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1. Yanıt: C

 “Since”	 bağlacı	 bulunan	 bu	 cümlede,	 neden	
cümlesinin	genel	zamanı	“present”	olduğundan,	
sonuç	 cümlesinin	 genel	 zamanının	 “present” 
olması	 gerekir.	Bu	nedenle	 seçenekler	 arasında	
genel	zamanı	“past”	olan	A,	B	ve	D	seçenekleri	
elenebilir.	 Anlamsal	 olarak	 ise,	 soru	 kökünde	
verilen,	 “Since albatross have the longest 
wings in nature = … Doğadaki en uzun kanatlara 
albatros sahip olduğu için” ifadesini	anlamca	en	iyi	
C	seçeneğinde	geçen	“they can glide for hundreds 
of kilometres without flapping their wings = 
“kanat çırpmadan yüzlerce kilometre uçabilirler” 
ifadesi	 tamamlar.	Doğru	yanıt	C	seçeneğidir.	Bu	
seçenekte	 geçen	 “they”	 adılı	 da	 soru	 kökünde	
geçen	“albatross”	adı	yerine	kullanılmıştır.	

2. Yanıt: E

	 Bu	soruda	doğru	yanıtı,	soruyu	kavramsal	olarak	
inceleyerek	 bulabiliriz.	 Soru	 kökünde	 verilen	
“Çernobil kazasından bu yana yirmi yıl geçti ... 
,”	 ifadesini	anlamlı	olarak	E	seçeneğinde	verilen	
“… ancak insanların ve çevrenin gördüğü zararın 
boyutu hala ateşli bir şekilde tartışılmaktadır” 
ifadesi	tamamlar.

3. Yanıt: C

	 Bu	 soruya	 da	 doğru	 yanıtı,	 soruyu	 kavramsal	
olarak	 inceleyerek	 verebiliriz.	 Soru	 kökünde	
verilen	 “Jeologlar, kömürün zifte ... benzediğine 
dikkat çekiyorlar”	 ifadesini	 anlamlı	 olarak	 C	
seçeneğinde	 verilen	 “...	 her ikisinin de tehlikeli 
çevresel etkileri olmadan çıkarılmasının mümkün 
olamamasından dolayı”	 ifadesi	 tamamlar.	Anlam	
olarak	yalnızca	C	seçeneği	soru	kökünü	doğru	bir	
şekilde	tamamlamaktadır.	Bu	nedenle	doğru	yanıt	
C’dir.	Bu	 seçenekte	 geçen	“both”	 adılı	 da	 soru	
kökünde	 geçen	 “coal”	 ve	 “tar” isimleri	 yerine	
kullanılmıştır.
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4. Yanıt: A

	 Bu	 soruda	 da	 doğru	 yanıtı,	 soruyu	 kavramsal	
olarak	 inceleyerek	 verebiliriz.	 Soru	 kökünde	
verilen	“Pratikte, uzay gemilerinde kas–iskelet ve 
vücut sıvısı sistemleriyle ilgili bütün sorunlardan 
kurtulabilinir ya da bu sorunlar hafifletilebilir .... , 
”	 ifadesini	 anlamlı	 olarak	 A	 seçeneğinde	 verilen	
“eğer yerküredekine benzer bir yapay yerçekimi 
sağlanabilirse”	ifadesi	tamamlar.

5. Yanıt: D

	 Bu	 soru	 işlevsel	 olarak	 incelendiğinde,	 soru	
kökünün	 anlamlı	 bir	 cümle	 oluşturmak	 için	
gerekli	 bütün	 öğelere	 (özne	 +	 yüklem	 +	 nesne)	
sahip	 olduğu	 görülecektir.	 Bu	 durumda	 iki	
cümle	 anlamsal	 olarak	 incelenmelidir.	 Anlamsal	
olarak	 incelendiğinde	 ise,	 soru	 kökünde	
geçen,“Gezegenimizde evrimin en önemli 
safhalarından biri atmosferin oluşumudur ...” 
ifadesini	 anlamlı	 olarak	 D	 seçeneğinde	 geçen,	
“… çünkü bu safha yaşamın okyanuslardan 
doğmasına ve sürdürülmesine izin veren gaz 
birikim safhasıdır”	 ifadesinin	 tamamlayacağı	
açıkça	 görülür.	 Doğru	 yanıt	 D’dir.	 Ayrıca	 bu	
seçenekte	 geçen	 “it”	 adılı	 soru	 kökünde	 geçen	
“the formation of the atmosphere”	 ismine	
gönderimde	 bulunmakta	 ve	 doğru	 yanıtın	
bulunmasında	ipucu	oluşturmaktadır.
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6. Yanıt: C

 “Shortly after”	 bağlacı	 bulunan	 bu	 cümlede,	
zaman	zarfı	yan	cümlesinin	genel	zamanı	“past” 
olduğundan,	 ana	 cümlenin	 de	 genel	 zamanının	
“past”	olması	gerekir.	Zaman	uyumsuzluğundan	
B	 seçeneği	 elenir.	 Diğer	 seçenekler	 arasında	
seçim	 soru	 kökü	 ve	 seçenekler	 kavramsal	
olarak	 incelenerek	 yapılır.	 Bu	 soruyu	 anlamsal	
olarak	incelersek,	soru	kökünde	verilen	“Golden 
Gate köprüsünün inşasından kısa bir zaman 
sonra ...” ifadesini	 anlamca	en	 iyi	 bir	 şekilde	C	
seçeneğinde	 geçen	 “yolun bazı rüzgarlara 
karşı aşırı esnek olduğu meydana çıktı”	ifadesi	
tamamlamaktadır.	 Doğru	 yanıt	 C	 seçeneğidir.	
Bu	 seçenekte	 geçen	 “its”	 zamiri	 soru	 kökünde	
yer	alan	“the Golden Gate Bridge” ismi	yerine	
kullanılmış	 ve	 doğru	 yanıtın	 tespitinde	 ipucu	
oluşturmuştur.	 Diğer	 seçenekler	 soru	 kökünü	
anlam	 bütünlüğü	 içinde	 tamamlamadıkları	 için	
doğru	yanıt	olamazlar.

 EK GRAMER NOTU:

 Zaman Zarf Cümlecikleri (Adverbial Clauses of 
Time)

 Ek Gramer Açıklaması:

	 Temel	olarak	üç	tip	şart	cümleciği	vardır:

Simple Past AFTER Past Perfect

Past Perfect BEFORE Simple Past

	 Geçmiş	zamanlı	zaman	zarf	cümleciklerinde	yan	
cümle	ve	temel	cümlede	zaman	kalıpları	yukarıda	
görüldüğü	 gibidir.	 Ancak	 iki	 eylem	 arasında	 çok	
belirgin	zaman	farkı	bulunmayan	bazı	durumlarda	
yukarıda	 görülen	 zaman	 ayrımı	 vurgulanmadan	
her	iki	eylem	de	“simple past”	olarak	verilebilir.	
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7. Yanıt: E

 “Yet”	 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	 “… yine de 
modern organizmalarda nispeten az miktarda 
tespit edilmiştir”	 ifadesini	 seçenekler	 içinden	
en	 anlamlı	 bir	 şekilde	 E	 seçeneğinde	 geçen	
“Ribozyminlerin evrimin başlangıcında temel rol 
oynadıklarına inanılır” ifadesi	 tamamlar.	 Doğru	
yanıt	 E	 seçeneğidir.	 Zaman	 uyumu	 bu	 soruda	
yardımcı	olur	gibi	görünse	de	“yet”	 cümlecikleri	
ile	 ana	 cümle	 arasında	 zaman	 uyumu	 zorunlu	
değildir.	 Kavramsal	 olarak	 E	 seçeneği	 soru	
kökünü	 en	 iyi	 şekilde	 tamamlamaktadır.	 Ayrıca	
soru	kökünde	geçen	“few”	 zamiri	 bu	seçenekte	
yer	alan	“Ribozymes” ismi	yerine	kullanılmış	ve	
doğru	yanıtın	tespitinde	ipucu	oluşturmuştur.

8. Yanıt: A

	 Şart	cümlesi	(Should the cabin pressure somehow 
be lost, …= Eğer kabin basıncı bir sebepten 
düşerse…) verilen	 ve	 ana	 cümlesini	 bulmamız	
istenen	 bu	 soruda	 sonuç	 cümlesini	 seçenekleri	
kavramsal	 olarak	 inceleyerek	 bulabiliriz.	 Soru	
kökünü	en	anlamlı	şekilde	A	seçeneğinde	geçen	
“… yolcu koltuklarının üstüne yerleştirilmiş 
olan oksijen kutuları yolculara maskeler yoluyla 
oksijen sağlarlar” ifadesi	tamamlamaktadır.	
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9. Yanıt: D

 “When”	 bağlacı	 bulunan	 bu	 cümlede,	 yan	
cümlenin	 genel	 zamanı	 “present” olduğundan,	
ana	 cümlenin	 de	 genel	 zamanının	 “present” 
olması	 gerekir.	Bu	nedenle	 seçenekler	 arasında	
genel	zamanı	“past”	olan	C	seçeneği	kolaylıkla	
elenebilir.	 Anlamsal	 olarak	 ise,	 soru	 kökünde	
verilen	 “Normalden daha yüksek ısılara 
maruz kaldıklarında ...” ifadesini	 anlamca	 en	
iyi	 D	 seçeneğinde	 geçen	 “Bazı organizmalar 
... genetik değişime uğrarlar”	 ifadesi	
tamamlamaktadır.	 Doğru	 yanıt	 D	 seçeneğidir.	
Ayrıca	 soru	 kökünde	 geçen	 “they”	 zamiri	 bu	
seçenekte	 yer	 alan	 “some organisms” ismi	
yerine	 kullanılmış	 ve	 doğru	 yanıtın	 tespitinde	
ipucu	oluşturmuştur.

10. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 yer	 alan	 “… insanın zihinsel 
kapasitesinin şempanzeninkinden neden 
o kadar büyük olduğuyla ilişkin olarak …” 
edat	 öbeği	 yalnızca	 C	 seçeneğinde	 geçen	
“Araştırmacılar … bir ipucu buldular”	ifadesiyle	
anlam	 olarak	 uyumludur.	 (AS	TO...	 =	 –ile	 ilişkin	
olarak)


