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Aşağıdak sorularda, cümlede boş bırakılan yere uygun düşen ifadeyi bulunuz.
1. I still haven't had a chance to thank the nurse ----.
A) until the child was well enough to go home
B) why she visited us every day for a week
C) who looked after my mother so well in hospital
D) whose carelessness would make recoveries slow
E) whether any more treatment was necessary
Hastanede anneme iyi bakan hemşireye teşekkür etmeye hala fırsat bulamadım.
Bu soruda, soru kökünde sözü edilen hemşirenin nitelenmesi gerekmektedir. Anlam bakımından ve cümle kalıbına uygun
cevap C seçeneğidir.
2. Our neighbour has promised to look after the cat ----.
A) until we left for Antalya last week
B) while we are away on holiday this June
C) whose kittens still weren't able to look after themselves
D) even if she preferred dogs to cats
E) however much cat food we leave with her.
Biz bu Haziran'da tatildeyken komşumuz kediye bakacağına söz verdi.
Bu soruda, soru kökünde verilen cümle parçasının eylemi “present perfect” dir. Cümlenin devamında da uyumlu bir tense
seçmek gerekir. Hem tense uyumu, hem de anlam bakımından doğru cevap B seçeneğidir.
3. In many advertisements for jobs you must have noticed ----.
A) all the best jobs have been given to young people
B) how many people had been out of work since the beginning of the century
C) if you are also highly qualiﬁed, you are sure to be oﬀered good employment
D) the salary is rarely stated even during the interview
E) that one of the requirements is a good knowledge of a foreign language
Birçok iş ilanında gerekliliklerden bir tanesinin bir yabancı dilin iyi bilinmesi olduğunu fark etmişsindir.
Bu soruda, verilen cümle başlangıcının bir isim yan cümleciği ile tamamlanması gerektiği anlaşılıyor. Anlam ve uyum
bakımından doğru cevap E seçeneğidir.
4. ---- how long it would take us to walk to the centre of town.
A)
B)
C)
D)
E)

Contrary to what we all expected
No one has ever attempted
Our parents are exceedingly upset
He simply wanted to know
The decision was ﬁnal

O sadece şehir merkezine yürümenin ne kadar zaman alacağını bilmek istiyordu.

5. ---- because students go in then at half price.
A)
B)
C)
D)
E)

The museum is always crowded on Thursdays
The paintings will be on exhibition for two weeks
All the tickets had been sold at least a week before the concert took place
The spectators are accepted to applaud generously
The gates used to be closed at sunset

Müze Perşembe günleri daima kalabalıktır, çünkü öğrenciler yarı ﬁyatına içeri giriyorlar.
Bu soruda, verilen cümle parçası neden bildiren yan cümleciğidir. Bu tür cümlelerde diğer cümle parçasının da zaman uyumlu
olması istenir. Uyum ve anlam bakımından doğru cevap A seçeneğidir.
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Bu soruda, soru kökünde bir isim yan cümlesi söz konusudur. Burada “it would take us” kısmından cümlenin baş kısmının
“past” grubundan bir zamanla ifade edilmesi gerektiği anlaşılıyor. Anlamından da dolaylı anlatıma aktarılmış bir soru olduğu da
bellidir. Bu bakımdan cümlenin başlangıç kısmında “asked” veya “wanted to know” gibi bir eylem olması gerekir. Doğru cevap D
seçeneğidir.

6. As soon as we got back home, ----.
A) I realize I have forgotten to buy the bread
B) I had expected my mother to arrive
C) I had to start getting the evening meal ready
D) the telephone was already ringing
E) my sister will get the tea ready for us
Biz eve döner dönmez akşam yemeğini hazırlamaya başlamam gerekti.
Bu soruda, zaman bildiren yan cümle söz konusudur. Bu tür cümlelerde zaman uyumu aranır. Hem uyum hem anlam
bakımından doğru cevap C seçeneğidir.
7. Surely that's the boy ---- .
A) that his sister won the painting competition
B) who sang so beautifully at the concert last night
C) unless he sent us the heavy box
D) whether his bicycle has been repaired
E) which everyone is talking about
Dün geceki konserde güzel şarkı söyleyen oğlan kesinlikle budur.
Bu soruda, “boy” sözcüğünün bir sıfat yan cümlesinde nitelenmesinde “who” ile yapılması gerekmektedir. Doğru cevap B
seçeneğidir.

8. He simply wanted to know ----.
A) whether I had been to see Jane
B) how far away we are moving
C) which team has won
D) as if all the buses went past the town hall
E) though everyone else had already eaten
O sadece Jane'i görüp görmediğimi bilmek istiyordu.
Bu soruda, bir “noun clause” söz konusudur ve “wanted to know” kalıbından sonra “whether” bağlacı ile cümleye devam etmek
gerekir. Doğru cevap A seçeneğidir.
9. ----, there is enough food and water for everyone.
A) If they had used their resources properly
B) Though nature would have been spoiled
C) Unless we take care of our green ﬁelds
D) If we learned to respect the environment
E) Provided that they are used well
İy kullanılmaları şartı le herkese kadar yeterince yiyecek ve su var.
Bu soruda, bir “if-clause” söz konusudur ve temel cümleye bakıldığında yapının “present” olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu
yapıya uygun “present” yan cümlecik seçilmelidir. Doğru cevap E seçeneğidir.

A) there wouldn't be another bus for an hour
B) there was still snow by the side of the road
C) we were late for our appointment in Ankara
D) it was particularly cold that night
E) some people would even blame the driver
Tam Bursa'nın çıkışında otobüs arızalandığı için, Ankara'daki randevumuza geç kaldık.
Bu soruda, otobüsün arızasının sonucu olabilecek uygun bir temel cümle seçilmelidir. Doğru cevap C seçeneğidir.
11. ---- unless you are interested in psychology.
A) He's thinking of going to a psychiatrist
B) This is the book you've suggested
C) You could solve your problems
D) There is no point in reading that book
E) This book will be very useful for you
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10. Since the bus broke down just outside Bursa ---- .

Psikolojiye ilgi duymuyorsan, bu kitabı okumanın bir anlamı yok.
Bu soruda, “unless” ile kurulmuş bir “if-clause” söz konusudur. “Present” yapıda olduğu ve anlamca en uygun olduğundan doğru
cevap D seçeneğidir.
12. ---- why she was looking so upset.
A) There is nothing to be ashamed of
B) I really didn't know
C) We are all extremely worried
D) There wasn't an explanation
E) Nobody had understood
Neden bu kadar üzgün olduğunu gerçekten bilmiyordum.
Bu soruda, neden belirten bir isim cümleciği söz konusudur. Zaman uyumu ve anlam açısından doğru cevap B seçeneğidir.

13. As there is a complete standardization of every product in this fast-food restaurant chain,---- .
A) the ﬁrst restaurant to be opened in Britain was in 1974
B) they were already doing business in 52 countries in the world
C) the company was by then opening a new restaurant at the rate of one per day
D) every French fry and every burger tastes exactly the same as every other
E) yet another one was opened in Moscow in 1990
Bu Fast-Food restoran zincirinde her üründe tam bir standart olduğundan, her türlü kızartma ve her sandviçin lezzeti aynıdır.
Bu soruda, soru kökü sebep bildiren bir yapıya sahip ve “simple present” şeklinde ifade edilmiştir. Dolayısıyla, devamında bir
sonuç ifadesi ve uyumu açısından yine “simple present “ ifadesini gerektirmektedir. Doğru cevap D seçeneğidir.

14. ---- , who really established and developed the thriller style in ﬁlms.
A) The cartoon is another popular type of ﬁlm, especially among children
B) Strong ﬁlm industries began to emerge in other countries
C) Contemporary issues such as violence and poverty will attract the attention of many ﬁlm directors
D) Star Wars is perhaps his best ﬁlm
E) It was the ﬁlm director Alfred Hitchcock
Filmlerdeki gerilim öğesini gerçekten kurup geliştiren kişi, ﬁlm yönetmeni Alfred Hitchcock'tu.
Bu soruda, soru kökünde gördüğümüz “who” biçimindeki “relative pronoun” kendisinden önce bir kişi adının geçtiğine işaret
etmektedir. Doğru cevap E seçeneğidir.

15. As the daily temperature change on the planet Mercury is extreme, ---- .
A) its rocky surface cracks, producing cliﬀs and canyons
B) there hasn't been suﬃcient atmosphere to hold the heat
C) the explorations carried out so far would have been very costly
D) the craters in its surface were formed by rocks from outer space
E) there was no evidence to suggest that this was due to volcanic activity

Bu soruda, yine sebep-sonuç ilişkisi ve tense uyumuna dikkat edilmesi gerektiğinden doğru cevap A seçeneğidir.

16.The manager promised to promote her ---- .
A) if she has proved far more eﬃcient than any of the other employees
B) that she has really deserved it
C) as she had been working for the company for so many years
D) unless there was a good reason for doing so
E) until the company's annual budget is approved
Bunca yıldır şirket için çalıştığından müdür ona, onu terﬁ etmeye söz verdi.
Bu soruda, yine sebep-sonuç ilişkisi ve tense uyumu söz konusu olduğundan, doğru cevap C seçeneğidir.
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Merkür gezegeninde günlük sıcaklık farkları aşırı olduğundan kayalıklı yüzeyi çatlar ve uçurum ile kanyon meydana
getirir.

17. I asked my little three-year-old niece ---- .
A) whether her mother has gone out
B) who she was going to invite to her party
C) that she liked going to the zoo
D) why she has made her little brother cry
E) what her mother is making for dinner
Üç yaşındaki yeğenime partisine kimi davet edeceğini sordum.
Bu soruda, bir “noun clause” söz konusudur. İsim cümlelerinde ana cümlelerde verilen “tense”in bir “past” biçimi seçilmesi
gerektiğinden doğru cevap B seçeneğidir.
18. It's a good idea to walk everywhere ----.
A)
B)
C)
D)
E)

however far it must have seemed
even though you were so tired
whenever they went to the museum
if you want to learn your way around the town
since their house was on the outskirts of the town

Şehir içindeki her yolu öğrenmek istersen her yere yayan gitmek iyi ﬁkirdir.
Bu soruda, soru kökünde verilen cümlecik “simple present” biçiminde ifade edildiğinden, ana cümlesinin de uygun bir “tense”
ile ifade edilmelidir. Doğru cevap D seçeneğidir.
19. The ﬁre was already spreading to the next building ----.
A) since the wind may blow even more strongly
B) that no one knew why it had started
C) unless the ﬁremen can come at once
D) as the ﬁrst ﬁre engine arrived
E) though everyone had managed to get out safely
İlk tfa ye arabası vardığında, yangın diğer binaya sıçramaya başlıyordu.
Bu soruda, ana cümledeki tense past olduğundan, yan cümle ile bu açıdan uyum sağlamalıdır. Anlam ve bağlaç açısından
uyum sağlaması açısından doğru cevap D seçeneğidir.
20. All opposition to the project vanished ----.
A) as soon as everyone realized how much money they could earn through it
B) after ﬁnancial support has ﬁnally been promised
C) which has attracted so much attention
D) if it seemed likely that it wouldn't take up too much time
E) as more and more people are starting to work on it in their free time
Projeye yapılan tüm muhalefet onunla ne kadar çok para kazanılacağını herkes anlar anlamaz sona erdi.
Bu soruda, ana cümlede verilen past tense'e uyumlu bir yan cümle aranmaktadır. Gramerce uyumlu olması açısından doğru
cevap A seçeneğidir.

A) if you ever need to go back to review it
B) why you have read it carefully
C) when you have fully understood it
D) that it uses words from the essay
E) whether the summary is objective
Bir pasajın iyi bir özetini sadece onu tam olarak anladığında yazabilirsin.
Bu soruda, ana cümlenin yan cümleye anlamca ve gramerce uyum sağlayabilmesi için tense ve anlam uyumuna dikkat
edilmelidir. Doğru cevap C seçeneğidir.
22. ---- when we saw ﬁve masked men running out of the bank.
A) We didn't recognize them at all
B) We immediately informed the police
C) We're not sure if it is them
D) The situation is certainly unusual
E) The alarm system needs to be repaired
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21. You can only write a good summary of a passage ---- .

Bankadan maskeli beş adamın koşarak çıktığını gördüğümüzde hemen polise haber verdik.
Bu soruda, yan cümleye bağlanması gereken bir ana cümle aranmaktadır. Yan cümledeki tense past olduğundan ve konu ile
bağlantısından dolayı doğru cevap B seçeneğidir.
23. ---- that experiment and reason became the basis of scientiﬁc knowledge.
A) !t was referred to Galileo
B) Galileo attacked the much admired teachings of Aristotle
C) In Galileo's time a great many people were involved
D) It is largely due to Galileo and his discoveries
E) A number of theories concerning the universe were proved wrong by Galileo
Büyük çapta Galileo ve keşiﬂeri deney ve sebepler bilimsel bilginin temeli olmasını sağlamıştır .
Bu soruda, bir isim yan cümlesinin baş kısmı aranmaktadır. “It” ifadesinin tamamlanması gerekmektedir. Doğru cevap D
seçeneğidir.
24. If we had run to catch the bus, ----.
A) the others have warned us about the heavy traﬃc
B) we could get to the library before it closed
C) I dropped my glasses on the pavement
D) we may have attended the lecture
E) it wouldn't have been necessary to take a taxi
Otobüsü yet şmek için koşmuş olsaydık, taksiyle gitmemize gerek kalmazdı
Bu soruda, verilen soru kökünde “Conditional Type3” söz konusudur. Bunu anlam ve gramer bakımından uygun biçimde
tamamlamak için “modal +past participle” ifadesi seçmek gereklidir. Doğru cevap E seçeneğidir.

25. Campa gns to promote energy conservat on have been around s nce the 1980s ----.
A) so that there s st ll a long way to go before campa gners are sat sﬁed
B) because t s a problem that unt l now has been largely overlooked
C) but t s only w th the advent of global warm ng that the ssue has really ga ned momentum
D) just as the next step requ res a great deal of deta led plann ng
E) even though most ndustr al zed countr es have been strongly n favour of these campa gns
Enerj tüket m n yükseltmek ç n kampanyalar 1980lerden ber olmuştur fakat konu, sadece küresel ısınma konusu
ortaya çıktığında vme kazanmıştır.
Bu soruda, soru kökündek “present perfect” yapısı, yan cümles nde “s mple present” yapısını gerekt rmekted r. Zıtlık
oluşturması ve anlam bütünlüğü sağlaması t barı le doğru cevap C seçeneğ d r.

26. Some comets have such long orb ts ----.
A) wh le some astero ds may be bumt-up comets
B) n case they come from a reg on outs de the Solar System
B) s nce they are often v s ble from the Earth
D) that they pass near the Earth only once every m ll on years
E) just as the r dust ta ls stretch up to 10 m ll on k lometres across the sky

Bu soruda, soru kökünde bulunan “such” bağlacının mutlaka “that” le tamamlanması gerekl d r. Doğru cevap D seçeneğ d r.
27. Water softeners are part cularly useful, ----.
A) f you l ve n a hard-water area
B) that they remove chem cals and mprove the taste
C) why London water s so hard
D) s nce the water conta ned a greater concentrat on of calc um
E) though electr cal appl ances requ re soft water
Su arıtıcıları özell kle eğer suyu sert b r bölgede yaşıyorsanız gerekl d r.
Bu soruda, soru kökündek “part cularly” zarfı cümley bel rl b r konu üzer nde tamamlamak gerekl d r. “If” bağlacı burada
“when” anlamındadır. Doğru cevap A seçeneğidir
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Bazı kuyruklu yıldızların o kadar uzun yörüngeler vardır k , Dünya'nın yakınından sadece m lyonlarca yılda b r
geçerler.

28. The personnel oﬃcer s look ng for someone ----.
A) that they are w ll ng to do a great deal of travell ng
B) who has a real talent for organ zat on
C) unt l he ﬁnds someone who s really su table
D) s nce at present several pos t ons are ava lable
E) whether they have got the r ght qual ﬁcat ons
Personel yetk l s organ zasyon konusunda gerçek b r yeteneğe sah p b r n arıyor.
Bu soruda, soru kökünün b t m ndek “someone” sözcüğünden sonra bunu n teleyecek b r cümlec k gerekt rmekted r. Canlı
varlığı fade ett ğ nden “who” le bağlanmış b r yan cümleye ht yaç vardır. Doğru cevap B seçeneğ d r.
29. Th s s actually a camera ----.
A) though t s roughly the same s ze as a cred t card
B) f only I could aﬀord to buy t
C) that unfortunately t doesn't have a zoom
D) s nce the shape was hardly recogn zable
E) as we have been wonder ng about wh ch one to buy
Hemen hemen b r kred kartının boyutunda olmasına rağmen, aslında bu b r fotoğraf mak nes d r.
Bu soruda, soru kökündek “actually” sözcüğünden sonra cümlen n fotoğraf mak nes le lg l zıt b r anlatım söz konusudur.
Doğru cevap A seçeneğidir.
30. By the t me Turner was th rteen, ---- .
A) h s father, to whom he was deeply attached, was a barber n London
B) h s mother was a woman of v olent temper who eventually went mad
C) t was already agreed that he should become an art st
D) he was never an art st who rel ed on h s gen us
E) he has been called "The father of mpress on sm"
Turner 13 yaşına geld ğ nde b r sanatçı olması gerekt ğ konusunda karar ver lm şt .
Bu soruda, cümlen n uyumlu b r tense ve aynı özne le tamamlanması gerekt ğ nden doğru cevap C seçeneğ d r.

31. When the four-thousand-year-old tomb was ﬁnally opened, ---- .
A) the archaeolog sts had looked down nto t n d sbel ef
B) there seems to be noth ng n t of any Interest at all
C) they have all looked at each other n amazement
D) the most exc t ng ﬁnd was a set of surg cal nstruments
E) t would be a moment of unbearable suspense
Dört b n yıllık çukur n hayet açıldığında en heyecan ver c şey ç nde bulunan amel yat aletler nden oluşan b r takımdı.
Bu soruda, soru köküne uygun tense seçmek gerekt ğ nden doğru cevap D seçeneğ d r.
self-conﬁdence and great ach evement.
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A) The bomb ng of Dresden was w dely cr t c zed
B) Henry Vlll was a typ cal Rena ssance ﬁgure
C) The Great Pyram ds were bu lt n an age
D) The moon-land ng gave r se to strange, new emot ons
E) Th s cl mb ng exped t on n the Taurus mounta ns was a complete fa lure
Muhteşem p ram tler üstün özgüven ve büyük başarılara mza atmış b r çağda yapıldı.
Bu soruda, soru kökünün başında “wh ch” bağlacı ve devamındak ”was” sözcüğü hem cansız, hem de tek l b r varlığın
n telenmes ne şaret etmekted r. Doğru cevap C seçeneğ d r.
33. ---- because she has the ab l ty to make her aud ence ﬁnd w ldl fe as fasc nat ng as she does herself.
A)
B)
C)
D)
E)

Such a development for the consenvat on of w ldl fe had not been expected
The telev s on oﬀers a w de var ety of career opportun t es for people nterested n w ldl fe
The ch ldren d dn't know what to expect
No one else could have presented the programme
A young telev s on presenter of w ldl fe s rap dly becom ng famous

Vahş yaşamı genç b r telev zyon sunucusu hızla ünlen yor çünkü o, vahş yaşamı kend s n n de olduğu g b sey rc s n n de
büyüley c bulmasını sağlamak g b b r yeteneğe sah p.
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32. ---- wh ch was character zed by supreme

Bu soruda, yan cümle ve ana cümle aynı özneye bağlı olarak ve tense uyumu çers nde tamamlanması gerekl d r. Doğru cevap
E seçeneğ d r.

34. As the salar es are related to ach evements, ----.
A) few people were nterested n work ng here
B) research at th s nst tute s h ghly compet t ve
C) all the appl cants would have been conﬁdent or amb t ous
C) no one w ll nave foreseen such a problem
E) standards cont nued to be mpress vely h gh
Maaşlar başarılara bağlı olduğu ç n bu kurumdak araştırmalar oldukça hırslı yapılır.
Bu soruda, yan cümle “s mple present” olduğundan ana cümlede de “present” grubundan b r tense seçmek gerekl d r. Doğru
cevap B seçeneğ d r.

35. As the manager won't admit to being at fault himself, ----,
A) he had been obliged to confess too
B) the trial period wouldn't have ended so suddenly
C) others received the blame for it
D) we would all have been equally to blame
E) he's trying to put the blame on his assistants
Müdür suçunu itiraf etmeyeceği için, suçu yardımcılarına yüklüyor.
Bu cümle tamamlamasında, verilen cümle future tense'deyken tense uyumu kuralına göre ancak present tense grubu bir cümle
parçası ile tamamlanabileceğinden, doğru cevap E seçeneğidir.

36. Although Italy was politically troubled for centuries,----.
A) the political and commercial rivalries between Genoa and Venice were intense
B) it is a long peninsula shaped like a boot
C) it was the cultural centre of Europe from the 13th to the 16th century
D) the Romans had overthrown the Etruscans in the 3rd century B.C.
E) Milan, Naples and Sardinia had been lost to Austria in the early 18th century
İtalya yüzyıllar boyunca s yas olarak başı sürekl dertte olmasına rağmen, 13. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar Avrupa'nın
kültürel merkeziydi.
Bu cümle tamamlamasında, Soru kökündeki anlam zıtlığından dolayı, cümle olumlu şekilde tamamlanması gerekir. Doğru
cevap C seçeneğidir.

37.---- , where the cars are fast and highways crowded.
A) The physics of traﬃc is rapidly gaining importance in Germany
B) There were actually relatively fewer car accidents during the summer months
C) Those roads weren't in need of repair
D) It's possible to drive from London to Edinburgh in six hours
E) A minimum speed limit was ﬁnally agreed on

Bu soruda, soru kökünün başında “where” bağlacı ile yer nitelemesi yapıldığından “Germany” isminin yer aldığı cevabı seçmek
uygundur. Doğru cevap A seçeneğidir.

38. ---- that are big enough and strong enough to kill dogs and sometimes even people.
A) These young lions had to learn how to kill their pre
B) Size is not necessarily a sign of strength
C) The bigger the animals are
D) Snakes can kill by poisoning
E) In New Guinea there are birds
Yeni Gine'de köpekleri hatta bazen insanları öldürecej kadar güçlü ve büyük kuşlar vardır.
Bu soruda, yine bir “relative clause” söz konusudur Nitelenecek olan sözcüğün çoğul olma zorunluluğundan doğru cevap E
seçeneğidir.
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Karayollarının kalabalık ve otomobillerin hızlı olduğu Almanya'da traﬁk yapısı hızlı bir şekilde önem kazanmaktadır.

39. Because the public theatres in Renaissance England attracted large audiences from all levels of society, ----.
A) Thomas Campion was one of the most popular songwriters of the period
B) other places of entertainment had also been built along the river Thames
C) pickpockets and other criminals were drawn there
D) in fact native English drama had existed at least since medieval times
E) William Shakespeare played a very important part in the development of English drama
Rönesans İngiltere'sinde halk tiyatroları toplumun her kesiminin ilgisini çektiği için, yankesici ve diğer suçlular oraya çekilirlerdi.
Bu soruda, anlam açısından “kalabalık” ve “yankesiciler” ifadeleri uyum sağladığından doğru cevap C seçeneğidir.
.
40. Maintaining the environment isn't simply protecting animals ---A) unless they had almost become extinct
B) that are rare and exotic
C) which could have been done better by a zoo
D) since many of them are indeed dangerous
E) whether man is the planet's most dangerous enemy
Çevreyi muhafaza etmek sadece nadir ve egzotik olan hayvanları korumak demek değildir.
Bu soruda, “animals” sözcüğünün nitelemesi yapılması istenmektedir. Çoğul ifadesi olduğundan doğru cevap B seçeneğidir.
41. A job interview is a chance for you to ﬁnd out ---- .
A) since ﬁrst impressions are of great Importance
B) as if you really were the one they were looking for
C) if you are going to prepare some relevant questions
D) whether you and the job are right for each other
E) so long as you are able to relax
Bir iş görüşmesi siz ve işin birbirine uygun olup olmadığını öğrenmek için bir şanstır.
Bu soruda, soru kökünün sonundaki “ﬁnd out” ifadesi bir “noun clause” gerektirir, anlam itibarı ile uyumlu olduğundan doğru
cevap D seçeneğidir.
42. Holes in the sides of their new World Cup shirts create drafts ----.
A) when temperatures rose sharply in July
B) if only they could get rid of excess moisture
C) while it has been designed for hot. wet climates
D) whether the ﬁt needs to be considered
E) which help to keep the players cool
Yeni Dünya Kupası formalarının yan kısımlarındaki delikler oyuncuların serin kalmalarına yardımcı olacak modeller
oluşturmaktadır.
Bu soruda, soru kökünün sonundaki “drafts” sözcüğü niteleme cümlesi gerektirmektedir. “which” bağlacı bunu sağladığından,
doğru cevap E seçeneğidir.

A) If there had been another war
B) Soon after the war began
C) Unless she can ﬁnd suitable work in London
D) As soon as she hears from you
E) Whenever she wrote to me about her problems
Savaş başladıktan kısa bir süre sonra İrlanda'ya Dublin yakınlarındaki bir hastanede çalışmak için döndü.
Bu soruda, ana cümledeki tense'in simple past olduğunu tespit ettikten sonra, cümlenin yan cümle kısmının yine past grubu bir
biçimde tamamlanması gerektiği açıktır. Doğru cevap B seçeneğidir.

44. During the American Revolution, there was relatively little ﬁghting in North Carolina, ---- .
A) but many North Carolinians were ﬁghting elsewhere
B) while the region was established as a colony
C) since it is the nation's largest textile and furniture producer
D) so long as it was one of the most densely populated regions of the country
E) as the ﬁrst settlements were established in the region in 1653
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43. ---- , she returned to Ireland to work in a hospital near Dublin.

Amerikan İhtilali süresince Kuzey Carolina'da oldukça az çatışma vardı, fakat birçok Kuzey Carolinalı herhangi
yerlerde savaşıyorlardı.
Bu soruda, anlam, tense uyumu ve zıtlık açısından uygun seçim yapmak gerekir. Doğru cevap A seçeneğidir.

45. If you move slowly and quietly, ----.
A) some birds actually liked been admired
B) it's usually quite easy to observe wildlife
C) it was very hard to get close to them
D) other animals carried on as if nothing had happened
E) it is not only the small ones that are easily frightened
Eğer yavaşça ve sessizce hareket ederseniz, vahşi yaşamı gözetlemek oldukça kolaydır.
Bu soruda, “if-clause” kurallarına uygun olarak temel cümlenin tense'i simple present seçilmelidir. Anlamca uygunluğu açısından
doğru cevap B seçeneğidir.

46. ---- not to change the time of the match at such short notice.
A) Many of the problems were about
B) Don't tell the others
C) He shouldn't have worried
D) I warned him
E) I was surprised by him
Bu kadar kısa zamanda maçın saatini değiştirmeme konusunda onu uyardım.
Bu soruda, “change” ﬁilinin “to-inﬁnitive biçiminde olmasından ve soru kökünün olumsuz olmasından dolayı doğru cevap D
seçeneğidir.

47. ---- so he agreed to write the foreword for it.
A) I shall do my best to persuade him
B) This won't be one of my best books
C) He still hasn't read the book
D) I wish you'd recommend the book to him
E) He thought the idea behind the book was brilliant
Kitap ﬁkrinin parlak olduğunu düşündü, bundan dolayı onun önsözünü yazmayı kabul etti.
Bu soruda, soru kökü “simple past” olduğundan uyum sağlaması gerekir. Doğru cevap E seçeneğidir.

48. ---- that their primary function is to expose corruption.
A) Many of the people present questioned
B) Quite a lot of journalists believe
C) Worrying won't help
D) The votes are still being counted
E) I would certainly not be right

Bu soruda, soru kökünde başta verilen “that” bağlacı ile kullanılabilecek tek ﬁil “believe” ﬁili olduğundan doğru cevap B
seçeneğidir.

49. ---- , which suggests there may be life there.
A) Researchers have almost given up hope
B) There is no need to look any farther
C) New discoveries are actually very rare
D) Water has been found on Mars
E) The scheme was still being developed
Mars'ta su bulundu, bu da orada hayat olabileceğini gösteriyor.
Bu soruda, soru kökünde verilen “non-deﬁning relative clause” açıklama nitelediğinde olduğundan ve “there” sözcüğü yer
belirttiğinden doğru cevap D seçeneğidir.
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Birçok muhabir, temel işlevlerinin dolandırıcılık konusundaki gerçekleri açıklamak olduğuna inanıyor.

50. Mary phoned to give me the good news ----.
A) however unlikely it would have been
B) which none of us are accepting
C) just I was leaving the house
D) even if her sisters are going to be unreasonably jealous
E) until the whole family knew every detail
Tam ben evden çıkarken, Mary iyi haberleri vermek üzere beni aradı.
Bu soruda, soru kökünde verilen zaman “simple past” olduğundan, zaman uyumu ve anlam bütünlüğünün sağlanması için “just
as I was leaving the house” seçeneği uygundur. Doğru cevap C seçeneğidir.

51. In the new musical, the songs are pleasant enough, ----.
A) but it is the comic scenes which really capture the audience
B) unless the production is planned in advance far more eﬃciently
C) as far as the setting was concerned
D) while the director focused on the story itself
E) although the audience was carried away by the quality of performance
Yeni müzikalde şarkılar yeterince hoş, ama seyirciyi gerçekten sürükleyen komik sahnelerdir.
Bu soruda, zaman ve anlam açısından uyuma dikkat etmek gereklidir. Doğru cevap A seçeneğidir.

53. It is more important to look at character than at beliefs or knowledge ----.
A) whichever was felt to be the more important
B) if they were the right people for the jobs
C) as if they could have given any help
D) that they had to return both of them
E) when people are being chosen for high oﬃce
Kişiler yüksek mevkilere seçilirken inanç ve bilgilerden çok karaktere bakmak daha önemlidir.
Bu soruda, cümle başlangıcında kullanılan “simple present tense” e ve anlam bakımından uyum sağlaması açısından doğru
cevap E seçeneğidir.

53 James Hutton, the “father of geology”, was an 16th century farmer, ----.
A) since there were many who opposed him
B) that many of his theories were published
C) as the process of erosion seemed inevitable
D) who was full of curiosity about the world
E) until the criticism began to be unpleasant
“Jeoloji'ni babası” olan James Hutton, dünya hakkında çok meraklı bir 16. yüzyıl çiftçisiydi.
Bu soruda, James Hutton adlı kişi nitelendiğinden, bu işlemin “who” zamiri ile yapılması gerekir. Doğru cevap D seçeneğidir.

A) that there were trees on either side
B) until it passed round one of the many turnings
C) whether the sun shines or not
D) as if only the birds are watching it
E) while all the times leaves are falling
Kayık, birçok dönemçlerden birinin yanından geçinceye kadar nehrin aşağısına doğru devam etti ve o onu artık görmedi.
Bu soruda, verilen her iki cümle parçasında “simple past tense” kullanılmıştır. Bu nedenle de araya girmesi gereken
kısmın da buna uygun yapıda olması gerekir. Doğru cevap B seçeneğidir.
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54. The boat continued down the river _______ and she saw it no more.

