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1. Çözüme başlamadan seçeneklere şöyle bir göz 
atarsak B, D ve E’dekilerin “N1…..N2” bağlaçları 
olduğu için elendiklerini anlarız, çünkü boşluklardan 
sonra birbirine benzer iki isim yok. Bu cümlede 
AİDS’in Afrika’da ölümüne yol açtığı insan sayısının 
büyüklüğü, bütün kıta savaşlarında ölenlerin sayısı 
ile karşılaştırarak veriliyor. O nedenle C deki more / 
than doğru oluyor.

Cevap: C 

2. “Pay-ödemek” ve “afford-maddi gücü yetmek 
’fiillerine bakılırsa cümlede para ile ilgili bir bilgi 
olduğu anlaşılmaktadır. Bir şeyin fiyatını “how much” 
ile sorduğumuz için “many” sözcüğünün geçtiği D 
seçeneğini eleyelim. A da doğru değil çünkü “too 
+ sıfat” yapısından sonra ancak “to + fiil (infinitive) 
gelebilir. Burada ise “that” var. 

C’de olmaz, çünkü bu “that” ten sonra “özne + fiil + 
nesne” biçiminde tam bir cümle gelmesi gerekiyor. 
E de doğru olamaz, çünkü “Your car is much more 
expensive than mine.”, örneğinde olduğu gibi 
“much more’dan sonra “than” gelmesi gerekiyor. 
Geriye B seçeneği kalıyor. Bununla birlikte soru 
cümlesinde “Ne yazık ki bir çift ayakkabı için o kadar 
para ödeyemem.”, deniyor. 

Cevap: B 

3. Çok kolay bir soru. “Eğer Clare hesap makinesini 
sana ödünç vermezse ben benimkini veririm.”, 
şeklinde çevrilebilecek bu cümledeki boşlukları C 
seçeneğindeki sahiplik sıfatı ve zamiri dolduruyor.

Cevap: C 

4. Burada, “Bana mektup yazmadı. Diğer 
arkadaşlarından herhangi birine de yazdığını 
sanmıyorum.”, deniyor. Türkçede katılma bildiren 
“de / da” eki tektir ama İngilizcede katılımın olumlu 
veya olumsuz olmasına göre değişen iki sözcük 
kullanılır; too veya either. Burada katılım olumsuz 
olduğu için “either” doğru olmaktadır.

Cevap: A 

5. Bu cümlede ortanca çocukların çektikleri bir 
sıkıntıdan söz ediliyor; Anne-babalarının dikkatini 
(kendilerine) çekemezlermiş.

Cevap: A 

6. Bu tür sorular artık pek sorulmuyor. Kitaplarım hala 
onları (them) bıraktığım masanın üzerinde duruyor 
ama onunkiler (hers) çalınmış.

Cevap: C 
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7. Burada “Yeni personel müdürü bize Avrupa” da ---- 
--- ülke gezdiğini söyledi.”, şeklinde çevrilebilecek 
bir cümle var. Çok sayıda ülke geçmiş olmalı. Yoksa 
bunu belirtmek istemezdi. O nedenle A seçeneği 
doğrudur.

Cevap: A 

8. İkinci boşluktan sonraki “better” sözcüğü, burada 
bir karşılaştırma yapıldığını gösteriyor. Bazı 
insanlar çizim ve resimde çoğumuzdan çok daha 
başarılıymış. İki kişi veya varlığın karşılaştırması, 
karşılaştırma sıfatlarında sonra “than” kullanılması 
ile mümkündür. Buna göre A veya B doğru seçenek 
olabilir. Bir varlığın diğerinden çok daha üstün 
olduğunu vurgulamak sadece “better” örneğindeki 
gibi “kısa sıfat + er”, “more expensive” de olduğu 
gibi “more + uzun sıfat” yapısıyla anlatılamaz. 
Bunların başına “çok” anlamına gelen “far / a lot / 
much” sözcüklerinden biri gelmelidir. O nedenle A 
doğru oluyor.

Cevap: A 

9. 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 

10. 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 
E. İkisi de aynı anlama geliyor ama B’deki “I am 
not so tall as you.”,örneğinde olduğu gibi olumsuz 
cümlelerde kullanılıyor. 

Cevap: C 

11. Birilerinin Sibirya kaplanlarının sayısındaki düşüş 
bu oranda devam ederse birkaç yıl içinde bu türden 
hiçbir hayvan kalmayacak, diye kaygıları varmış. 
Kaygı deyince akla olumsuz bir durum gelir. O 
olumsuzluğu seçeneklerde en iyi şekilde “none” 
anlatıyor. O nedenle B seçeneği doğru sözcük 
oluyor.

Cevap: B 
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12. Pek çok turist için uzay yolculuğunun bedeli hala 
çok yüksekmiş ama çok daha ucuz alternatifler de 
varmış. Karşılaştırma sıfatlarını kuvvetlendirmek için 
kullanılan “çok” sözcüğünün İngilizcede üç karşılığı 
vardır, far, a lot, much. A seçeneğinde bunlardan 
sonuncusu bulunduğu için doğru seçenek odur.

Cümleyi çevirecek kadar İngilizce bilgisi olmayanlar 
için pratik bir çözüm “but” bağlacı sayesinde 
yapılabilir. Daha ucuz anlamına gelen “cheaper” 
sıfatı “but”tan sonra olumlu bilgi olduğunu gösteriyor. 
O zaman “but”tan önce olumsuz bilgi olmalı. İlk 
boşluğa gelebilecek tek olumsuz sözcük, aşırılık 
bildiren “too”dur. O nedenle de A doğru olur.

Cevap: A 

13. İçinde yabancı kelime olmadığı için okuyup 
anlayabileceğimiz, bu arada da eksik sözcüğü 
tahmin edebileceğimiz bir soru bu. “Salı günü 
anneme yardım etmeye söz verdim. Jane’i başka 
bir gün ziyaret edebilir miyiz?”, şeklinde çevrilebilen 
bu cümlede eksik sözcük, “başka bir” dir. Bu da D 
seçeneğindeki “another” sözcüğüdür.

Cevap: D 

14. Bu cümlede anlatılanlara göre iki adam köye 
beraber yürüyerek dönmüşler ama ikisi de yolda 
konuşmamış. Bu yüzden boşluğa yalnız “neither” 
gelebilir. Cümleyi bu şekilde çevirebilecek kadar 
anlamasak bile “neither”i yine bulabilirdik. But 
bağlacının bir tarafı olumlu, diğer tarafı olumsuz 
olur, bilgisinden haraket ederek, buradaki “but” 
tan sonra olumsuz bir sözcük gelmesi gerektiği 
sonucuna varırız. Bu “neither”dır. Any’de olumsuzluk 
çağrıştırıyor ama bu cümlenin bir yardımcı fiille 
olumsuz yapıldığı cümlelerde mümkün. Olumlu bir 
cümle içindeki any veya ondan türemiş, anybody 
vb. sözcükler olumludur ve herkes anlamındadır. 

Cevap: D 

15. Bu cümlede söylenene göre Ekvator’daki bitkiler 
dünyadaki herhangi başka bir yerden daha hızlı 
gelişip büyüyorlarmış. O nedenle B doğru cevap. Bu 
cümleyi boşluğa “everywhere” sözcüğünü koyarak 
çevirdiğinizde de kulağa normal geliyor. Pek çok kişi 
bu sınava E’yi işaretlemiştir, çünkü “any” olumsuz 
cümleler ile soru cümlelerinde kullanılır diye 
öğretilir. Bu sınavlarda “any” olumsuzdan çok daha 
fazla olumlu anlamda, yeni “her hangi” anlamında 
karşımıza çıkmaktadır.

Cevap: B 
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16. Bu cümleyi “Angola’daki Namit Çölü dünyadaki en 
eski çöldür.”, diye çeviririz,, çünkü böyle “in” li bir yer 
ismi varsa karşılaştırma “superlative” yapıyla yapılır. 
Bu nedenle E doğru olmaktadır.

Cevap: E 

17. 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 

18. Burada karşılaştırma var. Bunu ilk boşluktan önceki 
“better” dan 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 

19. Sıfat ve isimden oluşan sıfat tamlamalarının başına 
İngilizcede “the” gelir. Burada iki boşluktan sonra 
da sıfat tamlaması olduğu için B doğrudur. Antik 
Yunanlılar saraylarında mozayiği büyük ölçüde 
kullanan ilk halkmış. “The first”, “the most” gibi 
süperlatif bir sıfattır. 

Cevap: B 

20. Bu soru biraz kafa karıştırıyor, çünkü “en” li bir 
şey olacak ama ne olacak? En azı mı, en iyisi mi? 
“Books” sözcüğünün sayılabilir olmasından dolayı 
“the least” doğru olamaz, sonucuna varıyoruz. “The 
best’- en iyileri, doğru yanıt olmaktadır.

Sorunun tam çevirisi: İngiltere’deki insanlar en 
azından 15. yüzyıldan beri Türkiye hakkında kitaplar 
yazıyor; ama en iyileri 19. yüzyılda yazılmıştır.

Cevap: C


