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BAĞLAÇ SORULARI

1. Burada iki grup insan karşılaştırılıyor. Çok arkadaşı 
ve sosyal bağları olan kişilerin beyinlerindeki bir takım 
sinir ağları az arkadaşı olanların beyinlerindekinden 
daha fazlaymış. Karşılaştırma “more --- than” veya 
“kısa sıfat + er --- than” yapısıyla yapıldığı için “than” 
sözcüğünü içeren tek seçenek olan D seçeneği 
doğru olmaktadır.

Cevap: D 

2. Burada zaman makinasıyla geçmişe gidebilseydik 
hepimiz için tek bir şey geçerli olurdu, diye 
başlayan bir cümle var. Sonrasında da bu gerçek 
anlatılıyor. İlk boşluktan sonraki “We go” ifadesine 
bakarak ilk boşluğa gidilen yeri niteleyen bir sözcük 
geleceği sonucuna varıyoruz. Buna göre B veya D 
seçeneği doğru olabilir. Cümle “sonradan pişman 
olmamak için diye” ifadesiyle bitiyor. O zaman 
“söylediğimizden pişman olmamak için” dememiz 
gerek. Bunu D’deki “which” ile değil “B’deki “what” 
ile yapabiliriz. O nedenle doğru seçenek B’dir.

Cevap: B 

3. Bu birleşik cümleyi oluşturan iki cümlecik te olumsuz 
bilgi veriyor. Bunu anlamak için iki cümleciği de 
kelime kelime okuyup anlamak gerekmiyor. İlk 
cümlecikteki “excessive-aşırı” ifadesi ile ikincisindeki 
“put himself at risk- kendini riske atmak” ifadeleri 
olumsuz. Bu nedenle “Bu sınavlarda since, because 
ve as sebep bağlaçları genellikle iki olumsuz 
cümleyi bağlar.” ilkesi yardımıyla seçeneklere şöyle 
bir baktığımızda doğru cevabın D seçeneğinde 
durduğunu görmekteyiz. Buna göre dinleyicinin 
kardeşinin aşırı derecede hata yapma kaygıları 
varmış Bu yüzden korkulara kapılıp normalden fazla 
hata yapma ve moralini bozma riskine girebilirmiş.

Cevap: D 
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4. Burada doğal gazın kömüre göre avantajlarından 
söz ediliyor. Bu avantajlar cümlenin virgülden 
sonra olan bölümünde sıralanmış. Bunun içinde 
“both... and” anlamına gelen “not only... but also” 
bağlacı kullanılmış. Doğal gaz burada sıralanan 
özelliklerden dolayı kömüre göre daha avantajlı 
olduğu için boşluğa sebep bildiren “due to” uygun 
düşmektedir. 

Despite zıtlık belirttiği için olmaz, çünkü cümlenin 
her iki tarafında verilen bilgiler olumlu. In case of 
seçeneklerdeki diğer tüm bağlaçlar gibi bir isimle 
kullanılır ama devamında fire, accident, emergency 
gibi olumsuz kavramlar olur. In addition to ve similar 
to bağlaçları anlam olarak kulağa hoş gelseler de 
“not only... but also” bağlacı içinde yer alamıyorlar. 
Şöyle ki;

Yesyerday, I missed the train and took the next one. 
In addition to this, I left my umbrella in the next 
train.

İstanbul is similar to Ankara because both of them 
are big cities.

Cevap: B 

5. Cevabın “although” olma ihtimali yüksek olan bir 
soru, çünkü bağlaç başta. İlk cümlecikte sanayi 
devriminin başlamış olmasından söz ediliyor. 
Bu olumlu bir bilgidir. İkincisinde ise 1800’lerde 
İngiltere’nin çok az (little) değiştiği ve yıllarca tarımın 
egemen olduğu bir ülke olarak kaldığı söyleniyor. Bu 
bilgi ise olumsuzdur. O zaman “although” doğrudur. 

A ve C eş anlamlıdır. İkisi de sebep bildirir. O nedenle 
elenirler. Boşluğa C’deki bağlaç konduğunda “when” 
anlamına gelen bir ifade doğar. O da A ve C’dekiler 
gibi iki olumlu veya iki olumsuz cümleyi bağlayan 
bağlaçlardandır. D’deki “korkusuyla” anlamına 
gelen “lest” te öyle.

Cevap: E 

6. Burada ilki olumlu ikincisi olumsuz bilgi veren iki 
cümlecikten oluşan birleşik bir cümle var. O nedenle 
bağlaç olarak zıtlık bağlacına ihtiyaç duyuluyor. 
İlk iki seçeneğinin zıtlık bildirdiği ilk bakışta 
anlaşılıyor. Bazı adaylar “on the contrary”nin “but” 
gibi kullanıldığını sanıyor. Oysa bu bağlaç –nın 
tersine anlamına gelen “unlike” veya “contrary” ile 
eş anlamlı, “but” ile değil. Buna göre Monet’in Gün 
doğumu adlı tablosu resim sanatında Empresyonist 
harekete adını veren bir tabloymuş ama eleştirmen 
Leroy’a göre bitmiş bir tablo değil sadece bir 
karalamaymış.

Cevap: A 
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7. Yine olumluluk / olumsuzluk ilişkisi yardımıyla 
çözebileceğimiz bir soru ile karşı karşıyayız. Desert 
çöl demektir. Bu olumsuz bir kavramdır, çünkü çölde 
yaşam zordur. Boşluktan sonraki “little” da olumsuz 
kavramdır. Bizim sınavlarımızda iki olumsuz 
cümleyi genellikle since, because veya as bağlacı 
bağlar, diyoruz. Seçenekler arasında bu bağlaçlar 
yok ama eş anlamlısı “due to the fact that” var. 
Buna göre Antartika’nın %98’i buzla kaplı olmasına 
karşın teknik olarak bir çölmüş, çünkü çok az yağış 
alıyormuş.

Cevap: D 

8. Buradan dağcılıkla ilgili bilgi veren bir cümle 
var. “forecious” sıfatının anlamını çok fazla kişi 
bilmeyebilir. Yine de son iki seçeneği eleyebiliriz. 
Çünkü böyle bağlaçlar yok. İlk üç seçenekte 
sıfatla kullanılabilen bağlaçlar var. İkinci boşluktan 
sonra those öznesiyle başlayan bir cümle olduğu 
için bunun başına ancak “that” bağlacı gelebilir. 
Buna göre dağcılık bazen (at times) öylesine 
ferocious oluyormuş ki, tırmanışta ölenler geride 
bırakılabiliyormuş. O nedenle tırmanma rotaları 
üzerinde cesetler görmek sıradan bir şeymiş. 
Ferocious sıfatı acımasız anlamına gelir. Bunu 
bilmesek bile sadece yapı bilgisi ile bu soruyu 
çözebildik. O nedenle önce yapı bilgisi sonra anlam 
testi yapmak çözümü kolaylaştırır.

Cevap: C 

9. Bu sorudaki boşluktan sonra fiil geldiğine ve 
boşluktan önce de bir isim olduğuna göre buraya bir 
ilgi zamiri gelmesi gerekir. Bu zamir A seçeneğindeki 
“that’tir. Bu bağlaç sıfat cümlelerinin yanı sıra isim 
cümlelerinde de kullanılır. Şöyle ki;

I know a man that speaks three languages. (sıfat 
cümlesi)

I know that he speaks English, French and Chinese. 
(isim cümlesi)

Cevap: C 
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10. Cümle tamamlama sorularında işe yarayan bir 
teknik burada da yardımcı olacak gibi. Cümle 
tamamlama sorularında verilen cümle olumsuz bir 
durumu anlatıyorsa seçeneklerde “because” veya 
eş anlamlısı olan as veya since ile başlayan cümle 
arıyoruz. Burada da sorudaki cümlenin boşluğa 
kadar olan kısmında İskandinavya’da pek çok 
nehirde yaban yaşamı yok edildi, deniyor. O zaman 
boşluktan sonra bunun sebebinin söylenmesi çok 
doğal. Orada asit yağmurunun yıkıcı gücünden söz 
edilmiş. O zaman seçeneklerde because gibi sebep 
bildirmek için isimle kullanılan bir sözcük arayalım. 
Bu herkesin bildiği gibi “because of”tur.

Cevap: B 

11. Bu bağlaç sorusunda iki tane boşluk var. Bu 
boşluklardan sonra iki tane birbirine benzer yapı 
var; prevents ve helps. Bu, burada “….N1 …..N2” 
formülüne uyan bağlaçlardan birinin doğru olacağı 
anlamına geliyor. Bu iki fiil Hindistan cevizi yağının 
sağladığı şeyler. Bu durumda A seçeneğindeki “both 
…and” doğru bağlaç oluyor. 

Benzer bir bağlaç E seçeneğinde var ama “also” su 
eksik. Yapı olarak buraya “neither..nor” da olabilir 
ama anlam olarak olmaz. That bağlacından sonra 
bu yapıda özne geldiği için C de yanlıştır. More bir 
sıfattan önce geldiği için o da buraya uygun olmaz.

Cevap: A 

12. Bu cümlede Amerikalı öğrencilerle Asyalı öğrenciler 
okuma, matematik ve fen bilgisi açısından 
karşılaştırılıyor. Böyle bir karşılaştırma için whereas 
veya while bağlaçları kullanılır. Ancak burada ikisi 
de yok. Onların yerine “in contrast” var.

Cevap: B 
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13. Burada florasan ışığının nasıl oluştuğunu anlatan 
ilginç bir cümle var. Ancak teknik bir konu olduğu 
için herkes anlamayabilir. “The form of” ifadesinden 
sonra bir isim gelmeli, çünkü ilgeç sorularında 
kestirme çözüm için “boşluk iki isim arasındaysa 
boşluğa “of” gelir”, diyoruz. Boşluktan sonra fiil 
geldiği için aslında buraya tek bir isim değil, bir isim 
cümlesi oluşturabilecek bir bağlacın gelmesi gerek. 
İsim cümleleri that veya wh-“lif bağlaçla başlar ve 
özneyle devam eder. Şöyle ki;

A- Where does the teacher live?

B- I don’t know WHERE the teacher lives.

Bu konuşmada konuşmacılar tarafından bilinmeyen 
şey öğretmenin nerde oturduğu. Bazen bilinmeyen 
şey eylemin kim tarafından yapıldığı olmaktadır. 
Şöyle ki;

A- Who broke he window?

B- I don’t know WHO broke the window.
A- What is in your pocket?

B- I can’t tell WHAT is in my pocket.
Bu soruda boşluktan sonra fiil geldiği için bu isim 
cümlesinin eksik bağlacı ancak who veya what 
olabilir. O nedenle D seçeneği doğru olmaktadır. 
Zaten A ev B eş anlamlı olduğu için whose ancak bir 
isimle kullanılabildiği için, how da devamında bir sıfat 
istediği için burada bağlaç olarak kullanılamazlar.

Cevap: D 

14. İzlandalılar küresel ısınmanın Icefjord adlı yörelerinin 
kötü etkilemesinden dolayı kaygılıymışlar. Çünkü 
artık kışın orası buz tutmuyormuş. Virgülden sonra 
but, so veya which gelir ilkesini burada kullanmak 
pek kolay görünmüyor. Çünkü üçü de var. Yine de 
işimiz kolay çünkü ilk ikisinden sonra özne gelir. 
Geriye sadece which kalır. O da “Icefjord” isimini 
niteleyen bir sıfat cümlesi bağlacı olarak görev 
yapıyor.

Cevap: D 
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15. Burada ilk kısmı “Her şeyi düzgün yapma alışkanlığı 
mükemmelletçiliğin doğrudan bir sebebi değildir.”, 
ikinci kısmı ise “(Bu alışkanlık) mükemmeliyetçilerin 
yüksek standartlarına ulaşmaları üzerinde etkilidir.”, 
diyen birleşik bir cümle var. O zaman biri olumlu 
diğeri olumsuz bilgi veren bu iki cümleciği ancak 
bir zıtlık bağlacı bağlar. Buna göre B veya D 
seçeneği doğru olabilir. Bağlaçların anlamı kadar 
kullanıldıkları yerleri de bilmenin önemi bu soruda 
kendini gösteriyor. Bu boşluğa ancak bu veya 
however ile eş anlamlı olan “nevertheless” gelebilir. 
“Even if”, even though ve although gibi ilk cümlenin 
başında kullanılıyor.

Cevap: B 

16. Burada aslında bizim “…..N1…N2” formülü 
dediğimiz bir yapı var. N1, “a physical attack”, N2 ise 
“an ideological strike”. Bu durumlarda seçeneklerde 
both.. and, not only…but also, either…or, veya 
neither..nor oluyordu. Burada ise bunlardan sadece 
ikincisine benzer bir bağlaç var. C seçeneğindeki  
“not just / as well”. Buna göre Almanların 1933’te 
20.000 den fazla kitabı Almanya’ya karşı bilgiler 
içerdiği için yakması yalnızca kitaplara karşı fiziksel 
bir hareketini değil, aynı zamanda Nazi rejiminin 
ideolojik darbesini simgeliyormuş.

Cevap: C 

17. Bağlaç sorularında boşluğun iki tarafındaki 
bilgilerin olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğunu 
belirlemek, boşluktan sonra cümle mi yoksa isim 
mi geldiğini anlamak çok önemlidir. Bağlaçların eş 
anlamlılarını, hangisinin cümleyle hangisinin isimle 
kullanıldığını bilmek seçenekleri elemek için çok 
yararlı olmaktadır. Burada ilk kısmı olumsuz ikinci 
kısmı olumlu olan birleşik bir cümle var. Bu, eksik 
kelimenin yerinde bir zıtlık bağlacı olduğu anlamına 
geliyor. Seçeneklerde B ve D’de zıtlık bağlacı 
var. Ancak bunlardan sadece ikincisi bir cümleyle 
kullanıldığı için doğru seçenek D olmaktadır.

Cevap: D 
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18. Burada Shakespeare (Şekspir) ile ilgili yan cümlesi 
kısaltılmış birleşik bir cümle var. Boşluktan sonra 
gelen bu kısaltılmış yan cümle ilk iki ile son iki 
seçenekteki bağlaçlarla başlamaz. While cümleciği, 
bu bağlaç “iken” anlamında olduğunda kısaltılabilir. 
Örneğin, I saw him while I was going to school, 
cümlesi “I saw him while going to school, şeklinde 
kısaltılabilir. Buna göre Şekspir, Southhampton 
Earl’ü tarafından desteklenirken öğretmen olarak 
çalıştığı iddiası geçenlerde akademisyenler ve 
yazarlar tarafından ortaya atılmış.

Cevap: C 

19. Burada kolayca yapılamayacak bir soru var. Dünya 
Ticaret Örgütü gelişmekte olan ülkelere ticaret 
kapasitelerini arttırmaları için yardım ediyormuş. 
Bunu da ticari antlaşmalar yapmaları için onlara 
daha uzun süreler vererek yapıyormuş. Buna 
göre böylelikle anlamına gelen “thereby” eksik 
bağlaç olmaktadır. Diğer bağlaçlar yüzünden, -e 
rağmen, her şeye karşın, sonuç olarak anlamlarına 
gelmektedir.

Cevap: E 

20. Burada bankacılık uygulamalarıyla ilgili olan ve 
bu yüzden oldukça fazla yabancı kelime olan bir 
cümle var. Ancak en azından “unpaid” sözcüklerine 
bakarsak boşluğun iki tarafında da olumsuz bilgiler 
olduğu anlaşılıyor. Bu nedenle “hence” dışındaki 
bağlaçlar bu iki cümleciği bağlayamazlar. Lest ve in 
case eş anlamlıdır. Despite ve in contrast to zıtlık 
bağlacıdır. Bu nedenle bir tarafı olumlu diğer tarafı 
olumsuz olan iki cümleciği bağlarlar.

Cevap: D


