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1. Yanıt: E

	 Soruda	 verilen	 yan	 cümle	 durumundaki	
zarf	 cümleciğinde	 bağlaç	 olarak	 kullanılan	
“while”	 zaman	 belirten	 bir	 bağlaç	 olamaz.	
Çünkü	 bu	 bağlaçla	 oluşturulan	 zaman	 zarf	
cümleciklerinde	 “continuous / progresssive” 
(=	 Ving)	 zaman	 kalıpları	 kullanılır.	 Bu	 cümlede	
bu	 bağlacın	 işlevi	 “although / even though” 
ile	 aynıdır	 ve	 bu	 anlamda	 kullanılmaktadır.	 Bu	
açıklamaya	göre	soruda	verilen	cümlenin	anlamı	
“İnsanoğlu kendi çevresini kontrol etmeyi 
öğrenirken, …”	 olduğuna	 göre,	 anlamca	 bu	
ifadeyi	 tamamlayacak	en	 iyi	 seçenek	E	olur.	Bu	
seçenekte	 geçen	 “his”	 ile	 soru	 kökünde	 geçen	
“man”	 sözcükleri	 birbirlerini	 yapısal	 olarak	
desteklemektedir.	 Aynı	 zamanda	 sorudaki	 ifade	
ile	bu	seçenekteki	cümlenin	zamanları	da	birbirleri	
ile	 uyum	 içindedir	 (present perfect continuous 
/ present perfect)	Bu	 seçeneğin	anlamı	 ise	“ … 
faaliyetleri genellikle doğal hayvan ve bitki 
topluluklarının dengelerini bozmuştur”	 olur.	
A	 seçeneğinde	 özne	 konumundaki	 “they” ile	
soruda	geçen	“man”	öznel	bakımdan	tekil	/	çoğul	
uyumsuzluğu	 göstermektedir.	 B	 seçeneğindeki	
“modal perfect” kullanımı	 zaman	 uyumsuzluğu	
yarattığından	doğru	olamaz.	C	ve	D	seçenekleri	
ise	 dilbilgisi	 açısından	 uyumlu	 olsa	 da,	 anlamca	
doğru	değildir.	

2. Yanıt: D

	 Soruda	verilen	koşul	yan	cümleciğinin	(conditional 
clause)	 zamanı	 “present” olduğuna	 göre,	 bu	
birinci	türden	bir	koşul	cümleciğidir	ve	devamında	
gelecek	temel	cümlenin	zamanının	ya	“present” 
ya	 da	 “future” olması	 gerekir.	 Bu	 durumda 
“present perfect” kullanılan	B	ve	C	seçeneklerini	
hemen	eleyebiliriz.	A	seçeneğinde	geçen	“they” 
soruda	geçen	cümlede	karşılığı	olabilecek	bir	isim	
yoktur.	E	seçeneği	yapısal	olarak	uygun	olsa	da	
anlamca	 uygun	 değildir:	 “Batı’da takip edilen 
bazı uygulamalara bakmak ilginç olabilir.” 
Doğru	 yanıt	 D	 seçeneği	 olacaktır:	 “Eğer bir 
sanayi birbirleri arasında rekabeti kısıtlama 
konusunda anlaşmış 10 belki de 20 firmadan 
oluşuyorsa, o zaman bir tekel durumu var 
demektir.”
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3. Yanıt: C

	 Tezat	anlam	 ilişkileri	gösteren	“though”	bağlacı	
ile	 başlayan	 soru	 kökündeki	 ifadede	 “İngiliz 
ressam Turner’ın Fransız izlenimcileri ile 
Alman ekspresyonistleri üzerinde derin bir 
etkisi olmasına rağmen, …” denilmektedir.	 Bu	
ifadeyi	 anlamca	 destekleyecek	 en	 uygun	 cümle	
C	 seçeneği	 olacaktır:	 “eserleri dünya çapında 
genelde fazla tanınmamıştır.”

4. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 bölümde	 geçen	 “It is 
equally true” (= aynı derecede doğrudur) 
ifadesi,	 boşluğa	 gelmesi	 gereken	 cümlede	 de	
doğruluğu	 vurgulanan	 bir	 başka	 gerçeği	 gerekli	
kılmaktadır.	 Seçenekler	 içinde	 böyle	 bir	 ifade	
yalnızca	 B	 seçeneğinde	 verilmiştir:	 “While it is 
true that …” Cümlenin	 bir	 bütün	 olarak	 anlamı	
“İnsanın yalnız başına ekmek ile yaşayamadığı 
nasıl doğruysa, onsuz da yaşayamadığı aynı 
derecede doğrudur.” Soru	 kökünde	 geçen	
“it”	 zamiri	 de	 B	 seçeneğinde	 geçen	 “bread” 
sözcüğünün	yerini	tutmaktadır.	

5. Yanıt: B

	 Sorudaki	bölümde	“…. kimse bir sonraki bölümün 
içeriğini bilmediğinden” olduğuna	 göre,	 cümleyi	
anlamca	 doğru	 tamamlayacak	 seçenek	 B	
olacaktır:	“Herhangi bir tür çağdaş tarih yazma 
işi daima tehlikeli bir iştir.”

6. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 bölümde	 “Birleşik Krallık 
bütün Avrupa’nın rüzgar enerjisi potansiyelinin 
üçte birine sahip olsa da, …” denilmiştir.	Cümleyi	
anlamlı	 olarak	 tamamlayacak	 seçenek	 C	 olur:	
“yine de diğer Avrupa ülkelerinden çok daha 
azını üretmektedir.”
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7. Yanıt: D

	 Bu	 soruda	 verilen	 bölümde	 zamanın	 şimdiki	
zaman	olduğunu	görüyoruz.	Seçenekler	içinde	A,	
B	ve	C	seçenekleri	cümlelerdeki	dilbilgisi	özellikleri	
açısından	 zaman	 uyumuna	 gereksinim	 duyarlar.	
A	ve	E	seçenekleri	anlamca	uygun	değildir.	B	ve	
C	seçenekleri	ise,	soru	kökünde	verilen	bölümün	
zamanı	ile	çelişmektedir.	Bu	durumda	D	seçeneği	
doğru	olacaktır:	“Dubai halkı daha sabit yerde 
oturmaya ikna etmek istediğinden, bir çok yeni 
yerleşim çalışması uygulamaya konmuştur.”

8. Yanıt: A

	 Bu	 sorunun	 soru	 kökünde	 bölümünde“Nispeten 
çok az kişide belirgin biçimde yiyecek alerjisi 
olmasına rağmen” deniliyor.	 D	 seçeneği	 geçmiş	
zamanlı	 olduğundan	 uygun	 olamaz.	 Diğer	
seçenekler	içinde	anlamca	en	uygun	olan	A	olur:	
“… belli yiyecekleri sindirmede güçlük çeken 
bir çok insan vardır.”

9. Yanıt: E

	 Cümlenin	 soruda	 verilen	 bölümünde	 üçüncü	
tip	 bir	 koşul	 cümleciği	 (if clause type_3) olduğu	
görülüyor.	Bu	durumda	temel	cümlede	bir	“modal 
+ have + V3” bileşimi	aramak	gerekir.	Bu	yapıya	
uygun	olan	tek	seçenek	E	olur.

 Temel olarak üç tür şart cümleciği vardır:

 CONDITIONAL CLAUSE

TYPE 1 If + present tense (V1)

TYPE 2 If + past tense (V2 / could +V1

TYPE 3 If + past perfect tense / could have V3

MAIN CLAUSE

TYPE 1 present tense / future / modal +V1

TYPE 2 could / would / might + V1

TYPE 3 would / could /might + have + V3
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10. Yanıt: B

	 Cümleyi	 uygun	 bir	 şekilde	 tamamlayan	 ifadenin	
bulunması	 istenen	 bu	 tür	 soruları,	 soruyu	
kavramsal	 ve	 yapısal	 olarak	 inceleyerek	
çözebiliriz.	 “Though” ile	 başlayan	 bu	 cümle	
ile	 doğru	 seçenek	 arasında	 anlamsal	 zıtlık	
olmalıdır.	 Bu	 nedenle	 bu	 sorunun	 doğru	 yanıtı	
soru	 kökünün	 ve	 seçeneklerin	 kavramsal	 olarak	
incelenmesiyle	 tespit	edilir.	Soru	kökünde	geçen	
“Üretimi, satışı ve servis hizmetleri endüstriyel 
ekonominin anahtar unsurlarını oluştursa da” 
ifadesini	seçenekler	içinden	en	anlamlı	bir	şekilde	
B	seçeneğinde	geçen	 “otomobil gürültü ve hava 
kirliliğine sebep olmuştur ve araç kazaları dünya 
çapındaki ölüm ve yaralanmaların öndegelen 
sebepleri arasındadır”	 ifadesi	 tamamlar.	 Doğru	
yanıt	 B	 seçeneğidir.	 Soru	 kökünde	 geçen	
“its”	 iyelik	 sıfatı	 da	 B	 seçeneğinde	 geçen	 “the 
automobile”	ismi	yerine	kullanılmıştır.	


