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1. Yanıt: D

 “Although”	 ile	 başlayan	 bu	 cümle	 ile	 doğru	
seçenek	 arasında	 anlamsal	 zıtlık	 olmalıdır.	
Yan	 cümlede	 beklentinin	 yaratılıp	 ana	 cümlede	
reddedildiği	 cümlelerde	 “concessive contrast” 
bağlacı	olan	“though, although, even though, … 
vb.”	kullanılır.	Bu	nedenle	bu	soruda	doğru	yanıta	
soruyu	 kavramsal	 olarak	 inceleyerek	 varabiliriz.	
Soru	 kökünde	 geçen	 “Bazı araştırmaların 
düşük karbonhidrat diyetlerinin etkili olduğunu 
tespit etmelerine rağmen …”	 ifadesini	 anlamca	
en	 iyi	 bir	 şekilde	 D	 seçeneğinde	 geçen	 “… 
diğerleri onların yalnızca kısa süreli yararlar 
sağladığını tespit etmiştir”	 tamamlamaktadır.	 Bu	
seçenekte	 geçen	 “they”	 adılı	 da	 soru	 kökünde	
geçen	 “carbohydrate diets”	 isminin	 yerine	
kullanılmıştır.	 Bir	 kez	 daha	 gönderim	 yapan	
ifadeler	doğru	yanıtı	bulmamıza	yardımcı	oldu.

2. Yanıt: B

 “Since”	 bağlacı	 bulunan	 bu	 cümlede,	 neden	
cümlesinin	genel	zamanı “present”	olduğundan,	
sonuç	cümlesinin	de	genel	zamanının	“present” 
olması	 gerekir.	Bu	nedenle	 seçenekler	 arasında	
genel	 zamanı	 “past”	 olan	 C	 seçeneği	 elenebilir.	
Anlamsal	olarak	ise,	soru	kökünde	verilen	“since 
it can have an overall negative impact on a 
person’s life = ... çünkü bir insanın hayatında 
genel olarak olumsuz etki yapabilir” ifadesini	
anlamca	en	 iyi	bir	şekilde	C	seçeneğinde	geçen	
“AIDS may cause depression indirectly = AIDS 
dolaylı olarak depresyona neden olabilir”	 ifadesi	
tamamlamaktadır.	 Doğru	 yanıt	 B	 seçeneğidir.	
Soru	 kökünde	 geçen	 “it”	 adılı	 B	 seçeneğinde	
geçen	“AIDS”	yerine	kullanılmış	ve	doğru	yanıtın	
bulunmasında	ipucu	oluşturmuştur.	
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3. Yanıt: E

	 Bu	 soru	 yapısal	 olarak	 incelendiğinde;	 soru	
kökünün	anlamlı	bir	cümle	oluşturmak	için	gerekli	
bütün	 öğelere	 (özne + yüklem + nesne)	 sahip	
olduğu	 görülecektir.	 Bu	 durumda	 yapısal	 olarak	
bu	boşluğa	seçenekler	içinden	zamanı	“present” 
olan	 herhangi	 bir	 ifade	 gelebileceğinden	 C	
seçeneği	 “past”	 zamanlı	 olmasından	 dolayı	
elenir.	Diğer	seçenekler	içinde	doğru	yanıta	soru	
kökü	anlamsal	olarak	incelenerek	gidilir.	Anlamsal	
olarak	 incelediğimizde	 ise,	 soru	 kökünde	 geçen	
“…. belirtiler viral ve bakteriyel farenjitte aynıdır” 
ifadesini	anlamlı	bir	şekilde	E	seçeneğinde	geçen	
“Boğaz kuruluğunu ve ağrılı şişliği içeren …” 
ifadesi	tamamlamaktadır.

4. Yanıt: E

 “But”	 ile	 başlayan	 soru	 köküyle	 doğru	 seçenek	
arasında	 anlamsal	 zıtlık	 olmalıdır.	 Bu	 nedenle	
bu	 sorunun	 doğru	 yanıtı	 soru	 kökünün	 ve	
seçeneklerin	 kavramsal	 olarak	 incelenmesiyle	
tespit	 edilir.	 Soru	 kökünde	 geçen,	 “ancak orada 
büyük pazarların çöküşlerinin kanıtlarını görmek 
kolaydır”	 ifadesini	 seçenekler	 içinden	en	anlamlı	
bir	şekilde	E	seçeneğinde	geçen	“Pazarların kötü 
performans gösterdiklerinin kanıtları ilerlemiş 
ülkelerde biraz daha az aşikardır” tamamlar.

 İşlevsel ve kavramsal ipuçları:

 advanced countries  – there

 evidence  – proof

 markets perform poorly – market failures
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5. Yanıt: A

	 Bu	 soru	 sözdizimsel	 olarak	 incelendiğinde	
soru	 kökünde	 ana	 cümlesi	 olan	 (that they are 
themselves fat …)	 ancak	 yan	 cümlesi	 eksik	
verilmiş	 bir	 isim	 cümlesi	 ve	 bağlı	 olduğu	 bir	
ana	 cümle	 (People with anorexia nervosa 
imagine …) verildiği	görülür.	Sözdizimsel	olarak	
seçeneklerden	 herhangi	 biri	 bu	 cümleden	 sonra	
gelebilir.	 Bu	 durumda	 seçenekler	 arasında	
seçim	 soru	 kökü	 ve	 seçenekler	 kavramsal	
olarak	 incelenerek	 yapılır.	 Soru	 kökünde	 geçen	
isim	 cümleciğini	 “Anoreksiya nervosa hastalığı 
olan insanlar …. kendilerinin şişman olduklarını 
düşünürler”	 seçenekler	 içinden	 en	 anlamlı	 bir	
şekilde	A	seçeneğinde	geçen	“... zayıflıkları tehlike 
sınırlarına yaklaştığında bile ...”	ifadesi	tamamlar.	
Bu	seçenekte	geçen	“they”	adılı	da	soru	kökünde	
geçen	“People with anorexia nervosa”	 isminin	
yerine	kullanılmıştır.

6. Yanıt: A

	 Bu	 soru	 anlamsal	 olarak	 incelendiğinde,	 soru	
kökünde	 verilen	 “Marks’ın tarih teorisine göre, 
Fransız Devrimi, burjuvanın politik gücüne 
ve endüstriyel kapitalizme kapıyı aralayarak 
eski düzeni yıktığında…” ifadesini	 en	 iyi	 A	
seçeneğinde	verilen	“feodal ve aristokrat sahiplik 
ilişkileri sonlandı”	 ifadesi	 tamamlar.	Bu	durumda	
cümlenin	 anlamı:	 “Marks’ın tarih teorisine göre; 
Fransız Devrimi, burjuvanın politik gücüne ve 
endüstriyel kapitalizme kapıyı aralayarak eski 
düzeni yıktığında feodal ve aristokrat sahiplik 
ilişkileri sonlandı”	olacaktır.

7. Yanıt: B

	 Bu	 soru	 işlevsel	 olarak	 incelendiğinde,	 soru	
kökünün	anlamlı	bir	cümle	oluşturmak	için	gerekli	
bütün	öğelere	(özne + yüklem + nesne)	sahip	olduğu	
görülecektir.	Anlamsal	olarak	incelediğimizde	ise,	
soru	kökünde	geçen	“…. Hematokrit yaygın olarak 
demir eksikliğini saptamak için kullanılır”	ifadesini	
anlamlı	bir	şekilde	B	seçeneğinde	geçen	 “Demir 
miktarı için kesin olmayan bir ölçüm olmasına 
rağmen …”	 ifadesi	 tamamlamaktadır.	 Diğer	
seçenekler	 soru	 kökünü	 anlam	 bütünlüğü	 içinde	
tamamlamadıkları	 için	 doğru	 yanıt	 olamazlar.	
Doğru	yanıt	B	seçeneğidir.	Bu	seçenekte	geçen	
“it”	 adılı	 da	 soru	 kökünde	 geçen	 “Hematocrit” 
isminin	yerine	kullanılmıştır.	
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8. Yanıt: D

	 Bu	 soru	 işlevsel	 olarak	 incelendiğinde;	 soru	
kökünde	 öznesi	 atılmak	 suretiyle	 kısaltılmış	 bir	
“adverbial clause of condition” yapının	verildiği	
görülecektir.	Bu	soru	da	olduğu	gibi	eğer	öznesi	
atılmak	suretiyle	kısaltılmış	bir	“adverbial clause” 
verilmişse	 ve	 bizden	 ana	 cümleyi	 bulmamız	
istenmişse,	 ilk	 yapılması	 gereken	 ortak	 özneyi	
ana	cümle	de	tespit	etmektir.	Yan	cümleden	“yirmi 
dört haftalık doğmuşsa”	 ifadesinin	 öznesinin	
seçenekler	 incelendiğinde	 yalnızca	 “the fetus” 
olabileceği	görülecektir.	Ancak	iki	seçenekte	özne	
“the fetus”	olarak	verilmiştir.	Bu	durumda	bu	iki	
seçenek	anlam	olarak	incelenmeli	ve	anlam	olarak	
uygun	 olan	 doğru	 yanıt	 olarak	 işaretlenmelidir.	
Bu	 iki	 seçenek	 anlam	 olarak	 incelendiğinde	 ise	
D	 seçeneğinde	 geçen	 “fetüsün yalnızca yüzde 
elli yaşama şansı vardır”	 ifadesi	soru	kökünü	en	
anlamlı	şekilde	tamamlamaktadır.

9. Yanıt: B

	 Bu	soru	kökünde	“so that”	 ile	kurulmuş	olan	ve	
“aynı patojenle sonraki karşılaşmalarda hızlıca 
baş edebilmek için”	anlamında	bir	amaç	cümleciği	
verilmiştir.	 B	 seçeneğinde	 geçen	 “Bağışıklık 
sayesinde vücut tepki verir ve … hafıza hücreleri 
gelişir”	ifadesi	anlamlı	bir	şekilde	tamamlar.

10. Yanıt: C

 “Until”	 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,	 D	 ve	 E	 seçenekleri	
kolaylıkla	 elenebilir.	 Anlamsal	 olarak	 ise,	 soru	
kökünde	 verilen	 “James Watson ve Francis 
Crick yapısı için olağanüstü açıklama gücü 
olan bir model önerinceye kadar…” ifadesini	
anlamca	en	 iyi	bir	şekilde	C	seçeneğinde	geçen	
“… DNA genetik materyal olarak yaygın olarak 
kabul edilmiyordu”	 ifadesi	 tamamlamaktadır.	
Doğru	yanıt	C	seçeneğidir.	Soru	kökünde	geçen	
“its”	 iyelik	 sıfatı	 bu	 seçenekte	 yer	 alan	 “DNA” 
ismi	yerine	kullanılmış	ve	doğru	yanıtın	tespitinde	
ipucu	oluşturmuştur.	


