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1. Yanıt: E

	 Soru	kökünde	verilen	 “Amerikan İstihkâm Birliği, 
….. Panama Kanalı İnşaat Şirketi çalışanları 
arasında hastalığın yayılmasını kontrol 
etmeyi başardı.” ifadesini	 anlamsal	 olarak	 en	
iyi	 E	 seçeneğinde	 verilen	 “20,000’e yakını 
Karayipler’deki Barbados Adası’ndan gelen” 
ifadesi	 tamamlar.	Bu	durumda	 cümlenin	 anlamı:	
“Amerikan İstihkâm Birliği, 20,000’e yakını 
Karayipler’deki Barbados Adası’ndan gelen 
Panama Kanalı İnşaat Şirketi çalışanları arasında 
hastalığın yayılmasını kontrol etmeyi başardı” 
olacaktır.	 Doğru	 yanıt	 E	 seçeneğidir.	 Diğer	
seçenekler	 kavramsal	 olarak	 soru	 köküyle	 ilgili	
değildir.

2. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “… bilim adamları, 
onların da aynı şekilde beyinle embriyolojik 
bir ilişki içinde olan retinadan yararlanıp 
yararlanamayacaklarını merak etti” ifadesini	
anlamsal	 olarak	 en	 iyi	 B	 seçeneğinde	 verilen	
“Hormonların beyin sağlığından yararlandığı 
bilindiği için”	 ifadesi	 tamamlar.	 Bu	 durumda	
cümlenin	anlamı:“Hormonların beyin sağlığından 
yararlandığı bilindiği için bilim adamları, onların 
da aynı şekilde beyinle embriyolojik bir ilişki içinde 
olan retinadan yararlanıp yararlanamayacaklarını 
merak etti”	 olacaktır.	Doğru	yanıt	B	seçeneğidir.	
Diğer	 seçenekler	 kavramsal	olarak	soru	köküyle	
ilgili	değildir.	Soru	kökünde	geçen	“they”	 zamiri	
de	B	seçeneğinde	geçen	“hormones”	ismi	yerine	
kullanılmıştır.

3. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “… o giderek daha fazla 
mutfağın temel maddesi olacaktır” ifadesini	
anlamsal	 olarak	 en	 iyi	 D	 seçeneğinde	 verilen	
“Yeni araştırmalar arpanın diyetimize sağlıklı bir 
ek gıda olduğunu gösterdiği için”	ifadesi	tamamlar.	
Bu	durumda	cümlenin	anlamı:“ Yeni araştırmalar 
arpanın diyetimize sağlıklı bir ek gıda olduğunu 
gösterdiği için; o giderek daha fazla mutfağın 
temel maddesi olacaktır”	olacaktır.	Doğru	yanıt	D	
seçeneğidir.	 Diğer	 seçenekler	 kavramsal	 olarak	
soru	 köküyle	 ilgili	 değildir.	 Soru	 kökünde	 geçen	
“it”	zamiri	de	D	seçeneğinde	geçen	“barley”	ismi	
yerine	kullanılmıştır.	
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4. Yanıt: E

	 Soru	kökünde	verilen	“… beyin kanaması şüphesini 
ortadan kaldırmak için acil doktorunun MRI 
istediğinden emin olun” ifadesini	anlamsal	olarak	
en	 iyi	 E	 seçeneğinde	 verilen	 “Hastanedeyken 
baş dönmesi ani uyuşukluk, şiddetli baş ağrısı 
veya görme ya da konuşma zorluğu çekiyorsanız” 
ifadesi	 tamamlar.	Bu	durumda	 cümlenin	 anlamı:	
“Hastanedeyken baş dönmesi, ani uyuşukluk, 
şiddetli baş ağrısı veya görme ya da konuşma 
zorluğu çekiyorsanız; beyin kanaması şüphesini 
ortadan kaldırmak için acil doktorunun MRI 
istediğinden emin olun”	 olacaktır.	Doğru	 yanıt	E	
seçeneğidir.	 Diğer	 seçenekler	 kavramsal	 olarak	
soru	köküyle	ilgili	değildir.

5. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “Düzenli egzersiz en iyi 
uyku tedavilerinden biridir” ifadesini	 anlamsal	
olarak	 en	 iyi	 A	 seçeneğinde	 verilen	 “ancak 
geç saatte yapılan bir idman yatakta sizi gözü 
açık bırakma riskini taşır”	 ifadesi	 tamamlar.	 Bu	
durumda	 cümlenin	 anlamı:	 “Düzenli egzersiz en 
iyi uyku tedavilerinden biridir, ancak geç saatte 
yapılan bir idman yatakta sizi gözü açık bırakma 
riskini taşır ”	olacaktır.	Doğru	yanıt	A	seçeneğidir.	
Diğer	 seçenekler	 kavramsal	olarak	soru	köküyle	
ilgili	değildir.

6. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “Kasları güçlendirmek için 
yapılan fiziksel idmanda en iyi yaklaşım çok çeşitli 
ağırlık kullanmaktır” ifadesini	 anlamsal	 olarak	
en	 iyi	 E	 seçeneğinde	 verilen	 “bu daha hafif bir 
ağırlık kaldırmak olsa bile”	 ifadesi	 tamamlar.	Bu	
durumda	cümlenin	anlamı:	“Kasları güçlendirmek 
için yapılan fiziksel idmanda en iyi yaklaşım bu 
daha hafif bir ağırlık kaldırmak olsa bile geniş 
çeşitlilikte ağırlık kullanmaktır”	 olacaktır.	 Doğru	
yanıt	E	seçeneğidir.	Diğer	seçenekler	kavramsal	
olarak	 soru	 köküyle	 ilgili	 değildir.	 Bu	 seçenekte	
geçen	 “it”	 adılı	 soru	 kökünde	 geçen	 “the best 
approach is to use a complete range of 
weights”	ifadesi	yerine	kullanılmıştır.
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7. Yanıt: D

 “Since”	 bağlacı	 bulunan	 bu	 cümlede,	 neden	
cümlesinin	genel	zamanı	“present” olduğundan,	
aksine	bir	zaman	zarfı	olmadıkça	sonuç	cümlesinin	
genel	 zamanının	 da	 “present” olması	 gerekir.	
Bütün	seçenekler	belirtilen	genel	zamandadır.	Bu	
durumda	doğru	yanıta	soru	kökünü	ve	seçenekleri	
kavramsal	 olarak	 inceleyerek	 ulaşabiliriz.	
Anlamsal	olarak	ise,	soru	kökünde	verilen	“Since 
the response to a cholera outbreak is often 
led by medical professionals …” = “Kolera 
salgınına tepki tıp uzmanlarının önderliğinde 
verildiğinden; …” ifadesini	 anlamca	 en	 iyi	 D	
seçeneğinde	 verilen	 “… other aspects, such 
as environmental or communication issues, 
might tend to be neglected” = “… çevresel ya 
da iletişimsel konular gibi diğer hususlar ihmal 
edilebilir”	 ifadesi	 tamamlamaktadır.	 Bu	 durumda	
cümlenin	 anlamı	 “Kolera salgınına tepki tıp 
uzmanlarının önderliğinde verildiğinden, çevresel 
ya da iletişimsel konular gibi diğer hususlar ihmal 
edilebilir”	olur.

8. Yanıt: D

	 Soru	 kökü	 incelendiğinde	 şart	 cümleciğinin	
zamanının	 “real–present (is proven)”	 olduğu	
görülecektir.	 Şart	 cümleciğinin	 “real–present” 
olduğu	durumlarda	ana	cümlenin	fiili	de	“present 
tense / future tense” şeklinde	yapılandırılmalıdır.	
Bütün	 seçenekler	 belirtilen	 genel	 zamandadır.	
Bu	 durumda	 doğru	 yanıta	 soru	 kökünü	 ve	
seçenekleri	 kavramsal	 olarak	 inceleyerek	
ulaşabiliriz.	 Anlamsal	 olarak	 incelendiğinde	 ise,	
soru	kökünde	verilen	“Klinik çalışmalarda başarılı 
olduğu kanıtlanırsa …” ifadesini	anlamsal	olarak	
en	 iyi	 D	 seçeneğinde	 verilen,	 “… ameliyat ya 
da yaralanmadan kaynaklanan yaraların erken 
tedavisinde yeni yöntemler kullanılabilir”	 ifadesi	
tamamlar.	 Doğru	 yanıt	 D	 seçeneğidir.	 Soru	
kökünde	geçen	“it”	zamiri	de	soru	kökünde	geçen	
“the new treatment” ismi	 yerine	 kullanılmıştır.	
Diğer	 seçenekler	 kavramsal	olarak	soru	köküyle	
ilgili	değildir.	
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9. Yanıt: A

 “Although”	 ile	 başlayan	 bu	 cümle	 ile	 doğru	
seçenek	 arasında	 anlamsal	 olarak	 dolaylı	 zıtlık	
olmalıdır.	 Bu	 nedenle	 bu	 sorunun	 doğru	 yanıtı	
soru	 kökünün	 ve	 seçeneklerin	 kavramsal	 olarak	
incelenmesiyle	 tespit	 edilir.	 Soru	 kökünde	 yer	
alan	“Amerikan halkına evrensel sağlık hizmetini 
getirme çabalarını sabote etme yönünde utanç 
verici bir tarihe sahip olsa da ...”	 ifadesini,	
seçenekler	içinden	anlamlı	olarak	A	seçeneğinde	
verilen	 “… medikal sigorta şirketleri bu alandaki 
radikal değişiklik ihtiyaçlarını artık kabul 
etmektedirler” ifadesi	 tamamlar.	 Bu	 durumda	
cümlenin	 anlamı:	 “Amerikan halkına evrensel 
sağlık hizmetini getirme çabalarını sabote etme 
yönünde utanç verici bir tarihe sahip olsa da, 
medikal sigorta şirketleri bu alandaki radikal 
değişiklik ihtiyaçlarını artık kabul etmektedirler” 
olacaktır.	 Doğru	 yanıt	 A	 seçeneğidir.	 Soru	
kökünde	geçen	“it”	adılı	da	bu	seçenekte	geçen	
“the medical–insurance industry” ismi	 yerine	
kullanılmıştır.

10. Yanıt: C

 “Although”	 ile	 başlayan	 bu	 cümle	 ile	 doğru	
seçenek	 arasında	 anlamsal	 zıtlık	 olmalıdır.	 Bu	
nedenle	 bu	 sorunun	 doğru	 yanıtı,	 soru	 kökünün	
ve	seçeneklerin	kavramsal	olarak	incelenmesiyle	
tespit	 edilir.	 Soru	 kökünde	 verilen	 “Otomatik bir 
bağ olmasa da ...”	 ifadesini	 seçenekler	 içinden	
anlamlı	olarak	C	seçeneğinde	verilen	“… ailesinde 
kanser hikayesi olan insanlar daha fazla hastalığa 
yakalanma riski altındadır” ifadesi	tamamlar.


