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1. Yanıt: A

	 Zaman	 zarf	 cümleciklerinde	 mutlaka	 zaman	
uyumu	gerekeceğini	hatırlayarak	soruya	bakacak	
olursak,	 soru	 kökünde	 “when” bağlacı	 ile	
başlayan	 bir	 zaman	 zarf	 cümleciğinin	 verilmiş	
olduğunu	görürüz.	Geniş	zamanlı	(simple present) 
bu	yan	cümlenin	anlamı	“Konu fizik ve kimyada 
Nobel ödüllerini almaya gelince, …” olur.	
Seçenekler	 içinde	zaman	uyumsuzluğu	gösteren	
hiçbir	 seçenek	 olmadığından,	 bütün	 seçenekleri	
anlamına	 göre	 irdelemek	 gerekecektir.	 Bu	 gibi	
soruların	 çok	 zaman	 alıcı	 olacağını	 bir	 test	
tekniği	 açısından	 dikkate	 almakta	 yarar	 vardır.	
Cümleyi	 anlamca	 doğru	 tamamlayacak	 seçenek	
A	 olacaktır:	 “… Avrupa’nın çoğunluğu son 
yıllarda eli boş dönmektedir.” B	 seçeneğinin	
anlamı	“Cambridge Üniversitesi uzun yıllardan beri 
süregelen bir disiplinler arası araştırma geleneğine 
sahiptir” olur.	 C	 seçeneğinde	 “Ulusal Bilim 
Merkezi’nin araştırmaya çok esnek bir yaklaşımı 
vardır” denilmiştir.	 D	 seçeneğinde	 anlatılmak	
istenen	 ise	 “bu enstitüdeki bilim adamlarına 
keşfetmeye yönelik tam bir serbestlik verilir” 
olur.	 E	 seçeneğindeki	 anlam	 ise	 “üniversiteler 
ve enstitüler ne üzerinde çalışacaklarını seçmek 
konusunda özgürlüğe sahip olmalıdırlar” olur.	

2. Yanıt: C

 Soru kökünde “because” ile	başlayan	bir	cümle	
ile,	boş	bırakılan	yere	gelmesi	gereken	cümlenin	
gerekçesi	 ifade	 edilmiştir.	 Soruda	 verilen	
bölümde	 “… çünkü bunlar diğer yıldızların 
yörüngesindeki gezegenlerin araştırılmasında 
önemli kilometre taşlarını oluşturuyor.” Bu	
cümledeki	 en	 önemli	 yapısal	 ipucu,	 cümlenin	
öznesini	 teşkil	 eden	 “they”	 zamiridir	 ve	
dolayısıyla	 bu	 zamirin	 açık	 adının	 boşluğa	
gelecek	 cümlede	 belirtilmiş	 olması	 gerekecektir.	
B	 ve	D	 seçeneklerinde	 bu	 zamire	 karşı	 gelecek	
çoğul	 isimler	 bulunmamaktadır	 (B  one of 
the newly–discovered exoplanets / D  one of 
these exoplanets).	 Bu	 nedenle	 bu	 seçenekleri	
hemen	 eleyebiliriz.	 Diğer	 seçenekler	 içinde	
cümleyi	 anlamca	 doğru	 tamamlayacak	 cümle	 C	
seçeneğinde	verilmiştir:	“Yeni keşfedilen iki dış–
gezegen astronomi bilginlerinin çok büyük 
ilgisini çekti, çünkü bunlar diğer yıldızların 
yörüngesindeki gezegenlerin araştırılmasında 
önemli kilometre taşlarını oluşturuyor.” 
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3. Yanıt: D

	 Bu	 soruda	 soru	 kökünde	 bir	 koşul	 cümleciği	 (if 
clause) verildiğine	 göre	 mutlaka	 zaman	 uyumu	
aramamız	 gerekecektir.	 Zaman	 uyumsuzluğu	
(would) gösteren	 A	 seçeneğini	 hemen	 elemek	
gerekir.	 Soru	 kökündeki	 cümlede	 “Eğer çatı 
yalıtımı tam anlamıyla etkili olacaksa” olduğuna	
göre,	 bundan	 sonra	 gelecek	 cümlenin	 öznesinin	
de	 büyük	 olasılıkla	 aynı	 olması	 söz	 konusudur.	
Olayı	 bu	 açıdan	 değerlendirecek	 olursak,	 D	
seçeneğinin	 doğru	 yanıt	 olduğunu	 görürüz:	 “… 
en az 200 mm kalınlığında olması gerekir.” Bu	
cümlenin	 öznesi	 konumundaki	 “it”	 zamiri,	 soru	
kökünde	 verilen	 cümledeki	 “roof insulation” 
ifadesinin	 yerine	 kullanılmıştır.	 Öznel	 çelişki	
yaratan	 B	 seçeneğinde	 “ısınma faturaları büyük 
ölçüde düşmektedir” denilmiştir.	 C	 seçeneğinde	
ise	 “yalıtım malzemeleri ve seviyeleri sürekli 
gelişmektedir” anlamına	gelen	son	derece	genel	
ve	 konuyla	 ilgisi	 olmayan	 bir	 ifade	 yer	 almıştır.	
E	 seçeneğindeki	 ifade	 “enerji tüketimindeki 
kısıtlama çok dikkat çekici olmuştur” anlamına	
gelir	 ve	 sorudaki	 cümleyle	 anlam	 bakımından	
ilgisizdir.	

4. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 yer	 alan “Tıpkı demiryolu 
köprülerinin 19. yüzyılın büyük mimari 
sembolleri olması gibi” ifadesini	 seçenekler	
arasında	 en	 anlamlı	 ve	 uygun	 bir	 şekilde	 C	
seçeneğinde	 geçen	 “otoyol köprüleri de 20. 
yüzyılın mühendislik simgeleri olmuştur”	ifadesi	
tamamlar.	Genel	zamanın	“present”	olduğu	C,	D,	
ve	E	seçenekleri	genel	zamanı	“past”	olan	soru	
köküyle	 zaman	 uyumsuzluğundan	 elenebilir.	 B	
seçeneği	 ise	 genel	 zamanın	 “past”	 olmasına	
karşın	anlam	olarak	soru	köküyle	uyumsuzdur.
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5. Yanıt: E

 “Because”	 bağlacı	bulunan	bu	cümlede,	neden	
cümlesinin	genel	zamanı	“present”	olduğundan,	
sonuç	cümlesinin	de	genel	zamanının	“present” 
olması	 gerekir.	Bu	nedenle	 seçenekler	 arasında	
genel	 zamanı	“past”	 olan	E	seçeneği	 kolaylıkla	
elenebilir.	 Anlamsal	 olarak	 ise,	 soru	 kökünde	
verilen	“because each type behaves differently 
and has a different effect on human health = her 
tür farklı davrandığından ve insan sağlığı üzerinde 
farklı etkiye sahip olduğundan, ...” ifadesini	en	iyi	
E	seçeneğinde	geçen	“The study of particulates 
is an arduous one = partiküllerin incelenmesi 
meşakkatli bir iştir”	 ifadesi	 tamamlamaktadır.	
Ayrıca	E	seçeneğinde	yer	alan	“each”	zamiri	soru	
kökündeki “particules”	 kelimesine	 gönderim	
yapmaktadır.	

6. Yanıt: D

	 Anlamsal	 olarak	 incelendiğinde,	 soru	 kökünde	
verilen	“As space shuttles are designed to work 
in a vacuum = Uzay araçları havasız ortamda 
çalışacaklar diye tasarlandıklarından dolayı, ...” 
ifadesini	en	iyi	D	seçeneğinde	geçen	“they have 
to carry not only fuel but the oxygen to burn 
it = yalnızca yakıt değil aynı zamanda yakıtı 
yakmak için oksijende taşımak zorundadır”	ifadesi	
tamamlamaktadır.	Ayrıca	D	seçeneğinde	yer	alan	
“they”	 zamiri	 soru	 kökündeki	“space shuttles” 
kelimesine	gönderim	yapmaktadır.

7. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 ana	 cümle	 verilmiş	 ve	 bizden	 bu	
ana	cümleyi	en	anlamlı	bir	şekilde	tamamlayacak	
yan	 cümleyi	 bulmamız	 istenmiştir.	 Seçenekler	
incelendiğinde	 bütün	 seçeneklerin	 “adverbial 
clause”	 oldukları	 görülmektedir.	 Bu	 durumda	
doğru	yanıtı	bulmak	için	ana	cümleyi	anlam	olarak	
en	 iyi	 tamlayan	 cümleyi	 aramalıyız.	 Seçenekler	
incelendiğinde,	soru	kökünde	geçen	 “Yerkürenin 
4.6 milyar yaşında olduğu düşünülür”	 ifadesini	
anlamlı	bir	şekilde	D	seçeneğinde	geçen	“… son 
zamanlara kadar, 3.6 milyardan öteye giden çok 
az jeolojik izler bulunmasına rağmen”	 ifadesinin	
tamamladığı	görülecektir.
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8. Yanıt: A

	 Bu	 soruda	 da	 soru	 kökünde	 ana	 cümle	 verilmiş	
ve	bizden	bu	ana	cümleyi	en	anlamlı	bir	şekilde	
tamamlayacak	yan	cümleyi	bulmamız	istenmiştir.	
Seçenekler	 incelendiğinde	 bütün	 seçeneklerin	
“adverbial clause”	 oldukları	 görülmektedir.	 Bu	
durumda	 doğru	 yanıtı	 bulmak	 için	 ana	 cümleyi	
anlam	olarak	en	iyi	tamlayan	cümleyi	aramalıyız.	
Seçenekler	 incelendiğinde,	 soru	 kökünde	 geçen	
“Atomik saatler atomların ............. yaydığı dalgaları 
takip ederek zamanı tutarlar”	 ifadesini	 anlamlı	
bir	 şekilde	 A	 seçeneğinde	 geçen	 “… farklı 
enerji seviyeleri arasında gidip gelirken”	 ifadesi	
tamamlamaktadır.

9. Yanıt: E

	 Bu	 soruda	 da	 soru	 kökünde	 ana	 cümle	 verilmiş	
ve	bizden	bu	ana	cümleyi	en	anlamlı	bir	şekilde	
tamamlayacak	yan	cümleyi	bulmamız	istenmiştir.	
Seçenekler	 incelendiğinde	 bütün	 seçeneklerin	
“adverbial clause”	 oldukları	 görülmektedir.	 Bu	
durumda	 doğru	 yanıtı	 bulmak	 için	 ana	 cümleyi	
anlam	olarak	en	iyi	tamlayan	cümleyi	aramalıyız.	
Seçenekler	 incelendiğinde,	 soru	 kökünde	 geçen	
“.... bugünün makinelerinin yaptıklarından çok 
daha karmaşık işler yapılabilir.”	 ifadesini	 anlamlı	
bir	 şekilde	 E	 seçeneğinde	 geçen	 “… Böyle bir 
bilgisayar yapılabilse”	 ifadesi	 tamamlamaktadır.	
Ayrıca	 soru	 kökünde	 geçen	 “it”	 zamiri	 E	
seçeneğinde	 geçen	 “computer”	 kelimesine	
gönderim	yapmaktadır.	

10. Yanıt: C

	 Ana	cümlenin	öznesi	ve	geçişli	bir	fiil	olan	yüklemi	
verilen	 (were discovering)	ve	nesnesi	eksik	olan	
bu	soruda,	nesne	olarak	bir	“noun clause”	yapı	
kullanılabilir.	Soru	kökünde	genel	zaman	“past” 
olduğundan	 yan	 cümlenin	 de	 zamanı	 “past” 
olmalıdır.	 Bu	 nedenlerle	 “noun clause”	 yapı	
içermeyen	 A,	 B,	 D	 ve	 E	 seçenekleri	 yanlıştır.	
Anlamsal	 olarak	 incelediğimizde	 ise;	 soru	
kökünde	 geçen	 “1960’ların başlarında jeologlar 
..... keşfediyorlardı”	 ifadesini	 anlamlı	 bir	 şekilde	
C	 seçeneğinde	 geçen	 “… sıcak eriyik kayaların 
yerin içinden okyanuslardaki büyük çatlaklardan 
yukarı sızdıklarını …”	ifadesi	tamamlamaktadır.


