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1. Yanıt: E

	 Bu	soruda	doğru	yanıta	soruyu	kavramsal	olarak	
inceleyerek	 ulaşabiliriz.	 Soru	 kökünde	 geçen	
“Kuantum teorisi bu güne kadar ortaya atılan 
en faydalı bilimsel teoridir”	 ifadesini	 seçenekler	
içinden	 en	 anlamlı	 bir	 şekilde	 E	 seçeneğinde	
geçen	 “… bazı bilim adamları kullanımlarını 
tamamen görmezlikten gelseler de”	 ifadesi	
tamamlar.	 Doğru	 yanıt	 E	 seçeneğidir.	 Bu	
durumda	 cümlenin	 anlamı:	 “Bazı bilim adamları 
kullanımlarını tamamen görmezlikten gelseler de 
Kuantum teorisi bu güne kadar ortaya atılan en 
faydalı bilimsel teoridir”	olacaktır.	E	seçeneğinde	
geçen	“its”	sıfatı	soru	kökünde	geçen	“quantum 
theory”	 ismi	 yerine	 kullanılmış	 ve	doğru	 yanıtın	
bulunmasında	ipucu	oluşturmuştur.	

2. Yanıt: B

 “Whereas”	 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	 “Normal 
katıların belirli bir şekli ve boyutu varken” 
ifadesini	seçenekler	içinden	en	anlamlı	bir	şekilde	
B	seçeneğinde	verilen	“gazların yoktur” ifadesi	
tamamlar.

3. Yanıt: C

 “Athough”	 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	 “Yağmur 
ormanları Yerkürenin kara yüzeyinin küçük 
bir bölümünü kaplasa da ” ifadesini	seçenekler	
içinden	 en	 anlamlı	 bir	 şekilde	 C	 seçeneğinde	
verilen	 “çoğu nadir olan çok geniş türlerde 
bitki ve hayvan cinsini kapsarlar” ifadesi	
tamamlar.	Doğru	 yanıt	C	 seçeneğidir.	Ayrıca	bu	
seçenekte	 geçen	 “they”	 öbeği	 soru	 kökünde	
geçen	 “rainforests”	 ismi	 yerine	 kullanılmış	 ve	
doğru	yanıtın	tespitinde	ipucu	oluşturmuştur.
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4. Yanıt: E

 Soru kökünün “but”	bağlacı	 ile	başlamış	olması	
soru	 köküyle	 doğru	 seçenek	 arasında	 anlamsal	
zıtlık	olmasını	gerektirir.	Bu	nedenle	bu	sorunun	
doğru	 yanıtı,	 soru	 kökünün	 ve	 seçeneklerin	
kavramsal	 olarak	 incelenmesiyle	 tespit	 edilir.	
Bu	 sorunun	 soru	 kökü	 bölümünde	 “but a 
significant part of this land is unsuitable for 
either agriculture or habitation” = “… ancak 
bu arazinin önemli bir kısmı tarıma ya da yaşama 
uygun değildir” deniliyor.	 Bu	 ifadeyi	 seçenekler	
içinde	 anlamca	 en	 uygun	 şekilde	 E	 seçeneği	
tamamlar:	“China covers a vast area in Asia” = 
“Çin, Asya’da geniş bir alanı kaplar…”	Doğru	yanıt	
E	 seçeneğidir.	 Soru	 kökünde	 geçen	“this land” 
ifadesi	 de	 bu	 seçenekte	 geçen	 “a vast area in 
Asia”	isim	öbeği	yerine	kullanılmıştır.	

5. Yanıt: D

	 Soru	kökünde	geçen	“Uzmanlar, eğer genetiği 
değiştirilmiş ürünlerden kaydadeğer ölçüde 
daha yüksek verim alınmazsa … korkuyorlar” 
ifadesini	D	seçeneğinde	verilen	“dünyanın artan 
nüfusunu doyurma çabalarının kaçınılmaz 
sonucunun, büyük çevresel bir yıkım 
olacağından”	ifadesi	doğru	bir	şekilde	tamamlar.

6. Yanıt: A

	 Bu	 soru	 da	 işlevsel	 olarak	 incelendiğinde,	
boşluktan	 sonra	“which” ilgi	 zamiriyle	 başlayan	
“adjective clause”un	gelmesi,	boşluktan	önce	bu	
cümlenin	sonunda	“makes”	fiilinin	öznesi	olarak	
kullanılabilecek	 bir	 cümlenin	 gelmesini	 zorunlu	
kılar.	 Kavramsal	 olarak	 incelendiğinde	 ise,	 soru	
kökünde	 geçen	 “.... sonuçta bu da hayvan 
besiciliğini geçmişte olduğundan daha kârlı 
yaptı”	 ifadesi	en	anlamlı	şekilde	A	seçeneğinde	
verilen,	“maaşları artan insanlar daha fazla et 
ve et ürünü tükettiler”	tamamlar.
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7. Yanıt: C

	 Soru	kökünde	geçen	“Fizikçiler, evrenin şimdiki 
şeklini almadan önce … tespit etmişlerdir” 
ifadesini	 C	 seçeneğinde	 geçen	 “bütün 
maddesinin yoğun bir kütle halinde olduğunu” 
ifadesi	 doğru	 bir	 şekilde	 tamamlar.	 Doğru	 yanıt	
C	seçeneğidir.	Ayrıca	bu	seçenekte	geçen	“its” 
öbeği	 soru	 kökünde	 geçen	 “the universe”	 ismi	
yerine	 kullanılmış	 ve	 doğru	 yanıtın	 tespitinde	
ipucu	oluşturmuştur.

8. Yanıt: B

	 Soru	kökü	bir	cümlede	gerekli	olan	bütün	öğelere	
sahiptir	 ve	 “Uzmanların, bitki ve hayvan 
türlerinin sayısı konusundaki tahminleri 
oldukça değişkendir …” anlamına	gelmektedir.	
Bu	 durumda	 yapılması	 gereken	 iş	 bu	 cümleyi	
anlam	 olarak	 en	 iyi	 tamamlayan	 cümleyi	
tespit	 etmektir.	 Seçenekler	 incelendiğinde	 B	
seçeneğinde	 geçen	 “ancak hepsi bu türlerin 
dağılımlarının oldukça düzensiz olduğu 
konusunda hemfikirdirler” ifadesi	 soru	kökünü	
anlamlı	bir	şekilde	tamamlar.	Ayrıca	bu	seçenekte	
geçen	 “they”	 ve	 “these”	 sözcükleri	 sırasıyla	
soru	 kökünde	 geçen	 “experts” ve	 “plant and 
animal species”	 isimleri	 yerine	 kullanılmış	 ve	
doğru	yanıtın	tespitinde	ipucu	oluşturmuştur.

9. Yanıt: C

	 Soru	kökü	bir	cümlede	gerekli	olan	bütün	öğelere	
sahiptir	ve	“atomların … bir çok özelliği vardır” 
anlamına	 gelmektedir.	 Bu	 durumda	 yapılması	
gereken	 iş	 bu	 cümleyi	 anlam	 olarak	 en	 iyi	
tamamlayan	 cümleyi	 tespit	 etmektir.	 Seçenekler	
incelendiğinde	 C	 seçeneğinde	 geçen	 “… bir 
atomu diğerlerinden ayırmaya yarayan…” 
ifadesi	soru	kökünü	doğru	bir	şekilde	tamamlar.
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10. Yanıt: D

	 Soru	 kökü	 bir	 cümlede	 gerekli	 olan	 bütün	
öğelere	sahiptir	ve	“Kuantum teorisi … evrenin 
tanımlanmasında yeni kurallar koymuştur” 
anlamına	 gelmektedir.	 Bu	 durumda	 yapılması	
gereken	 iş	 bu	 cümleyi	 anlam	 olarak	 en	 iyi	
tamamlayan	 cümleyi	 tespit	 etmektir.	 Seçenekler	
incelendiğinde	 D	 seçeneğinde	 verilen	 “... tıpkı 
madde ve enerji konusunda yeni düşünce 
yöntemleri ortaya attığı gibi” ifadesi	soru	kökünü	
doğru	bir	şekilde	tamamlar.	Ayrıca	bu	seçenekte	
geçen	“it”	öbeği	soru	kökünde	geçen	“Quantum 
theory”	 ismi	 yerine	 kullanılmış	 ve	doğru	 yanıtın	
tespitinde	ipucu	oluşturmuştur.	


