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PREPOSITION SORULARI 

1. Burada bir tür virüsten söz edildiği için anlamakta 
zorluk çekebileceğimiz bir soru var. Korona 
virüslerinin adlarının nereden geldiği anlatılıyor. O 
yüzden eylemin yönü kuralına göre ilk boşluğa “from” 
geleceğini tahmin edebiliriz. Çünkü Türkçedeki “den 
/ dan” eki İngilizcede “from” ile karşılanır. Pek çok 
insan hayatlarında bir ara bu virüsleri alırmış. Bu 
hayatın içinde olan bir olay olduğu için de ikinci 
boşluğa “in” geliyor. Bu virüsler adlarını yüzeylerinde 
bulunan ve taca benzer yapılardan alıyormuş.

Cevap: D 

2. Burada Uluslararası Vencouver Film Festivali 
konu edilmiş. Bu festival Kuzey Amerika’daki en 
büyük 5 festivalden birisiymiş. Bu festival sırasında 
en azından 80 ülkeden gelen filmler 10 ekranda 
gösteriliyormuş. İlgeç (preposition) soruları da pek 
çok adaya zor gelmektedir. Ancak bu sorularda 
da eylemin yönü kuralı işe yaramaktadır. Filmler 
ekranın üzerinde oynayan görüntüler sayesinde 
izlenebildiği için ikinci boşluğa “on” gelmesi gerekir. 
Buna göre ilk boşluğa da “among” geliyor. Buna göre 
yukarıda adı geçen festival Kuzey Amerika’daki en 
büyük 5 film festivali arasındaymış.

Cevap: A 

3. Yine eylemin yönü kuralına göre kolayca 
yapabileceğimiz bir soru. Sessiz ve doğal bir çevre 
ve (iyi bir) arkadaş gurubu, hareketli yaşamımızı 
güçlü ve rahatlatıcı bir şekilde etkiliyormuş. Etki bir 
şey üzerine yapıldığı için seçeneklerin hangisinde 
“on” varsa doğru cevap o olacaktır. A seçeneğinde 
“on” yerine eş anlamlısı olan “upon” var. Buna 
göre ilk boşluğa da “with” geliyor. “With” cümleye 
beraberlik anlamı katıyor.

Cevap: A 
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4. Bu cümleye göre son birkaç yüzyıldır yaşanan 
karbon dioksit salımı, özellikle Sanayi Devrimi’nin 
başlangıcından beri Dünya atmosferindeki sera 
gazı miktarını arttırmış. Cümleyi bu kadar eksiksiz 
çevirsek bile yine de ilk boşluğa hangi ilgecin 
geleceğini tahmin etmek zor. Çünkü ilk bakışta 
seçeneklerin ilk kelimeleri arasında “-den beri” 
anlamına gelen bir sözcük yok. Ancak bizim 
FIDORS anahtarı dediğimiz anahtara göre A, D 
veya E doğru olabilir.

Bu anahtar for, In, During, Over, ve Since 
sözcüklerinin baş harflerinden oluşur. For ve Since 
tek başlarına, In, During ve Over ise “the last / the 
past” ifadesiyle beraber kullanılır. Bu ifadelerin 
olduğu cümlelerin fiilleri present perfect yapılır.

Bu cümlenin fiili o nedenle “has increased”. Şimdi 
ikinci boşluğa hangi ilgecin geleceğine bakalım. 
İlgeç sorularının pratik çözümü için önerdiğimiz ip 
uçlarından biri de “the + isim....the + isim” yapısıdır. 
Böyle bir yapının içine “of” gelmektedir. O nedenle 
doğru seçenek E olmaktadır.

Cevap: E 

5. Bu cümlede D vitamini nasıl aldığımızdan söz 
ediliyor. Çoğunu güneşten alıyormuşuz. Ancak balık 
yumurta ve kahvaltılık tahıllarda da bulunuyormuş. 
İlgeç sorularında deyim-fiil sorularında olduğu 
gibi eylemin yönü kuralı da işe yarar. Güneş ışığı 
cildimizin üzerine düştüğü için ilk boşluğa “on” gelir. 
D vitamin yukarıda saydığımız gıdaların içinde 
olduğu için ikinci boşluğa da “in” geliyor. Yani A 
seçeneği doğru oluyor.

Cevap: A 

6. Burada 1960’larda bütün dünyayı saran Hippi 
hareketinden söz ediliyor. Hareketin yönü sevgi ve 
barışa doğruymuş. O nedenle –e doğru anlamına 
gelen “towards” ilk boşluğa gelecek olan ilgeç 
olmaktadır. Batıda başlayan bu hareket Doğu’ya 
da yönelmiş. Demirperde’nin öbür tarafında 
da görülmüş. “On one side- on the other side” 
bağlaçlarını herkes bilir. O nedenle ikinci boşluğa 
“on” geleceğini de her aday tahmin etmiştir.

Cevap: E 
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7. Video oyunları oynamak beyin bölgesinde ses 
artışına yol açıyormuş. Bu bölgeler motor becerileri 
yanında, mekânsal yönelme, bellek oluşturma, 
statejik planlamadan sorumluymuş. Responsible 
sıfatının “for” aldığını herkes bilemeyebilir. Ancak 
ses artışı beynin içinde olduğu için ilk boşluğa “in” 
geleceğini bilmek için alim olmaya gerek yoktur.

Cevap: B 

8. Tarçının kan şekeri düzeyini düzenleyici bir özelliği 
varmış. Bunu insülini taklit ederek yapıyormuş. 
By’dan sonra Ving gelir kuralımıza göre A veya 
D seçeneği doğru olabilir. Ving yaparak, ederek 
anlamına gelir. Ilk boşluktan önce gelen help 
fiilinden sonra Ving gelseydi kan şekerini düşürerek 
neye yardım ettiği anlaşılmazdı. Tarçın kan şekerini 
düşürmede yardımcı oluyor ve bunu insülini 
taklit ederek yapıyormuş. O nedenle D seçeneği 
doğrudur.

Cevap: D 

9. Burada Eğer bir şey Öğrenmek istiyorsan şansın var, 
(çünkü) merak ettiğin şey hakkında içerik hazırlayan 
ve onu dünya ile bedelsiz olarak paylaşan biri vardır, 
deniyor. Bir şeyi bir ile paylaşma beraber yapılan 
bir eylem olduğu için “with” ile anlatılır. “At no cost” 
bedelsiz anlamına gelen bir deyimdir. O nedenle D 
seçeneği doğrudur.

Cevap: D 

10. Burada hücrelerimiz hakkında bilgi veren bir cümle 
var. 40.000 tanesi bir toplu iğne başına sığıyormuş. 
Surface, face-yüz kelimesinden türetilmiştir, yüzey 
anlamına gelir. Milyarlarca mikroskopik makine 
hücre yüzeyinin neresinde çalışır diye sorsak her 
halde altında diye cevap alırız. Seçenekler “altında” 
anlamına gelen sözcük C’deki “beneath” tir. Oradaki 
“on” da anlama uyuyor. 40.000 hücreyi toplu iğne 
başının üzerine koyabiliriz. Çünkü toplu iğne başının 
içi metalle doludur.

Cevap: C 

11. Burada insanın evrim sonucu iki ayakla yürümeyi 
öğrenme sürecinin nasıl gerçekleştiğini anlatan 
bir cümle bulunuyor. 6 milyon yıl önce yiyecek 
kaynaklarının arasındaki mesafelerin arttığı bir 
dönemde insanoğlu bu kaynaklara ulaşmak zorunda 
kalması onu iki ayak üstünde (on) yürümey-e (to) 
zorlamış. Eylemin yönü kuralına göre doğru cevap 
A seçeneği olmaktadır.

Cevap: A 
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12. Burada kuantum mekaniğinin nasıl başladığı 
anlatılıyor. Kuantum mekaniği basit bir fikirle 
başlıyormuş. Eylemin yönü kuralına göre bu yüzden 
ilk boşluğa “with” gelir çünkü beraber yapılan eylemler 
with ile anlatılır. İkinci boşluğa in geliyormuş. In ile 
beraber herhangi bir miktarda anlamına gelen bu 
deyim herkes tarafından bilinmeyebilir. Ancak yine 
de ilk boşluğu doğru tahmin ettiğinizden eminseniz 
veya başka bir soruda ikinci boşluğu doğru tahmin 
ettiğimizden eminseniz bu tek seçeneğe bakarak 
ta seçenek işaretleyebilirsiniz. Çünkü soruyu 
hazırlayan hocalar aynı ilgeci başka bir seçenekte 
kullanmaktadırlar.

Cevap: E 

13. İlk boşluktan önce gelen sözcük “resistance” bir 
şeye, birine karşı koymak anlamına gelir. O nedenle 
boşluğa “to” geliyor. “From ……to” ikili ilgeci de 
sıkça sorulan ilgeçlerden biridir. Burada olduğu gibi 
birisi çıkarılarak soru yapılır. Buna göre Afganlar 
Büyük İskender’den günümüze kadar yabancılara 
karşı direnç göstermişler.

Cevap: B 

14. Orta ve Güney Amerika’da yaşayan vampir 
yarasaların kuduz virüsü taşıdığı düşünülüyormuş. 
“Regard”, “as” ile kullanılan bir fiildir. O nedenle ilk 
boşluğa da “to” geliyor. 

Cevap: B 

15. Preposition / ilgeç sorularında eylemin yönü kuralı 
işe yarayabiliyordu. Örneğin take action, birine karşı 
önlem almak demektir. Karşı anlamına gelen ilgeç A 
seçeneğindeki “against” olduğu için doğru seçenek 
bu olmaktadır. Buna göre I. Dünya Savaşı’nı 
başlatan olay bir Sırp milliyetçisinin Arşidük Franz 
Ferdinand’ı öldürmesidir. Avusturya Macaristan 
İmparatorluğu bu olayın arkasında Sırbistan’ın 
olmasından şüphelenmiş. Onlara karşı eyleme 
geçmiş.

Cevap: A 
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16. Roma’daki kaldırım taşlarının kaynağının anlatıldığı 
bu cümlede eylemin yönü kuralından yardım 
aşıyoruz. Rise, yükselmektir. Yükselme bir yerden 
başlar bir yere doğru devam eder. Volkanik kaya 
olan bu taşlar dünyanın derinliklerinDEN çıkmış. İlk 
boşluğa bu yüzden “from” geliyor. Tepeler bir kentin 
arkasında olur. Çünkü dağlık bölgelerde şehirler 
veya diğer yerleşim yerleri tepelere yaslanır. O 
nedenle de ikinci boşluğa yine eylemin yönü 
kuralına göre “behind” geliyor. 

Cevap: D 

17. Burada Rus Facebook’u olan Vkontacte yasaklı 
siteler listesine konmazdı, anlamına gelen “would”lu 
yapı var. Bu hatayla olmuş. O hata olmasaydı diye 
başlayan bu cümlenin başındaki “but” bu anlamı 
vermek için “for” ile bir deyim oluşturur. Bir şeye 
yasak koymak “on” alır. O nedenle D seçeneği 
doğru olmaktadır.

Cevap: D 

18. İlgeç sorularında “(the) + isim .....(the) + isim” gibi 
bir takım klasik yapılardan yararlanmak yanında 
eylemin yönü kuralından da yardım alabilmekteyiz. 
Örneğin ilk boşluktan sonra Ving var. Bundan önce 
“by” gelir kuralını uygularsak ikinci boşluğa “with” 
geliyor. Macaristan, biyo-teknoloji devi Monsanto 
şirketine ve GDO’lu ürünlere karşı sert bir tavır 
takınmış. Bunu GDO’lu tohumlar ile (with) üretildiği 
anlaşılan 1000 dönüm mısır ürününü imha ederek 
(by) yapmış. 

Cevap: A 

19. Burada balina ve foklarının kanında oksijen 
depolayan bir protein olan Myoglobin’in nasıl bir 
madde olduğu anlatan bir cümle var. Bu canlılar 
oksijeni kaslarına (to) depoluyorlarmış. Bunu 
(kaslarında) biriktirerek / sıkıştırarak yapıyorlarmış. 
Kapalı bir yerde biriken veya sıkışan bir şey yukarı 
doğru yükselir. O nedenle ikinci boşluğa (up) uygun 
düşer.

Cevap: D 

20. Burada Sars’tan daha tehlikeli bir salgın hastalıktan 
söz ediliyor. Adı Ortadoğu Solunum Sendromu imiş. 
Aralarında iki İngilizin de bulunduğu çok sayıda 
doktor bu hastalık ile (with) mücadele etmek için 
Mısır’ın başkenti Kahire’ye gitmiş. Birisiyle, bir şeyle 
ilgilenmek anlamına gelen “deal” fiili, “with” alır. O 
nedenle doğru seçenek C’dir. Buna göre doktorlar 
Kahire’ye salgın sırasında (during) gitmiş. 

Cevap: C


