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PARAGRAFTA EKSİK CÜMLE SORULARI 

1. Bu durumda ne söylersiniz?, sorusu kalıbında olan 
bu paragrafın başından itibaren bu yüzden özne 
olarak “you” kullanılmış. Gizli cümleden sonra da 
“you” var. O zaman Ahmet-he’ye göre gizli cümlenin 
öznesi de “you” olabilir. Buna göre yapısal olarak 
A, C veya E doğru olabilir. A’da iki bağlaç, “you” ve 
arabanın karşılığı olan “it” olduğu için onun doğru 
olma ihtimali %100’e çok yakın. Önce onu anlam 
testinde geçiriyoruz. Gizli cümleden önceki cümlede 
“İyice bir araştırıp sorduktan sonra spor arabayı 
almaya karar veriyorsunuz.”, deniyor. A’da ise “Ama 
eve gider gitmez, doğru karar verip vermediğiniz 
merak etmeye başlıyorsunuz.”, deniyor. O zaman 
bu cümle anlamlı. C’de ise “Aldıktan sonra doğru 
seçim yaptığınızı sonucuna varıyorsunuz.”, deniyor. 
O zaman gizli cümleden sonraki cümlede sözü 
edilen kararsızlığa düşmezdiniz. 

Cevap: A 

2. Burada ise ağrıdan ve ağrı tanımının zor 
olduğundan söz ediliyor. Özetle ağrı tüm dünyada 
bilinir ama tanımı kişiye göre değişir, deniyor. Sonra 
da bu tanımlardan bahsediliyor. Seçeneklerde 
bildiğimiz yapısal ipuçlarından yine yok. Gizli 
cümleden önceki cümlede “Bazılarına göre ağrı en 
yaygın stres biçimidir.”,deniyor. Bu cümlenin öznesi 
“some—bazıları”, “some-others” ikili yapısına göre 
devamındaki cümlenin “others” ile başlayacağını 
gösteriyor. Bu ise yalnızca C’de var. Gizli cümleden 
sonraki cümlede de “Still others” şeklinde olması ve 
bu cümlelerde ağrının tanımlarının yapılması C’nin 
doğru olduğunu gösteriyor.

Cevap: C 

3. Bu paragrafta komedi ile tragedya karşılaştırılıyor. 
Seçeneklerde aradığımız yapısal ipuçlarından 
yok. E’deki “it” sizi yanıltmasın. O boş özne. Yani 
devamındaki “to classify plays….” eylemini temsilen 
başa konuyor. Aynı şey “that” isim cümleleri için de 
yapılır. Diğer bir deyişle “It is important that you be 
here by 5 o’clock”., cümlesinde özne “it” değil, “that” 
cümlesinin tümüdür. Başa konan “it” onu temsil 
eden boş öznedir sadece. 

Seçeneklerde yapısal ipucu yoksa onları gizli 
cümleden sonrada arıyoruz. Gizli cümleden sonraki 
cümle içinde “this statement” ifadesi var.” Bu 
cümlede “Bu ifadede gerçek payı var.”, deniyor. O 
zaman seçeneklerde komedi ve tragedya hakkında 
yapılan bir açıklama arayalım. Her ikisinin adı D 
seçeneğinde geçiyor. D’de komedi tipik olarak 
evlilikle biter, tragedya ise ölümle, diyor. Eksik 
cümleden sonra bu ifadeyi tamamlayan bilgiler 
verilmiş. O zaman aranan eksik cümle budur.

Cevap: D 
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4. Bu paragrafta Keltlerden söz ediliyor. Seçeneklerden 
B’de hem bu soru grubunda çok sıklıkla doğru 
cevap olan “however” bağlacı hem de “they” 
zamiri var. Buradaki “they” gizli cümleden önceki 
cümlenin öznesi “These people” ile bağlantılı, o 
da ilk cümledeki Kelt halkıyla bağlantılı. Burada 
“Bu halklar birleşik değillerdi ama kendilerine Kelt 
diyorlardı. Ancak benzer diller konuşuyorlardı ve 
ortak sanat biçimi ve inanışlara sahiptiler.”, deniyor. 
O zaman diğer seçenekleri anlam testinden 
geçirmeye gerek kalmıyor.

Cevap: B 

5. Burada da Vikinglerden söz ediliyor. Hem 
seçeneklerde hem de gizli cümleden sonra ve önce 
çok sayıda yapısal ipucu var. Eksik cümleden önce 
ve sonra özneler “they” olduğuna göre seçeneklerde 
Ahmet-he’ye göre “they” li cümle arayalım. Bu 
cümleler C ve E’de var. Paragrafın başından sonuna 
kadar Vikinglerin vahşetinden söz edildiğine göre ve 
C’de de Kuzey Amerika’dan Rusya’ya kadar geniş 
bir bölgede sömürgeler kurdular, dendiğine göre 
eksik cümle budur. “In fact”, bir önceki cümlede 
verilen bilginin daha vurgulusunu söylemek için 
kullanılan bir bağlaçtır. Burada da “Şüphesiz onlar 
zamanlarının en korkulan halkıydı.”, dendiğine göre 
C’deki bilginin vurgulusu söylenmiş oluyor. E’de 
olumlu bir şey söylendiği için parçaya uymuyor.

Cevap: C 

6. İspanyollar dostlukları ve yaşam sevgileri ile 
bilinirler, diyerek başlayan bu paragrafın ikinci 
cümlesinde “They” olması kaçınılmaz. Başında 
“the” olan sıfatlar çoğul bir isim yaparlar. Örneğin, 
the poor, yoksullar, the old, yaşlılar anlamına gelir. 
“They” yalnızca E seçeneğinde var. Burada ilk 
cümleye benzer bir şey söyleniyor; İspanyollar 
işlerine önem verdikleri kadar eğlenmeye de zaman 
ayırırlarmış.

Cevap: E 



www.pelikanyayinevi.com.tr

ÇÖZÜM - 3
PARAGRAFTA EKSİK CÜMLE SORULARI 

7. Bu soruda B hariç seçeneklerin hepsinde “they” 
öznesi var. Bu “they” ilk cümledeki “some people”ın 
karşılığı. Ayrıca ikinci yapısal ipucu olarak hepsinde 
de bağlaç var. Bildiğiniz gibi zıtlık bağlacı olan 
seçenekler bu bölüm sorularında çok sıklıkla doğru 
cümle oluyor. O nedenle önce A seçeneğini anlam 
testine sokuyoruz. Bu cümleyi paragraftaki boşluğa 
koyunca, anlam olarak ta yerine uyuyor. Şöyle ki; 
bazı turistler gittikleri yerde güzel şeyler görürler, 
çok içki içerler, bir otelde kalırlar ve sonun da bir 
iki hatıra eşya alıp ülkelerine dönerler. Ancak eve 
geldikten birkaç gün sonra sanki hiç tatile gitmemiş 
gibi hissederler. Bu bilgi eksik cümleden sonraki 
ile de uyumlu. Orada “Başka turistler ise, gittikleri 
yerde bir süre kalırlar, oranın yerlileri ile tanışırlar, 
onların yaşamları hakkında bilgi alır, bir ev kiralar 
hatta oranın dilini öğrenmek için dil kurusuna bile 
yazılırlar.”, deniyor.

Cevap: A 

8. Yine “but” lı bir seçeneğin eksik cümlenin yerine 
geldiği bir soru. Gizli cümleden önceki cümle “Yıl 
boyunca süren festivaller bu kenti dünya kentine 
dönüştürür.”, diyor. B seçeneğindeki “Ancak 
İstanbul’un kültür ve sanat yaşamı festivallerle sınırlı 
değildir.”, cümlesiyle, o da son cümle olan “O ya da 
bu şekilde bir sanat etkinliği kentin her köşesinde 
bulunur” cümlesi ile anlamlı bir bütün oluşturuyor.

Cevap: B 

9. Bu soruda bağlaçlı seçenek güzel bir çeldirici olarak 
konmuş. B seçeneğini sonuna kadar okumazsanız 
kolaylıkla yanılabilirsiniz. Burada okunmuş 
gazeteleri rulo yapıp iple bağlamadan atmayın, 
diyor. Atılan gazete ile nasıl ateş tutuştururuz. 
Seçeneklerde başka yapısal ipucu olmadığı için 
eksik cümleden sonraya bakıyoruz. Bu cümlede 
de yapısal ipucu yok. O zaman seçeneklerde 
buna benzer yani emirimsi yapıda bir cümle 
arayalım. A’da böyle bir cümle var. Burada gazeteyi 
tutuşturucu olarak kullanabilmek için ne yapmamız 
gerektiği söyleniyor. Bu cümle eksik cümleden 
sonraki cümle ile de anlamlı bir bütün oluşturuyor. 
Diğer seçenekleri okumaya gerek kalmıyor.

Cevap: A 
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10. Bu sorunun seçeneklerinde yapısal ipucu çok. 
B’de “this” ve “because” bağlacı, C’de “therefore” 
bağlacı, D’de “but” bağlacı ve “then” zaman zarfı, 
E’de ise “however” bağlacı ile “they” zamiri. O 
zaman eksik cümleden sonrasına bakalım. Burada 
“The season there” diye başlayan bir cümle var. Bu 
“there” eksik cümledeki bir yere gönderme yapıyor. 
Seçeneklerde yer ismi C ve D’de var. Bu bölüm 
sorularını hazırlayan hocalarımız, zıtlık bağlaçlarını 
çok sevdikleri için önce “but” lı D seçeneğini anlam 
testinden geçirelim. Burada “Ancak o mevsimde 
Orta yeni Zelanda da çok çekicidir”, deniyor. O 
zaman bu cümle eksik cümleden sonraki cümle ile 
anlamlı bir bütün oluşturuyor. 

Cevap: D 

11. Bu soruda hem seçeneklerde hem de eksik 
cümleden sonra yapısal ipuçları var. E“deki “he”, 
D’deki “however” ve eksik cümleden sonraki “these”. 
Bu sözcük paragrafın başında söz edilen prefabrik 
evlere gönderme yapıyor, çünkü bu cümlede 
onlardan “oturmaya hazır” diye söz ediliyor. However 
bağlacı ile başlayan D’deki evler ise geleneksel yolla 
yapılan evler. “He” ile başlayan E’de ise herhangi 
bir tür evden söz edilmiyor. O zaman seçenekleri 
sırasıyla okuyalım. A seçeneğinde “Deneyimsiz bir 
inşaatçı dahi, az sayıda aletle zaman kaybetmeden 
bir tane inşa edebilir.”, deniyor. Buradaki “one” 
eksik cümleden önceki cümlenin son kelimesi 
olan “house’un karşılığıdır. O zaman bu cümle 
aradığımız eksik cümledir. 

Cevap: A 

12. Bu bölüm soruları sınavın en kolay sorularıdır. 
Cümle tamamlama sorularına çok benzerler. 
Seçeneklerde öznesi he / she / it / they gibi bir 
zamirle veya bağlaçla başlayan, ya da içlerinde 
This / These / Such (isim) şeklinde ifade bulunan 
seçenekler çok sıklıkla eksik cümle olmaktadır. Bu 
özellikler seçeneklerde yoksa veya eksik cümleden 
önceki cümleye bağlanamadığı zaman onları bu 
kez eksik cümleden sonra gelen cümlede ararız. 

Bu soruda A’daki “it” ve B’deki “this” bu cümleleri eksik 
cümleden öncekine bağlıyor ama eksik cümleden 
sonra “these” ile başlayan cümleye bağlamıyorlar. 
O zaman seçeneklerde gizli cümleden sonra gelen 
“These” sözcüğünün karşılığı olabilecek çoğul bir 
isim bulmalıyız. Bu D seçeneğindeki “publications 
and prints” sözcüğüdür. Ayrıca, gizli cümleden önce 
“a bookshop” tan söz edilmişti. D seçeneğinde bunu 
“the bookshop” olarak görmekteyiz.

Cevap: D 
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13. Burada yapısal ipucu olarak A seçeneğinde 
“its”, B’de “for instance”, D’de “so” ve E’de “thus” 
bağlacı var. D’deki “it” boş özne. Devamındaki 
“that” bağlacı ile başlayan isim cümlesi yerine 
cümle başında kullanılmış. Bu durumda öncelikle 
A’daki “its” i dikkate alacağız. Burada ilk cümledeki 
televizyon için ilk günlerinde insanlar kesinlikle öyle 
düşünüyordu, deniyor. O zaman diğer seçenekleri 
okumaya gerek kalmıyor.

Cevap: A 

14. Burada yine Ahmet- He ilişkisi ile 5-10 saniyede 
tereddütsüz çözülebilen bir soru var. Seçeneklerden 
sadece E’de “they” zamiri var. Bu ilk cümledeki 
“magazines” in karşılığı. Dahası gizli cümleden 
sonra gelen cümle de “They” öznesine sahip. O 
zaman diğer seçenekleri okumaya gerek kalmıyor.

Cevap: E 

15. A seçeneğinde “it” var. Bu zamir eksik cümleden 
önceki cümlenin de öznesi. İlk cümledeki Paris’İn 
yerine kullanılmış. Ancak eksik cümleden sonraki 
cümle başında Paristeki gezilecek yerleri kasteden 
“these” ile A seçeneği arasında anlamsal veya 
yapısal bağ kurulamıyor. Seçeneklerde “it” ten 
başka yapısal ipucu olmadığı için bu kez eksik 
cümleden sonraki “these” in karşılığı olabilecek ve 
Paris’teki gezilecek yerlerden söz eden bir cümle 
arayalım. Bu sözcük C seçeneğindeki “many 
things” i karşılıyor. Yani bir çeşit AHMET-HE ilişkisi 
sağlıyor. Paris’te yapılacak çok şey varmış. Bunların 
arasında Louvre Sarayı’nı, Euro Disney Theme 
Park’ı gezmek te varmış. Bu seçenekteki “there” yer 
zarfı Paris’i kastediyor.

Cevap: C 
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16. Seçeneklerden A ve D’de “they” öznesi var. Bu 
“they” eksik cümleden önceki “visitors”un karşılığı. 
Eksik cümleden sonra ziyaretçiler için arkeoloğun 
çok zamanını alıyorlar, deniyor. Böyle bir iş A’da 
anlatılıyor. Ziyaretçiler arkeologtan sit alanını 
gezdirmelerini istiyormuş. D’de ziyaretçilerin sıcak 
ve tozdan şikayet ettikleri söyleniyor. Bu, arkeoloğun 
zamanını alacak bir iş değil.

Cevap: A 

17. Seçeneklerde önce Ahmet-he’ilişkisine göre he 
/ she / it / they var mıdır, diye bakalım. A ve C’de 
“they” var. İkisinde de ikinci yapısal ipucu olarak 
bağlaç var. A’daki “however” bu bölüm sorularında 
doğru cevaplarda çok sık görülen bir bağlaçtır. Önce 
onu okuyup paragrafın o bölümünü tamamlayıp 
tamamlayamadığını görelim. 

Burada mezar soyguncuların başarısız olduğu 
söyleniyor. Ancak eksik cümleden sonra tersi 
söylendiği için bu yanlış bilgi. Boşluğa C’yi 
koyduğumuzda önceki ve sonraki cümlelerle 
beraber burada “Mezar soyguncuları Pomac Tarihi 
Koruma Alanı’nda 100.000 delik açtılar. Ayrıca, 
aşağıda kalan gömülü mezarları bulmak amacıyla 
yapı kalıntılarını kaldırmak için buldozer kullandılar. 
Bir sürü değerli Sicân eseri çıkarıp sattılar.”, 
dendiğine göre bu seçenek doğrudur.

Cevap: C 

18. Burada biraz önce söylediğimiz gibi D seçeneğindeki 
“however” bağlacı bize yardımcı olabilir. O nedenle 
öncelikle D seçeneği ile paragrafın giriş cümlesi 
arasında anlamsal bağ olup olmadığına bakalım, 
çünkü bu bağlaç kendinden önceki cümleye 
bağlıdır. İlk cümleye göre mahkemeler hukuki 
ve bilimsel sebeplerden dolayı beyin filmlerini 
kanıt olarak kabul etmiyorlarmış. D’de ise “ancak 
sinirbilimde gelişmeler oldukça yargıçlar kişinin akıl 
sağlığı konusundaki filmleri kabul edebilir”, deniyor. 
O zaman doğru cevap kesinlikle budur.

Cevap: D 
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19. Seçeneklerde bu kez herhangi bir yapısal ipucu 
yok, çünkü paragraftan giriş cümlesi çıkarılmış. O 
zaman eksik cümleden sonraya bakacağız. Burada 
bir ülkeden ve o ülkenin %2’si büyüklüğünde bir 
eyaletten söz ediliyor. Pencap Hindistan’ın bir 
eyaleti. O zaman A, D veya E doğru olabilir. Eksik 
cümleden sonra sulu tarımdan söz edildiğine göre 
ve bundan sadece E seçeneğinde bahsedildiğine 
göre doğru cevap odur. Buna göre Hindistan’ın ürün 
yetiştirmede kullandığı su tükeniyormuş, çünkü 
suya dayalı tarımın çoğu ülke topraklarını sadece 
%2’sini oluşturan Pencap bölgesinde yapılıyormuş. 
Burada ise ülkedeki tahılın %50’sinden fazlası 
yetiştiriliyormuş.

Cevap: E 

20. Bu soruda bize B seçeneğindeki “this” yardım 
edecek gibi görünüyor, çünkü B’deki “definition” 
ismi gizli cümleden önce de “defined” olarak fiil 
şeklinde geçiyor. Paragraf biyologların canlı türlerini 
adlandırması ile ilgili olduğu için bu seçenek 
anlamsal olarak ta doğrudur. Diğerlerini anlam 
testine sokmaya ve zaman kaybetmeye gerek 
yoktur.

Cevap: B


