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ANSWERS

1. Bu sorunun ilk bölümünde özneye dönük 

“adjective clause” kısaltması “Reduction of relative 

clauses) konusundaki bilgimiz, ikinci bölümde ise 

zaman bilgimiz ölçülmektedir. İlk bölümde doğru 

yanıtı, özneye dönük etken çatıdaki “adjective 

clause” yapılarda kısaltma yaparken “adjective 

clause” yapısını Ving haline indirgediğimiz için 

“studying” olarak tespit ederiz. İkinci bölümde 

ise, doğru yanıtı cümle sonunda geçen “over the 
last decade” ifadesi bir “present perfect” zaman 

belirteci olduğundan “has been increasing” 

olarak tespit ederiz. 

Ek Gramer Açıklaması 1 (Active verb form): 

1a. The woman who is checking  the tickets 

at the gate is responsible.

1b. The woman checking  the tickets at the 

gate is responsible.

2a. The girl who wants  to be a nurse 

studies hard.

2b. The girl wanting  to be a nurse studies 

hard.

Ek Gramer Açıklaması 2 (Passive verb form):

1.a. The building which was destroyed  

during the last quake needs repair.

1.b. The building destroyed  during the last 

quake needs repair.

Ek Gramer Açıklaması 3: (Present Perfect 

Tense ile Sıkça 

Kullanılan Zaman 

Zarfları)

 up to now, up till now, up to the present, so far, by 

far, recently, lately, just, already, finally, yet, ever, 

never, since, for, this+….., over / during / for / in / 

within / through the last / recent / past …. hours / 

days / weeks, …etc.
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2. Bu cümlede, zaman belirteci durumundaki “over 

the next few weeks” bize cümlenin zamanının 

“future” olduğunu gösteriyor. İkinci bölümde ise 

bir zaman cümleciği var. Zaman cümleciklerinde, 

anlam gelecek zaman içerse bile, fiil çekimi 

“simple present / present perfect” olur. Bu 

açıklamalara göre doğru yanıt D olur.

Cevap D

3. Bu cümlede ikinci boşluğa kadar olan bölüm, 

cümlenin öznesi durumundadır ve bir “reduced 

relative clause” (indirgenmiş / kısaltılmış sıfat 

cümleciği) içermektedir. Sıfat cümleciklerinde 

çok değişik indirgeme biçimi olmakla beraber, 

bu cümlede söz konusu olan yapı “superlative + 

infinitive” yapısıdır. Bu yapıyı aşağıdaki örnekte 

inceleyelim:

relative clause with a pronoun

The first people X who flew non-stop

 (superlative + noun)  (relative clause)

reduced relative clause

The first people X to fly non-stop

(superlative + noun) (infinitive phrase)

 Örnekte de görüldüğü gibi, nitelenen isimden önce 

bir “superlative adjective” varsa, isimden sonra 

gelen sıfat cümleciği “infinitive phrase” durumuna 

indirgenir. Bu duruma “ordinal numbers” olarak 

bildiğimiz sıra ve derece gösteren sayılar da (first, 

last, second, next …) dahildir. Bu açıklamaya göre 

ilk boşluğa “to fly” (=who flew / had flown) ifadesi 

gelmelidir. İkinci boşluğa gelecek fiil bu durumda 

“main verb” olacaktır. Cümlede dünyada uçan 

ilk insanlardan söz edildiğine göre, fiil mutlaka 

“past” zaman türevlerinden birisi olmalıdır. 

Cümle bir bileşik zarf cümlesi (adverbial clause) 

olmadığından, tek eylemin söz konusu olduğu 

basit cümlelerde “past perfect” kullanamayız. C 
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seçeneği dışında kalan seçeneklerde ise “be” 

fiilini, ya “present” ya da “future” çekimleriyle 

görmekteyiz. Bu nedenle bu seçenekler de doğru 

olamaz. Doğru yanıt C seçeneğidir.

Cevap C

4. Bağlaç bilgisinin sorgulandığı sorularda, öncelikle 

soru kökünde verilen iki cümlenin zamanları 

incelendikten sonra, boşluğa gelecek bağlacın 

zaman uyumu gerektiren bir bağlaç olup 

olmadığına karar verilir. İkinci olarak cümlelerin 

anlamları arasında ne gibi bir ilişki olduğuna bakılır. 

Sorudaki ilk cümlenin zamanı “present perfect” 

ve ikinci cümlenin zamanı ise “simple present” 

olduğuna göre, iki cümle arasında zaman uyumu 

vardır. Yalnız birinci bölümde verilen “symptoms 
have subsided” kendi içinde bir cümle 

olduğundan ve arkasından bir virgül ve devamında 

yeni bir cümle geldiğinden, bu bölüme cümlenin 

öznesini teşkil edecek şekilde bir isim cümleciği 

gelemez. Bu bilgi çerçevesinde C seçeneği 

elenecektir. A seçeneğindeki “while” bağlacını 

zaman zarf cümleciklerinde kullandığımızda, 

bu cümleciğin zaman yapısının “continuous” 

olması gerekir. Bu bağlaç tezat anlamlı cümleler 

için kullanıldığında zaman uyumu gerekmez. B 

seçeneğindeki “until” bağlacının arkasından 

“simple present” ya da “present perfect” zamanlı 

cümleler gelebilir. Ancak A ve B seçeneğindeki 

her iki bağlaç da cümleyi anlam bakımından doğru 

bir şekilde tamamlamamaktadır. E seçeneğindeki 

“although” bağlacının doğru olması halinde, aynı 

anlama gelen A seçeneğindeki “while” bağlacı da 

doğru olurdu. Bu nedenle bu iki seçenek birbirini 

elimine edecektir. Geriye kalan D seçeneğindeki 

“when” / “as soon as” anlamlarına gelen 

“once” bağlacı doğru yanıt olacaktır. Bu durumda 

cümlenin anlamı, “Semptomlar azaldığında, 

hastanın açıcı kaslarının güçlendirilmesi ve 

esnekliğinin artırılması için rehabilitasyona 

başlanmaldır”.

Cevap D
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5. İlk boşlukta söylenmek istenen “beyin gelişimi 

üzerine” (a research on) olduğu için, bu anlamı 

verecek ilgeç “on” olur. İkinci boşlukta ise 

“çocukların neyi bildiklerine yönelik” anlamı 

verilmek istenmektedir. Bunun için ise boşluğa 

“into” (study into) gelmelidir. Doğru yanıt A olur.

Cevap A

6. Bu cümlenin ilk bölümünde kullanılan “be 

disappointed …” (hayal kırıklığına uğramak) 

ifadesinde, daha sonra gelen isim bir kişi ise ilgeç 

“by” aksi halde “at / with” olur. İkinci bölümdeki 

“be surprised …” ise, ardından “at / by” ilgeçlerini 

alabilir. Bu açıklamalara göre doğru yanıt D olur.

Cevap D

7. Doğru ilgeçlerin tespit edilmesinin istendiği bu 

cümlede ilk boşluğa sahiplik (iyelik) için ya da 

isim tamlaması oluşturmak için kullanılan “of” 

ilgeci; ikinci boşluğa ise “take …. consideration” 

fiil öbeğinin bağıl ilgeci “into” gelmesi gerekir. Bu 

açıklamalara göre doğru yanıt B seçeneğidir.

Cevap B

8. Yan cümlenin neden, ana cümlenin de sonuç 

olduğu bileşik cümlelerde “adverbial clause” 

bağlacı olarak “because, since, as, for, 
….” kullanılır. Bu cümle de anlam olarak 

incelendiğinde yan cümlenin bir neden cümlesi, 

ana cümlenin sonuç bildiren bir cümle olduğu 

görülecektir. Bu nedenle doğru yanıt “since” 

bağlacının bulunduğu E seçeneğidir.

Cevap E
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9. Bu cümlede “process” sözcüğünü niteleyen bir 

sıfat cümleciğini ana cümle ile ilişkilendirecek 

zamir sorgulanmaktadır. Bu zamirin cümleye 

vereceği anlam “yoluyla, sayesinde” gibi bir anlam 

taşıyacağından, cümleye bu anlamı verecek 

seçenek “by which” olur. “Process” sözcüğünü 

niteleyecek bir sıfat cümleciğinin ilgi zamirinin 

genel olarak “by which” olması gerektiğini 

söyleyebiliriz. Bu açıklamalara göre doğru yanıt B 

olur.

Cevap B

10. Bu soruda “partititive adjective clause” 

sorulmuştur. İngilizce’de iki cümleyi kısaltma 

yapmadan birbirine bağlamak için mutlaka bir 

bağlaç kullanmak gerekir. Bu soruda “special 

commission on crime” kelimesi bütünün 

parçalarına dönük bir sıfat cümleciği tarafından 

tamlanmıştır. Bu tür cümlelerde tamlanan kelime 

insan ise “quantifier / partititive + of + whom 
/ which / whose” kullanırız. Doğru yanıt C 

olacaktır. 

Cevap C


