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CÜMLE TAMAMLAMA SORULARI 
Cümle tamamlama soruları genellikle üç tip olur. 

 
 

 

1 
Bir ana cümle ve bir yan cümleden oluşan sorular.  
1.1 Yan Cümlecik Verilmiş Ana Cümle İsteniyor 

A) Zaman Bağlacına Dayalı Sorular 
B) Sebep bildiren cümlecikler 
C) -Beklentinin Tersine Durumlar 
D) Karşılaştırma Yapıları (Farklılık-Zıtlık) 
E) İkili Yapılar 
F) Amaç Bildiren Yapılar 

G) Şart Bildiren Yapılar 

H) İlave bilgi gerektiren yapılar 

İ) Kısaltılmış yan cümlecik verilmiş, ana cümle isteniyor 

 

1.2 Ana Cümle Verilmiş Yan cümle isteniyor 
 

2 
Bitmiş olsa da bilgi bakımından eksik kalan cümleler.  

-who, which, that .. 
-Vurgu Yapısı 
 

3 
Öznesi (ve yüklemi) veya nesnesi eksik olan cümleler. 
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1. Bir ana cümle ve bir yan cümleden oluşan sorular.  
 

Bu tip sorularda bize ya ana cümleyi verirler ve yan cümleciği isterler ya da yan cümleciği 
verip ana cümleyi bulmamızı isterler.  Yan cümleler genellikle bir zarf cümleciğinden oluşur. 
Zarf cümlecikleri bir eylemin ne zaman, ne için, hangi koşulda, neye rağmen, ne şekilde 
veya ne amaçla yapıldığını gösteri. Bu nedenle zaman, sebep, koşul, amaç, zıtlık…  bildiren 
sözcüklere dikkat edilmelidir. 
 
Bu soruların çözümünde anlamsal ilişki ön plandadır. Ancak bütün soru tiplerinde olduğu gibi 
zaman ve zamirler mutlaka dikkate alınmalıdır. 
 

1.1. YAN CÜMLECİK VERİLMİŞ ANA CÜMLE İSTENİYOR 
 
A) Zaman Bağlacına Dayalı Sorular 

 
Zaman bağlacı olan cümlecikler, “-den beri” anlamına gelen “since” sözcüğü hariç, mutlaka zaman uyum şartı 
gerektirir. Yani, cümlenin bir tarafı “PAST” ise diğer tarafı da “PAST” olmak zorundadır. Birden fazla seçenekte 
zaman ve anlam uyumu olması durumunda olayları gerçekleşme sırasına koyarak soruyu çözebiliriz. 
 

ÖRNEKLER: 
 ………… after strong winds and a heatwave started dozens of forest fires.. 
 

A) Many villagers in the area will be evacuated 
 

B) No precautions had been taken 

 
C) The government would have set up a special team of fire fighters 

 
D) Many fire fighting teams will have been called in 

 
E) Last summer, Athens was engulfed in thick smoke. 

 
Soru kökü: 
Güçlü rüzgarlar ve sıcak dalgası düzinelerce yangın çıkardıktan sonra……. 
 

Ne düşünmeliyiz? 
Verilen cümle parçacığında zaman bağlacı var ve fiil (started)  ikinci (Past) halde. Bu nedenle, doğru seçenekte 
“yangının çıkmasından DAHA SONRA” gerçekleşmiş olan bir eylem gerekmektedir. 
 

A ve D seçenekleri geleceği gösterdikleri için zaman açısından uygun değiller.  
 
B seçeneği ilk bakışta doğru gibi görünse de eylemlerin gerçekleşme sırasından dolayı yanlıştır. “Yangının 
çıkmasından DAHA SONRA” gerçekleşmiş olan bir eylem aradığımız için “had + V3” doğru olamaz. “had +V3” 
daha önce gerçekleşmiş bir eylemi ifade ettiği için   doğru değil.  
 
“Past” anlam taşısa da, C seçeneğindeki “would have set up” aklımıza “If Type 3” veya buna denk varsayımsal 
bir durum getirmeli. Bize verilen cümlecikte varsayımsal bir ifade olmadığı için bu seçenek doğru olamaz.  
 
Hem zaman hem de anlam açısından doğru seçeneğimiz E şıkkı.  
 
“Güçlü rüzgarlar ve sıcak dalgası düzinelerce yangın çıkardıktan sonra Atina geçen yaz yoğun bir duman ile 
sarmalandı.” 
 Bir sorum var! 
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 As soon as scientists realized the power of DNA technology, ….. 
 

A) early concerns focused on the possibility that they might create new pathogens 
B) the Human Genome Project  has yielded many other unexpected results 
C) they claim that these proteins could be tested for their ability to cause allergic reactions 
D) they began to worry about its potential dangers 
E) one safety measure is a set of strict laboratory procedures designed to protect researchers from 

infection 
 
Soru kökü:  
“ Bilim adamları DNA teknolojisinin gücünü  fark eder etmez ………………….. “ 
 

Ne düşünmeliyiz? 
Fark etmek fiilinin (realized) ikinci halde (V2) olduğunu gözden kaçırmıyoruz.  
 
Bize verilen zaman cümleciği geçmiş zamanda olduğu için seçeneğimiz de “past”  olmak zorunda.  
 
Öyleyse, bilim adamları DNA’nın gücünü fark eder etmez NE YAPTILAR / NE OLDU ?” sorusunun cevabını bulursak 
soruyu doğru cevaplandırmış oluruz.  
 
Soruda hem zaman uyumu hem de ZAMİRLER çok önemli. Bize verilen cümlecikte geçen “scientists” kelimesi büyük 
ihtimalle doğru seçenekte “they” diye geçecektir.  
 

 
 
B, C ve E seçenekleri zaman açısından uyumlu değil. 
 
A seçeneği anlamca zaten uygun olmamakla beraber “they might create” kısmında geçen “they” sözcüğünün 
çoğul bir isme karşılık gelmesi gerekir. Ancak, dikkat ederseniz, soru kökünde geçen  “the POWER of DNA 
technology” (DNA’nın gücü) tekil bir yapı. 
 
D seçeneği doğru. 
Bilim adamları DNA’nın gücünü fark eder etmez, onlar onun potansiyel tehliklerinden kaygı duymaya 
başladılar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir sorum var! 

http://www.serdagyildirim.com/
M. Serdağ Yıldırım YDS-TOEFL-PTE-IELTS
M. Serdağ Yıldırım YDS-TOEFL-PTE-IELTS
M. Serdağ Yıldırım YDS-TOEFL-PTE-IELTS
M. Serdağ Yıldırım YDS-TOEFL-PTE-IELTS
https://www.facebook.com/groups/1481893785360781/


 

4 
ARTI DİL KURSU – Serdağ Yıldırım  Eğitim Kurumları  - 0 552 782  18 23 

 Even after a drug has been approved by the food and Drug Administration (FDA), ….. 
 
A) such drugs are occasionally studied first in a small number of healthy volunteers 
B) comprehensive premarketing studies detected adverse reactions about once in every 1,000 doses 
C) many drugs are rejected at this stage, too 
D) the manufacturer must conduct postmarketing surveillance and report any previously undetected 

adverse drug reactions 
E) It was 3 years before the drug came onto the market 

 
 
Soru kökü: 
Bir ilaç FDA tarafından onaylandıktan sonra bile …………  
 

Ne düşünmeliyiz? 
Cümlede zaman sözcüğü olduğuna göre zaman uyum şartı aramalıyız.  Bize verilen cümlenin zamanı (have+V3” ile 
ifade edilmiş. Bu da, ana cümlemizin ya geniş zaman ya da gelecek zamanda olması gerektiği anlamına gelir. 
 
 “even” sözcüğü “bile” anlamındadır ve beklenenden daha farklı bir durum olduğunu   
anlatırken kullanılır. Sanki cümlede “although” varmış gibi düşünebiliriz. 

 

 “bile” anlamına gelen “even” kelimesi çok kilit bir anlam taşıyor ve onaylanma sonrasında bile hala daha  
yapılması gerekenler olduğunu gösteriyor.   
 
B ve E seçenekleri zaman açısından elenir. 
 
A seçeneğindeki “such drugS” kelimelerine dikkat edelim. “such drugs”” böylesine ilaçlar” anlamına gelir ve 
çoğul bir yapıdır. Oysa ki, bize verilen cümlecikte tekil bir yapı olan “a drug” geçmektedir. Hem anlamca uygun 
olmadığı hem de yapılar birbirini karşılamadığı için bu seçenek doğru değildir. 
 
 
 
C seçeneği de benzer bir problemle karşı karşıya. Bize verilen cümlede “a drug” geçmesine ragmen bu seçenekte 
“ many drugs”tan bahsediyor. 
 
D seçeneği doğru cevap.   
 
Bir ilaç FDA tarafından onaylandıktan sonra bile imalatçı, pazarlama sonrası izleme yapmalı ve daha önceden 
tespit edilmemiş olumsuz ilaç rekasiyonlarını rapor etmel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bir sorum var! 
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 When a rise in civil-servant numbers resulted in economic problems in Tanzania, ….. 
 
A) newly emerged leaders often offered civil service jobs to their supporters in Africa 
B) the payment of civil servants is still problematic 
C) a painful cut in pay would be inevitable because of staff numbers 
D) the IMF forced the government to cut the total wage bill 
E) holding civil servants to account is another problem 

 
 
Soru kökü: 
Tanzanya’da devlet memurlarının sayısındaki artış ekonomik problemlerle sonuçlanınca ……………. 
 

Ne düşünmeliyiz? 
Yine bir zaman cümleciği var ve zaman uyum şartı aramalıyız. Bize verilen cümleciğin yüklemi “resulted” past 
olduğunua göre doğru seçeneğimiz de past olmak zorunda. 
 
Devlet memurlarının sayısındaki artış ekonomik problemlerle sonuçlanınca NE YAPTILAR / NE OLDU 
sorusunun cevabını bulursak soruyu doğru cevaplandırabiliriz. 
 

 
 
B ve E seçeneklerini zamanları uymadığı için eleriz.  
 
Diğer seçenekleri anlamca değerlendirmemiz gerekiyor.  

 

A seçeneği anlamca uygun görünmüyor.  
Tanzanya’da devlet memurlarının sayısındaki artış ekonomik problemlerle sonuçlanınca  yeni ortaya çıkan 
liderler destekçilerine sık sık Afrika’da memurluk işleri teklif ettiler” 
 
Devlet memurlarının sayısından dolayı hem ekonomik sıkıntılar var deyip hem de yeni devlet memuru aldılar 
diyemeyiz. Mantıksal olarak bu seçenek doğru olamaz. 
 
 
 
C seçeneğinde “would” kelimesine dikkat etmeliyiz. “would” sözcüğü birçok kullanıma sahip olmasına rağmen 
en çok geçmişte kalmış geleceğe dönük ifadelerde kullanılır. 
 
Örnek: He said that he would help me. Bu cümlede söyleme zamanı geçmişte kaldığı için artık “will” 
kullanamayız. Bunun yerine, eylemin geçmişte kaldığını göstermek için “would” kullanılır. 
 
 
Bize verilen yan cümlecik “geçmiş bir zamanda bir şey olunca/ olduğu zaman” dan bahsediyor. Bu nedenle, 
geçmişte geleceğe yönelme durumu yoktur.  C seçeneğinde ise geçmişte geleceğe dönük eylem verilmiş. 
 
D seçeneği doğru. 
 
Tanzanya’da devlet memurlarının sayısındaki artış ekonomik problemlerle sonuçlanınca NE OLDU / KİM NE 
YAPTI ? sorusunun cevabını bulunca soru kolayca cevaplanıyor. 
 
Tanzanya’da devlet memurlarının sayısındaki artış ekonomik problemlerle sonuçlanınca IMF, hükümeti toplam 
maaş faturasını kısmaya zorladı . 

Bir sorum var! 
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 Even before the Walt Disney Company signed an agreement with the French government to open Euro 
Disney, …….. 

 
A) the park would employ thousands of people and attract large number of tourists 
B) Disneyland Paris has more than twice as many visitors as the Louvre 
C) certain attractions are introduced to cater French tastes 
D) critics began to refer to it as a cultural disaster 
E) the French are the largest European consumers of Disney products such as comic books 

 
 
Soru kökü: 
Walt Disney Şirketi Euro Disney’i açmak için Fransız hükümeti ile anlaşma imzalamadan önce bile…….. 
 

Ne düşünmeliyiz? 
Cümlede zaman bağlacı olduğu için mutlaka zaman uyumu arayacağız. Ayrıca, “even” kelimesine dikkat 
etmeliyiz. Bu sözcük tıpkı “although” gibi beklentinin tersine bir durum olduğunu gösterir. 

 

Cümlede zaman bağlacı olduğu için mutlaka zaman uyumu arayacağız. Ayrıca, “even” kelimesine dikkat 
etmeliyiz. Bu sözcük, tıpkı “although” gibi beklentinin tersine bir durum olduğunu gösterir. 
 
Walt Disney Şirketi Euro Disney’i açmak için Fransız hükümeti ile anlaşma imzalamadan önce bile…….. . 
 
B, C ve E seçenekleri zaman uyumsuzluğundan dolayı elenir. 
 
A seçeneğindeki would” kelimesine dikkat etmeliyiz. “would” sözcüğü birçok kullanıma sahip olmasına ragmen 
en çok geçmiş zamanda geleceğe dönük ifadelerde ve “if type 2”de kullanılır. 
 
Bize verilen cümlecik geçmişteki bir eylemden daha da önce meydana gelmiş olan bir eylem istediği için bu 
seçenek doğru olamaz. 
 
D seçeneği doğru. 
Walt Disney Şirketi Euro Disney’i açmak için Fransız hükümeti ile anlaşma imzalamadan önce bile eleştirmenler 
buna kültürel felaket demeye başladılar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bir sorum var! 
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B) Sebep bildiren cümlecikler 
 
Sebep cümleciklerinde anlam ön plandadır. Yapılması gereken, “bize verilen gerekçe hangi sonucu 
doğurmuştur” sorusuna cevap aramaktır. Bu tip sorularda, aynı isimleri tekrar etmek yerine zamir 
kullanılabileceği için zamirler son derece büyük rol oynarlar.  Anlamca zamanlar uyumlu olmakla beraber, 
bu tip cümlelerde zamanlar birbirinden farklı olabilir. 

 

 …………………. because they were continually forced to defend their own conquests against other 
invaders. 

 
A) The Romans did not usually impose heavy tax burdens on the cities they conquered 
B) The geography of the Italian peninsula had a decisive influence on Rome’s development 
C) The Romans were descended from various Indo-European peoples that had crossed the Alps into Italy 

during the second millennium B.C. 
D) The Romans were a sternly military society almost from the moment they settled on Italian soil 
E) The Romans looked to their gods to bestow upon their households and their city, the belessings of 

prosperity, victory and fertility 
 
Soru kökü: 

………. çünkü onlar sürekli olarak kendi fetihlerini diğer istilacılara karşı korumak zorunda kalmışlardır. 
 

Ne düşünmeliyiz? 
“Fetihlerini korumak için ONLAR ne yapmıştır ?” Bu sorunun cevabını bulursak soruyu da doğru   
cevaplandırabiliriz.  
 

 
“Onlar” zamirini karşılayacak çoğul bir yapı olmadığı için B seçeneğini eleriz.   
 
Topraklarını korumak için asker, silah gerekeceğini düşünürsek, D seçeneğinin doğru olduğunu kolayca 
görebilirz. 
 
Italyan topraklarına ayak bastıklarından itibaren Romalılar sert bir askeri toplum olmuşlardır çünkü onlar 
sürekli olarak kendi fetihlerini diğer istilacılara karşı korumak zorunda kalmışlardır. 
 
 
Ancak, diğer seçeneklerin neden doğru olmadıkları üzerinde de kısaca duralım. 
 
 
A seçeneğinde, “Romalılar fethettikleri şehirlere ağır vergi yükleri uygulamazlardı” diyor. Ağır vergi 
uygulamamak fethettikleri yerleri korumanın bir yolu olsaydı seçenek düşünülebilirdi. Anlamca mantıklı 
olmadığı için seçeneği eleriz. 
 
B seçeneğinde, “ Italyan Yarımadası’nın coğrafyasının Roma’nın gelişimi üzerine belirleyici bir etkisi 
olmuştur” diyor.  
“Kendi fetihlerini korumak zorunda oldukları için Italyan yarımadasının coğrafyası Roma’nın gelişimi üzerinde 
bellirleyici olmuştur.” Bu ifade de anlamca uygun değil. 
 
C seçeneğinde, “ Romalılar, milattan önce 2. Yüzyılda Alpleri geçerek Italya’ya giren çeşitli Hint-Avrupa 
halklarından köken almıştır” deniyor. Bu ifadenin fetihleri korumakla hiç bir ilgisi yok. Bu nedenle bu seçenek 
de anlamca uygun değil. 
 
E seçeneğinde, “Romalılar, evlerine, şehirlerine lütufta bulunması ve mülk, zafer ve doğurganlık gibi nimetler 
için Tanrılarına güvenirlerdi.” deniliyor. Bu seçenek de soru kökü ile birleşince mantıklı bir anlam vermiyor.  
 
 Bir sorum var! 
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 …… because the Byzantine empire was the uninterrupted successor of the Roman state. 
 
A) A new period in the history of Western civilization began in the seventh century 

 
B) It is impossible to date the beginning of Byzantine history with any precision 

 
C) The history of Western civilizations is largely a story of rivalries and interactions 

 
D) In medieval Italy, commerce and cities continued to flourish due to trade with the East 

 
E) By 650, the Arab had taken most of the Byzantine territories, including Jerusalem 

 
 
Soru Kökü: 
Bizans İmparatorluğu Roma devletinin kesintisiz takipçisi olduğu için…….. 
 

Ne düşünmeliyiz? 
Bizans İmparatorluğu Roma devletini kesintisiz biçimde takip ettiği için NE OLMUŞTUR? Bu soruya anlamlı 
şekilde cevap verirsek soruyu doğru biçimde çözmüş oluruz. 
 

 
A seçeneğinde, “Batı medeniyeti tarihinde yedinci yüzyılda yeni bir dönem başlamıştır” deniliyor. İki devlet 
birbirinin kesintisiz takipçisi olduğu için YENİ bir dönem başlaması anlam açısından mantıklı değil. 
 
C seçeneğinde, “ batı medeniyeti tarihi büyük ölçüde bir çekişmeler ve etkileşimler hikayesidir” deniliyor. İki 
devlet birbirinin kesintisiz takipçisi olduğu için batı medeniyeti bir çekişmeler ve etkileşimler hikayesidir, demek 
anlatım açısından mantıklı değil. 
 
D seçeneğinde, Ortaçağ İtalyasında Doğu ile ticaretten dolayı şehirler ve ticaret gelişmeye devam etti, 
deniliyor. Soru kökü ile bu cümleyi birleştirdiğimizde anlamlı bir cümle ortaya çıkmıyor. 
 
E seçeneğinde, 650 yılına kadar Araplar, Kudüs dahil, Bizans topraklarının büyük bir kısmını almışlardı, deniliyor. 
Bizans Roma’nın kesintisiz takipçisi olduğu için Arapların Bizans topraklarını ele geçirmesi anlamca mantıklı 
değil. 
 
B seçeneği doğru cevap.  
 
Bizans İmparatorluğu Roma devletinin kesintisiz takipçisi olduğu için Bizans tarihinin başlangıcını kesin bir 
hassasiyetle belirlemek mümkün değildir.  
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 -------------  since he speaks English, French and Italian fluently. 
 
A) They asked him to teach Turkish on many occasions 
B) He  has to take lessons in order to learn English 
C) He seems qualified to be in charge of the department of multilingualism 
D) There is talk of splitting the large internal market portfolio 

                It is hard to see him dealing with the French delegates 
 
 
Soru kökü: 
O, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca’yı akıcı bir şekilde konuştuğu için ……… 
 

Ne düşünmeliyiz? 
O üç dili akıcı bir şekilde konuştuğu için NE YAPMASINI / OLMASINI BEKLERİZ, sorusunun cevabını bulursak 
doğru seçeneği de bulmuş oluruz. 
 

 
A seçeneğinde, Türkçe ders vermesini istediklerini söylüyor. İngilizce, Fransızca ve İtalyanca’yı akıcı bir şekilde 
konuşan birinden Türkçe dersi verilmesini istemek mantıklı değil. 
 
B seçeneğinde, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca’yı akıcı bir şekilde konuştuğu için İngilizce dersi almak zorunda 
diyor. Anlamlı değil. 
 
D seçeneğinde, büyük iç piyasa portfolyosunu bölmekten söz ediliyor. Soru köküyle uzaktan yakından ilgisi yok. 
 
E seçeneğinde ise Fransız delegelerle uğraşırken onu görmek zordur demiş.Bu seçenek de soru köküyle 
anlamca uygun değil. 
 
C seçeneğimiz doğru.  
 
O İngilizce, Fransızca ve İtalyanca’yı akıcı bir şekilde konuştuğu için çokdillilik departmanından sorumlu olmak 
için uygun görünüyor. 
 
Üç dil bilen birinin çokdillilik departmanı için uygun olması son derece mantıklı. 
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 -------, natural gas is used extensively as an illuminant and a fuel. 
 
A) Although it gives off a great deal of energy when burned 
B) As it reacts with water vapour and is eventually returned to the Earth as acid rain 
C) Because it can cause a fire if there is a source of ignition 
D) Whether natural gas was first discovered because of flames shooting up from the Earth’s surface 
E) Due to its flammability and high calorific value 
 
 
Soru kökü: 
……. doğal gaz yaygın biçimde aydınlatıcı ve yakıt olarak kullanılmakta. 

 

Ne düşünmeliyiz? 
Bu soruda tüm seçenekler anlamlandırılıp bize verilen cümleyle birleştirilmek zorundadır. 
 

 
 

A seçeneğİ :  
Yandığı zaman büyük miktarda enerji vermesine RAĞMEN doğal gaz yaygın biçimde aydınlatıcı ve yakıt olarak 
kullanılmakta  
“Büyük miktarda enerji vermesine rağmen yakıt olarak kullanılır,” demek anlamlı değil. “Büyük miktarda enerji 
verdiği İÇİN (because / since / as)”deseydi bu seçenek doğru olurdu. 

 
B seçeneği:  
“Su buharı ile reaksiyona girdiği ve en sonunda asit yağmuru olarak dünyaya geri gönderildiği için doğalgaz 
aydınlatıcı olarak kullanılır” demek anlamca mantıksız. 

 
C seçeneği: 
“Ateş kaynağı olursa yangına sebep olabileceği için doğal gaz yaygın biçimde aydınlatıcı ve yakıt olarak 
kullanılmakta.” Anlamca mantıksız. 

 
D seçeneği: 
Doğal gazın dünya yüzeyinden fışkıran alevlerden dolayı keşfedilip keşfedilmediği doğal gaz yaygın biçimde 
aydınlatıcı ve yakıt olarak kullanılmakta.  
 
Görüldüğü gibi D seçeneğini soru köküyle birleştirdiğimizde anlamlı bir cümle oluşmuyor. 
 
E seçeneği: 
Kolay tutuşabilirliği ve yüksek kalori değerinden dolayı doğal gaz yaygın biçimde aydınlatıcı ve yakıt olarak 
kullanılmakta. 
 
Bu seçenek hem cümle yapısı hem de anlamca doğru. 
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C) Beklentinin Tersine Durumlar 
 
Bu soru tipinde ana cümle ile yan cümlecik arasında anlatım açısından terslik / zıtlık ararız. Bu soru tipi 
genellikle, olumlu – olumsuz, az – çok, eski – yeni, büyük – küçük gibi tersliklere dayanır. Ayrıca, cümlenin bir 
tarafında bahsedilen isimler sıklıkla diğer tarafta karşımıza zamir olarak da çıkar. 

 

 Although conventional IQ tests are good predictors of college grades, --------. 
 
A) there are actually very few really exceptional individuals 
B) they are still the best single predictor of overall success 
C) they are less valid for predicting later job success 
D) some weaker students have become charismatic leaders 
E) brain damage does not necessarily impair certain types of intelligence 

 
 
Soru kökü: 
Geleneksel IQ testleri üniversite notları için iyi göstergeler olmasına RAĞMEN….  
 

Ne düşünmeliyiz? 
“although” bağlacı olan cümlede notların İYİ bIr gösterge olduğundan bahsediliyor. Bu nedenle doğru 
seçenekte,  IQ TESTLERİ İLE İLGİLİ kötü, yetersiz gibi olumsuzluk ararız. 
 

 
A seçeneği: 
Bu seçenekte, “Geleneksel IQ testleri üniversite notları için iyi göstergeler olmasına RAĞMEN aslında çok az 

istisnai birey vardır”, deniliyor.  Bu cümle anlamca uygun değil. 

 
B seçeneği: 
Bu seçenekte, “onlar genel başarının hala daha tek göstergesidir” deniliyor. Bize IQ testleri ile ilgili olumsuz bir 
ifade gerekiyor. Oysa ki bu cümle de olumlu bir şey söylemiş. 
 
C seçeneği: 
Bu seçenekte, “onlar gelecekteki iş başarısı için daha az geçerlidirler” deniyor. Bize verilen cümle parçacığı ile 
bunu birleştirince bu seçeneğin doğru olduğunu görebiliriz. 
 
Geleneksel IQ testleri üniversite notları için iyi göstergeler olmasına RAĞMEN onlar gelecekteki iş başarısı için 
daha az geçerlidirler 
 
Bu seçenekte IQ testleri yerine onlar  (they) zamirinin kullanıldığına da dikkat edelim. 
 
 
D seçeneği: 
Bazı daha zayıf öğrenciler karizmatik liderler olmuşlardır.  Doğru seçenekte IQ testleri ile ilgili olumsuz bir ifade 
aradığımız için ve de bu cümle zaten IQ testleriyle ilgili olmadığı için bu seçenek doğru değil. 
 
E seçeneği: 
“Beyin hasarları belirli tip zekaya illa ki de zarar vermez.” Bu cümle de olumlu bir ifade barındırıyor. Ayrıca, 
cümle IQ testleriyle de ilgili değil. Bu nedenle doğru seçenek olamaz. 
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 Although plays were being written as early as 300 BC, ……. 
 

A) the Greek audience’s view of the stage was framed by the landscape and sky 
B) Roman theatres included large amphitheaters for the audience which could be built into hills 
C) The action of the play took place on a raised stage or pulpitum 
D) The first permanent theatres where they could be staged properly were not built until much later 
E) The function and proportion of theatrical elements changed significantly  

 
 
Soru Kökü: 
Tiyatro oyunları Milattan Önce 300 yılı kadar eski bir tarihte yazılmış olmalarına RAĞMEN …… 

 

Ne düşünmeliyiz? 
Bu cümleyi beklentinin tersine bir ifade ile tamamlamamız gerekiyor. İlk dikkat çeken unsur “Milattan Önce 300 yılı” 
ifadesi. Büyük ihtimalle doğru seçenekte bir TARİH olacak ve  OYUNLAR’dan bahsedecek. 
 

 
A seçeneği: 
Tiyatro Oyunlar Milattan Önce 300 yılı kadar eski bir tarihte yazılmış olmalarına RAĞMEN Yunan 
seyircisinin sahneyi görüşü peyzaj ve gökyüzü ile çevrelenmekteydi. 
 
Bu seçenekte ne oyunların tarihi ile alakalı herhangi bir ifade var ne de yukarıda verilen cümlede söylenene 

göre ters bir ifade var. 

B seçeneği: 
Tiyatro Oyunlar Milattan Önce 300 yılı kadar eski bir tarihte yazılmış olmalarına RAĞMEN Roma 
tiyatroları seyirciler için tepelerin içine inşa edilebilen büyük amfitiyatrolar içermekteydi.  
Görüldüğü gibi iki cümle parçacığı birbiriyle anlamca alakasız. 
 
 
C seçeneği: 
Tiyatro oyunları Milattan Önce 300 yılı kadar eski bir tarihte yazılmış olmalarına RAĞMEN oyun, yüksek 
bir sahnede veya bir antik minberde sahneleniyordu. 
 
Soruda verilen cümlede “oyunlar”dan bahsedilirken  bu seçenek “bir oyun”dan bahsediyor. Ayrıca, cümle 
yapıları  anlamca da birbirlerini tamamlamıyorlar. 
 
 
D seçeneği: 
Tiyatro oyunları Milattan Önce 300 yılı kadar eski bir tarihte yazılmış olmalarına RAĞMEN onların 
sahnelenebileceği ilk kalıcı tiyatro çok daha geç zamanlara kadar inşa edilmedi. 
 
Görüldüğü gibi bu cümle hem anlamca hem de zamir uyumu açısından son derece mantıklı. 
Bize verilen cümledeki “plays” kelimesi, seçenekte “they” şeklinde karşılanmış. 
 
E seçeneği 
Tiyatro oyunları Milattan Önce 300 yılı kadar eski bir tarihte yazılmış olmalarına RAĞMEN Teatral 
unsurların işlevi ve oranı büyük oranda değişti.  
 
Görüldüğü gibi bu cümle anlamca mantıklı  değil. 
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 Although the cause of Reye’s syndrome is unknown, ……..  
 
A) most doctors are unaware of its effects 
B) people who take aspirin have an increased risk of bleeding 
C) certain viruses, such as influenza A or B or varicella virus, may be involved 
D) the doctor would perform a liver biopsy and spinal tap to diagnose it 
E) no specific treatment can be proposed to prevent it 

 
 
Soru Kökü: 
Reye sendromunun sebebi bilinmemesine rağmen, ………. 
 

Ne düşünmeliyiz? 
Soru kökündeki RAĞMEN  kelimesine dikkat etmeliyiz. Bu cümle beklentinin tersine bir ifadeyle 
tamamlanmalıdır.  Bize verilen cümle parçacığının anlamına bakarsak, doğru seçenekte bilgi sahibi 
olmamızla bir ifade bekleyebiliriz. 
 

 

A seçeneği: 
Reye’s sendromunun sebebi bilinmemesine rağmen, çoğu doktor onun etkisinin farkında değil. 
 Bu cümlenin anlamlı olabilmesi için “sebebi bilinmesine rağmen” denilmelidir. 
 
B seçeneği: 
Reye’s sendromunun sebebi bilinmemesine rağmen, aspirin alan kişilerde artan bir kanama riski vardır. 
 
C seçeneği: 
Reye’s sendromunun sebebi bilinmemesine rağmen, influenza A or B or varicella virüsü gibi belirli virüsler 
sebebi OLABİLİR. 
 
Doğru seçenek 
 
 
D seçeneği: 
Reye’s sendromunun sebebi bilinmemesine rağmen,  tanı koymak için doktor karaciğer biyopsisi yapar 
veya omurilikten su alırdı. 
Seçenekteki “would” sözcüğüne dikkat etmeliyiz. “would” ya varsayımsal bir ifadede kullanılır ya da 
geçmişte geleceği göstermek için.  
 
 
E seçeneği: 
“Reye’s sendromunun sebebi bilinmemesine rağmen onu önlemek için spesifik bir tedavi önerilemez.”  
Bize verilen cümlede “bilinmesine rağmen” deseydi bu seçenek doğru olabilirdi. 
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 Although the role of diet and nutrition in human evolution has generally come under the scope of 

anthropology, ------. 

 

A) the subject has also been of great interest to scholars in many other disciplines 

B)  ‘nutriture’ is the state resulting from the balance between supply of nutrition and the 

expenditure of the organism 

C) It is the nutrients that are necessary for all of our bodily functions 

D) It is a fact that modern humans require some 40 to 520 nutrients for proper health 

E) Diet and nutrition are central to an understanding of the human evolution 

 

Soru kökü: 

İnsan evriminde diyet ve beslenmenin rolü antropoloji kapsamında olmasına rağmen, …. 

 

Ne düşünmeliyiz? 
RAĞMEN cümlesi olduğu için anlamca zıtlık aramalıyız.  Diyet ve beslenme antropolojinin kapsamında 

olmasına rağmen başka hangi konu kapsamında da ele alınabilir, diye düşünmeliyiz.  

 

 

A seçeneği: 

İnsan evriminde diyet ve beslenmenin rolü antropoloji kapsamında olmasına rağmen, konu birçok başka 

disiplindeki bilim insanlarının da ilgisini çekmiştir. 

Bu seçenek anlamca doğru. 

 

B seçeneği:  

“İnsan evriminde diyet ve beslenmenin rolü antropoloji kapsamında olmasına rağmen beslenme, besin arzı ile 

organizmanın harcaması arasındaki dengeden kaynaklanan durumdur.” 

Görüldüğü gibi bu seçenek anlamlı bir cümle oluşturmamaktadır. 

 

 

C seçeneği: 

“İnsan evriminde diyet ve beslenmenin rolü antropoloji kapsamında olmasına rağmen bütün vücut 

fonksiyonlarımız için gerekli olan şeyler besin maddeleridir.” 

Görüldüğü gibi bu seçenek de anlamlı bir cümle oluşturmuyor. 

 

 

D seçeneği: 

“İnsan evriminde diyet ve beslenmenin rolü antropoloji kapsamında olmasına rağmen modern insanların 

düzgün bir beslenmesi için 40 ila 520 besin maddesi gerektiği bir gerçektir.” 

İki cümle arasında anlamca bir uyum yok. 

 

 

E seçeneği: 

“İnsan evriminde diyet ve beslenmenin rolü antropoloji kapsamında olmasına rağmen diyet ve beslenme 

insan evrimini anlamada çok önemlidir.” 

 

Rağmen yerine, “-dığı için “ bağlacı kullanılsaydı bu seçenek doğru olabilr. 
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 Despite the fact that no one has ever seen it happen, ……. 
 
A) There is evidence to suggest that rocks of up to 320 kilograms are moved by the wind across the 

floor of Death Valley in California 
B) The Grandstand is a 20-metre-high island of rock that looks like the top of a mountain burried in a 

sea of sediment 
C) Most of southeastern California is a region torn by earthquakes and eroded by wind and rain 
D) Death Valley lies 86 metres below sea level and is surrounded by peaks of more than 3,000 metres 
E) Death Valley was formed as the Amargosa and Panamint Moumtain ranges  were pulled apart 

from each other 
 
Soru kökü:  
Onun meydana gelişini hiç kimse görmemiş olmasına rağmen, ….. 
 

Ne düşünmeliyiz? 
Cümleyi dikkatlice incelersek, “kimse görmemiş olsa da meydana gelen bir şey olduğunu” anlayabiliriz. “it” 
zamiri, meydana gelen eylemi temsil ediyor. Demek ki, cümleyi meydana gelen bir eylemle tamamlayacağız. 
 

 
A seçeneği: 
Onun meydana gelişini hiç kimse görmemiş olmasına rağmen Kaliforniya’daki Ölüm Vadisi’nde 320 kilogram 

ağırlığına kadar ulaşan kayaların rüzgar tarafından hareket ettirildiklerini gösteren deliller var 

Bu seçenekte aradığımız bilgi var. Kimse görmemiş olsa da kayalar rüzgar tarafından hareket ettirilmekteler. 
 
B seçeneği: 
 
Onun meydana gelişini hiç kimse görmemiş olmasına rağmen, Grandstand, bir çökelti denizi içine gömülmüş 

dağın zirvesi gibi görünen 20 m yükseklikteki bir adadır. 

Bu seçenekte, meydan gelen bir olay yok. Sadece bir durumdan bahsediliyor. Oysa ki bize meydana gelen 
(happen) bir eylem gerekli. 
 
C seçeneği: 
Onun meydana gelişini hiç kimse görmemiş olmasına rağmen , Güneydoğu Kaliforniya’nın büyük kısmı 

depremlerle parçalanmış ve rüzgar ve yağmur tarafından erozyona uğramış bir bölgedir 

Bu seçenekte de meydan gelen bir eylem yok. Sadece Kalilforniya’nın durumu anlatılıyor. 
 
D seçeneği: 
Onun meydana gelişini hiç kimse görmemiş olmasına rağmen Ölüm vadisi deniz seviyesinin 86 metre 
aşağısında bulunuyor ve 3000 metreden yüksek zirvelerle çevrili. 
 
Yukardaki cümlede de gerçekleşen bir eylem yok. Sadece Ölüm vadisinin konumu ve durumu anlatılıyor. 
 
E seçeneği: 
Onun meydana gelişini hiç kimse görmemiş olmasına rağmen Ölüm vadisi Amargosa ve Panamint sıra dağları 
birbirinden uzaklaştığında oluştu. 
 
Bu seçenekte meydan gelen bir eylem olmakla birlikte, bize verilen cümle parçacığı ile birleştirdiğimizde anlamlı 
değil. 
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 -------, however they belong to comparatively few language families. 
 
A) Bilingual people have advantages over individuals who speak just one language 
B) Very few languages have phrasal verbs like English 
C) French as a foreign language is the second most frequently taught language in the world after English 
D) It is estimated that more than 800 languages are spoken in Africa 
E) Mathematics is the only language shared by all human beings regardless of culture  

 
 
Soru kökü: 
…….. ancak onlar çok az sayıda dil ailesine aittir. 
 

Ne düşünmeliyiz? 
Cümlede “ancak” sözcüğü olması, anlamca zıtlık aramamız gerektiğini gösteriyor. Ayrıca, “onlar” (they) 
zamirine denk gelen, dil ailesine mensup olan ÇOĞUL İSİM gerektirecektir. 
 

 

A seçeneği: 
İki dilli insanlar sadece tek bir dil konuşanlara göre avantajlıdır ancak onlar çok az sayıda dil ailesine aittir 
Cümleyi böyle tamamlarsak, iki dilli insanlar dil ailesine ait olurlar. 
 
 
B seçeneği: 
Çok az dilde İngilizce’de olduğu gibi deyimsel fiiller vardır ancak onlar çok az sayıda dil ailesine aittir 
İngilizce’deki deyimsel fiiller çok az sayıda dil ailesine ait demiş oluruz. 
 
 
C seçeneği: 
Yabancı dil olarak Fransızca dünyada ikinci en sık öğretilen dildir ancak onlar çok az sayıda dil ailesine aittir 
Fransızca, çok az sayıda dil ailesine ait demiş oluruz. 
 
 
D seçeneği: 
Afrika’da 800’den fazla dil konuşulduğu tahmin ediliyor ancak onlar çok az sayıda dil ailesine aittir 
Afrikada konuşulan sekiz yüzden fazla dil var ve bunlar çok az dil ailesine aittir. Cümle anlamlı.  
 
 
E seçemeği: 
Matematik, kültüre bakmaksızın tüm insanlar tarafından kullanılan tek dildir ancak onlar çok az sayıda dil 
ailesine aittir. 
 “Matematik”  tekil olduğu için, ONLAR zamirine uymuyor. 
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 ……, yet there are also rare penguin species that inhabit warmer regions of the Earth. 
 
A) Most penguins are black on the back and white in front and seldom have any other colour 
B) Most penguins are flightless birds that live in the cold waters of the Southern Hemisphere 
C) Penguins live in crowded colonies with populations ranging from hundreds of thousands to several 

million 
D) In the 19th and 20th centuries, penguins were threatened by hunters and the penguin oil industry  
E) The feature of the life cycle vary with the body of the specific penguin species 

 
 
Soru kökü: 
…., ancak dünyanın daha sıcak bölgelerinde yaşayan nadir penguenler de vardır. 
 

Ne düşünmeliyiz? 
....ancak sıcak bölgelerde yaşayan penguenler de var, dediğine göre,  dünyanın soğuk bölgelerinde 
yaşayan penguenlerden bahseden seçeneği aramalıyız. 
 

 

A seçeneği: 
Çoğu penguenin sırt kısmı siyah, ön kısmı beyazdır ve onlar nadiren başka renge sahip olurlar ancak 
dünyanın daha sıcak bölgelerinde yaşayan nadir penguenler de vardır. 
Görüldüğü gibi iki cümle parçacığı anlamlı bir şekilde birleşmiyor. Bu seçenekte soğuk bölgelerde 
yaşayan penguenlerden bahsedilmemiş. 
 
 
B seçeneği:  
Çoğu penguen güney yarımkürenin soğuk sularında yaşayan uçma kabiliyeti olmayan kuşlardır ancak 
dünyanın daha sıcak bölgelerinde yaşayan nadir penguenler de vardır. 
Bu seçenekte, soğuk bölgelerde yaşayan penguenlerden bahsedilmiş. İki parçacık anlamlı biçimde 
birleşiyor. 
 
 
C seçeneği: 
Penguenler, popülasyonları yüzbinlerden milyonlara uzanan kalabalık koloniler halinde yaşarlar ancak 
dünyanın daha sıcak bölgelerinde yaşayan nadir penguenler de vardır. 
Bu seçenekte de soğuk bölgelerde yaşayan penguenlerden bahsedilmemiş. 
 
 
D seçeneği: 
19. ve 20. Yüzyıllarda penguenler avcı ve penguen yağı sanayinin tehdidi altındaydı ancak dünyanın 
daha sıcak bölgelerinde yaşayan nadir penguenler de vardır. 
İki cümle parçacığı anlamlı bir bütün oluşturmuyor. 
 
 
E seçeneği: 
Yaşam döngüsünün özelliği ilgili penguen türünün vücuduyla çeşitlilik gösterir ancak dünyanın daha 
sıcak bölgelerinde yaşayan nadir penguenler de vardır. 
İki cümle parçacığı anlamlı bir bütün oluşturmuyor. 
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D) Karşılaştırma Yapıları (Farklılık-Zıtlık) 
 
Bu soru tipinde genellikle iki farklı şey veya kişi karşılaştırılır. Çoğu zaman soru zıt anlamlı sözcükler üzerine 
kurgulanır. Büyük-küçük, eski-yeni, geniş-dar gibi.   “While” sözcüğü ile yapılan karşılaştırmalarda tek bir 
özne farklı yönleri açısından karşılaştırılabilir. 
 
 

 ……., while larger sailing cruisers are used for long-distance racing. 
 
A) Smaller boats are used for weekend and holiday cruising 
B) Many different types of smaller sailing dinghies have gone on the market 
C) Fibreglass has helped extend the use of smaller boats to more people 
D) The yacht Maiden was used to compete in a long race with the first female crew 
E) The kayak is the most popular type of canoe in Europe 

 
 
Soru Kökü:Daha büyük yelkenli gemiler uzun mesafeli yarışlar için kullanılırken, ….. 
 

Ne düşünmeliyiz? 
Cümledeki “while” sözcüğünden, bir karşılaştırma oldu açık. Muhtemelen “büyük yelkenliler” ile “küçük 
yelkenliler” kullanım bakımından karşılaştırılıyor diyebiliriz. Bu düşünceyle seçenekleri inceleyelim. 
 

 

A seçeneği: 
Daha büyük yelkenli gemiler uzun mesafeli yarışlar için kullanılırken küçük tekneler hafta sonu ve tatil dönemi 
seyahatleri için kullanılır 
Bu seçenek anlamca doğru. 
 
B seçeneği: 
Daha büyük yelkenli gemiler uzun mesafeli yarışlar için kullanılırken piyasaya birçok daha küçük yelkenli bot 
çıkmıştır.  
Bu iki cümle parçacığı birleşince anlamlı bir bütün çıkmıyor. 
 
C seçeneği 
Daha büyük yelkenli gemiler uzun mesafeli yarışlar için kullanılırken fiberglas, daha küçük teknelerin kullanım 
kapsamını daha fazla insana ulaşacak şekilde genişletmiştir. 
Bu iki cümle parçacığı birleşince anlamlı bir bütün çıkmıyor. 
 
D seçeneği: 
Daha büyük yelkenli gemiler uzun mesafeli yarışlar için kullanılırken, Maiden adlı yat ilk kadın mürettebatı ile 
uzun mesafeli yarışta yarışmak için kullanıldı 
Bu iki cümle parçacığı birleşince anlamlı bir bütün çıkmıyor. 
 
E seçeneği:  
Daha büyük yelkenli gemiler uzun mesafeli yarışlar için kullanılırken, Kayak Avrupa’daki en popüler kano 
tipidir. 
Bu iki cümle parçacığı birleşince anlamlı bir bütün çıkmıyor. 
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 ….,while just 1.7 tonnes of corn yields the same result 
 
A) A team of scientists has claimed that the traditional methods of production of plastics are 

extremely costly and have an adverse impact on  the environment 
B) İt has been announced that a company in China, sponsored by the government, is planning to 

harvest plastics from crops of corn 
C) Eight tonnes of crude oil are currently needed to create one tonne of polyol, which is an alcoholic 

substance used in a number of plastics 
D) Scientists are now using a new type of microscope that lets them view internal structures of 

materials in greater detail than ever before 
E) The device the company’s scientists use utilizes x-ray analysis technology  and reveals chemical 

compositions of objects being studied 
 
 
Soru Kökü: 
1.7 ton mısır aynı sonucu verdiği halde ……..…… oysa ki 1.7 ton mısır aynı sonucu verir 
 

Ne düşünmeliyiz? 
Bir karşılaştırma var. Bu nedenle, 1.7 ton mısırın verdiği SONUCU VEREN BAŞKA BİR ÜRÜN daha olması 
gerekiyor.  

 
 
A seçeneği: 
1.7 ton mısır aynı sonucu verdiği halde, bir grup bilim adamı geleneksel plastik üretim yönteminin son derece 
maliyetli olduğu ve çevre üzerine olumsuz etkisi olduğunu iddia etti 
Bu seçenekte, mısırla aynı sonucu veren başka bir ürün yok. Cümleler birleşince anlamlı bir bütün vermiyor. 
 
 
B seçeneği 
1.7 ton mısır aynı sonucu verdiği halde,  Çin’de hükümet tarafından desteklenen bir şirketin mısır bitkisinden 
plastik elde etmeyi hedeflediği duyuruldu 
Cümleler anlamca bağlantılı değil. 
 
 
C seçeneği: 
Çok sayıda plastikte kullanılan alkol bazlı bir madde olan polyolden bir ton üretmek için şu an sekiz ton ham 
petrol gereklidir oysa ki 1.7 ton mısır aynı sonucu verir. 
Bu cümle anlamca doğru. 
 
 
D seçeneği: 
Bilim adamları, materyallerin iç kısımlarını her zamankinden daha iyi görmemizi sağlayan yeni bir tip mikroskop 
kullanıyorlar oysa ki 1.7 ton mısır aynı sonucu verir 
Bu cümle anlamca doğru. 
 
 
E seçeneği: 
Şirketin bilim adamlarının kullandığı cihaz x ışını analiz tekniği kullanıyor ve incelenen nesnelerin kimyasal 
yapılarını açığa çıkarıyor oysa ki 1.7 ton mısır aynı sonucu verir 
Bu cümle anlamca doğru. 
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 While the study of fossils called ‘paleontology’, is a field of biology, -----. 

 

A) fossils have been the key to understanding extinct life forms since ancient times 

B) its development has been closely linked to efforts to understand the history of Earth itself 

C) there has been an ongoing search for finding even older fossils since the 1950s 

D) each geological period has its own fossils that are characteristic of that particular time 

E) some scientists find the concept of evolution difficult to accept on religious grounds 

 
 
Soru kökü: 
“Palentoloji” diye adlandırılan fosilleri inceleyen bilim dalı biyolojinin bir alanı olduğu halde ….. 
 

Ne düşünmeliyiz? 
Paleontoloji, biyolojinin bir alanı olduğu halde BAŞKA BİR ALANLA da ilgili olması söz konusu olabilir. 

Paleontoloji kelimesi seçenekte “it” zamiri ile karşılanmış olabilir. 

A seçeneği:  

Palentoloji” diye adlandırılan fosilleri inceleyen bilim dalı biyolojinin bir alanı olduğu halde fosiller antik 

zamanlardan beri nesli tükenmiş yaşam biçimlerini anlamada anahtar rol oynamışlardır 

“Bir bilim dalı olduğu halde” demek yerine “bir bilim dalı olduğu için” deseydi cümle doğru olabilirdi 

 

B seçeneği: 

Palentoloji” diye adlandırılan fosilleri inceleyen bilim dalı biyolojinin bir alanı olduğu halde onun gelişimi 

bizzat dünya tarihini anlama çabalarıyla yakından bağlantılıdır 
Bu seçenek anlamca ve yapı bakımından doğrudur. 
 

C seçeneği: 

Palentoloji” diye adlandırılan fosilleri inceleyen bilim dalı biyolojinin bir alanı olduğu halde 1950’lerden beri 

daha da eski fosiller bulmak için süregelen bir araştırma var 

Bir bilim dalı olduğu halde, çalışmalar sürüyor demek anlamlı değil. 

 

 

D seçeneği 

Palentoloji” diye adlandırılan fosilleri inceleyen bilim dalı biyolojinin bir alanı olduğu halde her jeolojik 

dönemin o döneme özgü olan kendi fosilleri vardır 

Palentoloji bir bilim dalı olduğu halde, her dönemin kendine özgü fosilleri olması anlamca mantıklı değil. 

 

 

E seçeneği: 

Palentoloji” diye adlandırılan fosilleri inceleyen bilim dalı biyolojinin bir alanı olduğu halde bazı bilim 

adamları evrim kavramını dini sebeplerden dolayı kabul etmeyi zor buluyorlar. 

Palentoloji bir bilim dalı olduğu halde bilim adamlarının evrim kavramını kabul etmemesi anlamlı değil. 
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Whereas life forms in the world’s cold and icy lands are scarce, ….. 

 
A) the ice sheet of Antarctica contains about 30 million cubic kilometres of ice 
B) Antarctica supports only a few species of cold-adapted land plants and animals 
C) marine life in the seas surrounding Antarctica is rich and diverse 
D) Antarctica is fifth in size among the world’s continents  
E) The geological evolution of Antarctica has followed a course similar to those of the other southern 

continents 
 
 
Soru kökü: 
Dünya’nın soğuk ve buzlu topraklarında yaşam biçimleri nadir olduğu halde ……. 
 

Ne düşünmeliyiz? 
“whereas” sözcüğünden dolayı bir karşılaştırma yapmamız gerektiği açıktır. Dünya’nın soğuk alanlarında 

yaşam formlarının “AZ” olması ile (başka bir yerdeki)  “ÇOK” olma karşılaştırılıyor olmalı.  

 

 
A seçeneği:  
Dünya’nın soğuk ve buzlu topraklarında yaşam biçimleri nadir olduğu halde Antarktika’nın buz örtüsü yaklaşık 
30 milyon kilometreküp buz içerir 
Bu iki cümle parçacığı anlamlı bir bütün oluşturmuyor.  
 
 
B seçeneği: 
Dünya’nın soğuk ve buzlu topraklarında yaşam biçimleri nadir olduğu halde Antarktika, soğuğa adapte olmuş 
sadece az sayıda kara bitkisi ile hayvanına ev sahipliği yapıyor 
Yaşam formları nadir olduğu halde, az sayıda bitki ve hayvana ev sahipliği yapmaktan bahsediliyor. “Nadir 
olduğu HALDE” demek yerine “nadir OLDUĞU İÇİN” deseydi cümle doğru olabilirdi. 
 
C seçeneği: 
Dünya’nın soğuk ve buzlu topraklarında yaşam biçimleri nadir olduğu halde Antarktika’yı çevreleyen deniz 
yaşamı zengin ve çeşitlidir 
Bu seçenek doğru. Soğuk topraklarda yaşam formları nadir olduğu halde etrafındaki sularda yaşam zengindir. 
 
D seçeneği: 
Dünya’nın soğuk ve buzlu topraklarında yaşam biçimleri nadir olduğu halde Dünya’nın kıtaları arasında 
Antarktika beşincidir 
Bu cümle mantıksal bir anlam vermiyor. 
 
 
E seçeneği: 
Dünya’nın soğuk ve buzlu topraklarında yaşam biçimleri nadir olduğu halde Antarktika’nın jeolojik evrimi 
diğer güney ülkelerinin gidişatına benzer bir evrim geçirmiştir 
Bu cümle mantıksal bir anlam vermiyor. 
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 Whereas the aeroplanes of the future were expected to cross oceans and continents as fast as possible in 
the 1980s ------. 

 
A) we now focus on noise reduction, lighter and stronger materials, and lower fuel consumption 
B) the race to develop new aircraft technologies is at least as intense now as it was 30 years ago 
C) the first heavier-than-air machines to fly were kites, invented by the Chinese in about 1000 BC 
D) the needs of aircraft travelers are very well-matched with the technological development of airlines 
E) designers have improved the conditions of both the terminals and the neighbourhoods of airports all 

over the world  
 
Soru kökü: 
1980’lerde geleceğin uçaklarından okyanusları ve kıtaları mümkün olan en hızlı biçimde geçmesi beklendiği 
halde …… 
 

Ne düşünmeliyiz? 
“whereas” cümlecikleri birbirine zıt iki unsuru karşılaştırmamızı ister. Bu nedenle,  1980 yılındaki insanların 

gelecekteki uçaklardan beklentileri ile başka zamana ait beklentiler karşılaştırılmalı.  

 
 
 
A seçeneği: 
1980’lerde geleceğin uçaklarından okyanusları ve kıtaları mümkün olan en hızlı biçimde geçmesi beklendiği 
halde biz şimdi gürültüyü azaltmaya, hafif ve güçlü materyallere ve daha düşük yakıt tüketimine odaklanıyoruz. 
Eskiden uçaklardan beklentilerimizle günümüzdeki beklentilerimiz karşılaştırılmış. Seçenek doğru. 
 
 
B seçeneği:  
1980’lerde geleceğin uçaklarından okyanusları ve kıtaları mümkün olan en hızlı biçimde geçmesi beklendiği 
halde yeni uçak teknolojileri geliştirme yarışı 30 yıl önce olduğu kadar yoğun 
Bu cümlede karşılaştırma olmadığı için, cümle doğru değil. 
 
 
C seçeneği:  
1980’lerde geleceğin uçaklarından okyanusları ve kıtaları mümkün olan en hızlı biçimde geçmesi beklendiği 
halde havadan daha ağır olan ilk uçan makinalar milattan önce 1000 yılında icat edilen uçurtmalardı 
Bu seçenekte uçaklar karşılaştırılmamış.  
 
 
D seçeneği:  
1980’lerde geleceğin uçaklarından okyanusları ve kıtaları mümkün olan en hızlı biçimde geçmesi beklendiği 
halde uçakla seyahat edenlerin ihtiyaçları uçakların teknolojik gelişmeleri ile çok iyi karşılanmaktadır 
Bu seçenekte uçaklar karşılaştırılmamış 
 
 
E seçeneği: 
1980’lerde geleceğin uçaklarından okyanusları ve kıtaları mümkün olan en hızlı biçimde geçmesi beklendiği 
halde tasarımcılar hem terminallerin hem de havaalanlarının civarlarını geliştirdiler 
Bu seçenekte uçaklar karşılaştırılmamış 
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 Whereas many nations take pains to exclude foreign words from their lexicons, ….. 
 
A) the French have always been keen on keeping their language püre 
B) not all the new items will be widely intelligible 
C) in most languages, new words are made out of old ones 
D) the cosmopolitan nature of American life had its effects on local dialects 
E) the English seem to have welcomed them 

 
 
Soru kökü: 
Birçok ülke yabancı kelimeleri sözlüklerinden çıkarmak için kılı kırk yardığı halde, …….. 
 

Ne düşünmeliyiz? 
Yabancı kelimeleri dillerinden uzak tutmaya çalışan ülkelerle (uzak tutmaya çalışmayan)  başka bir ülke/ 
ülkeler karşılaştırılmalı. 
 

 
A seçeneği: 
Birçok ülke yabancı kelimeleri sözlüklerinden çıkarmak için kılı kırk yardığı halde, Fransızlar kendi dillerini her 
zaman saf tutmuşlardır. 
 
Cümle anlamlı değil.  
 
B seçeneği: 
Birçok ülke yabancı kelimeleri sözlüklerinden çıkarmak için kılı kırk yardığı halde, Bütün yeni unsurlar geniş 
biçimde anlaşılır olmayacaktır 
 
Cümle anlamlı değil 
 
 
C seçeneği: 
Birçok ülke yabancı kelimeleri sözlüklerinden çıkarmak için kılı kırk yardığı halde, Çoğu dilde, yeni kelimeler 
eskilerden elde edilir 
 
cümle anlamlı değil. 
 
 
D seçeneği: 
Birçok ülke yabancı kelimeleri sözlüklerinden çıkarmak için kılı kırk yardığı halde, Amerikan hayatının 
kosmopolit doğası yerel dialekler üzerine etki etti 
Cümle anlamlı değil. 
 
E seçeneği: 
Birçok ülke yabancı kelimeleri sözlüklerinden çıkarmak için kılı kırk yardığı halde, İngilizler onları kabul 
etmişlerdir 
 
Doğru seçenek. 
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E) İkili Yapılar 
 
İkili yapılar arasında şunları sayabiliriz: 
Neither – nor, either – or, both – and, not only – but also, the more-the more. 
 
Bu yapılar formül gibi düşünülmeli ve ikilinin bir tarafını görünce diğer tarafını aramalıyız. 
 
 

 ---------, the more other people will respect and value you. 
 

A) If you were more confident than you are right now. 
B) The more you learn to respect and value yourself 
C) As long as you do your job 
D) Because you are not nearly as good a communicator as you should be 
E) Since you know you are and what you want 

 
 
Soruda görüldüğü gibi, “the more-the more”  ikilisi aramalıyız. Bu yapıya uygun tek seçeneğimiz, b şıkkı. 
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F) Amaç Bildiren Yapılar 
 
Yanına fiili KÖK halde isteyen amaç bildiren yapılar “in order to, so as to ve to” olmak üzere üç tanedir. 
Yanına cümle alanlar ise “ so that ve in order that” olmak üzere iki tanedir. 
Bu soru tipinde anlam ön plandadır. 
 
 
 

 --------- in order to determine the history, customs and living habits of earlier civilizations. 
 
A) Bones at the base of Mayan temples tell the story of human sacrifice 
B) Archaeologists recover and examine material evidence remaining from past human cultures 
C) Most museums do not allow physical contact with the associated artefacts  
D) Anything has a past history 
E) The present is the result of choices that people made and the beliefs they held in the past 

 
 
Soru kökü: 
Daha eski medeniyetlerin tarihini, geleneklerini ve yaşam alışkanlıklarını belirlemek için …… . 

Ne düşünmeliyiz?  
Yukarıda bahsedilen amaçlara ulaşmak için KİM, NE YAPAR sorusuna cevap aramalıyız. 
 

A seçeneği:  
Daha eski medeniyetlerin tarihini, geleneklerini ve yaşam alışkanlıklarını belirlemek için Maya tapınaklarının 
temelindeki kemikler insan kurban etmenin hikâyesini anlatır 
Cümle mantıklı bir anlam vermiyor. 
 
B seçeneği doğru cevap. 
Daha eski medeniyetlerin tarihini, geleneklerini ve yaşam alışkanlıklarını belirlemek için Arkeologlar, geçmiş 
insan kültürlerinden kalan materyal kanıtları inceler. 
Bu seçenek anlamca doğru. 
 
C seçeneği: 
Daha eski medeniyetlerin tarihini, geleneklerini ve yaşam alışkanlıklarını belirlemek için Birçok müze ilgili 
zanaat eserleriyle fiziksel temasa izin vermez. 
Cümle mantıklı bir anlam vermiyor. 
 
D seçeneği: 
Daha eski medeniyetlerin tarihini, geleneklerini ve yaşam alışkanlıklarını belirlemek için Her şeyin geçmiş bir 
tarihi vardır 
Cümle mantıklı bir anlam vermiyor. 
 
E seçeneği: 
Daha eski medeniyetlerin tarihini, geleneklerini ve yaşam alışkanlıklarını belirlemek için Şimdiki zaman 
insanların geçmişteki yapmış oldukları tercihler inançların sonucudur.  
Cümle mantıklı bir anlam vermiyor. 
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 To cope with the increasing number of tourists visiting Saudi Arabia ------. 

 

A) investment in the tourism sector is not among the top priorities of the government 

B) hotel managers say that the average stay for a tourist is between two and seven days 

C) the government has outlined a plan to invest more money in its airports and transportation  

D) officials have been concerned about the potential oversupply of hotels in the country 

E) the country’s four main international airports handle most of the domestic air travel 

 
Soru kökü:  
Sudi Arabistan’ı ziyaret eden artan sayıda turistle baş edebilmek için …….. 
 

Ne Düşünmeliyiz? 
Sorudan da anlaşıldığı gibi artan turist sayısıyla baş etmek için NE YAPILMASI gerekir sorusunun cevabını 
aramalıyız.  

 

 
A seçeneği: 
Sudi Arabistan’ı ziyaret eden artan sayıda turistle baş edebilmek için Turizm sektörüne yatırım hükümet 
yüksek öncelikleri arasında değil 
Cümle mantıklı bir anlam vermiyor. 
 
B seçeneği: 
Sudi Arabistan’ı ziyaret eden artan sayıda turistle baş edebilmek için Otel müdürleri bir turistin ortalama kalış 
süresinin iki ila yedi gün olduğunu söylüyorlar 
Cümle mantıklı bir anlam vermiyor. 
 
C seçeneği: 
Sudi Arabistan’ı ziyaret eden artan sayıda turistle baş edebilmek için Hükümet havaalanlarına ve ulaşıma daha 
fazla yatırım yapmak için plan hazırladı 
Artan turist sayısıyla baş etmek için havaalanlarına ve yollara yatırım yapmak mantıklı. Seçenek doğru. 
 
D seçeneği 
Sudi Arabistan’ı ziyaret eden artan sayıda turistle baş edebilmek için Yetkililer ülkede otel fazlası olma 
potansiyelinden kaygı duyuyorlar 
Cümle mantıklı bir anlam vermiyor. 
 
E seçeneği: 
Sudi Arabistan’ı ziyaret eden artan sayıda turistle baş edebilmek için Ülkenin dört ana uluslararası havaalanı iç 
uçuşların büyük kısmıyla baş etmektedir. 
Cümle mantıklı bir anlam vermiyor. 
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 ----- so as to maximize the amount of accurate information in hand. 

 

A) The police often have the option of closing an investigation file 

B) It is highly crucial for the police to interview eyewitnesses 

C) It would be easy to identify someone with the help of closed-circuit television 

D) One must realize how important it is to avoid identifying an innocent person as the criminal 

E) The cognitive interview has proved itself to be more effective than other interview techniques 

 
Soru kökü: 
Eldeki doğru bilgiyi maksimuma çıkarmak için … 
 

Ne düşünmeliyiz? 
Yine çok basit bir soru sorarak cevabı buluruz: Bilgiyi artırmak için KİM, NE YAPAR? 
 

 
 
A seçeneği: 
Eldeki doğru bilgiyi maksimuma çıkarmak için Polis soruşturma dosyasını kapatma seçeneğine sahiptir 
Cümle mantıklı bir anlam vermiyor 
 
B seçeneği doğru: 
Eldeki doğru bilgiyi maksimuma çıkarmak için Polisin görgü tanıklarını sorgulaması son derece önemlidir 
Görgü tanıklarını sorgulayarak eldeki bilgiler artırılabilir. Seçenek doğru. 
 
C seçeneği: 
Eldeki doğru bilgiyi maksimuma çıkarmak için Kapalı devre televizyon yardımı ile kişiyi tanımlamak kolay 
olurdu 
Cümle mantıklı bir anlam vermiyor 
 
D seçeneği: 
Eldeki doğru bilgiyi maksimuma çıkarmak için Masum bir kişiyi suçlu olarak tanımlamaktan kaçınmanın ne 
kadar önemli olduğunu unutmamak gerek 
Cümle mantıklı bir anlam vermiyor 
 
E seçeneği: 
Eldeki doğru bilgiyi maksimuma çıkarmak için Bilişsel sorgulama diğer sorgulama tekniklerinden daha etkin 
olduğunu kanıtlamıştır 
Cümle mantıklı bir anlam vermiyor 
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G) Şart Bildiren Yapılar 
 
Koşul cümleleri kendi kurallarına göre çözülür. Hem “If” tiplerine hem de anlama bakılır. “Even if” cümleleri 
anlamca terslik gerektirir. Cümle “Only if” ile başlarsa ana cümlenin devrik olması gerektiğine dikkat 
edilmelidir. 
 
 

 If Iran were to go nuclear, …… 
 
A) Russia and China did their best to stop it 
B) the United States may have taken preventive action 
C) other countries in the region would follow suit 
D) the UN Security Council sanctions need to be enacted without delay 
E) it can fire hundreds of missiles at Israel 

 
 
Soru kökü: 
İran nükleer silaha sahip olsaydı ………….. 
 
 

Ne düşünmeliyiz? 
“If type 2”yapısına göre çözülmesi gereken bir soru.  Ana cümlede mutlaka “would, could, might” gibi bir 
modal olmalı. 
 

 
Sadece c seçeneği “if” yapısına uygun. 
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İran nükleer silaha sahip olsaydı diğer ülkeler onu takip ederlerdi. 
 

 Even if we have a lot of work, …. . 
 
A) we have some difficulties in making our future plans 
B) we do not usually complain about being busy 
C) there are various conditions that affect our behaviour 
D) we never tend to pay attention to relationships 
E) some details can remind us of our early experiences 

 
 
 
Soru kökü:  
Çok işimiz olsa bile ……. . 
 

Ne düşünmeliyiz? 
“-se bile” anlamına gelen  “even if” cümlelerinde anlamca terslik ararız 
 

 
A seçeneği: 
Çok işimiz olsa bile Gelecek planlarımızı yaparken sıkıntı çekeriz. 
Çok işimiz olsa bile sıkıntı çekeriz demek anlamca mantıklı değil. 
 
 
B seçeneği: 
Çok işimiz olsa bile Meşgul olduğumuz için genellikle şikayet etmeyiz 
Bu seçenek doğru.  
 
C seçeneği: 
Çok işimiz olsa bile davranışımızı etkileyen çeşitli şartlar vardır 
Cümle anlamca mantıklı değil. 
 
D seçeneği: 
Çok işimiz olsa bile Hiçbir zaman ilişkilere dikkat etme eğiliminde değiliz 
Cümle anlamca mantıklı değil. 
 
E seçeneği: 
Çok işimiz olsa bile Bazı detaylar bize erken deneyimlerimizi hatırlatabilir 
Cümle anlamca mantıklı değil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bir sorum var! 

http://www.serdagyildirim.com/
M. Serdağ Yıldırım YDS-TOEFL-PTE-IELTS
M. Serdağ Yıldırım YDS-TOEFL-PTE-IELTS
M. Serdağ Yıldırım YDS-TOEFL-PTE-IELTS
M. Serdağ Yıldırım YDS-TOEFL-PTE-IELTS
https://www.facebook.com/groups/1481893785360781/


 

30 
ARTI DİL KURSU – Serdağ Yıldırım  Eğitim Kurumları  - 0 552 782  18 23 
 

H)İlave bilgi gerektiren yapılar 
 
 In addition to the normal problems of working out a satisfactory marital relationship, ….. 

 
A) the expansion of a family could happen in a variety of ways, including having a child and the 

moving in of a relative 
B) people now seem to prefer getting married at a later age when compared to the past 
C) most relationships are exchanges of valued resources and involve an analysis of costs and benefits 
D) couples from different cultures may have to cope with social discrimination and isolation 
E) more needs to be done for parents who are unable to meet the educational needs of their children 

 
 
 
Soru kökü: 
Tatmin edici bir evlilik ilişkisindeki normal problemlere ilaveten ……………. 
 

Ne düşünmeliyiz? 
Soruda bize verilen cümle parçacığında özne olmadığına dikkat edin. Bu nedenle doğru seçenekte bulunan 
özne ortak olacaktır. Bize verilen cümle parçacığından, normal evlilik problemlerine İLAVETEN BAŞKA 
PROBLEMLERLE de baş etmesi gereken BİRİLERİ olduğunu anlayabiliriz. 
 

 
 
A seçeneği: 
Tatmin edici bir evlilik ilişkisindeki normal problemlere ilaveten Çocuk sahibi olmak veya bir akrabanın 
taşınması dahil bir ailenin genişlemesi farklı şekillerde olabilir 
Cümle anlamca mantıklı değil. 
 
 
B seçeneği: 
Tatmin edici bir evlilik ilişkisindeki normal problemlere ilaveten Geçmişe kıyasla insanlar artık daha geç yaşta 
evlenmeyi tercih ediyorlar 
Cümle anlamca mantıklı değil. 
 
C seçeneği: 
Tatmin edici bir evlilik ilişkisindeki normal problemlere ilaveten Çoğu ilişki kıymetli değerlerin değişimidir ve 
maliyet fayda analizi gerektirir 
Cümle anlamca mantıklı değil. 
 
D seçeneği: 
Tatmin edici bir evlilik ilişkisindeki normal problemlere ilaveten Farklı kültürlerden çiftler sosyal ayrımcılık ve 
izolasyon ile baş etmek zorunda kalabilirler 
Farklı kültürden gelen çiftlerin evlilik ile ilgili problemler dışında farklı problemlerle de uğraşmak zorunda 
olmaları anlamca mantıklı. Seçenek doğru. 
 
E seçeneği: 
Tatmin edici bir evlilik ilişkisindeki normal problemlere ilaveten Çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını 
karşılayamayan ebeveynler için daha fazlasının yapılması gerekiyor 
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I) Kısaltılmış yan cümlecik verilmiş, ana cümle isteniyor 
 
Zarf cümleciklerinin kısaltmalarında özne uyumuna ve eylem sıralamalarına (öncelik – sonralık durumuna) 
bakılır. 
 
 

 Having secured political and economic stability and overcoming severe flooding,  -----. 

A) About half of Thailand’s workforce is employed in the agriculture sector 

B) The Thai economy depends mainly on automotive and electronics manufacturing 

C) Thailand is now becoming attractive to foreign investors with its ability to recover 

D) The majority of the population in Thailand are ethnic Thais besides a large ethnic Chinese minority 

E) Thailand also exports processed foods like frozen shrimp and canned pineapple 

 
 
Soru Kökü: 
Siyasi ve ekonomik istikrar sağladıktan ve şiddetli sel baskınlarının üstesinden geldikten sonra, ………. 
 

Ne düşünmeliyiz? 
Bize verilen zaman cümleciğinin ÖZNESİ YOK. Bu durumda doğru seçenekteki cümlenin ÖZNESİ ortak özne 
olacaktır. Öncelikle, siyasi ve ekonomik istikrarı sağlayan, sel taşkının üstesinden gelen KİMDİR, sorusunun 
cevabını bulmalıyız.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bir sorum var! 

http://www.serdagyildirim.com/
M. Serdağ Yıldırım YDS-TOEFL-PTE-IELTS
M. Serdağ Yıldırım YDS-TOEFL-PTE-IELTS
M. Serdağ Yıldırım YDS-TOEFL-PTE-IELTS
M. Serdağ Yıldırım YDS-TOEFL-PTE-IELTS
M. Serdağ Yıldırım YDS-TOEFL-PTE-IELTS
https://www.facebook.com/groups/1481893785360781/


 

32 
ARTI DİL KURSU – Serdağ Yıldırım  Eğitim Kurumları  - 0 552 782  18 23 
 

 

1.2. Ana Cümle Verilmiş Yan cümle isteniyor 
 

Bu soru tipinde, verilen cümlenin zamanına, anlamına ve içerdiği zamirlere dikkat edilir. Seçenekler bu üç 
özellik açısından tek tek değerlendirilir.  

 

 Economic as well as social problems plagued Europe during the 1970s and 1980s ……… . 
A) but these problems had actually begun much earlier 
B) because new industries continued to prosper 
C) in case the West German growth rate would slow down 
D) whereas seven hundred thousand French workers had been laid off 
E) unless demand for manufactured goods fell sharply 

 
 
Soru kökü: 
Ekonomik ve sosyal problemler 1970 ve 1980’lerde Avrupa’ya sıkıntı veriyordu ……. 
 

Ne düşünmeliyiz? 
Seçeneklerdeki bağlaçlara dikkat ederek cümleleri anlamlandırmalı ve soru köküyle birleştirmeliyiz.  Doğru 
seçeneğin büyük ihtimalle “Past” olabileceğine ve konunun “ekonomik problemlerle” ilgili olması 
gerektiğine dikkat edelim. 

A seçeneği: 
Ekonomik ve sosyal problemler 1970 ve 1980’lerde Avrupa’ya sıkıntı veriyordu Ama bu problemler aslında çok 
daha erken başlamıştı 
Bu seçenek anlamca uygun. 
 
B seçeneği; 
Yeni sanayiler gelişmeye devam ettiği için Ekonomik ve sosyal problemler 1970 ve 1980’lerde Avrupa’ya sıkıntı 
veriyordu 
 Yeni sanayilerin gelişmesi ekonomik olarak sıkıntı vermez. Anlamca mantıklı değil. 
 
C seçeneği:  
Batı Almanya’nın büyüme oranları yavaşlarsa diye Ekonomik ve sosyal problemler 1970 ve 1980’lerde 
Avrupa’ya sıkıntı veriyordu 
 
Büyüme oranı yavaşlarsa diye sıkıntı çekilmez.  Olsa olsa önlem alınır.  
 
D seçeneği: 
Ekonomik ve sosyal problemler 1970 ve 1980’lerde Avrupa’ya sıkıntı veriyordu Oysaki yedi yüz bin Fransız işçi 
işten çıkarılmıştı 
“whereas” kullanılması için bir karşılaştırma yapılmalı. Bu iki cümle parçacığında karşılaştırma yapılmamış. 
 
E seçeneği: 
Mamul maddelere yönelik talep düşmedikçe Ekonomik ve sosyal problemler 1970 ve 1980’lerde Avrupa’ya 
sıkıntı veriyordu 
 
Mamul maddelere talep düşmezse sıkıntı olması mantıklı değil. 
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 In the 1970s and 1980s, Colombia became one of the international centres for illegal drug production and 
trafficking……..  

 
A) because the drug cartels virtually controlled the country 
B) even though 2 million Colombians have left the country in the past several years 
C) that the government unsuccessfully attempted to stop the guearilla violence 
D) just as the leading drug dealers were offered lenient punishment in Exchange for their surrender 
E) since the country has turned into a battleground  with bombs, killings and kidnappings 

 
 
Soru kökü: 
1970 ve 1980’lerde Kolombiya illegal uyuşturucu üretim ve kaçakçılık merkezlerinden bir tanesi oldu 
……………. 
 

Ne düşünmeliyiz? 
Seçeneklerdeki bağlaçlara dikkat ederek cümleleri anlamlandırmalı ve soru köküyle birleştirmeliyiz. Doğru 
seçeneği, zaman ve zamir açısından da değerlendirmeliyiz.  Doğru seçenek büyük ihtimalle “past” olmalı ve 
yine kolombiya’da uyuşturucu ile ilgili olmalı diye düşünebiliirz. 
 

 
 
A seçeneği: 
1970 ve 1980’lerde Kolombiya illegal uyuşturucu üretim ve kaçakçılık merkezlerinden bir tanesi oldu Çünkü 
uyuşturucu kartelleri adeta ülkeyi kontrol ediyorlardı 
Bu cümle anlamca uygun. 
 
B seçeneği: 
Son birkaç yılda 2 milyon Kolombiyalı ülkeyi terk etmesine rağmen 1970 ve 1980’lerde Kolombiya illegal 
uyuşturucu üretim ve kaçakçılık merkezlerinden bir tanesi oldu 
 
Yakın zamanda kişilerin ülkeyi terk etmesi 1970 ve 1980’lerdeki olayların sebebi olamaz. 
 
C seçeneği: 
Hükümetin gerilla şiddetini başarısız biçimde durdurmaya çalışması 1970 ve 1980’lerde Kolombiya illegal 
uyuşturucu üretim ve kaçakçılık merkezlerinden bir tanesi oldu 
Bu seçenekte uygun bağlaç yok. Ayrıca “that” cümlesinin eklenebileceği uygun bir fiil yok. ( know that.. / said 
that… / believed that… gibi) 
 
 
D seçeneği: 
Teslim olmaları karşılığında önde gelen uyuşturucu satıcılarına hafif ceza teklif edildiği gibi 1970 ve 1980’lerde 
Kolombiya illegal uyuşturucu üretim ve kaçakçılık merkezlerinden bir tanesi oldu 
 
Bu seçenkte de bağlaç ve anlam uygun değil. “Just as”  bu cümlede “tıpkı… gibi” anlamında kullanılmış. Bu 
durumda, karşılaştırılabilecek uygun öznelere gerekiyor. Bir tarafta “uyuşturucu satıcıları” var ama diğer 
cümlede karşılaştırılabilecek uygun özne yok. 
 
E seçeneği: 
Ülke, bombalar, cimnayetler ve adam kaçırmalarla savaş alanına döndüğü için 1970 ve 1980’lerde Kolombiya 
illegal uyuşturucu üretim ve kaçakçılık merkezlerinden bir tanesi oldu.  
Bu seçenek anlamca doğru görünmekler birlikte zaman açısından sıkıntılı. Bu seçenekte cümlenin yüklemi “has 
turned”. Bu durumda ülkenin savaş alanına dönmesi güncel bir olay. Ancak şimdilerde olan bir eylemden dolayı 
(has turned)  geçmişte bir şeyler olmuş olamaz. 
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 In his opinion, poetry is essentially an effort to elude facts, ….. 
 

A) since he had been regarded as a promising young poet 
B) whereas prose is essentially a means of unearthing and exhibiting them 
C) but his poems have been published in respectable literary journals 
D) because many critics share the view that poets should be concerned with politics 
E) if many prose writers enjoy writing about social and cultural issues 

 
 
Soru kökü: 
Onun görüşüne göre şiir, temelde gerçeklerden sıyrılma çabasıdır……… 
 

Ne düşünmeliyiz? 
Seçeneklerdeki bağlaçlara dikkat ederek cümleleri anlamlandırmalı ve soru köküyle birleştirmeliyiz. Doğru 
seçeneği, zaman ve zamir açısından da değerlendirmeliyiz. 
 

 
A seçeneği: 
Gelecek vaad eden genç bir şair olarak görüldüğü için Onun görüşüne göre şiir, temelde gerçeklerden sıyrılma 
çabasıdır 
Bu seçenek hem anlamca uygun değil hem de zaman açısından sıkıntılı. “had V3” sadece geçmiş zamanla 
birlikte kullanılabilir. Oysaki soru kökündeki cümlenin zamanı “present”. 
 
B seçeneği: 
Onun görüşüne göre şiir, temelde gerçeklerden sıyrılma çabasıdır Oysaki düz yazı onları açığa çıkarma ve 
sergileme aracıdır 
 
Bu seçenek, hem anlamca hem yapı bakımından uygun. 
 
C seçeneği: 
Onun görüşüne göre şiir, temelde gerçeklerden sıyrılma çabasıdır Ama onun şiirleri saygın edebi dergilerde 
yayınlandı 
Bu seçenek anlamca mantıklı değil.  
 
D seçeneği: 
Birçok eleştirmen şairlerin siyasetle ilgilenmesi gerektiği görüşünü paylaştıkları için Onun görüşüne göre şiir, 
temelde gerçeklerden sıyrılma çabasıdır 
Anlamca mantıklı değil. 
 
E seçeneği: 
Birçok düzyazı yazarı sosyal ve kültürel konular hakkında yazmayı seviyorsa Onun görüşüne göre şiir, temelde 
gerçeklerden sıyrılma çabasıdır 
Anlamca mantıklı değil. 
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 In his famous work Francis Bacon emhasized that natural science could not advance  ….…  
 
A) so that this could mean gaining knowledge of nature through the senses 
B) whether the knowledge of ancient authorities was the best guide to truth 
C) if knowledge was best gained through cooperation among researchers 
D) unless it cast of the inherited errors of the past 
E) whereby he left a deep mark on the development of modern science 

 
 
Soru kökü: 
Ünlü eserinde Francis Bacon, doğa biliminin ilerleyemeyeceğini vurguladı …. 
 

Ne düşünmeliyiz? 
Seçeneklerdeki bağlaçlara dikkat ederek cümleleri anlamlandırmalı ve soru köküyle birleştirmeliyiz. Doğru 
seçeneği, zaman ve zamir açısından da değerlendirmeliyiz. Bize verilen cümle ögeler aöısından tamamlanmış 
olsa bile sanki anlamca eksik gibi duruyor. Cümlenin devamına neden, neye rağmen gibi bir açıklama 
beklemeliyiz. 
 

 
A seçeneği: 
Bu, duyularımızla doğayı anlamak anlamına gelebilsin diye Ünlü eserinde Francis Bacon, doğa biliminin 
ilerleyemeyeceğini vurguladı 
 
Cümle anlamca mantıklı değil. 
 
B seçeneği: 
Eski otoritelerin bilgilerinin doğru için en iyi rehber olup olmadığı Ünlü eserinde Francis Bacon, doğa biliminin 
ilerleyemeyeceğini vurguladı 
 Bu seçenek anlamca uygun değil. Ayrıca, “whether cümlesi” kendisinden önce uygun bir fiil/sıfat gerektirir. ( 
It was not clear whether…. / We wondered whether… / It is  doubtful whether…. / He wanted to learn 
whether ….) 
 
C seçeneği: 
Bilginin en iyi araştırmacılar arasında işbirliği ile elde edilip edilmediği Ünlü eserinde Francis Bacon, doğa 
biliminin ilerleyemeyeceğini vurguladı 
 
Anlamca uygun değil. 
 
D seçeneği: 
 
Geçmişten miras kalan hatalardan kurtulmadıkça Ünlü eserinde Francis Bacon, doğa biliminin 
ilerleyemeyeceğini vurguladı 
 
Bu seçenek anlamca uygun. Geçmişin hatalarından kurtulmadıkça bilim ilerleyemez. 
 
E seçeneği: 
Ünlü eserinde Francis Bacon, doğa biliminin ilerleyemeyeceğini vurguladı Ki bunun vasıtasıyla O, modern bilim 
üzerinde derin bir iz bıraktı 
 
Cümle anlamca uygun değil. 
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 Warsaw is rich in museums and historic sights …….  
 
A) where the streets are less crowded than most European cities 
B) because the inhabitants of the city are proud of their history 
C) although most of them were damaged during World War II 
D) when it finally became the capital city of Poland in 1596 
E) because Warsaw is visited by thousands of tourists every year 

 

 

Soru kökü: 
Varşova müzeler ve tarihi yerler bakımından zengindir….. 
 

Ne düşünmeliyiz? 
Seçeneklerdeki bağlaçlara dikkat ederek cümleleri anlamlandırmalı ve soru köküyle birleştirmeliyiz. Doğru 
seçeneği, zaman ve zamir açısından da değerlendirmeliyiz. Bu cümlenin devamında bu durumun nedeni, 
sonucu aranablir. 
 

 
A seçeneği: 
Varşova müzeler ve tarihi yerler bakımından zengindir Ki orada sokaklar diğer Avrupa şehirlerine göre daha az 
kalablıktır 
“where” sözcüğü hangi kelimeden sonra gelirse onu açıklar. Bu durumda,  “historic sights where….” Olduğuna 
göre, tarihi mekânların sokakları Avrupa’nın diğer şehirleri ile karşılaştırılmış olur. Cümle anlamca mantıklı değil. 
 
 
B seçeneği: 
Varşova müzeler ve tarihi yerler bakımından zengindir Çünkü şehrin sakinleri tarihlerinden gurur duyuyorlar 
Gurur duyduğu için tarihsel zenginlik olmaz. “because” kelimesi diğer cümlenin başında olsaydı bu seçenek 
doğru olurdu.  Tarihsel zenginlik olduğu için gurur duyuyorlar, mantıklı olurdu. 
 
 
C seçeneği: 
onların çoğu 2. Dünya Savaşı’nda tahrip olmalarına rağmen Varşova müzeler ve tarihi yerler bakımından 
zengindir 
Anlamca doğru. 
 
 
D seçeneği: 
1596 yılında en sonnunda Polonya’nın başkenti olduğunda Varşova müzeler ve tarihi yerler bakımından 
zengindir 
Bu seçenekte zamanla uyumlu değil. Zengin olma zamanı da geçmişte ifade edilmiş olsaydı seçenek doğru 
olabilirdi. 
 
E seçeneği: 
Varşova müzeler ve tarihi yerler bakımından zengindir Çünü Varşova her yıl binlerce turist tarafından ziyaret 
edilir 
Ziyaret edildiği için tarihsel zenginlik olmaz. Tarihsel zenginlik olduğu için ziyaret edilir. 
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 Cosmetics companies have started to remove parabens and other harmful chemicals from their products --

----. 

A) even though there is not much pressure from regulatory bodies to do so 

B) when they experience no adverse effects on humans 

C) even if a link between parabens and breast cancer exists  

D) because most underarm deodorants do not contain parabens 

E) although there is a long-running debate about the safety of parabens  

F)  

Soru kökü. 

Kozmetik şirketleri ürünlerinden paraben ve diğer zaralı maddeleri çıkarmaya başladılar…. 

Ne düşünmeliyiz? 
Seçeneklerdeki bağlaçlara dikkat ederek cümleleri anlamlandırmalı ve soru köküyle birleştirmeliyiz. Doğru 
seçeneği, zaman ve zamir açısından da değerlendirmeliyiz. Şirketler paraben ve zararlı kimyasalları neden, 
neye rağmen veya ne zaman çıkarmaya başladığını içeren bir seçenek arayabiliriz.  
 

 

A seçeneği: 
Yetkili kurumlardan bu şekilde davranmaları konusunda pek fazla baskı olmamasına rağmen Kozmetik şirketleri 
ürünlerinden paraben ve diğer zaralı maddeleri çıkarmaya başladılar 
Anlamca uygun. Baskı gelmemesine rağmen şirketler zararlı maddeleri çıkarmaya başladılar. 
 
 
B seçeneği: 
İnsanlar üzerinde olumsuz etki yaşamadıklarında Kozmetik şirketleri ürünlerinden paraben ve diğer zaralı 
maddeleri çıkarmaya başladılar 
Olumsuz etki yaşanmayınca zararlı maddeleri çıkarmaya başladılar ifadesi anlamca mantıklı değil. 
 
 
C seçeneği: 
Meme kanseri ve paraben arasında bir bağlantı olsa bile Kozmetik şirketleri ürünlerinden paraben ve diğer 
zaralı maddeleri çıkarmaya başladılar 
Kanserle arasında bağlantı olsa bile zararlı maddeleri çıkardılar, demek anlamca mantıklı değil. 
 
 
D sçeneği 
Kozmetik şirketleri ürünlerinden paraben ve diğer zaralı maddeleri çıkarmaya başladılar çünkü çoğu koltukaltı 
deodorantları paraben içermez 
Zararlı maddeleri ve parabeni çıkarmaya başladılar çünkü deodorantlarda paraben yok. Olmayan şeyi nasıl 
çıkarabilirler? 
 
 
E seçeneği: 
Parabenlerin güvenilirliği konusunda uzun süre devam eden anlaşmazlık olmasına rağmen Kozmetik şirketleri 
ürünlerinden paraben ve diğer zaralı maddeleri çıkarmaya başladılar 
Parabenin güvenilirliği konusunda anlaşmazlık olmasına rağmen parabeni çıkardılar demek mantıklı değil. 
Anlaşmazlık olduğu için çıkardılar denebilir. 
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 There are hundreds of mental cognitive ability tests available worldwide, …….  
 
A) while aptitude tests are typically used to predict future performance 
B) therefore new applicants are assumed to be more successful in such tests 
C) so people need to study very hard if they want to get a good score 
D) though people have to be careful and make sure they know their mental ability 
E) yet the number of people who value their results remains very low 

 
 

 
Soru Kökü: 
Dünya çapında yüzlerce mental bilişsel yetenek testi mevcuttur 
 

Ne düşünmeliyiz? 
Seçeneklerdeki bağlaçlara dikkat ederek cümleleri anlamlandırmalı ve soru köküyle birleştirmeliyiz. Doğru 
seçeneği, zaman ve zamir açısından da değerlendirmeliyiz. 
 

 
A seçeneği: 
Eğilim testleri tipik olarak geleceği tahmin etmede kullanıldığı halde Dünya çapında yüzlerce mental bilişsel 
yetenek testi mevcuttur 
İki farklı testten bahsediliyor. Bu nedenle, eğilim testleri sadece geleceği tahmin etemede kullanıldığı için 
yüzlerce bilişsel test olması mantıklı değil.  
 
 
B seçeneği: 
Dünya çapında yüzlerce mental bilişsel yetenek testi mevcuttur Bu nedenle yeni adayların bu testlerde daha 
başarılı oldukları varsayılır. 
Test sayısının çok olması adayların daha başarılı olacağı anlamına gelmez. Cümlede mantık hatası var. 
 
 
 
C seçeneği: 
Dünya çapında yüzlerce mental bilişsel yetenek testi mevcuttur Bu nedenle insanlar başarılı olmak istiyorlarsa 
çok sıkı çalışmalılar 
Dünya çapında yüzlerce test olması insanların daha çok çalışması gerektiği anlamına gelmez. 
 
 
D seçeneği: 
İnsanlar dikkatli olmak ve mental yeteneklerini bildiklerinden emin olmak zorunda olmalarına rağmen Dünya 
çapında yüzlerce mental bilişsel yetenek testi mevcuttur 
İnsanların kendi kapasitesini bilmek zorunda olmalarına rağmen zekâ testi sayısı çoktur, demek anlamlı değil. 
 
 
E seçeneği: 
Dünya çapında yüzlerce mental bilişsel yetenek testi mevcuttur Ancak onların sonuçlarına kıymet veren insan 
sayısı çok düşük düzeyde kalmıştır 
 
Zekâ testi çok olmasına rağmen sonuçlarına değer verenlerin sayısı azdır, anlamca doğru. 
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 People lose one of the most obvious ways in which they can identify their place in society …..  
 

A) when they leave the workplace permanently 
B) so they need to gain a lot of work experience  
C) because they generally love to socialize 
D) as their retirement is a reward for years of hard work 
E) despite their failure to change their habits 

 
 
 
Soru kökü: 
İnsanlar, toplumdaki yerlerini belirleyebiecekleri en belirgin yönleri kaybederler… 
 

Ne düşünmeliyiz? 
Seçeneklerdeki bağlaçlara dikkat ederek cümleleri anlamlandırmalı ve soru köküyle birleştirmeliyiz. Doğru 
seçeneği, zaman ve zamir açısından da değerlendirmeliyiz. Bir insanın toplumdaki yerini ne için, hangi 
şartlarda veya neye rağmen kaybedebilir sorusunun cevabını aramalıyız. 
 

 
A seçeneği: 
İşyerinden tamamen ayrıldıklarında İnsanlar, toplumdaki yerlerini belirleyebiecekleri en belirgin yönleri 
kaybederler. 
Bu seçenek anlamca doğru. 
 
 
B seçeneği: 
İnsanlar, toplumdaki yerlerini belirleyebiecekleri en belirgin yönleri kaybederler Bu nedenle çok iş deneyimi 
kazanmak zorundalar 
İki cümle birbiriyle anlamca uygun değil.  
 
 
C seçeneği: 
İnsanlar, toplumdaki yerlerini belirleyebiecekleri en belirgin yönleri kaybederler Çünkü onlar genelde 
sosyalleşmeyi severler 
Sosyalleşmeyi seven birisi neden toplumdaki yerini kaybetsin. Cümle anlamlı değil. 
 
 
D seçeneği: 
Emeklilikleri yıllarca çok çalıma karşılığında bir ödül olduğu için İnsanlar, toplumdaki yerlerini 
belirleyebiecekleri en belirgin yönleri kaybederler 
Emeklilik bir ödül olduğu için insanların toplumdaki yerini kaybetmesi, anlamlı değil. 
 
 
E seçeneği: 
Alışkanlıklarını değiştirmekteki başarısızlıklarına rağmen İnsanlar, toplumdaki yerlerini belirleyebiecekleri en 
belirgin yönleri kaybederler 
Alışkanlıklarını değiştirememelerine rağmen insanlar toplumdaki yerini kaybetmez. Bu cümle anlamlı değil. 
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 Some firms provide special services for frequent buyers such as encouraging repeat business with discounts 
…… . 

A) because their previous experience may not be relevant 
B) so that making purchases from them becomes a part of the customer’s routine  
C) although this practise is similar to the process of problem solving 
D) when consumers face a really new concept 
E) as it does not confirm how long this offer will be valid 

 
 
 
Soru kökü: 
Bazı firmalar, sürekli müşterilerine indirimler yaparak özel hizmetler sağlarlar 
 

Ne düşünmeliyiz? 
Seçeneklerdeki bağlaçlara dikkat ederek cümleleri anlamlandırmalı ve soru köküyle birleştirmeliyiz. Doğru 
seçeneği, zaman ve zamir açısından da değerlendirmeliyiz. 
 

 
 
A seçeneği: 
Bazı firmalar, sürekli müşterilerine indirimler yaparak özel hizmetler sağlarlar  çünkü önceki deneyimleri 
alakalı olmayabilir 
İki cümle parçacığı birleşince anlamlı bir bütün vermiyor. 
 
 
B seçeneği. 
Onlardan alışveriş yapmak müşterinin rutini haline gelsin diye bazı firmalar, sürekli müşterilerine indirimler 
yaparak özel hizmetler sağlarlar 
Cümle anlamca doğru. 
 
C seçeneği: 
Bu uygulama problem çözme sürecine uygun olmasına rağmen Bazı firmalar, sürekli müşterilerine indirimler 
yaparak özel hizmetler sağlarlar 
Cümle parçacıkları anlamca birbirlerine uyumlu değiller 
 
 
D seçeneği: 
Tüketiciler gerçekten yeni bir kavramla karşılaştığında Bazı firmalar, sürekli müşterilerine indirimler yaparak 
özel hizmetler sağlarlar 
İlk bakışta doğru görünse de sebep ve sonuç birbiriyle uyumlu değil. 
 
 
E seçeneği: 
Bu teklifin ne kadar süre geçerli olacağını onaylamadığı için Bazı firmalar, sürekli müşterilerine indirimler 
yaparak özel hizmetler sağlarlar 
 
Cümle anlamca uygun değil. 
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 Galaxies come in many shapes and sizes; some are spirals like our own galaxy ----. 

 

A) as our sun belongs to a giant galaxy called the ‘Milky Way’ 

B) but others are fuzzy balls or shapeless clouds  

C) though our galaxy is unimaginably vast 

D) if the smallest galaxies have just a few million stars 

E) so the stars in a galaxy are held together by gravity 

 

 

Soru kökü: 

Galaksiler birçok şekil ve boyuttadırlar; bazıları bizim gakasimiz gibi spiral şeklindedir 

 

Ne düşünmeliyiz? 
Seçeneklerdeki bağlaçlara dikkat ederek cümleleri anlamlandırmalı ve soru köküyle birleştirmeliyiz. Doğru 

seçeneği, zaman ve zamir açısından da değerlendirmeliyiz. Galaksilerin çok şekillere sahip olduğu ve 

bazılarının bizim galaksimiz gibi spiral biçimde olduğunu söylemiş. Bu durumda başka galaksilerin 

şekillerinden bahsetmesini bekleyebiliriz. 

 

 

A seçeneği: 

Güneşimiz Saman Yolu diye adlandırılan devasa bir galaksiye ait olduğu için Galaksiler birçok şekil ve 

boyuttadırlar; bazıları bizim gakasimiz gibi spiral şeklindedir 

Cümle anlamca mantıklı değil. 

 

B seçeneği: 

Galaksiler birçok şekil ve boyuttadırlar; bazıları bizim gakasimiz gibi spiral şeklindedir 

Ama diğerleri puslu küreler veya şekilsiz bulutlar biçimindedir. 

Bizim galaksimizin şekli ile diğer glaksiler karşılaştırlmış. Cümle anlamca doğru. 

 

 

C seçeneği: 

Galaksimiz hayal edilemeyecek kadar büyük olmasına rağmen Galaksiler birçok şekil ve boyuttadırlar; bazıları 

bizim gakasimiz gibi spiral şeklindedir 

Galaksiler büyük olmalarına rağmen galaksileri çok çeşşitli şekillere sahiptir, demek anl 

 

 

D seçeneği:anlamca mantıklı değil. 

Eğer en küçük galaksiler sadece birkaç milyon yıldıza sahipse Galaksiler birçok şekil ve boyuttadırlar; bazıları 

bizim gakasimiz gibi spiral şeklindedir 

 

 

E seçeneği: 

Galaksiler birçok şekil ve boyuttadırlar; bazıları bizim gakasimiz gibi spiral şeklindedir 

Böylece galaksideki yıldızlar çekim kuvvetiyle bir arada tutulur 

Galaksilerin şekli ile yıldızların çekim kuvveti ile bir arada tutulması arasında mantıklı bir bağ yok. 
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 NASA’s Kepler space telescope was launched in 2009 and stopped gathering data in 2013 after a 

mechanical failure -----. 

A) whereas no input has been detected from it since it broke down 

B) because during its construction the engineers worked meticulously to maximize its lifespan 

C) so it searched for planets by measuring the levels in a star’s brightness 

D) yet in its relatively short lifetime it has provided a wealth of discovery 

E) since it has discovered a group of stars where each star has planets of its own 

 

Soru kökü: 

NASA’nın Kepler uzay teleskopu 2009 yılında fırlatıldı ve mekanik bir arızdan sonra 2013 yılında veri 

toplamaya son verdi…….. 

 

Ne düşünmeliyiz? 
Seçeneklerdeki bağlaçlara dikkat ederek cümleleri anlamlandırmalı ve soru köküyle birleştirmeliyiz. Doğru 

seçeneği, zaman ve zamir açısından da değerlendirmeliyiz. Kepler uzay teleskopunun 2009’da fırlatılıp 

2013’te mekanik bir hatadan dolayı veri toplamaya son verdiği söyleniyor. Bu süre zarfında veya bundan 

sonra ne olduğundan bahseden bir cümle aramamız mantıklı olacaktır. 

 

 

A seçeneği: 

NASA’nın Kepler uzay teleskopu 2009 yılında fırlatıldı ve mekanik bir arızdan sonra 2013 yılında veri 

toplamaya son verdi Oysaki arızlandığından beri ondan herhangi bir girdi tespit edilemedi 

“oysaki” yerine “bu yüzden” deseydi bu cümle anlamlı olurdu. 

 

B seçeneği: 

NASA’nın Kepler uzay teleskopu 2009 yılında fırlatıldı ve mekanik bir arızdan sonra 2013 yılında veri 

toplamaya son verdi  Çünkü yapımı esnasında mühendisler onun ömrünü maksimize etmek için özenle çalıştılar 

Cümle anlamsız. Ömrünü maksimize etmeye çalıştıkları için bir cihaz arıza yapmaz. 

 

C seçeneği: 

NASA’nın Kepler uzay teleskopu 2009 yılında fırlatıldı ve mekanik bir arızdan sonra 2013 yılında veri 

toplamaya son verdi  Böylece, bir yıldızın parlaklığının seviyelerini ölçerek gezegenler aradı 

Hem veri toplamaya son verdi deyip hem de gezegenler aradı, demek mantıklı değil. 

 

D seçeneği: 

NASA’nın Kepler uzay teleskopu 2009 yılında fırlatıldı ve mekanik bir arızdan sonra 2013 yılında veri 

toplamaya son verdi Ancak oldukça kısa ömrü esnasında bol miktarda keşifler yaptı. 

Cümle anlamca doğru. 

 

E seçeneği: 

Her birinin kendi gezegenleri olan bir grup yıldız keşfettiği için NASA’nın Kepler uzay teleskopu 2009 yılında 

fırlatıldı ve mekanik bir arızdan sonra 2013 yılında veri toplamaya son verdi 

Bir şeyler keşfettiği için uzay teleskopunun arıza yapması anlamlı değil. 
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 -----, it is not the only incentive that drives people to take certain decisions. 

 

A) Whereas most shoppers decline monetary rewards in fear of being ripped off 

B) As men and women spend more and more time for their appearance                   
C) Although money plays an important part in economic activity 

D) Unless people are encouraged to save and invest more of their income 

E) As if it were possible to entice customers with special offers 

 

 

Soru kökü: 

…… O, insanları belirli kararlar almaya iten tek teşvik değildir 

 

Ne düşünmeliyiz? 
Seçeneklerdeki bağlaçlara dikkat ederek cümleleri anlamlandırmalı ve soru köküyle birleştirmeliyiz. Doğru 

seçeneği, zaman ve zamir açısından da değerlendirmeliyiz. O, insanları karar almaya iten tek teşvik değildir 

ifadesini dikkatlice değerlendirirsek iki sonuca varabiliriz. Ya başkaları da var diye düşüneceğiz ya da  “öyle 

görünse de O aslında tek değildir” sonucuna varacağız. 

 

 

A seçeneği: 

Kazıklanma korkusuyla birçok müşteri parasal ödülleri geri çevirdiği halde O, insanları belirli kararlar almaya 

iten tek teşvik değildir.  

Bu cümlenin anlamca doğru olabilmesi için kazıklanmanın bir teşvik olması gerekir.  

 

 

B seçeneği: 

Erkekler ve kadınlar görünüşleri için giderek daha fazla zaman harcadıkları için O, insanları belirli kararlar 

almaya iten tek teşfik değildir 

Bu cümle anlamca mantıklı değil. 

 

 

C seçeneği: 

Para ekonomik aktivitelerde önemli bir rol oynadığı halde O, insanları belirli kararlar almaya iten tek teşfik 

değildir. 

Cümle anlamca doğru. 

 

 

D seçeneği: 

İnsanlar gelirlerinin daha büyük bir kısmını tasarruf edip biriktirmeye teşfik edilmedikçe O, insanları belirli 

kararlar almaya iten tek teşfik değildir 

Cümle anlamca mantıklı değil. 

 

 

E seçeneği: 

Sanki müşterileri özel tekliflerle cezbetmek mümkünmüş gibi O, insanları belirli kararlar almaya iten tek teşfik 

değildir 

Cümle anlamca mantıklı değil. 
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 In tropical grassland or savanna areas, trees may be found frequently, ----. 

 

A) but savanna grassland are located between humid tropical regions and dry deserts 

B) whereas temperate or semitropical grassland areas have very little tree growth 

C) since hot summers and limited precipitation allow for very short growth periods of vegetation 
D) because temperate grassland are an important resource for plant-eating animals 

E) and therefore vast areas of this type of grassland are not covered by trees 

 

 

Soru kökü: 

Tropik otlaklarda ve savanalarda ağaçlar sıklıkla görülebilir 

 

Ne düşünmeliyiz? 
Seçeneklerdeki bağlaçlara dikkat ederek cümleleri anlamlandırmalı ve soru köküyle birleştirmeliyiz. Doğru 

seçeneği, zaman ve zamir açısından da değerlendirmeliyiz. Bu bölgelerde ağaçlar neden, neye rağmen hangi 

şartlarda sıklıkla görülür, soruna cevap arayabiliriz ya da başka bölgelerle kıyaslama yapılmış olabilir. 

 

 

A seçeneği: 

Tropik otlaklarda ve savanalarda ağaçlar sıklıkla görülebilir Ama savana otlakları nemli tropik bölgeler ve kuru 

çöller arasında bulunurlar 

Cümle anlamlı değil.  

 

 

B seçeneği: 

Tropik otlaklarda ve savanalarda ağaçlar sıklıkla görülebilir Oysaki ılıman ve yarı tropik otlak bölgeler çok az 

ağaca sahiptir 

Görüldüğü gibi birkarşılaştırma yapılıyor. Tropik otlaklarda ağaç sık bulunurken yarı tropiklerde çok az ağaç 

olduğu söyleniyor. 

 

 

C seçeneği: 

Tropik otlaklarda ve savanalarda ağaçlar sıklıkla görülebilir Sıcak yazlar ve kısıtlı yağış bitki örtüsünün uzaması 

için çok az zaman sağlar 

Cümle anlamlı değil. 

 

 

D seçeneği: 

Ilıman otlaklar bitki yiyen hayvanlar için önemli bir kaynak olduğu için Tropik otlaklarda ve savanalarda ağaçlar 

sıklıkla görülebilir 

Cümle anlamlı değil. 

 

 

Eseçeneği: 

Tropik otlaklarda ve savanalarda ağaçlar sıklıkla görülebilir Ve bu yüzden bu tür otlakların büyük bir kısmı 

ağaçlarla kaplı değildir 

Cümle anlamlı değil. 
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 Some estimates indicate that sea levels could rise globally by at least one metre by 2080------. 

 

A) if municipalities immediately take preventive measures 

B) though this anticipation is uniform around the world 

C) unless a sudden rise in sea levels threatens most cities 

D) since glaciers melt and warmer seas expand 

E) as coastal areas at extremely low elevations are the most prone to disaster 

 

Soru kökü: 

Bazı tahminler, deniz seviyelerinin 2080 yılına kadar en az bir metre yükselebileceğini gösteriyor …. 

Ne düşünmeliyiz? 
Seçeneklerdeki bağlaçlara dikkat ederek cümleleri anlamlandırmalı ve soru köküyle birleştirmeliyiz. Doğru 
seçeneği, zaman ve zamir açısından da değerlendirmeliyiz. Deniz seviyesinin, neden, neye rağmen, hangi 
şartlarda yükselebileceğini ifade eden cümleyi aramamız gerekir. 
 

 

A seçeneği: 
Belediyeler derhal koruyucu önlem alırsa Bazı tahminler, deniz seviyelerinin 2080 yılına kadar en az bir metre 
yükselebileceğini gösteriyor 
Önlem alırsa deniz seviyesi yükselir demek anlamlı değil. 
 
 
B seçeneği: 
Bu beklenti dünyanın her yerinde aynı olmasına rağmen Bazı tahminler, deniz seviyelerinin 2080 yılına kadar 
en az bir metre yükselebileceğini gösteriyor 
Beklentiler aynı olmasına rağmen deniz seviyesi yükselir demek anlamlı değil. 
 
 
C seçeneği: 
Deniz seviyesindeki ani yükseliş çoğu kenti tehdit etmezse Bazı tahminler, deniz seviyelerinin 2080 yılına kadar 
en az bir metre yükselebileceğini gösteriyor 
Tehdit etmezse deniz seviyesi yükselir demek anlamlı değil. 
 
 
D seçeneği: 
Buzullar eridiği ve sıcak denizler genişlediği için Bazı tahminler, deniz seviyelerinin 2080 yılına kadar en az bir 
metre yükselebileceğini gösteriyor 
Cümle anlamca doğru. 
 
 
E seçeneği: 
En düşük rakımlardaki sahil bölgeleri felakete en eğilimli olanları olduğu için  Bazı tahminler, deniz seviyelerinin 
2080 yılına kadar en az bir metre yükselebileceğini gösteriyor 
Cümle anlamca mantıklı değil. 
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 Children learn that some types of lying are permissible and encouraged; -----. 

 

A) for example, they can pretend to be happy with a gift they dislike to avoid hurting the giver’s 

feelings 

B) however, lying to protect oneself from punishment is a behaviour that appears in very young 

children 

C) therefore, lying to others is most often seen as an interpersonal failure because it damages trust 

D) on the contrary, it may seem reasonable to assume that the maintenance of social interaction 

can require lying 

E) as a result, parents are generally upset about their children’s lying  

 
Soru kökü: 
Çocuklar bazı  tip yalanlara müsaade edildiğini ve teşvik edildiğini öğrenir; …… 
 

Ne düşünmeliyiz? 
Seçeneklerdeki bağlaçlara dikkat ederek cümleleri anlamlandırmalı ve soru köküyle birleştirmeliyiz. Doğru 
seçeneği, zaman ve zamir açısından da değerlendirmeliyiz. 
 

 
 
A seçeneği: 
Çocuklar bazı tip yalanlara müsaade edildiğini ve teşvik edildiğini öğrenir; Örneğin, hediye veren kişinin 
duygularını incitmemek için beğenmedikleri bir hediyeyi beğenmiş gibi yapabilirler 
 Cümle anlamca doğru. 
 
 
B seçeneği: 
Çocuklar bazı tip yalanlara müsaade edildiğini ve teşvik edildiğini öğrenir; Ancak, cezadan korunmak için yalan 
söyleme çok küçük çocuklarda görülen bir davranıştır 
Ancak bağlacı yerine “bu yüzden” manasına gelen bir bağlaç olsaydı cümle anlamlı olurdu.  
 
 
C seçeneği: 
Çocuklar bazı tip yalanlara müsaade edildiğini ve teşvik edildiğini öğrenir; Bu nedenle,  başkalarına yalan 
söyleme güveni zedelediği için kişiler arası bir başarısızlık olarak görülür 
“Bu nedenle” yerine ancak” gibi bir bağlaç olsaydı cümle doğru olabilirdi. 
 
 
D seçeneği: 
Çocuklar bazı tip yalanlara müsaade edildiğini ve teşvik edildiğini öğrenir; Aksine, sosyal etkileşimi 
sürdürmenin yalan gerektirebileceğini varsaymak makul görünebilir 
İki cümle parçacığı da yalan söylemenin makul olduğunu söylediği için “aksine” kelimesi geçiş kelimesi olarak 
uygun değil. 
 
E seçeneği: 
Çocuklar bazı tip yalanlara müsaade edildiğini ve teşvik edildiğini öğrenir; Sonuç olarak, ebeveynler 
çocuklarının yalan söylemesinden üzüntü duyarlar 
İki cümle arasındaki geçiş ifadesi doğru değil. Bu nedenle, cümle anlamlı olmamış. 
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2. Bitmiş olsa da bilgi bakımından eksik kalan cümleler.  
 

Bu tip cümlelerde genellikle sıfat cümleciği (who, which, that …) kullanılarak cümlenin anlamının genişletilmesi 
istenir.  
 
 

 Among the young architects of the eighteen-nineties ------ was the American Frank Lloyd Wright. 
 
A) who decided on this revolutionary course 
B) that they concentrated on the inside of the house, not the facade 
C) so they opposed the demand for strict symmetry 
D) since they were engineers as well as architects 
E) while they wanted to meet the needs of the People 

 
 
Soru kökü: 
………………bin sekiz yüz doksanların genç mimarları arasında Amerikalı Frank Lloyd Wright vardı.  
 

Ne düşünmeliyiz? 
Bize verilen cümle dikkatle incelenirse, “bin sekiz yüz doksanların genç mimarları ” ile ilgili bir niteleme yani 
sıfat cümleciği istendiği görülür.   
 

 
 
A seçeneği: 
Bu devrimci gidişita karar veren bin sekiz yüz doksanların genç mimarları arasında Amerikalı Frank Lloyd 
Wright vardı 
Cümle anlamca doğru. 
 
 
B seçeneği: 
Onların evin dışına değil de içine konsantre oldukları bin sekiz yüz doksanların genç mimarları arasında 
Amerikalı Frank Lloyd Wright vardı. 
Bu seçenek bir isim cümleciği. Bu nedenle niteleme yapmak için kullanamayız. Şayet “they” kelimesi olmasaydı 
bu seçenek de doğru olurdu. 
 
C seçeneği: 
bin sekiz yüz doksanların genç mimarları arasında Amerikalı Frank Lloyd Wright vardı Böylece katı simetri 
talebine karşı çıktılar 
Bu bir sonuç cümleciği ve niteleme yapmaya yaramaz. 
 
D seçeneği: 
Onlar mimar oldukları kadar mühendis de oldukları için bin sekiz yüz doksanların genç mimarları arasında 
Amerikalı Frank Lloyd Wright vardı 
Sebep cümleciği niteleme yapmak için kullanılmaz. 
 
E seçeneği: 
Halkın ihtiyaçlarını karşılamak isterken / istedikleri halde bin sekiz yüz doksanların genç mimarları arasında 
Amerikalı Frank Lloyd Wright vardı. 
Bu bir karşılaştırma cümleciği.  
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 Many of the creatures in these rainforests have an almost supernatural appearance-------. 
 
A) as they climbed up 150 m to the canopy 
B) since it is hard to photography them without disturbing them 
C) which they exploit for camouflage, intimidation or defence 
D) why you can feel them bite even through quite thick gloves 
E) that most people had never seen before 

 
 
 
Soru kökü: 
Bu yağmur ormanlarındakii yaratıkların büyük bir çoğunluğu doğaüstü görünüşe sahiptir 
 

Ne düşünmeliyiz? 
Bize verilen cümle parçacığı aslında tamamlanmış bir cümle. Bu nedenle ya bağlaç kullanıp yeni bir cümle 
parçacığı eklememiz ya da “doğaüstü görünüş” ifadesini nitelememiz gerekir. 
 

 
 
A seçeneği: 
Onlar üstbitki tabakası boyunca 150 metre tırmandıkları için bu yağmur ormanlarındaki yaratıkların büyük bir 
çoğunluğu doğaüstü görünüşe sahiptir 
İki parçacık birleştirildiğinde anlamlı bir bütün ortaya çıkmıyor. 
 
B seçeneği: 
Onları rahatsız etmeden onların fotoğraflarını çekmek zor olduğu için bu yağmur ormanlarındakii yaratıkların 
büyük bir çoğunluğu doğaüstü görünüşe sahiptir 
Fotoğraflarını çekmek zor olduğu için doğaüstü görünüşe sahip olmaları mantıklı değil. 
 
 
C seçeneği: 
Bu seçenek bir sıfat cümleciği ve “doğaüstü görünüş” niteleniyor. Bu nedenle bu ifade, “doğaüstü görünüş” 
ifadesinden öncesine yerleştirilmeli. 
Bu yağmur ormanlarındaki yaratıkların büyük bir çoğunluğu kamuflaj, ürkütme ve savunma amaçlı 
kullandıkları doğaüstü görünüşe sahiptir 
 
 
D seçeneği: 
Bu yağmur ormanlarındaki yaratıkların büyük bir çoğunluğu doğaüstü görünüşe sahiptir 
çok kalın eldivenlerden bile ısrabilmelerini hisstemenin nedeni 
Hiçbir şekilde iki parçacık anlamlı biçmde birleşmiyor. 
 
E seçeneği: 
Bu yağmur ormanlarındakii yaratıkların büyük bir çoğunluğu Birçok insanın daha önce hiç görmemiş olduğu  
doğaüstü görünüşe sahiptir 
Türkçe tercümesi düşünülünce anlamca doğru görünse de zaman uyumu açısından problem var. 
Seçenekte, “had+V3” kullanılmış. Bu nedenle zaman açısından uygun seçenek değil.  
Ana cümlemizin fili “V2” olsaydı veya seçenekte  “had + V3” yerine “have + V3” olsaydı bu seçenek doğru 
olabilirdi. 
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Vurgu Yapısı 
 
Bu soru tipinde cümle yapısı şöyledir: 
It is/was………that …… . 
 
It was not until ……that….. 
 

 It was not until the middle of the 19th century …… . 
A) While somr geologists were studying the stratification of rocks 
B) When there were significant achievements in the newly developing science of geology 
C) İn which these guidelines were to be the basis of archeological excavations 
D) That the discipline of archeology became truly established 
E) Before the term “prehistory” itself came into general use 

 

 It was my brother’s success as a musician -------. 
 
A) though it makes me happy as I only want the best for him 
B) that influenced my decision to take guitar lessons 
C) but it motivated me to want to be my own boss and develop my own business 
D) whether I knew he was going to be where he is today 
E) why it has helped me a lot in my early days of self improvement 

 
 
 

 It was not until the 1970s -------, but even then, progress was slow. 
 
A) so that investment boom in one region could create a nationwide boom 
B) that women made inroads into the male culture of Parliament 
C) why the Ugandan population enjoyed better health status than its African neighbours 
D) which improved both the educational and housing prospects for individuals 
E) if there was not much to be gained in the field of infectious diseases 
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3. Öznesi (ve yüklemi) veya nesnesi eksik olan cümleler..  
 
Nesnesi eksik olan cümle sorusunda bize verilen cümle parçacığı fiille biter. 
Örnek: 
In his speech, the scientist clearly stated ___________________ 
Öznesi eksik olan sorular genellikle boşluktan sonra bir fiille ya da isim cümleciğiyle başlar. Bu durumda 
aradığımız cümle uygun bir fiille biter. 
Örnek: 
…………………………. was what everybody expected him to do. (özne eksik) 
_____________ that the situation would get worse. (Özne ve yüklem eksik)  
 
 
Öznesi (ve yüklemi) eksik olan yapı 

 ------- that they influenced cultures across the Mediterranean. 
A) Phoenician textiles commanded a high price everywhere their merchants went 
B) The phoenicians may have played an important role in introducing urban life into the Greek World 
C) Phoenician cities oriented themselves towards the sea 
D) The phoenicians became famous as merchants and seafarers  
E) The widespread colonial and mercantile efforts of the Phoenicians meant 

 
Soru kökü 
onların Akdeniz boyunca medeniyetleri etkelediği / etkilemesi 
 

Ne düşünmeliyiz? 
Sorudan anlaşıldığı gibi cümlenin nesnesi (object) verilmiş bizden özne ve yüklem (Subject and Verb) 
isteniyor. 
 

 
A seçeneği: 
Fenike tekstili, tüccarların her gittiği yerde yüksek fiyatı hak ederdi  
Bu seçenek kendi başına tam bir cümle.  Bu nedenle, bu seçeneğin ardından “that cümleciği” ekleme 
ihtimalimiz yok. Seçenek doğru doğru değil. 
 
B seçeneği: 
Fenikeliiler Yunan dünyasına şehir yaşamını getirmekte bir rol oynamış olabilir. 
Bu seçenek de kendi başına tam bir cümle.  Bu nedenle, bu seçeneğin ardından da “that cümleciği” ekleme 
ihtimalimiz yok. Seçenek doğru doğru değil. 
 
C seçeneği: 
Fenike şehirleri denize doğru dönüktü. 
Bu seçenek de kendi başına tam bir cümle.  Bu nedenle, bu seçeneğin ardından da “that cümleciği” ekleme 
ihtimalimiz yok. Seçenek doğru doğru değil. 
 
D seçeneği: 
Fenikeliler tüccar ve denizce olarak meşhur oldular 
Bu seçenek de kendi başına tam bir cümle.  Bu nedenle, bu seçeneğin ardından da “that cümleciği” ekleme 
ihtimalimiz yok. Seçenek doğru doğru değil. 
 
E seçeneği: 
Fenikelilerin geniş çaplı sömürgecilik ve ticaret çabaları onların Akdeniz boyunca medeniyetleri etkelediği 
anlamına geliyordu.  
Seçenek hem anlamca hem de yapı bakımından doğru. ( mean that + cümle)sömürgecilik ve ticaret çabaları 
onların Akdeniz boyunca medeniyetleri etkelediği anlamına geliyordu. 
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 The more fundamental question is ------. 
 

A) because the government has put into effect new policies in agriculture 
B) that most EU countries are in favour of radical reforms in the economy 
C) whether such a biased foreign policy can serve the interests of the country 
D) in case there may be a call from the government for an early election 
E) while there are new plans to change working conditions 

 
 
 
Soru Kökü: 
Daha temel mesele ……………………….. dır. 
 

Ne düşünmeliyiz? 
Cümlenin nesnesi (object) eksik. Yan cümlecikler (zarf cümlecikleri) nesne oluşturmaz. Yani, because, in case, 
while ile başlayanlar doğru seçenek değil. 
 

 
A seçeneği: 
Daha temel mesele Hükümet tarımda yeni politikalar uygulamaya koyduğu içindır. 
Yapı ve anlamca uygun değil. 
 
B seçeneği: 
Daha temel mesele Çoğu AB ülkesinin ekonomide radikal reform taraftarı olduğudur 
Yapı ve anlamca uygun değil 
 
C seçeneği: 
Daha temel mesele Böylesine taraflı bir dış politikanın ülkenin çıkarlarına hizmet edip edemeyeceğidir. 
Cümle anlam ve yapı bakımından uygun. 
 
D seçeneği: 
Daha temel mesele Hükümetten erken seçim çağrısı olursa diyedir 
Yapı ve anlamca uygun değil 
 
E seçeneği: 
Daha temel mesele Çalışma şartlarını değiştirmek için yeni planlar varkendır  
Yapı ve anlamca uygun değil 
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 ….. that the basic principle of collective ownership of rural land will remain unchanged 
 
A) In the past, many people in China feared  
B) The Chinese government had already decided 
C) Some politicians in China took part in a debate 
D) The Chinese Prime Minister has stated 
E) Chinese peasents held a protest meeting last Sunday 

 
 
 
Soru kökü: 
Kırsal alanların kollektif mülkiyet prensibinin değişmeden kalacağı(nı) ……….. 
 

Ne düşünmeliyim? 
Cümlenin nesnesi verilmiş, özne ve yüklemi ( S+V) isteniyor. Boşluktan sonrası, “that + cümle” olduğu için, 
yanına “that” alabilecek bir fiille biten seçenek aramalıyız. “that cümleciği”nin yüklemi  gelecek zaman (will) 
olduğu için seçenekteki fiil “past” olmamalı. 
 

 
 
A seçeneği: 
Geçmişte Çin’de birçok insan kırsal alanların kollektif mülkiyet prensibinin değişmeden kalacağından korktu 
 
Bu seçenek iki sebepten dolayı doğru değil. Birincisi, korkma zamanı (V2) ile bize verilen cümledeki yüklem (will 
remain) zaman olarak uyumlu değiiler. Korkma zamanı geçmişte olduğuna göre göre korkulan şey de geçmişte 
olmalı. İkincisi, insanlar mülkiyet haklarının değişmeden kalacak olmasından neden korksunlar?  
 
B seçeneği: 
Çin hükümeti Kırsal alanların kollektif mülkiyet prensibinin değişmeden kalacağına çoktan karar vermişti 
 
Bu seçenekte de zaman uyuşmazlığı var. Karar verme “had+V3” ile ifade edilmiş. Bu durumda değişmeden 
kalma ifadesi de “would” ile ifade edilmelidir. 
 
C seçeneği: 
Çin’de bazı politikacılar, Kırsal alanların kollektif mülkiyet prensibinin değişmeden kalacağı(nı) 
 tartışmasına katıldılar. 
 
Bu seçenek de zaman uyumu açısından uygun değil. Katılma zamanı “V2”, değişmeden kalma zamanı “will” . 
 
D seçeneği: 
Çin başbakanı Kırsal alanların kollektif mülkiyet prensibinin değişmeden kalacağı(nı) beyan etti. 
 
Cümle, hem anlamca hem de zaman uyumu bakımından doğru. 
 
E seçeneği: 
Kırsal alanların kollektif mülkiyet prensibinin değişmeden kalacağı(nı) Çinli köylüler geçen Pazar bir protesto 
yürüyüşü düzenlediler 
 
Görüldüğü gibi, iki cümle parçacığı ne yapı ne de anlamca birleşmiyor. 
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 ….. that bats use ultrasonic beams to follow insects through the dark 
A) A group of students are experimenting 
B) Scientists had wondered 
C) A great deal of evidence needs to be gathered  
D) It’s long been known 
E) Over the years, no scientist has questioned 

 
 
 
Soru kökü: 
Yarasaların ses üstü dalga demeti kullandıkları … 
 

Ne düşünmeliyim? 
Cümlenin nesnesi verilmiş, özne ve yüklemi ( S+V) isteniyor. Boşluktan sonrası, “that + cümle” olduğu için, 
yanına “that” alabilecek bir fiille biten seçenek aramalıyız 
 

 
A seçeneği: 
Bir grup bilim adamı Yarasaların ses üstü dalga demeti kullandıkları deney yapıyorlar. 
 
B seçeneği: 
Bilim adamları Yarasaların ses üstü dalga demeti kullandıkları merak etmişlerdi. 
Merak etme zamanı “had +V3” ile verilmiş. Bu durumda cümle içindeki diğer fiil de “past” olmak zorunda. 
Ayrıca, cümle anlamca doğru olabilmesi için “ that” yerine “whether” kullanılmalıydı. “kullanıp kullanmadıklarını 
merak ediyorlar” 
 
C seçeneği: 
Yarasaların ses üstü dalga demeti kullandıkları 
Çok büyük miktarda bilgi toplanılmalı 
Cümle anlamca mantıklı değil. 
 
 
D seçeneği: 
Yarasaların ses üstü dalga demeti kullandıkları 
uzun zamandır bilinmektedir. 
Hem anlamca hem de zaman açısından uygun. 
 
E seçeneği: 
Yıllar içerisinde hiçbir bilim adamı Yarasaların ses üstü dalga demeti kullandıkları sorgulamadı. 
Bu seçeneğin doğru olabilmesi için “that” yerine “whether” kullanılmalıydı. “kullanıp kullanmadıkları 
sorgulandı” 
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 ….whether it is a work of high quality or just a worthless piece of writing 
 
A) Today in Europe and America there is a tremendous outpouring of printed books from the 

publishers 
B) The appreciation of literature is surely concerned with judgement of complete Works 
C) The majority of Works of literature are lengthy novels, plays and poems 
D) Experienced literary critics can tell with some certainty from just the first paragraph of a novel 
E) The English language has resources which enable us to Express thoughts in different ways 

 
 
Soru kökü: 
Yüksek kalitede bir eser mi yoksa değersiz bir yazı parçası mı olduğunu …….  
 

Ne düşünmeliyiz? 
“whether”  kelimesi “-ıp…-ıpmadığı” yapısıdır ve ikilem veya belirsizlik durumu gösterir. Kendisinden önce 
uygun bir fiil veya sıfat gerekir.  
 

 
 
A seçeneği: 
Günümüzde Amerika ve Avrupa’da yayınevlerinden çok büyük miktarda basılı kitap çıkıyor Yüksek kalitede bir 
eser mi yoksa değersiz bir yazı parçası mı olduğunu 
 Görüldüğü gibi “whether” cümleciği bu seçeneğe anlamlı bir şekilde eklenemiyor. 
 
B seçeneği: 
Edebiyat zevki kesinlikle eksiksiz eserlerin değerlendirilmesiyle ilgilidir Yüksek kalitede bir eser mi yoksa 
değersiz bir yazı parçası mı olduğunu 
Görüldüğü gibi “whether” cümleciği bu seçeneğe anlamlı bir şekilde eklenemiyor. 
 
C seçeneği: 
Edebi eserlerin büyük bir çoğunluğu upuzun romanlar, oyunlar ve şiirlerdir Yüksek kalitede bir eser mi yoksa 
değersiz bir yazı parçası mı olduğunu 
Görüldüğü gibi “whether” cümleciği bu seçeneğe anlamlı bir şekilde eklenemiyor. 
 
D seçeneği: 
Deneyimli edebi eleştirmenler, bir romanın sadece birinci paragrafından belirli kesinlikle onun Yüksek kalitede 
bir eser mi yoksa değersiz bir yazı parçası mı olduğunu  söyleyebilirler 
Bu seçenek anlamca ve yapı bakımından uygun. 
 
E seçeneği: 
İngiliz dili, düşünceleri farklı bir şekilde ifade etmemizi sağlayan Yüksek kalitede bir eser mi yoksa değersiz bir 
yazı parçası mı olduğunu 
Görüldüğü gibi “whether” cümleciği bu seçeneğe anlamlı bir şekilde eklenemiyor. 
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Yapılması gerekenler. 
 
Cümlenin genel yapısını anlamaya çalış ve şunlara dikkat et: 
 

1)  İki cümle parçacığı arasındaki ilişkiyi çöz.  Zıtlık, sebep – sonuç, 
koşul, örnekleme, pekiştirme, niteleme (adjective clause), 
karşılaştırma yapılarından hangisi olduğunu bul.  

2) Her iki parçacıkta geçen isim ve zamirler birbirleriyle uyumlu 
olmalı. Örneğin, cümlenin bir tarafında “it” zamiri varsa diğer 
tarafında buna denk gelen tekil bir isim olmalı. 

3) Cümlenin bir bölümünde “this+noun” veya “such+noun” varsa, 
aynı “noun” türünden sözcük cümlenin diğer tarafında da 
olmalıdır. 

4) Zaman bağlacı varsa mutlaka zaman uyumu aranmalıdır. Diğer 
cümle tiplerinde de anlam açısından zaman uyumuna 
bakılmalıdır. 

5) “If” sorularında yapılar birbiriyle uyumlu olmalıdır.  
6) “Although/though/even though ve whereas/while” ile 

oluşturulan cümlelerde terslik veya zıtlık aranmalıdır. 
7) Paralel yapılarda /benzerliklerde “as veya just as… so” 

kullanıldığına dikkat edelim. 
8) Boşluktan sonra gelen ilk sözcük bir fiilse öncesinde özne yerine 

geçebilecek bir yapı gerekebilir. 
9) “Adjective clause”larda nitelenen sözcüğün tekilliğine veya 

çoğulluğuna ve zamanlara dikkat et. 
10) Kendisinden sonra ‘that + tam cümle” alan fiil, sıfat ve 

isimlere mutlaka dikkat et.  
11) Bütün cümlenin mantıklı bir anlam vermesi gerektiğini 

unutma.  
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