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1. Yanıt: C

	 Soru	 kökündeki	 ifade	 indirgenmiş,	 ancak	
temel	 cümle	 ile	 özneleri	 farklı	 olan	 bir	 ifade	 yer	
almaktadır.	 Sorudaki	 cümlenin	 anlamı	 “Öğleden 
sonra hava daha da kötüleştiğinden”	olduğuna	
göre,	 anlamca	 bu	 ifadeyi	 doğru	 tamamlayacak	
seçenek	C	olacaktır:	“Öğleden	sonra	hava	daha	
da	 kötüleştiğinden, tırmanıcılar güvenli bir 
yerde kamp kurmaya karar verdiler.”

2. Yanıt: B

	 Bu	 soru	 anlamsal	 olarak	 incelendiğinde,	 soru	
kökünde	 verilen	 “istasyon onları kazanmak için 
çaba harcamak zorunda kaldı” ifadesini	 en	 iyi	
B	 seçeneğinde	 verilen	 “Genç seyirciler, ana 
televizyon kanalını izlemeyi kesince”	 ifadesi	
tamamlar.	 Bu	 durumda	 cümlenin	 anlamı:	 “Genç 
seyirciler, ana televizyon kanalını izlemeyi 
kesince, istasyon onları kazanmak için çaba 
harcamak zorunda kaldı”	 olacaktır.	 Doğru	 yanıt	
B	seçeneğidir.	Diğer	seçenekler	anlamsal	olarak	
soru	 köküyle	 ilgili	 değildir.	 Bu	 seçenekte	 geçen	
“its”	 şahıs	 sıfatı	 de	 soru	 kökünde	 geçen	 “the 
station”	ismi	yerine	kullanılmıştır.

3. Yanıt: D

	 Bu	 soru	 anlamsal	 olarak	 incelendiğinde,	 soru	
kökünde	verilen	“O hala suçluları avlamak için çok 
fazla zaman harcar” ifadesini	en	iyi	D	seçeneğinde	
verilen	 “Emniyetten emekli olalı iki yıl geçmiş 
olmasına rağmen”	ifadesi	tamamlar.	Bu	durumda	
cümlenin	 anlamı:	 “Emniyetten emekli olalı iki yıl 
geçmiş olmasına rağmen, o hala suçluları avlamak 
için çok fazla zaman harcar”	olacaktır.	Doğru	yanıt	
D	seçeneğidir.	Diğer	seçenekler	anlamsal	olarak	
soru	köküyle	ilgili	değildir.	
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4. Yanıt: B

	 Cümle	 tamamlama	 sorularının	 ilki	 olan	 ve	 “–e 
rağmen / –sa da”	 anlamına	 gelen	 “although” 
sözcüğü	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	 “İngiltere’de 
Endüstri Devriminin ilk yıllarında imal edilen 
pamuklu ürünlerin fiyatının seri üretimden 
dolayı ciddi bir şekilde düşmesine rağmen ...” 
ifadesini,	 seçenekler	 içinden	 anlamlı	 olarak	 B	
seçeneğinde	verilen	“… pazar o kadar büyüdü ki 
karlar artmaya devam etti” ifadesi	 tamamlar.	Bu	
durumda	 cümlenin	 anlamı:	 “İngiltere’de Endüstri 
Devrimi’nin ilk yıllarında imal edilen pamuklu 
ürünlerin fiyatının seri üretimden dolayı ciddi bir 
şekilde düşmesine rağmen pazar o kadar büyüdü 
ki karlar artmaya devam etti”	olacaktır.	

5. Yanıt: D

 “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 herbiri 
kendi eski dünyalarından farklı bir ayrılışı 
simgeledi”	ifadesini	seçenekler	içinden	en	anlamlı	
bir	şekilde	D	seçeneğinde	verilen	“Klasik Yunan ve 
Roma medeniyetleri, eski yakın doğunun başarı 
ve geleneklerinden faydalandı” tamamlar.	Doğru	
yanıt	D	seçeneğidir.	Soru	kökünde	geçen	“each” 
adılı	 ve	 “this earlier world”	 isim	 öbeği	 de	 bu	
seçenekte	sırasıyla	geçen	“The classical Greek 
and Roman civilizations” ve	“the ancient Near 
East” isimleri	yerine	kullanılmıştır.

6. Yanıt: C

 Soru kökü “–dıkça”	 anlamına	 gelen	 “as” ile	
başlamıştır	 ve	 “Ortaçağ üniversitelerindeki 
öğrenciler çalışmalarında ilerledikçe”	 anlamına	
gelmektedir.	 Doğru	 yanıt	 soru	 köküyle	 aynı	
zamanda	 çekilmeli	 ve	 bu	 yan	 cümleyi	 en	 iyi	
tamamlayan	 ifade	 olmalıdır.	 Böyle	 bir	 ifade	 C	
seçeneğinde	 “onlardan hitabet yeteneklerini de 
geliştirilmeleri beklenirdi”	 şeklinde	 verilmiştir.	
Doğru	yanıt	C	seçeneğidir.	Ayrıca	bu	seçenekte	
geçen	 “they”	 zamiri	 de	 soru	 kökünde	 geçen	
“students in medieval universities”	 ismi	yerine	
kullanılmıştır.
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7. Yanıt: D

	 Bu	 soru	 anlamsal	 olarak	 incelendiğinde,	 soru	
kökünde	 verilen	 “Beslenme sorunları ortaya 
çıkabilir” ifadesini	 en	 iyi	 D	 seçeneğinde	 verilen	
“insanlar tek çeşit besine bağlı kalmak zorunda 
kaldıklarında”	 ifadesi	 tamamlar.	 Bu	 durumda	
cümlenin	anlamı:	“İnsanlar tek çeşit besine bağlı 
kalmak zorunda kaldıklarında beslenme sorunları 
ortaya çıkabilir”	olacaktır.

8. Yanıt: A

	 Bu	 soru	 anlamsal	 olarak	 incelendiğinde,	
soru	 kökünde	 verilen	 “bölgede fakirlikten ve 
istikrarsızlık kaynaklanan büyük gelişim ihtiyaçları 
mevcuttur” ifadesini	en	iyi	A	seçeneğinde	verilen	
“Son yirmi yılda Latin Amerika’daki ilerlemenin 
hızı etkileyici olsa da”	 ifadesi	 tamamlar.	 Bu	
durumda	cümlenin	anlamı:	“Son yirmi yılda Latin 
Amerika’daki ilerlemenin hızı etkileyici olsa da; 
bölgede fakirlikten ve istikrarsızlık kaynaklanan 
büyük gelişim ihtiyaçları mevcuttur”	 olacaktır.	
Doğru	 yanıt	 A	 seçeneğidir.	 Diğer	 seçenekler	
anlamsal	 olarak	 soru	 köküyle	 ilgili	 değildir.	 Bu	
seçenekte	geçen	“in the region”	ifadesi	de	soru	
kökünde	geçen	“in Latin America”	ifadesi	yerine	
kullanılmış	 ve	 bu	 seçenekle	 soru	 kökü	 arasında	
bağ	oluşturmuştur.

9. Yanıt: A

 “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	 “Çoğu bilim 
adamı ölümcül bir grip salgınının olacağı 
konusunda aynı fikirde olsa da …”	 ifadesini	
seçenekler	 içinden	 en	 anlamlı	 bir	 şekilde	 C	
seçeneğinde	 geçen	 “…hiç kimse ne zaman ve 
nasıl ortaya çıkacağını bilemez” ifadesi	tamamlar.	
Doğru	yanıt	A	seçeneğidir.	Ayrıca	bu	seçenekte	
geçen	“it”	öbeği	soru	kökünde	geçen	“a deadly 
epidemic of influenza”	ismi	yerine	kullanılmış	ve	
doğru	yanıtın	tespitinde	ipucu	oluşturmuştur.
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10. Yanıt: E

 “Because”	 bağlacı	bulunan	bu	cümlede,	neden	
cümlesinin	genel	zamanı	“present”	olduğundan,	
sonuç	cümlesinin	genel	zamanının	da	“present” 
olması	 gerekir.	E	 seçeneği	 dışındaki	 seçenekler	
belirtilen	 genel	 zamandadır.	 Bu	 durumda	 doğru	
yanıta	 soru	 kökünü	 ve	 E	 seçeneği	 dışındaki	
seçenekleri	 kavramsal	 olarak	 inceleyerek	
ulaşabiliriz.	 Anlamsal	 olarak	 ise,	 soru	 kökünde	
verilen	 “Because the water we use may 
be polluted …” = “Kullandığımız suyun kirli 
olabileceğinden dolayı …” ifadesini	anlamca	en	iyi	
E	seçeneğinde	verilen	“…we must first analyze 
it in the laboratory” = “… onu önce labaratuarda 
analiz etmeliyiz”	 ifadesi	tamamlamaktadır.	Doğru	
yanıt	E	seçeneğidir.	Ayrıca	bu	seçenekte	geçen	
“it”	 öbeği	 soru	kökünde	geçen	 “the water”	 ismi	
yerine	 kullanılmış	 ve	 doğru	 yanıtın	 tespitinde	
ipucu	oluşturmuştur.


