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PREPOSITION SORULARI 

ÇÖZÜM - 3

1. İlgeç sorularında çok işe yarayan “V3 + by” yapısı 
bu defa çok kişiyi yanılttı. Unutmayalım, hiçbir teknik 
%100 doğru cevaba götürmez. %10-15 oranında 
istisnalar da vardır. V3’ün “by” alabilmesi için bu 
fiilin “by” dan sonraki kişi(ler) tarafından yapılması 
gerekir. Burada Nobel kimya ödülü üç kimyacı YA 
(to) verilmiş, üç kimyacı tarafından değil. Bu ödülün 
kimin tarafından verildiği belli olduğu için burada “by” 
a gerek yok. Daha da önemlisi pasif cümlelerde “by” 
kullanmak kuralmış gibi öğretiliyor. Aslında eylemi 
yapan çok önemli olmadıkça pasif cümlenin sonuna 
“by” getirilmez. Örneğin “Exam results have been 
announced= Sınav sonuçları açıklandı”., cümlesinin 
sonuna “by the teacher” getirmek gerekmez. 
Açıklama işini zaten öğretmen yapar.

Cevap: A 

2. Burada uzaya doğru yapılan bir eylem söz konusu. 
“into” o yüzden doğru. Burada atmosferin en üst 
tabakası olan eksozfer (ondan önceki tabaka olan) 
termosferin üzerinde (above) bir yerlerden başlayıp 
uzayın içlerine doğru incelerek devam ettiğinden 
söz ediliyor. 

Cevap: D 

3. Egsersiz yoluyla kilo vermek söz konusu olduğundan 
“by means of” ile eş anlamlı olan “through” doğru 
cevap. 

Cevap: D 

4. Eylemin yönü kuralına göre bu sorunun ilk ilgeci 
“from” dur. Çünkü emerge, bir şeyDEN doğmak, 
çıkmaktır. 

Cevap: E 

5. Aynı kurala göre doğru cevap D. İklim değişikliği 
konusundaki kaygının çoğu sera gazı etkisi ile 
ilgiliymiş. Bir konu üzerine (ON / OVER) duyulan bir 
kaygıdan söz edildiği için D doğru . Ayrıca, center 
fiilinin around alması da doğal. İklim değişikliği 
kaygısının merkezinde sera gazı etkisi var, etrafında 
(around) diğer etmenlerin yarattığı kaygılar. 

Cevap: D 
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6. İlgeç sorularında da dikkatli olmayanlar için 
çeldiriciler vardı. Örneğin daha önce yapıldığı gibi 
yine boşluklardan biri V3’ten sonra. Bunu görenler 
cümleyi okumadan hemen “by” ı “yapıştırmışlardır.” 
Hâlbuki oraya “by” gelebilmesi için V3 fiilini ondan 
sonra gelen ismin yapmış olması gerekir. Çünkü 
“by” tarafından anlamındadır ve pasif cümlelerde 
ancak ve yalnızca eylemi yapan da önemli olduğu 
durumlarda kullanılır. Burada eylemin yönü kuralına 
göre boşluğa “with” gelecek, çünkü çocuklar 
dünyaya doğuşsal bilgiler ile donatılmış olarak 
gelirler. O nedenle D seçeneği doğruydu.

Cevap: D 

7. İlgeç sorularına da bir çeldirici yetmemiş ikincisini de 
koymuşlar. Halk Diş Sağlığı hizmeti belli bir hedef 
topluluğa verilen bir hizmetmiş. O nedenle eylemin 
yönü kuralına göre ilk boşluğa “to” geliyor. Buradaki 
V3 formunda bulunan “delivered” a bakarak ta 
pek çok aday D’yi işaretlemiş olabilir. Az önce 
açıkladığımız nedenden dolayı D olamaz. İkinci 
boşluğun olduğu yerde bu yardımın bölgesel veya 
ulusal boyutta yapıldığı söyleniyor. Base, depend 
ve rely fiilleri gibi “on” alır. Yani bir şeyi başka bir 
şeye dayandırmak anlamına gelir. On a X basis, X 
temelinde anlamına gelir.

Cevap: C 

8. Burada tarımda motor kullanımı ele alınıyor. Bir 
alanda yapılan bir şey olduğu için ikinci boşluğa “in” 
geliyor. İlk boşlukta ilginç bir yapı var; “be of”. Bu 
sözcük “have” ile eş anlamlıdır. Burada “Tarımda 20. 
yüzyıldaki gelişmelerin hiçbiri motor kullanımındaki 
hızlı gelişmeden daha fazla öneme sahip değildir.”, 
deniyor.

Cevap: E 

9. Öyküler, masallar bir şey hakkında (about) olur. Bu 
nedenle ikinci boşluğa “about” ilgeci gelir. Uçakla 
(on) yolculuk yapan insanlar, diye başlayan bu 
sorudaki boşlukları bu nedenle C seçeneğindeki 
ilgeçler doldurur.

Cevap: C 
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10. FİDORS tekniğine göre içinde for, since, so far, in / 
during / over the last.., sözcüklerini içeren cümlelerin 
fiili (Have V3) oluyordu. Bu soruda fiil zaten bu 
şekilde verilmiş. Bizden, onu kullanmayı gerekli 
kılan bu sözcüklerden birini bilmemiz istenmiş. 
Bunlardan “for” A seçeneğinde var. Doğru seçenek 
o zaman budur.

Cevap: A 

11. Bu soru, V3’ten sonra “by” gelir, kuralımıza göre 
kolayca çözülmektedir. Buna göre doğru cevap A 
seçeneğidir. “On behalf of” adına, namına anlamına 
gelmektedir.

Burada hükümetlerin dış politikalarının, devletler 
ve kendi adına hareket eden yerel hükümetler 
tarafından (by) alınan karalar, belirlenen değerler 
ve peşinde koşulan amaçlardan oluştuğu, 
söylenmektedir.

Cevap: A 

12. Doğru yanıt D’dir çünkü Kaliforniya’da bir mahkeme 
Havai sahillerinin açıklarında balina ve yunusların 
korunması için askeri tatbikat sırasında güçlü sonar 
cihazlarının kullanımını yasaklamış. Türkçede 
kullanılan “off-shore” bankacılık teriminden de 
esinlenerek sahil anlamına gelen “the coast” tan 
önce “off” gelebileceğini tahmin edebilirdik.

Cevap: D 

13. “Of” ilgeci çok sorulur. Burada da var. İki isim 
arasında boşluk varsa ve ilki ikincisinin sahip 
olduğu bir şeyse “preposition” “of” tur. Bazı kanser 
türleri için en iyi terapi ameliyat, radyasyon ve 
kemoterapinin bir arada verilmesi (kombinasyonu) 
dir. 

Cevap: C 

14. Yine dar kapsamlı hızlı soru çözme tekniklerimizden 
biri olan “V3 + by”, ın işe yaradığı bir soru ile 
karşılaştık. Pasif / edilgen cümlelerde eylemin kimin 
tarafından yapıldığı da söyleniyorsa, bu fiilden 
sonra “by” ile anlatılır.

Cevap: B 

15. Eylemin yönü kuralına göre insanlar yeni bir yerE 
taşınırlar. Yani o tarafa doğru giderler. TO veya 
TOWARDS böyle durumlarda kullana-bileceğimiz 
ilgeçtir. O nedenle E doğrudur. Burada ilk boşluğu 
bulmak daha zor, çünkü savaştan sonra da (after), 
savaşta (in) da savaş sırasında da (during) denebilir. 

Cevap: E 
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16. The + isim ……… isim, şeklinde bir yapı varsa, 
seçeneklerde “of” arıyorduk. O nedenle A doğrudur. 
Burada kişiden (from) kişiye (to) değişen bir şeyden 
söz ediliyor. 

Cevap: A 

17. Bu soruda bir bağlantıdan söz ediliyor. Bağlantı 
iki şey arasında olacağından ilk boşluğa D 
seçeneğindeki “between” gelmektedir. Bu soruda 
kelimelerinin okunuşu ile yazılışı arasında bağlantı 
olan dillerden söz ediliyor. İtalyanca ve İspanyolca 
böyle diller olduğu için insanlara öğrenmesi kolay 
geliyormuş.

Cevap: D 

18. Yine tıp alanıyla ilgili bir konu var burada. Bu yılki 
Nobel Tıp ödülünün kime verildiği anlatılıyor. Ödül 
üç Amerikalı araştırmacının olmuş. Bu kişiler 
vücudun kromozomları genetik bir kusura karşı nasıl 
koruduklarını keşfetmiş. Eylemin yönü kuralına göre 
“-e karşı” ifadesinden hareketle doğru seçeneğin 
“against” ilgecinin olduğu C seçeneği olduğunu 
söyleyebiliriz.

Cevap: C 

19. Çevreye zararlı etkilerini kabul etmesine rağmen 
Çin dünyanın en büyük hidroelektrik santralini inşa 
etme (planını) kabul etti, şeklinde çevrilebilecek 
bu cümlede eksik kelimeler ilgeçler. Eylemin yönü 
kuralına göre etki bir şeyin üzerine yapılacağı için 
ikinci boşluğa “on” uygundur. Bu da A seçeneğinin 
doğru olduğunu gösterir. “the + isim…. the + isim” 
şeklindeki yapılar “of” alır, kuralıda “on” ilgecinin 
doğru seçim olduğunu gösterir.

Cevap: A 

20. Pek çok okuyucu Fitzgerald’ın kendisi ile ünlü 
romanı The Great Gatsby arasında baştan sona 
pek çok bağlantı olduğunu anlamaktadır, şeklinde 
çevrilen bu cümlede eksik ilgeçler “to” ve “between” 
olmaktadır. “Co-” ön eki, iki varlığın beraber yaptığı 
eylemleri anlatır. İki kişi arasındaki bu ilişki de 
“between” ile anlatılır. Eylemin yönü kuralına göre 
bir şeyDEN (from), bir şeyE (to) yapılan eylemler bu 
ilgeçleri alır.

Cevap: E


