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1. Yanıt: E

	 Bu	 soru	 da	 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	A,	C	ve	D	seçenekleri	
elenebilir.	Anlamsal	olarak	incelendiğinde	ise	soru	
kökünde	geçen	“Bu tür belirtiler sunan bir hastada 
….. zehirlenmeden şüphelenilmelidir”	 ifadesini	
en	anlamlı	 bir	 şekilde	E	 seçeneğinde	geçen	 “… 
aksine kanıt oluncaya kadar …”	tamamlar.	Doğru	
yanıt	 E’dir.	 Diğer	 seçenekler	 anlamsal	 olarak	
uygun	olmadığı	için	doğru	yanıt	olamazlar. 

2. Yanıt: C

	 Bu	 soru	 da	 işlevsel	 olarak	 incelendiğinde,	 soru	
kökünün	 anlamlı	 bir	 cümle	 oluşturmak	 için	
gerekli	 bütün	 öğelere	 (özne + yüklem + nesne)	
sahip	 olduğu	 görülecektir.	 Anlamsal	 olarak	
incelendiğinde	ise	soru	kökünde	geçen	“Afrika’daki 
görme özürlüler enstitüsündeki görme özürlülerin 
çoğu hiç de görme özürlü değildir, …”	 ifadesini	
en	anlamlı	 bir	 şekilde	C	seçeneğinde	geçen	 “… 
ancak onlar gözlüğe ihtiyaç duyarlar”	 tamamlar.	
Doğru	 yanıt	 C’dir.	 Bu	 seçenekte	 geçen	 “they” 
adılı	soru	kökünde	geçen	“Many of the children 
in institutes for the blind in Africa”	 ad	 öbeği	
yerine	kullanılmış	ve	doğru	yanıtın	bulunmasında	
ipucu	olmuştur.	Diğer	seçenekler	anlamsal	olarak	
uygun	olmadığı	için	doğru	yanıt	olamazlar. 
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3. Yanıt: E

	 Soru	kökü	bir	cümlede	gerekli	olan	bütün	öğelere	
sahiptir	 ve	 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	 “developing countries” 
ismini	 niteleyen	bir	“adjective clause” yapısına	
ihtiyaç	 vardır.	 Seçenekler	 içerinde	 “developing 
countries”	 ismini	 doğru	 niteleyen	 “adjective 
clause” yapısı	 “where”	 ilgeci	 ile	 başlanmalıdır.	
Böyle	 bir	 yapı	 E	 seçeneğinde	 vardır.	 Anlamsal	
olarak	 incelediğimizde	 ise;	 soru	 kökünde	 geçen	
“Böyle bir sağlık politikası … gelişmekte olan 
ülkeler için ideal olabilir” ifadesini	 anlamlı	 bir	
şekilde	 E	 seçeneğinde	 geçen	 “… AIDS’in en 
kötü vurduğu”	 ifadesi	 tamamlamaktadır.	 Diğer	
seçenekler	 soru	 kökünü	 anlam	 bütünlüğü	 içinde	
tamamlamadıkları	 için	 doğru	 yanıt	 olamazlar.	
Doğru	yanıt	E	seçeneğidir.	

4. Yanıt: D

	 Bu	 soru	 da	 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	A,	B	ve	E	seçenekleri	
elenebilir.	 C	 seçeneğinde	 geçen	 “in which”	 ile	
başlayan	 ifadenin	 soru	 kökünde	 niteleyebileceği	
bir	 isim	 olmadığından	 doğru	 yanıt	 olamaz.	 Bu	
yöntemle	doğru	yanıtın	D	seçeneği	olduğu	açıktır,	
ancak	emin	olmak	için	soruyu	anlamsal	olarak	da	
irdelemek	gerekir.	Anlamsal	olarak	irdelendiğinde	
ise	soru	kökünde	geçen	“… epikondilit hastalarına 
fiziksel tedavi başlanmalıdır”	 ifadesini	en	anlamlı	
bir	şekilde	D	seçeneğinde	geçen	 “Ağrı dindikten 
sonra …”	 ifadesi	 tamamlar.	 Doğru	 yanıt	 D’dir.	
Diğer	seçenekler	anlamsal	olarak	uygun	olmadığı	
için	doğru	yanıt	olamazlar. 
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5. Yanıt: B

	 Bu	soruda	boş	bırakılan	ilk	kısımdan	sonra	virgül	
konulmuş	 ve	 ana	 cümle	 verilmiştir.	 Bu	 durumda	
seçenekler	arasında	ilk	aranacak	yan	cümle	türü	
genel	zamanı	“past”	olan	bir	yan	cümledir.	Zaman	
uyumsuzluğundan	D	ve	E	seçenekleri	elenebilir.	
C	seçeneği	ana	cümlede	“would / could / might 
+ V” gerektirdiği	ve	soru	kökünde	böyle	bir	yapı	
olmadığından	 doğru	 yanıt	 olamaz.	 Anlamsal	
olarak	irdelendiğinde	ise	soru	kökünde	geçen	“… 
cinsel ilişki ve kanla geçebilen bir mikrobun en 
olası etiyolojik ajan olduğu ortaya çıktı” ifadesini	en	
anlamlı	bir	şekilde	B	seçeneğinde	geçen	“AIDS’in 
epideolojik yapısı ortaya çıktıkça …”	 tamamlar.	
Doğru	yanıt	B’dir.	A	seçeneği	de	anlamsal	olarak	
uygun	olmadığı	için	doğru	yanıt	olamaz. 

6. Yanıt: A

	 Soru	kökünde	verilen	yan	cümlenin	bağlacı	olan	
“while” ya	zaman	zarf	cümleciklerinde	ya	da	tezat	
bildiren	 zarf	 cümleciklerinde	 kullanılır.	 Zaman	
zarf	 cümleciklerinde	 kullanılması	 durumunda,	
yan	 cümlenin	 zamanı	 “continuous” çekimli	 bir	
fiil	 olur;	 fakat	bu	şart	bu	cümlede	olmadığından,	
ikinci	 olasılık	 üzerinde	 duracağız.	 Verilen	 yan	
cümlenin	 anlamı	 “Klonlanmış atlar üst düzey 
yarışlarda yarışmaktan halen men edilirken, 
…” olduğuna	 göre,	 bu	 ifadeyi	 anlamca	 doğru	
olarak	 tamamlayacak	 cümle	 A	 seçeneğindeki	
“bu endüstrideki bazı kimseler yasağın kısa 
bir süre sonra kalkacağına inanıyorlar”	 olur.	
Bu	 cümlede	 geçen	 “ban”	 sözcüğü	 ile	 soru	
kökündeki “banned”	 sözcüğü	 anlamsal	 bir	 bağ	
oluşturmaktadır.
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7. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 yan	 cümlenin	 bağlacı	
“though”	 olduğundan,	 seçeneklerdeki	 cümleler	
ile	 arasında	 bir	 zaman	 uyumu	 şartı	 üzerinde	
duramayız.	 Soru	 kökündeki	 ifadenin	 anlamı	
“Beyin, vücudumuzun sadece ellide birine 
tekabül etmesine rağmen, …”	 olduğuna	 göre,	
temel	 cümlede	 de	 öznenin	 yine	 aynı	 sözcük	
olması	 kuvvetli	 bir	 olasılıktır.	 Seçenekler	 içinde	
B	 (it)	ve	E	seçeneklerinde	 (the brain)	bu	sözcük	
yine	 özne	 konumunda	 kullanılmıştır	 ve	 öncelikle	
bu	iki	seçeneğin	anlamı	üzerinde	durmak	yerinde	
olur.	 B	 seçeneğindeki	 ifade	 cümleyi	 anlamca	
doğru	 bir	 şekilde	 tamamlar:	 “oksijen ve glikoz 
stokumuzun yaklaşık beşte birini tüketir.”	Bu	
cümledeki	“one fifth”	ifadesi,	soru	kökünde	geçen	
“one-fiftieth”	ifadesiyle	paralellik	gösterdiğinden	
yapısal	bir	bağ	oluşturmaktadır.	

8. Yanıt: E

	 Soru	 cümlesinde	 neden	 /	 sonuç	 cümlelerinde	
bağlaç	 olarak	 kullanılan	 “since” (= because) 
sözcüğünü	 görüyoruz.	 Neden	 /	 sonuç	
cümlelerinde	 iki	 cümle	 arasında	 zaman	 uyumu	
şartı	 her	 zaman	 arayamayız.	 Fakat	 soru	
kökündeki	 cümlenin	 zamanı	 “past” (was) 
olduğundan,	 ilk	 aşamada	 zaman	 bakımından	
uyum	 göstermeyen	 A	 ve	 D	 seçeneklerini	 göz	
ardı	edebiliriz.	B	seçeneğinde	kullanılan	“would” 
farazi	anlam	bildiren	ikinci	 tip	koşul	cümlelerinde	
kullanıldığından,	soru	kökündeki	 ifadeyi	anlamca	
destekleyemez.	C	seçeneğinde	kullanılan	“modal 
perfect” (might have been) ifadesi	 de	 geçmişte	
olasılık	gösterdiğinden,	cümlenin	anlamına	uygun	
değildir.	Son	olarak	soru	kökündeki	yan	cümlenin	
anlamına	bakacak	olursak,	bu	ifadenin	anlamının	
“Evrimin asıl amacı bizi üremeye elverişli hale 
getirmek olduğundan,” olur.	Anlamca	bu	ifadeyi	
tamamlayacak	 cümle	 E	 seçeneğindeki	 “uzun 
ömrü seçmedi”	 olacaktır.	 Bu	 seçenekte	 öznel	
konumda	 kullanılan	 “it”	 zamiri,	 soru	 kökündeki	
“evolution”	sözcüğünün	yerine	kullanılmıştır.
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9. Yanıt: A

	 Soruda	verilen	yan	cümlenin	bağlacının	“when” 
olması,	 soruda	 bir	 zaman	 zarf	 cümleciğinin	
sorgulandığına	 işaret	 etmektedir.	 Bilindiği	 gibi	
zaman	zarf	cümleciklerinde	mutlaka	zaman	uyumu	
gerekeceğinden	ve	sorudaki	yan	cümlenin	zamanı	
da	“past” (was made)	olduğundan,	zaman	uyumu	
sağlamayan	 B,	 C,	 D	 ve	 E	 seçeneklerini	 derhal	
eleyebiliriz.	Yalnızca	 yapısal	 özelliği	 bakımından	
yaptığımız	 bu	 değerlendirme	 bile	 doğru	 yanıtı	
bulmak	 için	 yeterli	 olmuştur.	Cümlenin	 bir	 bütün	
olarak	 anlamı	 “Çok amaçlı hap kavramı ilk 
olarak ortaya atıldığında, insanlar nasıl tepki 
göstereceğini bilemedi”	olacaktır.	Hem	yapısal	
bakımdan	 hem	 de	 anlam	 bakımından	 cümleyi	
tamamlayan	A	seçeneği	doğru	yanıttır.

10. Yanıt: B

	 Bu	 soru	 kökünde	 geçen	 “since”	 bağlacından	
dolayı	 soru	 kökünde	 verilen	 cümle,	 doğru	 yanıt	
olacak	olan	ana	cümlenin	nedeni	olmalıdır.	Yani	
soru	kökü	ile	doğru	yanıt	arasında	neden–sonuç	
ilişkisi	 olmalıdır.	 Bu	 durumda	 soru	 kavramsal	
olarak	 incelenmelidir.	 Soru	 kavramsal	 olarak	
incelediğinde	ise	soru	kökünde	geçen	“Son seçim 
bir baskın seçimi olduğu için” ifadesini	en	doğru	
bir	 şekilde	 B	 seçeneğinde	 geçen	 “bazı partiler 
seçim kampanyası için yeterince zaman olmadığı 
gerekçesiyle seçimin geçersiz sayılmasını 
isteyecekler”	 ifadesi	 tamamlar.	 Doğru	 yanıt	 B	
seçeneğidir.	 Bu	 durumda	 cümlenin	 anlamı:	
“Son seçim bir baskın seçimi olduğu için 
bazı partiler seçim kampanyası için yeterince 
zaman olmadığı gerekçesiyle seçimin geçersiz 
sayılmasını isteyecekler.”

 İşlevsel ve kavramsal ipuçları:

 the last election  – it

 election – some parties – campaign


