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1. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 koşul	 cümleciği	 durumunda	 bir	
yan	 cümle	 verilmiştir.	 Bu	 durumda	 seçenekler	
içinde	 uygun	 temel	 cümleyi	 ararken	 zaman	
uyumuna	 da	 dikkat	 etmemiz	 gerekecektir.	
Fakat	 seçeneklerde	 verilen	 ifadelerin	 tümünde	
aynı	 zaman	 kalıbı	 kullanılmıştır.	 Bu	 durum	 da	
işimizi	 bir	 hayli	 zorlaştıracaktır,	 çünkü	 yapılacak	
tek	 şey	 seçenekleri	 anlamlarına	 göre	 sırasıyla	
irdelemektir.	 Seçeneklerde	 verilen	 ifadelerden	
soru	kökündeki	 zaman	zarf	 cümleciğini	 anlamca	
doğru	 bir	 şekilde	 tamamlayacak	 olan	 ifade,	 A	
seçeneğindeki	 “Aşınma hallerinde yarasız 
yenilenme çabucak oluşur” ifadesi	 olacaktır.	
Cümlenin	 bir	 bütün	 olarak	 anlamı	 “Enfeksiyon 
süreci komplike etmedikçe, aşınma hallerinde 
yarasız yenilenme çabucak oluşur”	olur.

2. Yanıt: C

	 Neden	 /	 sonuç	 anlam	 ilişkisinin	 sorgulandığı	
bu	 soruda,	 cümleler	 arasında	 zaman	 uyumu	
arayamayız.	Bu	nedenle	tamamen	anlama	odaklı	
değerlendirme	 yapmamız	 gerekecektir.	 Yalnız	
soru	kökünde	verilen	cümlede	geçen	“it” zamiri	
önemli	 bir	 ipucudur	 ve	 bu	 zamirin	 karşılığının	
boşluğa	 gelecek	 cümlede	 mutlaka	 açık	 olarak	
bulunması	gerekir.	Anlam	bakımından	seçenekleri	
inceleyecek	 olursak,	 cümleyi	 doğru	 bir	 şekilde	
tamamlayacak	 seçeneğin	 C	 olacağını	 görürüz.	
Ayrıca	 söz	 konusu	 “it”	 zamirinin	 karşılığının	
bu	 cümlede	 geçen	 “hippocampus”	 olduğu	 da	
açıktır.	 Cümlenin	 anlamı	 “Hipokampüsü açık 
şuurlu hafızayı idare etmek için kullanırız 
çünkü belli bir tipteki ciddi strese karşılık 
olarak zayıflayabilir” olacaktır.
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3. Yanıt: E

	 Cümleyi	 uygun	 bir	 şekilde	 tamamlayan	 ifadenin	
bulunması	 istenen	 bu	 tür	 soruları,	 soruyu	
kavramsal	 ve	 yapısal	 olarak	 inceleyerek	
çözebiliriz.	 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	
“Başlangıç safhasında göğüs kanseri nadiren 
belirti gösterdiği için” ifadesini	en	anlamlı	şekilde	
E	 seçeneğinde	 geçen	 “rutin tarama özellikle 
önemlidir”	ifadesi	tamamlar.

4. Yanıt: D

	 Cümleyi	 uygun	 bir	 şekilde	 tamamlayan	 ifadenin	
bulunması	 istenen	 bu	 tür	 soruları;	 soruyu	
kavramsal	 ve	 yapısal	 olarak	 inceleyerek	
çözebiliriz.	“Although” ile	başlayan	bu	cümle	ile	
doğru	seçenek	arasında	anlamsal	zıtlık	olmalıdır.	
Soru	 kökünde	 geçen	 “İlaçların kombine etkisi 
bazen yararlı olsa da”	ifadesini	seçenekler	içinden	
anlamlı	 bir	 şekilde	 D	 seçeneğinde	 geçen	 “ilaç 
etkileşimleri çoğu zaman istenmez ve zararlıdır” 
ifadesi	 tamamlar.	Bu	durumda	 cümlenin	 anlamı:	
“İlaçların kombine etkisi bazen yararlı olsa da, ilaç 
etkileşimleri çoğu zaman istenmez ve zararlıdır ” 
olur.

5. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “Eğer bir doktor fetüsün 
ciğerlerinin immatür olduğuna karar verirse ve 
doğum ertelenemeyecekse” ifadesini	 anlamsal	
olarak	 en	 iyi	 A	 seçeneğinde	 verilen	 “doğumdan 
24 saat önce anneye bir kortikosteroid verilebilir” 
ifadesi	 tamamlar.	 Bu	 durumda	 cümlenin	
anlamı:	 “Eğer bir doktor fetüsün ciğerlerinin 
immatür olduğuna karar verirse ve doğum 
ertelenemeyecekse doğumdan 24 saat önce 
anneye bir kortikosteroid verilebilir”	 olacaktır.	
Doğru	 yanıt	 A	 seçeneğidir.	 Diğer	 seçenekler	
kavramsal	olarak	soru	köküyle	ilgili	değildir.
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6. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “Transplantasyon 
yapılmadan önce” ifadesini	 anlamsal	 olarak	 en	
iyi	 E	 seçeneğinde	 verilen	 “hasta ve potansiyel 
donörden alınan dokular tiplendirilmeli ve mümkün 
olduğunca yakın eşleştirilmelidir”	ifadesi	tamamlar.	
Bu	 durumda	 cümlenin	 anlamı:	 “Transplantasyon 
yapılmadan önce hasta ve potansiyel donörden 
alınan dokular tiplendirilmeli ve mümkün 
olduğunca yakın eşleştirilmelidir”	olacaktır.	Doğru	
yanıt	E	seçeneğidir.	Diğer	seçenekler	kavramsal	
olarak	soru	köküyle	ilgili	değildir.

7. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “Bağışıklık sistemi bilim 
adamları, HIV’li hastaları tedavi etmek için güçlü 
bir aşı ve etkili bir ilaç geliştirmek için çalışırken” 
ifadesini	 anlamsal	 olarak	 en	 iyi	 C	 seçeneğinde	
verilen	 “AIDS’in yayılmasını engellemek için 
muazzam eğitim programları da geliştiriliyor” 
ifadesi	 tamamlar.	Bu	durumda	 cümlenin	 anlamı:	
“Bağışıklık sistemi bilim adamları, HIV’li hastaları 
tedavi etmek için güçlü bir aşı ve etkili bir ilaç 
geliştirmek için çalışırken, AIDS’in yayılmasını 
engellemek için muazzam eğitim programları da 
geliştiriliyor”	olacaktır.	Doğru	yanıt	C	seçeneğidir.	
Diğer	 seçenekler	 kavramsal	olarak	soru	köküyle	
ilgili	değildir.

8. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “Kolorektal kanser 
yayılmışsa ve ameliyatla tedavi edilme ihtimali 
yoksa” ifadesini	 anlamsal	 olarak	 en	 iyi	 A	
seçeneğinde	verilen	“ameliyat sonrası kemoterapi 
insan hayatını uzatabilir, ancak gene de tedavi 
nadirdir”	ifadesi	tamamlar.	Bu	durumda	cümlenin	
anlamı:	 “Kolorektal kanser yayılmışsa ve 
ameliyatla tedavi edilme ihtimali yoksa ameliyat 
sonrası kemoterapi insan hayatını uzatabilir, 
ancak gene de tedavi nadirdir”	 olacaktır.	 Doğru	
yanıt	A	seçeneğidir.	Diğer	seçenekler	kavramsal	
olarak	soru	köküyle	ilgili	değildir.
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9. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “Son yıllarda bazı sinir 
görüntüleme deneyleri göstermiştir ki beyin 
yüksek seviyede faaliyet gösterir” ifadesini	
anlamsal	 olarak	 en	 iyi	 B	 seçeneğinde	 verilen	
“sözde dinlenirken bile”	 ifadesi	 tamamlar.	 Bu	
durumda	 cümlenin	 anlamı:	 “Son yıllarda bazı 
sinir görüntüleme deneyleri göstermiştir ki sözde 
dinlenirken bile beyin yüksek seviyede faaliyet 
gösterir”	 olacaktır.	 Doğru	 yanıt	 B	 seçeneğidir.	
Diğer	 seçenekler	 kavramsal	olarak	soru	köküyle	
ilgili	değildir.	Ayrıca	bu	seçenekte	geçen	“it”	şahıs	
zamiri	 soru	 kökünde	 geçen	 “brain”	 ismi	 yerine	
kullanılmış	 ve	 doğru	 yanıtın	 tespitinde	 ipucu	
oluşturmuştur.

10. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “Son zamanlardaki bazı 
bulgular göstermektedir ki hidrojen sülfür kalp 
krizi geçiren hastaların tedavisinde yardımcı 
olabilir ve travma geçiren hastaların canlı 
kalmasını sağlayabilir” ifadesini	 anlamsal	 olarak	
en	 iyi	 D	 seçeneğinde	 verilen	 “ameliyata alınıp 
kan nakli yapılıncaya kadar”	ifadesi	tamamlar.	Bu	
durumda	 cümlenin	 anlamı:	 “Son zamanlardaki 
bazı bulgular göstermektedir ki hidrojen sülfür 
kalp krizi geçiren hastaların tedavisinde yardımcı 
olabilir ve travma geçiren hastaların ameliyata 
alınıp kan nakli yapılıncaya kadar canlı kalmasını 
sağlayabilir”	olacaktır.	Doğru	yanıt	D	seçeneğidir.	
Diğer	 seçenekler	 kavramsal	olarak	soru	köküyle	
ilgili	 değildir.	Ayrıca	bu	seçenekte	geçen	“they” 
şahıs	zamiri	soru	kökünde	geçen	“patients”	ismi	
yerine	 kullanılmış	 ve	 doğru	 yanıtın	 tespitinde	
ipucu	oluşturmuştur.


