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1. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 ana	 cümle	 verilmiş	 ve	 bizden	
bu	 ana	 cümleyi	 anlamlı	 şekilde	 tamamlayacak	
yan	 cümleyi	 bulmamız	 istenmiştir.	 Seçenekler	
incelendiğinde	 bütün	 seçeneklerin	 “adverbial 
clause” oldukları	 görülmektedir.	 A,	 C	 ve	 E	
seçenekleri	 birer	 koşul	 cümleciğidir.	 Bildiğimiz	
gibi	 koşul	 cümleleri	 zaman	 uyumu	 ister	 ve	 ana	
cümlede	 genel	 olarak	 kiplik	 (modal)	 kullanılır.	
Hiçbir	 zaman	 koşul	 cümlelerinden	 sonra	 gelen	
ana	 cümlede,	 eylem	 soru	 kökünde	 olduğu	
gibi	 “simple past tense” olarak	 çekilmez.	 D	
seçeneğinde	 kullanılan	 cümlecik	 ise	 bir	 neden	
cümlesidir	 ve	 “present tense” kullanıldığından	
soru	 köküyle	 zaman	 olarak	 uyumlu	 değildir.	
Seçenekler	 kavramsal	 olarak	 incelendiğinde	
ise,	 soru	 kökünde	 geçen	 “... Truva kahramanı 
Hector, vücudunu Truva duvarlarının etrafında 
sürükleyen Achilles tarafından öldürülmüştür” 
ifadesini	anlamlı	bir	şekilde	B	seçeneğinde	geçen	
“Homer’in İlyada’sından öğrendiğimiz gibi …” 
ifadesinin	tamamladığı	görülecektir.

2. Yanıt: B

	 Soru	 kökü	 incelendiğinde	 bir	 edattan	 sonra	
kullanılan	 bir	 isim	 cümleciğinin	 sorgulandığı	
anlaşılacaktır.	 Seçeneklerin	 tamamında	 isim	
cümlecikleri	verilmiştir.	Ancak	soru	kökünde	verilen	
bir	 ilgeç	olan	“of”	sözcüğünden	sonra	“that”	 ile	
başlayan	 bir	 isim	 cümleciği	 gelemeyeceğinden	
A,	 C	 ve	 E	 seçenekleri	 doğru	 yanıt	 olamaz.	 Bu	
durumda	 soru	 kökünü	 yapısal	 olarak	 B	 ve	 E	
seçenekleri	 tamamlayabilir.	 Bu	 durumda	 iki	
seçenek	 arasında	 soru	 kökünü	 anlamlı	 şekilde	
tamamlayan	 seçenek	 doğru	 yanıttır.	 Bu	 iki	
seçenek	 kavramsal	 olarak	 incelendiğinde	 ise,	
soru	kökünde	geçen	“... sorusu siyasi çevrelerde 
sık sık sorulur”	 ifadesini	 anlamlı	 bir	 şekilde	 B	
seçeneğinde	 geçen	 “Yöntemin sonucu haklı 
çıkarıp çıkarmadığı …”	 ifadesinin	 tamamladığı	
görülecektir.	
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3. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 ana	 cümle	 verilmiş	 ve	 bizden	
bu	 ana	 cümleyi	 anlamlı	 şekilde	 tamamlayacak	
yan	 cümleyi	 bulmamız	 istenmiştir.	 Seçenekler	
incelendiğinde	 bütün	 seçeneklerin “adverbial 
clause” olduğu	 görülmektedir.	 Yalnızca	 B	 ve	C	
seçenekleri	 zaman	 uyumundan	 elenebilir.	 Bu	
durumda	 doğru	 yanıtı	 bulmak	 için	 ana	 cümleyi	
anlam	olarak	en	iyi	tamlayan	cümleyi	aramalıyız.	
Seçenekler	 incelendiğinde,	 soru	 kökünde	 geçen	
“Avro bölgesinin ekonomisi ... bir bütün olarak 
uzun vadede yarar görecektir”	 ifadesini	 anlamlı	
bir	 şekilde	 E	 seçeneğinde	 geçen	 “Avro’nun 
yükselmesiyle kısa vadede üreticiler zarar 
görseler de …” ifadesinin	 tamamladığı	
görülecektir.	

4. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 ana	 cümle	 verilmiş	 ve	 bizden	
bu	 ana	 cümleyi	 anlamlı	 şekilde	 tamamlayacak	
yan	 cümleyi	 bulmamız	 istenmiştir.	 Seçenekler	
incelendiğinde	 bütün	 seçeneklerin	 “adverbial 
clause” olduğu	görülmektedir.	Bu	durumda	doğru	
yanıtı	 bulmak	 için	 ana	 cümleyi	 anlam	 olarak	 en	
iyi	 tamlayan	 cümleyi	 aramalıyız.	 Seçenekler	
incelendiğinde,	 soru	 kökünde	 geçen	 “... zengin 
Kuzey kesimlerde artıyor”	 ifadesini	 anlamlı	 bir	
şekilde	 D	 seçeneğinde	 geçen	 “Doğum oranı 
daha fakir ve daha geleneksel olan Güney 
İtalya’da azalırken …”	 ifadesinin	 tamamladığı	
görülecektir.	 Doğru	 yanıt	 D	 seçeneğidir.	 Soru	
kökünde	 geçen	 “they”	 adılı	 da	 D	 seçeneğinde	
geçen	“birth rates”	 isminin	yerine	kullanılmıştır.	
Bir	kez	daha	gönderim	yapan	ifadeler	doğru	yanıtı	
bulmamıza	yardımcı	oldu.
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5. Yanıt: A

	 Soruda	 neden	 /	 sonuç	 ifade	 eden	 bileşik	
cümle	 yapısının	 yan	 cümlesini	 oluşturan	
neden	 bölümü	 verilmiştir.	 Cümlenin	 soruda	
verilen	 kısmının	 anlamı	 “Letonya’nın etnik 
kimliği tarih boyunca yabancı hükümdarlar 
tarafından bastırıldığından, …” olduğuna	göre,	
cümleyi	 anlamca	 doğru	 tamamlayacak	 ifade	
A	 seçeneğindeki	 “yeni Letonya cumhuriyeti 
etnik Letonyalılara vatandaşlığı kısıtlayan katı 
vatandaşlık kanunları oluşturmuştur” ifadesi	
olacaktır.	 B	 seçeneğinde	 “past perfect”	 yapısı,	
cümleyi	 doğru	 tamamlayacak	 yapıda	 değildir	
ve	 bu	 zamanın	 kullanılmasını	 gerektirecek	 bir	
geçmiş	 zamanlı	 iki	 farklı	 olay	 karşılaştırması	
söz	 konusu	 değildir.	 C	 seçeneğindeki	 “would 
have speeded up”	 ifadesi,	 yapısı	 itibariyle	 bir	
“unreal past” koşul	 cümleciğidir	 ve	 bu	 cümleyi	
doğru	tamamlayamaz.	D	ve	E	seçenekleri,	zaman	
uyumsuzluğunun	 yanı	 sıra,	 sorudaki	 ifadeyi	
anlamca	da	desteklememektedir.

6. Yanıt: E

	 Soruda	 verilen	 “although”	 bağlaçlı	 cümlelerde	
zaman	 uyumu	 şartı	 aranmaz.	 Bu	 yüzden	 de	
zaman	 uyumsuzluğuna	 dayalı	 bir	 elemeyi	 bu	
soruda	gerçekleştiremeyiz. Soruda	geçmiş	zaman	
çekimli	bir	“concessive contrast” zarf	cümleciği	
verilmiştir.	 Verilen	 cümlenin	 anlamı	 “İngilizlerin 
de küresel çaptaki ekonomik durgunluktan 
endişelenmelerine rağmen, …”	olduğuna	göre,	
bu	ifadeyi	anlamca	en	iyi	E	seçeneğindeki	cümle	
tamamlar:	“aslında olumsuz etkilerinden büyük 
ölçüde tecrit edilmişlerdir.” 

7. Yanıt: A

	 Soruda	 “but”	 bağlacı	 ile	 anlam	 olarak	 bir	
önceki	 cümlede	 verilen	 ifadeye	 bir	 şekilde	 tezat	
oluşturan	ikinci	bir	ifade	verilmiştir.	Soruda	verilen	
cümlenin	 anlamı	 “… , fakat bir başkan olarak 
bunu yenmeyi başaramadı” olduğuna	göre,	bu	
ifadeyi	anlamlı	bir	şekilde	tamamlayacak	cümle	A	
seçeneğindeki	 “Enflasyon Richard Nixon için 
bir kampanya konusuydu, …” ifadesi	olacaktır.	
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8. Yanıt: B

	 Soruda	 verilen	 yan	 cümle	 “until” bağlacıyla	
başlayan	bir	zaman	zarf	cümleciği	olduğuna	göre,	
cümlede	zaman	uyumu	aramak	şarttır.	Sorudaki	
cümleciğin	zamanı	“past” olduğuna	göre,	zaman	
uyumu	şartına	uymayan	C,	D	ve	E	seçeneklerini	
hemen	eleyebiliriz.	A	seçeneğinde	verilen	cümlenin	
sonunda	 yer	 alan	 zaman	 belirteci	 durumundaki	
“in 1922” ifadesinden	sonra	gelecek	yan	cümle,	
bu	zamanı	niteleyen	ve	“when”	 ile	başlayan	bir	
sıfat	 cümleciği	olabilirdi.	Bu	nedenle	A	seçeneği	
doğru	 yanıt	 olamaz.	 Bu	 durumda	 doğru	 yanıt	 B	
seçeneği	 olacaktır:	 “Kuzey İrlanda, William 
Gladstone’un 1886 yılında özerklik için teklifini 
sununcaya değin, güneyden ayrılmadı.”

9. Yanıt: B

	 Soruda	 verilen	 bölümde	“after + Ving”	 yapısının	
kullanıldığını	görüyoruz.	Sorudaki	ifade	bir	zaman	
zarf	 cümleciği	 olduğundan,	 ardından	 gelen	
cümle	 ile	 zaman	 uyumu	 içermelidir.	 Sorudaki	
ifadede	 “mid 1990s” ifadesinden,	 cümledeki	
zamanın	 “past” olduğunu,	 ya	 da	 başlangıcının	
geçmişte	 olup	 olayın	 etkisinin	 günümüze	 kadar	
uzandığını	 anlıyoruz.	 Bu	 durumda	 boşluğa	
gelecek	 cümlenin	 zamanı	“past simple” ya	da,	
ikinci	 olasılığa	 uygun	 olarak	 “present simple” 
olacaktır.	 Sorudaki	 indirgenmiş	 cümleciğin	
önceki	 hali	 “After … have / has enjoyed an 
increase …” olması	 durumunda,	 boşluğa	
gelecek	 cümlede	 zaman	 “present” olabilir.	 Bu	
açıklamaya	 yapısal	 bakımdan	uygun	 ve	 cümleyi	
anlamca	 da	 doğru	 tamamlayacak	 seçenek	 B	
olur:	 “1990’ların başlarında ve ortalarında 
Gayri Safi İç Hasılada bir artış yaşadıktan 
sonra, Latin Amerika şimdilerde ekonomik 
durgunlukla karşı karşıya.”	 A	 seçeneğinde	
kullanılmış	 olan	 “would have done”	 yapısı	 ile	
buna	 paralel	 E	 seçeneğindeki	 “would have 
followed” yapısı, type 3 koşul	 cümleciklerinde	
temel	 cümle	 yapısında	 kullanılan	 yapıdır	 ve	
bu	 cümle	 için	 doğru	 değildir.	 C	 seçeneğinde	
kullanılan	“past perfect” yapı,	“after” bağlacının	
olduğu	zaman	zarf	yan	cümleciğinde	kullanılması	
gerekir	ve	temel	cümlenin	“past simple” zamanlı	
olması	 gerekirdi.	 Ama	 burada	 tersi	 bir	 durum	
söz	konusudur	ve	bu	nedenle	C	seçeneği	doğru	
olamaz.	D	seçeneğinde	verilen	ifade	anlam	olarak	
sorudaki	cümleyi	desteklememektedir.	
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10. Yanıt: D

	 Sorudaki	en	önemli	ipucu,	verilen	soru	cümlesinde	
geçen	“it”	zamiridir.	Bu	durumda	boşluğa	gelecek	
cümlede	bu	zamire	karşılık	olacak	isim	türünden	
bir	 sözcüğe	 ihtiyaç	 vardır.	 Ayrıca	 bu	 sözcük,	
“differ” (farklılık göstermek)	 fiilinden	 dolayı	
“history”	ile	mukayese	edilebilecek	isim	türünden	
bir	 sözcük	 olmalıdır.	 Bu	 açıklamalara	 uygun	 ve	
anlamca	 da	 cümleyi	 doğru	 tamamlayacak	 ifade	
D	 seçeneğindeki	 “Eğer arkeoloji geçmişle 
ilgileniyorsa” ifadesi	 olacaktır.	 Cümlenin	 bir	
bütün	 olarak	 anlamı	 “Eğer arkeoloji geçmişle 
ilgileniyorsa, tarihle ne bakımdan farklılık 
gösterir?”	olur.	


