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BAĞLAÇ SORULARI

1. Bu soruda da aslında 5 değil 3 seçenek var. Çünkü 
A ve C eş anlamlı bağlaçlar. Amerika ve Brezilya’nın 
sadece iki ülke olmalarına karşın Amerika kıtasını 
kaplamaları bir çokluk çağrıştırır. Buna göre 
seçeneklerde bir zıtlık bağlacı ararız ve cümlenin 
ikinci kısmında ilk kısımdaki çokluğun zıttı olabilecek 
bir bilgi ararız. Sorunun virgülden sonra başlayan 
ikinci kısmında her iki ülkenin siyasi açıdan farklı 
olduğu söyleniyor. Yani ilk bölümde ortak yönleri: 
biri Amerika’nın güney kısmını, diğeri kuzey kısmını 
kaplıyor; ikinci bölümde ise farklı yönleri, yani siyasi 
farklılıkları anlatılıyor.

Cevap: E 

2. Bir soruda boşluktan önce bir virgül, o virgülden 
önce de bir isim varsa, seçeneklerde öncelikle 
who / which (that) / where / when ararız. Bu soruda 
isim “coordinate geometry” olduğu için boşluğa 
cansız varlıklarda kullanılan “relative pronoun” 
which gelmelidir. Ancak seçeneklerde, biri ilgeçli (in 
which) diğeri ilgeçsiz (which) olmak üzere iki tane 
which bulunuyor. “Coordinate Geometry” ismini 
tanımlayan sıfat cümlesi, bu bilim alanında yapılan 
bir eylemi anlattığı için “where” anlamında “in which” 
ile başlamalıdır.

Cevap: B 

3. Bu sorunun ilk sözcüğü “most” ilk anda akla “nerde 
çokluk orda zıtlık” kuralını getiriyor. Ancak soruyu 
oluşturan iki cümlecikte de “most” olması bağlacın 
zıtlık bağlacı olma ihtimalini ortadan kaldırıyor. O 
yüzden B ve D, soruda olumsuz cümle olmadığı 
için E de eleniyor. Sorudaki iki olay arasında zıtlık 
değil tam tersine bir paralellik var. O nedenle sebep 
sonuç ilişkisine göre bağlaç “because” oluyor. 
Burada “İntihar edenlerin çoğu depresyonda olan 
kişiler olduğu için, depresyonun doğru teşhisi ve 
tedavisi intiharları önlemek için atılacak en önemli 
adım olur.”, deniyor. 

Cevap: C 

4. Yine bir sebep sonuç ilişkisi barındıran bir soru. 
Hocalarımız sık sık birbirine benzeyen sorular 
sormaktadır. OPEC petrol ihracatına kısıtlamalar 
getirdiği için Cezayir doğal gaz ihracatını arttırmayı 
çok istiyormuş.

Cevap: A 
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5. “……N1………N2” tekniğimize göre iki boşluktan 
sonra birbirine benzer iki söz grubu geliyorsa 
seçeneklerde “both ..and”, “not only…but also”, 
“either…or” veya “neither ….nor” dan biri olur. 
Seçeneklerde bunlardan sadece ilki var. Doğru 
cevapta budur. Buna göre otomobil, 20. yüzyılın 
başlarında topluca üretilip topluca pazarlanan ilk 
önemli tüketici ürünüymüş.

Cevap: E 

6. Aynı çözüm yolu burada da geçerli, çünkü cümlede 
yine iki tane nesne var. Bu defa “both….and” in eş 
anlamlısı doğru bağlaç oluyor.

Cevap: A 

7. 2-3 saniyede çözülebilecek bir soru bu. Eğer bir 
isimden sonra boşluk varsa bu boşluk isme göre 
who / which veya onların eşanlamlısı that ile ya da 
where veya when ile doldurulur. Çünkü bir isimden 
sonra onu niteleyen, tanımlayan bir sıfat cümlesi 
gelir. Buna göre doğru cevap D’dir.

Cevap: D 

8. Yine 2-3 saniyede çözülebilecek bir soru. Eğer 
bir cümlede “A lot of, most, much, many, mostly” 
gibi sözcükler varsa seçeneklerde öncelikle 
zıtlık bildiren bir bağlaç aranmalıdır. Doğru yanıt 
“while” dır. Çünkü soruda Körfez ülkelerinde özel 
sektör yabancı işçileri, devlet sektörü ise kendi 
vatandaşlarını istihdam ettiği için bu konuda 
aralarında oluşan bir zıtlık dile getirilmektedir.

Cevap: C 

9. Bu soru cümlesi okunduğunda “must be developed” 
ifadesi bir koşul çağrıştırmaktadır. Sorunun 
ikinci kısmının fiili olan “is to” da will veya must 
anlamındadır ve koşul bildiren cümlelerde kullanılan 
bir yapıdır. Bu nedenle doğru yanıt E seçeneğidir. 
Çünkü soruda “Eğer Mısır’ın doğu tarafındaki çölde 
bulunan yeni doğal gaz rezervlerinden tam anlamıyla 
yararlanılacaksa bir takım yeni ihracat projelerinin 
geliştirilmesi gerekmektedir.”, denmektedir.

Cevap: E 
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10. Bu soruyu en anlamlı şekilde tamamlayan sözcük 
A seçeneğindeki “more than” olmaktadır. Burada 
Norveç’in okyanusa olan sahilinin uzunluğunun 
12.000 milden fazla olduğu anlatılmaktadır. Bunun 
içindeki “of”, Türkçede mil sözüne eklenen “-lik” 
ekini karşılamaktadır. D seçeneğindeki “so far 
as” bir bağlaçtır. “Insofar as” ve “as far as” ile eş 
anlamlıdır. “So far as I am concerned, the project 
is over” örneğinde olduğu gibi “Bildiğim kadarıyla” 
anlamına gelmektedir. As well as, “both … and” 
anlamındadır.

Cevap: A 

11. Yine yanıtlaması çok kolay bir soru. Paratoner, 
elektrik akımını yere iletsin diye metalden yapılır ve 
yıldırım en yakın noktadaki metal nesneye çarptığı 
için mümkün olduğunca yüksek bir yere yerleştirilir. 
“As ....... as possible” çok kullanılan bir deyim 
olduğu için herkes tarafından bilinir.

Cevap: B 

12. Bu soruda sanki eksik kalmış bir şeyler var gibi. 
Çok, çeşitli anlamına gelen “various” sözcüğüne 
bakarak, “nerde çokluk orda zıtlık” tekniğine göre 
B seçeneği doğru demek mümkün. Alkolizmin pek 
çok sebebi varmış ama en önemlisi (majör) alkol 
kullanımıymış. Buradaki “major” bir anlamda “most” 
demektir.

Cevap: B 

13. “Once”, “as soon as” ile eş anlamlı bir zaman cümlesi 
bağlacıdır. Normal koşullarda zaman cümlelerinde 
fiil olarak ya V1 ya da V2 kullanılır. Ancak zaman 
cümlesinde kullanılan eylemin tamamlanması söz 
konusu ise Have + V3 veya Had + V3, kullanılır. 
“Once” bağlacında Have + V3 bu sınavlarda çok sık 
kullanılmaktadır. Sorunun ilk kelimesi “much” çokluk-
zıtlık çağrıştırıyor ama cümlenin 2. kısmında zıt bir 
bilgi yok. “Even if” te bir zıtlık bağlacıdır. Aslında ikisi 
de eş anlamlı zıtlık bağlacı olduğundan en baştan 
elenebilirlerdi. Whereby, “by which” anlamındadır. 
Buradaki “which” “microbes” ismini nitelemiyor. 
In case, “olur diye”, geleceğe yönelik olumsuz bir 
beklenti anlamına geldiği için %90 geniş zaman bir 
fiille karşımıza çıkar. Boşluktan sonraki fiil ise “have 
V3” tür.

Cevap: A 
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14. Burada “allowing” kısaltılmış ifadesi ile 
kullanılabilecek tek bir bağlaç var, “while”. Eş anlamlı 
bağlaçlar since ve as, even though ve whereas, 
elenir. While tek başına kalır. While, whereas ile eş 
anlamlıdır ama “zıtlık” yanında burada olduğu gibi 
–iken anlamında zaman da bildirir.

Cevap: B 

15. Sorunun sonunda by’lı iki isim grubu var. 
Seçeneklerden B’de böyle birbirine benzer iki 
yapıyla kullanılan “as well as” bağlacı var. Burada 
“Ergenliğin başladığı yaş, bir çocuğun genel sağlık 
ve beslenmesinin yanı sıra sosyo-ekonomik ve 
kalıtsal faktörlerin etkisinde kalmaktadır.”, deniyor. 

Özneden sonra kullanılan “also”, bir “if” cümlesi 
olduğu için cümle başında kullanılan “as long as”, 
ve “or” ile beraber kullanılan “either”, doğru cevap 
olamaz. Both ise boşluk ancak, birinci “by” dan önce 
olsa doğru olabilirdi. Bu durumda geriye tek seçenek 
olarak “besides” veya “in addition to” anlamına da 
gelen “as well as” kalmaktadır.

Cevap: C 

16. Uzunca bir cümle. Herkes okuyup tam olarak 
anlamayabilir. Ancak boşluktan sonra fiil olduğuna 
göre buraya “agents” ismini niteleyen “which” veya 
“that” gelmeli ki sıfat cümlesi tamamlansın. Burada 
“Toprak kirliliğine toksik bileşikler, kimyasallar, 
tuzlar, radyoaktif maddeler veya endüstriyel atık ve 
böcek ilaçları yoluyla toprağa giren hastalığa neden 
olan maddelerin varlığı neden olur.”, deniyor.

Cevap: E 
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17. Bu soruyu oluşturan bileşik cümlenin iki parçası 
arasında sebep -sonuç ilişkisi var. Yeni enerji 
kaynakları arama çalışmaları sürüyor. Çünkü fosil 
yakıtlarının sağladığı enerji sonunda tükenecek. 

Cevap: A 

18. “Nerde çokluk orda zıtlık” tekniği bu soruda da 
çözüme yardımcı oluyor. Rönesans döneminde 
hümanist bilim adamlarının işine yarayabilecek çok 
çeşitli klasik metin, eser varmış. Ancak bunların 
bazıları, o da parça parça, ya da yalnızca Yunanca 
olarak günümüze ulaşmış. Burada zıtlık çokluk, “a 
wide range” ile boşluktan sonra gelen “some-birkaç” 
sözcüğü arasında bulunmaktadır. İki kez kullanılan 
“Only’de azlığı simgelemektedir.

Cevap: E 

19. Seçeneklerde “rather than” varsa cümleyi önce 
onunla beraber okuyun, diyoruz. Onunla beraber 
burada “Sanat tarihinde “primitivism”, belli bir 
hareket veya bir grup sanatçıdan çok 20. Yüzyıl 
sanatı ve modern düşünce için çok önemli bir 
kavramdır.”, deniyor.

Cevap: D 

20. Burada hep öğrettiğimiz “….. N1…N2” kuralı cevabı 
hemen bulduruyor. Buna göre soruda iki boşluk ve 
bunlardan sonra birbirine benzeyen iki isim veya 
isim öbeği olduğunda seçeneklerde both… and, 
either…or, neither…..nor, veya not only….but also 
arıyoruz. Burada “both… and” var. Cümlenin çevirisi 
şöyledir;

Genel olarak, sosyal medya platformları, hem 
üretici hem de tüketiciler arasında medya içeriğinin 
değişimini kodlayan sanal buluşma mekanları 
olarak düşünülebilir.

Cevap: A


