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ANSWERS

1. Soru kökünde geçen “some of us” ile “others” 

arasında esneme konusunda bir kıyaslama 

yapıldığı açıktır. Bilindiği gibi karşılaştırma 

yaparken kullandığımız temel yapı “more / less 
+ adj. / adv. + than” ifadesi kullanılır. Seçenekler 

incelendiğinde “more prone to “catching” a yawn 

than …” yapısının cümleyi doğru bir şekilde 

tamamladığı görülür. Doğru yanıt A seçeneğidir.

Cevap A

2. Cümledeki boşluktan sonra cümle sonunda 

bir “to infinitive” yapısı dikkat çekmektedir. Bu 

noktaya dikkat edilirse, cümlede anlatılmak 

istenen husus, bir şeyin yapılmasını olumsuz 

yönde etkileyecek bir sıfat ya da zarfın aşırılık 

açısından vurgulanmasıdır. Bu da “too + adj./
adv. + to infinitive” yapısı ile mümkün olur: “too 
fast for the human eye to see” = “çıplak gözle 

görülemeyecek kadar hızlı.”

Cevap B

3. Bu soruda “that” cümleciği bir “adverbial clause of 

result” yapısıdır. Aşağıda bu tür cümlelerin “so…. 
that” kullanımları verilmiştir. Bu kullanımlar içinde 

verilen soru kökünün uygun yapılanması “…so 
many plant species that ...” şeklindedir.

 ADVERBIAL CLAUSES OF RESULT (Sonuç 
Bildiren Zarf Cümlecikleri)

1. She is so beautiful that every man falls in 

love with her.

2. She is so beautiful a girl that all the boys are 

after her.

3. She behaves so politely that everybody will 

like her.

4. She has so many friends that she never gets 

bored.
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5. She has so much money that she doesn’t 

know where to spend it.

6. She made so few mistakes that everybody 

admired her performance. 

7. She has so little courage that she is afraid of 

even a spider. 

Cevap B

4. Cümle içindeki “also” sözcüğüne dikkat edilecek 

olursa, “aynı zamanda” dememizi gerektirecek 

başkaca bir şeyin cümlenin ön tarafında söylenmiş 

olduğuna işaret eder. Bu durumda da cümle 

başına gelecek en uygun bağlaç “in addition to” 
(= ek olarak) olur. Cümlenin anlamı “Beş yıldızlı 

bir otelin, akla gelebilecek her seviyede rahatlık 

sağlamasına ek olarak, sizi şaşırtacak kabiliyete 

de sahip olması gerekir” olur. Diğer seçenekler:

With a view to  : düşüncesiyle, amacıyla

In excess of  : -den fazla olarak

Consequent on  : sonucu olarak

In need of  : gereksinimiyle

Cevap B

5. “Ne yazık ki, bu programlar, uyuşturucu 

ticaretinin kökünü kazımaktan ziyade uyuşturucu 

yetiştiricilerini sadece daha ulaşılmaz yerlere 

sürüklüyorlar.” Doğru yanıt “-den ziyade” 

anlamını veren “rather than” ifadesidir ve bu 

yapıdan sonra bu yapıdan önce ne gelmişse o tür 

bir yapı gelir.

Diğer seçenekler ise;

besides  : -ye ek olarak, -nın yanı sıra

in addition to : -ye ek olarak

due to  : yüzünden, -den dolayı

as for  : -e gelince

Cevap C
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6. Bu cümlede üç kişiden ilki birinci bölümde 

tanımlanmıştır. Geri kalan ikisi ise ikinci bölümde 

anlatılmaktadır. Öyleyse kullanılması gereken 

zamir “both the others” olmalıdır. Doğru yanıt A 

seçeneğidir.

Cevap A

7. Cümleye “Atmosferdeki artan karbondioksit 

eğilimi atmosferin direk ölçümünün yanısıra buz 

içinde sıkışmış hava baloncuklarının kontrolüyle 

belgelenmiştir” anlamını A seçeneğinde geçen 

“as well as” verir. B ve D seçeneklerinde 

“adverbial clause” cümleciklerini ana cümleye 

bağlamak için kullanılan bağlaçlar verilmiştir. 

Bu bağlaçlardan sonra cümle gelmediğinden bu 

iki seçenek de yanlıştır. C seçeneğinde geçen 

“because of” ise “-den dolayı” anlamına gelen 

bir ilgeç öbeğidir. Bu nedenle bu seçenek de 

yanlıştır. Yapısal olarak bu sözcük öbeğinden 

sonra yalnızca isim / isim öbeği ya da ismin 

yerine kullanılabilen yapılar gelebilir (because 

of + Ving / Noun / Noun Phrase / Noun Clause). 

D seçeneğinde geçen “also” yapısal olarak bir 

işleve sahip olmadığından bu soruda geçen 

iki edat öbeği olan “by the examination of air 
bubbles trapped in glacial ice” ve “by direct 
measurements of the atmosphere” ifadelerini 

birbirine bağlamak için kullanılamaz. Doğru yanıt 

A seçeneğidir.

Cevap A
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8. Cümleye “Tıpkı bir kişinin sanatçı olması onun bilim 

yapmasını önlemediği gibi bir bilim adamı olması 

da onun diğer alanlarda çalışmasını engellemez” 

anlamını “just as” verir. B seçeneğinde geçen 

“-den ziyade, yerine” anlamına gelen “rather 

than” bir ilgeç öbeğidir. Yapısal olarak bu sözcük 

öbeğinden sonra yalnızca isim / isim öbeği ya da 

ismin yerine kullanılabilen yapılar gelebilir (rather 

than +Ving/Noun/ Noun Phrase/ Noun Clause). 

Bu nedenle iki ayrı cümleyi birbirine bağlamak 

için kullanılan bir bağlaç isteyen bu soruda doğru 

yanıt olamaz. A seçeneğinde geçen “so far as” 

bir “adverbial clause marker” olmasına rağmen iki 

cümle arasında bir mesafe ilişkisi olmadığından 

anlamsal olarak bu cümlede kullanılamaz. 

C seçeneğinde geçen “so that” ise bir sonuç 

cümlesini ana cümleye bağlamak için kullanılan 

bir “adverbial clause of time marker” olarak 

kullanıldığından bu soruyu anlamlı bir şekilde 

tamamlayamaz. Doğru yanıt E seçeneğidir.

Cevap E

9. Sorudaki her iki boşluktan sonra birbiriyle aynı 

yapıda iki “infinitive phrase” verilmiştir. Bu demek 

oluyor ki seçenekler içinden bu cümle için uygun 

olan yapı bir “correlative conjunction” olacaktır. 

Bu bağlaçlar, hatırlayacağınız gibi birbiriyle 

tıpatıp aynı işlev ve yapıda dilbilgisi öbeklerini 

ilişkilendirmek için kullanılır. Bu bağlaçlar 

arasında “either… or, neither … nor, not only 

… but also, both … and” sayılabilir. Bu cümleyi 

doğru tamamlayacak seçenek A “not only / but 
also” olacaktır: “Mühendislik yapıları yalnızca 

tiplerine değil aynı zamanda fizik kanunlarına 

uygun olmalıdır.” B seçeneği bir “comparative” 

yapısıdır ve arada bir sıfat ya da zarf kullanımını 

gerektirir. C seçeneğindeki “more” devamında 
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“than” kullanımını gerekli kılar. Ama cümlede 

“but” kullanılmıştır. Bu “not …. but” yapısıyla 

çelişki yaratmak üzere bir seçenek olarak 

verilmiştir. D seçeneğindeki “both” devamında 

“and” ile devam etmelidir. E seçeneği de “either 

…. or” olması gerektiğinden yanlış olur.

Cevap A

10. Cümlenin ikinci bölümünün öznesi olan 

“opportunity” (fırsat) sözcüğünü cümlenin 

anlamına göre doğru niteleyecek belgisiz sıfat 

“any” (herhangi bir / her) olur. Olumlu cümlelerde 

isimlerin önünde kullanılan “any” belgisiz sıfatı 

“herhangi bir / her” anlamına gelir. Doğru yanıt 

D seçeneği olur: “….. , bu nedenle maliyeti 

düşürecek ve ürünü geliştirecek herhangi bir / 
her fırsat çok değerlidir.” Diğer seçenekler:

A) all : bütün, hepsi

B) certain : kimi, belli başlı, bazı

C) some : bazı, birtakım

E) such : gibi

Cevap D


