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PREPOSITION SORULARI 

1. “A given time”, belli bir zamanda anlamına gelir. 
Yani belli bir zaman içinde (in) bir kişi ekvatorda, 
daha üstteki enlemlerdeki (at) kişilere göre daha 
uzun mesafe yürürmüş. “At” bir şey veya kişinin 
yeri kesin belli olmadığında kullanılır. Örneğin 
“at school” diyoruz, çünkü kişi okulun tam olarak 
neresinde olduğunu bilmiyoruz.

Cevap: E 

2. Birisi için veya bir şey için (for) bekleriz. Dolayısı 
ile doğru yanıt A’dır. Soruda “Yaşamdaki (in) en 
iyi şeylerin beklemeye değer şeyler olduğunu 
söylüyorlar.”, deniyor.

Cevap: A 

3. Bu soruya göre Gugul Hindistan’da yetişen bir tür 
ağacın özüymüş ve ilaç, tütsü ve parfüm yapımında 
(in) kullanılırmış. İlk boşluğa ne geleceğini bulmak 
bu durumda önemli değil, çünkü “in” başka bir 
seçenekte yok. 

Cevap: D 

4. Çok kolay bir ilgeç / preposition sorusu. Penguenler 
karada uzağı göremezler (miyopturlar) ama 
suyun altında net bir şekilde görürler. Bu nedenle 
boşluklara C seçeneğindeki on / under ilgeçleri gelir.

Cevap: C 

5. Yıllardan önce “in” kullanıldığını ilkokul 4. Sınıf 
İngilizce dersinde öğreniyoruz. Bu nedenle doğru 
cevap A’dır.

Sorunun tam çevirisi: 1983’te Pekin’de neredeyse 
hiçbir otomobil yoktu, ancak üç milyondan fazla 
bisiklet vardı ve insanlar çocuklarını bisikletlerinin 
arkasında taşıyorlardı.

Cevap: A 

6. Burada doğru ilgeci (preposition) bulmamıza 
eylemin yönü kuralı yardım ediyor. İlk kez resim 
yapmak için eline fırçayı alan bir çocuğun resim 
kağıdı üzerinde ileri geri yaptığı hareketler çapraz 
yönlüdür. O nedenle A seçeneğindeki ikinci ilgeç 
“across” doğru olur.

Sorunun tam çevirisi: Çocukların boya ile ilk 
denemeleri, kağıt üzerinde ileri ve geri birçok ritmik 
fırçalama ile başlar.

Cevap: A 
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7. Yine kolay bir soru. “And” bağlacı ile bağlanmış 
iki şey arasındaki bir şeyden bahsederken ilgeç 
“between” olur. Burada Utah ile Colorado arasındaki 
sınırdan söz ediliyor.

Sorunun tam çevirisi: Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki en iyi fosil yerlerinden birisi, 
Colorado ve Utah eyaletleri arasındaki sınırı 
kapsayan Dinosaur Ulusal Anıtı’ndaki Morrison 
oluşum alanıdır

Cevap: C 

8. İlgeç / preposition sorularında eylemin yönü kuralı, 
“the + isim…the + isim” kalıbı “of” alır, co- ön eki ile 
başlayan fiiller “with” alır, V3’ten sonra veya Ving’ten 
önce “by” gelir, boşluk “and” ile bağlanmış iki 
isimden önce ise boşluğa “between” gelir, teknikleri 
kullanılır. Burada ilk boşluk “the + isim …..the + 
isim” kalıbı içinde olduğu için buraya “of”geleceğini 
tahmin etmek zor değildir. Bu ilgece sahip başka 
bir seçenek olmadığına göre ikinci boşluğa “on” 
gelecek. “On average”, ortalama olarak demektir. 
Bu cümlede deflâsyonun tanımı yapılmış. Nadiren 
de olsa bir ekonomide fiyatların yükselmekten çok 
düşmesi durumuna deflasyon denir.

Cevap: D 

9. “Responsible=sorumlu” sözcüğünün hangi ilgeçle 
kullanıldığını bilmeyen birisi, eylemin yönü kuralına 
göre ikinci boşluğa ne geleceğini tahmin edebilir. 
Burada sözü edilen kişi insanlığın sağlığınA zararlı 
aygıtlar geliştiren bir sanayi kolunun parçası olma 
sorumluğunu kabul ediyormuş. İngilizcede okul-a, 
iş-e, derken o yöne gittiğimizi anlatmak için “to” 
ilgeci kullanıyoruz. O nedenle E seçeneği doğru 
oluyor. Sorumluluk bir şey için duyulduğundan “for” 
alır.

Cevap: E 

10. Preposition sorularında da her zaman işe yaramasa 
da eylemin yönüne bakmak bizi doğru cevaba 
götürebilmektedir. İklim değişikliğinden doğan 
zararlar için yapılan başvurular (claims)ın faturası 
sigorta şirketlerini büyük maliyetlerle yüz yüze 
getirebilir.

Cevap: C 
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11. Bir öncekine göre biraz zor bir soru. Barkodun ne 
olduğunu anlatan bir cümle içeriyor. Bu cümlede 
bir tarama cihazından söz ediliyor. Bu cihaz 
bilgisayardaymış. Buna göre ilk boşluğa “in” veya 
“on” gelebilir. Bu yalnızca D’de var. Cihaz kodu, 
yani barkottaki bilgiyi çubukların kalınlıkları ve 
aralarındaki boşluklara göre (by) belirliyormuş.

Cevap: D 

12. İlgeç / preposition sorularında eylemin yönü kuralı, 
the + isim…the + isim, kalıbı “of” alır, co- ön eki 
ile başlayan fiiller “with” alır, V3’ten sonra Ving’ten 
önce “by” gelir, boşluk “and” ile bağlanmış iki 
isimden önce ise boşluğa “between” gelir, teknikleri 
kullanılır. Burada olduğu gibi ilk kelime eksikse 
buraya “with”, “to” veya “of” gelebilir. Bu soruda bu 
son açıklama işe yarıyor. Bir deniz kuşunun tanımı 
“with” yardımıyla sahip olduğu özelliklerden söz 
edilerek yapılıyor. Eylemin yönü kuralına göre bu 
özellikleri ile diğer deniz kuşları arasında en farklı 
olanıymış. 

Sorunun tam çevirisi: Parlak renkli gagaları ve 
ayaklarıyla Atlantik puffinleri, dünyanın en seçkin 
deniz kuşları arasındadır.

Cevap: E 

13. Eylemin yönü kuralı bizi burada kolayca doğru 
cevaba götürüyor. Bu cümlede hemşireliğin 
nasıl geliştiği, nerden nereye geldiği anlatılıyor. 
İlk satırdaki “from” başlangıç noktasını “an” ile 
başlayan kelimenin anlattığı yeri gösteriyor. Bu 
nokta hastaların belli bir sisteme bağlı olmaksızın 
bakılması işiymiş. Hemşireliğin geldiği noktayı ise 
ikinci boşluğa gelen “to” dan sonra, “a” ile başlayan 
isim anlatıyor. Bu noktada bilimsel bir meslekmiş. 
İlk boşluğa “of” geliyor çünkü bu boşluk yukarıda 
sözünü ettiğimiz “the” ları olmasa da iki ismin 
arasındadır.

Sorunun tam çevirisi: Hemşirelik, hasta bakımı 
için yapılandırılmamış bir meslekten bilimsel bir 
mesleğe dönüşmüştür.

Cevap: A 
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14. Eskiden zekanın yetişkin yaşlarımızda sabit 
olduğu düşünülürmüş ama yeni araştırmalar 
zekanın zamanla iniş-çıkışlar yaşayabileceğini 
gösteriyormuş. Bu açıklamaya göre en azından ilk 
boşluğa gelecek ilgeç açısından doğru gibi görünen 
iki seçenek var; D ve E. Yıllar boyunca, deyince 
for veya during kulağa ve eylemin yönü kuralına 
uygun geliyor. “Over time”, bir şeyin üzerinden 
zaman geçmesi eylemini anlatmak için kullanılıyor. 
O nedenle E seçeneği doğrudur.

Sorunun tam çevirisi: Eskiden zekâ, yetişkin 
yıllarımızda değişmez olarak kabul edilirdi, ancak 
yeni araştırmalar, zamanla azalıp artabileceğini 
gösteriyor.

Cevap: E 

15. Sovyetler Birliği’nin çöküşünden ve kapalı olan 
sınırların açılmasından sonra Gürcistan ve 
Azerbeycan’lı tüccarlar sınırları geçip hayatlarını 
kazanmak için Türkiye’ye geldiler, şeklinde 
çevirebileceğimiz bu cümledeki “Türkiye’ye” 
ifadesine bakarsak, eylemin yönü kuralına göre 
ikinci boşluğa “to” geleceğini tahmin edebiliriz. Bir 
yöne yapılan eylemlerde “go TO school” örneğinde 
olduğu gibi, “to” kullanılır. Gürcistanlıyım veya 
Azerbeycanlıyım derken “I am from Georgia / 
Azerbeijan.”, dediğimiz için ilk boşluğa da “from” 
gelmektedir.

Cevap: C 

16. Çok Türkçe kokan bir cümle. Olsun, bu durum 
hiç değilse cümleyi anlamamıza yardım ediyor. 
Ayakkabılarımızı veya terliklerimizi kapının önünde 
çıkarıyoruz. Bu nedenle “in front of” un olduğu E 
seçeneği doğru olmaktadır. Ayrıca “off” ta uzaklaşma 
çağrıştıran bir ilgeçtir. Ayağımızdan çıkardığımız 
şeyi uzakta bırakırız. 

Cevap: E 

17. “of” ilgeci çok sık sorulur. Bu sorunun seçeneklerinde 
de var. Pasif bir filden (be + V3) sonra “by” gelir, 
kuralımıza göre de D seçeneği doğru olur. Soruda 
yasa tarafından korunan yüksek öneme sahip deniz 
bölgelerinden söz edilmiş.

Cevap: D 
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18. Associated Press, herkesin bildiği dünyaca ünlü bir 
basın kuruluşudur. Basınla ilgili birçok kuruluşun 
birbiri ile (with) işbirliği oluşturması sonucu ortaya 
çıkmıştır. Aynı şekilde Türkçede de kullanılan 
“asosyal’, toplumun diğer üyeleri ile (with) iletişim 
kuramayan kişi demektir. Bu yüzden sorudaki 
“association” “with” alır. Hastanın kuş gribi olmuş 
hastalarla olan hikayesi de “of” alır. 

Cevap: E 

19. Bu bölüm sorularında hep yaptığımız gibi yine boz-
yap bulmacanın eksik parçasını arayalım. Bunun 
için sorular sorarak cümlenin çevirisini yapalım. 
“Anadolu köylerinde insanlar kışa hazırlığa Mayıs 
ve Haziranda, önce yakacak odun toplama ile (with) 
başlar, sonrada kışlık yiyeceklerin hazırlanmasıyla 
ta (right) Ekim’in sonuna kadar (to) devam ederler.” 
Bu nedenle doğru seçenek D’dir. 

Cevap: D 

20. İlgeç (preposition) sorularında kullanılan birkaç 
teknik var. Burada olduğu gibi eylemin yönü kuralı, 
V3 + by, by + Ving, “the + isim….the isim” yapıları 
“of” alır. Co-ön eki olan fiiller “with” alır. Uzaya 
sinyal yollamak içeriye doğru yapılan bir eylemdir. 
“into” nun olduğu C seçeneği bu nedenle doğrudur. 
Bu soruya göre ileride herkes uzaya sinyal 
yollayabileceği için galaksiler arasındaki iletişimi 
kontrol etmek mümkün olamayacakmış. O nedenle 
ikinci boşluğa da “among” geliyor. Unutmayalım 
ikiden çok şeyin arasında demek için “between” 
değil, “among” kullanılır.

Cevap: C


