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1. Burada çok kesin bir tekniğimiz yok. Ancak zaman 
cümlelerinin fiili genellikle V1 oluyor. Cümledeki 
fiiller “are created” ve “take place” e bakarak A, B 
veya E’nin doğru olabileceğini düşünebiliriz. Until 
uygun değil, çünkü bir olay olana kadar devam 
eden, süren İKİNCİ bir eylem olduğunda kullanılır. 
Şöyle ki;

I will wait for you here UNTIL you come back.

Yaratılma (are created) bu cümledeki beklemek fiili 
gibi uzun süre devam edebilecek bir eylem değil. 
O nedenle A yanlış. B’deki WHEN doğru. Çünkü 
WHEN bağlacı belli bir olayın ne zaman olduğunu 
anlatır. Bu durum “Zero type” “if” cümlesindeki 
duruma benzer. Burada doğru cevaba bu nedenle 
ancak anlamdan hareket ederek ulaşıyoruz. Bu 
cümlede kristallerin hangi koşullarda oluştuğu 
anlatılıyor 

Cevap: B 

2. Daha önce de hatırlattığımız gibi, bu sorudaki “will” 
bize “Ben nerede çok kullanılıyorum?” diye bir soru 
soruyor. “If” cümlelerinde der ve “unless” in bir “if 
not” olduğunu bilirseniz, doğru cevabın B olduğunu 
görürsünüz. Buna göre okullar okuma konusunda 
çocukları cesaretlendirmezse, kütüphaneler 
sonunda ortadan kalkacakmış.

Cevap: B 

3. Bu seçenekleri tanıyor olmanız lazım. Dört tanesi 
zıtlık belirtiyor, o zaman 4 tane doğru cevap 
olamayacağına göre C’deki “furthermore” doğrudur.

Cevap: C 

4. Sosyal bilimlerin tanımının yapıldığı bu cümlede 
“humanities” bir isimdir. Bağlaç sorularında boşluk 
isimden sonra ise, seçeneklerde who / which / 
where / when arıyorduk. Burada bunlara benzeyen 
tek seçenek D. Bu ilgi zamiri, who ve which’ten farklı 
olarak nitelediği ismi onun sahip olduğu bir şeyle 
tanımlar.

Cevap: D 
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5. Bağlaçlar çok önemlidir. Yalnızca anlamlarını bilmek 
yetmez. Seçenekleri kolayca eleyip doğru olabilecek 
bağlaca çabucak ulaşmak için, bağlaçların bir 
cümle ile mi yoksa bir isimle mi kullanıldığı ile 
cümlenin neresinde kullanıldığı konularında da bilgi 
sahibi olmak gerekir. Sorunun anlaşılmasının kolay 
olmadığı durumlarda seçenekleri bu bilgilere göre 
elemek en kestirme ve doğru yoldur. 

İkinci boşluktan sonra tam bir cümle var. Bu nedenle 
bir isimle kullanılan ‘as’ ve ‘than’ sözcüklerinin 
olduğu B, C ve D seçenekleri elenir. ‘That’ bağlacı 
devamında tam cümle alır. O nedenle A veya E 
doğrudur. A seçeneğindeki ‘such’ devamında ‘sıfat 
+ isim’ ister. Soruda ise yalnızca bir sıfat var. Geriye 
yapısal açıdan doğru olabilecek tek seçenek olarak 
E kalıyor. Bu bağlaçla birlikte cümle, “Sınıf gülünce 
zavallı çocuk o kadar şaşırdı ki, şapkasını elinde 
tutsun mu tutmasın mı, bilemedi.”, şeklinde anlam 
kazanıyor. Son olarak ‘so… that’ ve ‘such + sıfat 
+ isim…..that” bağlaçlarının zor veya olumsuz bir 
durumun sonucunun ne olduğunu anlatmak için 
kullanıldığını ve sınavlarda çok sorulduğunu da 
söyleyelim.

Cevap: E 

6. Yabancı dil sınavlarına hazırlananlara sıfat 
cümlelerini (adjectival / relative clauses) uzun 
uzadıya anlatmaya gerek yoktur. Seçeneklerde 
bunlardan varsa, sorudaki boşlukta bir isimden 
sonra geliyorsa, ismin neyi nitelediğine bakarak 
seçeneklerde ona uygun who / which (that) / where / 
when ararız. Burada depremden söz edildiğine göre 
cansız varlıkları nitelemek için kullanılan “which” 
doğru cevap olur.

Cevap: E 

7. Cümlenin tamamını okuyup anlayamasanız da 
yapabileceğiniz bir soru. Burada “ill” kelimesinin 
hasta olduğunu bilen bir kişi ilk cümlecikte olumsuz 
bilgi verildiğini anlayabilir. İkincide de öyle yapılıyor. 
Bağlaç sorularında veya cümle tamamlama 
sorularında verilen ilk cümle olumsuz bilgi içeriyorsa 
seçeneklerde since, because, as, bunlar yoksa 
“unless” arayın diyoruz. Burada “since” var. İkinci 
cümlecikte fiil “have + V3” olmadığı için “since” 
burada sebep bildiriyor, “-den beri” anlamına 
gelmiyor. Buna göre burada “Takım üyelerinin pek 
çoğu hasta olduğu için maçı kaybetmemiz şaşırtıcı 
değildir.”, deniyor.

Cevap: C 
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8. Bu cümleye bir özne lazım., çünkü ‘Camı kim 
kırdıysa yenisinin parasını o ödemek zorunda.’ 
diyor. Ancak bu özne bir isim cümlesi olmalı. İsim 
cümlesi derken;

I don’t know the accused.-Suçluyu tanımıyorum.

I don’t know who broke the window.- Camı kimin 
kırdığını bilmiyorum.

“The accused” ilk cümlenin nesnesi yerindeki 
bir isimdir. İkinci cümlede altı çizili olan cümle 
de 2. cümlenin nesnesidir ama buna isim değil, 
isim cümlesi deriz. Bu isim cümleleri bazen özne 
konumunda da olabilir. Şöyle ki;

Who has broken the window will never be 
revealed.- Camı kimin kırmış olduğu asla ortaya 
çıkarılamayacak.

Bu nedenle burada doğru cevap A veya B olabilir. 
Whoever doğrudur, çünkü eylemi her kim yaptıysa 
anlamına gelir. Yani o kişiyi tanımıyoruz, demektir. 
Who’nun böyle bir anlamı yoktur. “Whoever” ile, 
“Don’t worry about the broken window. The one 
who broke it is known, and he / she will have to 
pay for the new one.”, diyorsunuz. Bu ayrıntıyı 
herkes bilemediği için A’yı işaretleyen pek çok aday 
olmuştur o sınavda.

Cevap: B 

9. “Virgülden sonra but, so, which veya eş anlamlıları” 
gelir, kuralı bu soruda da işe yarıyor. Bu kuralı 
bilmeyen, cümleyi de okuyup anlayamayanların 
yapabileceği bir diğer şey, seçeneklerdeki 
bağlaçların cümleyle mi yoksa isim veya kısaltılmış 
bir yapıyla mı kullanıldığı bilgisini işe koşmalarıdır. 
A, D ve C cümle ile kullanılır. While, kısaltılmış 
cümle ile kullanılır ama bu kısaltma buradaki gibi bir 
yer belirteci olamaz. While ancak “I met him while 
going home.”, örneğinde olduğu gibi fiili V + ing ile 
kısaltılmış bir cümle ile kullanılabilir. Bu durumda 
geriye ‘but’ kalıyor. Bu bağlacın iki tarafında ister 
cümle içinde isterse isimler halinde birbirinden farklı 
iki yapı olur. Buna göre burada “Çoğu sıradan insan 
yağın midede değil ince bağırsakta sindirildiğini 
bilmiyor.”, deniyor.

Cevap: B 
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10. Bağlaç sorularında boşluk fiilden sonra ise boşluğa 
that veya Wh-“li bir soru kelimesi gelir, çünkü fiilden 
sonra “I know that he is a pilot” veya “I don’t know 
who he is.” Örneklerinde olduğu gibi bir “isim cümlesi 
olur. O nedenle boşluğa seçeneklerden sadece 
“whatever” gelebilir. Bu soruya göre yaşlı birisi kız 
torununu çok seviyormuş. O ne isterse yapıyormuş. 

Cevap: C 

11. On dokuzuncu sorunun çözümündeki açıklama 
burada da geçerlidir. Reveal fiilinden sonra ancak 
“how well” gelebilir. Buna göre burada “Toplu 
Eserleri George Orwell’in modern dünyanın temel 
çatışmalarını ne kadar iyi anladığını ortaya koymaya 
devam ediyor.”, deniyor.

Cevap: D 

12. Virgülden sonra sık sık but, so veya which gelir, 
kuralına göre seçeneklerde bu iki kelimeyi arayalım. 
Her ikisi de yok ama but’ın eş anlamlısı “whereas” 
var. Whereas ve onun da eşanlamlısı olan “while” 
bu soruda olduğu gibi özneleri karşılaştırılan iki 
cümlenin bağlacı olurlar. “Kızılırmak” ismi bu nehrin 
rengini vurgulamak için, eski ismi olan “Halys” ise 
tuzluluğunu vurgulamak için konulmuş.

Cevap: A 

13. Burada da yine daha çok cümle tamamlama 
sorularında işe yarayan bir ipucu kullanılıyor; 
isimden sonra boşluk varsa seçeneklerde “who 
/ which(that) / where / when” den biri ile başlayan 
seçenek arıyoruz. Burada D seçeneğinde “which” e 
benzer bir sözcük var. Bu sözcük “whose”un yerine 
kullanılmaktadır. Şöyle ki;

“Germany, whose prime minister is a woman, is 
the strongest member of the EU.”, cümlesi ile

“Germany, the prime minister of which is a 
woman, is the strongest member of the EU.”, 
cümlesi aynıdır.

A seçeneğindeki “whose” bu nedenle iyi bir çeldirici 
durumundadır.

Burada “Hikâyesi II. Dünya Savaşı sırasında Fas’ta 
geçen Casablanca filminde Humphrey Bogart ve 
Ingrid Bergman oynuyor.”, deniyor.

Cevap: B 
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14. Bu soru 19 yüzyıl İngiliz şairlerinden Emily 
Dickinson’ı tanımlayan bir sıfat cümlesi ile başlıyor. 
İsimden sonra boşluk varsa seçeneklerde who 
/ which veya bunlar yerine that ararız. Ancak 
boşluktan sonra buradaki gibi fiil değil de özne varsa 
boşluğa “where” veya “in which” gibi eş anlamlıları 
ile “when” gelir. Çünkü bu sıfat cümlelerinin öznesi 
olmak zorundadır. Yalnızca boşluktan sonra fiilin 
olduğu durumlarda kullandığımız who / which / that 
ise genellikle sıfat cümlesinin aynı zamanda öznesi 
oldukları için diğer relative pronounlardan ayrılırlar. 
Buna göre bu soruda boşluktan sonra “is” fiili olduğu 
için cümledeki özneden sonra gelen boşluğu ancak 
E seçeneğindeki “who” doldurur.

Cevap: E 

15. Burada klasik ipucu, “Virgülden sonra boşluk 
varsa seçeneklerde but, so veya who / which 
ararız.”, işe yarıyor. Aslında bir önceki soruda da 
buna göre hareket edebilirdik. Burada, “Sıcaklık 
kavramını tanımlamak zordur ancak hepimizin bu 
terimle ne kastedildiği konusunda bir fikri vardır.”, 
deniyor. Ayrıca “difficult” olumsuz kavramdır, “have 
an idea” ise olumlu. Bu durumda da boşluğa biri 
olumlu, diğeri olumsuz iki cümleciği bağlayan bir 
zıtlık bağlacı gelir. Dahası ikinci cümlecikteki “all” 
sözcüğü de “nerde çokluk orda zıtlık” ilkesine göre 
boşluğa “but” geleceğini göstermektedir.

Cevap: D 

16. Bu soruda New York kentinin Örümcek Adam 
filminde, (filmin başarısı için) oynayan herhangi bir 
aktör kadar önemli olduğu, söyleniyor. Seçeneklerde 
eşitlik belirtmek için kullanılan iki bağlaç var; B ve 
C. İkisi de aynı anlama geliyor ama B’deki “I am 
not so tall as you.”,örneğinde olduğu gibi olumsuz 
cümlelerde kullanılıyor. 

Cevap: C 

17. Bu soruda da boşluktan önce bir virgül var. O zaman 
boşluğa seçeneklerden öncelikle “but” ı koyalım. 
Anlam testine öyle başlayalım. Julius Caesar ölene 
kadar imparator kalmak istemiş AMA M.Ö 44’te 
suikasta kurban gitmiş.

Cevap: C 

18. Virgülden sonra but gelir, kuralı burada sorunun 
içinde kullanılmış. O zaman but’ın B ve D 
seçeneklerindeki eş anlamlılarına gerek kalmıyor. 
E’de doğru olamaz çünkü soruda da buna benzer 
“the + sıfat + er” veya “the + more + sıfat” yapısı 
olması gerekirdi. The more…the more, ikili yapısı 
bunu gerektirir. Şöyle ki;
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The sooner he come, the earlier we set off.

Geriye A ve C kalıyor. Ancak “so that” bir eylemin 
yapılma amacını anlatmak için kullanıldığından ve 
sorunun ilk cümlesi böyle bir iş değil, bir oluş (Jane 
harika bir insandır) bildirdiği için burada ona gerek 
yoktur. Kalan A seçeneğindeki “whenever” bağlacını 
soruyla beraber okuyalım. “Jane harika bir insan 
ama ne zaman onunla beraber olsam kendimi 
güçsüz ve işe yaramaz hissediyorum.” Bu anlamlı 
bir cümledir.

Cevap: A 

19. Soruyu içindeki yabancı kelimelerden veya 
alışılmadık yapılardan dolayı anlayamadığımızda 
seçenekleri elemek daha akıllıca bir çözüm 
yaklaşımdır. Buna göre, both, “and” ile, more “than” 
ile, such bir sıfat veya isimle, since ise bir cümle 
veya zaman belirteci ile kullanıldığı için buradaki 
boşluğa gelemez. Geriye “whether” kalıyor. 
Onunla birlikte cümle yi okuyalım. İster eğlence, 
ister sahtekârlık isterse zarar verme amaçlı olsun, 
Heking bir bilgisayara yetkisi olmadan girmektir. 
Aslında en kolay yol cümledeki “or”, seçeneklerde 
sadece “whether” ile kullanıldığı için D seçeneği 
doğrudur da diyebilirdik.

Cevap: D 

20. İlk boşluktan sonra gelen “less rigid- daha az sert” 
dediğine göre bu cümlede iki şeyin karşılaştırması 
yapılmış. Bu sıfat + er + THAN veya more + 
sıfat + THAN yapısı ile yapılır. THAN yalnızca E 
seçeneğinde var. Bu ipucunu görmeseydik çözüm 
işlemine yine seçenekleri eleyerek te başlayabilirdik. 
Bunun dışında seçeneklerdeki sözcükleri sırayla 
boşluklara koyarak anlamlı bir cümleye ulaşmaya 
çalışabilirdik ama bu bize zaman kaybettiren bir 
çözüm şekli olurdu. 

Şimdi seçeneklerin yapısal açıdan uygun olup 
olmadığına bakalım. “It’s too cold TO go out.”, 
cümlesinde olduğu gibi “too” dan sonra with değil 
“to” gelir. A bu nedenle yanlıştır. Neither…nor, 
birbirine benzeyen iki isim, iki sıfat veya zarfla 
kullanılır. Burada böyle birbirine benzer sözcükler 
yok. As…as’in ortasına gelecek olan sıfat önüne 
veya arkasına ek almamış bir sıfat olur. Yani “You 
are as TALL as me”, gibi kullanılır. D’deki so / to da 
yanlış. To’dan sonra fiil gelmesi gerekirdi. Burada 
ise şimdi kullanılan uzay giysileri için söylenmiş 
“those” ismi var. 

Cevap: E


