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PARAGRAFTA EKSİK CÜMLE SORULARI 

1. Bu soruda parçanın ikinci cümlesi çıkarılmış. 
Yapısal bağ olarak seçeneklerde sadece E’de “even 
so” bağlacı var. Ancak hem bu cümlede hem de 
parçanın ilk cümlesindeki bilgiler olumlu olduğu için 
bir zıtlık bağlacı olan “even so” ile bağlanamazlar. 
O zaman eksik cümleden sonraya bakalım. Bu 
cümle “They” ile başladığına göre gizli cümlede 
onun karşılığı olarak çoğul bir isim olabilir. Bu A’daki 
“people’, C’deki “creative ways” ve E’deki “basic 
similarities” olabilir. Ancak bunlarda bir tanesinin 
ritim kullanabilen bir varlık ismi olması gerek. Bu 
A seçeneğindeki “people” sözcüğüdür. Demek ki A 
seçeneği ile gizli cümleden sonraki cümle arasında 
yapısal bir bağ var. Şimdi de anlamsal bağ olup 
olmadığına bakalım. Burada “Şiir en eski edebiyat 
eseri türüdür. Edebi eserler yazıya dökülmeden önce 
öyküler insanlar tarafından sözlü olarak anlatılırdı. 
Bu anlattıkları öyküleri daha iyi hatırlamak için ritim 
ve kafiye kullanırlardı.”, deniyor. O zaman A eksik 
cümle olmaktadır.

Cevap: A 

2. Bu parçada uzay gezilerinden söz ediliyor. 
Seçeneklerden sadece D’de kendisinden önceki 
cümleye gönderme yapan bir bağlaç olan “for 
instance” var. Az önceki “However” da böyle bir 
bağlaçtır. Gizli cümleden sonraki cümle “Öte yandan 
Japon hava yolları”, diye başlıyor. Bu gizli cümlede 
bir başka kuruluşun da benzer bir şey yaptığı 
anlamına geliyor. Seçeneklerden hangisi böyle 
bir bağlantı sağlıyor diye baktığımızda bağlaçla 
başlayan D seçeneği dikkatimizi çekiyor. Önce 
onu anlam testine sokuyoruz. Burada bir Amerikan 
şirketinin 100 uzay mekiğinin gidip geleceği 7 
uzay istasyonu inşa etmeyi planladığı yazıyor. 
Gizli cümleden sonra da Japon havayollarının bu 
konudaki planından söz edildiği için doğru seçenek 
yine bağlaçla başlayan seçenek oluyor.

Cevap: D 

3. Seçeneklerde yapısal ipucu C’deki bağlaç, “in other 
words” ile E’deki “this”tir. Eksik cümleden sonraki 
cümle “It means”, diye başladığına göre önce E 
seçeneğini anlam testine sokalım. Parçanın gizli 
cümleden önceki kısmında öykülerin ne kadar 
kısa olursa o kadar iyi olduğundan söz edilmişti. 
E seçeneğindeki cümle ise “bu, bir öykünün iyi 
olabilmesi için mutlaka kısa olması gerekir anlamına 
gelmez, diyor. Gizli cümleden sonra da anlamına 
gelmek fiili “mean” olduğuna göre bu seçenek 
anlamsal olarak ta doğrudur.

Cevap: E 
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4. Bu parçanın konusu biyografi. Sadece E seçeneğinde 
yapısal ipucu olabilecek bir sözcük var; for instance 
bağlacı. Boşluğa bunu koyduğumuzda içinde son 
cümledeki “he”nin karşılığı olmadığı için ortaya 
anlamlı bir cümle çıkmıyor. O zaman o “he”den 
hareketle seçeneklerde onun karşılığı olan ismi 
barındıran bir cümle bulacağız. Böyle bir özne ile 
başlayan iki seçenek var; C ve D. C’de biyografiden 
değil, otobiyografiden söz ediliyor. O zaman D 
seçeneği yapısal bağ açısından tek seçenek olarak 
kalıyor. Şimdi de anlamsal bağ arayalım. Burada 
biyografı yazarı canlı ve inanılabilen karakterler 
yaratmalı, diyor. Gizli cümleden sonra ise yine 
“must” kullanılarak “Kişi hakkındaki gerçeklere de 
bağlı kalınmalıdır”., deniyor. Buradaki “must” diğer 
seçeneklerde yok. Doğru cevap o nedenle de D’dir.

Cevap: D 

5. Bu paragrafın konusu, “Panik” kelimesinin nereden 
geldiği. Son cümlesi eksik bırakılmış. Bu durumda 
ilk cümle bize seçeneklerde anlam olarak, bazen 
de yapı olarak nasıl bir cümle arayacağımız 
konusunda önemli bilgiler verir. Örneğin burada ilk 
cümlede tırnak içine alınmış olan panik sözcüğü 
son cümlede de öyle olabileceği için bize doğru 
seçeneğin A olabileceğini söylüyor. Buradaki “their” 
sözcüğü, gizli cümleden önce gelen cümlede bir 
“they” veya çoğul bir isim olduğunu işaret ediyor. 
Orada “travellers” sözcüğünün olması bizi ikinci kez 
doğruluyor. O zaman doğru seçeneğin anlam testine 
bile gerek kalmadan A olduğunu söyleyebiliriz. 

Cevap: A 

6. Bu paragrafın girişinde sanattan anlayamamamızın 
temelinde sanat ve güzellik kavramlarını doğru 
anlayamamamızın yattığı söyleniyor. Buradaki “our” 
ile son cümlenin öznesi “we” arasında “ilk cümle ile 
son cümle yapısal ve anlamsal olarak benzer” ilkesi 
doğrultusunda benzerlik var. Gizli cümleden sonraki 
cümlede de “our” var. O nedenle Ahmet-he kuralına 
göre de “we” öznesi ile başlayan B seçeneği yapısal 
bağ açısından doğru olmaya en yakın seçenek. 
Burada sanat ve güzellik kavramlarını nasıl yanlış 
anladığımız açıklanıyor. C de yapısal olarak doğru 
olabilirdi ama ilk cümlede bir “theory-kuram’dan 
söz edilmiyor. E’deki “this sense” te yapısal bağ 
açısından doğru olabilirdi ama burada sanat ve 
güzellik kavramları yok.

Cevap: B 
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7. Yine gizli cümleden sonraki cümlenin öznesinden 
yardım alıyoruz. Buradaki “they”in gizli cümlede 
karşılığı olarak çoğul bir özne olması gerek. Ayrıca 
burada bulunan ve diğerinde anlamına gelen 
virgüllü bağlacının da gizli cümlede karşılığı olmalı. 
D seçeneğinde her iki yapısal ipucu da var. “on the 
other” ın eş deyimi “one one side” yalnızca D’de 
bulunuyor. Euro kağıt paraları ile ilgili bir parça 
bu. Banknotların bir tarafında açıklık kavramını 
simgeleyen pencereler, geçiş kapıları, diğer 
taraflarında Avrupa Birliği üyesi ülkelerle dünya 
ülkeleri arasındaki işbirliğini simgeleyen köprü 
resimleri varmış.

Cevap: D 

8. Burada giriş cümlesinin öznesi “The arts in Italy”dir. 
Ondan sonra gelen gizli cümlede Ahmet-He 
tekniğine göre “They / their / them” sözcüklerinden 
biri olmalıdır. Bunlardan yalnızca “them” virgüllü 
bağlaç “However” ile başlayan C seçeneğinde 
bulunuyor. O zaman boşluğa onu koyarak bir 
anlam testi yapalım. Paragrafın giriş cümlesinde 
İtalya’da sanatın uzun ve görkemli bir tarihi olduğu 
ve İtalyanların bundan çok gurur duyduğundan 
bahsedilmektedir. Sonra “However” ile başlayan 
gizli cümlede sanat eserlerine bakmanın çok 
maliyetli olduğu söyleniyor. Üçüncü cümle “still-hala 
/ yine de” ifadesi ile başladığı için gizli cümle ile 
zıtlık ilişkisi içindedir. Burada yine de ülke çapında 
mümkün olduğunca çok resim sergiler açıldığı 
söyleniyor. Bu yüzden bu cümle C seçeneğindeki 
cümleye anlamlı şekilde bağlanıyor. Ayrıca C 
seçeneğinde olumlu cümlede “does” kullanılmasının 
vurgu amaçlı olduğunu da hatırlatalım. 

Cevap: C 

9. Tipik bir Ahmet-he sorusu. Yani, sorudaki özne 
“John Cash”, eksik cümleden sonra “he” olarak yer 
alıyorsa, eksik cümlede de böyle olmaması için 
bir sebep yoktur. “He” A ve B’de var. Ancak B’deki 
cümlenin fiili sorudaki cümlenin geçmiş zaman olan 
fiilleri ile zaman uyumu taşımıyor. Bu şekilde soru 
ile doğru olma ihtimali yüksek seçenek arasında 
yapısal bağ kurduktan sonra mutlaka anlam testi 
yapmak gerekir. Giriş cümlesinde Johnny Cash için 
çeşitli roller alan bir şarkıcı denmişti. A seçeneğinde 
bu rollere örnek veriliyor. O zaman bu seçenek 
anlamsal açıdan da doğru oluyor.

Cevap: A 
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10. Burada da üç cümleli kısacık bir paragraf var. 
Yapısal ipucu olarak seçeneklerden C, D ve E’de 
bağlaçlar var. Bunlardan en sık doğru cevap olan 
bağlaç “however”dır. O nedenle önce o cümleyi 
anlam testine sokalım. Burada “Gerçek boyut 
açısından filin beyni (insanınkinden) 4 kat daha 
büyüktür.”, deniyor. İlk cümlede ise “Vücut ağırlığına 
oranla en büyük beyin insan beynidir.”, deniyor. 
E’de bundan farklı bir ölçüm aracı gerçek büyüklük 
alındığına göre “however” zıtlık bağlacı olarak doğru 
kullanılmış oluyor. Bu durumda diğer iki seçeneği 
okumaya gerek kalmıyor.

Cevap: E 

11. Yine üç cümlelik kısa bir paragraf var burada da. 
Politikacıların, gençlerin oyunu almak için aktör ve 
müzisyenleri kullandığı söyleniyor. Seçeneklerden 
sadece D’de “indeed” bağlacı var. Üçüncü cümle 
“They” ile başladığına göre gizli cümle de öyle 
olabilir. D’de özne “they” değil, “politicians’. O zaman 
özneler arasında bir bağlantı var. Bu seçenekte, 
aslında siyasetçilerin, gençlerin oyunu çekmek için 
başka yol bilmedikleri söyleniyor. “Indeed”, actually 
ve in fact gibi bir önceki cümlede söylenen şeyi, 
verilen bilgiyi kuvvetlendirmek için kullanılan bir 
bağlaçtır. Ondan sonra, ondan önceki cümlenin 
içeriğine benzer bir şey anlatılır. Burada da öyle 
yapılmış. O zaman bu seçenek doğru oluyor.

Cevap: D 
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12. Bu bölüm sorularında son sınavlarda paragraflar 
buradakinin aksine genellikle uzun olmaktadır. 
O nedenle soruyu çözmeye paragrafı başından 
başlayarak okumak yerine seçeneklerde eksik 
cümle hakkında bilgi verebilecek he / she / it / 
they gibi bir özneyle veya bağlaçla başlayan ya da 
içlerinde bir önceki cümleye gönderme yapan this / 
these / such + isim şeklinde bir sözcük olan cümle 
olup olmadığına bakıyoruz. Bu yapısal ipuçları 
seçeneklerde yoksa onları eksik cümleden sonra 
gelen cümlede arıyoruz.

Bu sorunun seçeneklerinde sadece B ve C’de 
bağlaç var. Since bağlacı burada kendinden sonraki 
cümleciğe gönderme yaptığı için eksik cümle 
olması pek mümkün değil. Ancak “however” bağlacı 
kendinden önce gelen cümleye gönderme yaptığı 
için onu eksik cümle yerine koyarak, ondan önce 
gelen cümle ile anlamsal bağının da olup olmadığını 
kontrol edebiliriz. Daha da önemlisi “however” başta 
olmak üzere sıklık bağlaçları bu grup sorularda 
çok sıklıkla bize doğru seçeneği göstermektedir. 
D’de “Ancak, gerçek, çoğu zaman evden uzakta 
uzun bir çalışma saatlerinden başka bir şey 
değildir.”, deniyor. O zaman eksik cümleden önce 
belgeselcilik konusunda olumlu bilgi verilmiş olması 
gerekir. İlk cümlede “Vahşi yaşam yapımcılarının 
ve kameramanların hayatları, dikkati çeken birçok 
insanın hayatları gibi göz kamaştırıcı gibi görünür.”, 
deniyor. O zaman doğru seçenek budur.

Cevap: D 

13. Yine 3 cümlelik bir paragraf. Kanada’da altın 
bulunması hakkında. E seçeneğinde bir “it” var. 
Ancak bu cümle olumsuz. Az önceki gibi içinde veya 
başında “however” bağlacı olmadığı için aradığımız 
cümle bu olamaz. O zaman yapısal ipuçları için 
eksik cümleden sonraya bakacağız. Burada “This 
discovery” öznesi var. Demek ki eksik cümlede bir 
keşiften söz edilmiş olmalı. Keşif sözcüğü sadece A 
seçeneğinde “was found” fiili ile anlatılıyor.

Cevap: A 

14. Bu sorular aslında cümle tamamlama sorularından 
pek farklı değildir. Örneğin burada ilk cümle “Cycling 
is….”, diye başlıyor. O zaman seçeneklerde “it” 
öznesi ile başlayan bir cümle arayacağız. Bu sadece 
D’de var. Orada da ilk cümle gibi bisiklete binme ile 
ilgili olumlu bir bilgi veriliyor. Eksik cümleden sonra 
da “besides” bağlacı yardımıyla bisiklete binmenin 
bir başka yararından söz edildiğine göre eksik 
cümle D’dir, diyebiliriz.

Cevap: D 
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15. Bir önceki soruya çok benzeyen bir soru bu. 
Cümle tamamlama sorularında sorudaki cümlede 
fiil buradaki gibi “is” olduğunda seçeneklerde “it” 
öznesi arıyoruz. B seçeneğinde hem o hem de 
ikinci bir yapısal ipucu olarak “moreover” bağlacı 
var. Dilin evrensel bir araç olduğunu söylüyor. Eksik 
cümleden sonra da her insan topluluğunun bir dili 
vardır, dendiği için dilin evrenselliği anlatılıyor. Diğer 
seçenekleri okumaya gerek kalmıyor.

Cevap: B 

16. Seçeneklerde işimizi kolaylaştıracak herhangi bir 
yapısal ipucu yok. Eksik cümleden sonra da öyle. O 
ve sonraki cümlede özne Avrupa şehirleri olduğuna 
göre E seçeneğinde bulunan ve öznesi Londra olan 
cümle, eksik cümle olabilir. Burada da diğer şehirler 
gibi Londra’nın önemli bir özelliğinden söz ediliyor. 
O zaman doğru seçenek budur.

Cevap: D 

17. Burada konu Belçika’dır. Üç seçenekte “it” var; A, 
C ve E. “It” bu parçanın konusu olan Belçika için 
kullanılmış. İlk cümlenin zamanı past olduğu için 
bunlardan yalnızca A uygundur. A’nın başındaki 
“then-sonra” bir çeşit zaman bağlacı olduğu için 
ikinci bir yapısal ipucu olarak ta bu seçeneğin 
doğru olma ihtimalini arttırıyor. Bu nedenle tarih 
sıralamasına göre de A seçeneği doğrudur, çünkü 
bu cümle M.Ö 57-50’den sonra 8. yüzyıldan önceki 
bir tarih içeren bir cümledir.

Cevap: A 

18. Bu paragrafın konusu otobiyografi. Yani ünlü 
bir kişinin kendi hayatı ile ilgili yazdığı yazı. 
Seçeneklerde “he / she / it” gibi bir zamir olarak 
bu defa sadece D’de birinci tekil şahıs olan “I” var. 
O nedenle önce D’yi anlam testinden geçirelim. 
Burada, bir otobiyografide genellikle yazar 
deneyimlerinden bahsetmek için birinci tekil şahıs 
zamiri olan “ben” kullanır, deniyor. Gizli cümleden 
sonra ise, bu yüzden okuyucu yazarın deneyimlerini 
onun gözünden yaşar, deniyor. O zaman D anlamlı 
bir cümledir. 

Cevap: D 
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19. Burada bir futbol kalecisi hakkında bir paragraf var. 
Kaleci için en az golcüler kadar önemli görevi var 
deniyor. Gordon Banks örnek kaleci olarak veriliyor. 
Seçeneklerin üç tanesinde onun ismi yerine 
kullanılan “he” zamiri var; A, C ve E. Bunlardan 
hangisinin doğru olabileceğini gizli cümleden 
sonraki 1966 tarihi belirliyor. Tarih sıralaması 
kuralına göre bu üç seçenekte bu tarihten küçük bir 
tarih arayalım. Bu E’de var; 1963. Banks bu tarihte 
İngiliz Milli Takımı’na seçilmiş. Sonra 1966 Dünya 
Futbol Şampiyonası’nda İngiltere’nin uzatmalarda 
Almanya’yı yendiği maçtaki performansı üzerine 
dünyanın en başarılı kalecisi ilan edilmiş.

Cevap: E 

20. Burada milyonlarca yıl önce güneşte meydana gelen 
bir patlamanın sonuçları anlatılıyor. Seçeneklerde 
yapısal ipuçlarından yok. Gizli cümleden sonra 
da yok ama orada bir tozdan söz edilmiş. Bu toz 
patlama sonucu ortaya çıkmış. Önceleri çok 
sıcakmış ama sonra soğuyarak taş ve toprak haline 
gelmiş. Toz ve patlama sözcükleri yalnızca D’de 
olduğu için boşluğa onu koyuyoruz. Buna göre 
patlama sonucu ortaya çıkan toz uzayın her tarafına 
yayılmış. O zaman doğru seçenek budur.

Cevap: D


