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ANSWERS

1. Bu sorunun birinci bölümünde “soon” ifadesi 

gelecek zaman için kullanılan bir zaman ifadesidir. 

Bu nedenle ilk boşluğa gelecek fiil “will be able” 

olacaktır. İkinci boşlukta ise röntgen teknolojisinin 

hangi maksatla kullanılacağını ifade eden bir 

“infinitive phrase of purpose” gereklidir. Bu 

durumda da ikinci boşluğa gelecek fiil “to scan” 

olacaktır. Doğru yanıt D seçeneğidir. 

Cevap D

2. Bu koşul cümlesinde geçmiş zamanlı bir koşul 

durumu (Type 3) var olduğuna göre, cümlenin 

ilk bölümünde “past perfect” ve ikinci bölümünde 

ise “modal + perfect” kullanılması doğru olur. 

Doğru yanıt C olmalıdır. Seçenekleri kendi içinde 

birer birer değerlendirecek olursak, C seçeneği 

dışındaki seçeneklerde verilen yapısal özelliklerin 

hiçbir koşul cümleciği türüne uymadığını görürüz. 

Cevap C

3. Ana cümlede yer alan “in recent years” (= son 

yıllarda) ifadesi “Present Perfect Tense” kullanı-

mına işaret etmektedir. Ayrıca özne “Much he-
alth education” olduğundan ve “direct” eylemini 

gerçekleştiremeyeceğinden, edilgen yapı gerekir. 

İlk bölümde “present perfect” kullanılmasından 

dolayı, ikinci bölümde de zaman uyumuna gerek 

vardır. Bu durumda ikinci boşluğa gelecek fiilin 

çekimi “is not” olacaktır. Doğru yanıt A olacaktır.

Cevap A
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4. Cümlenin ana yüklemi durumundaki “claim” 

devamında “infinitive” kullanılmasını gerekli kılar. 

A seçeneğindeki “to be done” edilgen çatılıdır; 

fakat cümlede bu fiile ait nesne (its best) olduğu 

görülmektedir. Bu durumda boşluğa gelecek 

olan fiilin etken durumda olması gerekir. Ayrıca, 

iddia edilen eylem daha önce gerçekleşmiştir 

ve bu nedenle “perfect infinitive = to have + V3” 

kullanılmalıdır. Doğru yanıt E olur.

Cevap E

5. Bu sorudaki “without” edatı gerçeğe aykırılık ifade 

ettiğinden gizli bir “unreal present conditional” (IF 

Type-2) olduğunu gösteriyor. Diğer seçeneklerde 

zaman uyumu yok. “It would be ... for, without 

some species, we could not survive” doğru 

yanıttır.

Cevap B

6. Zaman yapılarının sorgulandığı soruların 

seçeneklerinde genel olarak kendi içinde zaman 

uyumsuzluğu gösteren seçeneklerin yanlış olma 

olasılığının yüksek olduğunu hatırlayalım. Buna 

göre, D ve E seçeneklerini doğrudan elemek söz 

konusu olabilir. Diğer bir ipucu ise “suggest” 

fiilinin “to_V1” yapısı ile devam edemeyeceğidir. 

Bu durumda, B ve C seçeneklerini de elemiş 

oluyoruz. Cümlede aktaran fiil durumunda 

“suggest” kullanılması durumunda, cümlenin 

devamında “gerund” ya da “subjunctive” yapı 

kullanılır. Seçeneklerde ikinci boşluk için 

“gerund” önerilmediğinden, bu olasılık saf dışı 

kalır.“Subjunctive” yapı gerektiren fiillerde, cümle 

bir “that clause” ile devam eder ve bu bölümdeki 

yüklem çekimsiz ve yalın olarak kullanılır, ya da 

fiilin önüne “should” kipliği gelebilir. Bu bilgilere 

göre doğru yanıt A olur.

Cevap A
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7. Soruda verilen cümlede zamanı gösteren tek 

ipucu ikinci boşluktan sonra gelen “for a long time 

now” (= şu ana değin uzunca bir süredir) ifadesidir 

ve bu zaman zarfından önce gelen fiilin “present 

perfect / present perfect continuous” yapıda 

olması gerekir. Bu boşluğa gelecek fiil “present 

perfect” olunca da zaman uyumu şartı nedeniyle 

diğer boşluğa “past” zamanlı bir fiil gelemez. Bu 

açıklamalara göre D seçeneği doğru yanıttır.

Cevap D

8. Eklenti soruları (Tag Questions) ana cümleye 

sorulur. Eğer ana cümle olumlu ise olumsuz 

eklenti, ana cümle olumsuz ise olumlu eklenti 

sorusu sorulur. Bu soruda ana cümle olan “He 

would ....” geçmiş zamanlı bir kiplik içeren olumlu 

bir cümle olduğuna göre eklenti sorusu da aynı 

kiplik olan “would” ile sorulmalı ve olumsuz 

olmalıdır. Yani doğru yanıt “wouldn’t he” ifadesi 

olan B seçeneğidir.

Cevap B

9. Bir ismi nitelemek için kullandığımız yapıya 

“adjective clause” deriz. Bu cümlede “tasks” 

ismini niteleyen bir “adjective clause” yapısına 

ihtiyaç vardır. Bu yapıdaki görevi edatın nesnesi 

olan cins isimleri nitelemek için “prep.+which” 

ilgi zamiri kullanılır. Bu nedenle, seçenekler 

içerinde “tasks” ismini doğru niteleyen “adjective 

clause” yapısı “for which” olmalıdır. Bu soruyu 

doğru cevaplayabilmek için soru kökünde yer 

alan karmaşık cümleyi oluşturan basit cümleleri 

tahmin etmeli ve iki cümlenin nasıl birleştirildiğini 

bilmeliyiz. Bu karmaşık cümlenin iki temel cümlesi 

şöyledir:

 Communication is perhaps the most important of 

the numerous tasks.

 Engineers are responsible for these tasks in time 

of war.
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 Bu iki cümleyi “adjective clause” yapısı ile 

birleştirmek için öncelikle iki cümlede de ortak 

ismi tespit ederiz. Daha sonra ana cümlede 

nitelenecek ismin “adjective clause” içindeki 

öğesel görevine göre uygun ilgi zamirini, 

nitelenecek isimden sonra yerleştirip ikinci 

cümleyi nitelenen ismi atarak yazarız. Bu 

durumda yukarıdaki cümle “Communication is 

perhaps the most important of the numerous 

tasks which engineers are responsible for in time 

of war” şeklini alacaktır. Bu cümle incelendiğinde 

“adjective clause” içerisinde “for” ve “in” 

edatlarının arka arkaya geldiği görülecektir. Bu 

edatlardan “for” edatının nesnesi durumunda olan 

“task” ismi yerine “adjective clause” yapısının 

başında “which” kullandığımızdan bu edatı da 

“which” ilgi zamirinden önce kullanabiliriz. Bu 

durumda cümlemiz “Communication is perhaps 

the most important of the numerous tasks for 

which engineers are responsible in time of war.” 

olacaktır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

 Ek Gramer Açıklaması:

 İçinde aynı ismi içeren iki basit cümleyi 

birleştirerek tek bir cümle haline getirmek için 

“adjective clause” yapısını kullanırız. Bu yapıda 

kullanılan ilgi zamirleri aşağıdadır.

 “who, whom, which, that, when, where, whose, 

why”

 Bu bağlaçlar arasında seçimi nitelenen ismin 

“adjective clause” içindeki rolüne bağlı olarak 

yaparız: 

 * nitelenen ismin öğesel olarak görevi “adjective 

clause” içerisinde özne ise “who, which, that” 

ilgi zamirinden birini;

 * nitelenen ismin öğesel olarak görevi nesne ise 

“whom, which, prep.+whom, prep.+which” ilgi 

zamirinden birini;

 * nitelenen ismin öğesel olarak görevi iyelik ise 

“whose, noun+of+which” ilgi zamirinden birini;

 * nitelenen ismin öğesel olarak görevi yer zarfı 

ise “where, prep+ which” ilgi zamirinden birini;
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 * nitelenen ismin öğesel olarak görevi zaman 

zarfı ise “when, prep.+which” ilgi zamirinden 

birini,

 * nitelenen ismin öğesel olarak görevi neden 

ya da açıklama içeren bir isim ise “why” ilgi 

zamirini kullanırız.

Cevap D

10. Doğru zamanı tespit etmemiz istenen bu soruda 

cümlenin zamanı, bir “present cont. tense” 

zaman belirteci olan “currently” (halen, şu anda, 

halihazırda) zarfından dolayı “is being paid” 
olacaktır. Seçeneklerin tamamında edilgen 

“passive” çekimli fiiller verilmiş olduğundan, bu 

konuda ayrıca bir sorgulamaya gerek yoktur. 

Doğru yanıt C seçeneğidir.

Cevap C


