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GRAMER SORULARI

1. Bu defa ilk cümlecik olumlu, ikicisi olumsuz. 
O zaman zıtlık bildiren bir bağlaç veya sözcük 
gerekiyor. Even if, even though, even so gibi “even” 
da tek başına olsa da zıtlık bildirebilir. “Can” zıtlık 
bağlaçlarıyla sıkça kullanılır.

Sorunun tam çevirisi: Dağcılık beyin hücrelerini 
öldürür, bu durum yükseklik hastalığı olmayan 
dağcılarda bile görülebilir.

Cevap: D 

2. Sıkça sorulan bir yapı “so…that”, burada da 
karşımıza çıkıyor. O nedenle E doğru oluyor.

Sorunun tam çevirisi: Yaban hayvanlarının çoğu o 
kadar çekingendir ki rahatsız edilir edilmez kaçıp 
giderler. 

Cevap: E 

3. Burada genellikle yapıldığı gibi seçeneklere normal 
olarak kullanılmayan bağlaçlardan koyulmuş. D ve E 
seçeneklerini bu nedenle eleriz. C’deki bağlaç böyle 
ayrı değil birlikte kullanılan iki sözcüktür, yani “gibi” 
anlamındaki “such as”dir. Bu bölüm sorularında 
aynı şekilde “rather than” ve “as well as” de sık sık 
son kelimeleri “/” işareti ile ayrılarak seçeneklere 
konmaktadır. “As…..as” eşitlik göstermek için 
kullanılır. Bu soruda ortak bir özellikleri açısından 
karşılaştırılan iki varlık ismi geçmiyor. O zaman 
geriye A seçeneğindeki bağlaç kalıyor. Onunla 
beraber bu cümlede “Dünya şimdi o kadar hızlı 
değişiyor ki ne kimsenin yaşam boyu aynı işi 
yapacağı ne de çalıştığı iş yerinin hep faaliyette 
olacağı garantisi var.”, deniyor.

Cevap: A 

4. Yine bizim tekniklerimizle soruyu anlamaya 
çalışmadan 1-2 saniyede çözülebilen bir soru ile 
karşı karşıyayız. Dar kapsamlı tekniklerimizden 
“some-others” ikili yapısı kuralını uyguladığımızda 
birinci kısmının öznesi “some people” olan ve 
“whereas” bağlacı ile zıtlık bildiren bu birleşik 
cümlenin ikinci kısmının öznesinin, A seçeneğindeki 
“others” sözcüğü olduğu hemen anlaşılır.

Cevap: A 
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5. Buradaki sorularda cümledeki boşluk çoğul bir 
isimden sonra ise, boşluktan sonra da bu isme 
örnek olabilecek tekil veya çoğul 1-2 isim varsa 
boşluğa “gibi” anlamına gelen “such as” gelir. 

Sorunun tam çevirisi: Müzik yapanlar vokalistler ve 
enstrümancılar gibi pek çok farklı sınıfa ayrılabilirler.

Cevap: C 

6. Burada cloze test sorularında da sorulan bir yapı 
var. Bir çeşit kısaltma yapısı. Matisse isimli ressam 
bir süre Gooier’in etkisinde kalmış daha sonra da 
Cezanne’nınkinde. Buradaki “-nınki” yani “that of”, 
etki kelimesi yerine kullanılıyor. Eğer önceki isim 
çoğul olsaydı, “those of” kullanacaktık. Şöyle ki;

I like your eyes, but I don’t like those of Helen.

Cevap: E 

7. Yeni başbakan ülkenin son 15-20 yılda sahip olduğu 
en etkin liderlerden biri olarak kabul ediliyormuş. 
O nedenle D seçeneği doğrudur. Bazı arkadaşlar 
B seçeneğini işaretlemiş olabilir. Ancak “leaders” 
sözcüğü çoğul olduğu için “the most” doğru ifade 
olmaz.

Cevap: D 

8. Burada da önceki soruya benzer bir durum var. 
“Eski Eşler” uzun zamandır okuduğum en etkili 
romanlardan birisidir, demek için boşluğa “the most” 
getirilmelidir.

Cevap: C 

9. Burada “Bana verdiği bilginin ---- ne yazık ki eskiydi.”, 
deniyor. Bilgi sayılamayan bir isim olduğuna göre 
C ve E olmaz. Hem “none” hem de “unfortunately” 
olumsuz olduğu için B de yanlıştır. “The more” tek 
başına kullanılan bir yapı değildir. Devamında da 
benzer bir karşılaştırma yapısı olmalıdır. O yüzden 
D seçeneğindeki biraz anlamındaki “some” eksik 
kelime olmaktadır.

Cevap: D 
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10. Burada bir müzisyenden söz ediliyor. İnsanların 
onun müziğinden hoşlandığını öğrenmesi onu 
mutlu etmiş. Bizden bu insanların miktarını belirten 
bir sözcük bulmamız isteniyor. Cümlede verilen bilgi 
olumlu olduğu için ilk dört seçenek elenir. Geriye E 
kalır.

Cevap: E 

11. İlk bakışta kuyruklu soru için yardımcı fiil olarak 
“have to” kullanılacak gibi görünüyor. Ancak “have 
to” ile geniş zamanda olumsuz cümle veya soru 
yaparken yardımcı fiil olarak kendisini değil “do” 
kullanırız. O nedenle B değil E seçeneğindeki “don’t 
you” doğru olmaktadır. 

Cevap: E 

12. Burada “Bildiğim kadarıyla o kişi şirketin bugüne 
kadar sahip olduğu en yetenekli avukatlarından 
biridir.”, deniyor. O zaman eksik kelime “ever” oluyor.

Cevap: A 

13. Bir fiyat verilmiş. Ancak yönetim kurulu üyelerinin 
bazıları bu fiyatın kabul edilemeyecek kadar yüksek 
olduğunu düşünüyormuş. Gramer çalışmalarında 
too / enough konusunu görmüş olanlar D seçeneğini 
kolaylıkla işaretler.

Cevap: D 

14. Burada söylenen olumsuz bir ifadeye yine olumsuz 
bir katılım söz konusu. Olumlu katılımlarda cümle 
sonuna “too’, olumsuz katılımlarda ise “either” 
getiriyorduk. O nedenle A seçeneği doğru oluyor.

Cevap: A 

15. Bu cümlede “spends” fiil. Ondan sonra boşluk 
ve sonrasında da bir nesne var. Ancak benzer bir 
nesne ikinci boşluktan sonra yok. Bu nedenle iki 
nesne ile kullanılan B, C ve D doğru olamaz. Burada 
ABD ile diğer tüm ülkeler karşılaştırıldığı için E 
seçeneği doğru oluyor. Silaha en çok parayı ABD 
harcıyormuş.

Cevap: E 
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16. Bölgedeki madenlerin modernleştirilmesi 
konusunda bilgi içeren bir rapordan söz ediliyor 
burada. Yukarıda da söylediğimiz gibi “bilgi” 
sözcüğü sayılamayan bir isimdir. Buna göre sadece 
B veya E doğru olabilir. Olumsuz bir durum söz 
konusu olmadığına göre B doğru olmaz.

Cevap: E 

17. Bu gramer yapısı da zaman zaman sorulan bir 
kalıptır. Adına “devrik süperlatif yapı” diyebiliriz. Bu 
cümledeki bilgi aslında “This is obviously the most 
effective of all the medicines we have tested.”, 
cümlesiyle anlatılabilir. Cümle “of all” kısmı başa 
alınarak devrikleştirilir. Anlamı yine “Test ettiğimiz 
ilaçlar arasında bu açıkça en etkilisidir.”, olur.

Cevap: C 

18. Kazazedenin kazadan 1 saat sonra, kazanın nasıl 
olduğunu anlatacak kadar bilinci yerindeymiş. Yine 
“too / enough” konusunu bilenleri için kolay bir 
soruydu.

Cevap: A 

19. Yine aynı konu. Bu defa olumsuz bir sıfat söz 
konusu; complicated-karmaşık. O zaman bu 
sefer doğru cevap “too” oluyor. Kafasındaki proje 
uygulaması çok karmaşık bir projeymiş. 

Cevap: B 

20. Burada iki hastanın karşılaştırılması söz konusu. 
İki hasta da belli kişiler olduğu için E’deki “the one” 
eksik sözcük oluyor. Onunla beraber burada, “Bu 
hasta biraz önce muayene ettiğim hasta kadar ciddi 
bir hastalığa sahip değil.”, deniyor.

Cevap: E


