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1. Yanıt: B

 “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	verilen	“Kök hücreler 
pek çok dokuda bulunsa da….”	 ifadesini	
seçenekler	 içinden	 en	 anlamlı	 bir	 şekilde	 B	
seçeneğinde	 geçen	 “en ümit verici olanları 
kemik iliğinde olanlardır…” tamamlar.	 Doğru	
yanıt	 B	 seçeneğidir.	 Zaman	 uyumu	 bu	 soruda	
yardımcı	 olur	 gibi	 görünse	 de	 “although” 
cümlecikleri	ile	ana	cümle	arasında	zaman	uyumu	
zorunlu	 değildir.	 Kavramsal	 olarak	 B	 seçeneği	
soru	kökünü	en	 iyi	şekilde	 tamamlamaktadır.	Bu	
seçenekte	geçen	“ones”	zamiri	soru	kökünde	yer	
alan	“stem cells” ismi	yerine	kullanılmış	ve	doğru	
yanıtın	tespitinde	ipucu	oluşturmuştur.

2. Yanıt: A

	 Soru	kökü	bir	cümlede	gerekli	olan	bütün	öğelere	
sahiptir	 ve	 isim	 soylu	 sözcükle	 (electromagnetic 
wave)	 bitmiştir.	 Bu	 durumda;	 seçenekleri	
incelemeye,	bir	 ismi	nitelemek	 için	kullandığımız	
yapı	 olan	 “adjective clause” yapı	 içeren	 bir	
cümlecikle	 başlamak	 akıllıca	 olacaktır.	 Bu	
durumda	 “electromagnetic wave” ismini	
niteleyen	 bir	 “adjective clause” yapısı	 ararız.	
Seçenekler	 içinde	 “electromagnetic wave” 
ismini	 doğru	 niteleyen	 “adjective clause” 
yapısı	 “whose”	 ilgi	 zamiri	 ile	 başlayabilir.	
Böyle	 bir	 yapı	 A	 seçeneğinde	 vardır.	 Anlamsal	
olarak	 incelediğimizde	 ise,	 soru	 kökünde	 geçen	
“Gözlerimiz en küçük elektromanyetik dalga 
olan, …. photonları tespit edebilirler” ifadesini	
anlamlı	 bir	 şekilde	 A	 seçeneğinde	 geçen	 “… 
frekansı dar görülebilir boyda olan…”	 ifadesi	
tamamlamaktadır.	Diğer	seçenekler	soru	kökünü	
anlam	 bütünlüğü	 içinde	 tamamlamadıkları	 için	
doğru	yanıt	olamazlar.
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3. Yanıt: E

 Soru kökünde “…. Sudan’da anormal bir şekilde 
fazla ve erken gelen yağışlar Nil nehrinin 
2007’de taşmasına sebep oldu” şeklinde	
tamamlanması	 gereken,	 genel	 zamanı	 “past” 
olan	 bir	 cümle	 verilmiştir.	 Seçenekler	 kavramsal	
olarak	 incelendiğinde	 bu	 ifadeyi	 en	 anlamlı	 bir	
şekilde	E	seçeneğinde	geçen	“Olağan dışı fazla 
kar yağışı Güney Afrika ve Güney Amerika’nın 
bazı bölümlerini etkilerken ….”	 ifadesinin	
tamamladığı	görülecektir.

4. Yanıt: B

	 Soru	kökü	bir	cümlede	gerekli	olan	bütün	öğelere	
sahiptir	 ve	 “ALH84001, Mars’tan geldiği 
düşünülen pek çok meteordan biridir …” 
anlamına	 gelmektedir.	 Bu	 durumda	 yapılması	
gereken	 iş,	 bu	 cümleyi	 anlam	 olarak	 en	 iyi	
tamamlayan	 cümleyi	 tespit	 etmektir.	 Seçenekler	
incelendiğinde	 B	 seçeneğinde	 geçen	 “… 
çünkü onlar Mars atmosferindekiyle eşleşen 
sıkıştırılmış gaz elde ederler”	 ifadesi	 soru	
kökünü	doğru	bir	şekilde	tamamlar.

5. Yanıt: D

	 Soru	 kökü	 bir	 cümlede	 gerekli	 olan	 bütün	
öğelere	 sahiptir	 ve	 “Oldukça yakın zamana 
kadar okyanusları bol hemen hemen sınırsız 
bir kaynak olarak gördük …” anlamına	
gelmektedir.	 Bu	 durumda;	 yapılması	 gereken	
iş	 bu	 cümleyi	 anlam	 olarak	 en	 iyi	 tamamlayan	
cümleyi	tespit	etmektir.	Seçenekler	incelendiğinde	
D	seçeneğinde	verilen	“… ve okyanusu fazlaca 
kullandık ve çöpler için atık dökme yeri olarak 
kullandık”	 ifadesi	soru	kökünü	doğru	bir	şekilde	
tamamlar.
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6. Yanıt: C

	 Soru	 kökü	 bir	 isim	 soylu	 sözcükle	 bitmiştir.	
Bu	 durumda	 seçenekleri	 incelemeye,	 bir	 ismi	
nitelemek	için	kullandığımız	yapı	olan	“adjective 
clause” yapı	 içeren	 bir	 cümlecikle	 başlamak	
akıllıca	olacaktır.	Bu	cümlede	“1.1 million years” 
isim	 öbeğini	 niteleyen	 bir	 “adjective clause” 
yapısına	 ihtiyaç	 vardır.	 Seçenekler	 içinde	 “1.1 
million years”	 isim	 öbeğini	 doğru	 niteleyen	
“adjective clause” yapısı	“after which”	ilgi	zamiri	
ile	 başlayabilir.	 Böyle	 bir	 yapı	 C	 seçeneğinde	
vardır.	 Anlamsal	 olarak	 incelediğimizde,	 soru	
kökünde	 geçen	 “Araştırmacılar bakterilerde 
DNA’nın 1,1 milyon yıl sonra hızla bozulduğunu 
bulmuşlardır” ifadesini	 anlamlı	 bir	 şekilde	 B	
seçeneğinde	geçen	“… ki bu zamandan sonra 
DNA’nın hacmi yarı yarıya azalır.” ifadesi	
tamamlamaktadır.	Diğer	seçenekler	soru	kökünü	
anlam	 bütünlüğü	 içinde	 tamamlamadıkları	 için	
doğru	yanıt	olamazlar.

7. Yanıt: D

 “Whereas”	 bağlacı	 bulunan	 bu	 cümlede,	 zıtlık	
bildiren	zarf	cümlesinin	genel	zamanı	“present” 
olduğundan,	 ana	 cümlenin	 de	 genel	 zamanının	
“present”	olması	gerekir.	Bu	nedenle	seçenekler	
arasında	 genel	 zamanı	 “past”	 olan	 A,	 B	 ve	
E	 seçenekleri	 kolaylıkla	 elenebilir.	 Anlamsal	
olarak	ise,	soru	kökünde	verilen	“Fazla egzersiz 
çocuğun motor gelişimini hızlandırmamasına 
karşın…” ifadesini	 anlamca	 en	 iyi	 bir	 şekilde	
D	 seçeneğinde	 geçen	 “gelişimin normal bir 
şekilde meydana gelmesi için biraz egzersiz 
gereklidir”	ifadesi	tamamlamaktadır.

8. Yanıt: E

 Soru kökünde “coordinating adjective clause” 
adı	verilen	kendisinden	önce	gelen	bütün	cümleyi	
niteleyen	 bir	 cümlecik	 verilmiştir.	 Bu	 durumda	
bu	 cümlecik	 içinde	geçen	“which”	 ilgi	 zamirinin	
yerini	alabileceği	cümle	tespit	edilmelidir.	Soruyu	
kavramsal	 olarak	 incelemek	 yardımcı	 olacaktır.	
Soru	 kökünde	 geçen	 “… ki bu yüzden sağlığını 
korumak önemlidir”	ifadesini	“Karaciğer zehirlerin 
atılmasından hormonların dengelenmesine 
kadar 500’den daha fazla vücut işlevinde rol 
alır …”	 tamamlar.	 Soru	 kökünde	 geçen	 “it” 
adılı	 E	 seçeneğinde	 geçen	 “the liver”	 yerine	
kullanılmış	ve	doğru	yanıtın	bulunmasında	 ipucu	
oluşturmuştur.	
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9. Yanıt: A

	 Bu	 soru	 sözdizimsel	 olarak	 incelendiğinde,	 soru	
kökünde	yan	cümlesi	bir	koşul	cümlesi	olan	(that 
if they have a good night’s sleep …)	 ancak	
ana	 cümlesi	 eksik	 verilmiş	 bir	 isim	 cümlesi	 ve	
bağlı	olduğu	bir	ana	cümle	 (many people think 
…) verildiği	 görülür.	 Bu	 durumda	 genel	 zamanı	
“have”	 fiilinden	 “present”	 olarak	 tespit	 edilen	
bir	 koşul	 cümlesinin	 ana	 cümlesini	 tespit	 etmek	
gerekir.	 Zaman	 uyumsuzluğundan	 D	 seçeneği	
elenir.	 Diğer	 seçenekler	 arasında	 seçim	 soru	
kökü	ve	seçenekler	kavramsal	olarak	incelenerek	
yapılır.	 Soru	 kökünde	 geçen	 “Bir çok insan iyi 
bir gece uykusu çekebilirlerse ….. düşünürler” 
cümlesini	 seçenekler	 içinden	 en	 anlamlı	 bir	
şekilde	A	seçeneğinde	geçen	“… alarm çalmadan 
ve dinlenmiş ve yenilenmiş olarak uyanacaklarını 
…”	 ifadesi	 tamamlar.	Doğru	yanıt	A	seçeneğidir.	
Bu	 seçenekte	 geçen	 “they”	 adılı	 soru	 kökünde	
geçen	 “many people”	 yerine	 kullanılmış	 ve	
doğru	yanıtın	bulunmasında	ipucu	oluşturmuştur.

10. Yanıt: B

 “When”	 bağlacı	 bulunan	 bu	 cümlede,	
zaman	 zarfı	 yan	 cümlesinin	 genel	 zamanı	
“present”	 olduğundan,	 ana	 cümlenin	 de	
genel	 zamanının	 “present”	 olması	 gerekir.	
Zaman	 uyumsuzluğundan	 D	 seçeneği	 elenir.	
Diğer	 seçenekler	 arasında	 seçim	 soru	 kökü	
ve	 seçenekler	 kavramsal	 olarak	 incelenerek	
yapılır.	 Bu	 soruyu	 anlamsal	 olarak	 incelersek,	
soru	 kökünde	 verilen	 “glükoz ve yağlı asitler 
sınırlıyken ...” ifadesini	anlamca	en	iyi	bir	şekilde	
B	seçeneğinde	geçen	“hücreler enerji ve glükoz 
için amino asitleri kullanmaya zorlanırlar” 
ifadesi	 tamamlamaktadır.	 Doğru	 yanıt	 B	
seçeneğidir.	Diğer	seçenekler	soru	kökünü	anlam	
bütünlüğü	 içinde	 tamamlamadıkları	 için	 doğru	
yanıt	olamazlar.


