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BAĞLAÇ SORULARI

1. Burada “still” yine bir zıtlık bağlacı olan “Even if” 
ile kullanılmış. Soruda, fakir ve çirkin doğsan da 
başarı şansını arttırmak için yapacak çok şey vardır, 
deniyor. Aslında “plenty” sözcüğü de bizi “Nerde 
çokluk orda zıtlık” kuralına göre doğru cevaba 
götürüyor.

Cevap: D 

2. Bu birleşik cümlenin iki bölümünde birbirine paralel 
iki olaydan söz ediliyor. Bir birey olgunlaştıkça, 
sosyal sistem içindeki konumu tarafından şekillenen 
bir duruş kazanır. Bunun için “the more,,, the 
more….”, anlamına gelen “as” bağlacı doğru 
cevap olmaktadır. “As” in 5 anlamı vardır. Diğerleri, 
çünkü, iken, gibi ve olarak’tır. “Olarak” anlamı bir 
isimle, diğerleri ise bir cümle ile kullanılırlar. Örneğin 
“As mentioned above”, “yukarıda belirtildiği gibi”, 
anlamına gelir.

Cevap: E 

3. Yine soruyu okumadan, yalnızca seçenekleri 
değerlendirerek yapılabilecek bir soruyla karşı 
karşıyayız. A ve B seçenekleri eşanlamlı oldukları 
için, C seçeneği bir fiilden önce kullanılabileceği 
için elenirler. Geriye D ve E kalır. D’ye göre bu 
soruda “Genel inanışın tersine, öncüler 1. Dünya 
Savaşı’ndan sonra okyanusu uçakla geçmenin 
mümkün olduğunu göstermeye başladılar” 
denmektedir.

Cevap: D 

4. Hem kolay hem de zor bir soru. Okuyup-anlamadan 
da yapabiliriz. Boşluktan önce bir isim olduğuna 
göre boşluğa “who / which(that) / where / when” 
sözcüklerinden biri gelir, kuralına göre B veya D 
doğru olabilir. Grup, insan olduğu için “of whom” u 
işaretleme olasılığı bu soruyu zorlaştırır. “Belong 
fiilinin “to” ilgeçi aldığını bilenler ise B’deki “which” 
ten şüphelenebilir. 

Cevap: B 
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5. Bağlaç sorularına gelince ilk sorunun “although” 
olması çok karşılaşılan bir durumdur. Çünkü zıtlık 
bağlaçları ilk 35 soruda 5-6 kez mutlaka sorulan 
bağlaçlardır. Sonraki sorularda da karşımıza çıkar. 
Bu soruda birleşik bir cümle var. Onu oluşturan 
ilk cümleciğin olumlu, ikincisinin ise “neither” ile 
olumsuz olması zaten akla ilk olarak bir zıtlık 
bağlacı getiriyor. 

“Since” ve “because” zaten eş anlamlı. Ayrıca bu 
sınavlarda genellikle iki olumsuz cümleyi bağlarlar. 
Burada biri olumlu diğeri olumsuz iki cümlecik var. 
Bu yüzden bu seçenekler beraber elenirler. “Before” 
bir zaman bağlacıdır. Zaman cümleleri, bir eylemin 
ne zaman yapıldığını anlatmak için kullanılırlar. 
Burada ilk cümlecikte ise bir eylem yok. Oradaki “to 
be (are)” fiili iş değil oluş bildirir. Yani varlıkların ne, 
nerede ve nasıl olduğunu anlatır. Just as, de zaman 
bağlacıdır. Bir eylemin tam başka bir eylem yapıldığı 
sırada meydana geldiğini anlatmamıza yarar.

Cevap: C 

6. Yine zıtlık bağlacı, bu kez bad times / good times ile 
karşılaştırma yapılmış. Hep söylüyoruz, bağlaçlar 
önemlidir, onlar arasında da zıtlık bağlaçları 
çok önemlidir, diye. Whereas veya while son 
zamanlarda hemen hemen her sınavda soruluyor. 
Birbirine benzeyen ama farklılıkları olan iki varlığı 
karşılaştırmak için kullanılırlar. Şöyle ki;

While my father works at home, Tom’s father works 
in an office. (Benim baban evde çalışır KEN / OYSA 
Tom’unki ofiste çalışır.)

Diğer seçenekler için şunları söyleyebiliriz. “Even” 
iki cümle arasında kullanılmaz ve tek bir sözcüğü 
niteler. “As if” ten önce fiil gelir. “Likewise”, büyük 
harfle başlar ve sonra virgül alır. Bir önceki 
cümledekine benzer bir durumu anlatmak için 
kullanılır. Buradaki boşluktan ne önce bir nokta var 
ne de sonra virgül. Kötü zamanlar her ne zaman 
daha çabuk unutulsa, diye bir cümle olamayacağı 
için “whenever” anlamlı bir bağlaç olmuyor.

Cevap: D 
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7. Sorudaki “in our early 20s” ifadesi bize “when” i 
çağrıştırdığı için cevap E’dir. “As if” fiilden sonra 
kullanılır. Unless” ve “although” olumsuz cümlelerle 
kullanılırlar ama sorudaki cümle olumlu. “Until” 
de bir zaman bağlacıdır. Yukarıda 13. sorunun 
çözüm açıklamasında da söylediğimiz gibi zaman 
cümleleri bir eylemin ne zaman yapıldığını anlatmak 
için kullanılırlar. Burada ise bir eylem yok. Zihinsel 
işlemlerin en keskin olduğu (are at their sharpest) 
bir dönemden söz ediliyor. “To be (are)” fiili “iş” değil 
“oluş” bildirir. Yani varlıkların ne, nerede ve nasıl 
olduğunu anlatır. “Until” ise daha çok bir eylemin 
ne zamana kadar devam ettiğini veya sürdüğünü 
belirtmek için kullanılır. Şöyle ki;

I will wait for you here, until you come back. (Sen 
gelene kadar seni burada bekleyeceğim.)

Cevap: E 

8. İlgeçli which çok sorulur. “of” u gören “which” i 
yapıştırmıştır herhalde. İlgeç soruları için verdiğimiz 
bir ipucu vardır. The + isim …..the + isim, şeklinde bir 
yapı olduğunda boşluğa “of” gelir, diyorduk. Burada 
ikinci ismin yeri boş. Which’te bir ismi nitelediği için 
bu boşluğa o geliyor. Ayrıca “those”” çoğul olduğu 
için ve boşluktan sonra “was” geldiğinden doğru 
olmaz. That’ten önce fiil gelmesi gerekir. Şöyle ki; 

I know THAT he is a good footballer. (Onun iyi bir 
futbolcu olduğunu biliyorum.) O da doğru değil. 
Hukuk fakültesinden, yani tekil ve sayılabilir bir 
varlıktan söz edildiği için “some” da uygun değil.

Cevap: A 

9. “Difficult” sıfatından önce B’deki “how ın geleceğini 
herhalde “how old”, how long” sorularını daha 
önce okuldayken sormuş olan herkes bilmiştir. 
Diğer kelimeler kendilerinden sonra sıfat değil isim 
alırlar. Burada “Bir arkadaşımızdan destek almak, 
bir engeli geçmenin ne kadar zor olduğu algımızı 
değiştirebilir.”, şeklinde çevrildiğinde kulağa pek 
te anlamlı gelmeyen bir cümle var. Özellikle bu 
durumlarda yapısal ipuçlarından yardım almak veya 
teknik kullanmak çok işe yarar. 

Cevap: B 
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10. Bağlaç sorularında verilen cümlelerin olumlu mu 
olumsuz mu olduğuna bakıyoruz. Çünkü zıtlık 
bağlaçları bir olumlu ve bir olumsuz cümleyi 
bağlarken, diğer tüm bağlaçlar iki olumlu veya iki 
olumsuz cümleyi bağlamaktadır. Buna bakarak önce 
seçeneklerdeki bağlaçları eliyoruz. Bu sorudaki 
cümleyi şöyle kabaca okuyan birisi bile burada iki 
tane olumlu bilgi veren cümlecik olduğunu görür. O 
nedenle olumsuz bilgi içeren cümlelerle kullanılan 
unless, in case ve even if’i eliyoruz. Whether ya 
fiilden sonra gelir ya da ondan sonra gelecek 
cümle içinde “or” ister. O nedenle elimizde doğru 
bağlaç olarak “as” tek kalır. Buna göre 15. yüzyılda 
Rönesans’a yol açan yeni fikirlerin öne sürülmesi 
zihniyet değişikliğinin kıvılcımlarını ateşlemiş. 
Çünkü insanlar bir takım sorularının cevaplarını 
bulmak için dini inanca değil eskisinden daha fazla 
mantığa yönelmeye başlamışlar.

Cevap: E 

11. Buradaki seçenekler da soruyu okumadan önce 
kolaylıkla elenebiliyor. C, E ile B ise D ile eş 
anlamlıdır. Geriye sadece doğru bağlaç “although” 
kalır. Yine de emin olmak için anlam testi yapalım. 
Bunun için tüm cümleyi anlamasak bile “wide range 
of habitats” ifadesindeki “wide”ın çokluk bildirdiğini 
veya “commonly”nin de çokluk bildirdiğini herkes 
bilir. “Nerde çokluk orda zıtlık” ilkemize göre de 
eksik bağlaç “although” dur. Sürüngenler sıcak ve 
kuru yerlerde yaygın olarak bulunurmuş ama aynı 
zamanda tüm dünyada çeşitli yer ve ortamlarda da 
bulunabilirlermiş.

Cevap: A 

12. Burada seçenekleri elemeye gerek yok çünkü 
“Virgülden sonra “but” gelir” ilkesine göre doğru 
cevap B oluyor. Aslında cümlenin ilk kelimesi “many” 
de “nerde okluk orda zıtlık” ilkesine göre doğru 
cevabı daha baştan gösteriyor. Buna göre pek çok 
ergen aknelerden çekermiş ama yirmili yaşlara 
gelindiğinde akneler kendiliğinden geçermiş.

Cevap: B 
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13. “Nerde çokluk orda zıtlık” ilkesi burada da biraz 
farklı da olsa, yine de işe yarıyor. İkinci virgülden 
sonra gelen “Most”a bakarak seçeneklerde zıtlık 
bildiren bir bağlaç arayalım. Normal koşullarda 
“although” vb. bir bağlaç olurdu ama burada onların 
önceki sorularda yaptığı gibi bağlanacak iki cümle 
yok. Yalnızca “that”li bir isim cümlesi var. Normalde 
onun başında olması gereken bağlaç ise, iki 
virgül yardımıyla araya sokulmuş. Most’tan dolayı 
aradığımız zıtlık kavramı C’deki “on the contrary - 
-nın tersine” ifadesidir. Herkesin bildiği büyükanne 
kavramının tersine, pek çok büyükanne torunlarına 
bakmak istemiyormuş.

Cevap: C 

14. Beş bağlaç sorusundan genellikle ilk üçü iki 
cümleyi bağlayan bağlaçlardan, son ikisi ise tek 
cümle içindeki öğeleri bağlayan bağlaçlardan 
sorulmaktadır. Burada olduğu gibi seçeneklerde “as 
well as” veya “rather than” olduğunda anlayın ki o 
soru %90, onu sormak için özel olarak hazırlanmıştır. 
O yüzden boşluğa önce onu koyun. D seçeneğine 
göre insanlar yaşadıkları çevreye uymaktansa onu 
değiştirmeyi, yani kendilerine uydurmayı tercih 
ediyormuş.

Cevap: D 

15. Bu soruda bugüne kadar yaşanmış en kötü uzay 
kazasından söz ediliyor. Virgülden sonra but, so, 
which veya bunların eş anlamlıları gelir kuralına 
göre, 1986 tarihi hakkında bilgi vermek için kurulan 
“when” sıfat cümlesi var. Unutmayalım bu bir zaman 
cümlesi değildir. Zaten olayın zamanı belli; 1986 
tarihi. Bu virgül zaten bilinen bir varlık hakkında 
yeni ve fazladan bir bilgi verdiğimizde kullanılır. Yani 
“non-defining” sıfat cümlelerinde isimden sonra 
virgül sonra da “who / which / where / when gelir. 

Cevap: D 
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16. “Not only….. but also….”yapısını herkes bilir. 
O nedenle bu soruyu okurken az çok anlayan 
bir kişi bile, boşluktan sonra gelen “also” ile C 
seçeneğindeki “but” arasında bir ilişki olduğunu 
anlar. Diğer seçeneklere bakarsak; “whether” den 
önce fiil, “where”den önce bir yer ismi geldiği için, 
“whereas” oysa anlamına geldiği için, “so” ise ikinci 
cümledeki olay birincidekinin sonucu olmadığı 
için bu boşluğa uymaz. 2001 yılında iyi korunmuş 
bir dinozor fosili bulunmuş. Bu fosil dinozorlarla 
kuşların bağlantısını gösteriyormuş. Ancak aynı 
zamanda da doğanın niye en başta tüyleri yarattığı 
konusuna da bir açıklık getiriyormuş.

Cevap: C 

17. Bu soru okunmadan yapılabilen sorulara bir örnek 
oluşturuyor. Çünkü seçeneklerde “rather than” varsa 
doğru cevap büyük ihtimalle odur. Önce onu anlam 
testine sokun. Burada “Bilinenin aksine Kanada 
nüfusunu oluşturanlar Fransızlardan çok (rather 
than) İngiliz, İrlandalı ve İskoçlardır.”, deniyor. O 
zaman doğru seçenek budur.

Cevap: A 

18. “…..N1…N2” tekniğimize göre doğru cevap B 
seçeneğindeki “either…or”. Bir cümlede iki boşluk 
ve bu boşluklardan sonra birbirine benzeyen iki isim, 
iki fiil veya herhangi iki sözcük varsa, seçeneklerde, 
“not only…but also, both…and, neither…nor, veya 
either….or” yapılarından biri bulunur. Doğru cevap 
odur. Bu soruda da yalnızca “either….. or” var. 
Doğru cevap B. Amerika halkı etnik kökeni farkı 
insanlardan meydana geldiği için İngilizceyi ya 
anadilleri olarak ya da ikinci dilleri olarak konuşurlar.

Bir önceki soruda “rather than” için yaptığımız 
açıklama bu sorunun seçeneklerinde bulunan ve 
iki ayrı boşluğa gelen “rather / than”den farklıdır. O 
açıklama bunun için geçerli değildir. Aslında anlam 
olarak aynıdır. Kullanım şekli farklıdır. Şöyle ki;

I would rather tea than coffee.

I would like tea rather than coffee.

İlk cümlede “rather” dilbilgisi açısından cümlenin 
ana fiili iken ikincisinde preposition olmaktadır.

Cevap: B 
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19. Bu sorunun daha en baştan göze çarpan, 
hatta “göze batan” bir ipucu var; “all” sözcüğü. 
“Nerde çokluk orda zıtlık” tekniğimize göre doğru 
seçeneğin “though” bağlacı ile başlayan E seçeneği 
olma ihtimali çok yüksektir. Bu nedenle ilk dört 
seçeneği anlamsal açıdan incelemek için hiç vakit 
kaybetmiyoruz. Zaten, “when” ve “whenever” eş 
anlamlıdır. İki doğru cevap birden olmaz. “As if”, 
“as though” gibi –mış anlamına gelir ve böyle cümle 
başında kullanılan bir bağlaç değildir. “Suppose 
that” “if” anlamındandır. “If” cümlelerinde fiil buradaki 
“have been linked” gibi “present perfect” yapıda 
olmaz. Bu nedenlerden dolayı da E seçeneği doğru 
cevap olmaya tek aday olarak kalmaktadır. Soruyla 
birleştirilince burada; Tüm olumsuz düşünce ve 
duygular zararlı değildir ama stres ve depresyonun 
her türlü kalp rahatsızlığı ile ilgisi vardır, deniyor.

Cevap: E 

20. Bu soruyu okumadan, yalnızca seçeneklerine 
bakarak ta cevaplayabiliriz. A, B, D ve E 
seçeneklerinin hepsi de zıtlık bildiren bağlaçlar 
olduğu için, yani 4 tane doğru cevap olamayacağı 
için elenirler. Geriye C kalır. Danimarkalı şair ve 
romancı Aakjer, Jutland çiftlik bölgesinde büyümüş, 
bu yüzden (so) ülkesindeki çiftlik işçilerinin yaşadığı 
/ katlandığı zor koşulların farkındaymış.

Cevap: C


