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1. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 yer	 alan	 “unless = if ... not” 
ifadesi,	 bu	 cümlenin	 bir	 şart	 cümlesi	 olduğunu	
göstermektedir.	 Bu	 durumda	 işe	 soru	 kökünde	
bulunan	 “unless”	 cümlesinin	 zamanının	
tespit	 ederek	 başlayabiliriz.	 Ancak	 seçenekler	
incelendiğinde	 zaman	 uyumsuzluğu	 içeren	
yalnızca	 C	 seçeneğini	 eleyebileceğimiz	
görülecektir.	Şart	kipli	 cümlelerde	zaman	uyumu	
ile	 ilgili	 olarak	 17	 ve	 27’nci	 soruları	 inceleyiniz.	
Bu	 soruda	 doğru	 yanıta	 soru	 anlamsal	 olarak	
incelendiğinde	 de	 ulaşılabilir.	 Soru	 kökünde	
geçen	 “Unless there is adequate foam to 
completely cover the burning material = Yanan 
materyali tamamıyla kaplayacak köpük olmadıkça 
...” ifadesini	en	anlamlı	bir	şekilde	A	seçeneğinde	
geçen	“there is little hope of extinguishing the 
fire = yangını söndürme ümidi çok azdır”	 ifadesi	
tamamlar.

2. Yanıt: B

	 Bu	soruda	da	en	doğru	yanıtı,	soruyu	kavramsal	
olarak	 inceleyerek	 verebiliriz.	 Soru	 kökünde	
verilen	 “Afrika’daki Senegal gibi küçük ülkeler 
uluslararası şirketlerin küresel üretim zincirlerine 
muhtemelen entegre olurken …”	 ifadesinin	
en	 anlamlı	 bir	 şekilde	 B	 seçeneğinde	 geçen	
“Nijerya gibi fazla nüfusu olan ülkeler kendi milli 
endüstrilerini geliştirebilirler”	ifadesi	tamamlar.

3. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “Bilim adamları genleri 
nasıl kullanacaklarını öğrendikleri andan itibaren” 
ifadesini	 anlamsal	 olarak	 en	 iyi	 A	 seçeneğinde	
verilen	“doktorlar ve hastalar ümitlerini bu bulgunun 
halihazırda var olan medikal prosedürlere 
dönüştürülmesine bağladılar”	ifadesi	tamamlar.	Bu	
durumda	cümlenin	anlamı:“ Bilim adamları genleri 
nasıl kullanacaklarını öğrendikleri andan itibaren, 
doktorlar ve hastalar ümitlerini bu bulgunun 
halihazırda var olan medikal prosedürlere 
dönüştürülmesine bağladılar”	 olacaktır.	 Doğru	
yanıt	A	seçeneğidir.	Diğer	seçenekler	kavramsal	
olarak	soru	köküyle	ilgili	değildir.	
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4. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “Lazer ışınları kemikten 
genellikle kolayca geçerler” ifadesini	 anlamsal	
olarak	 en	 iyi	 E	 seçeneğinde	 verilen	 “ancak ses 
dalgaları geçemez”	ifadesi	tamamlar.	Bu	durumda	
cümlenin	 anlamı:“ Lazer ışınları kemikten 
genellikle kolayca geçerler; ancak, ses dalgaları 
geçemez”	 olacaktır.	 Doğru	 yanıt	 E	 seçeneğidir.	
Diğer	 seçenekler	 kavramsal	olarak	soru	köküyle	
ilgili	değildir.	

5. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “O, Nobel Tıp Ödülünü 
alan üç kişiden biriydi” ifadesini	 anlamsal	 olarak	
en	iyi	D	seçeneğinde	verilen	“Harald zur Hausen, 
insandaki papilom virüslerinin servikal kansere 
yol açtığını keşfettiği için”	 ifadesi	 tamamlar.	 Bu	
durumda	 cümlenin	 anlamı:	 “Harald zur Hausen, 
insandaki papilom virüslerinin servikal kansere 
yol açtığını keşfettiği için, Nobel Tıp Ödülü’nü 
alan üç kişiden biri oldu”	olacaktır.	Doğru	yanıt	D	
seçeneğidir.	Soru	kökünde	geçen	“he” zamiri	de	
soru	kökünde	geçen	“Harald zur Hausen”	 ismi	
yerine	kullanılmıştır.	Diğer	seçenekler	kavramsal	
olarak	soru	köküyle	ilgili	değildir.

6. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “pek çok kadın kemik 
incelmesine karşı önlem alma fırsatına sıcak 
bakacaktır” ifadesini	 anlamsal	 olarak	 en	 iyi	 A	
seçeneğinde	 verilen	 “orta yaşa geldiklerinde” 
ifadesi	 tamamlar.	 Bu	 durumda	 cümlenin	
anlamı:“Orta yaşa geldiklerinde, pek çok kadın 
kemik incelmesine karşı önlem alma fırsatına 
sıcak bakacaktır”	 olacaktır.	 Doğru	 yanıt	 A	
seçeneğidir.	 Bu	 seçenekte	 geçen	 “they”	 zamiri	
de	 soru	 kökünde	 geçen	 “many women” ismi	
yerine	kullanılmıştır.	Diğer	seçenekler	kavramsal	
olarak	soru	köküyle	ilgili	değildir.
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7. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “Yaygın bakteri 
enfeksiyonları dünya çapında bir kabus 
olmaya başlamıştır” ifadesini	 anlamsal	 olarak	
en	 iyi	 A	 seçeneğinde	 verilen	 “çünkü aşırı 
miktarda kullanılan antibiyotiklere karşı direnç 
geliştirmişlerdir”	 ifadesi	 tamamlar.	 Bu	 durumda	
cümlenin	 anlamı:	 “Yaygın bakteri enfeksiyonları 
dünya çapında bir kabus olmaya başlamıştır¸ 
çünkü aşırı miktarda kullanılan antibiyotiklere 
karşı direnç geliştirmişlerdir”	 olacaktır.	 Doğru	
yanıt	A	seçeneğidir.	Bu	seçenekte	geçen	“they” 
zamiri	 de	 soru	 kökünde	 geçen	 “common 
bacterial infections”	 ismi	 yerine	 kullanılmıştır.	
Diğer	 seçenekler	 kavramsal	olarak	soru	köküyle	
ilgili	değildir.

8. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “İngiliz Tıp Birliği, zorunlu 
çocukluk aşısını destekleme konusunda baskı 
altında kalacak” ifadesini	 anlamsal	 olarak	 en	 iyi	
C	seçeneğinde	verilen	“Otizm konusundaki yanlış 
korkunun aşılamada düşüşe sebep olmasından 
ve kızamık vakalarında görülen büyük artıştan 
sonra”	 ifadesi	 tamamlar.	 Bu	 durumda	 cümlenin	
anlamı:“Otizm konusundaki yanlış korkunun 
aşılamada düşüşe sebep olmasından ve kızamık 
vakalarında görülen büyük artıştan sonra, İngiliz 
Tıp Birliği, zorunlu çocukluk aşısını destekleme 
konusunda baskı altında kalacak”	olacaktır.	Doğru	
yanıt	C	seçeneğidir.	Diğer	seçenekler	kavramsal	
olarak	soru	köküyle	ilgili	değildir.	
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9. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 tezat	 anlam	 ilişkisi	 gösteren	
zarf	 cümleciğinin	 verildiği	 bu	 soruda,	 zaman	
uyumu	 gerekmediğinden,	 değerlendirmeyi	
yine	 seçenekleri	 sırasıyla	 irdeleyerek	 yapalım.	
A	 seçeneğinde	 verilen	 cümle	 hem	 anlam	
hem	 de	 yapısal	 bakımdan	 cümleyi	 doğru	 bir	
şekilde	 tamamlayacaktır:	 “Tehdit edici hiçbir 
hastalık olmadığından neredeyse tamamen 
emin olmalarına rağmen, bilgisayarlı beyin 
tomografisi yapmaya karar verdiler.” 
B	 seçeneğinde	 ikinci	 bir	 yan	 cümle	 (noun 
clause)	 verilmiştir	 ve	 bir	 cümlenin	 bütünlük	 arz	
edebilmesi	 için	mutlaka	 temel	cümlesinin	olması	
gerekmektedir.	Aynı	zamanda	bu	cümlede	geçen	
“would have been” geçmişe	 yönelik	 farazi	
ifadelerde	 kullanılır	 ve	 anlamca	 bu	 cümleye	
uygun	 olamaz.	 C	 seçeneğindeki	 “present 
perfect”	 kullanımı,	 “simple past”	 ile	 yan	 yana	
kullanmaya	 uygun	 değildir.	 D	 ve	 E	 seçenekleri	
anlam	 bakımından	 uygun	 olmadığı	 gibi,	 zaman	
açısından	da	farklılık	göstermektedir.

10. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 zaman	 zarf	 cümleciğinin	
zamanı	“past perfect”	olduğuna	göre,	temel	cümle	
ile	arasında	mutlaka	zaman	uyumu	olmalıdır.	Bu	
doğrultuda	 seçenekleri	 incelediğimizde,	 zaman	
uyumu	 göstermeyen	 A,	 B	 ve	 C	 seçenekleri	
hemen	elenmelidir.	D	seçeneği	cümleyi	anlamca	
doğru	bir	 şekilde	 tamamlayamaz.	Doğru	 yanıt	E	
seçeneği	olacaktır:	“Gelişmeyi tamamlayıncaya 
kadar ameliyat yapmamaya karar verdiler.”


