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1. Yanıt: E

	 Soru	 kökündeki	 ifade,	 bir	 cümlede	 gerekli	 olan	
bütün	öğelere	sahiptir	ve	 “… kocaman Saturn V 
roketindeydi” anlamına	gelmektedir.	Bu	durumda	
yapılması	 gereken	 iş	 bu	 cümleyi	 anlam	 olarak	
en	 iyi	 tamamlayan	 cümleyi	 tespit	 etmektir.	
Seçenekler	 incelendiğinde,	 E	 seçeneğinde	
verilen	 “Uzay mekiği Apollo 11, 1969 yılında 
aya gittiğinde”	ifadesinin	soru	kökünü	anlamlı	bir	
şekilde	tamamladığı	görülür.	Ayrıca	soru	kökünde	
geçen	 “it”	 adılı	 bu	 seçenekte	 geçen	 “the 
spacecraft Apollo 11”	ismi	yerine	kullanılmış	ve	
doğru	yanıtın	tespitinde	ipucu	oluşturmuştur.

2. Yanıt: A

	 Soru	kökünde	yer	alan	ifade,	bir	cümlede	olması	
gereken	 bütün	 öğelere	 sahiptir	 ve	 isim	 soylu	
bir	 sözcükle	 bitmiştir.	 Bu	 durumda,	 seçenekleri	
incelemeye	 isimleri	 nitelemek	 için	 kullandığımız	
yapı	olan	“adjective clause”	yapılı	bir	cümlecikle	
başlamak	akıllıca	olacaktır.	Bu	cümlede	“Sulphur 
dioxide emissions in Europe” ismini	 niteleyen	
bir	 “adjective clause”	 yapısına	 ihtiyaç	 vardır.	
Seçenekler	 içinde	“Sulphur dioxide emissions 
in Europe”	isim	öbeğini	anlamlı	olarak	niteleyen	
“adjective clause” yapısı,	A	seçeneğinde	olduğu	
gibi	 “which”	 ilgeci	 ile	 başlayabilir.	 Anlamsal	
olarak	 incelediğimizde	 ise,	 soru	 kökünde	 geçen	
“… Avrupa’daki sülfürdioksit emisyonu 1980 ile 
2000 yılları arasında yüzde 67 azaldı” ifadesini,	
anlamlı	 olarak	 A	 seçeneğinde	 verilen	 “Kuzey 
kutbu üzerinde pusa katkıda bulunan olan 
…”	 ifadesinin	 tamamladığını	 görebiliriz.	 Diğer	
seçenekler	 soru	 kökünü	 anlam	 bütünlüğü	 içinde	
tamamlamadıkları	için	doğru	yanıt	olamazlar.
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3. Yanıt: B

	 Ana	 cümlenin	 öznesi	 ile	 birlike,	 geçişli	 bir	 fiil	
olan	 yüklemi	 verilen	 (By the end of the year, 
the NASA scientists should know for certain 
...)	 ve	 nesnesi	 eksik	 olan	 bu	 soruda,	 nesne	
olarak	 bir	 “noun clause”	 yapıya	 ihtiyaç	 vardır.	
Bu	 tür	 bir	 yapı,	 yalnızca	A	 ve	B	 seçeneklerinde	
vardır.	 Doğru	 yanıta	 bu	 iki	 seçeneği	 anlamsal	
olarak	 inceleyerek	 varabiliriz.	 Anlamsal	 olarak	
incelediğimizde	 ise,	 soru	 kökünde	 verilen	 “Yıl 
sonuna kadar bilimadamları … kesin bir şekilde 
bileceklerdir”	 ifadesini,	 anlamlı	 bir	 şekilde	 B	
seçeneğinde	 verilen	 “… Mars’ta buz şeklinde 
su olup olmadığını …”	 ifadesinin	 tamamladığı	
görülür.	 Doğru	 yanıt	 B	 seçeneğidir.	 A	 seçeneği	
anlamsal	olarak	uygun	değildir.

4. Yanıt: E

	 Soru	 kökündeki	 ifadede,	 nesnelerinden	 biri	
eksik	 olan	 etken	 bir	 fiil	 (will be able to tell us) 
verildiğinden,	 nesne	 olarak	 bir “noun clause” 
yapıya	 ihtiyaç	 vardır.	 Yalnızca	 E	 seçeneğinde	
bu	 tür	 bir	 yapı	 olduğundan,	 belirtilen	 seçenek	
doğru	 seçenektir.	 Bu	 durumda	 cümlenin	
anlamı:	 “Geleceğin bilgisayarları işteki 
performansımızı nasıl arttırabileceğimizi 
bize anlatabilecekler”	 olacaktır.	 Soru	 kökünde	
geçen	 ve	 bir	 “object pronoun” olan	 “us”	 ve	
doğru	 seçenek	 olan	 E	 seçeneğindeki	 “subject 
pronoun”	 işlevine	 sahip	 “we”	 adılı	 aynı	 ismin	
yerine	kullanıldığından	ipucu	oluşturmaktadır.	

5. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “… hareket ettiği hemen 
fark edilemez” ifadesini	anlamsal	olarak	en	 iyi	C	
seçeneğinde	verilen “Bir buzul yılda birkaç metre 
aşağı doğru çöktüğünden”	 ifadesi	 tamamlar.	
Doğru	yanıt	C	seçeneğidir.	Soru	kökünde	geçen	
“it”	adılı	da	bu	seçenekte	kullanılan	“a glacier”	adı	
yerine	 kullanılmıştır.	Bu	 soruda	gönderim	 yapan	
ifadeler	 bir	 kez	 daha	 doğru	 yanıtı	 bulmamıza	
yardımcı	oldu.	Diğer	seçenekler	kavramsal	olarak	
soru	köküyle	anlamsal	bakımdan	ilgili	değildir.	
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6. Yanıt: A

 “Despite the fact that”	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	 “Meydana 
gelişini hiç kimse görmese de….”	 ifadesini	
seçenekler	içinden	anlamlı	olarak	A	seçeneğinde	
geçen	 “320 kiloya varan taşların Kaliforniya’da 
bulunan Ölüm Vadisinde rüzgarlar tarafından 
hareket ettirildiğini gösteren kanıtlar vardır” ifadesi	
tamamlar.	 Doğru	 yanıt	 A	 seçeneğidir.	 Zaman	
uyumu	bu	 soruda	 yardımcı	 olur	 gibi	 görünse	de	
“though”	 cümlecikleri	 ile	 ana	 cümle	 arasında	
zaman	 uyumu	 zorunlu	 değildir.	 Kavramsal	
olarak	 A	 seçeneği	 soru	 kökünü	 en	 iyi	 şekilde	
tamamlamaktadır.	 Ayrıca	 soru	 kökünde	 geçen	
“it”	adılı	A	seçeneğinde	geçen	“that rocks of up 
to 320 kilograms are moved by the wind across 
the floor of Death Valley in California” isim	
cümleciğine	 gönderimde	 bulunmakta	 ve	 doğru	
yanıtın	bulunmasında	ipucu	oluşturmaktadır.

7. Yanıt: E

	 Bu	 sorunun	 soru	 kökünde	 “Hubble Uzay 
Teleskopu görevine devam ettikçe” deniliyor.	
Bu	 ifadeyi	 seçenekler	 içinde	 anlamca	 en	 uygun	
şekilde	 E	 seçeneği	 tamamlar:	 “… dünyaya 
yıldızların yaşamı ve ölümü ve genişleyen 
evrenimizin doğası hakkında yeni bilgiler 
gönderir.”	Bu	seçenekte	geçen	“it”	adılı	da	soru	
kökünde	geçen	“the Hubble Space Telescope” 
adı	 yerine	 kullanılmıştır.	 Seçenekler	 içinden	
yalnızca	 A	 seçeneği	 zaman	 uyumsuzluğundan	
ilk	 bakışta	 elenebilir.	 Zira	 bu	 seçenekteki	 fiil	
(encouraged)	 “simple past tense”	 olarak	
çekilmiştir	 ve	 soru	 kökündeki	 “simple present 
tense” çekimli	 fiille	 uyumlu	 değildir.	 Diğer	
seçenekler	soru	kökünü	anlamsal	olarak	doğru	bir	
şekilde	tamamlayamazlar.
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8. Yanıt: A

	 Soru	kökünde	verilen,	“When the first transistor 
amplifiers came along = İlk transistorlu 
amplifier çıktığında…” ifadesini	 anlamsal	
olarak	en	iyi	A	seçeneğinde	geçen,	“there were 
a number of design deficiencies” = pek çok 
tasarım eksiklikleri vardı”	ifadesi	tamamlar.	Doğru	
yanıt	A	seçeneğidir.	B	seçeneğinde	geçen	“these” 
işaret	 sıfatının	 soru	 kökünde	 işaret	 edebileceği	
bir	 isim	 olmadığından	 bu	 seçenek	 soru	 kökünü	
tamamlayamaz.	C	seçeneğinde	kullanılan	“would 
have been astonished”	 gerçeğe	 aykırı	 bir	 şart	
cümlesinin	 ana	 cümlesinde	 kullanılabilir.	 Soru	
kökünde	böyle	bir	şart	cümlesi	verilmediğinden	bu	
seçenek	 de	 yanlıştır.	D	 seçeneği,	 soru	 kökünün	
temel	konusu	olan	“transistorlu amplifier” yerine	
ilk	 transistörün	 kimler	 tarafından	 keşfedildiğini	
anlattığı	 için	 doğru	 yanıt	 olamaz.	 E	 seçeneği	
zaman	 uyumu	 olmadığından	 ve	 bu	 seçenekte	
geçen	“their” iyelik	sıfatının	soru	kökünde	işaret	
edebileceği	bir	isim	olmadığından	yanlıştır.	

9. Yanıt: D

	 Soru	 işlevsel	 olarak	 incelendiğinde, “as soon 
as”	 bağlacı	 bulunan	 bu	 cümlede,	 yancümlenin	
genel	 zamanı	 “past”	 olduğundan,	 genel	
zamanın	“present”	olduğu	B	ve	E	seçeneklerinin	
hemen	 elenebileceği	 görülür.	 Kavramsal	 olarak	
incelendiğinde	 ise,	 soru	 kökünde	 geçen,	 “Bilim 
adamları DNA teknolojisinin gücünün farkına 
varır varmaz...”	 ifadesini	 “... onun potansiyel 
tehlikeleri konusunda endişelenmeye başladılar” 
ifadesi	 anlamlı	 olarak	 tamamlar.	 Doğru	 yanıt	 D	
seçeneğidir.	 Bu	 seçenekte	 geçen	 “they”	 adılı	
da	 soru	 kökünde	 geçen	 “scientists”	 adı	 yerine	
kullanılmıştır.
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10. Yanıt: E

 “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	 “Jeologlar, 
fizikçi Kelvin’in Dünyanın yaşını tahmin etmesini 
çok basit bularak reddetme eğiliminde olsalar da 
…”	 ifadesini	seçenekler	 içinden	anlamlı	olarak	E	
seçeneğinde	geçen	“… gerçekte onun kullandığı 
model jeolojide çok faydalı oldu” ifadesi	tamamlar.	
Doğru	yanıt	E	seçeneğidir.	Bu	seçenekte	geçen	
“he”	 adılı	 da	 soru	 kökünde	geçen	“Kelvin”	 adı	
yerine	kullanılmıştır.


