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1. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ve	 amaç	 bildiren	 mastar	
ifadede	 “Bir şeyi özünü kavrayabilmek 
için”	 deniliyor.	 Bu	 ifadeyi	 anlamca	 doğru	
tamamlayacak	 seçeneğin	 öznesi	 “kavramak” 
eylemini	 yapabilecek	 bir	 isim	 olmalıdır.	 Buna	
uygun	özneler	B	seçeneğindeki	“some people”,	
C	seçeneğindeki	“one” (kişi)	ve	E	seçeneğindeki	
“some people”	olabilir.	Ancak	bu	üç	seçenekten	
anlamca	uygun	olan	seçenek	C	olur.	Bu	durumda	
cümlenin	“Bir şeyi özünü kavrayabilmek için, kişi 
konuya tam olarak odaklanmalıdır”	olur.	Doğru	
yanıt	C	seçeneğidir.

2. Yanıt: E 

 “Until”	 bağlacı	 bulunan	 bu	 cümlede,	 zaman	
cümlesinin	genel	zamanı	“present”	olduğundan,	
ana	 cümlenin	 de	 genel	 zamanının	 “present” 
olması	 gerekir.	Bu	nedenle	 seçenekler	 arasında	
genel	 zamanı	“past”	 olan	E	seçeneği	 kolaylıkla	
elenebilir.	 Anlamsal	 olarak	 ise,	 soru	 kökünde	
verilen	 “Bir çocuk en az üç yaşına gelinceye 
kadar ...” ifadesini	 anlamca	 en	 iyi	 bir	 şekilde	
E	 seçeneğinde	 geçen	 “… altını ıslatması 
bir sorun olarak görülmemelidir”	 ifadesi	
tamamlamaktadır.

Ek Gramer Notu :  Until / till   =  –e kadar

 “Until / till”	 bağlacıyla	 yapılan	 zarf	 yan	
cümleleri	 ile	 ana	 cümle	arasında	 zaman	
uyumu	gerekir.

 a) Present
(I)	 Simple	Present	 	+	until	 	+	 	Simple	

Present

(II)	Simple	Future				+		until		+				Pres.	
Perfect	/	Simple	Present

I. The water boils until  it evaporates. 

II. I will stay in hospital until she fully 
recovers from her illness.

 b) Past
(I)	 Simple	 Past	 	 	 +	 	until	 	 +	 	 Simple	

Past	/	Past	Perfect

(II)	Past	Perfect	 	 	 +	 	until	 	 +	 	Simple	
Past

I. He stayed in hospital until he fully 
recovered from his illness.
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3. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “ABD gizli servisince 
açıklanan bir rapora göre … Orta Doğu dünyanın 
sorunlu bölgelerinden biridir” ifadesini	 anlamsal	
olarak	en	 iyi	C	seçeneğinde	verilen	 “konu sahte 
Amerikan parası ise”	 ifadesi	 tamamlar.	 Doğru	
yanıt	C	seçeneğidir.	Diğer	seçenekler	kavramsal	
olarak	soru	köküyle	ilgili	değildir.	

4. Yanıt: B

	 Soru	kökünde	verilen	“Batı dünyasında çok az kişi 
…. dünyanın ilgisini çekebildi” ifadesini	anlamsal	
olarak	en	iyi	B	seçeneğinde	verilen	“Napolyon’un 
Fransa’daki 15 yıllık yönetiminde olduğu gibi” 
ifadesi	 tamamlar.	 Doğru	 yanıt	 B	 seçeneğidir.	
Diğer	 seçenekler	 kavramsal	olarak	soru	köküyle	
ilgili	değildir.

5. Yanıt: B 

 “Although” 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	 “İngiliz Kraliyet 
Deniz Kuvvetleri o sıralarda bölgede operasyon 
yapmadığını söylese de …”	 ifadesini	 seçenekler	
içinden	 anlamlı	 olarak	 B	 seçeneğinde	 verilen	
“… balina ve yunusları öldüren askeri sonarlar 
olsa gerek”	 ifadesi	 tamamlar.	 Doğru	 yanıt	 B	
seçeneğidir.	 Zaman	 uyumu	 bu	 soruda	 yardımcı	
olur	gibi	görünse	de “although” ile	başlayan	zarf	
cümlecikleri	ile	ana	cümle	arasında	zaman	uyumu	
zorunlu	 değildir.	 Kavramsal	 olarak	 B	 seçeneği	
soru	kökünü	en	iyi	şekilde	tamamlamaktadır.	
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6. Yanıt: D

 “But”	 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	 “… ancak bunların sadece 
yüzde birinden biraz fazlası geceyi Toskana’nın 
güneyindeki Umbriya’da geçirir”	 ifadesini	
seçenekler	içinden	anlamlı	olarak	D	seçeneğinde	
geçen	 “İtalya’ya gelen tüm turistlerin yüzde on 
ikisi Toskana için gelir” tamamlar.	Doğru	yanıt	D	
seçeneğidir.	 Kavramsal	 olarak	 D	 seçeneği	 soru	
kökünü	 en	 iyi	 şekilde	 tamamlamaktadır.	 Ayrıca	
soru	kökünde	geçen	“them” adılı	D	seçeneğinde	
geçen	“all visitors to Italy”	isim	öbeğine	gönderimde	
bulunmakta	ve	doğru	yanıtın	bulunmasında	ipucu	
oluşturmaktadır.

7. Yanıt: E

	 Koşul	 cümlelerinde	 zaman	 uyumu	 şartı	 vardır.	
Zaman	 uyumsuzluğu	 gösteren	 A,	 C	 ve	 D	
seçeneklerini	 bu	 yüzden	 daha	 işin	 başında	
elemek	 yerinde	 olur.	 Soru	 kökü	 incelendiğinde	
koşul	 cümleciğinin	zamanının	“unreal–present” 
olduğu	görülecektir.	Koşul	cümleciğinin “unreal–
present” olduğu	durumlarda	ana	cümlede	“would 
/ could / might + V1”	 kullanılır.	 Bu	 durumda	
yalnızca	zaman	uyumu	kuralından	doğru	yanıtın	
B	 veya	 E	 olması	 gerektiği	 görülür.	 Bu	 durumda	
bu	iki	seçenek	anlamları	açısından	incelenmelidir.	
Anlamsal	olarak	incelendiğinde	ise	soru	kökünde	
geçen	 “Eğer iş görme, iş saatleri gibi homojen 
zaman birimleriyle yeterince ölçülebilseydi …” 
ifadesini	 E	 seçeneğinde	 verilen	 “… ekonominin 
sorunları gerçekten de basitleştirilebilirdi”	 ifadesi	
anlamlı	olarak	tamamlar.

8. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “A colour–blind person 
cannot see any difference between two colours … 
= Renk körü bir insan … iki renk arasında herhangi 
bir fark göremez” ifadesini	anlamsal	olarak	en	iyi	A	
seçeneğinde	verilen	“while to people with normal 
sight they are clearly different = normal görüşe 
sahip olan insanlar için farklı olan”	tamamlar.	
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9. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “All the major cities 
and islands of Spain have airports … = … 
İspanya’daki bütün büyük şehirlerde ve adalarda 
havaalanı vardır” ifadesini	anlamsal	olarak	en	iyi	
E	seçeneğinde	verilen	“Yalnızca birkaçı uluslarası 
uçuşlara yemek servisi hizmeti verse de”	tamamlar.	
Doğru	yanıt	E	seçeneğidir.	Ayrıca	bu	seçenekte	
geçen “a few of them” adılı	soru	kökünde	geçen	
“All the major cities and islands of Spain”	 isim	
öbeğine	gönderimde	bulunmakta	ve	doğru	yanıtın	
bulunmasında	ipucu	oluşturmaktadır.	

10. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 nesnesi	 eksik	 bir	 fiil	 (suggested) 
verildiğinden,	 nesne	 işlevine	 sahip	 bir	 “noun 
clause”	 yapı	 aramalıyız.	 A,	 C,	 D	 ve	 E	
seçeneklerinde	 böyle	 bir	 yapı	 olmadığından,	 bu	
seçenekler	sözdizimsel	olarak	yanlıştır.	Anlamsal	
olarak	incelediğimizde	ise,	soru	kökünde	yer	alan	
“1882 yılında ABD’de İşçi Günü fikrini ortaya atan 
kişi olarak tanınan Peter J. McGuire, New York 
Merkezi İşçi Sendikasına ... önerdi”	 ifadesini	
anlamlı	 olarak	 B	 seçeneğinde	 verilen	 “… bu 
günün Amerikan işçilerini onore eden bir gün 
olmasını …”	ifadesi	tamamlamaktadır.


