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Grammar

ANSWERS

1. Sorudaki seçeneklere baktığımızda, sorunun tipik 
bir sıfat cümleciği sorusu olduğunu fark edebiliriz. 
Çünkü seçeneklerde verilen bağlaçların yanı 
sıra, özellikle boşluktan hemen önce gelen 
“blood-stream” sözcüğü isim türünden bir 
sözcüktür ve ardından sıfat cümleciği gelmesi 
uygun olur. D seçeneğindeki “whether” isim 
cümleciklerinde kullanıldığından doğru yanıt 
olamaz. E seçeneğindeki “wherever” da bağlaç 
olarak isim cümleciklerinin önünde kullanılabilir 
(Örn. I want to know wherever you go.) 
Seçeneklerden B seçeneği ile C seçeneği aynı 
işleve sahiptir ve bu cümle için uygun olamaz. 
Bu ilgi zamirlerinin bu cümlede kullanılabilmesi 
için, boşluktan sonra gelen sıfat cümleciğinin 
ya öznesinin (they) ya da nesnesinin olmaması 
gerekir. Cümlenin yüklemi olan “travel” geçişsiz 
bir fiil olduğundan zaten nesne almaz. Bu yüzden 
de B ve C seçeneklerinde verilen ilgi zamirleri 
doğru olamaz. A seçeneğinde verilen “where” 
doğru yanıt olacaktır. Sıfat cümleciklerinde 
“where” ilgi zamiri kullanılması durumunda, 
sıfat cümleciğinde sözü edilen eylem, sıfat 
cümleciğinin nitelediği yer adında gerçekleşiyor 
demektir. Cümlenin anlamı “Hormonlar, hücreler 
tarafından içinde bütün vücudu dolaştıkları kan 
akışına serbest bırakılan ve diğer uzak hücrelerin 
işlevlerini etkileyen maddelerdir” olur. 

Cevap A

2. Doğru “adverbial clause” bağlacının tespit 
edilmesi istenen bu soruda doğru yanıta iki cümle 
arasındaki anlam ilişkisini tespit ederek ulaşılır. 
İlk cümlenin anlamı “Vücudumuz soğuğa maruz 
kalır” ve ikinci cümle “Yaşamı sürdürmenin 
ilk kuralı beynin ve iç organların 37°C de 
tutulmasıdır” olmalıdır. İki cümle arasında zaman 
ilişkisi vardır. Bu tür zaman ilişkisi olan iki cümleyi 
seçenekler içinden C seçeneğinde geçen “when” 
ile bağlayabiliriz. Bu durumda cümlenin anlamı 
“Vücudumuz soğuğa maruz kalınca, yaşamı 
sürdürmenin ilk kuralı beynin ve iç organların 
37°C de tutulmasıdır” olur.

Cevap C
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3. Sorudaki seçeneklere bakacak olursak, bu 

soruda bağlaç bilgisinin sorgulandığını açıkça 

görebiliriz. Bu gibi sorularda ilk yapılması gereken 

seçeneklerdeki bağlaçları öncelikle işlevlerine göre 

sınıflamaktır. İkinci olarak soru kökünde verilen iki 

cümle arasındaki anlam ilişkisi sorgulanmalıdır. 

Bunları sırasıyla yapmak, seçenekler arasında 

bir ön eleme yapmamızı kolaylaştırır. Örneğin 

bu soruda C ve D seçeneklerinde verilen “until” 

ve “while” bağlaçları zaman zarf cümleciklerinin 

önünde kullanılmaktadır. Yalnız “while” bağlacı 

tezat anlam belirtmek üzere “although / 
whereas” anlamında diğer zarf cümleciklerinde 

zaman uyumu şartı aranmaksızın kullanılır. Bu 

bilgiye paralel olarak seçenekleri incelersek, B 

ile D seçeneğinin birbirini eleyeceğini görürüz. 

“Until” bağlacının kullanıldığı cümlelerde ise 

temel cümlede genellikle bir “will” kullanımı 

aramak yerinde olur. A seçeneğindeki “so 
that” bağlacı ise neden / sonuç belirten zarf 

cümleciklerinde kullanılır. Cümleyi anlamca 

doğru bir şekilde tamamlayacak seçenek E 

seçeneğindeki “because” anlamına gelen 

“since” bağlacı olacaktır: “Çabucak büyümek 

zorunda olduklarından, ciddi hastalığa sahip 

çocuklar sanki çocukluklarını kaybetmektedirler.”

Cevap E

4. Soru kökü anlamsal olarak incelendiğinde iki 

cümle arasında neden sonuç ilişkisi olduğu 

görülecektir. Bu cümleler arasında olduğu gibi 

sonuç cümleciğini nedeni bildiren ana cümleye 

bağlamak için ‘bu yüzden’ anlamında “so” 
bağlacını kullanırız. Doğru yanıt C seçeneğidir.
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whereas : “-iken” anlamına gelen doğrudan 

zıtlık bildiren cümleleri ana cümleye 

vurgulamak için kullanılan “adverbial 

clause of contrast” bağlacıdır.

as if  : “-mış gibi” anlamına gelen hal bildiren 

cümleleri bağlamak için kullanılan bir 

“adverbial clause” bağlacıdır.

so : “bu yüzden, bu nedenle” anlamına 

gelen sonuç cümlelerini ana cümleye 

bağlamak için kullanılan “adverbial 

clause of result” bağlacıdır.

whether  : “olup olmadığı” anlamına gelen “noun 

clause” bağlacıdır.

even if  : “olsa bile” anlamına gelen şart 

cümlelerini ana cümleye bağlamak 

için kullanılan “adverbial clause of 

condition” bağlacıdır.

Cevap C

5. Bağlaçların sorgulandığı bu soruda işe yine 

cümlelerin anlamıyla başlayalım. Soruda verilen 

cümlenin anlamı “Nörolojik durumların tedavisi 

ve önlenmesinde büyük ilerlemeler olmaktadır 

… , hala daha kat edilecek uzun bir yol vardır” 

olduğuna göre, iki cümlenin anlamında mevcut 

gelişmelere karşın, hala daha aşılacak yol olması 

nedeniyle bir tezatlık olduğu açıktır. Seçenekler 

içinde tezat anlam ilişkileri için kullanılabilecek 

bağlaç B seçeneğindeki “although” olacaktır. 

Cümlenin bir bütün olarak anlamı “Nörolojik 

durumların tedavisi ve önlenmesinde büyük 

ilerlemeler olmasına rağmen, hala daha kat 

edilecek uzun bir yol vardır” olur.
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Diğer seçenekler ve anlamları:

Until  : “-ye kadar”

However  : “lakin, yine de” (Bu bağlaç tezat 
anlamlarda kullanılır, ancak ardından 
tam cümle gelmesi mümkün değildir. 
İkinci cümlenin başında, birinci 
cümleden nokta ya da noktalı virgül; 
ikinci cümleden virgülle ayrılmak 
suretiyle kullanılır.)

Whether  : “olup olmadığı”

Since : “-den dolayı”

Cevap B

6. Bir ismi nitelemek için kullandığımız yapıya 
“adjective clause” deriz. Bu cümlede “surgeons” 
ismini niteleyen bir “adjective clause” yapısına 
ihtiyaç vardır. Bu yapıdaki görevi iyelik bildirmek 
olan isimleri nitelemek için “whose” ilgi sıfatını 
kullanırız. Bu nedenle, seçenekler içerinde 
“surgeons” ismini doğru niteleyen “adjective 
clause” yapısı “whose” 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:

 An annual scientific meeting will be held so as to 
facilitate communication among surgeons. Their 
primary interest lies in the field of oncology.

 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 ya 
da o isim yerine kullanılan zamiri ya da sıfatı 
atarak yazarız. Bu durumda yukarıdaki cümle 
“An annual scientific meeting will be held so as to 
facilitate communication among surgeons whose 
primary interest lies in the field of oncology” şeklini 
alacaktır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

Cevap E
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7. Soruda iki cümle verilmiş ve yan cümle 

durumundaki ilk cümlenin bağlacını 

bulmamız istenmiştir. Soruyu yanıtlamamızı 

kolaylaştıracak yapısal ipuçları bulunmadığından, 

değerlendirmeyi doğrudan anlam odaklı olarak 

yapmamız gerekecektir. Soruda verilen cümlenin 

anlamı “Otomobil gelişmiş bir koruma sistemiyle 

donatılmış ….. , tam olarak korunduğunuzu 

bilirsiniz” olduğuna göre, iki cümle arasında bir 

sebep – sonuç ilişkisinin olduğu görülmektedir. 

Seçenekler içinde sebep – sonuç ilişkisi belirten 

bağlaç E seçeneğindeki “since” (= -den dolayı, 

yüzünden, nedeniyle) olur. Cümlenin bir bütün 

olarak çevirisi “Otomobil gelişmiş bir koruma 

sistemiyle donatılmış olduğundan, tam olarak 

korunduğunuzu bilirsiniz” olur.

Cevap E

8. Bağlaç bilgisinin ölçüldüğü bu soruda doğru yanıta 

iki cümle arasındaki anlam ilişkisini doğru tespit 

ederek ulaşabiliriz. Bu soruda boşluktan önce 

kullanılan virgül hiçbir şekilde bir ipucu oluşturmaz. 

Zira seçeneklerin tamamından önce kullanılabilir. 

Bu durumda sıralı iki cümleden oluşan soru 

kökünün anlam ilişkisini kurabilmek için anlamları 

üzerinde çalışılmalıdır. “The interiors of planets 
are totally inaccessible (Gezegenlerin iç kısımları 

tamamen ulaşılmazdır)… what we know about 
them comes from indirect measurements and 
analysis (onlar hakkında bildiklerimiz dolaylı 

ölçümler ve analizlerden gelmektedir). Görüldüğü 

gibi birinci cümle neden ikinci cümle de sonuçtur. 

İngilizce’de sonuç cümlelerini ana cümleye 

bağlamak için “bu yüzden” anlamına gelen “so” 

kullanılır. Doğru yanıt A’dır.

Cevap A
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9. Bağlaçların sorgulandığı bu soruda elemeye 

seçeneklerden başlayabiliriz. Öncelikle sorudaki 

cümleye bakacak olursak, iki bağımsız cümlenin 

anlam bakımından bir bağlaç ile ilişkilendirilmesi 

gerektiğini görürürüz. Seçenekler içinden A 

seçeneğindeki “however” ile C seçeneğindeki 

“whether” bu cümlede olduğu gibi cümle başına 

gelemez. Bir cümlenin başına “however” 
gelebilmesi için, bu cümleden önce bu cümleyle 

anlamca tezat ilişki içeren bir başka cümle 

gereklidir ve bu durumlarda da “however” 

bağlacı ikinci cümleden virgülle, ilk cümleden de 

noktalı virgülle ayrılmalıdır. “Whether” bağlaç 

olarak cümle başında kullanıldığı durumlarda, 

cümle başında özne konumunda bir isim öbeği 

ya da isim cümleciği oluşturur (Örn. Whether 
the match will be cancelled is not certain 

yet). Diğer üç seçenek yapısal bakımdan iki 

cümleyi birleştirmek için uygundur. Bu durumda 

anlam ilişkisine bakmamız gerekecektir. Anlam 

açısından iki cümle arasında bir karşıtlık olduğu 

görülmektedir: “…. her ne kadar mutasyon 

genetik varyasyonun nihai kaynağı olarak 

kabul edilse de, doğal seçim nüfusların genetik 

oluşumuna şekil vermede baskın role sahiptir.” 

Doğru yanıt B seçeneği (although = -e rağmen, 

her ne kadar …. olsa da ,-e karşın) olur.

Cevap B

10. Cümleye “İş alanında lisans eğitimiyle ilgili talep 

arttıkça, okullar öğrencilere programlarının içeriği 

uzunluğu ile ilgili daha fazla seçenek sunuyorlar” 

anlamını bir “adverbial clause of time marker” ı 

olan “as” bağlacı verir.

Cevap B


