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ANSWERS

1. “Whatever” ilgi zamiri özne konumundaki ad 

cümleciklerinin hem öznesi hem de zamiri olarak 

insan dışındaki şeyler için kullanılır. Ayrıca 

boşluktan sonra isim türünden bir sözcük (form) 

geldiğine göre, boşluğa ancak “whatever” 

gelebilir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

 “The hard truth is that money alone, whatever 
form it takes, is unlikely to solve Germany’s 
demographic problems.” = “Acı gerçek şu ki 

paranın tek başına, her ne şekilde olursa olsun, 

Almanya’nın nüfus problemini çözmesi olası 

değildir.”

Cevap D

2. Soruda verilen cümlede boşluktan sonra gelen 

“some countries possess nuclear weapons 
and others do not” ifadesi bütün öğeleriyle tam 

bir cümle oluşturduğundan, ardından bir isim 

öbeği ya da isim cümleciği gelmesi gereken A 

seçeneğindeki “as regards” (hakkında) ifadesi 

doğru yanıt olamaz. Diğer seçenekler yapısal 

olarak uygun olsa bile, cümleyi anlamca doğru 

olarak tamamlayacak bağlaç C seçeneğindeki 

“so long as” (-dığı sürece) olacaktır. Cümlenin 

bu durumda anlamı “Bazı ülkeler nükleer silahlara 

sahip olduğu ve diğerleri olmadığı sürece, kronik 

bir küresel güvensizlik olacaktır” olur.

Cevap C
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3. Soruda verilen cümlede boş bırakılan yerlere birer 

bağlaç gelmesi gerekmektedir. Hangi bağlaçların 

gelmesinin uygun olacağını anlayabilmek için, 

cümlenin anlamına bakalım: “Birleşmiş Milletler bir 

çok durumda uluslar arasındaki anlaşmazlıklara 

arabulucu olma yetkisini göstermeye çalışmıştır, 

……. genellikle etkisiz olmuştur …….. söz 

konusu uluslar Birleşmiş Milletler’in müdahil olma 

hakkını kabul etmeyi reddetmişlerdir.” Cümlenin 

tamamındaki anlam ilişkisine baktığımızda, 

cümleyi anlamca doğru tamamlayacak seçeneğin 

B seçeneği “but / because” olduğu açıkça 

görülür.

Cevap B

4. Bu soruda da bağıl ilgeç ilgisi ölçülmektedir. İkinci 

boşluktan önce gelen “aware” sözcüğünden 

sonra bağıl ilgeç olarak “of” ilgeci kullanılır. 

Bu şartı sağlayan tek seçeneğin B olduğu 

görülür. Bu soruda da sadece boşluklardan birini 

doğru tamamlayan ilgeci bulmak, doğru yanıtı 

bulmak için yeterli oldu. İlk boşlukta ise “may 
go unappreciated” eylem öbeğinden sonra 

ilgeç olarak seçenekler içerisinden “tarafından” 

anlamında edilgen çatı “agent”ı olarak “by” ilgeci 

kullanılır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

Cevap B
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5. Soruda ilk boşluğun bulunduğu yerde deyimsel bir 

ifade olan “make one’s way for” (yolunu açmak) 

ifadesi kullanılmıştır. Bu durumda ilk boşluğa 

“for” edatı gelecektir. İkinci boşluktan sonra da 

“dünya” anlamında kullanılan “the globe” (küre) 

sözcüğünün önüne gelmesi gereken edat “in” 
olmalıdır. Buna göre doğru yanıt C seçeneğidir.

Ek Gramer Notu:

IN   in the world, in the globe, in a country, 

in the universe

ON   on Earth, on the ground, on the moon, 

on the floor, on the shore

OVER   over the city, over the clouds, over the 

forest

AT   at the top, at the bottom, at the end, at 

home, at work

Cevap C

6. Bağıl edat bilgisi ölçülen bu tür sorularda, her 

zaman iki boşluk verilmekte ve her boşluğa 

gelmesi gereken bir edatın seçenekler içinden 

doğru olarak seçilmesi istenmektedir. Bu sorularda 

boşluğa gelecek edatlardan yalnızca birisini kesin 

doğru olarak bilmemiz yeterli olacaktır. Çünkü 

aynı edat seçenekler içinde çoğunlukla sadece bir 

defa verilmektedir. İkinci boşluktan sonra gelen 

“ease” sözcüğünden önce bağıl edat olarak “at” 

ilgeci kullanılır. Bu şartı sağlayan tek seçeneğin 

A olduğunu görüyoruz. Görüldüğü gibi sadece 

ikinci boşluğa gelmesi gereken edatı bulmamız, 

doğru yanıtı bulmak için yeterli oldu. İlk boşluk 

ise anlamsal olarak incelenmelidir. Bu bölümde 

“iyi işlerde bile” anlamını cümleye “with” edatı 

vermektedir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

Cevap A
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7. Soruda özellikle ikinci boşlukta sorgulanan ilgeç 

bir bağıl ilgeç olduğundan, bu bölümü irdelemek 

bizi doğru yanıta daha kolay götürecektir. İkinci 

bölümde yer alan “compare” fiilinin bağıl 

ilgeçleri “with / to” olabilir. Bu bilgi ile A, B ve 

E seçenekleri hemen elenecektir. İlk bölümde 

ise “… introspection and self-perception” 

ifadesinde anlatılmak istenen “içe bakış ve 
kendini anlama yoluyla” olduğundan, ifadeye 

bu anlamı verecek ilgeç olan “through” doğru 

olacaktır. Bu durumda doğru yanıt C seçeneği 

olacaktır. Cümlenin anlamı “Her ne kadar içe 

bakış ve kendimizi anlama yoluyla (through) 

kendimiz hakkında bir şeyler öğrenebilsek 

de, belki de kendimizi diğer insanlarla (with) 

mukayese ederek kendimiz hakkında daha çok 

şey öğrenebiliriz” olur.

Cevap C

8. Doğru ilgeçlerin (edat) tespit edilmesinin istendiği 

bu soruda ilk boşluğa “put ... market” öbeğini 

birbirine bağlamak için “on” ilgeci ikinci boşluğa 

ise bu bölüme ‘öncelikle test etmeden’ anlamını 

verebilmek için “without” ilgeci gelir. Doğru yanıt 

E seçeneğidir.

Cevap E

9. Sorudaki ilk bölümde “……… its own statutes” 

ifadesinde anlatılmak istenen “kendi kuralları 

/ yasaları altında” anlamına gelen kalıp bir 

ifadedir ve bu kalıp ifadenin önünde “under” ilgeci 

kullanılır. İkinci bölümde ise “bir konu üzerinde 

birisine danışmak” anlamında “consult the 

trade unions ……… a number of topics” ifadesi 

verilmiştir. Burada anlatılmak istenen “bir dizi 

konu üzerinde sendikalara danışmak” olduğuna 

göre, doğru yanıt A seçeneği olacaktır.
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Ek Gramer Notu:

“under” ilgeci ile sık kullanılan bazı kalıp 

ifadeler…

under these circumstances, under these 

conditions, under the authority of, 

under the auspices of, under arrest, under 

custody, under surveillance, under siege, …

Cevap A

10. Sorudaki cümlede ilk bölümde Gürcistan ve 

Ermenistanlı (bu ülkelerden) tüccarlar anlamına 

gelen “from Georgia and Armenia” ifadesinin 

kullanıldığını görüyoruz. Bu nedenle ilk boşluğa 

“from” ilgeci gelmelidir. Bir kimsenin nereden 

geldiğini ifade etmek için, söz konusu yer adının 

önünde “from” ilgeci kullanırız ve Türkçe’de 

bunun karşılığı “-lı / -li” (from Germany = 

Almanya’lı) olur. İkinci bölümde ise “sınırları 

geçerek Türkiye’ye” anlamına gelen “crossed 
over the borders to Turkey” ifadesinde 

“yönelme” belirten “to” ilgeci kullanılmalıdır. 

Cümlenin bir bütün olarak anlamı “Sovyetler 

Birliği’nin çöküşü ve eski kapalı sınırların 

açılmasından sonra, Gürcistan ve Ermenistanlı 
tüccarlar, ekmek parası kazanmak için sınırları 

aşıp Türkiye’ye geçtiler” olacaktır. Doğru yanıt C 

seçeneğidir.

Cevap C


