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PREPOSITION SORULARI 

1. Burada ilginç bir sıfat cümlesiyle başlayan ve 
paragrafın ilk cümlesinden alınmış bir cümle var. Bu 
sıfat cümlesiyle ilgili olarak daha önce de verdiğimiz 
örnek cümleyi burada tekrarlayalım.

İstanbul, which is situated between Asia and Europe, 
is a beautiful city., normal bir sıfat cümlesidir. Ancak,

Situated between Asia and Europe, İstanbul is a 
nice city., aynı cümlenin devrik olarak dizilmiş ama 
yine de anlamı değişmeyen versiyonudur. Bu yeni 
haliyle sıfat cümlesi Türkçedekilere benzemektedir. 
Çünkü sıfat cümleleri Türkçede İngilizcenin tersine 
nitelediği isimden sonra değil, normal sıfatlar gibi 
nitelediği isimlerden önce gelir.

Burada Ronald Topor’un Kiracı adlı romanından söz 
ediliyor. Fransızca yazılmış. O nedenle ilk boşluğa 
“in” geliyor. İkinci boşluk iki isimin ortasında olduğu 
Için burada da çıkarılmadan önce “of” varmış.

Cevap: A 

2. Bu cümleye göre her yıl yüzbinlerce insana kanser 
teşhisi konuyormuş. Her birinin kendi belirtileri 
teşhis ve tedavi yöntemi olan 200 çeşit kanser 
varmış. Bu ifadenin içinde bulunan ilgeçleri tahmin 
etmek kolay değil. Çünkü eylemin yönü kuralına 
uymuyorlar. Sayısal bilgi veren kelimelerden önce 
“about”, “around”, by, some, nearly, vb. yaklaşık 
anlamına gelen sözcükler kullanılıyordu. Bunlardan 
bazılarının preposition (ilgeç) görevleri de olduğu 
için burada kullanabiliriz. Yaklaşık anlamına gelen bu 
sözcüklere en yakın anlamlı ilgeç D seçeneğindeki 
“over”dır. 200 rakamı onunla beraber “iki yüzden 
fazla” anlamına gelir. Kesin bir sayı olmadığına göre 
bu da yaklaşık anlamına gelmektedir. Bu durumda 
ikinci boşluğa “with” gelmektedir.

Cevap: D 

3. Öncekine göre kolay bir ilgeç sorusu. Çünkü pek 
çok kişi “regard” fiilinin “as” aldığını bilir. Bilmeyenler 
de eylemin yönü kuralına göre ikinci boşluğa “to” 
geleceğini tahmin eder. Çünkü Türkçede de bir 
şey başka bir şey-e (alternative) veya bir şey-in 
(of) alternatifi olur. Seçeneklerde ikinci ilgeç olarak 
sadece “to” olduğuna göre o zaman A seçeneği 
doğru olmaktadır. Buna göre çok sayıda Avustralyalı 
kanguru eti yemek istemezmiş ama pek çok şef 
bu eti lezzetli bulur, dana veya domuz etine çevre 
açısından alternatif olarak görürmüş.

Cevap: A 
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4. İlgeç soruları genel olarak kolaydır ama burada 
olduğu gibi bazen zor da olabilir. Batı Avrupa›nın üç 
büyük buğday üreticisi ülke olan Fransa, Almanya 
ve İngiltere›nin üretimlerinde artış son on yılda 
az olmuş. Diğer ülkeler ise tahıl üretiminde yakın 
zamanda limitlerini zorlayacaklarmış. Cümleyi 
böyle çevirdik ama bakalım ilgeç olarak boşluklara 
ne gelecek? Üretimde artış bir etkinliğin içinde 
yapılan bir şeydir. O nedenle ilk boşluğa “in” gelir. 
Bu durumda ikinci boşluğa gelecek olan “for” bir 
şey için konulan sınırları anlatmada kullanılan ilgeç 
olmaktadır.

Cevap: A 

5. Investigate araştırma yapmak demektir. 
Araştırmasını yaptığımız şeyin içine bakarız 
genellikle. O nedenle bu fiilin ön eki “in”dir. O 
nedenle de “into” ilgecini alır. İktidarda olmak 
“power” güç kelimesi ile anlatılır. Ama iktidar sahibi 
kişi bir koltuğun üzerinde oturduğu için o kişi için 
iktidarda demek amacıyla power ismiyle “on” ilgeci 
kullanılır.

Cevap: D 

6. Buradaki cümleye göre kahvaltı yapmayanlar güne 
kahvaltıyla başlayanlardan %27 oranında daha 
fazla kalp sorunu yaşıyorlarmış. Skip atlamak 
demektir. Preposition alan bir fiil değildir. Bazı 
fiillerin preposition’ı içindedir. Örneğin “avoid” bir 
şeyden sakınmak anlamına gelir ama “from” almaz. 
Aynı şekilde “hate” bir şeyden nefret etmektir ama o 
da bu anlamı vermek için “from” a ihtiyaç duymaz. 
İkinci boşluğa güne bir yemek ile başlayanlar 
demek için “with” geliyor. O nedenle doğru seçenek 
C oluyor.

Cevap: C 

7. Bu soruda ilk boşlukta aslında bir deyim-fiil var. 
Şeker ve nane yağları gibi tatlandırıcılar kolaylıkla 
parçalanırmış ve kısa sürede vücuttan atılırmış 
(ex- ön eki dışarı doğru yapılan bir eylemi anlatır). 
Parçalanan şey aşağı doğru düştüğü için ilk boşluğa 
“down” gelir. O zaman ikinci boşluğa da “for” gelir. 
Onu da anlam testinden geçirebiliriz. Sebze yağları 
veya gliserin gibi yumuşatıcılar sindirim sitemi için 
problem çıkarmazlarmış.

Cevap: A 
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8. Materyalizm toplumda sahip oldukları şeyler 
yardımıyla statü ve anlam arayanlar için kötü 
olabilirmiş. Aynı zamanda da sırf zevk olsun diye 
mal mülk edinen tüketicilere yararı olabilirmiş. İlk 
boşluğa, yardımıyla veya sayesinde anlamına gelen 
bir ilgeç geliyor. Bu A seçeneğindeki “throught” dur. 
“For pleasure” da zevk için anlamına gelir.

Cevap: A 

9. İlgeç sorularında en fazla işe yarayan teknik 
eylemin yönü kuralıdır. Bunun için cümleyi eksiksiz 
çevirmek işimizi kolaylaştırır. Burada ilk boşluk için 
cümle başında kullanılan ilgeçlerden “of” ve “with” 
var. Yalnız bu cümlede cümle başındaki ifade virgül 
yardımıyla içeri kaydırılmış. Normal olarak bu 
cümlenin öğeleri;

---- all the baths in Budapest, Danubius Health 
Spa, Margitsziget thermal spa is among the most 
modern, but least atmospheric, and it is on Margaret 
Island where ….., şeklinde dizilir. Cümle başındaki 
“all” ve içindeki “the most” boşluğa “of” geleceğini 
göstermektedir. Bu adada kaya tuzu olan bir mağara 
varmış. O nedenle “tuzlu mağara” anlamını vermek 
için “with” kullanılmış.

Cevap: A 

10. Burada da okuyup anlaması pek te kolay olmayan 
bir cümle var. O zaman teknik kullanalım. İlk 
boşluk iki ismin arasında. Bu durumda boşluğa “of” 
gelebilir. C seçeneğinin ikinci ilgeci “in” de ikinci 
boşluğa uyar. Çünkü Edmond Duranty yenilikçi bir 
stilde yazmış.

Cevap: C 

11. İnsan beyni aktivitesindeki benzerlik ve genel 
olarak sosyal zekâdaki paralellikler önemlidir diye 
başlayan ve çünkü diye devam eden bir cümle var 
burada. Bu özelliklerimiz 300 milyon yıl önceki ortak 
atamızdan sonra gelişmiş olabilirmiş. Yani bugünkü 
insanla o günkü insan arasındaki benzerlikler 
anlatılmış. “Similar” sıfatı “to” alır. “Genel olarak” 
deyiminin karşılığı ise “in general”dır. Bu yüzden B 
seçeneği doğru olmaktadır. A’daki “between” iyi bir 
çeldiricidir. Çünkü “……isim and isim” şeklindeki bir 
söz diziminde boşluğa genellikle “between” gelir.

Cevap: B 



www.pelikanyayinevi.com.tr

ÇÖZÜM - 5
PREPOSITION SORULARI 

12. Bu soruda bütün dünyanın pek çok kentinin sorunu 
olan gecekondular konu ediliyor. O nedenle ilk 
boşluğa “of” geliyor. One of, some of, much of, 
most of gibi kelimelere İngilizce gramer kitaplarında 
“partitives” denir. Bu kelimeler bir bütünün bir kısmı 
hakkında bilgi vermek için kullanılır. Cümlenin ikinci 
kısmında gecekondular için kötü yapılar olmasına 
rağmen gezegenimizin milyonlarca yoksul halkına 
(to) barınak olmaktadırlar deniyor. O nedenle de 
ikinci boşluğa eylemin yönü kuralına göre “to” 
geliyor.

Cevap: C 

13. Bu soruda çocukların evden ayrılma sebeplerinin 
aile ilişkilerinin etkisine ışık tutmasından söz 
ediliyor. Işık bir şeyin üzerine tutulur. O nedenle 
ilk boşluğa “on” gelir. İkinci boşluğa ne geleceğini 
bulmaya burada da gerek kalmıyor. Ancak ilkinden 
çok emin değilsek, mecburen ikinci için de bir tahmin 
yürütmek gerekir. “Draw attention” dikkat çekmek 
anlamına gelir. Genellikle bir şeye veya kişiye dikkat 
çekeriz. Bu “e” İngilizce de okula “to go to school”, 
işe (to go to work) gitmek derken yapıldığı gibi 
“to” alır. O zaman E seçeneği kesinlikle doğrudur, 
diyoruz.

Cevap: E 

14. İyi bir gün geçirmenin anahtarının iyi bir gece 
uykusu olduğu bir sır değilmiş. Bu çeviriye göre 
ilk boşluğa “of” gelecek ama seçeneklerde yok. 
O zaman işimiz ikinci boşluğa kaldı. Bu birleşik 
cümlenin “but” ile başlayan ikinci kısmında olumsuz 
bir bilgi veriliyor. Uyku bu kadar önemli olmasına 
rağmen Amerikan Sağlık Bakanlığı’na göre 50 
ilâ 70 milyon Amerikalı düzgün şekilde uyumada 
zorluk çekiyormuş. Uyumak bir etkinlik olduğuna 
göre ve zorluk bu etkinliğin içinde çekildiğine göre 
ikinci boşluğa “in” gelir. Bu çeviriyi “zorluk iyi uyuma 
sırasında çekildiği için” şeklinde de yapabilirdik. Bu 
bizi “during” e götürürdü. Bu ilgecin doğru olabilmesi 
için ondan sonra “maç sırasında, ders sırasında, 
düğün sırasında” örneklerinde olduğu gibi bir isim 
gelmesi gerekir. Bu ismin burada olduğu gibi bir 
zarf (properly) alması, during kullanımı engeller. 
Doğru cevap bu nedenle A’dır. İngilizler “başarının 
anahtarı”-key to success” gibi deyimlerde “to” 
kullanırlar. 

Cevap: A 



www.pelikanyayinevi.com.tr

ÇÖZÜM - 5
PREPOSITION SORULARI 

15. Display sergilemek demektir. Eylemin yönü 
kuralına göre bakarsak, bir şeyi sergilemek için 
onu bir tezgah veya standın üzerine koyarız. 
O nedenle C seçeneği doğru olmaktadır. Diğer 
boşluğa ne geleceğine bakmadan doğru cevabın 
bu olduğuna karar verdik. Çünkü ilgeç sorularında 
aynı cevap başka seçeneklerde olmaz. O nedenle 
bir tanesini emin şekilde bulduğumuzda diğerini 
aramak gerekmez. Aslında ilk boşluğa gelen “from” 
da eylemin yönü kuralına göre tespit edilebilirdi. 
Cümlenin başında robot türlerinden söz ediliyor. Bu, 
söze örümcek gibi hızla yürüyenlerden (from) suya 
dalanlara (to) kadar, diye başlayarak yapıyor.

Cevap: C 

16. Yine tıpla ilgili teknik bir konu. Yaklaşık 20 yıldır 
ABD’deki omurga yaralanmaları oranı nispeten 
sabit kalmış. Ancak 65 yaş ve üstü insanlar 
arasında görülme sıklığı önemli ölçüde artmış. 
Buna göre A seçeneği doğrudur. Bu cümleyi bu 
kadar açık şekilde çeviremeyenler, “has remained” 
fiiline bakarak ilk boşluğa “for” geleceğini tahmin 
edebilirlerdi. İkinci boşluğa “among” kendiliğinden 
gelirdi. Çünkü “yaşlılar arasında” ifadesi kulağa 
oldukça mantıklı geliyor.

Cevap: A 

17. İlgeç sorularında genel olarak eylemin yönü kuralı 
işe yarıyor. Ancak bunun için kabaca da olsa 
cümlenin çevirisini yapmak gerekiyor. Burada 
Candace Hill’in gençler için geçenlerde düzenlenen 
100 metre yarışında 16 yaşında olmasına 
rağmen yedinci olduğu söyleniyor. Bu yarış 2012 
Olimpiyatlarında koşulmuş. Olimpiyatlarında 
demek için “at” kullanılacağını herkes bilemeyebilir 
ama “gençler için” derken “for” kullanılacağını pek 
çok kişi bilir. İlgeç sorularında boşluklardan birine 
gelecek ilgeci biliyorsak, diğerini bilmesek te oluyor. 
Burada da bizim A seçeneğini işaretlememize 
“for”un kullanımını bilmemiz yardım etti.

Cevap: A 
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18. Burada Galileo’nun bilime katkısından söz ediliyor. 
Bilim-e darken “to” kullanıyoruz aynı okul-a, iş-e 
darken kullandığımız gibi. O nedenle A seçeneği 
doğru oluyor. Aslında çok soru çözen adaylar 
başarılı olmak anlamına gelen “succeed” fiilinin “in” 
aldığını da bilir. Galileo güçlü bir teleskop yapma 
konusunda da başarılı olmuş.

Cevap: A 

19. Burada spam maillerin tüm dünyadaki maillerin 
%90’nını oluşturduğu söyleniyor. İlk boşluk iki 
ismin ortasında. Bu durumda “of” kullanıyoruz. Tüm 
dünya üzerinde anlamına gelen deyim “all over the 
World”dür. Buna göre E seçeneği doğru olmaktadır.

Cevap: E 

20. Weggle foku suyun 500 metre altında 
yüzebiliyormuş. Burası bir yer. At school, at the 
cinema örneklerinde olduğu gibi nokta halinde veya 
kesin bir yer değil. O nedenle burada “at” kullanılır. 
Foklar hava almak için su yüzüne çıkar. Çıkma 
eylemi dışarı doğru yapıldığı için ikinci boşluğa da 
“out” gelmesi normaldir.

Cevap: C


