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1. Yanıt: E

 Soru kökünde “which”	 ile	 başlayan	 ve	 öznesi	
olmayan	bir	sıfat	cümleciği	veriliyor.	Bu	durumda,	
bu	 ilgi	 zamirinin	 önünde	 bir	 isim	 olması	 ve	 bu	
ismin	 aynı	 zamanda	 sıfat	 cümleciğinin	 yüklemi	
olan	“restrict”	eyleminin	de	öznesini	oluşturması	
gerekmektedir.	 Soruda	 verilen	 ifadenin	 anlamı	
“Biyolojik silahların üretimi ile doğrudan 
ilişkili bilgiye ulaşmayı kısıtlayan…” olur.	
Seçenekler	 içinde	 A	 seçeneğindeki	 cümlede	
sıfat	 cümleciğinin	 niteleyeceği	 bir	 isim	 yoktur.	
Diğer	 seçeneklerdeki	 “legislation” (yasama), 
“amendment” (düzenleme), “research” 
(araştırma) ve	 “law” (kanun) sözcüklerinden,	
“restrict”	 eylemini	 gerçekleştirebilecek	 olan	
en	 uygun	 sözcük	 “law” (kanun)	 olacaktır.	 Bu	
sözcüğün	yer	aldığı	E	seçeneği	doğru	yanıt	olur:	
“İngiliz Parlamentosu, biyolojik silahların 
üretimi ile doğrudan ilişkili bilgiye ulaşmayı 
kısıtlayan bir kanunu yenice kabul etti.”

2. Yanıt: D

	 Soru	kökünde	verilen	ve	“….. uzun bir süre hiç 
kimse açıklayamadı”	 anlamına	 gelen	 cümlede,	
açıklanan	 şey,	 yani	 “explain”	 fiilinin	 nesnesi	
verilmemiştir.	 Bu	 durumda	 seçenekler	 içinde	 bir	
“isim cümleciği” (noun clause / phrase)	 aramak	
durumundayız.	A,	B	ve	C	seçeneklerinin	bir	 isim	
cümleciği	 içermediği	açıktır	ve	bu	nedenle	doğru	
yanıt	olamaz.	 (Her	üçü	de	zarf	cümleciğidir	–	A) 
zıtlık belirten zarf cümleciği / B) koşul zarf cümleciği 
/ C) zaman zarf cümleciği.)	E	seçeneğinde	verilen	
cümle	bir	isim	cümleciği	olsa	bile,	cümlenin	zaman	
yapısının	 (should have been) soru	 kökündeki	
zaman	kalıbıyla	(was able …) uyuşmadığı	açıktır.	
Genel	 olarak	 “explain” fiilinden	 sonra	 gelecek	
olan	 isim	 cümleciğinin	 bağlacı	 pozisyonunda	
“why, where, how, when, what, which …” gibi	
soru	 kelimeleri	 bulunur.	 Bu	 açıklamalara	 göre,	
cümleyi	 doğru	 ve	 anlamlı	 olarak	 tamamlayacak	
seçenek	 D	 olur:	 “Vietnamlı köylülerin neden 
özgürlüklerine kavuşmak istemediklerini uzun 
bir süre hiç kimse açıklayamadı.”
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3. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	 temel	 cümlede	 yer	 alan	
“it”	 zamiri	 en	 önemli	 ipucunu	 teşkil	 etmektedir.	
Bu	 zamirin	 açık	 bir	 isim	 olarak	 boşluğa	 gelecek	
cümlede	 belirtilmiş	 olması	 ve	 bu	 ismin	 “do 
business” eylemini	 gerçekleştirebilmesi	
gerekmektedir.	 Bu	 duruma	 uygun	 düşen	 isim	
“the company”	 olarak	 D	 seçeneğinde	 yer	
almıştır.	Bu	seçenek	anlamca	da	cümleyi	uygun	
bir	 şekilde	 tamamlamaktadır:	 “Şirketin yeni 
sahalara açılmayı planlamasına rağmen, 
çalışma tarzında neredeyse hiçbir değişiklik 
olmayacaktır.”

4. Yanıt: B

	 Bu	soruda	bizi	doğru	yanıta	götürecek	en	önemli	
ayrıntı,	soru	kökünde	verilen	cümledeki	zamanın	
“present” ve	 seçeneklerde	 B	 seçeneği	 dışında	
tüm	 ifadelerin	“past” olmasıdır.	Soru	 kökündeki	
ifadenin	anlamı	“Çevreciler, Filipinleri oluşturan 
7000 adalık takım adanın korunmasını 
istiyorlar” olur.	 Bu	 ifadeyi,	 zaman	 bakımından	
da	 uygun	 olan	 B	 seçeneği	 anlamlı	 bir	 şekilde	
tamamlar:	 “Bitki örtüsünün yüzde 75’i başka 
hiçbir yerde bulunmadığından, çevreciler 
Filipinleri oluşturan 7000 adalık takım adanın 
korunmasını istiyorlar.”

5. Yanıt: E

	 Soruda	verilen	ifadenin	anlamı	“… uç derecelerle 
bilinen hayli karasal bir iklime sahip olması 
şaşırtıcı değildir…”	 olduğuna	 göre,	 cümleyi	
anlamca	 doğru	 bir	 şekilde	 tamamlayacak	 ifade	
E	 seçeneğindeki	 cümle	 olacaktır:	 “Macaristan 
Avrupa’nın ortasında tepelerle çevrili alçak bir 
ülke olduğu için.” Bu	bağlamda	E	seçeneğinde	
geçen	“it”	adılı	soru	kökünde	geçen	“Hungary” 
ifadesinin	 yerine	 kullanılmıştır.	 Doğru	 yanıt	 E	
seçeneğidir.	 Diğer	 seçenekler	 soru	 köküyle	
metinsel	bütünlük	sağlamamaktadır.
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6. Yanıt: C

 “When”	 bağlacı	 bulunan	 bu	 cümlede,	 zaman	
cümlesinin	genel	zamanı	“present” olduğundan,	
ana	 cümlenin	 de	 genel	 zamanının	 “present” 
olması	 gerekir.	Bu	nedenle	 seçenekler	 arasında	
genel	 zamanı	 “past”	 olan	 A	 ve	 D	 seçenekleri	
kolaylıkla	 elenebilir.	 Anlamsal	 olarak	 ise,	 soru	
kökünde	 verilen	 “Heyecanınız aile hayatınızı 
ve iş perfonmansınızı etkilerse ...” ifadesini	
anlamca	en	 iyi	bir	şekilde	C	seçeneğinde	geçen	
“bu ciddi bir zihin sağlığı sorununa işaret 
edebilir”	 ifadesi	 tamamlamaktadır.	 Doğru	 yanıt	
C	 seçeneğidir.	 Bu	 seçenekte	 yer	 alan	 “it”	 adılı	
soru	kökünde	geçen	“your anxiety” ismi	yerine	
kullanılmış	 ve	 doğru	 yanıtın	 tespitinde	 ipucu	
oluşturmuştur.

7. Yanıt: A

	 Bu	soru	 işlevsel	olarak	 incelendiğinde “as soon 
as”	 bağlacından	 dolayı,	 yan	 cümlenin	 genel	
zamanı	 “past” olduğundan,	 genel	 zamanın	
“present”	 olduğu	 B,	 C,	 D	 ve	 E	 seçenekleri	
elenir.	 Anlam	 bakımından	 incelendiğinde	 ise,	
soru	 kökünde	 geçen,	 “Avrupa Birliğine katılma 
olasılıkları ortaya çıkar çıkmaz ...”	 ifadesini	
“Norveçlilerin büyük bir bölümü teklife sert bir 
şekilde karşı çıktılar”	 ifadesi	 anlamlı	 bir	 şekilde	
tamamlar.	 Doğru	 yanıt	 A	 seçeneğidir.	 Bu	
seçenekte	yer	alan	“Norwegians”	sözcüğü	yerine	
soru	 kökünde	 “their” iyelik	 sıfatı	 kullanılmış	 ve	
doğru	yanıtın	tespitinde	ipucu	oluşturmuştur.	

 EK GRAMER AÇIKLAMASI
 AS SOON AS
 .... olur olmaz = just after

 PRESENT
 Simple Present / Future AS SOON AS Simple Present / Present Perfect

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

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

 PAST
 Simple Past AS SOON AS Simple Past / Past Perfect

 He left home as soon as she had called me.



www.pelikanyayinevi.com.tr

4x4 YDS

Deneme - 23
CÜMLE TAMAMLAMA

8. Yanıt: C

 “As”	 bağlacı	 bulunan	 bu	 cümlede,	 neden	
cümlesinin	genel	zamanı	“present” olduğundan,	
sonuç	cümlesinin	de	genel	zamanının	“present” 
olması	 gerekir.	Bu	nedenle	 seçenekler	 arasında	
genel	 zamanı	 “past” olan	 A	 ve	 E	 seçenekleri	
kolaylıkla	 elenebilir.	 Anlamsal	 olarak	 ise,	 soru	
kökünde	 verilen	 “As economic uncertainties 
threaten business and personal affairs alike 
= Ekonomik belirsizlikler iş ve özel ilişkileri 
tehdit ettiği için ...” ifadesini	 anlamca	 en	 iyi	 C	
seçeneğinde	 geçen	 “there is an increasing 
need for the protection offered by insurance 
= Sigortanın sunduğu korumaya ihtiyaç giderek 
artmaktadır”	 ifadesi	 tamamlamaktadır.	 Zaman	
uyumu	 olmasına	 rağmen	 B	 ve	 D	 seçeneğinde	
geçen	ifade	soru	kökünde	geçen	cümle	ile	neden	
sonuç	ilişkisi	içinde	olmadığından	yanlıştır.

9. Yanıt: E

	 Bu	 soruya	 doğru	 yanıtı,	 soruyu	 anlamsal	 olarak	
inceleyerek	 verebiliriz.	 Soru	 kökünde	 verilen	
“Bangladeş’te muhalefet ….. ülkenin doğalgazının 
dışarıya satılmamasını söylüyor”	 ifadesini	 en	
anlamlı	 şekilde	 E	 seçeneğinde	 geçen	 “hükümet 
rezervlerde 50 yıl yetecek kadar gaz olduğunu 
kanıtlamadıkça...”	 ifadesi	 tamamlar.	 Bu	 soru	
işlevsel	 olarak	 incelendiğinde,	 soru	 kökünün	
anlamlı	 bir	 cümle	 oluşturmak	 için	 gerekli	 bütün	
öğelere	(özne + yüklem + nesne)	sahip	olduğu	ve	
genel	zamanın	da	“present”	olduğu	görülecektir.	
Bu	 durumda	 seçenekler	 arasında	 ilk	 aranacak	
yan	cümle	türü	genel	zamanı	“present”	olan	bir	
“adverbial clause” yapısıdır.	 Bu	 şartları	 B,	 C,	
D	ve	E	seçenekleri	karşılar.	Ancak	anlam	olarak	
yalnızca	E	seçeneği	soru	kökünü	doğru	bir	şekilde	
tamamlamaktadır.
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10. Yanıt: B

	 Cümle	 tamamlama	 tipindeki	 bu	 soruda	 soru	
kökünde	 temel	 cümle	 verilmiş	 ve	 yan	 cümle	 ile	
bu	 cümleyi	 anlamlı	 bir	 şekilde	 tamamlamamız	
istenmektedir.	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	
anlamı	“Bilgi teorileri hakkında çok şey yazılıp 
çizilmiştir, …” olduğuna	göre,	bu	ifadeyi	anlamca	
doğru	 tamamlayacak	 cümle	 B	 seçeneğindeki	
“though little attention has been given to 
their implications for empirical research” 
(= Deneysel araştırma için kapsamlarına çok 
az dikkat gösterilmesine rağmen, …) olur.	
Bu	 seçenekte	 geçen	 “their”	 iyelik	 sıfatı,	
soru	 kökündeki	 “theories” sözcüğüne	 atıfta	
bulunmaktadır.	 Bununla	 birlikte	 cümlenin	 iki	
unsuru	arasında	 zaman	uyumu	da	mevcuttur.	A	
seçeneği	“that” ile	başladığından	ve	tanımlı	sıfat	
cümleciklerinde	 (defining relative clauses)	bu	 ilgi	
zamiri	asla	virgülden	sonra	gelmediğinden	doğru	
olamaz.	Diğer	 seçenekler	 yapısal	 olarak	uyumlu	
olmakla	birlikte,	anlamca	cümleyi	doğru	bir	şekilde	
tamamlamamaktadırlar.


