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1. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 edilgen	 çatılı	 bir	 eylem	 içeren	
(estimated) indirgenmiş	 cümlecik	 yer	 alıyor.	
Sorudaki	 ifadeye	 göre	 doğru	 seçeneğin	 öznesi	
inşa	edilmeye	konu	olabilecek	bir	 isim	olmalıdır.	
Buna	 uygun	 ifade	 sadece	 D	 seçeneğindeki	
“the first and largest pyramid at Giza” olabilir.	
B	 seçeneğinde	 verilen	 “hiçbir modern mimari 
şaheser”	 ifadesi	 M.Ö.	 2551	 yılında	 yapılmış	
olmaya	uygun	değildir.	Doğru	yanıt	D	seçeneğidir.	
Bu	 durumda	 cümlenin	 anlamı	 “MÖ 2551’de 
inşa edildiği tahmin edilen Giza’daki ilk ve en 
büyük piramit Mısır firavunu Keops tarafından 
yaptırılmıştır”	olur.

2. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “Germany is similar in 
many ways to France, Italy and the UK … = 
… Almanya pek çok yönden Fransa, İtalya ve 
İngiltere’ye benzer” ifadesini	 anlamsal	 olarak	
en	 iyi	E	seçeneğinde	verilen	 “… in that it is one 
of just a few European states which attempt 
to maintain worldwide representation = çünkü 
dünya çapında temsilci bulundurmaya çalışan 
sınırlı birkaç Avrupa ülkesinden biridir”	tamamlar.	
Doğru	yanıt	E	seçeneğidir.	Ayrıca	bu	seçenekte	
geçen “it” adılı	soru	kökünde	yer	alan	“Germany” 
ismine	gönderimde	bulunmakta	ve	doğru	yanıtın	
bulunmasında	ipucu	oluşturmaktadır.	

 Ek Gramer Açıklaması:

  ... similar ... in that ...

	 Bir	 cümlede	 benzerlik	 ve	 zıtlık	 karşılaştırması	
olduğunda	 genelde	 “IN	 THAT”	 bağlacı	 kullanılır.	
(IN	THAT	→	bakımından,	açısından)
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3. Yanıt: B

 “Until”	 bağlacı	 bulunan	 bu	 cümlede,	 zaman	
cümlesinin	genel	zamanı	“present” olduğundan,	
ana	 cümlenin	 de	 genel	 zamanının “present / 
future” olması	gerekir,	 çünkü	“until” bir	zaman	
zarf	 bağlacıdır.	Bu	nedenle	 seçenekler	arasında	
genel	zamanı	“present perfect” olan	C	seçeneği	
kolaylıkla	 elenebilir.	 Diğer	 seçenekler	 anlamsal	
olarak	 incelenmelidir.	 Anlamsal	 olarak	 ise,	 soru	
kökünde	verilen	“Çin, Çincenin evrenselleşmesi 
ile dünyadaki en güçlü ülke oluncaya kadar 
...” ifadesini	 anlamca	 en	 iyi	 B	 seçeneğinde	
verilen	 “… İngilizce bilim ve teknolojinin 
temel dili olarak kalacaktır” ifadesi	 tamamlar.	
Doğru	 yanıt	 B	 seçeneğidir.	 Diğer	 seçenekler	
soru	 kökünü	 kavramsal	 olarak	 doğru	 bir	 şekilde	
tamamlamadıkları	için	doğru	yanıt	olamazlar.	

 Ek Gramer Notu:

 UNTIL/ TILL  –e kadar, –ye kadar

 “Until / till”	bağlacıyla	yapılan	zarf	yan	cümleleri	
ile	ana	cümle	arasında	zaman	uyumu	gerekir.

 a. Present 

(I)	 Simple	Present	+	until	+	Simple	Present

 The water boils until it evaporates. 

(II)	Simple	Future	+	until	+	Present	Perfect

 I will stay in hospital until she fully recovers.

 b. Past

(I)	 Simple	Past	 +	until	 +	Simple	Past	 /	 Past	
perfect

(II)	 Past	Perfect	+	until +	Simple	Past

 The waiter didn’t realize the guest until I 
had warned him.

4. Yanıt: E

 “Before”	 bağlacı	 bulunan	 bu	 cümlede,	 zaman	
cümlesinin	genel	zamanı “present” olduğundan,	
ana	 cümlenin	 de	 genel	 zamanının	 “present” 
olması	 gerekir.	Bu	nedenle	 seçenekler	 arasında	
genel	 zamanı	 “past”	 olan	 A	 ve	 B	 seçenekleri	
kolaylıkla	 elenebilir.	 Diğer	 seçenekler	 anlamsal	
olarak	 incelenmelidir.	 Anlamsal	 olarak	 ise,	 soru	
kökünde	 verilen	 “Üzümler güzel şaraplara 
dönüştürülmeden önce…” ifadesini	anlamca	en	
iyi	 E	 seçeneğinde	 verilen	 “… yapılacak çok iş 
vardır”	ifadesi	tamamlar.	
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5. Yanıt: C

 “Yet”	 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	edilebilir.	Soru	kökünde	verilen	“… ancak 
pil teknolojisinde bir patlama yapmadan 
daha ileriye gitmek olası değildir”	 ifadesini,	
seçenekler	içinden	C	seçeneğinde	verilen	“hibrid 
arabalar kesinlikle doğru yolda atılmış bir 
adımdır …” ifadesi	anlamlı	bir	şekilde	tamamlar.	

6. Yanıt: D

 “Because”	 bağlacı	 bulunan	 bu	 cümlede,	
neden	 cümlesinin	 genel	 zamanı	 “past perfect” 
olduğundan,	 sonuç	 cümlesinin	 genel	 zamanının	
“past” olması	 gerekir.	 Bu	 nedenle	 seçenekler	
arasında	genel	zamanı	“present”	olan	E	seçeneği	
elenebilir.	 Anlamsal	 olarak	 ise,	 soru	 kökünde	
verilen	 “… because he had led the country 
into four wars which he had lost, and brought 
economic ruin to his people = … çünkü o ülkeyi 
kaybettiği dört savaşın içine soktu ve halkını 
ekonomik çöküşe sürükledi” ifadesini	 anlamca	
en	iyi	D	seçeneğinde	verilen	“Milosevic, the ex–
president of Serbia, was protested nationwide 
and then removed from power” = “Sırbistan’ın 
eski cumhurbaşkanı Miloseviç ülke çapında 
protesto edildi ve görevinden uzaklaştırıldı” 
ifadesi	 tamamlar.	Doğru	yanıt	D	seçeneğidir.	Bu	
seçenekte	 geçen	 “he”	 adılı	 da	 soru	 kökünde	
geçen	 “Milosevic”	 adı	 yerine	 kullanılmıştır.	
Görüldüğü	 gibi	 yapısal	 unsurlar	 çoğu	 zaman	
soruyu	 daha	 kolay	 bir	 şekilde	 yanıtlamada	
yardımcı	olmaktadır.	

7. Yanıt: C

	 Soru	kökü	bir	cümlede	gerekli	olan	bütün	öğelere	
sahiptir	 ve	 “… Somali’deki büyük şirketlerin 
çoğu hisse senedi bastırdılar” anlamına	
gelmektedir.	 Bu	 durumda	 yapılması	 gereken	 iş	
bu	 cümleyi	 anlamsal	 olarak	 en	 iyi	 tamamlayan	
cümleyi	tespit	etmektir.	Seçenekler	incelendiğinde	
C	 seçeneğinde	 verilen	 “Ülkede hiçbir borsa 
ya da benzeri herhangi bir finansal otorite 
olmamasına rağmen…” ifadesi	 soru	 kökünü	
doğru	bir	şekilde	tamamlar.	Ayrıca	bu	seçenekte	
geçen	“the country”	ifadesi	soru	kökünde	geçen	
“Somalia”	ismi	yerine	kullanılmış	ve	doğru	yanıtın	
tespitinde	ipucu	oluşturmuştur.
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8. Yanıt: E

	 Bu	 soruda	 doğru	 yanıta	 soruyu	 kavramsal	
olarak	 inceleyerek	 ulaşabiliriz.	 Soru	 kökünde	
verilen	 “Geleneksel olarak İngiliz hükümeti 
ve politikası hakkındaki ders kitapları; .... , 
kurumlar ve davranışlara yoğunlaşmıştır” 
ifadesini	anlamlı	olarak	E	seçeneğinde	verilen	“.... 
çelişkileri ve politikanın temeli olan konuları 
görmemezlikten gelirken”	ifadesi	tamamlar.	Bu	
soru	işlevsel	olarak	incelendiğinde,	soru	kökünün	
anlamlı	 bir	 cümle	 oluşturmak	 için	 gerekli	 bütün	
öğelere	(özne	+	yüklem	+	nesne)	sahip	olduğu	ve	
genel	zamanın	da	“present”	olduğu	görülecektir.	
Bu	 durumda	 seçenekler	 arasında	 ilk	 aranacak	
yan	 cümle	 türü	 genel	 zamanı	 “present”	 olan	 bir	
“adverbial clause” yapısı	 olmalıdır.	 Bu	 şartları	
A,	 B	 ve	 E	 seçenekleri	 karşılamaktadır.	 Ancak	
anlamsal	olarak	yalnızca	E	seçeneği	soru	kökünü	
doğru	bir	şekilde	tamamlamaktadır.

9. 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	 genel	
zamanı	 “present”	 olan	 bir	 yan	 cümle	 olmalıdır.	
Zaman	 uyumsuzluğundan	 B	 ve	 D	 seçenekleri	
elenebilir.	 Diğer	 seçenekler	 arasında	 doğru	
yanıta	 soru	 kökünü	 anlamsal	 olarak	 hangisi	 en	
iyi	 tamamlıyorsa	 onu	 seçerek	 ulaşabiliriz.	 Bu	
durumda	iki	cümle	anlamsal	olarak	incelenmelidir.	
Anlamsal	olarak	incelendiğinde	ise,	soru	kökünde	
verilen	 “... Asya’daki büyük şehirlerde sokak 
suçları çoğu Avrupa şehrinden hâlâ daha 
az yaygındır”	 ifadesini	 C	 seçeneğinde	 verilen	
“sert bir şekilde yükselmesine rağmen …” 
ifadesi	anlamlı	bir	şekilde	tamamlar.	Doğru	yanıt	
C’dir.	Ayrıca	bu	seçenekte	geçen	“it”	adılı,	soru	
kökünde	geçen	“street crime”	ismine	gönderimde	
bulunmakta	ve	doğru	yanıtın	bulunmasında	ipucu	
oluşturmaktadır.	
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10. Yanıt: D

 “Though”	 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	 geçen	 “Bir uçak 
kokpitindeki dumanlar her zaman tehlikeye işaret 
etmese de….”	 ifadesini	 seçenekler	 içinden	
anlamlı	 olarak	 D	 seçeneğinde	 verilen	 “pilotu 
alarma geçireceği kesindir” ifadesi	 tamamlar.	
Doğru	 yanıt	 D	 seçeneğidir.	 Zaman	 uyumu	 bu	
soruda	yardımcı	olur	gibi	görünse	de	“though”	ile	
başlayan	zarf	cümlecikleri	ile	ana	cümle	arasında	
zaman	 uyumu	 zorunlu	 değildir.	 Kavramsal	
olarak	 D	 seçeneği	 soru	 kökünü	 en	 iyi	 şekilde	
tamamlamaktadır.	


