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GRAMER SORULARI

1. Müdür Brian’a işi kendisinin yapmasını, yardımcısına 
vermemesini söylemiş. Bu durumda D seçeneği 
doğru olur.

Cevap: D 

2. Bu soruda da anahtar sözcük “information’. 
Sayılamayan bir isim olduğu için sayılabilen isimlerle 
kullanılan a few, many, few, ve a great many doğru 
sözcük olmaz. Doğrusu Much’tır.

Cevap: D 

3. Bir iş yerinde belli bir sorun varmış. Müdür bunu 
çözene hatırı sayılır bir ödül verme sözü vermiş. 
Yani her kim çözerse, ödülü alır, demiş. Bunu 
söylemesi için “whoever” sözcüğünü kullanmış 
olması gerekir. D’deki “whomsoever” da bazı 
arkadaşlara doğru gibi görünmüş olabilir. “Whoever” 
özne yerine kullanılırken, yani fiili yapan her kimse 
onu kastederken, “whomsoever” ise o fiile her kim 
maruz kalıyorsa onu kasteder. Şöyle ki; 

“I have decided to give this prize whoever finishes 
his test first.”, cümlesinde bitirme eylemini yapan 
özne “whoever’dır. Oysa “I have decided to give 
this prize whomsoever you want.”, cümlesinde 
“whomsoever” want fiilinin nesnesi oluyor.

Cevap: B 

4. Bu cümleyi söyleyen kişi bir iş yerinde işe alımda 
görevli. Bir adayın özelliklerinden ve kişiliğinden 
çok etkilenmiş. Bunu söyledikten sonra “ancak” 
diye olumsuz bir şey söylüyor. Olumsuzluk 
bildiren bir ifade sadece D’de var; “hardly anyone’. 
Seçici kuruldan başka hemen hemen hiç kimse 
etkilenmemiş. O zaman doğru seçenek D oluyor.

Cevap: D 

5. Olumsuz katılım bildiren bir yapı gerekiyor bu 
soruda. Araştırma ekibinin pek çok üyesi raporlarını 
henüz teslim etmemiş. Bu ifadeyi söyleyen üye de. 
Bunu belirtmek için gereken sözcük “either’dır. A 
ve B eş anlamlıdır. Zaten “too” olumlu katılımlarda 
kullanılır.

Cevap: C 
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6. Boşluk bir sıfattan sonra geliyor. Bu durumda 
aklımıza too / enough konusu gelir. Boşluk 
sıfattan önce olsaydı “too” kullanırdık. O nedenle 
buraya “enough” oluyor. Onunla beraber burada 
“Yargıç, duruşmada tanıkların verdiği delillerin, 
doktorun ihmalkârlık suçunu ispatlamak için yeterli 
olmadığına karar verdi.”, deniyor.

Cevap: C 

7. Bu cümlede bir kişinin bir ödülü reddetmesinin 
arkasındaki bir sebepten söz ediliyor. Fiil “is” 
tekil olduğu için C olmaz. Olumlu olduğu için de 
D olmaz. “Rather” bir sıfatı niteler, “reason” ise 
isimdir. Bu durumda A veya B doğru olabilir. “Other” 
diğer, “another” ise bir diğer anlamındadır. Buraya 
ikincisi uyar. İlkinin doğru olabilmesi için önce başka 
birinden söz edilmesi gerekir. Şöyle ki;

This one is too big. Do you have it in other sizes?

Cevap: B 

8. Eski zamanlarda bile, diye başlayan bu cümledeki 
eksik kelime, olumlu bilgi veren bir sözcük olmalı. 
Buna göre B, C veya E doğru olabilir. Cümledeki 
“than” sözcüğü burada eski zamanlarla günümüzün 
karşılaştırıldığını gösterdiği için eksik kelime 
“better” oluyor. Onunla beraber burada “Klasik 
zamanlarda bile, eğitime yaklaşımları zamanımızda 
bulabileceğinizden daha etik olan daha fazla insan 
vardı.”, deniyor.

Cevap: C 

9. Sayılabilir / sayılamaz isimleri bilmenin önemini 
gösteren bir soru daha. Önemli anlamına gelen 
“importance” sayılamayan bir isim olduğu için E 
yanlış. Bu bir isim olduğu için ise C ve D yanlış. 
Any olumsuz cümle ile sorularda kullanıldığı için o 
da buraya uymaz. Some ile beraber burada yerel 
yetkililerin sosyal tesislerin geliştirilmesine her 
zaman biraz önem vermiş olduğu söyleniyor.

Cevap: B 

10. Gramer bilgimizi geliştirecek bir soru daha. 
Bir çatışma çıkmış. Her iki tarafta da kayıplar 
varmış. Ancak düşman tarafındaki kayıplar diğer 
taraftakilerden daha fazlaymış. Bu diğer taraf 
“kayıplar” sözcüğünü de içine alan bir sözcük olmalı. 
İyelik zamiri (mine, yours, his / hers, ours, theirs) 
sadece A ve E’de var. Bizim taraf demek onun tarafı 
demekten çok daha mantıklı. O nedenle A seçeneği 
doğru oluyor.

Cevap: A 
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11. Burada yeni başkan konusunda hiçbir şey 
bilmiyoruz diye başlayan cümle, boşluktan sonra 
“50. Doğum gününü yeni kutladığı” diyen cümle 
ile başkan hakkında bilinen bir şey söyleniyor. 
Demek ki bilinen tek şey buymuş. Bunun dışında 
yeni başkan hakkında hiçbir şey bilinmiyormuş. O 
zaman eksik sözcük E’deki “hariç” anlamına gelen 
“except” oluyor. C ve D’deki sözcükler boşluktan 
sonraki ilk kelime olan “that” ile beraber kullanıldığı 
için bazı arkadaşların kafasını karıştırmış olabilir.

Cevap: E 

12. Burada “Bir işin gerçekten başarılı olması için, 
takım çalışması şarttır ve ekip üyeleri birbirlerini 
desteklemelidir.”, deniyor. O zaman eksik kelime D 
oluyor. Diğer sözcükler her biri, diğerleri, kendilerini 
ve diğerini anlamına gelmektedir.

Cevap: D 

13. Burada “Bana verdikleri ders programını sevmedim; 
bütün derslerim öğle yemeğinden sonra. Hal bu ki 
derslerimi sabah yapmayı tercih ederdim.”, deniyor. 
Bize bu tercih isteğinin derecesi soruluyor. O 
nedenle “çok isterdim” anlamını veren “much” doğru 
sözcük oluyor.

Cevap: A 

14. Karmaşık bir cümle. Bazı arkadaşların anlaması 
güç olabilir. Ancak “than usual” ifadesine bakarak 
herkes burada bir karşılaştırma olduğunu anlar ve 
seçenekleri ikiye indirebilir; C ve E. İkincisi “than” ile 
kullanılmaz, hatta karşılaştırma için de kullanılmaz. 
Şöyle ki;

The more difficult the exam is, the fewer students 
pass it. Sınav ne kadar zor olursa o kadar az öğrenci 
geçer.

Cevap: C 

15. Öncekilere göre çok daha zor bir soru. Yapısal 
herhangi bir ipucu yok. İlk boşluğa “any” dışında 
bütün sözcükler olur. Bir sınav ve beklentiler 
söz konusu ise olumlu veya olumsuz bir durum 
söz konusu. Yani önce C veya E anlam testine 
sokulabilir. İkinci boşlukta “so’nun bir anlamı 
olmuyor. O zaman E’yi anlam testine sokalım. 
Burada “İş görüşmesinde sorulan soruların hiç birisi 
beklediğim gibi değildi.”, deniyor. O zaman doğru 
seçenek budur.

Cevap: E 
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16. Burada “Her ne zaman tavsiyeye ihtiyaç duyarsam 
sana geleceğim.”, deniyor. Yine sayılabilir / 
sayılamaz isimleri tanımamızı gerektiren bir soru. 
Tavsiye-advice sayılamaz bir isimdir. O nedenle A, 
B, D ve E elenir, geriye C kalır.

Cevap: C 

17. Yine güzel bir gramer sorusu. Burada “Son iki yıldır 
oldukça iyi direktörlerimiz oldu, ancak Dr Radelifffe 
onların en kapasitelisi idi.”, deniyor. Cümlenin fiili 
present perfect. Seçeneklerden sadece A’daki “so 
far” yani “şimdiye kadar” anlamına gelen “by far” bu 
tensle çok sık kullanılan bir sözcüktür.

Cevap: A 

18. Komite bir kişinin sunduğu tasarımları büyük bir 
destekle onaylamış. O zaman boşlukta “Ben de” 
veya “Biz de” ifadesi olmalı. Onaylama geçmişte 
olduğu için B seçeneği doğru olmaktadır. Bazı 
adaylar için “Ben de” anlamına gelen “Me, too” da 
doğru gibi gelmiş olabilir. O daha çok konuşma 
dilinde kullanılan bir yapıdır.

Cevap: B 

19. Diğer dağcılar tırmanıştan vazgeçme taraftarıymış 
ama bir tanesini buna ikna etmek imkansızmış. 
Seçeneklerde boşluktan sonra gelen “imkansız” 
sıfatını niteleyen bir zarf bulacağız. Buna uygun tek 
sözcük “oldukça / epey” anlamına gelen “quite’tır.

Cevap: C 

20. Seçeneklerden üç tanesi ilgi zamiri. O zaman 
bunlardan bir tanesi doğru. Reputation-ün sözcüğü 
bir isim olduğuna göre E’deki “whose” doğru 
sözcük olmaktadır. Onunla beraber burada “Bu, 
muhtemelen, gazetelere inanabiliyorsak, itibarının 
olması gerektiği gibi olmayan, firmanın yeni alıcısı 
olabilir.”

Cevap: E


