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ANSWERS

1. Bu soruda “indefinite pronoun” bilgisi 
ölçülmektedir. Bu tür soruları çözerken kullanılan 

“indefinite pronoun” ifadelerin işlevsel ve 

kavramsal özelliklerini iyi bilmek ve soru kökünü 

doğru anlamak gerekir. Bu sorudaki cümlenin 

anlamı “Her adli tıp laboratuarında, bitkisel 

kanıtlardan faydalanabilmek için temel eğitimi 

olan birisi olmalıdır” olduğundan seçenekler 

içinde “birisi” anlamına gelen “someone” 

sözcüğünün olduğu C seçeneği doğru yanıttır. 

Seçenekler;

each : “Her biri” anlamına gelir. Zamir 

olarak kullanımında gönderim 

yaptığı bir isimden sonra 

kullanılmalıdır. Bu soruda 

boşluktan önce gönderim 

yapabileceği bir isim olmadığından 

kullanılmaz.

anyone : Genel olarak olumsuz ve soru 

cümlelerinde kullanılır. Olumlu 

cümlelerde kullanımında 

“herhangi biri” anlamına gelir. 

Olumsuz cümlelerde ise “hiç 

kimse” anlamında kullanılır. 

Olumsuz cümlelerde nitelediği 

isim sayılabilen ise çoğul 

kullanılmalıdır.

someone : Yalnızca olumlu ve soru 

cümlelerinde kullanılır. “Birisi” 

anlamına gelir.

one another : “Bir diğeri” anlamına gelir. İkiden 

daha fazla elemanı olan bir grup 

içinde karşılıklı etkileşimi ifade 

etmek için kullanılır.

them : “Onlar” anlamında nesnel zamir 

olarak kullanılır.

Cevap C
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2. Anlam olarak zıtlık içeren iki ayrı ifadeyi birbirine 

bağlamak için seçenekler arasından yalnızca B 

seçeneğinde geçen “but” bağlacını kullanırız. 

Aynı yapıya sahip iki ifadeyi birbirine bağlamak 

için “coordinate conjunction” diye adlandırdığımız 

yapıları kullanırız. Bu yapılar: “for, and, nor 
(neither), but, or, yet, some” Ayrıca, birlikte 

kullanım (collocation) olarak incelendiğinde “... 
not ..... but ” “iki şeyden biri değil diğeri” anlamında 

kalıp bir ifadedir. Bu bağlamda soru kökünde yer 

alan “not” ipucu oluşturmaktadır. Cümle anlam 

olarak incelendiğinde ise cümlenin anlamı “Trafik 

sıkışıklığı genellikle aşırı yüklenmeden değil, 

akıştaki küçük sıkıntılardan kaynaklanır” olur. 

Doğru yanıt B seçeneğidir.

Cevap B

3. Soruda boşluğa gelmesi gereken “connecting 

adverb” verilmemiş ve bizden bulmamız 

isteniyor. Bu durumda soruda verilen cümlenin 

anlamını incelememiz gerekiyor. Boşluğu dikkate 

almazsak, soru kökünde iki ayrı cümlenin var 

olduğunu görürüz. Bu iki cümlenin her birinde 

farklı kişilerin gereksinim duydukları şeylerden söz 

ediliyor. Bu durumda bir mukayese (karşılaştırma) 

durumu söz konusudur. Seçenekler içinde 

mukayese / karşılaştırma ifade etmek üzere 

kullanabileceğimiz bağlaç “just as” (-dığı gibi, tıpkı) 

olur. Buna göre cümlenin anlamı “Fotoğrafçıların 

hızlı hareket eden nesneleri yakalayabilmek için 

kısa pozlara gereksinim duydukları gibi, eczacılar 

da hızlı reaksiyonları inceleyebilmek için kısa 

lazer atımlarına gereksinim duyarlar” olur. Doğru 

yanıt E seçeneği olur.



www.pelikanyayinevi.com.tr

Grammar

PRACTICE TEST 6
ANSWERS

Diğer seçenekler:

A) In contrast : (- e karşın, -nın tersine) 

Cümle başında ve cümleden 

bir virgülle ayrılmak suretiyle 

kullanılır. (In contrast, they 

… / In contrast to the new 

technique, …)

B) In spite of  : (-e rağmen) Bu bağlacın 

arkasından tam bir cümle 

gelemez. Ancak bir isim ya da 

isim öbeği gelebilir (in spite of 

the heavy rain) 

C) In case  : (-ması durumunda, … olur diye) 

Yapısal olarak bu cümleye 

uygun, anlam bakımından 

uygun değildir.

D) Similarly  : (benzer şekilde, benzer olarak) 
Cümle başında ve cümleden 
bir virgülle ayrılmak suretiyle 
kullanılır. (Similarly, the 
improvements in the system 
…)

Cevap E

4. Bu soru anlamsal olarak incelendiğinde cümleye 
“İçinde yaşadığımız çevre kontrol edemediğimiz 
doğal sebeplerden dolayı sürekli değişir“ 
anlamını seçenekler içerisinden B seçeneğinde 
geçen “due to (-den dolayı)” verebilir. İşlevsel 
olarak incelendiğinde ise boşluktan sonra isim 
öbeği (noun phrase) geldiğinden ve cümlenin 
kalan kısmının nedenini verdiğinden yalnızca B 
seçeneğinde geçen “due to” kullanılabilir.



www.pelikanyayinevi.com.tr

Grammar

PRACTICE TEST 6
ANSWERS

Seçenekler:

A) in spite of : “-e rağmen” anlamına gelen bir 
ilgeç öbeğidir. Yapısal olarak 
bu sözcük öbeğinden sonra 
yalnızca isim / isim öbeği ya da 
ismin yerine kullanılabilen yapılar 
gelebilir. (in spite of +V_ing / Noun 
/ Noun Phrase / Noun Clause)

B) due to : “-den dolayı” anlamına gelen bir 
ilgeç öbeğidir. Yapısal olarak 
bu sözcük öbeğinden sonra 
yalnızca isim / isim öbeği ya da 
ismin yerine kullanılabilen yapılar 
gelebilir. (due to +V_ing / Noun / 
Noun Phrase / Noun Clause)

C) thus : “dolayısıyla” Yapısal olarak 
birbirinden ayrı iki yapı arasındaki 
anlam ilişkisini kurabilmek ve 
böylelikle akıcılığı sağlayabilmek 
için kullandığımız sonuç bildiren 
cümleyi neden cümlesine 
anlamsal olarak bağlamak için 
kullandığımız “transitional words 
/ transitors / connectors” sözcük 
öbeğidir.

D) hence : “böylelikle” Yapısal olarak 
birbirinden ayrı iki yapı arasındaki 
anlam ilişkisini kurabilmek ve 
böylelikle akıcılığı sağlayabilmek 
için kullandığımız sonuç bildiren 
cümleyi neden cümlesine 
anlamsal olarak bağlamak için 
kullandığımız “transitional words 
/ transitors / connectors” sözcük 
öbeğidir.

E) however : “ancak” Yapısal olarak birbirinden 
ayrı iki yapı arasındaki anlam 
ilişkisini kurabilmek ve böylelikle 
akıcılığı sağlayabilmek için 
kullandığımız dolaylı zıtlık içeren 
yapıları birbirine bağlamak için 
kullandığımız “transitional words 
/ transitors / connectors” sözcük 
öbeğidir.

Cevap B
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5. Bu soru anlamsal olarak incelendiğinde cümleye 
“Sulama, doğrudan yağışla kıyaslandığında 
ekin yetiştirmek için suyun kullanımıdır” anlamını 
seçenekler içerisinden C seçeneğinde geçen 
“compared with” (ile kıyaslandığında) verebilir. 
Doğru yanıt C’dir.

Cevap C

6. Soruda verilen cümlenin yüklemi olan “transfer” 
bir yerden bir yere ya da bir durumdan ötekine 
(from ….. to) transfer olma / etme anlamında 
kullanılacağından, boşluğa buna uygun ifadelerin 
gelmesi gerektiğini düşünmeliyiz. Bu açıklamaya 
göre cümleyi doğru tamamlayacak seçenek E 
olacaktır. Bu seçeneğe göre cümlenin anlamı “Isı 
bir nesneden diğerine iletim, dolaşım ve ışınım 
yoluyla transfer olur” olacaktır. A seçeneğinin 
doğru olabilmesi için, “either” (ikisinden herhangi 
biri) sözcüğünden dolayı, söz konusu olan “iki 
nesne” olması gerekirdi. B seçeneğinde biri 
soru kökünde diğeri ise seçenekte olmak üzere 
iki “from” edatının kullanımı doğru olamaz. Zira 
bir cümlede “from” edatının sonraki bölümde 
tümleyeni çoğunlukla “to” (- den …. -ya) olur. 
C seçeneğindeki “with another” ifadesindeki 
“with” kullanımı da bir önceki cümlede açıklanan 
bilgiye ters düşmektedir. D seçeneğindeki 
“some” belgisiz sıfatından sonra gelen sayılabilir 
isimler mutlaka çoğul yapıda olmalıdır. Oysa 
bu cümledeki “object” sözcüğü tekildir ve bu 
nedenle D seçeneği de yanlış olur. Doğru yanıt E 
seçeneğidir.

Cevap E
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7. Bu soruda da öncelikle soru kökünde ve 
seçeneklerde verilen yapısal ipuçları vasıtasıyla 
eleme yaparak işe başlayalım. Soruda, boşluktan 
sonra kalıp bir ifade olan “the fact that” ifadesini 
görüyoruz. Bu ifadenin bir bağlaç işlevi görebilmesi 
için önüne bir ilgeç (edat) gelmelidir (in spite of, 
against, despite, regarding, concerning, beyond, 
etc.) A ve B seçeneklerinde verilen “in case” ve 
“although” ifadeleri kendi içlerinde zaten birer 
bağlaç olduklarından, peşlerinden “the fact that” 
ifadesi ile kullanılmazlar. Şimdi de bu cümledeki 
temel cümle ile yan cümle arasında ne türden 
bir anlam ilişkisi olduğuna bakalım: Cümlenin 
anlamı “Bu makalenin yazarları, sürekli olarak 
ihlallerin bildiriliyor olması gerçeği ……. , nükleer 
santrallerin emniyet gereklerine riayet ettiklerini 
varsayıyor gibi görünüyorlar” olacağından, temel 
cümle ile yan cümle arasında anlamca bir tezatlık 
olduğu görülmektedir. Bu cümleyi anlamca doğru 
tamamlayacak ifade E seçeneğindeki “despite” 
(-e karşın, -e rağmen) olur. Hatırlanacağı gibi 
“despite the fact that / in spite of the fact that” 
bağlaç olarak “although” ile aynı anlama gelir 
ve aynı işlevi taşır. C seçeneğindeki “against” 
anlamca her ne kadar “karşın” anlamını taşısa 
da, bu kalıpla birlikte “although” anlamını 
taşımaz, yalnızca bir karşıtlık ya da karşısında 
durma ifade eder ve bu sorunun doğru yanıtı 
olamaz.

Cevap E

8. Onay sorularında, temel cümledeki yüklemin 
zamanına bakarak, o zamanın yardımcı fiilini 
soruda kullanırız. Yalnız cümle olumlu ise 
soru olumsuz, cümle olumsuz ise soru olumlu 
olacaktır. Bu durumda, soruda verilen cümlede 
zaman “Present Continuous Tense” ve yardımcı 
fiil “be” olduğundan “bende öyle” anlamında 
“and” bağlacından sonra gelen cümlede devrik 
olarak “so am I” kullanılır.

Cevap B
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9. Birinci boşlukta özne yüklem arasına giren ifade, 
hal bildiren zarf yan cümleciğidir. Bu tür cümle 
bağlacı seçenekler arasında “as” sözcüğüdür. 
İkinci bölümde ise nitelediği sıfattan sonra gelerek 
onu tamlayan “enough” sözcüğü sorulmaktadır. 
Ayrıca bu sözcükten sonra kullanılan “to-infinitive” 
kalıbı boşlukta “enough” kullanılmasıyla ilgili bir 
başka ipucudur. Bu gibi cümlelerde, cümle yapısı 
“.... adjective + enough + to-infinitive .....” olur.

Cevap A

10. İlk bölümde bir şeyin çoğunluğundan söz edildiğine 
göre, burada bir çoğul isim olması gerekir. Ayrıca, 
ilgeçlerden sonra isim ya da isim türevi bir sözcük 
kullanılması gerekeceğinden, yine bu boşlukta 
“of” ilgecinden sonra bir nesnel zamir (me, him, 
us, them vb.) gereklidir. Bu durumda ilk boşluk için 
uygun sözcük “us” olur. İkinci bölümde ise “we” 
öznesi için özneye dönüşlü “reflexive pronoun” 
“ourselves” olur.

Cevap B


