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ANSWERS

1. Bu cümlede bir görev değişikliğinden söz ediliyor. 

Görevi yeni devralacak olan bir kişi olacağına 

göre, boşlukta “whoever” kullanılması gerekir: 

“… zira her kim devralırsa aynı kaderi paylaşması 

olasıdır.” 

Cevap D

2. İlk boşlukta, cümlenin baş tarafındaki bir bilgiye 

tezat başka bir bilgi sunulmaktadır. Bu duruma 

uygun düşen bağlaç “but” olur. İkinci boşlukta 

ise “nasıl kullanacaklarını bilmedikleri…” 

anlamında “how” bağlacı gereklidir. Cümlenin 

anlamı “Avrupa Birliği’nde Almanya’nın ağırlığı 

biliniyor, fakat Almanların kendileri tarafından 

bile bilinmeyen şey bunu nasıl kullanacaklarıdır.” 

Doğru yanıt A olur.

Cevap A

3. İlk cümle olumlu olduğundan ve ikinci cümlenin 

de zıtlık bildiren “but” bağlacı ile başlamasından 

dolayı, ikinci cümlenin birinci cümleyle anlam 

olarak zıtlık göstermesi gerekir. Anlam olarak 

bu zıtlığı cümlenin ikinci bölümünde yar alan 

“hardly” zarfı vermektedir. “Hardly” olumsuz 

bir zarf olduğundan dolayı bu cümlede “anyone” 

kullanılır. 

Cevap B

4. İlk boşlukta “bu güne kadar” anlamına gelen “by 

far” ifadesinden sonra “superlative” kullanımı 

gerekir. İkinci bölümde ise “-nın yerine” anlamında 

“instead of” ifadesi cümleyi anlamca doğru 

olarak tamamlayacaktır.

Cevap B
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5. Cümlenin başındaki “it looks” doğrudan “as if” 

kullanımını çağrıştırıyor: “gibi görünmek” İkinci 

bölümde ise “o da öyle” anlamına gelen “too 
/ either” sorgulanıyor. Cümle olumsuz (I don’t 

think) olduğundan, kullanılması gereken sözcük 

“either” olmalıdır. Doğru yanıt A’dır.

Cevap A

6. Soruda verilen cümlede “though” bağlacı 

kullanılmış olduğuna göre, iki cümle arasında bir 

tezat anlam ilişkisi olmalıdır. İkinci cümlede anlam 

olumlu olduğuna göre, ilk cümlede olumsuz 

olması gerekir. Bu durumda aynı yükleme bağlı 

iki isim öbeğini birleştirmek için “… neither … 
nor …” bağlacı “ne …. ne de …” anlamında 

kullanılacaktır. Verilen cümlenin anlamı “Though 

they had neither government backing nor a 

potential home market” = “ne hükümet desteği ne 

de potansiyel bir iç pazara sahip olmamalarına 

rağmen” olacaktır. 

Cevap B

7. Bu cümlede antiseptiklerle ilgili iki sorun peş 

peşe verilmektedir. Bu duruma uygun seçenek 

E olur. İlk boşluğa gelecek olan “as well as” 
ifadesinin anlamı “… olduğu kadar” ve ikinci 

boşluğa gelecek “also” sözcüğünün anlamı 

ise “aynı zamanda” olduğuna göre, bu ifadeler 

cümleyi anlamlı bir şekilde tamamlayacaktır. A 

seçeneğindeki “neither” olumsuzluğunu gerektiren 

bir durum yoktur. B seçeneğindeki “so far as” 

anlamca cümleye uygun değildir (-dığı sürece). 

C seçeneğinde verilen “both” kullanılabilmesi 

için, bu sözcüğün birinci unsurun önüne gelmesi 

gerekir (both .... and). D seçeneğindeki “as well” 

(elbette; pekala) cümle ortasında değil, cümle 

sonunda kullanılır.

Cevap E
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8. Seçenekleri incelediğimizde, “reflexive pronoun” 

ve “indefinite pronoun” konularının sorgulanmakta 

olduğunu görüyoruz. Bu cümleye, “İş dünyasında 

her eğilim kendi karşı eğiliminin tohumlarını 

barındırır” anlamını seçenekler arasından “its 
own” ifadesi verir.

Cevap C

9. Soru kökünde bulunan “The Civil War” ifadesi 

bir isim öbeğidir. İsim öbeklerinden önce bağlaç 

kullanımı mümkün olmadığından, ardından 

SVO kullanımı gerektiren C seçeneği hemen 

elenebilir. Verilen cümlenin anlamında zıtlık söz 

konusu olduğu için, doğru yanıt kendisinden 

sonra “noun” ya da “V_ing” alan ve “-e rağmen” 

anlamına gelen A seçeneğindeki “despite” 
yapısıdır. C seçeneğindeki “although” ifadesi de 

“-e rağmen” anlamına gelir; ancak kendisinden 

sonra tam cümle gelmelidir. Yine zıtlık anlamını 

veren “nevertheless” kelimesi bir “transitor” (geçiş 

ara ifadesi) olarak kullanılır. B seçeneğindeki 

“obviously” (açıkça) ve D seçeneğindeki 

“pertaining to” (ilgili olarak, hakkında) cümleyi 

anlamca doğru olarak tamamlayamaz. 

Cevap A

10. Bu soruda “situations” kelimesini niteleyen sıfat 

cümleciğinin bağlacını tespit etmemiz istenmiştir. 

Bu bağlaç nitelenen kelime olan “situations” 

kelimesinin sıfat yan cümlesinde aldığı öğesel 

göreve bağlıdır. Söz konusu cümlede bu kelime 

yer zarfı görevini almıştır. Sıfat cümleciğinde yer 

zarfı olarak görev yapan isimleri tamlamak için 

“where” ya da “prep. + which” bağlaçlarından 

birini kullanırız. Seçenekler arasında doğru “ilgeç 

+ bağlaç” kullanımı yalnızca E seçeneğinde 

vardır. Sıfat cümleciği bağlacı olarak “where” 

sözcüğünden önce ilgeç kullanılmaz.

Cevap E


