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1. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 indirgenmiş	 ifade	 etken	
eylem	 bildiren	 present participle	 yapıdaki	 “not 
having”	 eyleminden,	 siyaset	 alanında	 geniş	
bilgiye	 sahip	 olmayan	 bir	 özneye	 ihtiyaç	 olduğu	
anlaşılmaktadır.	 Bu	 duruma	 uygun	 özneler	
A	 seçeneğindeki	 “the young candidate”,	 B	
seçeneğindeki	“she”	ve	D	seçeneğindeki	“most 
people”	 olabilir.	 Ancak	 B	 seçeneğindeki	 “she” 
zamirinin	 açık	 bir	 isim	 olarak	 sorudaki	 ifadede	
karşılığı	 yoktur.	 D	 seçeneği	 ise	 anlamca	 uygun	
değildir.	 Cümleyi	 anlamca	 doğru	 tamamlayacak	
ifade	A	seçeneği	olur:	“Siyaset konusunda geniş 
bilgiye sahip olmayan genç aday, çoğu soru 
karşısında sessiz kalmayı tercih etti.”

2. Yanıt: B

 “Because”	 bağlacı	bulunan	bu	cümlede,	neden	
cümlesinin	genel	zamanı	“present” olduğundan,	
sonuç	cümlesinin	de	genel	zamanının	“present” 
olması	 öncelikle	 göz	 önüne	 alınmalıdır.	 A	
seçeneği	 belirtilen	 zamanda	 olmadığından	
ilk	 aşamada	 göz	 ardı	 edilebilir.	 Ancak	 diğer	
seçenekler	hepside	belirtilen	zamanda	çekilmiştir.	
Bu	durumda	doğru	yanıta	soruyu	anlamsal	olarak	
inceleyerek	 ulaşabiliriz.	 Soru	 kökünde	 verilen	
“Because children enjoy the process of play 
= Çocuklar oyun sürecinden zevk aldıkları için ...” 
ifadesini	 anlamca	 en	 iyi	 B	 seçeneğinde	 verilen,	
“they are not primarily focused on achieving 
a product or achieving a goal = öncelikli olarak 
bir ürün geliştirmeye ya da hedefe ulaşmaya 
yoğunlaşmazlar”	 ifadesi	tamamlar.	Bu	seçenekte	
geçen	 “they”	 adılı	 da	 soru	 kökünde	 geçen	
“children”	isminin	yerine	kullanılmıştır.

3. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “when countered by 
antistress measures such as exercising, 
enjoying time with friends and cultivating a 
hobby = Egzersiz yapmak, arkadaşlarla hoşça 
zaman geçirmek ve bir hobi edinmek gibi stres 
atıcı önlemlerle karşılaşınca…” ifadesini	anlamsal	
olarak	en	 iyi	C	seçeneğinde	verilen	“workloads 
seem lighter = iş yükü hafif görünür”	tamamlar.
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4. Yanıt: A

 Soru kökünde “Toprakta çok fazla mineral 
birikirse …” şeklinde	 tamamlanması	 gereken	
genel	 zamanı	 “present” olan	 bir	 koşul	 (if)	
cümleciği	 verilmiştir.	 Öncelikle	 soru	 kökünde	
bir	 koşul	 (if)	 cümleciği	 verildiğinden	 ve	 bu	 tür	
cümlelerde	 zaman	 uyumu	 gerektiğinden	 doğru	
yanıt	 olacak	 cümlenin	 zamanı	 da “present” 
olmalıdır.	 A,	 B	 D	 ve	 E	 seçeneklerinin	 genel	
zamanı “present” olduğundan	 doğru	 yanıt	 bu	
seçeneklerden	herhangi	birisi	olabilir.	Seçenekler	
kavramsal	olarak	incelendiğinde	ise	soru	kökünü	
anlamlı	 olarak	 A	 seçeneğinde	 verilen	 “kökler 
yanar ve bitkiler ölür”	ifadesinin	tamamlayacağı	
görülür.

5. Yanıt: D

	 Soru	kökü	bir	cümlede	gerekli	olan	bütün	öğelere	
sahiptir	ve	“çevreciler, bazı yeni ölçüm cihazları 
konusundaki kararı geciktirdiği için patent 
ofisini eleştiriyorlar…” anlamına	 gelmektedir.	
Bu	 durumda,	 yapılması	 gereken	 iş	 bu	 cümleyi	
anlamsal	açıdan	en	iyi	tamamlayan	cümleyi	tespit	
etmektir.	 C	 ve	 E	 seçeneklerinde	 “past” türevli	
yüklem	çekimleri	bulunduğundan,	zamanca	soru	
kökündeki	 cümleyle	 uyumsuzluk	 göstermektedir.	
A	 seçeneğindeki	 cümlede	 kullanılan	
“present perfect passive” yapısı	 da	 zaman	
açısından	 uyum	 sağlasa	 da,	 anlamca	 cümleyi	
desteklememektedir.	 C	 seçeneğindeki	 cümle	 de	
aynı	 şekilde	 zaman	 açısından	 uyumlu	 olsa	 da,	
anlamca	cümleyi	doğru	olarak	tamamlayamaz.	Bu	
durumda	soru	kökündeki	cümleyi	D	seçeneğinde	
verilen	 “… çünkü bu araçların birtakım 
sorunları tespit edebilmek için acilen gerekli 
olduğuna inanıyorlar” ifadesi	 doğru	 bir	 şekilde	
tamamlayacaktır.	 Ayrıca	 bu	 seçenekte	 geçen	
“they”	 adılı	 ve	 “these”	 işaret	 sıfatı	 da	 soru	
kökünde	geçen	“environmentalists”	 ve	“some 
new measuring instruments”	 isimleri	 yerine	
sırasıyla	 kullanılmış	 ve	 doğru	 yanıtın	 tespitinde	
ipucu	oluşturmuştur.
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6. Yanıt: A

	 Soru	 kökü	 bir	 cümlede	 gerekli	 olan	 bütün	
öğelere	 sahiptir	 ve “… etkin taşıyıcı olarak 
işlev görür ve virüsü daha hassas olan diğer 
kuşlara geçirebilir…” anlamına	gelmektedir.	Bu	
durumda,	yapılması	gereken	iş	bu	cümleyi	anlam	
olarak	en	iyi	tamamlayan	cümleyi	tespit	etmektir.	
Seçenekler	incelendiğinde,	A	seçeneğinde	verilen	
“Çoğu göçmen kuş, kuş gribi virüsüne karşı 
bağışıklığa sahip olsa da…” ifadesinin	 soru	
kökünü	 anlamlı	 olarak	 tamamladığı	 görülür.	 Bu	
soruyu	daha	kolay	yanıtlayabilmek	için,	öncelikle	
soru	 kökündeki	 ifadenin	 öznesi	 olarak	 kullanılan	
“they”	 şahıs	 zamirine	 odaklanmak	 gerekir.	
Yapılacak	iş	cümlenin	baş	tarafına	gelecek	ifadede	
bu	zamire	karşılık	olacak	öznel	konumda	çoğul	bir	
isim	 aramak	 olacaktır.	 B	 seçeneğindeki	 “many 
residents”	yapısal	olarak	“they”	zamirine	karşılık	
olsa	 da,	 “çoğu yerleşimci”	 kuş	 gribi	 virüsünü	
taşıma	işini	gerçekleştirmeyeceğinden	doğru	yanıt	
olamaz.	 C	 seçeneğindeki	 cümlenin	 öznesi	 olan	
“avian flu virus” tekil	 isim	 olduğundan	 “they” 
zamirinin	karşılığı	olamaz.	Soru	kökündeki	“they” 
zamiri,	D	 seçeneğinin	 öznesi	 olan	“symptoms” 
isminin	yerini	anlamca	tutamaz.	E	seçeneğinde	ise	
“they”	zamirine	karşılık	gelecek	öznel	konumda	
çoğul	bir	isim	yoktur.	Bu	açıklamalara	göre	doğru	
yanıtın	A	seçeneği	olması	gerektiği	açıkça	görülür.	
Görüldüğü	gibi	soru	kökünde	geçen	“they”	işaret	
sıfatı,	 bu	 seçenekte	 yer	 alan	 “many migratory 
birds” ismi	yerine	kullanılmıştır	ve	doğru	yanıtın	
tespitinde	ipucu	oluşturmuştur.

7. Yanıt: D

 “Because”	 bağlacı	bulunan	bu	cümlede,	neden	
cümlesinin	genel	zamanı	“present” olduğundan,	
sonuç	cümlesinin	de	genel	zamanının	“present” 
olması	 gerekir.	 Bütün	 seçenekler	 belirtilen	
zamana	 göre	 çekilmiştir.	 Bu	 durumda	 soru	
kavramsal	 olarak	 incelenmelidir.	 Soru	 kökünde	
verilen	 “Because energy production expends 
resources and causes pollution = Enerji üretimi 
kaynakları harcadığından ve kirlenmeye yol 
açtığından …” ifadesini	anlamca	en	iyi	bir	şekilde	
D	seçeneğinde	geçen	“scientists and engineers 
must work to develop energy-efficient 
processes = bilim adamları ve mühendisler 
enerjiyi tutumlu kullanan sistemler geliştirmeye 
çalışmalılar”	ifadesi	tamamlamaktadır.
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8. Yanıt: A

 “While”	 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,	C,	D	ve	E	seçenekleri	
kolaylıkla	 elenebilir.	 Anlamsal	 olarak	 ise,	 soru	
kökünde	 verilen	 “… Hausa ve Swahili gibi 
Afrika dilleri toplumların her günkü ihtiyaçlarını 
karşılamaya devam ederken...” ifadesini	anlamca	
en	iyi	A	seçeneğinde	geçen	“Afrika’da kolonilik 
döneminde … İngilizce, idare ve batı eğitimi 
almış elit kesimin ortak dili oldu”	 ifadesi	
tamamlamaktadır.

9. Yanıt: A

 “But”	 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	 “… ancak 
kanıtlanamaz ve değerlendirmesi zordur” 
ifadesini	seçenekler	içinden	en	anlamlı	bir	şekilde	
A	 seçeneğinde	 geçen	 “Samuel Johnson’un 
İngiliz Dili Sözlüğü’nün dilin gelişimi üstündeki 
etkisi yaygın bir şekilde varsayılır…” tamamlar.	
Doğru	 yanıt	 A	 seçeneğidir.	 Zaman	 uyumu	 bu	
soruda	 yardımcı	 olur	 gibi	 görünse	 de	 “but” 
cümlecikleri	ile	ana	cümle	arasında	zaman	uyumu	
zorunlu	 değildir.	 Yine	 de	 doğru	 yanıt	 dışındaki	
seçeneklerin	 zaman	 uyumsuzluğu	 içinde	
olması	 seçenekleri	 incelemeye	 A	 seçeneğinden	
başlamamız	gerektiğini	gösterir.	

10. Yanıt: B

	 Bu	soruda	sonuç	yan	cümleciği	için	kullandığımız	
yapı	olan	“so / such …. that”	yapısı	sorulmuştur.	
Bu	yapının	birinci	kısmı	olan	“… so little through 
the centuries ….”	 verilmiş	 ve	 ikinci	 kısmı	 olan	
“that–clause”	ifadesini	bulmamız	istenmiştir.


