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1. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ifadede	 eylem	 bildiren	
sözcük	 “arrival” (varış)	 sözcüğüdür.	 Sorudaki	
ifadede	bu	eylemi	 yapan	özne	olmadığına	göre,	
doğru	 seçeneğin	 öznesi	 her	 iki	 cümlenin	 de	
ortak	 öznesi	 olmalıdır.	 Seçenekler	 “varmak” 
eylemini	yapabilecek	 isim	 türü	sözcükler	D	ve	E	
seçeneklerindeki	“we”	olacaktır.	B	seçeneğindeki	
ifade	emir	kipindedir	 ve	emirler	 ikinci	 tekil	 ya	da	
çoğul	şahıslara	(you)	yönelik	olur.	Ancak	soruda	
geçen	“our”	iyelik	sıfatı	öznel	açıdan	uyuşmaz.	D	
ve	E	seçenekleri	arasında	soruda	verilen	 ifadeyi	
anlamca	doğru	tamamlayacak	cümle	E	seçeneği	
olur.	Bu	durumda	cümlenin	anlamı	“Kamp alanına 
vardığımızda,	 gün	 batımından önce yapacak 
çok işimiz var”	olur.	Doğru	yanıt	E	seçeneğidir.

2. Yanıt: A

	 Soru	kökü	bir	cümlede	gerekli	olan	bütün	öğelere	
sahiptir	 ve	 “1970 ve 1980’lerde Kolombiya 
yasadışı eroin üretiminin ve ticaretinin uluslar 
arası merkezi oldu…” anlamına	 gelmektedir.	 Bu	
durumda	yapılması	gereken	iş	bu	cümleyi	anlam	
olarak	en	iyi	tamamlayan	cümleyi	tespit	etmektir.	
Seçenekler	 incelendiğinde	 A	 seçeneğinde	
geçen	 “…çünkü gerçekte eroin kartelleri ülkeyi 
ele geçirmişti”	 ifadesi	 soru	 kökünü	 doğru	 bir	
şekilde	 tamamlar.	 Ayrıca	 bu	 seçenekte	 geçen 
“the country”	 isim	 öbeği	 soru	 kökünde	 geçen	
“Colombia” ismi	 yerine	 kullanılmış	 ve	 doğru	
yanıtın	tespitinde	ipucu	oluşturmuştur.

3. Yanıt: E

	 Bu	soruda	sonuç	yan	cümleciği	için	kullandığımız	
yapı	olan “so / such …. that” yapısı	sorulmuştur.	
Bu	 yapının	 birinci	 kısmı	 olan	 “… so scattered 
…” verilmiş	 ve	 ikinci	 kısmı	 olan “that–clause” 
ifadesini	 bulmamız	 istenmiştir.	 Bu	 ifade	 E	
seçeneğinde	 verildiği	 için	 bu	 seçenek	 doğru	
yanıttır.	
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4. Yanıt: B

	 Soru	kökü	bir	cümlede	gerekli	olan	bütün	öğelere	
sahiptir	 ve	 “Şimdi bir Latin ülkesi olan Surinam 
ilk defa 1593 yılında İspanyollarca keşfedildi …” 
anlamına	 gelmektedir.	 Bu	 durumda	 yapılması	
gereken	 iş	 bu	 cümleyi	 anlam	 olarak	 en	 iyi	
tamamlayan	 cümleyi	 tespit	 etmektir.	 Seçenekler	
incelendiğinde	 B	 seçeneğinde	 geçen	 “… ancak 
1602 yılı itibariyle Hollandalılar buraya yerleşmeye 
başladı ve onları İngilizler takip etti”	 ifadesi	 soru	
kökünü	 doğru	 bir	 şekilde	 tamamlar.	 Ayrıca	 bu	
seçenekte	 geçen “the land”	 isim	 öbeği	 soru	
kökünde	geçen “Surinam” ismi	yerine	kullanılmış	
ve	doğru	yanıtın	tespitinde	ipucu	oluşturmuştur.

5. Yanıt: C

	 Soru	kökü	bir	cümlede	gerekli	olan	bütün	öğelere	
sahiptir	ve	“Bazı göğüs kanserleri çok yavaş ilerler 
ve … vücudun diğer bölümlerine yayılır” anlamına	
gelmektedir.	Bu	durumda	yapılması	gereken	iş	bu	
cümleyi	anlam	olarak	en	iyi	tamamlayan	cümleyi	
tespit	 etmektir.	 Seçenekler	 incelendiğinde	
C	 seçeneğinde	 geçen	 “… ancak çok fazla 
büyüdükten sonra”	 ifadesi	soru	kökünü	doğru	bir	
şekilde	 tamamlar.	 Ayrıca	 bu	 seçenekte	 geçen	
“they” zamiri	 soru	kökünde	geçen	 “Some types 
of breast cancer”	isim	öbeği	yerine	kullanılmış	ve	
doğru	yanıtın	tespitinde	ipucu	oluşturmuştur.

6. Yanıt: D

	 Soru	kökü	bir	cümlede	gerekli	olan	bütün	öğelere	
sahiptir	ve	“… şizofrenin dünya çapında yayılması 
yüzde birden biraz daha az gibi görünüyor” 
anlamına	 gelmektedir.	 Bu	 durumda	 yapılması	
gereken	 iş	 bu	 cümleyi	 anlam	 olarak	 en	 iyi	
tamamlayan	 cümleyi	 tespit	 etmektir.	 Seçenekler	
incelendiğinde	 D	 seçeneğinde	 geçen	 “… daha 
fazla ve daha az yayılma bölgeleri tespit edilmiş 
olmasına rağmen”	 ifadesi	soru	kökünü	doğru	bir	
şekilde	tamamlar.
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7. Yanıt: E 

 “After” bağlacı	 bulunan	 bu	 cümlede,	 zaman	
cümlesinin	 genel	 zamanı	 “past” olduğundan,	
ana	cümlenin	de	genel	zamanının “past” olması	
gerekir.	 Bu	 nedenle	 seçenekler	 arasında	 genel	
zamanı “present” olan	 A	 ve	 D	 seçenekleri	
kolaylıkla	 elenebilir.	 Soru	 kavramsal	 olarak	
incelenecek	olursa,	soru	kökünde	verilen	 “Güçlü 
rüzgârlar ve sıcak hava dalgası, düzinelerce 
orman yangınını başlattıktan sonra …” ifadesini	
anlamsal	 olarak	 en	 iyi	 E	 seçeneğinde	 verilen	
“Geçen yıl Atina ağır bir sise boğulmuştu” 
ifadesinin	tamamladığı	görülür.

8. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “Soğuk Savaş sırasında 
birbirlerini yok etmeye hazırlanırken bile …” 
ifadesini	 anlamsal	 olarak	 en	 iyi	 D	 seçeneğinde	
verilen	“Batı ve Sovyetler Birliği anlaşmalar yaptı 
ve enerji ticaretini gerçekleştirdi”	ifadesi	tamamlar.	
Doğru	yanıt	D	seçeneğidir.	Soru	kökünde	geçen	
“they”	adılı	da	bu	seçenekte	kullanılan	“the West 
and the Soviet Union”	 adı	 yerine	 kullanılmıştır.	
Diğer	 seçenekler	 kavramsal	olarak	soru	köküyle	
ilgili	değildir.	

9. Yanıt: D 

 “Because” bağlacı	bulunan	bu	cümlede,	neden	
cümlesinin	 genel	 zamanı	 “past” olduğundan,	
sonuç	 cümlesinin	 genel	 zamanının	 da	 “past” 
olması	 gerekir.	 Bütün	 seçenekler	 belirtilen	
genel	 zamandadır.	 Bu	 durumda	 doğru	 yanıta	
soru	 kökünü	 ve	 seçenekleri	 kavramsal	 olarak	
inceleyerek	ulaşabiliriz.	Anlamsal	olarak	ise,	soru	
kökünde	verilen	“ … because they were continually 
forced to defend their own conquests against other 
invaders” = “çünkü istilacılara karşı fethettikleri 
yerleri devamlı olarak korumak zorunda kaldılar” 
ifadesini	 anlamca	 en	 iyi	 D	 seçeneğinde	 verilen	
“The Romans were a sternly military society 
almost from the moment they settled on Italian 
soil” = “Romalılar, İtalya’ya yerleştikleri andan 
neredeyse hemen sonra katı bir askeri toplum 
oldular, …”	ifadesi	tamamlamaktadır.	Doğru	yanıt	
D	seçeneğidir.	Soru	kökünde	geçen	“they” adılı	
da	bu	seçenekte	geçen	“The Romans”	ismi	yerine	
kullanılmıştır.	
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10. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “… ille de barış, eşitlik ya 
da tecanüs getirmez” ifadesini	anlamsal	olarak	en	
iyi	 E	 seçeneğinde	 verilen	 “Küreselleşme dünya 
çapında ekonomik entegrasyon demek olsa da” 
ifadesi	tamamlar.	Doğru	yanıt	E	seçeneğidir.	Soru	
kökünde	geçen	“it” adılı	bu	seçenekte	kullanılan	
“globalization”	 adı	 yerine	 kullanılmıştır.	 Diğer	
seçenekler	 kavramsal	 olarak	 soru	 köküyle	 ilgili	
değildir.


