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PARAGRAFTA EKSİK CÜMLE SORULARI 

1. Yine sadece önce seçeneklere bakarak doğru 
cevaba ulaşılabilen bir soru ile karşı karşıyayız. 
A’daki “this” ile D’deki “but” bu seçenekleri doğru 
cevap olma adayı yapıyor. Her ikisinden sonra 
da ikinci yapısal ipuçları var. This’i “because”, 
but’ı ise “also” takip ediyor. Also, gizli cümleden 
bir önceki cümle olumsuz olduğu için “not only 
… but also” kalıbına uyuyor. Bu nedenle yapısal 
olarak D doğrudur. Parçada Çin ve Amerika 
iklim değişikliğindeki sorumlulukları açısından 
karşılaştırıldığı için D seçeneği, anlamsal olarak ta 
doğru oluyor.

Cevap: D 

2. Bu bölüm sorularında seçeneklerde veya gizli 
cümleden sonraki cümlede “This / These / Such 
(isim)” ile başlayan cümlelerden, başta However ve 
eş anlamlıları olmak üzere bağlaçlı seçeneklerden 
ve Ahmet-he tekniğinden yardım alıyoruz.

Bu soruda hem Ahmet-he, hem de “This / These 
/ Such (isim)” yapısı işe yarıyor. Gizli cümleden 
önceki cümlenin öznesi “Those crisis”, gizli cümlede 
“They” olarak karşımıza çıkabilir. Bunun ilk bakışta 
C seçeneğinde olduğu görülüyor. Bu cümlede, gizli 
cümleden sonra gelen cümlede bulunan “These 
nations” ifadesindeki “nations” sözcüğünü de 
içermesi, onun kendinden sonra gelen cümle ile de 
yapısal bağlantısını sağlıyor.

Parçada kısaca, 20.yy’ın başında Batılı emperyalist 
ulusların yaşadığı krizlerden, birbirleri le yaşadıkları 
genişleme mücadelelerinden söz edilmektedir.

Cevap: C 

3. Yine tüm paragrafı okumadan, bir takım yapısal 
bağlardan hareketle eksik cümleyi çabucak 
bulabildiğimiz bir soru ile karşı karşıyayız. 
Sorulardaki tarihler çok sıklıkla bizi doğru cevaba 
götürür. Burada 1848’dekine benzeyen 1968 
öğrenci / gençlik hareketinden söz ediliyor. 
Seçeneklerde bu tarihe bağlantı kurulabilecek tarih 
içeren bir cümle yok ama, D seçeneğindeki “at the 
time-o sıralarda” zaman belirteci var. Burada o 
zamanki devrimci-revolutionary ruhun uluslararası 
bir özellik taşıdığından söz ediliyor. İlk cümlenin 
son sözcüğü de bir “revolution” dan söz ettiği için D 
seçeneğindeki cümle ile yapısal ve anlamsal bir bağ 
sağlıyor. Ayrıca gizli cümledeki “international” sıfatı, 
ondan sonra gelen cümlede de var.

Cevap: D 
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4. Bu metinde İngiliz Tiyatro yazarı Shakespeare 
den söz edilmektedir. Bu nedenle seçeneklerde 
fiili geçmiş zaman olmayan B, C, ve D seçenekleri 
elenir. Geriye kalan A ve E seçeneklerinden, önce 
üstte bulunan anlamsal olarak değerlendirilir. Gizli 
cümleden önce 20 yaşlarında Londra’ya gidip bir 
tiyatroda iş bulduğundan söz ediliyor. A seçeneğinde 
ise orada nasıl aktör ve tiyatro yazarı olduğunun 
tam bilinmediğinden söz ediliyor. Sonraki cümlede 
de 25 yaşına geldiğinde rakiplerini kıskandıracak bir 
üne kavuştuğu söyleniyor.

Cevap: A 

5. Bu parçada operanın 17.yy’da İtalyan besteci 
Monteverdi tarafından nasıl yaratıldığı anlatılıyor. 
Bu yüzden ilk üç seçenekte operadan söz edilmediği 
için bunlar kendiliğinden elenir. E seçeneğinde 
de 18. yy’da tüm İtalya’ya yayıldığı söylendiği için 
paragrafın eksik cümlesi bu olmaktadır.

Cevap: E 

6. Burada bilgisayar teknolojisinin alzaymır hastalarına 
nasıl yardımcı olabileceğini anlatan bir paragraf var. 
Eksik cümleden sonraki cümle “Each photograph” 
öznesi ile başlıyor. O zaman “This / These / Such 
+ isim” formülüne göre eksik cümlede çok sayıda 
çekilmiş fotoğraftan söz edilmiş olmalı, diyoruz. 
Seçeneklerin hiç birinde fotoğraf kelimesi yok ama 
A’da aynı anlama gelen “image” bulunuyor. Hastanın 
boynuna kolye gibi takılan fotoraf makinası gün 
boyu çekim yapıyormuş. Bu görüntüler alzaymır 
hastasının gün içinde yaşadıklarını unutmamasını 
sağlıyormuş.

Cevap: A 

7. Bu paragraf Hindistan’ın en kalabalık eyaletlerinden 
biri olan Uttar Pradeş’ten söz ediyor. Ne eksik 
cümleden sonraki cümlede ne de seçeneklerde 
bizim yapısal ipuçlarımızdan bulunuyor. O zaman 
anlamdan gidelim. Bu eyalette dört nesilden beri 
Gandilerin partisi iktidardaymış. Son cümlede 
“Bu defa bölgesel partiler eyaletin siyasetini ele 
geçirdi.”, dendiğine göre eksik cümlede bahsedilen 
son seçimi Gandiler kaybetmiş. Eksik cümlede de 
bunun haberi veriliyor. Böyle bir bilgi B seçeneğinde 
bulunuyor. O zaman eksik cümle odur.

Cevap: B 
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8. Bu paragraf başkalarının duygu durumlarını göz 
önüne almanın önemi anlatılıyor. Eksik cümleden 
sonra da böyle bir durumda olan arkadaşınıza 
anlayış gösterdiğinizde arkadaşlık bağlarınızı 
güçlendirirsiniz diyor. Bu ifade, başkalarının 
duygularını anladığınızda elde edeceğiniz yararlara 
örnek veren bir ifade gibi duruyor. O nedenle 
olumsuz bilgi veren ilk iki seçenek eksik cümle 
olamaz. C’de de eskiden ne yapıldığı anlatılmış. 
E seçeneğinde eksik cümleden sonraki cümlede 
bulunan friendship=arkadaşlık sözcüğü var. Burada 
duygusal ipuçlarını yakalamak arkadaşlık ve iş 
ilişkileri gibi pek çok alanda başarı için önemlidir.”, 
deniyor. O zaman aradığımız eksik cümle budur.

Cevap: E 

9. Daha önce “soruda “is” i görünce seçeneklerde “it” 
arayın” demiştik. Sorudaki “is” a bakarak seçenekleri 
ikiye indirebiliyoruz. Konumuz Madagaskar adası. 
Ahmet-he’ye göre de zaten seçeneklerde “it” 
arayacaktık. Ama bazen fiilin “is” olduğu cümlede 
özne “Getting up very early in the morning is 
something I can do very easily” cümlesinde 
olduğu gibi 4-5 kelimelik bir tamlama oluyor. O 
zaman Ahmet-he’yi kolayca uygulayamıyorsunuz. 
Bu durumlarda “is-it” ilişkisini görmek işimizi 
kolaylaştırır. 

Paragrafın giriş cümlesinde Madagaskar’ın sıra 
dışı hayvanları ile özellikle lemurlarıyla, dünyanın 
başka hiçbir yerinde olmayan primatlarıyla ünlü 
olduğu söyleniyor. A seçeneğinde ise bu ününe 
karşın buraya insanların yerleşim tarihi ile de olağan 
dışı olduğu söyleniyor. Eksik cümleden sonra da 
insanların buraya yaklaşık MS 500’lerde yerleştiği 
söylendiği için A seçeneğindeki bilgi doğrudur.

Cevap: A 

10. Bu paragrafta galaksilerdeki kara delikler konu 
ediliyor. Ahmet-he ilişkisine göre eksik cümleden 
sonraki cümlenin öznesi “they” in, gizli cümlede 
karşılığı olabilecek ve galaksilerde çokça bulunan 
bir varlığı niteleyen ve çoğul bir özne olan bir 
seçenek arayalım. C’deki “These incredibly large 
black holes” öznesi, aynı zamanda eksik cümleden 
önceki “such black holes” ile de bağlantılıdır. O 
zaman doğru seçenek budur.

Cevap: C 
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11. Bu paragraf Dünya Bankası’nın yoksulluk 
tanımı ölçütleri hakkında. Seçeneklerde yapısal 
ipuçlarından sadece D’de “however” bağlacı var. 
ÖSYM’nin hazırladığı bütün İngilizce sınavlarında 
bu bağlaç doğru seçeneği çok sıklıkla gösterir. D 
seçeneğinde “Yine de gelir, yoksulluğun en temel 
ölçü aracıdır, deniyor.

Cevap: D 

12. Bu paragrafta dünya nüfusunun nasıl arttığı 
anlatılıyor. Son cümlede bugün dünyanın yaklaşık 
olarak 7 milyar olduğu ve haftada yaklaşık 1 milyon 
kişi arttığı söyleniyor. C seçeneği “this” ile başlıyor. 
“This” in bu cümledeki işlevi eksik cümleden önceki 
cümlede anlatılmış olan ve son 150 yılda nüfusta 
büyük artışa yol açan olaya gönderme yapmaktır. 
O cümlede insan ömrünü uzatan etmenlerden söz 
edilmiş. O zaman doğru seçenek budur.

Cevap: C 

13. Yaşam alanlarındaki bozulma ve iklim değişikliği 
gibi sorunlar çok sayıda türü yok olma riskine 
sokuyormuş. Bir kısmını kurtarabilirmişiz ama 
tümünü kurtarmazmışız. C, D ve E seçeneklerinde 
bağlaçlar var. Bunlardan biri doğru cevap olabilir. 
D’de ikinci yapısal ipucumuz “it” var. Önce onu anlam 
testine sokalım. Eksik cümleden sonraki cümlede 
bilim adamlarının %54’nün bazı türleri kaderine tek 
etmemiz gerektiğine inandığı söyleniyor. Bu bilim 
adamlarından D seçeneğinde de “experts” olarak 
söz ediliyor. Buradaki “widely” de %54’ü anlatıyor. 
“It’s a sad reality” ise bazı türlerin kaderine terk 
edilmesini anlatıyor. O zaman eksik cümle budur.

Cevap: D 

14. Burada Mevlana’dan söz eden kısa bir paragraf var. 
O zaman Ahmet-he ilişkisine göre seçeneklerde bu 
“Mevlana”nın karşılığı olabilecek bir “he” arayalım. 
Bu B seçeneğinde Mevlana için kullanılmış olan 
“his”dir. Burada onun felsefesinin özü anlatılıyor. 
O zaman doğru seçenek budur. Bu cümleden 
yani eksik cümleden sonra gelen cümle de “he” ile 
başlamış.

Cevap: B 

15. Gizli cümleden sonraki cümlede Ahmet-he, This / 
These / Such + isim ilişkisi için kullanabileceğimiz 
sözcük veya yapılar yok. O zaman seçeneklere 
bakalım. İlk bakışta bu sorularda bize eksik cümleyi 
gösteren kullandığımız virgüllü bağlaçların da 
olmadığı görülüyor. Yalnızca D seçeneğinde “Doing 
this” var. Boşluğa önce onu koyup anlam testi 
yapalım. 
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Parçada kişilere moral veya teşvik için destek verme 
konu edilmiş. Olumlu destekleme tekniğini kullanan 
yöneticilerin bile dikkatli olması öğütleniyor. D 
seçeneğinde bu desteklemeyi yapmanın her zaman 
öyle göründüğü gibi kolay olmadığı anlatılıyor. 
Sonraki cümlelerde de doğru destekleme için 
yapılacak şeyler iki aşama olarak anlatılıyor. O 
zaman diğer seçenekleri okumaya gerek yok.

Cevap: D 

16. Bu paragrafta kahve falı konu ediliyor. Parçayı 
satır satır okumaya gerek yok. Eksik cümleden 
sonraki cümleye bakalım. Burada da bir önceki 
soruda olduğu gibi Ahmet-he veya “This / These / 
Such + isim kalıplarına uygun sözcük yok. “Would” 
yardımcı fiili yardımıyla insanların eskiden nasıl 
kahve falı baktığı anlatılıyor. Biliyorsunuz “would” 
“used to” ile eş anlamlıdır. O zaman seçeneklerde 
virgüllü bağlaçla başlayan veya “this / these / such 
+ isim içeren ve fiili V2 olan bir cümle arayacağız. 
D ve E virgüllü bağlaçla başlıyor ama fiilleri V1. 
A’daki “In the 19th century” ifadesini de virgüllü 
bağlaç sayabiliriz. Bu satırdaki “this” sözcüğü kahve 
falını kastediyor. Fiili “became” de geçmiş zaman. 
O zaman doğru cümle bu. Kahve falının ne zaman 
popüler olduğunu anlatıyor.

Cevap: A 

17. Televizyon reyting sistemi ile ilgili bir parça bu. 
Reklamcıların bu sisteme güvendikleri söyleniyor. 
Son cümlesi çıkarılmış ama eksilen bir şey olmamış, 
çünkü ilk cümle ile son cümle aynı şeyi söyler 
ilkesine göre ilk cümleye bakarak seçeneklerde 
benzerini bulmak kolaydır. Ancak tüm seçenekleri 
okumak zaman alacağından öncelikle paragrafla 
yapısal bağı olabilecek bir seçenek bulalım. 

Eksik cümle son cümle olduğu için doğrudan 
seçeneklere bakıyoruz. İkisi virgüllü olmasa da 
bütün seçenekler bağlaçla başlamış. İlk dördünde 
giriş (sonuç) cümlelerine özgü a / an’li kelime ve 
most gibi belirsiz zamirler ve isimler var. O zaman 
hangisinde ikinci bir yapısal ipucu varsa önce 
onu anlam testine sokacağız. B seçeneğinin son 
kelimeleri “that time slot”- o zaman aralığı ifadesi, 
“that”, “this” ile eş anlamlı / işlevli olduğu için ikinci 
yapısal ipucu olabilir. Eksik cümleden önce “time” 
kelimesi var mı, diye bakalım. Evet “the commercial 
time” ifadesi, var. O zaman B seçeneği anlam 
testine girebilir. Burada “Milyonlarca dolar harcayan 
bir reklamcı reklamının yayınlandığı programdan 
beklediğini bulamazsa reklamını reyting’in yüksek 
olduğu saatteki bir programda yayınlaması akıllıca 
olur.”, deniyor.

Cevap: B 
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18. Bu paragraf “edebiyat ister dini ister dini olmayan 
olsun, bireysel ve kolektif dehanın ürünüdür.”, diye 
başlıyor. Yapısal ipucu bir önceki sorununki ile 
aynı. Hocalarımız bu bölüm sorularında çözümü 
birbirininkine benzeyen sorular sorabiliyor. Eksik 
cümlede bir görevden söz edilmiş olsa gerek, 
son cümlede “that task” sözcüğü ile ona tekrar 
değinilmiş. Ayrıca bu önemli bir görev olsa gerek 
çünkü ancak ünlü Alman şair Goethe üstesinden 
gelebilmiş. “This / these / such + isim” kalıbına 
göre seçeneklerde “task” kelimesi arayalım. Eksik 
cümleden önceki cümledeki bilgiye de bakarak 
doğru seçeneğin ulusal bir edebiyat yaratmaktan 
söz eden C olduğu sonucuna varıyoruz. Bu 
gerçekten önemli bir görevdir. Goethe’nin Alman 
şairi olduğu bilmek te C’deki Germany sözcüğünün 
doğru seçeneği gösterdiğini anlamamıza yardım 
ediyor.

Cevap: C 

19. Bu soruda da konu bir görev veya amaç. Öğretmen 
odaklı eğitimin yerini öğrenci odaklı eğitim yaklaşımı 
almış. Yeni yaklaşımın amacı bildiğiniz gibi öğrenciyi 
etkin şekilde eğitim programının içine sokmaktır. 
Onu faal kılmaktır. Eksik cümleden sonraki kelimeler 
arasında net bir yapısal ipucu göremiyoruz. O zaman 
seçeneklere bakalım. Hemen A’da “However” var. 
Bu bağlaç bu bölüm sorularında daha önce onlarca 
defa doğru cevabı gösterdi. Bu nedenle burada 
kolay görünmesin diye satır içine kaydırılmış. Bu 
cümlede artık öğrenci merkezli eğitime geçildiği 
anlatılıyor. Paragrafın devamında da bu yaklaşımın 
amacı ele alınmış.

Cevap: A 

20. Yine Ahmet-he. Gizli cümleden önce ve sonraki 
cümlelerde bulunan “your” seçeneklerde buna 
benzer bir öznenin doğru olabileceğini gösteriyor. 
Bu pazara girerseniz, mağazalar arasında müşteri 
kapmak için rekabet artacak ve bu da CD’lerin 
fiyatlarında düşüşe yol açacaktır.

Cevap: B


