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1. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 temel	 cümlenin	 zamanı	
“present” (there is still …)	 olduğuna	 göre,	 bu	
cümleyi	 tamamlayacak	 yan	 cümleyi	 bulmaya	
çalışırken	 zaman	 uyumuna	 dikkat	 etmek	
gerekebilir.	 Örneğin	 koşul	 zarf	 cümleciği	 olan	 A	
seçeneği	 zaman	 uyumsuzluğu	 gösterdiğinden	
yanlıştır.	 Neden	 –	 sonuç	 ilişkisi	 gösteren	 B	
seçeneğinde	 “geçmişte gelecek” ifade	 eden	
“would” nedeniyle	bu	seçenek	de	doğru	olamaz.	
C	 seçeneğinde	 “whether” ile	 başlayan	 bir	
isim	 cümleciği	 verilmiştir.	 Cümle	 başına	 gelen	
isim	 cümlecikleri	 o	 cümlenin	 öznesini	 teşkil	
edeceğinden,	kendilerinden	sonra	başka	bir	özne	
gelmeden	doğrudan	yüklem	ile	takip	edilmelidir.	Bu	
nedenle	bu	seçenek	de	yanlıştır.	D	seçeneğinde	
bağlacı	 olmayan	 ve	 dolayısıyla	 da	 kendi	 başına	
bir	 cümle	 olan	 başka	 bir	 cümle	 verilmiştir.	
İngilizce’de	hiçbir	cümle	bir	diğer	cümle	ile	virgülle	
birleştirilemez.	 Ayrıca	 bu	 cümlenin	 zamanı	 da	
uyumsuzdur.	Bu	nedenlerle	D	seçeneği	de	doğru	
olamaz.	 Sadece	 yapısal	 özelliklerine	 bakarak	
dört	 seçeneği	 de	 kolayca	 elemiş	 olduk.	 Geriye	
kalan	E	seçeneği	doğru	yanıttır:	“Kara deliklerin 
galaksimizde ender olmalarına rağmen, yine 
de yıldızlar ötesi uzayın derinliklerinden bir 
başıboş kara deliğin çıkıp gelip bizi hazırlıksız 
yakalaması gibi olasılık vardır.”

2. Yanıt: C

 “Because”	 bağlacı	bulunan	bu	cümlede,	neden	
cümlesinin	 genel	 zamanı	 “past”	 olduğundan,	
sonuç	 cümlesinin	 de	 genel	 zamanının	 “past” 
olması	 gerekir.	Bu	nedenle	 seçenekler	 arasında	
genel	 zamanı	 “present”	 olan	 A,	 B	 ve	 D	
seçenekleri	 kolaylıkla	elenebilir.	Anlamsal	olarak	
ise,	 soru	 kökünde	 verilen	 “because there was 
a shortage of coal for smelting = eritmek için 
kömür eksiği olduğundan, ...” ifadesini	anlamca	en	
iyi	bir	şekilde	C	seçeneğinde	geçen	“In Sweden, 
steel–making on a large scale developed late 
=İsveçte büyük ölçekli çelik üretimi geç gelişti” 
ifadesi	tamamlamaktadır.	Zaman	uyumu	olmasına	
rağmen	 E	 seçeneğinde	 geçen	 “Stimulated by 
the rapid growth of the railways, the iron and 
steel industry expanded rapidly in Russia 
= Demiryollarının hızlı büyümesinden güç alan 
Rusya’daki demir–çelik endüstrisi hızlı bir şekilde 
büyüdü”	 ifadesi	 soru	 kökünde	 geçen	 cümle	 ile	
neden	sonuç	ilişkisi	içinde	olmadığından	yanlıştır.
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3. Yanıt: E

	 Bu	 soru	 ancak	 kavramsal	 olarak	 incelendiğinde	
yanıtlanabilir.	 Soru	 kökünde	 verilen	 “if nuclear 
energy is to supplant conventional methods 
of generating electricity = Eğer nükleer enerji 
elektrik üretimindeki konvansiyonel yöntemlerin 
yerini alacaksa” ifadesini	seçenekler	arasında	en	
anlamlı	 olarak	 E	 seçeneğinde	 verilen	 “A great 
many difficulties will have to be overcome = 
bir çok zorluğun üstesinden gelinmelidir”	 ifadesi	
tamamlar.

4. Yanıt: A

	 Bu	soru	da	ancak	kavramsal	olarak	incelendiğinde	
yanıtlanabilir.	Soru	kökünde	verilen	“as it contains 
salt = Tuz içerdiği için” ifadesini	 seçenekler	
arasında	en	anlamlı	olarak	A	seçeneğinde	verilen 
“The sea freezes at temperatures below the 
normal freezing point of water = deniz suyun 
normal donma derecesinin altında donar”	 ifadesi	
tamamlar.	 Ayrıca	 soru	 kökünde	 kullanılan	 “it” 
adılı	A	seçeneğinde	geçen	“the sea” ismi	yerine	
kullanılmış	 ve	 doğru	 yanıtın	 tespitinde	 ipucu	
olmuştur.

5. Yanıt: A

	 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	 özellik	 cümle	 sonundaki	
nesneyi	 niteleyecek	 bir	 “relative clause” 
yapısıdır.	 Nesne	 durumunda	 zaman	 ifade	
eden	 bir	 sözcük	 bulunduğundan,	 bu	 sözcüğü	
niteleyecek	sıfat	 cümleciğinin	 ilgi	 zamiri	“when” 
olacaktır.	 Bu	 duruma	 uygun	 tek	 seçenek	 A	
olur:“Suyun bol olduğu ve .......... az olduğu 
mevsimler vardır” ifadesini	en	anlamlı	bir	şekilde	
A	 seçeneğinde	 geçen	 “suyun tasarruflu bir 
şekilde kullanılması gereken”	ifadesi	tamamlar.	
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6. Yanıt: C

	 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	 bir	 “adverbial clause”	 yapısıdır.	 A,	 B,	 C	
ve	 D	 seçeneklerinde	 böyle	 ifadeler	 vardır.	 Bu	
durumda	iki	cümle	anlamsal	olarak	incelenmelidir.	
Anlamsal	 olarak	 incelendiğinde	 ise	 “ ....... yakıt 
kullanımındaki etkinliği arttırabilmek için daha 
fazla dikkat gösteriliyor”	 ifadesini	 en	 anlamlı	 bir	
şekilde	 C	 seçeneğinde	 geçen	 “Yakıt fiyatları 
arttıkça”	 tamamlar.	 Diğer	 seçenekler	 anlamsal	
olarak	uygun	değildir.

7. Yanıt: D

	 Bu	 soru	 işlevsel	 olarak	 incelendiğinde,	 soru	
kökünün	anlamlı	bir	cümle	oluşturmak	için	gerekli	
bütün	öğelere	(özne	+	yüklem	+	nesne)	sahip	olduğu	
görülecektir.	Bu	durumda	seçeneklere	arasında	ilk	
aranacak	yan	cümle	türü	bir	“adverbial clause” 
yapısıdır.	 Seçeneklerin	 tamamı	 böyle	 ifadeler	
vardır.	 Bu	 durumda	 iki	 cümle	 anlamsal	 olarak	
incelenmelidir.	Anlamsal	olarak	incelendiğinde	ise	
“.... bir uçağın pilotuna havalandıktan sonra .... 
takip edeceği bir rota verilir”	 ifadesini	en	anlamlı	
bir	şekilde	D	seçeneğinde	geçen	“belli bir noktaya 
ya da yüksekliğe ulaşıncaya kadar”	 tamamlar.	
Diğer	seçenekler	anlamsal	olarak	uygun	değildir.
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8. Yanıt: E

	 Soru	kökünde	verilen	cümlede	eski	yağmurlama	
sulama	 sisteminin	 itibarını	 /	 önemini	 yitirdiği	
söylenmiştir.	 Cümle	 kendi	 içinde	 bütün	 öğeleri	
ile	tam	bir	bütün	oluşturmaktadır.	Bu	nedenle	bu	
cümleden	sonra	anlamca	cümleyi	destekleyecek	
çok	 farklı	 yan	 cümlecikler	 gelebilir.	 Bu	 durumda	
seçenekleri	irdelerken	hem	yapısal	ipuçlarını	hem	
de	 anlam	 bağlantılarını	 birlikte	 dikkate	 almamız	
gerekecektir.	 Soru	 kökündeki	 cümlenin	 zamanı	
“present perfect” olduğundan,	 bu	 cümleden	
sonra	gelecek	olan	zarf	cümleciklerinin	zamanının	
bu	 cümledeki	 zamana	 (present zamanlar)	 uyum	
sağlaması	gerekir.	Bu	açıklamaya	göre,	bir	koşul	
cümleciği	 (unless)	 içeren	A	seçeneği,	bir	zaman	
cümleciği	 (after)	 içeren	 D	 seçeneği	 zaman	
uyumu	 şartını	 sağlamamaktadır.	 Benzerlik	 ifade	
eden	 C	 seçeneği	 hem	 anlamı	 bakımından	 hem	
de	 zaman	 uyumsuzluğu	 bakımından	 cümleyi	
doğru	 tamamlamamaktadır.	 Aynı	 şekilde	 B	
seçeneğinde	 tezat	 anlam	 ilişkisi	 (contrast)	 ifade	
eden	zarf	cümleciği	(though)	zaman	uyumu	şartı	
gerektirmese	bile,	anlamca	uygun	değildir.	Doğru	
yanıt	E	seçeneği	olur:	“Eski yağmurlama sulama 
sistemi itibarını kaybetmiştir çünkü yılda yalnızca 
bir kez mahsul verir.”

9. Yanıt: C

	 Soru	kökünde	verilen	cümlede	Yerküre’nin	küçük	
bir	 gezegen	 olarak	 normalinden	 çok	 fazla	 ağır	
olduğu	 ifade	 edilmiştir.	 “Küçük bir gezegen için, 
Yerküre çok fazla ağırdır …” Soru kökündeki 
cümlenin	sonunda	bir	sıfat	olan	“heavy” sözcüğü	
yer	almaktadır	ve	bu	nedenle	arkasından	bir	isim	
cümleciğinin	 gelmesini	 olanaksız	 kılmaktadır.	
İsim	cümlecikleri,	bilindiği	gibi,	fiillerden	sonra	ve	
fiilin	nesnesi	olarak	gelirler.	Bu	açıklamaya	göre	
birer	 isim	cümleciği	 olan	A	 (whether)	 ile	B	 ve	D	
(that)	 doğru	 yanıt	 olamazlar.	 E	 seçeneğindeki	
koşul	 cümleciğinin	 (if)	 zamanı	 geçmiş	 zaman	
olduğundan,	soru	kökünde	verilen	temel	cümlenin	
zamanı	ile	çelişmektedir.	Çünkü	koşul	cümlecikleri	
temel	 cümle	 ile	 zaman	 uyumu	 gerektirirler.	
Yapısal	 bakımdan	 ve	 anlamca	 cümleyi	 doğru	
tamamlayacak	 seçenek	 C	 olacaktır:	 “Küçük bir 
gezegen için, Yerküre çok fazla ağırdır çünkü 
özündeki demir kütlesi çok büyüktür.”
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10. Yanıt: D

	 Soru	kökünde	verilen	cümlede	kullanılan	“as soon 
as” bağlacı	temel	cümle	ile	zaman	uyumunu	şart	
kılar.	 Bu	 nedenle	 bu	 zaman	 zarf	 cümleciğindeki	
“past” zaman	 kalıbının,	 temel	 cümlede	 de	
aranması	 gerekir.	 Seçenekleri	 öncelikle	 bu	
açıdan	 irdeleyerek	 eleme	 gerçekleştirebiliriz.	
Soru	 kökünde	 verilen	 yan	 cümlenin	 anlamı	
“İnşaatçılıkta, ince çelik kolonlar dev iskelelerin 
yerini almaya başlar başlamaz” olduğuna	göre,	
cümlenin	devamında	bunun	akabinde	ne	olduğu	
söylenmiş	olmalıdır.	Bağlaç	olarak	“as soon as” 
ile	başlayan	bu	cümlecikteki	olay,	temel	cümledeki	
olaydan	önce	olmuş	olmak	zorundadır.	Bu	nedenle	
de,	 temel	 cümlenin	 zamanının	 “past perfect” 
olması	 söz	 konusu	 olamaz.	 Bu	 durumda	 “past 
perfect tense” kullanılmış	olan	C	seçeneği	doğru	
yanıt	olamaz.	B	seçeneğinde	geçmiş	zamanlı	bir	
faraziye	ifadeye	(could never have developed)	yer	
verilmiştir,	 oysa	 temel	 cümlede	 gerçek	 anlamlı	
bir	 ifadeye	 ihtiyaç	 vardır.	 (NOT:	 Bilindiği	 gibi	
modal have + V3 ve modal + V1 yapıları	sırasıyla	
şimdiki	zaman	ve	geçmiş	zamanda	farazi	ifadeleri	
belirtmekte	kullanılır.)	Aynı	gerekçeden	hareketle	
geniş	 zamanlı	 bir	 farazi	 ifade	 olan	 A	 seçeneği	
de	 anlamca	 doğru	 olmayacaktır.	 E	 seçeneğinde	
“their ideas” ifadesi,	 soruda	 verilen	 bölümde	
çoğul	bir	kişi	adını	gerekli	kılmaktadır,	ama	böyle	
bir	 kişiden	 soru	 kökünde	 söz	 edilmemiştir.	 Bu	
durumda	 geriye	 kalan	 D	 seçeneği	 doğru	 yanıt	
olacaktır:	 “… mekanların hem pratik hem de 
estetik kullanımı gibi yeni kavramlar ortaya 
çıktı.”


