
www.pelikanyayinevi.com.tr

GRAMER SORULARI

1. Bu cümlenin öznesi, “is” a kadar olan kısım. Bu 
yapının ilk kelimesi eksik. Görev alacak bir kişi 
söz konusu olduğu için öncelikle E’deki “which’li 
yapı ile C’deki “whatsoever” yanlıştır. Someone ve 
anyone’dan sonra ya fiil gelir ya da “who” ile başlayan 
bir sıfat cümlesi. Ama burada böyle bir şey yok. O 
zaman geriye “whoever” kalıyor. Onunla beraber 
burada “Bu özel iddiaları soruşturma görevini 
üstlenen kişi, çok fazla zorlukla karşılaşacak.”, 
deniyor.

Cevap: D 

2. Boşluktan sonra “to infinitive” olduğuna göre aranan 
yapı too / enough yapılarından birisidir. Boşluk 
sıfat “qualfied’tan sonra olduğuna göre boşluğa 
“enough” gelir. Onunla birlikte burada “Bölgedeki 
silahlı kuvvetlerin karşılıklı olarak azaltılması için 
müzakere edecek kadar diplomatik olarak yetkin 
durumda.”, deniyor.

Cevap: A 

3. Oldukça sıkı bir soru. Boşluk cümle sonunda. O 
nedenle ilk akla gelen –de / da eki kullanmak. Ancak 
B, C ve D’dekilerin hepsi de bu işi görür. B ve C 
olumlu cümle sonlarında kullanılır ve tamamen eş 
anlamlıdır. Geriye onlarla eş anlamlı ama olumsuz 
bir ifadeye katılım için kullanılan “either” kalıyor. 
İlk bakışta sorudaki cümle olumlu, ancak “decline” 
reddetmek anlamına geldiği için olumsuz. O nedenle 
de aradığımız sözcük oluyor. Burada “Bölgedeki 
silahlı kuvvetlerin karşılıklı olarak azaltılması için 
müzakere edecek kadar diplomatik olarak yetkin 
durumdadır.” Deniyor.

Cevap: D 

4. Yine anlamdan önce yapısal ipuçlarına bakalım. 
Who ilgi zamiri bir varlığı niteler. Seçeneklerin ilk 
kelimelerinden sadece “those’dan sonra kullanılır. 
Şöyle ki;

Those who live in İstanbul have to work hard.- 
İstanbulda yaşayanlar çok çalışmak zorundadır.

I like those who work hard.- Çok çalışanları severim.

Burada “Kurtarma ekipleri felaket bölgesine 
ulaştıklarında kendilerini kurtaramayanlara yardım 
etmeye başladılar.”, deniyor.

Cevap: C 
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5. Edebi eserler dizisi kurma fikri o kadar çok tartışma 
yaratmış ki, Amerikan Kütüphanesi’ni işletenler 
bu kelimeyi kullanmaktan kaçınmaya başlamışlar, 
şeklinde çevirebileceğimiz bu cümlenin eksik 
kelimesi D’deki “so” dur. Çünkü cümlede geçen 
“that” bağlacı ile birlikte sadece “so” kullanılır.

Cevap: D 

6. Bu cümlede 20 yıldan fazladır görüşmemelerine 
rağmen birbirlerine hala düzenli aralıklarla yazan iki 
kişiden söz ediliyor. O nedenle B seçeneği doğru 
oluyor.

Cevap: B 

7. Burada boşluklardan sonra birer cümle var. Böyle 
birbirini takip eden iki cümle ile ancak E’deki 
yapılar kullanılır. O yapılarla beraber burada “Ne 
kadar düşünürsem o kadar pişmanlık duyuyorum.”, 
deniyor. 

Cevap: E 

8. Yine ilginç bir dilbilgisi sorusu. Konuşmayı 
kendinin yazdığını sanmıyorum, ancak her kim 
yazdıysa iyi yazmış, deniyor. O zaman boşlukları D 
seçeneğindeki sözcükler tamamlıyor.

Cevap: D 

9. Bağlaç sorularında since, because ve as bağlaçları 
genellikle iki olumsuz cümleyi bağlar, diyoruz. “Have 
to rely on” bir şeye bağlı olmak, zorunda kalmak 
anlamına geldiği için olumsuz bilgi veriyor. O zaman 
ilk boşluğa da olumsuz bir sözcük gelmeli ki As’den 
sondaki cümle de olumsuz olsun. Bu sözcük C’deki 
“none’dır. Burada çalışanlarımızın kendi arabaları 
olmadığı için hepsi de toplu taşıma araçlarına 
binmek zorundadır, deniyor.

Cevap: C 

10. Bu cümle “Bazı durumlar vardır” ifadesi ile başlıyor. 
Daha sonra çıkarılan sözcükle beraber o durumlarda 
ne yapıldığı anlatılıyor. Bunu eksiksiz yapabilmek 
için “in which” kullanılması gerekiyor. Bir hastayı 
iyileştirmenin en iyi yolu onun huzur içinde (ötenazi 
ile) ölmesine izin vermektir, deniyor.

Cevap: E 
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11. Her iki boşluktan sonra da birbirine benzer iki nesne 
var. Bu seçeneklerde N1….N2 bağlacı arayacağımız 
anlamına geliyor. Onlardan sadece 1 tanesi var; 
E’deki not only ….but also. Onunla birlikte burada 
“Ülkeler sadece mutlak ekonomik refahı ile değil, 
aynı zamanda diğer ülkelere kıyasla ne kadar iyi 
performans gösterdikleriyle de ilgilenmektedirler.”, 
deniyor.

Cevap: E 

12. Bir too / enough sorusu, çünkü “democratic” sıfatı 
var. O nedenle A veya D doğru olabilir. Boşluk 
sıfattan sonra olduğu için A seçeneği doğru oluyor. 
İçerik olarak biraz uzun ve karmaşık bir cümle. 
Sence parti programı bu haliyle oyları lehimize 
etkileyecek kadar demokratik mi?, diye soruluyor.

Cevap: A 

13. Yine yapı olarak bakalım soruya. İkinci boşluktan 
sonra tam bir cümle olduğu için buraya “that” 
gelmeli. Buna göre A veya D doğru olabilir. A’daki 
“too” olumsuz bilgi vermek için kullanıldığından D 
doğrudur. Burada “Özel yatırımlar ülkenin uzun 
süredir devam eden ekonomik genişlemesinde o 
kadar önemli bir rol oynar ki hiçbir hükümet kişisel 
tasarruflar üzerindeki vergilendirmeyi artırmaya 
cesaret edemez.”, deniyor.

Cevap: D 

14. İkinci boşluktan sonra bir sıfat var. O zaman 
burada more veya most gelecek. Devamında 
“than” olmadığı için “more” buraya uymaz. “Most” 
“the” ile kullanıldığı için C doğrudur. Burada 
“Thatcher hükümetleri tarafından yürürlüğe konulan 
tüm politikaların en tartışmalı olanı ekonomi 
politikasıdır.”, deniyor.

Cevap: C 

15. Boşluktan sonra cümle olduğu için E yanlıştır. Boşluk 
cümlenin sonunda olmadığı için C de yanlıştır. “Too” 
olumsuz cümlede kullanılmaz. “So much as’den 
sonra isim gelmesi gerekir, oysa “beyond” isim 
değil, preposition’dur. Burada “18. Yüzyıla kadar 
karşılaştırmalı dilbilim çalışmaları, Antik Yunan ve 
Romalı gramercilerin çalışmalarının çok ötesine 
geçmemiş.”, deniyor. O nedenle D seçeneği doğru 
olmaktadır.

Cevap: D 
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16. Bu soruda da boşluklardan sonra sıfat ve zarf 
var. İkinci boşluktan sonra cümle olmadığı için A 
yanlıştır. İlk boşluktan sonra cümle olmadığı için 
B de yanlıştır. As well, cümle sonunda kullanıldığı 
için C doğru olmaz. So’dan sonra “that” kullanıldığı 
için D de olmaz. E’deki “too’lar ile beraber 
okunduğunda burada “Günümüzde astronomi, fizik, 
kimya ve biyolojideki bilginin genişlemesi tamamen 
öğrenemeyecek kadar geniş ve karmaşıktır ve çok 
hızlı bir şekilde gelişmektedir.”, deniyor.

Cevap: E 

17. İlk boşluktan sonra bir cümle yapısı var ama 
öznesi yok. Seçeneklerin ilk kelimelerinden sadece 
“which” veya “that” özne konumunda kullanılır. 
Nevertheless bir bağlaçtır. Ondan sonra özne 
gelmesi gerekir, ama yok. O zaman D seçeneği 
doğru olmaktadır. Bilim adamları, başka şekilde 
gözlemleyemeyecekleri olayları modellemek için 
bilgisayarları kullanıyorlarmış.

Cevap: D 

18. Bu cümleden anlaşıldığı üzere bir davada çok 
sayıda şahit varmış. Avukat sadece ikisini çağırmış, 
kalanlarla ilgilenmemiş. O nedenle C seçeneği 
doğru oluyor. Kalanlardan veya diğerlerinden söz 
etmek için “the” ya gerek var. Çünkü belli bir grubu 
niteleyen isimlerin başına “the” gelir.

Cevap: C 

19. İlk cümlenin öznesi “several” ikincisininki “each” 
ise üçüncününki de pek ala “each” olabilir. Pek 
çok uzman bir proje üzerinde çalışıyormuş ve 
ilginç teklifler sunuyormuş. Doğal olarak ta her biri 
kendisininkinin en iyisi olduğunu iddia ediyormuş.

Cevap: E 

20. Bildiğiniz gibi Amerika’da Meksika’dan gelen pek 
çok göçmen var. Bu kişiler Almanya’daki Türkler 
gibi memleketlerine para gönderiyorlar. Bu para 
Meksika’nın petrol ihracatından kazandığı para 
kadar çokmuş. O nedenle D seçeneği  doğru oluyor.

Cevap: D


