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1. Yanıt: C

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “Afrika 
Ekonomisine olan Amerikan ilgisi son zamanlarda 
artmıştır” olur.	 Cümlenin	 sonunda	 yer	 alan	
“intensify” (= yoğunlaşmak, yoğunlaştırmak) fiili,	
hem	geçişli	hem	de	geçişsiz	olarak	kullanılabilir.	
Fakat	 bu	 fiilin	 nesnesini	 oluşturabilecek	 A	
seçeneğindeki	 isim	 cümleciği,	 cümleyi	 anlamca	
doğru	 tamamlamamaktadır:	 “Amerikan 
şirketlerinin yoğun bir şekilde madenciliğe 
yatırım yaptığı …” B	seçeneği	anlamca	birbirine	
ters	 düşmektedir:	 “Bush yönetimi Afrika’daki 
Amerikan varlığını tamamen desteklese de 
…” Aynı	 şekilde	 D	 seçeneği	 de	 anlamca	 zıt	
düşmektedir:	“çünkü çoğu Amerikan çok uluslu 
şirketleri Afrika’nın bir tehdit oluşturabileceğini 
kabul etmişlerdir.” E	 seçeneği	 de	 cümleyi	
anlamca	 doğru	 tamamlayamaz:	 “Birleşmiş 
Milletler ülke ülke bir araştırma uygulamaya 
başlamadan önce …”	Cümleyi	anlamca	doğru	bir	
şekilde	C	seçeneğindeki	ifade	tamamlar:	“geçen 
yıl The New York Times’da çıkan bir dizi makale 
konuya yeni bir önem verince / verdiğinden 
…” Bu	 cümlede	 yer	 alan	 “issue” (= konu, 
mesele) sözcüğü	 ile	soru	kökündeki	“American 
interest in the African economy” ifadesine	
atıfta	bulunulmuştur.	Bu	da	soruyu	yanıtlamamıza	
yardımcı	olabilecek	yapısal	bir	ipucudur.

2. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 temel	 cümle	 durumundaki	
ifadenin	 anlamı	 “nadiren bir tek basit nedeni 
vardır” olur.	 Bu	 cümleden,	 boşluğa	 gelecek	
cümlede	nedenlerinden	söz	edilebilecek	bir	unsur	
olması	gerektiği	sonucuna	varabiliriz.	Ayrıca	soru	
kökünde	 verilen	 cümlenin	 zamanı	 “present” 
olduğundan,	 seçenekleri	 irdelerken	 zaman	
uyumu	 gerekliliğine	 de	 dikkat	 etmemiz	 gerekir.	
Bu	 bağlamda,	 zaman	 uyumu	 göstermeyen	A,	 B	
ve	D	seçeneklerini	öncelikle	göz	ardı	edebiliriz.	C	
seçeneğindeki	cümle	zaman	uyumu	gösterse	de,	
anlam	bakımından	cümleyi	doğru	tamamlayamaz:	
“Pek çok çocuk kendi ailesi içerisinde şiddete 
tanık olduklarından, nadiren bir tek basit 
nedeni vardır” Bu	 durumda	 geriye	 kalan	 tek	
seçenek	 olan	 E	 seçeneği,	 hem	 yapısal	 hem	 de	
anlam	 bakımından	 doğrudur:	 “Gençler ciddi 
duygusal sorunlar sergilediklerinde, nadiren 
bir tek basit nedeni vardır.”
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3. Yanıt: D

	 Soruda	 zaman	 zarf	 cümleciği	 olan	 bir	 ifade	
yer	 aldığına	 göre,	 boşluğa	 gelmesi	 gereken	
cümlenin	 de	 mutlaka	 zaman	 uyumu	 göstermesi	
gerekmektedir.	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	
zamanı	 “present” (stop trying)	 olduğundan,	
zaman	uyumu	göstermeyen	B	seçeneği	(became) 
hemen	 elenebilir.	 Diğer	 seçenekler	 zaman	
bakımından	 uyumlu	 olduklarından,	 anlamca	
sorgulanmayı	 gerektirirler.	 Anlam	 bakımından	
cümleyi	 doğru	 tamamlayacak	 seçenek	 D	
olacaktır:	 “İnsanları sabit bir kalıba sokmaya 
çalışmaktan vazgeçtiğimizde, daha zeki ve 
daha etkili vatandaşlar yetiştirebileceğiz.”

4. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 tezat	 anlam	 ilişkileri	 ifade	 eden	
bir	 zarf	 cümleciği	 verildiğinden,	 bu	 gibi	 zarf	
cümlelerinde	zaman	uyumu	her	zaman	aranmaz.	
Bu	 nedenle	 de,	 zamana	 dayalı	 bir	 eleme	
yapmamız	 mümkün	 olmaz.	 Bu	 durumda	 soruyu	
anlam	 ilişkileri	 çerçevesinde	 sorgulamalıyız.	
Soruda	 verilen	 ifadenin	 anlamı	 “Sömürgeciler, 
olağan dışı zenginliği 1764 yılına kadar 
yaşamış olmalarına rağmen, …” olduğuna	
göre,	 bu	 ifadeyi	 seçenekler	 içinden	 en	 iyi	 C	
tamamlayacaktır:	 “yine de bazı ekonomik 
yakınmaları olmuştur.”

5. Yanıt: A

	 Soruda	 verilen	 koşul	 cümleciği	 geniş	 /	 şimdiki	
zamanlı	 olduğundan,	 cümlenin	 bir	 Type 1 
koşul	 cümlesi	 olduğu	 açıktır	 ve	 zaman	 uyumu	
gereklidir.	 Bu	 bilgiden	 hareketle,	 zaman	 uyumu	
şartını	 sağlamayan	 D	 ve	 E	 seçeneklerini	
hemen	 eleyebiliriz.	 Soru	 kökünde	 verilen	 koşul	
cümleciğinin	 anlamı	 “hiçbir ortak etkinlik 
yoksa …” olduğuna	 göre,	 bu	 ifadeyi	 kalan	 üç	
seçenek	 içinden	 anlamca	 en	 iyi	 A	 seçeneği	
tamamlar:	 “… bir toplum anlayışı yaratmak 
neredeyse imkansızdır.”	 B	 seçeneği	 anlamca	
cümleyi	 desteklemekten	 uzaktır:	 “… kültürel 
çeşitliliğin pek çok faydaları vardır.” Aynı	
şekilde	C	seçeneğindeki	ifade	de	anlamca	uygun	
değildir:	 “Görecelik ile ilgili sorun, neredeyse 
kaçınılmaz bir şekilde, bölücülüğe neden 
olmasıdır.”
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6. Yanıt: E

	 Soru	kökünde	verilen	yan	cümlecik,	 tezat	anlam	
ilişkisi	 gösteren	 bir	 zarf	 cümleciğidir.	 Soruda	
verilen	 bölümün	 anlamı	 “Bir çok işçi Cuma 
gününe doğru aşikar bir şekilde bitkinlik 
düzeyine yaklaşsa da, …” olduğuna	 göre,	 bu	
ifadeyi	 seçenekler	 içinden	 en	 anlamlı	 şekilde	
tamamlayacak	seçenek	E	olacaktır:	“hafta sonu 
tatili boyunca bunu atlatabilmektedirler.” 

7. Yanıt: D

	 Soruda	 verilen	 bölümde	 boşluktan	 sonra	 bir	
zaman	 zarf	 cümleciği	 geldiğine	 göre,	 boşluğa	
gelecek	 temel	 cümlenin	 de	 bu	 yan	 cümle	 ile	
zaman	 uyumu	 göstermesi	 zorunludur.	 Soruda	
verilen	 ifadenin	 anlamı	 “Öğretmenlerin onlara 
kişisel ve eğitsel bakımdan değer verdiklerine 
inandıklarında, …” olduğuna	 göre,	 cümlede	
değer	 verildiğinden	 bahsedilen	 “öğrencilerin” 
boşluğa	 gelecek	 bölümde	 söz	 konusu	 edilmiş	
olması	 gerekir.	 E	 seçeneğinde	 öğrenciler	 yerine	
öğrenci	performansından	söz	edildiğinden,	cümleyi	
anlamca	 doğru	 tamamlayamaz.	 Seçenekler	
içinden	 cümleyi	 anlamca	 doğru	 tamamlayacak	
seçenek	 D	 olacaktır:	 “öğrenciler okula karşı 
olumlu bir tutum geliştireceklerdir.”
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8. Yanıt: A

	 Bu	 soru	 işlevsel	 olarak	 incelendiğinde,	 soru	
kökünün	anlamlı	bir	cümle	oluşturmak	için	gerekli	
bütün	 öğelere	 (özne + yüklem + nesne)	 sahip	
olduğu	 ve	 genel	 zamanında	 “past” olduğu	
görülecektir.	 Bu	 durumda	 seçenekler	 arasında	
ilk	aranacak	yan	cümle	türü	genel	zamanı	“past” 
olan	bir	“adverbial clause” yapısıdır.	Bu	şartları	
gerçekleyen	 tek	 seçenek	 A’dır.	 Bu	 nedenle	
doğru	 yanıt	 A’dır.	 Ayrıca	 bu	 seçenekte	 bulunan	
“his”	zamiri	soru	kökünde	geçen	“the Victorian 
father”	isminin	yerine	kullanılmış	ve	doğru	yanıtın	
bulunmasında	 işlevsel	 ipucu	 oluşturmuştur.	 B	
seçeneğinde	geçen	“that”	ile	yapılmış	“adjective 
clause” soru	 kökünde	 virgül	 kullanıldığı	 için	
doğru	yanıt	olamaz.	C	ve	D	seçeneklerinde	şart	
cümlelerinde	 kullanılan	 “even if”	 kullanılmıştır.	
Bilindiği	 gibi	 bu	 tür	 cümlelerde	genel	 olarak	 şart	
(if)	cümleleri	zaman,	ana	cümleler	ise	kiplik	içerir	
ve	 zaman	 uyumu	 zorunludur.	 Ana	 cümle	 kiplik	
içermediğinden	ve	de	C	ve	D	seçeneklerinin	genel	
zamanı	“present” olduğundan	bu	seçenekler	de	
soru	 kökünü	 işlevsel	 olarak	 tamamlayamaz.	 E	
seçeneğinde	genel	zamanı	“present”	olan	sonuç	
cümlesi	 verilmiştir,	 ancak	 zaman	 uyumsuzluğu	
nedeniyle	bu	seçenek	de	elenir.	

9. Yanıt: E

	 Bu	 soru	 işlevsel	 olarak	 incelendiğinde,	 soru	
kökünün	 anlamlı	 bir	 cümle	 oluşturmak	 için	
gerekli	 bütün	 öğelere	 (özne + yüklem + nesne)	
sahip	olduğu	ve	bir	isim	(Homer’s Illiad)	ile	bittiği	
görülecektir.	 Bu	 durumda	 seçenekler	 arasında	
aranacak	 yan	 cümle	 türünde	 bir	 ismi	 nitelemek	
için	 kullandığımız	 “adjective clause”	 yapısı	
olabilir.	Bu	yapıdaki	görevi	cümlenin	yer	zarfı	olan	
isimleri	 nitelemek	 için	“prep. + which / where” 
ilgi	 zamiri	 kullanılır.	 Bu	 nedenle,	 seçenekler	
içerinde	“Homer’s Illiad”	 ismini	doğru	niteleyen	
“adjective clause” yapısı	 “where”	 olmalıdır.	
Seçeneklere	 baktığımızda	 E	 seçeneğinde	 böyle	
bir	 ifadeye	 rastlıyoruz.	 Bu	 durumda	 iki	 cümle	
anlamsal	 olarak	 incelenmelidir.	 Anlamsal	 olarak	
incelendiğinde	 ise,	 “Truva Savaşının hikayesi... 
Homer’in İlyada’sında anlatılır”	 ifadesini	 en	
anlamlı	 bir	 şekilde	 E	 seçeneğinde	 geçen	 “... 
Achilles’in Yunanlıların, Hector’un da Truvalıların 
ana kahramanı olduğu ...”	tamamlar.
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10. Yanıt: C

	 Bu	soru	kökünde	geçen	“because”	bağlacından	
dolayı	 soru	 kökünde	 verilen	 cümle,	 doğru	 yanıt	
olacak	olan	ana	cümlenin	nedeni	olmalıdır.	Yani	
soru	kökü	ile	doğru	yanıt	arasında	neden–sonuç	
ilişkisi	 olmalıdır.	 Bu	 durumda	 soru	 kavramsal	
olarak	 incelenmelidir.	 Soru	 kavramsal	 olarak	
incelediğinde	 ise	 soru	 kökünde	 geçen	 “Sosyal 
ilişki, insan hayatında çok önemli olduğu için 
…” ifadesini	en	doğru	bir	şekilde	C	seçeneğinde	
geçen	 “stresin ana sebebinin yalnızlık ve kişisel 
reddedilme olması şaşırtıcı değildir”	 ifadesi	
tamamlar.	Doğru	yanıt	C	seçeneğidir.	Bu	durumda	
cümlenin	 anlamı:	 “Sosyal ilişki, insan hayatında 
çok önemli olduğu için stresin ana sebebinin 
yalnızlık ve kişisel reddedilme olması şaşırtıcı 
değildir.”

 Kavramsal ipucu:

 social relations – loneliness and personal rejection

 human life – major sources of distress


