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PARAGRAFTA EKSİK CÜMLE SORULARI 

1. Bu bölüm sorularında önce seçeneklerde “Ahmet-
he” ilişkisine göre he / she / it / they, yoksa virgüllü 
bağlaç, yoksa this / these / such + isim yapısı 
arıyoruz. Seçeneklerde yoksa bunları eksik 
cümleden sonra arıyoruz. C’de bu soru grubunda 
çok sık doğru cevabı gösteren zıtlık bağlaçlarından 
biri var. Bu cümleyi kendinden önce gelen cümle 
olan giriş cümlesi ile beraber okuyalım, çünkü 
virgüllü bağlaçlar kendilerinden önceki cümleye 
gönderme yaparlar.

Giriş cümlesinde “Amerika’da balık özellikle 
popüler bir gıda değildir.”, deniyor. C’de ise “Yine 
de 130.000 kişi balık sanayinde çalışmaktadır.”, 
deniyor. O zaman iki cümle anlamlı bir bütün 
oluşturuyor. Paragrafın devamında balık sanayine 
örnekler veriliyor.

Cevap: C 

2. Kısa ve basit bir parça. Bir televizyon sunucusundan 
söz ediyor. Çocuk programları yapıyormuş. Soru ile 
doğru seçenek arasında yapısal bir ipucu bulmak 
için Ahmet-he tekniğini uygulayalım. Buna göre 
A, B, D ve E doğru olabilir. Eksik cümleden sonra 
“Onları kimin ve nasıl icat ettiğini anlatır.”, deniyor. 
Demek ki eksik cümlede bir takım icatlardan söz 
edilmiş. Seçeneklerde buradaki “them’in karşılığı 
olan “inventions” sözcüğünü arayalım. Bu sadece 
B’de var. O zaman bu seçenek doğrudur.

Cevap: B 

3. Parça uzun da olsa Ahmet-he’ye göre çabucak 
yapılabilen bir soru. Konu İngiliz dili. O nedenle ilk 
cümleden sonra gelen iki cümlenin de öznesi “it’. 
Üçüncü cümlenin de aynı şekilde başlamaması 
için bir neden yok. D seçeneğinde bu var. Ayrıca 
burada önceki iki cümlede söylenenlere ilave bir 
şey söylendiği için “also” kullanılmış. İkinci cümlede 
hangi ülkelerin dili olduğu, üçüncü cümlede ise 
bütün dünyada yabancı dil olarak öğrenildiği, gizli 
cümlede ise aynı zamanda gemicilik, havacılık, 
bilim, teknoloji ve ticaret dili olduğu söyleniyor.

Cevap: D 
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4. Bu parçanın konusu televizyon reklamları. Metin,  
son zamanlarda çok artmalarından dolayı 
haklarındaki yakınmalardan söz ederek başlıyor. 
Ahmet-he “ye göre boşluğa “they” ile başlayan bir 
seçenek gelebilir. B seçeneği “they” ile başlıyor 
ama burada reklamlar pahalı oldukları için maliyeti 
arttırıyor, deniyor. Bu özellik reklamların halkı 
doğrudan etkileyen bir yanı değil. Gizli cümleden 
sonra “reklamlar olmasaydı’, dediğine göre gizli 
cümlede reklamlar ile ilgili olumlu bir şeyler 
söylenmiş olabilir. Gizli cümleden önceki cümleler 
olumsuzdu. O nedenle “However” ile başlayan 
E seçeneği doğru bir bağlaç gibi görünüyor. Bu 
seçenekte, “Ancak televizyon şirketleri yaptıkları 
programların masraflarını reklam gelirlerinden 
sağlıyorlar.”, diyor. “Without” ile başlayan cümlede 
de reklamlar olmasaydı televizyon şirketleri 
kapanırdı, deniyor. O zaman bu seçenek doğrudur.

Cevap: E 

5. Çok kolay bir soru. Tabii ilgili tekniğimizi bilenler için. 
Bu soru grubunda ilk veya son cümle çıkartıldığında 
aslında eksik cümle yoktur. Çünkü ilk cümle ile son 
cümle aynı şeyleri söyler, ilkesine göre hangisi 
eksikse diğerine bakarak seçeneklerde aynı içerikte 
bir cümle ararız. Bu paragrafın son cümlesinde 
programın bilgisayara yüklenmesinden söz ediliyor. 
Program sözü yalnızca D seçeneğinde var. Bu 
cümleyi doğru yapan bir diğer özellik ise içinde 
giriş cümlelerinde sıkça gördüğümüz a / an’li bir 
isim barındırması. İnsanların sıklıkla eğer bilgisayar 
kullanıyorsanız onu kendiniz programlamalısınız, 
şeklinde bir düşüncesi varmış ama bu doğru 
değilmiş.

Cevap: D 

6. Paragraf “Paper” ile başladıysa, Ahmet-he” ye göre 
ikinci cümlenin “it” ile başlamasını bekleyebiliriz. 
Seçeneklerde üç tane “İt” olması da bunu 
doğruluyor. Ancak bunlardan sadece biri doğru 
olabilir. B’deki “it’, zaten cümlenin devamındaki “to 
list” fiilinin karşılığı olmaktadır. Geriye A ve C kalıyor. 
İkisini de anlam testinden geçirelim. Paragraf, “Kağıt 
yeni bir buluş değildir.”, diye başlıyor. A’daki cümle 
ile devam edersek, aslında çok eski bir tarihi vardır, 
deriz. Fakat bu cümle gizli cümleden sonra gelen 
“Çok sonra, orta çağlarda Avrupa’ya getirilmiştir.’, 
cümlesi ile anlamlı, yapısal veya tarih sırasına uyan 
bir ifade olmuyor. O nedenle gizli cümle yerinde 
ortaçağdan önce olmuş bir olaydan söz edilmeli. 
C’de “Kağıt ilk kez Çin’de yaklaşık olarak MS 105’te 
üretildi.’, dendiği için doğru seçenek budur.

Cevap: C 
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7. Bu soruda en başta sözünü ettiğimiz teknikler işe 
yaramıyor. Gizli cümleden sonra gelen “In fact, 
man also does” ifadesinde bulunan “does” yardımcı 
fiili, bize seçeneklerde yüklemi V1 olan bir cümle 
aramamız gerektiğini söylüyor. İlk üç seçenekte fiil 
“are’. Geniş zaman bir fiil olmasına karşın “to be” 
oluş bildirir, iş bildirmez. D’deki “begin” fiili doğru 
cümlenin bu olduğunu gösteriyor, çünkü E’de 
yüklem “have + V3” biçiminde. D seçeneğinde, 
“Pek çok havyan ve bitki yaşama tek hücreli olarak 
başlar.”, deniyor. Gizli cümleden sonra ise, “Aslında 
insan da öyle yapar.”, cümlesi geldiği için anlamsal 
olarak uyum sağlanıyor.

Cevap: D 

8. Önceki sorulardaki kadar net olmasa da Ahmet-he 
tekniği burada da işe yarıyor. Yazar soruda küçük 
kızından söz etmiş. O nedenle seçeneklerde “she” 
arayacağız. Bu nedenle A ve C’yi eliyoruz. Kalan 
seçenekleri anlam testinden geçiriyoruz. Yazar gizli 
cümleden önce küçük kızının yalnızca oyuncak 
bebeklerle oynadığını söylüyor. B seçeneğinde 
ise, “Kızım onlara gittiğinde diğer çocuklar arada 
bir ondan oyuncak silahlarla oynamasını isterler.”, 
deniyor. Gizli cümleden sonra, “Kızım o oyuncaklarla 
oynar ama pek kibar davranmaz, deniyor.” O 
nedenle buradaki “them” ile B seçeneğindeki “toy 
guns” arasında Ahmet-he ilişkisi de kuruluyor. 

Cevap: B 

9. Bu soruda seçeneklerden A’da bağlaç gibi 
kullanılan “actually” zarfı ile D’de bir önceki 
cümledeki bir şeye örnek vermek için kullanılan 
“for example” var. Boşluğa bu cümleyi koyup anlam 
testi yapalım o zaman. Denizaltılar İkinci Dünya 
Savaşı’nda okyanuslarda önemli askeri roller 
oynamış. D seçeneğindeki “for example” bağlacı 
bu rol konusunda örnek vermiş. Alman denizaltıları 
çok sayıda İngiliz gemisi batırmaya başlamış. Gizli 
cümleden sonraki “this’, bu olay / durum devam 
etseydi İngiltere savaşı kaybedebilirdi, demek 
için kullanılmış. Burada olduğu gibi “This’, isimsiz 
olduğunda bir önceki cümledeki bir öğeye değil, 
orada anlatılan olayın tümüne gönderme yapar.

Cevap: D 
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10. B seçeneğindeki “this’, önceki cümlenin çözümünde 
söylediğimiz gibi kendinden önceki cümlede anlatılan 
olayın tümüne gönderme yapar. Gizli cümleden 
önceki cümlede madencilerin ciğerlerindeki tozu 
çıkarmak için şarkı söylediği belirtiliyor. B’de de 
bunun maden bölgeleri olan Wales ve Yorkshire’da 
sosyal aktivite haline geldiği anlatılıyor. Eksik 
cümleden sonraki cümle arada kullanılmış “thus” 
bağlacı ile anlatılanların sonucunda ne olduğunu 
söylüyor. Burada “Bu yüzden erkek koroları kuruldu 
ve bunlar bir gelenek oldu.’, deniyor.

Cevap: B 

11. Burada seçeneklerde yapısal ipucu çok; A’da 
“indeed’, B’de “this’, D’de “when” ve E’de “once” 
bağlacı var. O zaman bunları teker teker anlam 
testine sokmak yerine eksik cümleden sonraya 
bakalım. Bu cümle önceki iki soruda olduğu gibi 
“this” bağlacı içeriyor. “Bu şu anlama geliyor” 
diye başlayan bu cümlede tipik bir ev yangınında 
alevlerin yukarıya tavana doğru yükseldiği 
söyleniyor. Eksik cümlede de bu yükselmeden söz 
edilmiş olmalı. Bu sorunun ilk cümlesi “Yangının 
nasıl yayıldığı sorusunu cevaplamak kolaydır.’, 
şeklinde çevrilebilir. O zaman gizli cümlede bu 
olayın nasıl olduğu açıklanacak. Açıklama D 
veya E seçeneklerden biri olabilir, çünkü diyalog 
sorularında da bu tür sorular, genellikle ’well” ile 
başlayan 2-3 satırlık açıklamalarla devam eder. 
D’de açık havada meydana gelen yangından söz 
etmiş. Biz ise ev yangını ile ilgili bilgi arıyoruz. E’de 
“hava ısınır ısınmaz, hafifler ve yükselir ve bulduğu 
herhangi bir açıklıktan çıkmaya çalışır.’, deniyor. 
Aradığımız yükselme olayı buradaymış. 

Cevap: E 

12. Seçeneklerde sadece C’de bu yüzden anlamına 
gelen “hence” bağlacı var. Burada (eski çağlarda) 
savaşçıların saçlarını uzattığı ve kesmeyi reddettiği 
söyleniyor. Bu bir sonuç cümlesidir. O zaman ondan 
önce bunun sebebinin söylenmiş olup olmadığına 
bakalım. Burada eski çağlarda savaşçıların saçlarını 
güç sembolü olduğu için uzattığından söz ediliyor. 
Gizli cümleden sonra da buna örnek olarak bir tarihi 
olay anlatılıyor. O zaman doğru seçenek budur.

Cevap: C 
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13. C seçeneğinde “indeed’, D seçeneğinde “so” bağlacı 
var. Bunlardan biri doğru olabilir, ancak ikisini 
de anlam testine sokmak yerine eksik cümleden 
sonraki “but” bağlacını anlam testine sokmak daha 
pratik olur. Bilindiği gibi bu gibi zıtlık bağlaçları bu 
sınavlarda pek çok sorunun çözümünde yardımcı 
olur. Bildiğiniz üzere diğer zıtlık bağlaçları gibi but’ın 
iki tarafında birbirine zıt şeyler olur, yani “but’ın bir 
tarafında olumlu diğerinde olumsuz cümle veya bilgi 
olur. Bu soruda but’tan sonra olumlu, gizli cümleden 
önceki ilk cümle olumsuz (“not” eki yüzünden). Gizli 
cümlenin de olumsuz olması gerek. Seçeneklerde 
böyle bir cümle arayalım. “Not” ile yapılmış bir 
olumsuzluk yok ama B seçeneğindeki “hopeless-
ümitsiz” sözcüğünün son eki “-less İngilizcede 
olumsuz sözcük oluşturmak için kullanıldığı için 
aradığımız seçenek budur. 

Yapısal ipuçları ile kolayca doğru cevabı bulduk. 
Emin olmak için anlam testi de yapabiliriz. Gizli 
cümleden sonra “But” ile başlayan cümlede 
“Antilopla Yarışma” adlı kitabın yazarının insanın 
doğuştan koşucu olduğunu düşüncesini savunduğu 
söyleniyor. Bu paragrafın yazan kişi, ona inanmaya 
başladım dediğine göre, önceleri insanın iyi bir 
koşucu olmadığına inanıyordu, sonucuna varabiliriz. 
B seçeneğindeki “less” son eki yanında bu bilgi de 
var.

Cevap: B 

14. Bu soruda da seçeneklerden A, B ve E’de yapısal 
ipuçları var. O zaman önceki soruda olduğu gibi gizli 
cümleden sonra gelen cümleye bakalım. Orada yine 
bir zıtlık bağlacı işimizi kolaylaştırıyor; Nevetheless. 
Onunla başlayan cümlede Jane Austen için yine de 
gerçek eğitimini veren babasıdır, dendiği için gizli 
cümlede eğitim aldığı bir başka kişi veya kurumdan 
söz edilmesi gerek. Okul kelimesi D seçeneğinde 
geçiyor. Burada kız kardeşi ile birlikte Oxford ve 
Reading kentlerinde gittiği okullardan söz ediliyor. O 
zaman doğru cümle budur.

Cevap: D 
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15. A ve C’deki “these” ile E’deki “he” yapısal 
ipuçlarımız. Bunların üçünü ayrı ayrı anlam testine 
sokmak yerine yine önceki iki soruda olduğu gibi 
eksik cümleden sonraki “Even so” bağlacından 
yardım alalım. Bundan sonraki cümlede “Olası 
tehlikelerin de farkındaydı.”, dendiğine göre “even 
so” bağlacından önce olumlu bir ifade olmalı. Ayrıca 
Ahmet-he’ye göre bu olumlu ifade “He” ile başlamalı. 
Seçeneklerde E’de “he” öznesi vardı. Burada Wells 
için “genel olarak güzel şeylerin olma ihtimalleri ile 
ilgilenirdi, kötü şeylerin değil”, deniyor. O zaman bu 
olumlu ifade; doğru seçenek bu oluyor.

Cevap: E 

16. Seçeneklerden A’da “this” ve “because” bağlacı, C 
ve E’de “he” var. Bu üçünü anlam testine sokmak 
yerine eksik cümleden sonraki cümleye bakalım. 
Burada da bir bağlaç var. Bu da bize seçeneklerde 
ne arayacağımız konusunda güzel bir ipucu veriyor. 
Bu bağlaç, eş anlamlıları olan “in fact” ve “actually” 
gibi bir önceki cümlede anlatılan şeye paralel bir şey 
söylemek, onu desteklemek için kullanılır. Burada 
“indeed” ten sonra Kral 8. Henry için güzel şeyler 
söylenmiş. Bundan gizli cümlede de öyle olması 
gerektiği sonucuna varıyoruz. Seçeneklerden 
A’daki “This” zaten bize bu bölüm sorularında doğru 
seçeneği bulmamıza hemen hemen her zaman 
yardımcı olur. Dahası bu seçenekte “Ahmet-he” 
tekniğine göre bir de Henry” nin karşılığı olarak “he” 
de var. Ayrıca 3. yapısal ipucu olarak “because” 
bağlacı var. Bu üç yapısal bağ, bu seçeneğin soru 
ile anlamsal bağı da olduğunun kanıtları. 

Burada geçen “wellcome”, Henry için kullanılmış 
olumlu bir sıfat. Bu nedenle A seçeneği, önce 
yapısal sonra da anlamsal olarak kendinden sonraki 
cümleye bağlanıyor. 

Cevap: A 

17. Burada New York şehrinin merkezinden söz ediliyor. 
Seçeneklerden B’de “it” var. Gizli cümleden sonraki 
cümle de “its” ile başladığına göre tahminimiz 
doğru. İlk cümlede New York anakenti için ülkenin 
kalbi-nerve center, denmişti. B’deki cümlede ise 
üretim, dış ticaret, ticaret ve bankacılık konusunda 
bir liderdir, deniyor. O zaman yapısal bağ yanında 
anlamsal bağ da oluşmuş. Gizli cümleden sonra 
gelen ve “its” ile başlayan cümlede de buradaki John 
F. Kennedy hava alanının dünyanın en hareketli 
hava alanı olduğu söyleniyor.

Cevap: B 
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18. Yine Ahmet-he tekniği ile kolayca yapılabilen bir 
soru. C’deki “he” ile başlayan cümle boşluğa gelen 
cümle, çünkü ondan önceki de, sonraki de öyle 
başlıyor. Parça eski bir Fransız şairi Lamartine’den 
söz ediyor. Onun klasiklerden etkilendiğini söyleyen 
2. cümle o nedenle “he” ile başlamış. 3. cümlenin 
de böyle başlamaması için sebep yok. Burada 
klasiklerden etkilenmiş olduğu için olsa gerek İtalyan 
şair Petrach, İngiliz şair Byron ve İngiliz Tiyatro 
yazarı Shakespeare’in hayranı olduğu söyleniyor.

Cevap: C 

19. Seçeneklerden sadece A’da yapısal ipucu var; 
“actually” bağlacı. Burada “Aslında, ahşap tarih 
boyunca Japon heykellerinde kullanılmış olan 
tek maddedir.“, deniyor. Paragrafta genel olarak 
Japonya’da heykelin hangi malzemeden yapıldığı 
ele alınmış. Taştan heykel nadirmiş. 7. yüzyıldan 
kalma bir kaç tane bronz ve kil heykel varmış 
ama bronz yaygın olarak hiç kullanılmamış. Gizli 
cümlede yine bir malzeme adından söz edilmiş olsa 
gerek ondan sonra gelen cümlede “Bu yüzden en 
güzel Japon heykelleri ahşaptandır.”, deniyor.

Cevap: A 

20. Seçeneklerden sadece E’de “moreover” bağlacı 
var. Ancak paragrafta konu siyaset değil petrol. Gizli 
cümleden sonraki “However” bize hem burada hem 
de diğer soru gruplarında çok yardım eder. Burada 
da seçeneklerde sık sık karşımıza çıkar ve genellikle 
doğru cevabı gösterir. Burada “However” dan sonra 
“1980’lerde (diğer ülkelerdeki) artan petrol üretimi 
ve petrol talebindeki düşüş Suudi Arabistan’ın (its) 
petrol gelirini çok azalttı.”, denildiği için olumsuz 
bir bilgi veriliyor. O zaman gizli cümlede Suudi 
Arabistan petrolü hakkında olumlu bir şey söylenmiş 
olmalı. Paragrafın buraya kadar olan bölümünde de 
öyle yapılıyor. B seçeneği petrole ilgili tek seçenek. 
Buna göre Suudi Arabistan dünya petrol rezervinin 
1 / 3’üne sahipmiş. Doğru cevap budur.

Cevap: B


