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1. Soru kökünde, “start” eylemi ile yapılmış bir uyarı 

verilmiştir. Bu cümlede “virüslerden korunmak 

için bilgisayarın nasıl açılması gerektiği” 

anlatıldığından genel zamanın “present” olması 

gerekir. Bu bakımdan ilk boşlukta geçen eylem “are 
not expecting” olarak çekilebilir. İkinci boşlukta 

bizden “delete” eyleminin doğru yapılandırılması 

istenmiştir. Bu kelimeden hemen önce kullanılan 

“and” sözcüğü “coordinate conjuction” türünde 

bir sözcüktür ve bu yapının gereği olarak bu 

kelimenin solunda hangi tür bir sözcük kullanılmış 

ise sağında da aynı tür bir sözcük kullanılmalıdır. 

Yani bir “coordinate conjuction” olan “and” 

sözcüğünden önce kullanılan “not opening” 

eyleminden dolayı “and” bağlacından sonra 

getirilecek olan “delete” eylemi de aynı şekilde 

yapılandırılmalıdır. Bu nedenle, ikinci boşluğa 

“deleting” ifadesi ve ilk boşluğa ise “present” 

olarak çekilen “are not expecting” eyleminin 

verildiği B seçeneği doğru yanıttır.

 “To protect yourself from computer viruses, start by 

not opening attachments you are not expecting, 

and deleting suspicious mail immediately = 

Bilgisayar virüslerinden korunabilmek için, 

bilgisayarı beklemediğin ekleri açmayarak ve 

şüpheli postaları derhal silerek başlat.”

Cevap B

2. Bu soruda da zaman bilgisi ölçülmektedir. 

Ancak bu soruda zaman bilgisine ek olarak 

devrik yapıdaki sözdizimi bilgisi de dolaylı olarak 

ölçülmeye çalışılmıştır. Soru kökü incelendiğinde, 

öncelikle “comparative” yapılarda kullandığımız 

“more .... than” yapısından sonra bir cümle 

kullanmamız gerektiğini, buna ek olarak da bu 

kullanılan cümlenin devrik yapıda kullanılabileceği 

hatırlanmalıdır. Bu bilgiler ışığında soru 

incelendiğinde “than” bağlacından sonra 
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kullanılan cümlenin zamanının “the ancients” 
(eski insanlar) sözcüğünden dolayı belirli geçmiş 

zaman için kullandığımız “simple past tense” 

olarak tespit edilir. Devrik yapının gereği olarak 

yardımcı fiil özneden önce kullanılır. Bu durumda 

doğru yanıt “did” yardımcı fiilinin olduğu E 

seçeneğidir.

Cevap E

3. Soruda boş özne (it) ile başlayan ve edilgen 

çatılı bir cümle verilmiştir. Cümlede, Brezilya’nın 

yeni gözlem sisteminin, yağmur ormanlarının 

korunmasında etkili bir araç olacağı 

anlatılmaktadır. Bu ifade yeni geliştirilmiş 

gözlem sistemi ile ilgili olarak geleceğe yönelik 

bir beklentiyi yansıtmaktadır. Bu durumda 

cümle “present” zamanlı olmalıdır. Doğru yanıt 

E seçeneği olacaktır: “Brezilya’nın yeni gözlem 

sisteminin, yağmur ormanlarının korunmasında 

yararlı bir araç olacağı ümit edilmektedir.”

Cevap E

4. Doğru zamanı tespit etmemiz istenen bu soruda 

ana cümlenin yüklemi olan “doesn’t orbit” 

ifadesinden genel zamanın “present” olduğunu 

anlayabiliriz. Seçenekler içinde her iki boşluk 

içinde genel zamanın “present” olduğu tek 

seçenek B seçeneğidir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

 A) going to pull (future) / will have been moving 
(future perfect)

 B) being pulled (present continuous-passive) / 

are moving (present continuous)

 C) pulling (present continuous) / were moving 
(past continuous)

 D) to pull (present) / move (present)

 E) having been pulled (present perfect) / moved 

(simple past)

Cevap B
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5. Bileşik cümle yapısının mevcut olduğu soru 

kökündeki cümlede bağlaç olarak “as long as” 

(-dığı sürece) kullanılmıştır. Bu bağlaç genel 

olarak zaman uyumu gerektirir ve bağlacın 

olduğu yan cümle kısmında basit zamanlı bir 

fiil (simple form) kullanılır. Bu durumda “future” 

zaman kullanılmış olan A seçeneği ile “past 

continuous” kullanılmış olan E seçeneklerini göz 

ardı edebiliriz. İkinci boşluk için önerilen ifadelere 

baktığımızda ise, “perfect gerund” kullanılmış 

olan B ve C seçenekleri yine uygun olmayacaktır; 

zira bu yapı “past perfect” zamanlı bir cümlenin 

indirgenmesiyle oluşan yapıdır. Ama bu cümlede 

ikinci boşlukta bu zamanın kullanımı uygun 

olamaz, çünkü cümledeki iki eylemden daha önce 

gerçekleşme durumunda olan “take” fiilidir. O 

halde geriye kalan tek seçenek olan D seçeneği 

doğru yanıt olur: “Kendisine akllıca baktığı sürece, 

tamamen iyileşmek için her türlü şansa sahip.”

Cevap D

6. Soru kökünde geçen “by the end of the week” 

zaman belirteci ilk cümlenin zamanının “future 

perfect tense” olmasını gerektirir. Bu şartı 

seçenekler içinde yalnızca “will have completed” 

ifadesinin bulunduğu C seçeneği karşılar. İkinci 

boşluğu ise ana cümlesi “future tense” olan bir 

şart (if) cümleciğinin zamanını bu tür cümlelerde 

zaman uyumu zorunlu olduğundan ve ana 

cümleleri “future tense” olan şart (if) cümlelerinde 

genel zamanın “present” olması gereği olarak 

gene C seçeneğinde geçen “is responding” 

ifadesi doğru bir şekilde tamamlar. Doğru yanıt C 

seçeneğidir.
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 Ek Gramer Açıklaması:

 CONDITIONAL (IF) CLAUSES: (Koşul 

Cümlecikleri)

 Koşul cümlecikleri bir koşul cümleciği ve bir temel 

cümlecikten oluşur. Koşul cümlecikleri şartı, ana 

cümlede sonucu verir. Bu cümlelerde temel yapı 

olarak kullanılan if cümleciği genel olarak zaman 

ana cümle de genel olarak kiplik (modal) içerir.

 Koşul cümlecikleri genel olarak 

Type1, Type2, Type3 ve Mixed 

Type olmak üzere dört gruba ayrılır.  

 

1. PROBABLE, REAL CONDITION (present 

veya future anlamlı) 

 He WILL LEARN Spanish IF he TAKES the 

course.

 2. UNREAL CONDITION (unreal present veya 

future anlamlı)

 He WOULD LEARN Spanish IF he TOOK the 

course.

 3. UNREAL CONDITION (unreal past anlamlı)

 He WOULD HAVE LEARNT Spanish IF he HAD 

TAKEN the course.

 4. MIXED CONDITION (unreal past / unreal 

present; unreal present / unreal past)

 He WOULD HAVE BOUGHT that house last year 

IF he WERE clever.

 He WOULD BE a lawyer now IF he HAD GONE to 

the law school five years ago.

 

TYPE 1 IF CLAUSES:

 A. Variations of the Main Clause:

  IF + PRESENT + MAY / MIGHT (Possibility)

If the snow gets thicker, the train rides may / 

might be cancelled.

  IF + PRESENT + MAY (permission) or CAN

  If it stops snowing, we can go out.

  IF + PRESENT + MUST (SHOULD)
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If she wants to lose weight, she must (should) 

eat less bread.

IF + PRESENT + other present tense

If there is shortage of any product in the 

market, prices of that product rises.

 B. Variations of If Clauses:

IF + PRESENT CONTINUOUS

If you are waiting for a bus, you’d better join 

the queue.

If you are looking for Peter, you’ll find him 

upstairs.

If you are staying for another night, I’ll ask the 

manager to give you a better room.

IF + PRESENT PERFECT

If you have finished lunch, I’ll ask the waiter 

for the bill.

I’m sorry if I have been rude to you. 

IF + MODALS

If I may be excused for a minute, may I go out?

If you should see Jane, tell her I’m back.

If Turkey is to join the EU, it will have to make 

certain concessions.

If you can tell me what the appropriate reason 

is for them to die, I would like to hear it.

Cevap C

7. Cümledeki ilk boşluğa gelmesi gereken “give” fiili, 

cümlenin öznesinin bir parçası olacaktır. Herhangi 

bir fiili özne konumunda kullandığımızda, 

çoğunlukla “gerund” yapıyı tercih ederiz. Bu 

bilgiye göre A, B ve C seçeneklerini eleyebiliriz. 

D seçeneğinde ise “perfect gerund / perfect 

participle” yapısı verilmiştir ve bu ifadenin “finite 

clause” olarak açılımı “After … had given” olur. 

Cümlenin ikinci bölümünde yer alan “has never 
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been tried” ifadesi, cümledeki zamanın “past” 

olmadığına işaret ettiğinden D seçeneği de doğru 

yanıt olamaz. Bu açıklamalara göre doğru yanıt 

E seçeneği olacaktır. Cümlenin anlamı “Hastalığı 

önlemek üzere sağlıklı kimselere ilaç verilmesi 

daha önce tavsiye edilmiştir, ama hiçbir zaman 

geniş ölçekte denenmemiştir” olur.

Cevap E

8. Seçeneklere kısaca göz attığımızda, “correlated 

patterns” adı verilen karşılıklı bağıntılı cümle 

kalıplarının sorgulandığını görürüz. Bu durumda 

yapmamız gereken, soruda verilen cümledeki 

boşlukların yerlerini ve bu boşlukların önünde 

ve arkasında bulunan yapıları değerlendirmek 

olacaktır. Verilen cümledeki her iki boşluktan 

sonra birer tam cümle (SVO) geldiğine göre, 

seçenekler içinde bu yapıya uygun olan tek yapı 

çift mukayese belirten B seçeneğindeki “the 
more / the more” yapısı olacaktır. Soru kökünde 

diğer bir ipucu ise, iki cümlenin birbirinden virgülle 

ayrılmış olmasıdır. Cümlenin anlamı “… , bilim 

ihmal edilmiş genç bir beyine yönelik ne kadar 

çok fiziki hasar delili sağlarsa, ilk aşamada ihmali 

önlemek üzere o kadar çok para akıtılacaktır” 

olur. A seçeneğinde ilk boşluk için önerilen “more” 

sözcüğü mukayese belirtir ve devamında “than” 

kullanımı gerektirir. C seçeneğindeki “either / 

or” paralel yapıları ilişkilendirmek için kullanılır 

ama bu cümle için anlamca uygun değildir. 

D seçeneğinde verilen “so / as” yapısı, ikinci 

boşlukta “as” bağlacından sonra “to_infinitive” 

kullanımını gerektirirdi. E seçeneğinde verilen 

“as if” ile “so” tamamen bağımsız iki ayrı bağlaçtır 

ve cümleyi anlam bakımından doğru bir şekilde 

ilişkilendirmekten uzaktır.

Cevap B
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9. Cümle başında kullanılan zarf türü ifadelerde 

cümlenin anlamının yanı sıra diğer yapısal 

ipuçlarına da dikkat etmek gerekir. Bu soruda 

verilen cümlenin zamanının “present perfect” 

olması, bu bakımdan önemli bir ipucudur ve bu 

zaman için seçenekler içinden en uygun ifade, 

genellikle bu zaman kalıbına sahip cümlelerle 

kullanılan A seçeneğindeki “so far” (şu ana 

kadar) doğru yanıt olacaktır. B seçeneğindeki 

“occasionally” sözcüğü “simple present” yapılı 

cümlelerde kullanılır. C seçeneğindeki “never 

before” olumsuz anlamlı bir ifade olarak cümle 

başında kullanılmış olduğundan, cümlede devrik 

cümle yapısını gerektirir. D seçeneğindeki kısıtlılık 

belirten “only recently” ifadesi de cümle başında 

kullanılması halinde benzer şekilde devrik cümle 

yapısını gerekli kılar. E seçeneğindeki “till then” 

(o zamana kadar) ifadesi de cümlenin zaman 

yapısına ve anlamına uygun değildir. Doğru yanıt 

A seçeneği olacaktır.

Cevap A

10. Soru kökünde geçen “who have not ……. been 

diagnosed” incelendiğinde “present perfect tense” 

çekimli olumsuz bir cümle yapısının ilk yardımcı 

fiilinden sonra gelen “not” olumsuzluk belirtecinden 

sonraki bölümün boş bırakıldığı görülecektir. Bu 

soru bir “slot-filling” türü daha çok dilin sözdizimsel 

özellikleri dikkate alınarak çözülmesi gereken bir 

sorudur. Seçenekler içinde sözdizimsel olarak bu 

boşluğa olumsuz bir cümle olması ve “present 

perfect tense” çekimli olmasından dolayı yalnızca 

“henüz” anlamına gelen D seçeneğinde verilen 

“yet” zarfı kullanılabilir. Seçenekler:
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A) also : “ayrıca, aynı zamanda” anlamına gelen 

“transitor” bir sözcüktür.

B)  or : “ya da” anlamına gelen “coordinating 

conjunction” türü bir sözcüktür.

C) so : “böylece, öyleyse” anlamına gelen 

“adverbial clause of result” cümlelerini 

ana cümleye bağlamaya yarayan bir 

bağlaçtır.

D) yet : “henüz, daha” anlamına gelen soru 

ya da olumsuz “present perfect tense” 

çekimli cümlelerde kullanılan bir 

sözcüktür.

E) just : “henüz” anlamına gelen soru ya da 

olumlu “present perfect tense” çekimli 

cümlelerde kullanılan bir sözcüktür.

Cevap D


