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1. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “Kol ve el protezlerindeki 
innovasyon yavaş olmuştur” ifadesini	 anlamsal	
olarak	 en	 iyi	 A	 seçeneğinde	 verilen	 “çünkü bu 
aletlerin pazarı küçüktür ve geliştirme maliyetleri 
yüksektir”	ifadesi	tamamlar.	Bu	durumda	cümlenin	
anlamı:	 “Kol ve el protezlerindeki innovasyon 
yavaş olmuştur; çünkü bu aletlerin pazarı küçüktür 
ve geliştirme maliyetleri yüksektir”	olacaktır.	Doğru	
yanıt	A	seçeneğidir.	Diğer	seçenekler	kavramsal	
olarak	soru	köküyle	ilgili	değildir.

2. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “Son zamanlarda bilim 
adamları pek çok araştırma yayınladılar” ifadesini	
anlamsal	 olarak	 en	 iyi	 C	 seçeneğinde	 verilen	
“ki bunlar vasıtasıyla beynin işleyişinin belirgin 
paternlerini tespit ettiklerini iddia ettiler”	 ifadesi	
tamamlar.	 Bu	 durumda	 cümlenin	 anlamı:	 “Son 
zamanlarda bilim adamları pek çok araştırma 
yayınladılar ki bunlar vasıtasıyla beynin işleyişinin 
belirgin paternlerini tespit ettiklerini iddia ettiler” 
olacaktır.	 Doğru	 yanıt	 C	 seçeneğidir.	 Ayrıca	
bu	 seçenekte	 geçen	 “they”	 şahıs	 zamiri	 soru	
kökünde	geçen	“scientists”	ismi	yerine	kullanılmış	
ve	 doğru	 yanıtın	 tespitinde	 ipucu	 oluşturmuştur.	
Diğer	 seçenekler	 kavramsal	olarak	soru	köküyle	
ilgili	değildir.

3. Yanıt: B

	 Soru	kökünde	verilen	“yeni bir ilaç üzerinde çalışan 
araştırmacılar iddia ederler ki otizmi tedavi etmenin 
ilk aşaması olabilir” ifadesini	 anlamsal	 olarak	
en	 iyi	 B	 seçeneğinde	 verilen	 “fareler üzerinde 
yapılan araştırmalar ümit verici olduğu için” 
ifadesi	 tamamlar.	Bu	durumda	 cümlenin	 anlamı:	
“Yeni bir ilaç üzerinde çalışan araştırmacılar 
iddia ederler ki bu ilaç fareler üzerinde yapılan 
araştırmalar ümit verici olduğu için otizmi tedavi 
etmenin ilk aşaması olabilir”	olacaktır.	Doğru	yanıt	
B	seçeneğidir.	Diğer	seçenekler	kavramsal	olarak	
soru	köküyle	ilgili	değildir.
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4. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “İnsan kulağı, saniyede 
20 ila 20,000 frekansı arasındaki sesleri kayıt 
edebilecek şekilde teçhiz edilmiştir” ifadesini	
anlamsal	 olarak	 en	 iyi	 E	 seçeneğinde	 verilen	
“yaş ve sağlık durumlarına göre büyük ölçüde 
değişiklik gösterse de”	 ifadesi	 tamamlar.	 Bu	
durumda	cümlenin	anlamı:	 “İnsan kulağı; yaş ve 
sağlık durumlarına göre büyük ölçüde değişiklik 
gösterse de, saniyede 20 ila 20,000 frekansı 
arasındaki sesleri kayıt edebilecek şekilde teçhiz 
edilmiştir”	 olacaktır.	 Doğru	 yanıt	 E	 seçeneğidir.	
Diğer	 seçenekler	 kavramsal	olarak	soru	köküyle	
ilgili	değildir.

5. Yanıt: A

 “When”	 bağlacı	 bulunan	 bu	 cümlede,	 zaman	
cümlesinin	 genel	 zamanı “past” olduğundan,	
ana	cümlenin	de	genel	zamanının	“past” olması	
gerekir.	 Bu	 nedenle	 seçenekler	 arasında	 genel	
zamanı	 “present”	 olan	 B,	 D	 ve	 E	 seçenekleri	
kolaylıkla	 elenebilir.	 Diğer	 seçeneklerin	 fiilleri	
bu	 zamanda	 çekilmiştir.	 Bu	 durumda	 soru	
kavramsal	olarak	 incelenmelidir.	Soru	kavramsal	
olarak	 incelenecek	 olursa,	 soru	 kökünde	 verilen	
“Kadınların D vitamini serum seviyeleri dört gruba 
ayrıldığında” ifadesini	 anlamsal	 olarak	 en	 iyi	
şekilde	A	seçeneğinde	verilen	 “araştırmacılar en 
düşük vitamin seviyelerinin en yüksek seviyedeki 
kalça kemiği kırıklarıyla ilişkili olduğunu buldular” 
ifadesi	tamamlar.	

6. Yanıt: B

	 Soru	kökünde	verilen	“Belirli bir ilacın yan etkiye 
mi yoksa istendik bir etkiye mi sahip olduğu sorusu 
… neden ... bağlıdır” ifadesini	 anlamsal	 olarak	
en	 iyi	 B	 seçeneğinde	 verilen	 “ilacın alınmakta 
olduğu”	 ifadesi	 tamamlar.	Bu	durumda	cümlenin	
anlamı:“Belirli bir ilacın yan etkiye mi yoksa 
istendik bir etkiye mi sahip olduğu sorusu ilacın 
neden alınmakta olduğuna bağlıdır”	 olacaktır.	
Doğru	 yanıt	 B	 seçeneğidir.	 Diğer	 seçenekler	
kavramsal	olarak	soru	köküyle	ilgili	değildir.
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7. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “… insülin direnciyle 
kategorize edilen ve pek çok kas rahatsızlıklarında 
anahtar etmen olan” ifadesini	anlamsal	olarak	en	iyi	
D	seçeneğinde	verilen	“Hipertansiyon … metabolik 
sendromu oluşturan tehlikeli hastalıklardan biridir” 
ifadesi	tamamlar.	Bu	durumda	cümlenin	anlamı:“ 
Hipertansiyon, insülin direnciyle kategorize edilen 
ve pek çok kas rahatsızlıklarında anahtar etmen 
olan metabolik sendromu oluşturan tehlikeli 
hastalıklardan biridir”	 olacaktır.	 Doğru	 yanıt	 D	
seçeneğidir.	 Diğer	 seçenekler	 kavramsal	 olarak	
soru	köküyle	ilgili	değildir.

8. Yanıt: B

 “But”	 ile	 başlayan	 soru	 köküyle	 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 vahşi hayat hastalıkları 
konusunda uzman olan iki Amerikalı araştırmacı 
geniş çeşitlilikte hayvan bulundurmanın insan 
sağlığı için önemli olduğunu gösterdi”	 ifadesini	
seçenekler	 içinden	 en	 anlamlı	 bir	 şekilde	 B	
seçeneğinde	 verilen	 “Medikal araştırmacılar 
bazen hayvanat bahçelerinin değerinden şüphe 
duyarlar ” tamamlar.
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9. Yanıt: E

 “Because”	 bağlacı	bulunan	bu	cümlede,	neden	
cümlesinin	genel	zamanı	“present” olduğundan,	
sonuç	cümlesinin	genel	zamanının	da “present” 
olması	 gerekir.	B	 seçeneği	 dışındaki	 seçenekler	
belirtilen	 genel	 zamandadır.	 Bu	 durumda	 doğru	
yanıta	 soru	 kökünü	 ve	 seçenekleri	 kavramsal	
olarak	 inceleyerek	 ulaşabiliriz.	 Anlamsal	 olarak	
ise,	 soru	 kökünde	 verilen	 “Because the use of 
medication during pregnancy gives rise to 
safety concerns = “Hamilelik döneminde ilaç 
kullanımı güvenlik sorunları yarattığı için …” 
ifadesini	 anlamca	 en	 iyi	 E	 seçeneğinde	 verilen	
“… a group of doctors have decided to review 
the effectiveness and safety of alternative 
therapies for perinatal depression” = “… bir 
grup doktor doğum sonrası depresyonun alternatif 
tedavilerinin güvenliği ve etkililiğini incelemeye 
karar verdiler”	ifadesi	tamamlamaktadır.

10. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “İlaç endüstrisinin bazı 
gözlemcilerinin kötümser pazar öngörülerine 
rağmen…” ifadesini	 anlamsal	 olarak	 en	 iyi	 C	
seçeneğinde	 verilen	 “İsviçreli en büyük ilaç 
şirketinin başkanı yeni biyoteknik ilerlemelerin 
büyük iş fırsatlarının temsil ettiğine inanıyor” 
ifadesi	 tamamlar.	 Bu	 durumda	 cümlenin	
anlamı:“İlaç endüstrisinin bazı gözlemcilerinin 
kötümser pazar öngörülerine rağmen İsviçreli 
en büyük ilaç şirketinin başkanı yeni biyoteknik 
ilerlemelerin büyük iş fırsatlarının temsil ettiğine 
inanıyor”	 olacaktır.	 Doğru	 yanıt	 C	 seçeneğidir.	
Diğer	 seçenekler	 kavramsal	olarak	soru	köküyle	
ilgili	değildir.


