
www.pelikanyayinevi.com.tr

BAĞLAÇ SORULARI

1. Burada kısaltılmış bir zaman cümlesi var, çünkü 
özne “children” dan sonra bir who sıfat cümlesi var. 
Onun fiili “look away”. “Thinking about questions” 
ifadesi bu who cümleciğinin nesnesi olamaz, çünkü 
“that” bağlacı yok. Burada da bir fiil ve nesne 
olduğuna göre bu kısaltılmış bir cümle. Ve “look 
away” fiilinin zamanını anlatıyor; while thinking - 
düşünürken. Düşünürken uzağa bakan çocukların 
sorulan soruya doğru cevap verme ihtimalleri, 
bakmayan çocuklardan daha fazlaymış. 

Seçeneklerdeki bağlaçlardan “unless” ve “because” 
tam cümle ile kullanıldıkları için buraya uymazlar. 
Whether kısaltılabilir, yani tam cümle olması 
gerekmez ama isim cümlesidir. Ondan önce bir fiil 
gelir ama bu fiil ask, want to learn, question, wonder 
gibi bir şeyi sorgulayan bir fiil olmalıdır. Şöyle ki;

I wonder whether it will snow today.- Bugün kar 
yağıp yağmayacağını merak ediyorum. 

Geriye eş anlamlı “as” ve “while” kalır. Ancak 
“as”in 5 anlamından biri olan –iken, kısaltılmayan 
bir cümlenin başında kullanılır. As, “As mentioned 
above” örneğinde olduğu gibi yalnızca “gibi” 
anlamına geldiğinde kısaltılabilir. O da Ving ile değil, 
V3 ile yapılır.

Cevap: D 

2. Burada fiilden sonra “that” veya “whether” bağlacı 
alan bir isim cümlesi gelir, kuralı işe yarıyor. Buna 
göre E doğrudur. Arkeolojik kazılar Orta Anadolu’nun 
en eski çağlardan beri sürekli yerleşilen bir yer 
olduğunu göstermektedir. “In case”, “if” ve “so that” 
bağlaçları “have + V3” ile kullanılmazlar. Even 
though zıtlık bağlacıdır. Ama burada birbirine zıt 
bilgiler yok. Her şeyden önce “indicate” fiili nesnesiz 
kullanılmaz, yani gösterilen şey ne ise cümlede 
onun da adı geçmelidir. Bu durumda “that” in 
dışındaki bağlaçları kullanamayız. 

Cevap: E 
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3. Bu soru görüntü olarak boşluğa önce “although’yu 
koyun diyor. Bu bağlaç biri olumlu diğeri olumsuz 
iki cümleciği bağladığına göre, ilk satırdaki “very 
hard’ın olumsuz, üçüncü satırdaki “very happy’nin 
olumlu bilgiler olması tahminimizi doğruluyor. 
Charles Dickens çok zor bir çocukluk dönemi 
geçirmiş ama yine de mizah ve mutlu sonları olan 
romanlar yazabilmiş.

Cevap: D 

4. Yukarıdaki sorunun tersine “Thanks to” ile “most 
people” sözcüklerinin ikisi de olumlu olduğu için 
burada “most” a bakıp nerde çokluk-orda zıtlık 
tekniğini uygulayamayız. Burada birbirine paralel, 
birbirini tamamlayan iki olay var. O nedenle A, 
C veya E doğru olabilir. “Whether” yanlış çünkü 
boşluktan önce fiil yok. Bu durumda A, C ve E’deki 
bağlaçların anlamlarından hareket edelim. Kuşlar 
mevsimler değişsin diye (so that), değişir diye (in 
case) göç etmezler. Değiştikçe (as) göç ederler. 
Bu arada “as”in 5 anlamını da bilmek gerek. 
Because, while, like anlamlarının yanında “olarak’, 
ve buradaki gibi “–dıkça, dikçe” anlamı vardır. 
Yalnızca “olarak” anlamındayken bir isimle kullanılır. 
Diğer anlamlarında cümleyle kullanılır. Ancak “gibi” 
anlamındaki cümle, kısaltılmış olabilir. Şöyle ki;

“As mentioned above”, “As it is mentioned above” 
cümlesinin kısaltılmış halidir. Anlamı, “Yukarıda 
bahsedildiği gibi”dir.

Cevap: E 

5. Bağlaç sorularında işe yarayan bir başka teknik, 
eş anlamlılarını elemektir. Burada bu yüzden A ve 
E aradan çıkar. Çoğul bir isimden sonra boşluk 
geliyorsa ve burada çoğul ismine tekil örnekler 
veriliyorsa, bu çoğul ve tekil isimleri birbirine “such 
as” bağlar. Buna göre metal ve minerallerden 
tutunda şeker ve petrol gibi ticari malların maliyeti 
2006’nın ilk yarısında çok artmış. “More / than” 
doğru olamazdı, çünkü cümlede karşılaştırma 
yoktu. C’deki “apart from” zaten “from” dan dolayı 
–den başka anlamına geldiği için karşılaştırmalarda 
kullanılan ve aynı anlama gelen “than”e ihtiyacı 
yoktur.

Cevap: B 
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6. Bu soruda zıtlık bağlacı (but) cümlenin içinde. 
O zaman çokluk bildiren ifadeyi seçeneklerde 
arayalım. D’de “much”, E’de ise “many” var. Ancak 
müzik, sayılamayan isim olduğu için D doğrudur. 
Bir de anlam testinden geçirelim. Soruda “Tony 
Miller çok başarılı film müzikleri bestelemiş ancak 
rok grubunun bestecisi ve orgcusu olarak daha çok 
tanınır.”, deniyor. Bu soruda zıtlık bağlacı Miller’ın 
farklı iki yönünü anlatmak için kullanılıyor.

Cevap: D 

7. Bu soruda karşılaştırma var. Bunu ilk boşluktan 
önceki “better” den anlıyoruz. O nedenle 
seçeneklerde “than” arıyoruz. Bu yalnızca E’de var. 
Buna göre seyircini tanımanın önemli olduğunu hiç 
kimse büyük bestecilerden daha iyi bilemezmiş.

Cevap: E 

8. Bağlaçların anlamları yanında, cümle ile mi, isimle 
mi kullanıldıkları, cümlenin neresinde kullanıldıkları, 
eş anlamlılarının hangileri olduğu konularında da 
bilgi sahibi olmak önemlidir.

Örneğin C ve E eş anlamlıdır. Zaten sorudaki 
iki cümlecik te olumlu bilgi içerdiği için zıtlık 
bağlaçları ile bağlanmazlar. A ile B de eş anlamlı 
gibi görünüyor ama “as” bağlacı buradaki gibi grow, 
incerase, decrease, expand, enlarge, develop, 
gibi değişim anlatan fiillerle kullanıldığında –dıkça, 
-dikçe anlamına gelr. O nedenle doğru seçenek o 
oluyor. Yaşadıkça ve geliştikçe içinde yaşadığımız 
toplumun kültürünü öğreniyormuşuz. 

Cevap: A 

9. Yukarıdaki gibi yine iki seçenek, (B ve D) zıtlık 
bildiren bağlaçlar olduğu ve eş anlamlı oldukları 
için elenir. “As if” fiilden sonra kullanılır. Because’un 
doğru olabilmesi için iki cümlenin sebep-sonuç 
ilişkisi içinde olması gerekir. Yaşamın denizlerde 
başlayıp orada 3 milyar yıl evrim geçirmesi, bitki ve 
hayvanların karaya çıkmaya başlamasının sebebi 
olamaz. Geriye “before” bağlacı kalıyor. İlk olay 
ikincisinden önce olabilir. O nedenle “before” doğru 
bağlaçtır.

Cevap: C 
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10. Burada bir önceki sorunun aksine ilk tarafı olumlu 
ikinci tarafı olumsuz bilgi içen iki cümlecik var. 
“All” ve “throughout” sözcüklerinden dolayı “Nerde 
çokluk orda zıtlık” ilkesine de uyan bu cümleye 
bağlaç olarak zıtlık bağlacı arıyoruz. C ve E’deki 
bağlaçlar bu türden. Ancak buraya ilki uyuyor, çünkü 
penguen ve buz iki eş anlamlı kelime gibi olmasına 
rağmen Güney Kutbunda sadece iki tür penguen 
yaşıyormuş.

Cevap: C 

11. That ve where’den sonra mutlaka özne (isim) gelir. 
Which veya who’nun doğru olabilmesi için (isim + 
who / which / where / when) kuralına göre bunlardan 
önce isim gelmesi gerekir. Oysa “of” ilgeci var. 
İlgeçlerden sonra “I am afraid of darkness.”, 
örneğinde olduğu gibi bir isim gelir. Seçeneklerde 
isim yok isim cümlesi yapmaya yarayan sözcük var. 
Geriye kalan “what” ile bunu pek ala yapabiliriz. 
Buna göre “Bugün Etiyopya olarak bilinen yerin 
dağlık bölgelerine yaklaşık 100.000 yıl önceki buz 
çağında kurtlar göç etmiş.”

Cevap: C 

12. Burada bir olayın bugünki durumu ile geçmişteki 
durumu karşılaştırılıyor. O nedenle E’deki “more 
than” doğru ifade oluyor. Onunla birlikte cümlede, 
“Bugün insanların eskiden yaptıklarına göre daha 
fazla yalan söyleyip söylemediğini kesin olarak 
kimse bilmiyor.”, deniyor.

Cevap: E 
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13. İlk cümlecik olumsuz, boşluktan sonraki ise olumlu. 
Bu durumda ilk akla gelen şey boşluğa zıtlık bağlacı 
geleceğidir. Ancak B ve D eş anlamlıdır. Aynı 
şekilde A ve C de eş anlamlıdır. O zaman bağlaçları 
ve eş anlamlılarını bilen birisi soruyu okumadan 
bile doğru cevabın E olacağını bulabilir. “In fact” 
bağlacı genelde bir önceki cümlede verilen bilgiyi 
daha vurgulu vermek için kullanılır. Burada ise “işin 
aslında” anlamında kullanılıyor.

Burada “Siyası makale yazmak yalnızca bir kişinin 
kendi düşüncelerini yazması değildir. Bu iş aslında, 
analitik düşünme yeteneği ile karmaşık kavramları 
basitleştirme becerisi gerektirir.”, deniyor

Cevap: E 

14. Daha önceki testlerde de uyardığımız gibi eğer bir 
cümlede çokluk belirten sözcük(ler) varsa, hele hele 
boşluk virgülden sonraysa bağlacının zıtlık bildiren 
bir bağlaç olma ihtimali yüksektir. O yüzden boşluğa 
önce zıtlık bağlacını koyarak anlam testi yapmak 
gerekir. “But” bağlacı ile beraber okunduğunda 
ortaya anlamlı bir cümle çıktığı için C seçeneği 
doğrudur.

Burada “Aristo pek çok konuda incelemeler 
yapmıştır ancak çoğunlukla bilimle, özellikle biyoloji, 
zooloji ve astronomi ile ilgilenmiştir.”, deniyor.

Cevap: C 

15. Bu soruda da olduğu gibi “in which” çok sorulan bir 
“relative pronoun-ilgi zamiri” dir. Ancak burada da 
olduğu gibi mutlaka bir yer isminden sonra gelmez. 
Bir şeyi içinde geçen bir olayla, örneğin, bir filmi, 
bir kitabı bir kültürel etkinliği içinde geçen bir olayla 
anlatmak için de kullanılır. Bu yüzden (WHOM) gibi 
kendinden sonra da mutlaka bir özne gelir.

Soru şöyle çevrilebilir: Beyin hasarı yüzünden 
yetişkin bireylerin bazı kelime türlerini bulmakta 
veya okumakta zorluk çektikleri bir hastalık olan 
kazanılmış disleksinin pek çok türü vardır.

Cevap: B 
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16. B ve E’deki bağlaçların iki tarafında da isim olur. 
Olumsuz bir durum söz konusu olmadığı için “–nın 
tersine” anlamına gelen “contrary to” da yanlış. 
Cümleyi sebep bildiren “on account of” ile çevirirsek 
ortaya “Aromaterapi, çeşitli yararlı etkilerinden 
dolayı seçilmiş bazı ot ve çiçeklerden elde edilen 
yağ ve esansların tedavi amaçlı kullanımıdır.”, 
cümlesi çıkıyor.

Cevap: D 

17. Bu soru iki olumlu cümlecikten oluşan bir bileşik 
cümle. O nedenle olumsuz bir cümle ile kullanılan D 
yanlıştır. Whether bağlacı cümle başında olduğunda 
o cümlenin bitiminde “whether it will rain tomorrow 
is not known.”, örneğinde olduğu gibi fiil olur. İki 
fiili de V2 olan “if” kalıbı yoktur. Whereas, benzer 
iki varlığı karşılaştırmak için kullanıldığından o da 
yanlış. Geriye sadece “before” kalıyor. 

Cevap: B 

18. İki cümlecik te olumlu bilgi içeriyor. O nedenle 
biri olumlu diğeri olumsuz cümleleri bağlayan 
zıtlık bağlaçları although, even if elenir. Unless, 
te devamında olumsuzluk ister ki burada öyle bir 
şey yok. “In case” ise “ihtimaline karşın” anlamına 
gelir ve olası bir olumsuz beklentiden söz eder. O 
nedenle Whenever rakipsiz kalır.

Cevap: A 

19. Yine anlamaya çalışmadan önce seçenekleri 
eleyerek çözebileceğimiz bir soru ile karşı 
karşıyayız. D ve E, e- rağmen, se- bile anlamına 
gelen ve zıtlık bildiren, eş anlamlı sayılabilecek 
iki bağlaç. İki doğru seçenek olamayacağına 
göre önce bunları eleyelim. “Unless” cümlesi, 
anlam veya yapı olarak olumsuz olan bir cümleyle 
kullanıldığı için o da elenir. Geriye zaman bildiren iki 
bağlaç kalır. Boşluğa önce “when” koyarsak cümle;” 
Nehir, göl ve denizlerdeki sular ısındığında suyun 
bir kısmı buharlaşır.”, anlamına gelir. Until “e- kadar” 
anlamına geldiği için buraya uymaz.

Cevap: B 

20. Biraz deyim gibi bir ifade var burada. O nedenle 
anlaması bazı adaylar için zor olabilir. Burada “İnsan 
okuyacak zamanı da satın alabilse kitap almak iyi 
bir şey olurdu.”, deniyor. Bunu anlayamayanlar 
“would” a bakarak bunun bir ikinci tip “if” cümlesi 
olduğunu tahmin edebilirlerdi. O nedenle C 
seçeneği doğrudur.

Cevap: C


