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1. Arjantin I Dünya Savaşı’nda yaptığı gibi II. Dünya 
Savaşı çıktığında (çıktığı sırada) tarafsızlığını ilan 
etmiş bu nedenle “at” ile başlayan C seçeneği doğru 
yanıt olmaktadır. Arjantin II. Dünya Savaşı’nın 
son aşamasında Almanya, İtalya ve Japonya’nın 
oluşturduğu birliğe savaş ilan etmiştir.

Cevap: C 

2. Bir şeye bağlı olmak, “depend on”, ondan bağımsız 
olmak “independent of” tur. Batı felsefesinde (in), 
ön bilgi bir takım deneyimlerden bağımsız olarak 
edinilen bilgidir. Son bilgi kavramı ise deneyimlerle 
elde edilen bilgi için kullanılır.

Cevap: B 

3. Homer’in Bizanslılar için ne anlam ifade ettiğini 
anlatan bu cümlede eksik edatlar E seçeneğinde. 
Ancak bu cümlede imla hatası var. Homer 
öznesinden sonra ve “the Byzantines” sözcüğünden 
sonra virgül olması gerekir. Bu cümle normal söz 
dizimine göre şöyle olmalıdır; For the Byzantines, 
Homer was...” Ya da “for the Byzantines” ifadesi, 
virgülsüz olarak cümlenin en sonunda yer almalıdır. 
Bu nedenle, bu soru bazı adayların kafasını 
karıştırmış olabilir.

Cevap: E 

4. From now on=bundan böyle kelimesinin bilenleri 
için kolay bir preposition / edat sorusuydu bu. İkinci 
boşluğa gelen “of” ta çok sorulan bir edattır

Cevap: D 

5. “Memleketimdeki insanlar” diye başlayan bu 
sorudaki ipucu, “eylemin yeri / yönü” kuralına göre 
bulunabilmektedir. Bu cümle aslında Memleketim 
de (in) yaşayan insanlar- people who live in 
my hometown, şeklindeki bir sıfat cümlesinin 
kısaltmasıdır. İkinci boşluğa gelen “on” ilgeci, 
“depend” ve onun eş anlamlısı “rely” fiillerinin 
ilgecidir. Bu iki fiil, based on, count on, draw on gibi 
eş anlamlılarıyla beraber sınavlarda çok sorulur. 
Bir şeye dayanmak, bize eylemin yeri / yönü olarak 
dayanma bir şeyin üzerine yapıldığı için, “on” 
ilgecinin doğru olduğunu göstermektedir.

Cevap: D 
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6. Susan çok üzgün göründüğü için John onu bir 
öykü okuyarak neşelendirmek istemiş. Neşelenen 
bir insan ne yapar, yerinden fırlayıp, hoplayıp, 
zıplamasa bile en azından yerinden kalkar. 
Bu da yukarı doğru bir eylemdir. O nedenle A 
seçeneğindeki “up’, cheer fiiline anlam katan ilgeç 
olmaktadır. Ving’ten önce de “by” gelir.

Cevap: A 

7. Burada az önce ilgeçler hakkında yaptığımız 
açıklamalardan iki tanesini doğrulayan bir soru 
var. İlk boşluğa “a + isim (here)….isim” yapısından 
dolayı “of” geliyor. İkincisine ise “V3 + by” yapısına 
göre ilk anda “by” gelebileceğini sanıyoruz ama 
seçeneklerde “by” yok. Hem de bunun için V3 
eyleminin boşluktan sonra gelen isim tarafından 
yapılması gerekiyor. O nedenle bize ikinci boşluk 
için ipucunu eylemin yapıldığı zaman veriyor. 
İngilizcede günlerden önce “on” kullanıldığı için 
“doğum gününde” ifadesi de “on” alıyor.

Cevap: C 

8. İlgeç (preposition) sorularında temel birkaç ipucu 
dışında eylemin yönü kuralına bakabiliriz. Her 
ne kadar diller arasında ilgeç kullanımı arasında 
benzerlikler çok fazla olmasa da bu teknik te işe 
yarar. Klasik kalıplar, V3’ten sonra “by’, “By” dan 
sonra Ving, gelir. Co- ön ekiyle başlayan fiillerin 
ilgeci “with” olabilir. “The + isim…..isim” şeklinde 
bir isim tamlaması varsa “of” olur. En iyisi fiilleri 
ezberlerken ilgeçleri ile beraber ezberlemektir.

Bu soruya gelince. Burada bu teknikler pek işe 
yaramıyor. Bu cümlede kabile gelenekleri için (for) 
duyulan hayranlık ile onlardan (of) anlama söz 
konusu edilmiş. O nedenle doğru seçenek D’dir.

Cevap: D 
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9. Bu cümleyi Türkçeye çevirdiğimizde ortaya “Pek 
çok büyük ressam denizden çok etkilenmiş ve 
çok değişik biçimlerinin tablosunu yapmıştır.”, 
cümlesi çıkar. Cümlemiz diller arasındaki farklılıktan 
dolayı, “denizler tarafından etkilenmiştir, şeklinde 
çevrilemezdi. O nedenle klasik ipucumuz olan 
V3’ten sonra “by” gelir kuralımızı uygulamak daha 
doğrudur. Burada pasif cümlelerde kullanılan 
“by” doğru cevap. Ancak soru hazırlayan hocalar 
arada bir şaşırtmaca veriyorlar. Yani V3’ten sonra 
mutlaka “by” gelecek diye kesin bir kural yok. Mart 
2010 ÜDS Sosyal Bilimler Testi’nde böyle bir soru 
vardı. Pek çok kişi soruyu iyice okumadan “by” ı 
işaretlemişti. Ancak “by” ın doğru olabilmesi için 
V3 eyleminin “by” dan sonra gelen isim tarafından 
yapılıyor olması gerekir. O ÜDS sorusu şöyleydi;

The 2010 Nobel Prize --- chemistry was awarded 
---- three chemists all studying carbon compounds.

A) for / to B) in / by C) about / from 

D) on / for E) of / among

Pek çok kişi doğru seçenek olarak B’yi işaretlemiş 
ve sonra da Dilforum’da günlerce doğru seçeneğin 
o olması gerektiğini ileri sürmüşlerdi. Kimse kendine 
kendine Nobel ödülü veremez. Burada 2010 yılı 
Kimya Nobel ödülü, karbon bileşiklerini inceleyen üç 
kimyacıya verildi deniyor. Ödülün kimin tarafından 
verildiği biliniyor zaten. O nedenle pasif cümlelerin 
%90’nında olduğu gibi burada da “by’a ihtiyaç 
yoktu. Pasif cümle zaten eylemin kimin tarafından 
yapıldığının önemli olmadığı, onun yerine eylemin 
yapıldığı varlığın önemli olduğu durumlarda 
kullanılır.

Cevap: E 

10. Bu sorudaki ilk boşluğa ne geleceği konusunda 
eylemin yönü kuralını uygulayalım. Bu cümlenin 
öznesini iki şekilde çevirebiliriz; “Kuzey kutbu 
dünyaki / dünya üzerindeki bir kaç bölgeden biridir.” 
Bu durumda C’deki “in” ile D’deki “on” doğru olabilir. 
Bu durumda ikinci boşluğa ne gelebileceğini tahmin 
etmemiz gerekiyor. Bu boşluk bir V3 ten sonra 
geliyor, sonrada bu V3 eylemini yapan kişilerin adı 
(solo explorers) var. O zaman buraya “by” gelir. Bu 
durumda D seçeneği doğrudur. 

Cevap: D 
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11. Ana fark diye başlayan bu soruda, fark iki şey 
arasında olacağı için ilk boşluğa “between” 
geleceğini tahmin etmek çok kolay. D seçeneğinin 
ikinci ilgeci “of” ta yukarıda onun hakkında 
söylediğimiz kurala uygun. Sadece a / an / the yerine 
onlarla aynı gramatik işleve sahip olan “other” var.

Cevap: C 

12. Bu ilgeç / preposition sorusunda kolay bir ipucumuz 
var; The + isim ---- isim, şeklinde bir grup sözcük 
olduğunda boşluğa “of” gelir. “The” yerine “a” veya 
“an” de olabilir. Bunun yanında ilgeçlerin anlamlarını 
da bilmek gerekir. Mesela burada E seçeneğindeki 
“through” nun “–nın aracılığı ile” veya “arasından” 
anlamına geldiğini bilmeyen bir aday, the + isim + of 
kalıbını buraya da uygulayabilir.

Bu soruda, bir yazarın hayatının (of) büyük bir 
kısmını geçirdiği Missisipi vadisi pek çok öyküsü 
için (for) alt yapı oluşturmaktadır, deniyor.

Cevap: B 

13. Eylemin yönü kuralına göre “Antartika’da buzullar 
denizin neresine çöker?”, diye sorarsak alacağımız 
cevap B seçeneğindeki “over” ile D’deki “on” olabilir. 
Ancak ikinci boşluğa “for gelirse “Buz dağları denize 
çöktükçe / çökerken (bu arada) bilim adamları bu 
durumun deniz seviyesinin yükselmesi için (for) ne 
anlama geldiğini bulmaya çalışıyorlar.”, şeklinde 
anlamlı bir cümle çıkar. “Mean” fiilinden sonra “to” 
gelmesi ancak bir şeyin bir kişi için bir anlam ifade 
etmesi durumunda kullanılır. Örneğin “You mean 
everting to me.”

Cevap: D 

14. Bu sorunun fiili “combine”, “co-” ön eki ile başlıyor. 
Bir şeyi başka bir şey İLE bağladığımız için 
seçeneklerde WITH arayalım. Bu yalnızca C’de var. 
Chaucer (Çosır) şair olarak başarılıymış; çünkü aldığı 
iyi eğitim İLE sıradan insanların günlük yaşamına 
duyduğu tutkulu sevgiyi birleştirebiliyormuş.

Cevap: C 
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15. Pek çok açıdan bütün yetkililerden kuşku duyan bir 
ergen söz konusu edilmiş burada. “YetkililerDEN” 
sözcüğüne bakarak “from” demek kolay değil, 
çünkü o doğru olsa bile “by many ways” kulağa 
doğru gelmiyor. Sırasıyla birşeyDEN korkmak, 
bıkmak, haberdar olmak, yoksun olmak anlamına 
gelen, afraid of, tired of, aware of, deprived of 
sözcükleri gibi “sceptical of’ta Türkçedeki “DEN / 
DAN” ilgecinden farklı bir ilgeç olan “of” almış.

Cevap: D 

16. Önemli İtalyan film yapımcıları Hoollywood’tan 
(from) ders alıyorlar ve daha iyi teknolojilere ve 
daha heyecan verici efekt (cihazlarına) yatırım 
yapıyorlar. Bir şeye yatırım yapmak, o işe para 
yatırmak demek. Bu içeri doğru yapılan bir eylem 
olduğu için ilgeci “in” olur. Aslında fiilin önündeki 
ek te bu eylemin yönünün nereye doğru olduğunu 
anlatıyor. Böyle pek çok fiil vardır. “In” ön eki 
alanlara örnek verecek olursak, include, interested, 
increase, intervene, intent, income, indicate, indoor, 
infect, influnce, inform, inhale, inherit, injure, insight, 
inspire, inspect, instinct, instruct, interpret, involve, 
invest, bu şekilde oluşturulmuş fiillerdir. İpuçlarımız 
doğru cevabın E olduğunu gösteriyor.

Cevap: E 

17. İkinci boşluğun önündeki “covered” V3 olduğuna 
göre buraya “by” gelebilir. Bu kaplama işini “by” 
dan sonra gelen isim olan okyanus yaptığına göre 
ilk tespitimiz doğru. O zaman ilk boşluğa da “with” 
geliyor. İkisini birlikte okuyunca burada, Yüzeyinin 
%70’ini kaplayan okyanusu ile dünya gerçekten 
mavi bir gezegendir, şeklinde anlamlı bir cümle 
oluşuyor.

Cevap: A 
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18. İlgeç (preposition) sorularında kullandığımız birkaç 
teknik var. Örneğin buradaki gibi boşluk ilk kelime 
ise seçeneklerde “with” veya “to” ararız. Bu C’de var. 
İkinci boşluğa “of”un geleceğini gösteren ipucu ise iki 
ismin arasında olması. Genellikle “a / the + isim……
(the) + isim” şeklindeki yapılar sahiplik bildirir. O 
nedenle boşluk “of” alır. Burada “Matbaanın icadı ve 
kağıt yapım metotlarının gelişmesi ile bilginin hızla 
yayılması mümkün oldu, deniyor.

Cevap: C 

19. Bu soruda da az önceki gibi ilk kelime soruluyor. 
Ancak seçeneklerde “with” veya “to” yok. FIDORS 
anahtarındaki “in / during / over the last / past + 
zaman birimi” kalıbı ile kullanılıyordu. Bu soru da 
böyle bir kalıpla başlıyor. Fiil, FIDORS anahtarının 
fiili olan “has + V3”. O zaman bu kalıptaki üç ilgeçten 
biri olan “over”, A seçeneğinde var. Burada “Bu 
teknik son 50-60 yıldır, çeşitli başarı düzeyleri ile 
kullanılmaktadır.”, deniyor. 

Burada şunu da hatırlatalım. İlgeç sorularında 
boşluktan önce V3 varsa, “by” doğru olur, diyoruz 
ama bir koşula göre; bu V3 eyleminin by’dan sonra 
gelen isim tarafından yapılması gerekir. Şöyle ki;

The match was cancelled by THE REFEREE.

(Maç hakem tarafından iptal edildi.)

Seçeneklerde “by” yoktu, ama olduğu zaman bu 
özel duruma dikkat edelim.

Cevap: A 

20. Uzaya yapılan en pahalı yolculuk diye başlayan 
bu ilgeç (preposition) sorusunda eylemin yönü 
kuralını kullanabiliriz. Uzay aracı uzayın içine 
doğru gittiği için “into” doğru ilgeç olmaktadır. Bu 
yolculuk 8 gün boyunca sürdüğü için “for” da doğru 
ilgeçtir. For, FIDORS anahtarında da vardır. For 
boyunca anlamına geldiği zaman present perfect 
dışında geniş, geçmiş ve gelecek zamanlarda da 
kullanılabilir. Unutmayalım.

Cevap: D


