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1. Yanıt: A

	 Soru	kökü	bir	cümlede	gerekli	olan	bütün	öğelere	
sahiptir	 ve	 “… insani faaliyetlerin sonucu olarak 
sera etkisi yapan gazların atmosfere yayılmasıyla 
yapay olarak sera etkisinin arttırıldığına inanılır” 
anlamına	 gelmektedir.	 Bu	 durumda	 yapılması	
gereken,	 bu	 cümleyi	 anlam	 olarak	 en	 iyi	
tamamlayan	 cümleyi	 tespit	 etmektir.	 Seçenekler	
incelendiğinde	A	seçeneğinde	verilen	“Sera etkisi 
doğal olarak meydana gelen bir olay olsa da” 
ifadesi	 soru	 kökünü	 doğru	 bir	 şekilde	 tamamlar.	
Soru	 kökünde	 geçen	 “the effect”	 sözcüğü	 bu	
seçenekte	 yer	 alan	 “the greenhouse effect” 
isim	 öbeği	 yerine	 kullanılmış	 ve	 doğru	 yanıtın	
tespitinde	 ipucu	 oluşturmuştur.	 Doğru	 yanıt	 A	
seçeneğidir.	Bu	durumda	cümlenin	anlamı:	“Sera 
etkisi doğal olarak meydana gelen bir olay olsa 
da, insani faaliyetlerin sonucu olarak sera etkisi 
yapan gazların atmosfere yayılmasıyla yapay 
olarak sera etkisinin arttırıldığına inanılır” olur.

2. Yanıt: B

	 Soru	 kökü	 bir	 cümlede	 gerekli	 olan	 bütün	
öğelere	 sahiptir	 ve	 “İklim değişimi dünyanın buz 
katmanlarının parçalanmasına neden olan ana 
etmen olarak en çok ilgiyi çeker…” anlamına	
gelmektedir.	Bu	durumda,	yapılması	gereken	bu	
cümleyi	anlam	olarak	en	iyi	tamamlayan	cümleyi	
tespit	 etmektir.	 Seçenekler	 incelendiğinde	 B	
seçeneğinde	 geçen	 “yine de buzun kırılmasına 
neden olan diğer nedenler göz ardı edilmemelidir” 
ifadesi	 soru	 kökünü	 doğru	 bir	 şekilde	 tamamlar.	
Doğru	yanıt	B	seçeneğidir.	Bu	durumda	cümlenin	
anlamı: “İklim değişimi dünyanın buz katmanlarının 
parçalanmasına neden olan ana etmen olarak en 
çok ilgiyi çeker, gene de buzun kırılmasına neden 
olan diğer nedenler göz ardı edilmemelidir” olur.
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3. Yanıt: D

	 Soru	kökü	bir	cümlede	gerekli	olan	bütün	öğelere	
sahiptir	ve	“Yüzyıllar boyunca haritacılar Yeryüzü 
kıtalarının dev bir bulmacanın parçalarına benzer 
şekilde …. birbirlerini bütünler göründüklerine 
dikkat çektiler” anlamına	 gelmektedir.	 Bu	
durumda,	 yapılması	 gereken	 bu	 cümleyi	 anlam	
olarak	en	iyi	tamamlayan	cümleyi	tespit	etmektir.	
Seçenekler	incelendiğinde	D	seçeneğinde	verilen	
“bir zamanlar birleşikmiş gibi”	ifadesi	soru	kökünü	
doğru	bir	şekilde	tamamlar.	Bu	seçenekte	geçen	
“they”	zamiri	soru	kökünde	yer	alan	“the Earth’s 
continents” ismi	 yerine	 kullanılmış	 ve	 doğru	
yanıtın	tespitinde	ipucu	oluşturmuştur.	Doğru	yanıt	
D	 seçeneğidir.	 Bu	 durumda	 cümlenin	 anlamı: 
“Yüzyıllar boyunca haritacılar Yeryüzü kıtalarının 
dev bir bulmacanın parçalarına benzer şekilde 
bir zamanlar birleşikmiş gibi birbirlerini bütünler 
göründüklerine dikkat çektiler”	olur.

4. Yanıt: E

	 Soru	kökü	bir	cümlede	gerekli	olan	bütün	öğelere	
sahiptir	 ve	 “Uluslararası Uzay İstasyonuna 
yerleştirilen bir dizüstü bilgisayara, geçen ay 
daha sonra zararsız olduğu anlaşılan bir virüs 
bulaştı …” anlamına	 gelmektedir.	 Bu	 durumda,	
yapılması	gereken	bu	cümleyi	anlam	olarak	en	iyi	
tamamlayan	 cümleyi	 tespit	 etmektir.	 Seçenekler	
incelendiğinde	 E	 seçeneğinde	 verilen	 “bununla 
birlikte kozmonotlar son zamanlarda virüs 
koruma sistemlerini güncellediler”	 ifadesi	 soru	
kökünü	 doğru	 bir	 şekilde	 tamamlar.	Doğru	 yanıt	
E	 seçeneğidir.	 Bu	 durumda	 cümlenin	 anlamı:	
“Uluslararası Uzay İstasyonuna yerleştirilen bir 
dizüstü bilgisayara, geçen ay daha sonra zararsız 
olduğu anlaşılan bir virüs bulaştı; bununla birlikte, 
kozmonotlar son zamanlarda virüs koruma 
sistemlerini güncellediler”	olur.
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5. Yanıt: C

	 Soru	 kökü	 bir	 cümlede	 gerekli	 olan	 bütün	
öğelere	 sahiptir	 ve	 “Hava tipleri anlaşılmaz 
biçimde karmaşıktır…” anlamına	gelmektedir.	Bu	
durumda,	 yapılması	 gereken	 bu	 cümleyi	 anlam	
olarak	en	iyi	tamamlayan	cümleyi	tespit	etmektir.	
Seçenekler	incelendiğinde	C	seçeneğinde	verilen	
“işte bu yüzden onları kestirmek zordur”	 ifadesi	
soru	 kökünü	 doğru	 bir	 şekilde	 tamamlar.	 Bu	
seçenekte	geçen	“they”	zamiri	soru	kökünde	yer	
alan	“weather patterns” ismi	 yerine	kullanılmış	
ve	doğru	yanıtın	tespitinde	ipucu	oluşturmuştur.	

6. Yanıt: D

 “Although”	 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	 “Hayvanların 
evrimsel kökenleri belirli olmasa da ...”	 ifadesini	
seçenekler	 içinden	 anlamlı	 bir	 şekilde	 D	
seçeneğinde	 verilen	 “.... biyologlar bu konuda 
yeni bir teori ortaya atacak kadar kanıt topladılar” 
ifadesi	 tamamlar.	 Doğru	 yanıt	 D	 seçeneğidir.	
Ayrıca	bu	seçenekte	geçen	“it”	adılı	soru	kökünde	
geçen	“the evolutionary origin of animals”	ismi	
yerine	 kullanılmış	 ve	 doğru	 yanıtın	 tespitinde	
ipucu	oluşturmuştur.

7. Yanıt: E

	 Soru	 kökü	 incelendiğinde	 şart	 cümleciğinin	
zamanının	 “unreal–past” (had never lived) 
olduğu	 görülecektir.	 Şart	 cümleciğinin	 “unreal–
past” olduğu	 durumlarda	 ana	 cümlenin	 fiili	 de	
“modal perfect” (would / could / might + have 
+ V3)	 şeklinde	 yapılandırılmalıdır.	 Bu	 durumda	
yalnızca	 zaman	 uyumu	 kuralından	 doğru	 yanıta	
ulaşılabilir.	 Doğru	 yanıt	 E	 seçeneğidir.	 Anlam	
olarak	 incelendiğinde	 ise	 soru	 kökünde	 verilen	
“Gregor Mendel hiç yaşamamış olsaydı…” 
ifadesini	 anlamsal	 olarak	 en	 iyi	 E	 seçeneğinde	
verilen	 “20. yüzyıl genetik bilimindeki ilerlemeler 
farklı olur muydu?”	tamamlar.
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8. 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	
kavramsal	 olarak	 incelenmesiyle	 tespit	 edilebilir.	
Bu	sorunun	soru	kökü	bölümünde	“but let’s not 
forget where we live now – that is, our own 
planet” = “… ama şimdi yaşadığımız yeri, yani 
kendi gezegenimizi, unutmayalım” deniliyor.	 Bu	
ifadeyi	seçenekler	içinde	anlamca	uygun	olarak	A	
seçeneği	tamamlar:	“We have almost completely 
focused on space exploration ...” = Neredeyse 
tamamen uzayın keşfine odaklandık …”	Ayrıca	
hem	 soru	 kökünde	 hem	 de	 doğru	 yanıtta	 “we” 
zamirinin	kullanılması	da	bir	ipucudur.	

9. Yanıt: E

 “As” bağlacı	 bulunan	 bu	 yan	 cümlede,	 zaman	
cümlesinin	 genel	 zamanı“present” olduğundan,	
sonuç	cümlesinin	genel	zamanının	da	“present” 
olması	 gerekir.	 Bu	 nedenle	 C	 seçeneğini	
baştan	 eleyebiliriz.	 Diğer	 seçenekler	 belirtilen	
genel	 zamandadır.	 Bu	 durumda	 doğru	 yanıta	
soru	 kökünü	 ve	 seçenekleri	 kavramsal	 olarak	
inceleyerek	 ulaşılabilir.	 Anlamsal	 olarak	 ise,	
soru	 kökünde	 verilen	 “As investigators learn 
more about what is happening in the brain 
during the exact moment of insight” = “Tam 
düşünürken beyinde ne olduğu konusunda bilim 
adamları daha fazla şey öğrendikçe …” ifadesini	
anlamca	en	 iyi	E	seçeneğinde	verilen	“all of us 
want to know what we can do to maximize 
the conditions that allow us to have brilliant 
thoughts” = “Hepimiz, parlak düşünceler 
üretebilmemizi sağlayacak şartları maksimize 
edebilmek için neler yapabileceğimizi bilmek 
istiyoruz …”	ifadesi	tamamlamaktadır.
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10. Yanıt: B

 “Because” bağlacı	 bulunan	 bu	 cümlede,	
neden	 cümlesinin	 genel	 zamanı	 “present” 
olduğundan,	 sonuç	 cümlesinin	 genel	 zamanının	
da“present” olması	 gerekir.	 Bütün	 seçenekler	
belirtilen	 genel	 zamandadır.	 Bu	 durumda	 doğru	
yanıta	 soru	 kökünü	 ve	 seçenekleri	 kavramsal	
olarak	 inceleyerek	 ulaşabiliriz.	 Anlamsal	 olarak	
inceleyecek	 olursak,	 soru	 kökünde	 verilen	 “… , 
… because its ice sheet exerts a tremendous 
influence on many ecological cycles” = “çünkü 
buz katmanları pek çok ekolojik siklus üzerine 
müthiş bir etki yapar” ifadesini	 anlamca	en	 iyi	B	
seçeneğinde	 verilen	 “The climatic change on 
Greenland is an indicator of things to come 
in the rest of the world” = “Grönland’daki iklim 
değişimi dünyanın kalan kısmında meydana 
gelecek değişimlerin bir göstergesidir, …” 
ifadesinin	 tamamladığını	 görürüz.	 Doğru	 yanıt	
B	 seçeneğidir.	 Soru	 kökünde	 geçen	 “its”	 adılı	
da	 bu	 seçenekte	 geçen	 “Greenland”	 adı	 yerine	
kullanılmıştır.	


