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1. Yanıt: B

	 Bu	 soruyu	 anlamsal	 olarak	 incelersek,	 soru	
kökünde	verilen	“Bir koroner arter daralınca...” 
ifadesini	anlamca	en	iyi	bir	şekilde	B	seçeneğinde	
geçen	 “iskemik kalp rahatsızlığı gelişebilir” 
ifadesi	 tamamlamaktadır.	 Doğru	 yanıt	 B	
seçeneğidir.	Diğer	seçenekler	soru	kökünü	anlam	
bütünlüğü	 içinde	 tamamlamadıkları	 için	 doğru	
yanıt	olamazlar.

2. 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	 soru	 işlevsel	 olarak	
incelendiğinde	zaman	uyumsuzluğundan	A	ve	E	
seçenekleri	 elenir.	 Diğer	 seçenekler	 içine	 doğru	
yanıta	 soruyu	 kavramsal	 olarak	 inceleyerek	
varabiliriz.	Bu	soruda	soru	kökünde	geçen	“Nitrik 
oksit genel anestezide hala yaygın kullanımda 
olmasına karşın …”	 ifadesini	 anlamca	 en	 iyi	
bir	 şekilde	 D	 seçeneğinde	 geçen	 “… bazen 
güvenirliliği sorgulanmaktadır”	 tamamlamaktadır.	
Bu	 seçenekte	 geçen	 “its”	 adılı	 da	 soru	
kökünde	 geçen	 “nitrous oxide”	 isminin	 yerine	
kullanılmıştır.	 Bir	 kez	 daha	 gönderim	 yapan	
ifadeler	doğru	yanıtı	bulmamıza	yardımcı	oldu.

3. Yanıt: A

	 Soru	 kökü	 bir	 cümlede	 gerekli	 olan	 bütün	
öğelere	 sahiptir	 ve	 “ … glükoz, aminoasit ve 
diğer mineralleri biriktirir” anlamına	 gelmektedir.	
Bu	 durumda;	 temel	 yapılması	 gereken	 iş	 bu	
cümleyi	anlam	olarak	en	iyi	tamamlayan	cümleyi	
tespit	 etmektir.	 Seçenekler	 incelendiğinde	 A	
seçeneğinde	 geçen	 “Bağırsaklarda kan kılcal 
damarlarda dolaştıkça …”	 ifadesi	 soru	 kökünü	
doğru	bir	şekilde	tamamlar.	Soru	kökünde	geçen	
“it”	 zamiri	 bu	 seçenekte	 yer	 alan	 “blood” ismi	
yerine	 kullanılmış	 ve	 doğru	 yanıtın	 tespitinde	
ipucu	oluşturmuştur.
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4. 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	 seçenekler	
arasında	 ilk	 aranacak	 yan	 cümle	 türü	 genel	
zamanı	“present”	olan	bir	yan	cümledir.	Zaman	
uyumsuzluğundan	 E	 seçeneği	 elenebilir.	 Ayrıca	
soru	 kökü	 bir	 cümle	 oluşturmak	 için	 gerekli	
bütün	 öğelere	 (özne + yüklem + nesne)	 sahip	
olduğundan	bir	 isim	cümlesi	olan	A	seçeneği	de	
bu	soru	kökünden	sonra	kullanılamaz.	Anlamsal	
olarak	 incelediğimizde	 ise;	 soru	 kökünde	 geçen	
“Bazı tedaviler bazı hastalıklar için etkilidir…” 
ifadesini	anlamlı	bir	şekilde	D	seçeneğinde	geçen	
“ancak diğerleri için nispeten etkisizdir”	 ifadesi	
tamamlamaktadır.	Diğer	seçenekler	soru	kökünü	
anlam	 bütünlüğü	 içinde	 tamamlamadıkları	 için	
doğru	yanıt	olamazlar.	

5. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 ana	 cümle	 verilmiş	 ve	 bizden	 bu	
ana	cümleyi	en	anlamlı	bir	şekilde	tamamlayacak	
yan	 cümleyi	 bulmamız	 istenmiştir.	 Bu	 durumda	
doğru	 yanıtı	 bulmak	 için	 ana	 cümleyi	 anlam	
olarak	 en	 iyi	 tamlayan	 cümleyi	 aramalıyız.	
Seçenekler	 incelendiğinde,	 soru	 kökünde	 geçen	
“Hastalık nadiren ölüme neden olur”	 ifadesini	
anlamlı	 bir	 şekilde	 B	 seçeneğinde	 geçen	 “felç 
ile sonuçlanabilmesine rağmen…”	 ifadesinin	
tamamladığı	 görülecektir.	 Doğru	 yanıt	 B	
seçeneğidir.	 Bu	 seçenekte	 geçen	 “it”	 adılı	 da	
soru	kökünde	geçen	“the disease”	isminin	yerine	
kullanılmıştır.	
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6. Yanıt: B 

	 Bu	soru	işlevsel	olarak	incelendiğinde	soru	kökünde	
geçen	 “as long as”	 ifadesi	 bir	 “şart / zaman 
zarf yan cümleciği”	 yapısı	 bağlacı	 olduğundan	
ana	cümleyle	zaman	uyumu	 içinde	olmalıdır.	Bu	
durumda	 “as long as”	 bağlacının	 yüklemi	 olan	
“are”	 çekiminden	 “simple present” olduğunu	
tespit	ederiz.	Bu	durumda	ana	cümlenin	de	aynı	
genel	 zamanda	 olması	 gerekir.	 Genel	 zamanın	
“present”	olan	üç	seçenek	vardır:	B,	D	ve	E.	Bu	
durumda	 cümle	 anlamsal	 olarak	 incelenmelidir.	
Cümle	 kavramsal	 olarak	 incelendiğinde	 soru	
kökünde	geçen	 “Mağdurlar kuru iseler ve uygun 
şekilde giydirilmişlerse”	 ifadesini	 anlamlı	 olarak	
“deprem sonrası sığınacak yerin olmayışının 
sıhhi zararları küçüktür”	 tamamlar.	Anlam	olarak	
yalnızca	B	seçeneği	soru	kökünü	tamamlayabilir.	

7. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 yer	 alan	 yan	 cümleciğin	 bağlacı	
olan	 “as”	 iki	 farklı	 işleve	 sahiptir:	 1–	 Zaman	
zarf	 bağlacı	 ve	 2–	 Neden	 /	 sonuç	 cümleciği	
bağlacı	 (= because).	 Bu	 iki	 olasılıktan	 soru	
kökündeki	 ifadeye	uygun	olan	 ikinci	 işleve	göre,	
cümleciğin	 anlamı	 “Belirtiler büyük ölçüde 
farklılık gösterdiğinden, …” olur.	 Bu	 durumda	
anlam	 açısından	 bu	 ifadeyi	 doğru	 bir	 şekilde	
tamamlayacak	 ifade	 B	 seçeneğindeki	 “lupus 
diğer bir çok hastalığa benzeyebilir”	olacaktır. 

8. Yanıt: A

	 Soruda	 verilen	 yan	 cümleciğin	 bağlacı	 “when” 
olduğuna	göre,	boşluğa	gelecek	cümlede	zaman	
uyumu	 aramalıyız.	 Soru	 kökündeki	 cümleciğin	
zamanı	 “present” (are taken)	 olduğuna	 göre,	
zaman	 bakımından	 uyumsuz	 olan	 B	 seçeneği	
hemen	elenecektir.	Soru	kökündeki	cümleciğinin	
öznesi	 durumundaki	 “two or more drugs” 
ifadesinin	 zamir	 olarak	 karşılığı	 olan	 “they” 
sözcüğünün	temel	cümlenin	öznesi	olma	olasılığı	
oldukça	 yüksektir.	 Bu	 nedenle	 seçenekleri	
öncelikle	bu	doğrultuda	değerlendirecek	olursak,	
bu	 şartın	 yalnızca	 A	 seçeneğinde	 sağlanmış	
olduğunu	 görürüz.	 Bu	 seçenekte	 verilen	 ifade	
cümleyi	anlamca	da	doğru	olarak	tamamlayacaktır:	
“İki ya da daha fazla ilaç aynı zaman periyodu 
içinde alındığında, iyi ya da kötü biçimlerde 
etkileşebilirler.”
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9. Yanıt: B

 “Although”	 bağlacının	 kullanıldığı	 soru	
kökündeki	 yan	 cümle	 tezat	 anlamlar	 gösteren	
bir	 ifade	 olduğundan,	 temel	 cümle	 ile	 zaman	
uyumu	 gerektirmez.	 Bu	 nedenle	 cümleyi	 anlamı	
itibariyle	 değerlendirmemiz	 gerekecektir.	 Soru	
kökünde	verilen	ifadenin	anlamı	“Bazı ülkelerde, 
medikal ilgiye acilen gerek duyulabilmesine 
rağmen”	 olduğuna	 göre,	 bu	 ifadeyi	 anlamlı	 bir	
şekilde	B	seçeneğindeki	 ifadenin	tamamlayacağı	
görülür:	 “kişinin doktor hizmetinin bedelini 
ödeyememesi yüzünden gecikmeler olabilir.” 
Bu	 iki	 ifadede	 geçen	 “urgently” ile	 “delay” 
ifadeleri	 tezat	 anlam	 ilişkisine	 paralel	 bir	 anlam	
bağı	 oluşturmaktadır	 ve	 bu	 da	 “although” 
bağlacının	gerektirdiği	durumdur.

10. Yanıt: A

	 Bu	 soru	 anlamsal	 olarak	 incelendiğinde,	 soru	
kökünde	 verilen	 “Ortaçağ alimleri Romalı 
yazarlar olarak … yalnızca Virgil, Ovid, ve 
Cicero’yu bilirdi” ifadesini	en	iyi	A	seçeneğinde	
verilen	 “ancak Rönesans döneminde Livy, 
Tacitus, ve Lucretius gibi diğerlerinin eserleri 
de yeniden keşfedildi ve tanındı”	 ifadesi	
tamamlar.	Bu	durumda	cümlenin	anlamı:	“Ortaçağ 
alimleri Romalı yazarlar olarak yalnızca Virgil, 
Ovid, ve Cicero’yu bilirdi” olacaktır.


