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1. Yanıt: E

 “Since”	 bağlacı	 bulunan	 bu	 cümlede,	 neden	
cümlesinin	 genel	 zamanı	 “past perfect” 
olduğundan,	sonuç	cümlesinin	de	genel	zamanının	
“past”	 olması	 gerekir.	 Bu	 nedenle	 seçenekler	
arasında	 genel	 zamanı	 “present”	 olan	 A	 ve	 B	
seçenekleri	 elenebilir.	 Anlamsal	 olarak	 ise,	 soru	
kökünde	 verilen	 “Since so many wounded 
Swedish soldiers had died for lack of medical 
treatment = Bir çok asker tıbbi tedavi eksikliği 
yüzünden öldüğü için, ...” ifadesini	anlamca	en	iyi	
bir	 şekilde	 E	 seçeneğinde	 geçen	 “the Karolinka 
Institute was set up by the Swedish government to 
train army surgeons = Karolinka Enstitüsü İsveç 
hükümeti tarafından askeri cerrahları eğitmek 
için kuruldu”	ifadesi	tamamlamaktadır.

2. Yanıt: C

 Soru kökünün “but”	bağlacı	 ile	başlamış	olması	
soru	 köküyle	 doğru	 seçenek	 arasında	 anlamsal	
zıtlık	olmasını	gerektirir.	Bu	nedenle	bu	sorunun	
doğru	 yanıtı	 soru	 kökünün	 ve	 seçeneklerin	
kavramsal	olarak	 incelenmesiyle	 tespit	 edilir.	Bu	
sorunun	 soru	 kökü	 bölümünde	 “…ancak bazı 
kanıtlar vücudun kendi dokularına saldırdığı bu 
hastalığın bağışıklık sistemi hastalığı olduğunu 
göstermiştir” deniliyor.	 Bu	 ifadeyi	 seçenekler	
içinde	 anlamca	 en	 uygun	 şekilde	 C	 tamamlar:	
“Multiple skleroz hastalığının sebebi hala bir 
muammadır….”

3. Yanıt: C

 Soru kökünde “because”	 bağlacının	 bulunması	
soru	 kökü	 ve	 ana	 cümle	 arasında	 neden–sonuç	
ilişkisi	olduğunu	gösterir.	Bu	nedenle	bu	sorunun	
doğru	 yanıtı	 soru	 kökünün	 ve	 seçeneklerin	
kavramsal	olarak	 incelenmesiyle	 tespit	 edilir.	Bu	
sorunun	 soru	 kökü	 bölümünde	 “Tek bir gen bir 
organizmanın toplam DNA’sının yalnızca küçük 
bir parçası olduğu için…” deniliyor.	 Bu	 ifadeyi	
seçenekler	 içinde	 anlamca	 en	 uygun	 şekilde	 C	
tamamlar:	“…. belirli bir geni içeren bir parça 
DNA’yı izole etmek samanlıkta iğne aramaya 
benzer.”
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4. Yanıt: C

	 Soru	kökünde	özne	ve	yüklem	öbeği	verilmiş	ve	
bizden	cümlenin	anlamlı	bir	şekilde	tamamlanması	
istenmiştir.	 Öncelikle	 soruda	 verilen	 cümledeki	
ipuçlarına	 ve	 eksik	 olan	 şeyin	 ne	 olduğuna	
bakalım.	 Cümlenin	 yüklemi	 “wonder” (merak 
etmek)	olduğuna	göre,	hemen	bu	fiilin	geçişli	ve	
nesne	 alan	 bir	 fiil	 olduğunu	 hatırlayalım.	 Genel	
olarak	bu	fiil	isim	cümleciği	şeklinde	bir	nesne	alır	
ve	bu	 isim	cümleciğinin	başında	yer	alan	bağlaç	
çoğunlukla	 bir	 soru	 kelimesi	 (why, how, where, 
who, etc.) olur.	 Bu	 açıklamaya	 göre	 cümleyi	
tamamlamaya	 uygun	 tek	 seçenek	 “why” ile	
başlayan	C	seçeneği	olur.	Cümlenin	anlamı	“Bilim 
adamları, köpekbalıklarının neden vücutlarının 
izin verdiğinden daha hızlı yüzdüklerini uzun 
zamandır merak etmektedirler.” 

5. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 temel	 cümle	 verilmiş	 ve	 bizden	
bu	 cümleyi	 anlamca	 destekleyecek	 yan	
cümleyi	 bulmamız	 istenmiştir.	 Öncelikle	 temel	
cümlenin	anlamını	analiz	ederek	 işe	başlayalım:	 
“… , nükleer füzyon, elektrik titreşimlerinin 
yüksek yoğunluktaki sıcak gaz plazmasının 
içinden geçirilmesiyle oluşturulabilir.” Bu	
cümleyi	 anlamca	 doğru	 tamamlayacak	 seçenek	
B	 olacaktır:	 “Kaliforniya’da bir laboratuardaki 
bir araştırma ekibinin de gösterdiği gibi, …” 
Bu	 cümleden	 de	 anlaşılacağı	 gibi,	 sözü	 edilen	
araştırma	 ekibi,	 temel	 cümlede	 anlatılan	 deneyi	
gerçekleştirerek	bir	örnek	teşkil	etmiştir.	
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6. Yanıt: D

	 Bu	 soruda	 da	 temel	 cümle	 verilmiş	 ve	 cümleyi	
destekleyecek	 ve	 tamamlayacak	 yan	 cümle	
sorulmuştur.	 Soru	 kökündeki	 temel	 cümlenin	
anlamı	 “Deniz topçusunun ilkeleri kara 
topçusununkiyle aynıdır …” olduğuna	 göre,	
Cümleyi	 anlamca	 doğru	 tamamlayacak	 seçenek	
D	 olacaktır:	 “fakat hem top platformunun 
hem de hedefin hızlı hareket halinde olması 
bakımından farklılık gösterir.” Bu	 cümlede	
deniz	 topçusunun	 kara	 topçusundan	 hangi	
bakımlardan	 farklı	 olduğu	 vurgulanmıştır.	 İlk	
cümlede	 benzerlik	 vurgulanırken,	 ikinci	 cümlede	
farklılığa	işaret	edilmiştir.	Bu	durumda	arada	tezat	
belirten	 bir	 bağlacın	 (but) kullanılması	 doğrudur.	
Diğer	yandan,	D	seçeneğindeki	“they”	zamiri	 ilk	
bölümdeki	 “the principles of gunnery at sea” 
öznesinin	yerine	kullanılmıştır.	Bunlar	da	yapısal	
olarak	iki	cümleyi	destekleyen	unsurlardır.	

7. Yanıt: A

	 Soru	kökündeki	bölümde	temel	cümle	verilmiştir.	
Bu	 cümlenin	 anlamı	 “Yeryüzünde yaşamın 
3,7 milyar yıl önce evrim geçirdiğine 
inanılmaktadır” olduğuna	 göre,	 seçenekler	
içinden	bu	ifadeyi	doğru	bir	şekilde	tamamlayacak	
cümle	 A	 seçeneğindeki	 “gezegeni çevreleyen 
koruyucu bir ozon tabakasının olmadığı bir 
zamanda” olacaktır.	 A	 seçeneğinde	 verilen	
yan	 cümlecik,	 soru	 kökünde	 verilen	 cümlede	
yer	 zarfı	 durumundaki	 “3,7 billion years” 
zaman	 zarfını	 niteleyen	 /	 açıklayan	 bir	 sıfat	
cümleciği	 durumundadır.	 Zamanı	 niteleyen	 sıfat	
cümleciklerinde	 kullanılan	 ilgi	 zamiri	 (relative 
pronoun) “when”	olur.	Doğru	yanıt	A	seçeneğidir	
ve	cümlenin	anlamı	“Yeryüzünde yaşamın, 3.7 
milyar yıl önce gezegeni çevreleyen koruyucu 
bir ozon tabakasının olmadığı bir zamanda, 
evrim geçirdiğine inanılmaktadır.” 
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8. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 bölümde	 özneden	 hemen	
sonra	iki	virgül	arasında	gelmesi	gereken	ifadenin	
yeri	 boş	 bırakılmıştır.	 Bu	 özel	 isim	 durumundaki	
özneyi	 niteleyen	 tipik	 bir	 “appositive” yapısıdır	
ve	 bu	 gibi	 durumlarda	 özel	 ismi	 niteleyen	 sıfat	
cümleciği	 nitelediği	 isimden	 virgülle	 ayrılır.	
Bu	 cümlede	 özne	 konumundaki	 “The North 
of China” ifadesinden	 sonra	 gelecek	 olan	
cümlecik	bir	sıfat	cümleciğinden	başkası	olamaz.	
Hatırlamak	gerekirse,	isimlerden	sonra	genellikle	
o	 ismi	 niteleyen	 bir	 sıfat	 cümleciği	 gelir.	 Bu	
açıklama	doğrultusunda	doğru	yanıtın	E	seçeneği	
olacağı	 açıkça	 görülmektedir.	 Cümlenin	 anlamı	
“Ekim arazisinin üçte ikisine ve ülkenin 
sularının yalnızca beşte birine sahip olan 
Çin’in kuzeyi, her yıl 28 km3 daha fazla suya 
ihtiyaç duymaktadır.”

9. Yanıt: A

	 Soru	 kökündeki	 cümlenin	 en	 sonunda	 yer	 alan	
“decide”	fiili	geçişli	bir	fiildir	ve	kendinden	sonra	
bir	nesne	alması	gerekir.	Bu	nesne	tek	kelimeden	
oluşabileceği	 gibi	 bazen	 bir	 isim	 cümleciği	 de	
olabilir.	Bu	soruda,	seçeneklerden	de	anlaşılacağı	
gibi	 bir	 isim	 cümleciği	 gelecektir.	 Bu	 durumda	
isim	cümleciği	olmayan	A	seçeneği	dışındaki	tüm	
seçenekler	 otomatikman	 elenebilir.	 Doğru	 yanıt	
A	seçeneğidir.	Cümlenin	anlamı	“Gelecek on yıl 
içinde Avrupa Birliği, İspanya’nın 24 milyar 
dolarlık Ulusal Su Planı’nın gerçekleşmesi 
için 8 milyar dolarlık bir ödenek ayırıp 
ayırmayacağına karar verecek.” 
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10. Yanıt: C

	 Bu	soru	kökünde	geçen	“because”	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	 “Sosyal 
ilişki, insan hayatında çok önemli olduğu için 
…” ifadesini	en	doğru	bir	şekilde	C	seçeneğinde	
geçen	 “stresin ana sebebinin yalnızlık ve kişisel 
reddedilme olması şaşırtıcı değildir”	 ifadesi	
tamamlar.	Doğru	yanıt	C	seçeneğidir.	Bu	durumda	
cümlenin	 anlamı:	 “Sosyal ilişki, insan hayatında 
çok önemli olduğu için stresin ana sebebinin 
yalnızlık ve kişisel reddedilme olması şaşırtıcı 
değildir.”

 Kavramsal ipucu:

 social relations  – loneliness and personal rejection

 human life – major sources of distress


