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1. Yanıt: E

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 sonundaki	 “a script” 
ifadesinin	 önünde	 yer	 alan	 “a”	 arkasından	
gelen	 “script”	 sözcüğünü	 netleştirmediğinden,	
sözcüğün	 anlamını	 netleştirmek	 üzere	 bir	 sıfat	
cümleciğine	 gerek	 duyulmaktadır.	 Bu	 durumda	
sıfat	 cümleciği	olmayan	A,	B	ve	C	seçeneklerini	
hemen	eleyebiliriz.	Kalan	 iki	seçenekten	cümleyi	
anlamca	doğru	tamamlayacak	olan	E	seçeneğidir:	
“1912 yılında Roma’da bir villada keşfedilen 
200 sayfalık Voynich Elyazması, bilinen hiçbir 
eşi bulunmayan bir yazım türünde yazılmıştır.”

2. Yanıt: A

	 Sorudaki	 cümlede	 geçen	 “it is also a leader” 
ifadesi,	 ilk	 bölümde	 adı	 geçen	 şeyin	 başka	
konularda	 da	 lider	 konumda	 olduğuna	 işaret	
etmektedir.	Bu	durumda	boşluğa	gelecek	cümlede	
böyle	bir	ifade	aramak	durumundayız.	Seçenekler	
içinde	böyle	bir	ifadeye	A	seçeneğinde	rastlıyoruz:	
“Michigan, motorlu araçlar ve parçalarının 
üretiminde ABD’de ilk sırada yer alırken, …”

3. Yanıt: D

	 Bu	 soruda	 doğru	 yanıta	 zaman	 uyumundan	
yararlanarak	 ulaşabiliriz.	 Soru	 kökünde	 verilen	
ana	 cümlenin	 zamanı	 “present” olduğundan	
seçenekler	 arasında	 bu	 cümleyi	 yapısal	 olarak	
yalnızca	D	seçeneğinde	geçen	“present” zamanlı	
“if”	 cümleciği	 tamamlar.	 Ayrıca	 D	 seçeneğinde	
yer	 alan	 “it”	 zamiri	 soru	 kökündeki	 “France” 
kelimesine	gönderim	yapmaktadır.	Doğru	yanıt	D	
seçeneğidir.	

	 Şart	cümlelerinde	zaman	uyumu	gerekir.	Zaman	
uyumsuzluğu	gösteren	A,	B,	C	ve	E	seçenekleri	
elenebilir.	

 France will undoubtedly be reducing its 
competitive advantage if it continues with the 
35–hour week = Fransa, 35 saatle devam ederse 
şüphesiz ki rekabet avantajını kaybedecek.
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4. Yanıt: C

	 Soru	kökü	bir	cümlede	gerekli	olan	bütün	öğelere	
sahiptir	 ve	 bir	 isim	 soylu	 sözcükle	 bitmiştir.	
Bu	 durumda	 seçenekleri	 incelemeye	 bir	 ismi	
nitelemek	için	kullandığımız	yapı	olan	“adjective 
clause”	 yapı	 içeren	 bir	 cümlecikle	 başlamak	
akıllıca	 olacaktır.	 Bu	 cümlede	 “a month ago” 
ismini	 niteleyen	bir	“adjective clause” yapısına	
ihtiyaç	vardır.	Seçenekler	içerinde	“a month ago” 
ismini	doğru	niteleyen	“adjective clause” yapısı	
“when”	ilgi	zamiri	ile	başlamalıdır.	Böyle	bir	yapı	
C	 seçeneğinde	 vardır.	 Bu	 soru	 anlamsal	 olarak	
incelendiğinde	ise,	soru	kökünde	geçen	“Peru’daki 
sorunlar …. bir ay önce başladı”	 ifadesini	 en	
anlamlı	bir	şekilde	 “... kamyon şoförleri ana yolu 
kapattıklarında ve böylelikle yiyecek kaynaklarını 
tehdit edince …”	ifadesi	tamamlar.

5. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen,	 “Everest’in güneybatı 
kısmına başarılı bir tırmanış yapabilirler”	cümlesini	
anlamlı	 bir	 şekilde	 C	 seçeneğinde	 geçen	 “Eğer 
tırmanma teknikleri ve teknik yardımlar aynı şekilde 
tamamen hatasız olsa, …”	 ifadesi	 tamamlar.	 İki	
cümle	incelendiğinde	yapının	şart	cümleciklerinin	
ikinci	türüne	uygun	olduğu	görülecektir.

6. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen,	 “Oxford’daki MBA 
öğrencilerinin notları çoktan dünyanın en iyi 
okullarındaki öğrencilerin notlarıyla kıyaslanabilir” 
cümlesini	anlamlı	bir	şekilde	E	seçeneğinde	geçen	
“Okul henüz 1994’te kurulmuş olmasına rağmen, 
…”	 ifadesi	 tamamlar.	 Bu	 seçenekte	 kullanılan	
“the school”	 soru	 kökündeki	 “Oxford” ismine	
gönderme	yapmaktadır.
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7. Yanıt: E

	 Bu	 soru	 işlevsel	 olarak	 incelendiğinde “when” 
bağlacı	bulunan	bu	cümlenin	genel	zamanı	“past” 
olduğundan,	 genel	 zamanın	 “present”	 olduğu	
A,	B,	C	ve	D	seçenekleri	elenir.	Anlamsal	olarak	
incelendiğinde	 ise,	soru	kökünde	geçen,	“Sosyal 
etkileşimden yoksun bırakılmış olan maymunlar 
başarılı bir şekilde çiftleştirildiğinde ...”	ifadesini	E	
seçeneğinde	geçen	“ilk bebeklerini ihmal etme ya 
da onlara kötü davranma eğilimi göstererek kötü 
anne oldular”	ifadesi	anlamlı	bir	şekilde	tamamlar.	
Bu	seçenekte	geçen	“they”	ifadesi	soru	kökünde	
geçen	“female monkeys” ismi	yerine	kullanılmış	
ve	doğru	yanıtın	bulunmasında	ipucu	olmuştur.

8. Yanıt: D

	 Bu	 soru	 işlevsel	 olarak	 incelendiğinde, “when” 
bağlacı	 bulunan	 bu	 cümlenin	 genel	 zamanı	
“present” olduğundan,	 genel	 zamanın	 “past” 
olduğu	 A	 seçeneği	 elenir.	 Anlamsal	 olarak	
incelendiğinde	 ise,	 soru	 kökünde	 geçen,	 “Demir 
parmaklıkların arkasındayken bile ...”	 ifadesini	D	
seçeneğinde	 geçen“Brezilya’nın suç çetelerinin 
güçleri azalmadı”	 anlamlı	 bir	 şekilde	 tamamlar.	
Bu	seçenekte	geçen	“they”	ifadesi	soru	kökünde	
geçen	 “Brazil’s criminal bands” ismi	 yerine	
kullanılmış	ve	doğru	yanıtın	bulunmasında	 ipucu	
olmuştur.

9. Yanıt: C

	 Soruda	 verilen	 cümlede	 “Eski Yunan’da, gelir 
artıp kamu binaları daha gösterişli bir hal 
alınca, …..” deniliyor.	 Bu	 ifadeyi	 seçenekler	
içinden	 en	 iyi	 C	 seçeneğindeki	 “… (binalar) 
heykellerle süslenmişti” ifadesi	 tamamlar.	
Soru	kökünde	geçen	“elaborate”	 sözcüğü	 ile	C	
seçeneğinde	 geçen	 “embellished” sözcükleri	
anlam	 bakımından	 da	 bir	 paralellik	 ve	 bütünlük	
sağlamaktadır.	
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10. Yanıt: A

	 Soruda	“although”	bağlacı	ile	tezat	anlam	ilişkileri	
söz	konusu	olan	iki	cümle	birleştirilmiştir.	Bu	gibi	
cümlelerde	zaman	uyumu	şartı	olmayacağından,	
anlam	 odaklı	 bir	 şekilde	 seçenekleri	 irdelemek	
gerekecektir.	 Soruda	 verilen	 bölümün	 anlamı	
“Romalılar ve Yahudiler de dahil olmak üzere, 
evlat edinmeden pek çok eski toplumun 
hukukunda ve yasal dokümanlarında 
bahsedilmesine rağmen, ….”	olduğuna	göre,	bu	
ifadeyi	 seçenekler	 içinden	en	anlamlı	bir	 şekilde	
tamamlayacak	 olan	 A	 seçeneğindeki	 cümle	
olacaktır:	“… 19. yüzyılın ortalarından önce bu 
tip kanunlar Avrupa’da yoktu.”


