak	 yapılması	 gereken	 iş	 bu	 cümleyi	 anlam	
olarak	en	iyi	tamamlayan	cümleyi	tespit	etmektir.	
Seçenekler	 incelendiğinde	 C	 seçeneğinde	
geçen	“ancak fırtına ve buz yüzünden daha fazla 
ilerleyemediler”	 ifadesi	 soru	 kökünü	 doğru	 bir	
şekilde	tamamlar.	
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10. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 ana	 cümle	 verilmiş	 ve	 bizden	 bu	
ana	cümleyi	en	anlamlı	bir	şekilde	tamamlayacak	
yan	 cümleyi	 bulmamız	 istenmiştir.	 Bu	 durumda	
doğru	yanıtı	bulmak	için	ana	cümleyi	anlam	olarak	
en	 iyi	 tamlayan	 cümleyi	 aramalıyız.	 Seçenekler	
incelendiğinde,	 soru	 kökünde	 geçen	 “Aramaic 
(eski Suriye’ye ait) diller M.Ö. 12. yüzyıldan İslam’ın 
ortaya çıktığı an olan .... –ya kadar Mezopotamya 
ve Suriye’de geçerli olan diyalektlerdi”	 ifadesini	
anlamlı	 bir	 şekilde	 D	 seçeneğinde	 geçen	 “… 
Aramaic’in Arapça tarafından yeri alınınca” 
ifadesinin	 tamamladığı	 görülecektir.	 A	 seçeneği	
zaman	 bakımından,	 diğer	 seçenekler	 ise	 anlam	
bakımından	uyumsuzdur.	


