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GRAMER SORULARI

1. Yönetimle çalışanlar arasındaki bir durumdan söz 
ediliyor burada. Birbirlerine saygı duyarlarsa iyi 
geçinebilecekleri söyleniyor. Birbirine ifadesi E 
seçeneğindeki sözcüklerle anlatılıyor.

Cevap: E 

2. Yeni makale dizisinin çok tutulacağını düşünmüş 
editör ama hemen hemen hiç kimse bu seriden 
hoşlanmış görünmüyormuş. Cümleyi bu kadar net 
şekilde çeviremeseniz de “but’tan önce verilen 
bilginin olumlu olduğunu, o nedenle de sonrasındaki 
bilginin olumsuz olması gerektiği sonucuna 
varırsınız. Zaten “hardly” sözcüğü de olumsuzdur. 
Olumsuz cümlelerde kullanılan “anyone” o nedenle 
eksik sözcük olmaktadır.

Cevap: B 

3. Burada yapısal bir formülün ne olduğunu anlatan bir 
cümle var. Yapısal formül, atomların birbirine nasıl 
bağlı olduğunu gösteren bir kimyasal formülmüş. 
Birbirine anlamına gelen sözcük D’deki “each 
other’dır.

Cevap: D 

4. Bu cümlede yeri doldurulması zor bir kişiden söz 
ediliyor. İkinci cümlede ise bunun sebebi anlatılıyor. 
Seçeneklerde bir kişiden söz etmek için sadece 
D’deki “whoever-her kim” sözcüğü kullanılabilir.

Cevap: D 

5. Until bağlacından sonraki özne “we” olduğuna göre 
A ve C elenir. İlk boşluğa ise ancak B veya C gelebilir. 
Bunlardan doğal olarak ilki until’den sonraki “we” ile 
örtüşüyor. Burada “Çoğumuz kendimizi gerçekten 
denemedikçe yeni bilgisayar programları hakkında 
endişe duyarız.”, deniyor.

Cevap: B 

ÇÖZÜM - 5



www.pelikanyayinevi.com.tr

ÇÖZÜM - 5
GRAMER SORULARI

6. Kuveyt’te yabancı şirketler karlarının %55’ini vergi 
olarak veriyorlarmış. Whereas’den sonra Kuveytli 
şirketler için bunun tersi, yani daha az bir oran 
verilmiş olmalı, çünkü “whereas” bir zıtlık bağlacıdır. 
Bu durumu en iyi B seçeneğindeki sözcükler anlatır. 

Cevap: B 

7. Bu aslında bir bağlaç sorusu. Boşluklardan sonra 
birbirine benzer iki isim olduğuna göre Sadece 
A seçeneğindeki bağlaç doğru olur. Vücudun 
bağışıklık sistemi yalnızca kanser hücrelerine değil, 
aynı zamanda bakteri ve diğer yabancı maddelere 
de saldırırmış.

Cevap: A 

8. Bu soruda boşluk sayısal bilgi veren bir sözcükten 
önce. Bu durumlarda boşluğa yaklaşık anlamına 
gelen nearly, about, around, some, by, approximately 
sözcüklerinden biri uyar. Seçeneklerde bunlardan 
hiç biri yok ama eş anlamlı olan “as much as 
var. ABD Ulusal Yaşlanma Enstitüsün bütçesinin 
yaklaşık yarısı Alzaymır hastalığı için yapılan 
araştırmalara harcanıyormuş.

Cevap: A 

9. Yine fiilden sonra iki boşluk ve nesne konumunda 
birbirine benzeyen iki isim olan bir soru ile karşı 
karşıyayız. Bu durumda soruyu C’deki bağlaç ile 
okumakta yarar var. Büyük doğal felaketler yalnızca 
çok sayıda ölüme değil aynı zamanda büyük sosyal 
yıkıma ve salgın hastalıklara yol açar.

Cevap: C 

10. Bu soruda çözüme bağlaç “though” yardımcı oluyor. 
Bu bir zıtlık bağlacı olduğu için virgülün bir tarafında 
olumlu, diğer tarafında olumsuz bilgi oluyor. Bir 
şirket bir projeye milyonlarca dolar yatırmış. Bu 
bilgi olumludur. O zaman boşluklara olumsuz bilgi 
verecek sözcükler gelmesi gerek. Bu soruda da 
fiilden sonra birbirine benzeyen iki nesne var. Bu 
durumda yalnızca “neither….nor” kullanılır. Şirket 
yatırımı ne hükümet desteği ne de potansiyel bir 
pazar olmamasına rağmen yapmış.

Cevap: B 
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11. Bu soruda boşluktan sonra bir sıfat var. “How old 
are you?” sorusunda olduğu gibi seçeneklerden 
sadece sonuncusundan sonra sıfat gelebilir. 
Dobson’nun kitabı çevreciliğin ne kadar güçlü ve 
radikal olduğunu hatırlatıyormuş.

Cevap: E 

12. Pratik çözümü olan bir soru. Virgülden sonra gelen 
boşluğa but, so veya which gelir. Seçeneklerde 
bunlarda iki tanesi var. Ancak “so’dan sonra bir 
özne olması gerekir. Doğru sözcük ilgi zamiri which 
olmaktadır. Heviz’de kışın bile yüzülmesi turizm 
mevsiminin uzamasına yardımcı oluyormuş.

Cevap: B 

13. Burada bir ülkenin ithal ettiği mallara gümrük vergisi 
koyma nedenlerinden iki tanesi konu ediliyor. Biri 
hazineye gelir elde etmek, diğeri ise yerli malları 
korumakmış. O nedenle D seçeneğindeki “the 
other” doğru sözcük oluyor.

Cevap: D 

14. Yine seçeneklerden gidelim. Most “the’sız 
kullanılmaz. İlk boşluğa kadar çoğul bir isim olmadığı 
için B’deki “none” ile C’deki “many” ve E’deki “a few” 
de uygun değil. Geriye D kalıyor. Konuşmacıya 
başvuru formunu çok geç verdiği söylenmiş ancak 
kendisi diğer adayların da kendilerininkini (theirs) 
vermediğini öğrenmiş.

Cevap: D 

15. İlk boşluğa “as if” geleceğini hemen herkes 
bilebilir. Çünkü bunlar sürekli olarak beraber 
kullanılır. İkinci cümle de olumsuz olduğuna 
göre B’nin doğruluğundan iyice emin oluyoruz. 
Burada “Bir adayın özelliklerinden işe alım 
komitesi etkilenmemiş gibi görünüyor. Müdürün de 
etkilendiğini sanmıyorum.”, deniyor.

Cevap: B 
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16. Yine seçeneklerde eleme yaparak gidelim. A’daki 
iki ismin ortasında kullanılır. I like tea as well as 
coffee.”, örneğinde olduğu gibi. B’deki ile C’deki 
bağlaçlardan sonra cümle gelir. D’deki ise fiilin 
present perfect olduğu cümlelerde kullanılır. 
Geriye doğru seçenek E kalıyor. Onunla beraber 
burada “Günümüzde endüstriyel işlerin büyük 
bir kısmı makinelerin kullanımını gerektiriyor ve 
makineleşmenin gelecekte daha da ilerleyeceği 
kesin.”, deniyor.

Cevap: E 

17. Burada Bursa’ya karayolundan arabayla 
gitmektense feribotla gidelim, deniyor. O nedenle 
D’deki “instead of” doğru oluyor. 

Cevap: D 

18. Bu cümlede bugünkü insan ile yüzbinlerce yıl 
önceki insanın dürüstlük açısından karşılaştırılması 
yapılıyor. O zaman karşılaştırmalarda kullanılan 
“than” den dolayı B veya E doğru olabilir. “Less” 
“the” ile kullanılmadığı için E doğru oluyor.

Cevap: E 

19. Araba yirminci yüzyılın başlarında topluca 
üretilen ve topluca pazarlanan ilk önemli tüketici 
ürünlerinden biriymiş. Boşluklardan sonra birbirine 
benzer iki yapı olduğuna göre E’deki “both…and” 
doğru oluyor.

Cevap: E 

20. Sizin de bildiğiniz gibi Amerika’da 72 milletten insan 
yaşar. Ancak hemen hemen hepsi İngilizce konuşur. 
Amerikalıların kendileri İngilizceyi anadili olarak, 
diğer etnik gruplar ise sonradan edindikleri (adopted) 
dil olarak konuşur. İngilizcenin Amerika’da iki farklı 
şekilde kullanılmasını “either…or” ile anlatırız.

Cevap: B


