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1. Yanıt: E

	 Soru	kökü	bir	cümlede	gerekli	olan	bütün	öğelere	
sahiptir	 ve	 “İklimbilimciler … dünya çapında 
1970’ten önce meydana gelen kasırgaların 
sayısından emin değiller…” anlamına	
gelmektedir.	Bu	durumda	yapılması	gereken	iş	bu	
cümleyi	anlam	olarak	en	iyi	tamamlayan	cümleyi	
tespit	 etmektir.	 Seçenekler	 incelendiğinde	 E	
seçeneğinde	verilen	“uydu gözlemlerinin rutine 
girdiği”	 ifadesi	 soru	 kökünü	 doğru	 bir	 şekilde	
tamamlar.

2. Yanıt: B

	 Soru	kökü	bir	cümlede	gerekli	olan	bütün	öğelere	
sahiptir	ve	“Bitkilerin doğal olarak ortaya çıkışı 
ve güneş enerjisi gibi bazı doğal kaynaklar 
yenilenebilir” anlamına	 gelmektedir.	 Bu	
durumda	yapılması	gereken	iş	bu	cümleyi	anlam	
olarak	en	iyi	tamamlayan	cümleyi	tespit	etmektir.	
Seçenekler	incelendiğinde	B	seçeneğinde	verilen	
“fosil yakıtlar gibi diğerleri yenilenemezken” 
ifadesi	soru	kökünü	doğru	bir	şekilde	tamamlar.

3. Yanıt: C

	 Sorudaki	cümle	“Yeni bioplastik, gezegenimize 
ve doğal kaynaklarımıza çok daha az 
tehlikelidir…” anlamına	 gelmektedir.	 Bu	
durumda	yapılması	gereken	iş	bu	cümleyi	anlam	
olarak	en	iyi	tamamlayan	cümleyi	tespit	etmektir.	
Seçenekler	incelendiğinde	C	seçeneğinde	verilen	
“…çünkü eski plastiklerden daha az yakıta ve 
enerjiye ihtiyaç duyarlar”	 ifadesi	 soru	 kökünü	
anlamlı	 olarak	 tamamlar.	 Ayrıca	 bu	 seçenekte	
geçen	 “they”	 adılı	 soru	 kökünde	 geçen	 “new 
bioplastics”	 ismi	 yerine	 kullanılmış	 ve	 doğru	
yanıtın	tespitinde	ipucu	oluşturmuştur.
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4. Yanıt: B

 “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,	“Rüzgâr enerjisi 
kesinlikle temiz enerji kaynağı olma avantajına 
sahip olsa da ...”	 ifadesini	 seçenekler	 içinden	
anlamlı	bir	şekilde	B	seçeneğinde	verilen	“… hava 
şartları değişken olduğu için çok az güvenilirdir” 
tamamlar.	Doğru	 yanıt	 B	 seçeneğidir.	 Ayrıca	 bu	
seçenekte	 geçen	 “it”	 adılı	 soru	 kökünde	 geçen	
“wind power”	 ismi	 yerine	 kullanılmış	 ve	 doğru	
yanıtın	tespitinde	ipucu	oluşturmuştur.

5. Yanıt: C

 Soru kökünde “Küresel çölleşme işlemi 
bugünkü oranda devam ederse …” şeklinde	
tamamlanması	gereken	genel	zamanı	“present” 
olan	bir	şart	(if)	cümlesi	verilmiştir.	Öncelikle	soru	
kökünde	bir	şart	(if)	cümlesi	verildiğinden	ve	bu	tür	
cümlelerde	onuncu	soruda	açıklandığı	gibi	zaman	
uyumu	gerektiğinden,	doğru	yanıtın	genel	zamanı	
da	“present” olmalıdır.	Bütün	seçeneklerin	genel	
zamanı	 “present” olduğundan	 doğru	 yanıt	 bu	
seçeneklerden	 herhangi	 biri	 olabilir.	 Seçenekler	
anlamsal	olarak	 incelendiğinde	 ise,	 soru	kökünü	
anlamlı	 olarak	 C	 seçeneğinde	 verilen	 “dünya 
ekilebilir alanlarının büyük bir bölümü kurak 
çöllere dönüşecektir” ifadesi	 tamamladığı	
görülür.

6. Yanıt: B

 “Yet”	 ile	 başlayan	 soru	 köküyle	 doğru	 seçenek	
arasında	anlamsal	zıtlık	olmalıdır.	Bu	nedenle	bu	
sorunun	doğru	yanıtı	soru	kökünün	ve	seçeneklerin	
anlamsal	olarak	incelenmesiyle	tespit	edilir.	Soru	
kökünde	geçen	 “yine de yeryüzünün daha sıcak 
bölgelerinde yaşayan nadir penguen türleri de 
vardır”	 ifadesini	 seçenekler	 içinden	 anlamlı	 bir	
şekilde	 B	 seçeneğinde	 verilen	 “Çoğu penguen 
Güney Yarımkürenin soğuk sularında yaşayan 
uçamayan kuşlardır” ifadesi	tamamlar.
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7. Yanıt: C

 “Whereas”	 bağlacı	 bulunan	 bu	 cümlede,	 zıtlık	
bildiren	zarf	cümlesinin	genel	zamanı	“present” 
olduğundan,	 ana	 cümlenin	 de	 genel	 zamanının	
“present” olması	 gerekir.	 Bütün	 seçenekler	
belirtilen	zamanda	verilmiştir.	Anlamsal	olarak	ise,	
soru	 kökünde	 verilen	 “Dünyanın soğuk ve buzlu 
topraklarında canlı türleri az olmasına karşın …” 
ifadesini	anlamca	en	iyi	C	seçeneğinde	verilen	“… 
Antarktika’yı çevreleyen denizlerdeki deniz canlı 
türleri zengin ve farklıdır”	ifadesi	tamamlamaktadır.

8. Yanıt: E

	 Soru	kökünde	verilen	“Home to more than 400 
types of coral, over 1,500 fish species, and 
200 types of birds = 400’den daha fazla mercan 
türüne, 1500’den daha fazla balık türüne ve 
200 türden kuşa ev sahipliği yapan…” ifadesini	
anlamsal	 olarak	 en	 iyi	 E	 seçeneğinde	 verilen	
“Australia’s Great Barrier Reef accommodates 
an astonishing diversity of life = “Avustralya’nın 
Büyük Bariyer Kayalıkları hayranlık uyandıracak 
hayat türlerini barındırır”	 ifadesi	 tamamlar.	 Bu	
soruda	 doğru	 yanıta	 ulaşmamızda	 “participle” 
yapı	 bilgisi	 yardımcı	 olmuştur.	 Bilindiği	 gibi	 bu	
tür	 yapılarda	 yan	 cümlenin	 öznesinin	 kısaltma	
yaparken	 ana	 cümleden	 çıkarabilmek	 için,	 ana	
cümleyle	aynı	özneye	sahip	olması	gerekir.	Yani	
yan	cümle	olan	“Home to more than 400 types 
of coral, over 1,500 fish species, and 200 types 
of birds” ifadesi	 ile	 ana	 cümlenin	 aynı	 özneye	
sahip	 olması	 gerekir. Soru	 kökündeki	 ifadeyi	
incelediğimizde,	 “400’den daha fazla mercan 
türüne, 1500’den daha fazla balık türüne ve 200 
türden kuşa ev sahipliği yapan”	 bir	 öznenin	 söz	
konusu	 olduğunu	 görüyoruz.	 Bu	 özelliğe	 sahip	
özne	yalnızca	E	seçeneğinde	verilen	“Australia’s 
Great Barrier Reef”	 ifadesi	 olabilir.	 Yalnızca	
bu	 bilgiyle	 bile	 bu	 soruda	 doğru	 yanıta	 ulaşmak	
mümkündür.
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9. Yanıt: A

 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	
anlamsal	 olarak	 incelenmesiyle	 tespit	 edilir.	
Bu	 sorunun	 soru	 kökü	 bölümünde	 “but now 
scientists know that some cells in the eye can 
detect light even when the eyes are closed” 
= “… ancak şimdi bilim adamları gözdeki bazı 
hücrelerin gözler kapalıyken bile ışığı tespit 
edebileceğini öğrendiler” deniliyor.	 Bu	 ifadeyi	
seçenekler	içinde	anlamca	en	uygun	A	seçeneği	
tamamlar:	 “Until recently, little was known about 
why sleeping people feel alert in brightly–lit 
rooms...”= Yakın geçmişe kadar parlak bir 
ışıkla aydınlatılan odalarda insanların neden 
rahatsız olduğu konusunda çok az şey bilinirdi 
…” 

10. Yanıt: D

	 Soru	kökü	bir	cümlede	gerekli	olan	bütün	öğelere	
sahiptir	ve	“İsveçli araştırmacılar, gerçekte renkli 
doğan çoğu beyaz atın, yaşlandıkça kırlaşan 
bir mutasyon taşıdıklarını buldular…” anlamına	
gelmektedir.	Bu	durumda	yapılması	gereken,	bu	
cümleyi	anlam	olarak	en	iyi	tamamlayan	cümleyi	
tespit	 etmektir.	 Seçenekler	 incelendiğinde	
D	 seçeneğinde	 verilen	 “ve bu onların hızla 
kırlaşmasına ve daha sonra sekiz yıl içinde 
tamamen beyazlaşmasına neden olur”	 ifadesi	
soru	 kökünü	 doğru	 bir	 şekilde	 tamamlar.	 Bu	
seçenekte	geçen	“this”	zamiri	soru	kökünde	yer	
alan	 “a mutation called “greying with age” 
ismi	yerine	kullanılmış	ve	doğru	yanıtın	tespitinde	
ipucu	oluşturmuştur.


