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ANSWERS

1. İlgeç (edat) sorularında boşluğa gelecek 

ilgeçlerden yalnızca birisini kesin doğru olarak 

bilmemiz yeterli olacaktır. Çünkü aynı ilgeç 

seçenekler içinde çoğunlukla sadece bir defa 

verilmektedir. Bu soruda ilk boşlukta bağıl bir 

ilgeç sorgulanmaktadır. İlk boşluktan önce gelen 

“pride” sözcüğünden sonra bağıl ilgeç olarak “in” 

ilgeci kullanılır. Bu şartı sağlayan tek seçeneğin 

D olduğunu görülür. Görüldüğü gibi sadece ilk 

boşluğa gelmesi gereken ilgeci bulmak, doğru 

yanıtı bulmak için yeterli oldu. İkinci boşlukta ise 

“rely” eyleminden sonra bağıl ilgeç olarak “on” 

ilgeci kullanılır. Ancak bu soruda bağıl ilgeç olan 

“on” ilgeci kullanılan sıfat cümleciğinin (adjective 

clause) ilgi zamiri olan “which” zamirinden önce 

kullanılmıştır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

Cevap E

2. Soruda verilen cümlede birinci bölümde 

söz konusu kalıp ifade olan “…. danger of 
extinction” ifadesiyle anlatılmak istenen “soyu 

tükenme tehlikesi içinde olmak” olacağından, 

doğru ilgeç “in” olacaktır. Zaten “danger” 

sözcüğü için “tehlike içinde olmak” anlamı söz 

konusu olduğunda, her zaman “in” ilgecini 

kullanırız. İkinci bölümde ise “… this rate” ile 

anlatılmak istenen “bu oranda” olacağına göre, bu 

boşlukta kullanılacak ilgeç “at” olacaktır. Doğru 

yanıt A seçeneğidir.

Cevap A

3. Bu soruda ilk boşluktan önce gelen “cope” 

sözcüğünden sonra bağıl ilgeç olarak “with” 

ilgeci kullanılır. Bu şartı sağlayan tek seçeneğin 

C olduğunu görülür. İkinci boşluktan sonra gelen 

“capabilities” sözcüğünden önce ilgeç olarak 

“dahilinde” anlamında “within” ilgeci kullanılır. 

Doğru yanıt C seçeneğidir.

Cevap C
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4. İlgeç bilgisinin ölçüldüğü bu soruda, ilk boşluktan 

hemen sonra gelen ve zaman olarak bir süreç 

belirten “long periods of time” ifadesi önüne 

ilgeç olarak “over, through, for” ilgeçlerinden 

birisini alabilir. İkinci boşlukta ise, cümlenin edilgen 

çekimli ikinci yüklemi olan “may be preceded” 

fiilinin “passive agent” olarak eylemi geçekleştiren 

öznesi “functinal deficits” ifadesinden önce 

“by” ilgecinin kullanılması gerekir. Bu durumda 

doğru yanıt C seçeneği olur.

Cevap C

5. İlgeç bilgisinin sorgulandığı bir diğer soruda, ilk 

boşluğa “emerge” (ortaya çıkmak) fiilinin bağıl 

ilgeci olarak “from” gelmelidir. İkinci boşlukta ise 

“bir konu üzerine araştırma yapmak” anlamına 

gelen “a survey conducted … eating habits” 

ifadesinde, “yeme alışkanlıkları üzerine yapılan 

bir araştırma” anlamında cümleyi doğru bir şekilde 

tamamlamak üzere boşluğa “on” ilgeci gelmelidir. 

O halde doğru yanıt E seçeneği olacaktır.

Cevap E

6. İlgeçler kendi başlarına anlam taşımaz ancak 

diğer sözcüklerle kullanıldıklarında diğer 

sözcükler arasındaki ilişkiyi kurarlar. İlk boşlukta 

‘-e karşı’ anlamında “against” ilgeci sorulmuştur. 

İkinci boşlukta ise “yüksek rakımlarda” anlamını 

boşluktan sonra gelen “very high altitudes” 

ifadesine “at” ilgeci verebilir. Doğru yanıt C 

seçeneğidir.

Cevap C
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7. Edat sorularında iki isim arasına gelmesi 

gereken bir edat sorgulanıyorsa, burada bir isim 

tamlaması söz konusu olabileceği ilk olarak göz 

önüne alınmalıdır. Eğer bir isim tamlaması söz 

konusu ise, aradaki boşluğa “of” edatı gelecek 

demektir. Bu soruda da ilk boşluk için böyle 

bir durum geçerlidir (advances of astronomy 

= astronomideki gelişmeler). İkinci boşlukta 

ise, cümledeki zaman zarfının önüne gelmesi 

gereken edatı bulmamız istenmektedir. Cümlenin 

zamanını “present perfect” olduğuna öncelikle 

dikkat edelim. Verilen zaman zarfı “…. the 
past decade” ifadesi bir süreç belirtmektedir. 

Zamanının “present perfect” olduğu cümlelerde, 

süreç belirten zaman zarflarında edat olarak “for, 
through, over” gibi edatlar kullanılmaktadır. Bu 

edatlar içinden cümledeki zaman zarfını doğru 

tamamlayacak olan edat “over” olacaktır (over 

the last decade = son on yıl boyunca). Doğru 

yanıt A seçeneği olacaktır.

Cevap A

8. Bu soruda ilk boşlukta “deal” fiilinin bağıl edatı 

sorulmuştur. Bu fiilden sonra bağıl edat olarak 

“with” (bir şeyle ilgilenmek, bir şeyle uğraşmak) 

kullanılır. İkinci boşlukta ise “trenin tünelden 

çıkana değin yoluna devam etmesi için” anlamına 

gelen cümlede “için” anlamını vermek üzere “for” 

kullanımı doğrudur. Doğru yanıt E seçeneğidir.

Cevap E
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9. Bağıl ilgeç bilgisinin ölçüldüğü bu soruda ilk 

boşluğa “concern” sözcüğünün bağıl ilgeci olarak 

“over / for / about” ilgeçlerinden herhangi biri; 

ikinci boşluğa ise “search” sözcüğünün bağıl 

ilgeci olarak yalnızca “for” ilgeci kullanılabilir. 

İkinci boşluk için doğru ilgeç olan “for” ilgeci 

yalnızca D seçeneğinde verildiğinden bu seçenek 

doğru yanıttır.

Cevap D

10. İki boşluğa da birer bağıl ilgeç gelmesi 

gerekmektedir. Buna göre, “consideration” 

sözcüğünün önüne “under”, “effect” sözcüğünün 

önüne “into” gelmelidir. Sonuçta anlatılmak 

istenen, “under consideration” = “dikkat altında, 

mercek altında”; “put into effect” = “yürürlüğe 

koymak”tır.

Cevap A


