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PREPOSITION SORULARI 

1. “Edat-preposition” sorusu olarak “ballı” bir soru. 
Çünkü herkes “interest” sözcüğünün “in” aldığını 
bilir. “1999 yılında Atatürk’ün ayrıntılı bir biyografisini 
yazan Andrew Mango, modern Türkiye tarihine hep 
yakın bir ilgi duymuştur.”

Cevap: B 

2. Bazen edatlar Türkçedekilere benzeyebilmektedir. 
Bir kişiyi yaptığı bir şey için kınarız. Bu nedenle 
ilk olarak seçeneklerde “for” ararsak bunun C’de 
olduğunu görürüz. Dünya güneşin etrafında 
döndüğü için de ikinci boşluğa “round” tam 
oturmaktadır.

Cevap: C 

3. Preposition / edat 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 

4. 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 

5. Bu zor bir ilgeç sorusu. Avrupa Birliği kendi 
yasalarına göre sendikalara belli konularda 
danışmak zorundaymış, şeklinde çevirebileceğimiz 
bu cümleye bakarak, yani Türkçe düşünerek 
boşluklara hangi ilgecin geleceğini tahmin etmek zor. 
Belki belli konularda değil de belli konular üzerinde 
danışmak zorunda, diyerek A seçeneğindeki “on”un 
doğru olabileceğini tahmin edebiliriz. İngilizcede 
yasaya göre, derken “under” kullanıldığını herkes 
bilemeyebilir.

Cevap: A 
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6. 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 

7. Burada ekonomistlerin araştırmalarında 
kullandıkları bir takım istatistik tekniklerinden söz 
ediliyor. Büyüme oranları, enflasyon, işsizlik, ticari 
ve mali uygulamalar gibi olayları incelemek için bu 
tekniklere güveniyorlarmış. Bir şeye güvenme ona 
dayanma, yaslanma gerektirir, yani onun üzerine 
doğru yapılan bir eylemdir. O nedenle ikinci boşluğa 
“rely” fiilinin ilgeci “on” gelir. Bu durumda “take 
pride-gurur duymak fiilinin ilgecinin de “in” olduğunu 
öğreniyoruz. Çünkü ilgeçlerden birini kesin olarak 
bulduğumuzda ikincisini otomatik olarak bulmuş 
oluyoruz. Çünkü ilk bulduğumuz ilgeç yalnızca tek 
seçeneğe konuyor.

Cevap: E 

8. Bu soruda şu an kongrede görüşülmekte olan 
sağlıkla ilgili iki yasa teklifinden söz ediliyor. Bunlar 
konusunda yapılacak olan bir çalışmadan çok şey 
öğrenebiliriz, deniyor. İlk boşluk iki ismin arasında 
olduğu için “the + isim…the + isim” kalıbına göre 
buraya “of” geliyor. Bundan eminiz. O zaman 
yasa teklifinin kongreden geçmesi, “through” ile 
anlatılıyor. 

Cevap: D 

9. “Meditasyon konusunda uzman olan Tibetli rahipler 
beyinlerindeki gama ışınlarını yükselterek kendilerini 
olumsuz düşüncelerden arındırabilmektedir. Bu 
olay laboratuar ortamında görüntülenebilmektedir.”, 
şeklinde çevrilebilecek cümlede, özellikle ikinci 
boşluğa gelecek preposition’ı tahmin etmek 
kolaydır; V-ing, “by” ile yaparak, ederek anlamına 
gelir. Bu yalnızca D seçeneğinde vardır.

Cevap: D 
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10. Bu soruda “at a glance”- bir bakışta deyiminden 
hareketle doğru seçeneğin A olduğu bulunabilir.

Cevap: A 

11. Preposition, soruları bir parça zordur. Ancak 
seçeneklerden birini bile bilmek yeterli olmaktadır. 
“Contribute” bir şeye katkı yapmak, demektir. O 
nedenle Türkçedeki gibi e / a’nın karşılığı olarak “to” 
alır. Bu yalnızca E seçeneğinde var.

Cevap: E 

12. Yine bir tanesi kolay olduğu için kolay yapılabilen 
bir preposition sorusu. Yer isimlerinin önüne “in” 
gelir. Bu B’de var. Yaklaşık aynı zamanda, diye 
başlayan bu sorunun ilk boşluğuna gelen “about” 
un eş anlamlılarını bilmek önemlidir. Her sınavda 
sorulurlar. Bunlar; around, almost, approximately, 
nearly, virtually, some, by, roughly’dir.

Cevap: B 

13. Burada Çin’in ticaret alanındaki hızlı gelişimi Güney 
Asya ulusları için bir artı olarak görülüyor çünkü bu 
büyüme bölgedeki gelişmeyi teşvik etmeye yardımcı 
olmaktadır, deniyor. Eylemin yönü kuralına göre ilk 
boşluğa “in” gelir, çünkü bir alanda gerçekleşen bir 
eylem o alanın içinde olur. İkinci boşluğa “across” 
gelmesi de Çin’deki gelişmenin etkisinin bölge 
boyunca hissedilmesindendir. Diğer seçeneklerdeki 
ikinci edatların hiç biri “bölge” sözcüğünden önce 
gelmez. Çünkü gelişme bölgesiz, bölge hakkında, 
bölge üzerinde, bölgenin altında olmaz.

Cevap: E 

14. Bu sorunun cevabı kendi içinde var. Birinci 
boşluktan sonraki cümle içindeki “The + isim… 
the + isim” yapısına benzeyen “century of often 
violent confrontation” ifadesi var. Aynı şekilde, 
ikinci boşluğun olduğu cümlede de var; “years of 
painstaking and mostly secret diplomacy”. Soruya 
göre 25 yıldan fazla süren şiddetli zıtlaşmalardan 
sonra (after), Bush yönetimi Libya ile olan ilişkilerini 
düzeltmiş. Bu büyük ölçüde yıllar süren zorlu ve çok 
gizli diplomatik girişimlerle gerçekleştirilmiş.

Cevap: C 
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15. “Preposition” soruları da kaçırılmaması gereken 
sorulardır. Sorudaki “preposition”lardan birini 
bulmak kolay olmaktadır. Yine cümlenin genel 
olarak anlamını çıkarmak, fiilileri ezberlerken 
varsa “preposition” ları ile ezberlemek sınavda iki 
soruyu daha kolayca yapmamıza yardımcı olur. Bu 
soruda kişisel özgürlüğe verilen önem söz konusu 
edilmektedir. Üzerine anlamına gelen “on” bu 
yüzden doğru seçenektir. Bu sorudaki daha kolay 
ipucu da ülke sözcüğü “in” preposition’ı almasıdır. 

Cevap: B 

16. Preposition sorularında sıkça sorulan bir soru 
örneği, pasif yapıdan veya fiilden sonra tarafından 
anlamına gelen “by” preposition’ıdır. Bu nedenle 
doğru seçenek A dır. İkinci boşluğa, “MS 79 yılında 
Vezüv’ün patlaması ile yok olan antik Pompei kenti, 
18.yy’a kadar kaya ve kül yığınları altında gömülü 
olarak kalmıştır.” cümlesinden de anlaşılacağı gibi 
“under” gelecektir.

Cevap: A 

17. Soruda altını çizdiğimiz sözcük grubu “The + 
isim……the + isim” kalıbına benziyor ve bir müzik 
ve renk festivali anlamına geliyor. Bu nedenle ilk 
boşluğa “of” ilgeci gelmeli. İkinci boşluk ise eylemin 
yönü kuralına göre cümlenin fiili “bring’- getirmek 
eyleminin nereye doğru yapıldığını anlatan bir ilgeçle 
yani “to” ile doldurulmalıdır. Burada “Huston Karayip 
Festivali, her yıl Huston merkezindeki caddelere bir 
müzik ve renk eğlencesi getirir.”, deniyor.

Cevap: C 

18. Yer isimleri “in” alır. Bu İngilizceye ilk başlayanlara 
öğretilen bir bilgidir. Bu nedenle kolay bir soru. 
Doğru seçenek E’dir. Afrika’daki en yüksek dağ olan 
Tanzanya’daki Klimanjaro dağı deniz seviyesinden 
5.895 metre yüksektedir.

Cevap: E 
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19. İnsanlar etraflarında bulunan ortamın derecesi ne 
olursa olsun ona aldırmaksızın vücut sıcaklıklarını 
ortama göre ayarlayabilirlermiş. Doğru yanıt E’dir. 
“Regardless of”, “-e bakılmaksızın” demektir.

Cevap: E 

20. Yine eylemin yönü kuralına göre yapılabilen 
bir ilgeç sorusu. Bir şey’E tepki veririz. Yani 
birinci boşluk için “to” doğru cevap olur. İlgeç 
sorularında seçeneklerden birini kesin olarak doğru 
yaptığımızda, ikinci boşluğa ne geleceği konusunda 
fazla kafa yormaya gerek yoktur. Örneğin burada 
“with restrain” ağırbaşlılıkla anlamına gelir. Ancak 
pek çok kişi bu ifadeyi bilmeyebilir. Doğru seçenek 
bu nedenle ilk boşluğa bakarak D’dir.

Cevap: D


