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1. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 bu	 kez	 temel	 cümle	 verilmiş	 ve	
bizden	 bu	 cümleyi	 anlamca	 destekleyecek	 yan	
cümleyi	 bulmamız	 istenmiştir.	 Soruda	 verilen	
cümlenin	 zamanı	 “present” (might contribute) 
olduğundan,	zaman	uyumu	gerektiren	B	(unless – 
koşul cümleciği),	C	(until – zaman zarf cümleciği) 
ile	E	(once – zaman zarf cümleciği)	seçeneklerini	
kolaylıkla	 eleyebiliriz.	 A	 seçeneği	 zaman	
bakımından	 uyum	 gösterse	 bile,	 cümleyi	 anlam	
bakımından	 desteklememektedir.	 Cümlenin	 bir	
bütün	 olarak	 anlamı	 “Para, kağıt ya da metal, 
elden ele geçtiğinden, çeşitli hastalıkların 
yayılmasına katkıda bulunabilir” olacaktır.	Soru	
kökünde	 geçen	 “it” zamirinin	 D	 seçeneğindeki	
karşılığı	da	“money”	sözcüğü	olur.	Bu	da	temel	
cümle	 ile	 yan	 cümle	 arasındaki	 yapısal	 bağı	
oluşturmaktadır.	

2. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 zamanı	 “past” 
(stopped)	 olduğuna	 göre,	 zaman	 uyumu	
göstermeyen	 D	 seçeneğindeki	 koşul	 cümleciği	
(unless … is)	doğru	yanıt	olamaz.	A	seçeneğinde	
verilen	 “that clause” bir	 isim	 cümleciği	 olsa,	
geçişli	 bir	 fiilden	 sonra	 gelmesi	 gerekirdi.	
Fakat	 bu	 cümledeki	 “stop”	 fiili	 geçişsizdir	 ve	
nesne	 alamaz.	 Sıfat	 cümleciği	 olsa,	 o	 zaman	
da	 öncesinde	 nitelediği	 ismin	 yer	 alması	
gerekirdi.	C	ve	E	seçenekleri	zaman	bakımından	
uyumlu	 görünseler	 de	 anlamca	 cümleyi	 doğru	
tamamlamazlar.	 Cümleyi	 anlam	 bakımından	
doğru	olarak	tamamlayacak	seçenek	B	olacaktır.	
Bu	 seçenekteki	 zaman	 zarf	 cümleciği	 (as soon 
as … began)	 zaman	 olarak	 da	 soru	 kökündeki	
ifadeyle	 uyumludur.	 Cümlenin	 bir	 bütün	 olarak	
anlamı	“Güney Çin’deki ilk SARS salgını hava 
ısınmaya başlar başlamaz birdenbire durdu” 
olur.	
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3. Yanıt: A

	 Soru	kökünde	verilen	cümlede	boşluktan	hemen	
önce	 gelen	 “anticipate” (tahmin etmek) fiili	
geçişli	 bir	 fiil	 olduğundan,	 arkasından	 bir	 nesne	
kullanımını	 gerekli	 kılar.	 Seçenekler	 içinde	
birisim	 cümleciği	 (noun clause)	 içermeyen	 C	
ve	 D	 seçeneklerini	 hemen	 elemek	 gerekir.	 İsim	
cümleciklerinin	 verildiği	 diğer	 üç	 seçenekten,	
verilen	 sim	 cümleciğinin	 zamanları	 farklı	 olan	
B	 ve	 D	 seçenekleri	 de	 ilk	 aşamada	 dikkate	
alınmamalıdır.	 Zira	 öncelikle	 zaman	 uyumu	
gösteren	 seçenekler	 varsa,	 onlar	 dikkate	
alınmalıdır.	 Bu	 doğrultuda	 soruyu	 inceleyecek	
olursak,	 A	 seçeneğinin	 cümleyi	 anlamca	 doğru	
tamamlayacağını	görürüz:	“Ne yazık ki, pek çok 
anne–baba çocukları büyüdükçe risklerin nasıl 
değişeceğini tahmin etmeyi başaramazlar.” 

4. Yanıt: D

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 zamanı	 “present” 
(enjoy)	 olduğundan,	 zaman	 uyumu	 şartına	
uymayan	C	seçeneğindeki	zaman	zarf	cümleciği	
kolaylıkla	 elenebilir.	 E	 seçeneğindeki	 cümlede	
ise	“future in the past” ya	da	“unreal present” 
yapılarda	kullanılan	“would”	bu	cümle	için	uygun	
değildir.	 Diğer	 üç	 seçenek	 yapısal	 olarak	 uygun	
olsa	 da,	 cümleyi	 anlam	 bakımından	 doğru	 bir	
şekilde	 tamamlayacak	 ifade	 D	 seçeneğindeki	
“çünkü iki katlı retinaya sahiptirler”	 olur.	
Cümlenin	bir	bütün	olarak	anlamı	 ise	“Primatlar 
bütün ışık şartlarında çok iyi görsel ayırt 
ediciliğe sahiptirler çünkü iki katlı retinaya 
sahiptirler” olur.	D	seçeneğinde	öznel	konumda	
yer	alan	“they”	zamiri,	sorudaki	cümlede	geçen	
“primates”	 sözcüğünün	 yerine	 kullanılmıştır	 ve	
yapısal	bir	bağ	oluşturmaktadır.	
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5. Yanıt: A

	 Bu	 soruda	 doğru	 yanıta	 soruyu	 kavramsal	
olarak	 inceleyerek	 varılabilir.	 Soru	 kökünde	
geçen	 “Plastik mermiler ciddi yaralanmalara 
sebep olabilirler”	 ifadesini	 seçenekler	 içinden	en	
anlamlı	bir	şekilde	A	seçeneğinde	geçen	 “ancak 
bu ölümcül olmayan lazerin muhtemel etkileriyle 
kıyaslandığında hiçbir şeydir” tamamlar.	 Doğru	
yanıt	A	seçeneğidir.	Bu	seçenekte	geçen	“this” 
adılı	soru	kökünde	geçen	cümlenin	tamamı	yerine	
kullanılmış	 ve	 doğru	 yanıtın	 tespitinde	 ipucu	
oluşturmuştur.	

6. Yanıt: B

	 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	“vitamins” ismini	
niteleyen	 bir	 “adjective clause” yapısına	
ihtiyaç	 vardır.	 Seçenekler	 içerinde	 “vitamins” 
ismini	 doğru	 niteleyen	 “adjective clause” 
yapısı	 “which”	 ilgi	 zamiri	 ile	 başlamalıdır.	
Böyle	 bir	 yapı	 B	 seçeneğinde	 vardır.	 Anlamsal	
olarak	 incelediğimizde	 ise;	 soru	 kökünde	 geçen	
“Meyveler ve sebzeler … çoğu vitaminin temel 
kaynağıdır” ifadesini	 anlamlı	 bir	 şekilde	 B	
seçeneğinde	 geçen	 “….iyi bir sağlık için hayati 
olan.…”	ifadesi	tamamlamaktadır.

7. Yanıt: A

	 Bu	 soruya	 en	 doğru	 yanıtı,	 soruyu	 kavramsal	
olarak	inceleyerek	verebiliriz.	Soru	kökünde	verilen	
“….. laboratuar testlerinin teşhisi teyit edebilmesi 
yaklaşık 6 ila 12 hafta alır”	 ifadesinin	en	anlamlı	
bir	 şekilde	A	 seçeneğinde	 geçen	 “Bir insan HIV 
virüsünü kaptığında …”	ifadesi	tamamlar.
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8. Yanıt: B

	 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.	
Anlamsal	olarak	incelendiğinde	ise	soru	kökünde	
geçen	“Yağ sindirimi …. ağızda bazı sert yağların 
erimesiyle başlar”	ifadesini	en	anlamlı	bir	şekilde	
B	seçeneğinde	geçen	“…yağlar vücut sıcaklığına 
ulaştığında …”	tamamlar.	Doğru	yanıt	B’dir.	Ayrıca	
bu	 seçenekte	 geçen “They”	 adılı	 soru	 kökünde	
geçen	“hard fats”	ad	öbeği	yerine	kullanılmıştır.

 EK GRAMER NOTU:

 “When”	bağlacıyla	yapılan	zarf	yan	cümleleri	 ile	
ana	cümle	arasında	zaman	uyumu	gerekir.

 WHEN  –––––– dığı zaman 
Main clause + when + Adverbial Clause

a.
 P

re
se

nt Present	/	Future + when + Simple	Presen

Present + when + Present	Perfect

 Örnekler:	

I. Water boils when you heat it.

II. I will go home when you arrive tomorrow.

III. Please give me a call when you are here 
tomorrow.

Main clause + when + Adverbial Clause

b.
 P

as
t

I.	 Simple	Past + when + Simple	Past

II.	 Past	Continuous + when + Simple	Past

III.	Past	Perfect + when + Simple	Past

 Örnekler:

I. I read a book when she cooked.

II. I was watching TV when you called.

III. She had already left when you came.
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9. Yanıt: E

	 Bu	 sorunun	 soru	 kökünde	 “Normal bir hamilelik 
geçirmekte olan aktif ve formda bir kadın, ….. 
süre ve yoğunluğu ayarlayarak hamilelik boyunca 
egzersiz yapmaya devam edebilir” deniliyor.	
Seçenekler	içinde	anlamca	en	uygun	olan	E	olur:	
“… hamilelik ilerledikçe...”

 EK GRAMER AÇIKLAMASI:

 “AS”	 ....	 –iken	 veya	 –dıkça,	 –dikçe	 anlamına	
gelir.

Main clause + AS + Adverbial Clause

a.
 P

re
se

nt Simple	Present + AS + Present	simple

Simple	Future + AS + Present	simple

 He becomes more mature as he gets older. 

 I will see you as I walk by the cafe every evening.

Main clause + AS + Adverbial Clause

b.
 P

as
t

(I)	 Simple	Past + AS + Past	Continuous	(kısa	süreli)

She burned her finger as she was putting the cake into the oven.

(II)	Simple	Past + AS + Simple	Past	(uzun	süreli)

He became more mature as he got older.

10. Yanıt: D

	 Cümleyi	 uygun	 bir	 şekilde	 tamamlayan	 ifadenin	
bulunması	 istenen	 bu	 tür	 soruları;	 soruyu	
kavramsal	 ve	 yapısal	 olarak	 inceleyerek	
çözebiliriz.	 “Even though” 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	“Yaptığı resimlerin sayısı fazla olmasa da” 
ifadesini	seçenekler	içinden	anlamlı	bir	şekilde	D	
seçeneğinde	geçen	“Leonardo da Vinci ünü kendi 
zamanından itibaren her zaman en üst seviyede 
duran birkaç sanatçıdan biridir”	ifadesi	tamamlar.	
Bu	durumda	cümlenin	anlamı:	“Leonardo da Vinci, 
yaptığı resimlerin sayısı fazla olmasa da ünü kendi 
zamanından itibaren her zaman en üst seviyede 
duran birkaç sanatçıdan biridir”	olur.	Doğru	yanıt	
D	 seçeneğidir.	 Soru	 kökünde	 geçen	 “he”	 şahıs	
zamiri	 de	 D	 seçeneğinde	 geçen	 “Leonardo da 
Vinci”	ismi	yerine	kullanılmıştır.	


