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PARAGRAFTA EKSİK CÜMLE SORULARI 

1. Ahmet-he’ye göre A veya C doğru olabilir ama 
bu cümleler anlamlı değil. O zaman bu bölüm 
sorularının ikinci ipucu olan This / These / Such 
+ (isim) kalıbına uyan E seçeneği doğru oluyor. 
Burada “Bu uygulama imparatorluğun sınırlarını 
kuvvetlendirmeyi amaçlıyordu.”, deniyor.

Cevap: E 

2. Ahmet-he burada yine tek seçeneğe inmemizi 
sağlıyor. Spain-it’e göre doğru cevap A. Burada 
İspanya’nın ekonomi konusunda büyük yatırımlar 
yaptığı söyleniyor.

Cevap: A 

3. Eksik cümleden sonraki cümle “in fact” bağlacı ile 
başlıyor. Bu bağlaç, eksik cümlede söylenen şeyi 
daha kuvvetli söylemek için kullanılıyor. O zaman 
seçeneklerde “Aslında, 1980’lerin sonundan bu 
yana adli laboratuvarlarda uzmanlaşma norm 
olmuştur.”, bilgisine benzer bir bilgi arayalım. Zıtlık 
bağlacı içeren B, D ve E’de böyle bir bilgi olmaz. 
C’de “Kolluk, soruşturma ve adli bilimler her biri 
kendi eğitim, öğretim ve yöntemlerini talep edecek 
kadar karmaşıktır.”, deniyor. Bu ifadeden sonra “In 
fact” li cümledeki bilgi anlam olarak uygun düşüyor. 

Cevap: C 

4. Burada giriş cümlesi eksik. Bu durumda aslında 
eksik cümle olmaz, çünkü paragrafta ilk ve son 
cümleler aynı şeyi söyler. Son cümledeki “these 
assumptions” E seçeneğinin başında “two 
assumptions” olarak var. 

Cevap: E 
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5. Bu bölümde kullandığımız ipuçları bu soruda pek 
görünmüyor. Bu durumda paragrafı okumamız 
gerek. Bu paragrafın konusu “kültürlerarası 
iletişim-intercultural communication”. Bu terim B 
ve D seçeneklerinde tekrar kullanılmış. Daha önce 
çözdüğümüz testlerde tırnak içindeki bir terim 
paragrafın ilk cümlesinde oluyordu. Çünkü normal 
yeri orasıdır. Burada kendisi ile ilgili dört cümle 
söylendikten sonra bu kavramın tırnak içinde olması 
normal değil. O nedenle B’yi değil D’yi gizli cümle 
yerine koyarak, ondan önceki ve sonraki cümlelerle 
birlikte okuyalım. 

Akademisyenlerce geliştirilen kültürlerarası 
iletişim kuramları pek çok alanda uygulanmıştır. İş 
dünyası gün geçtikçe daha küresel ve uluslararası 
bir kimliğe büründüğü için kültürlerarası iletişim 
becerileri olan kişilere olan talep artmaktadır. Pek 
çok çok uluslu şirket, personellerini yönetme, 
müşterileri ile iletişim kurma konularında, kültürler 
arası iletişimin gereklerine göre kendilerini en iyi 
nasıl yapılandıracaklarını bilmek durumundadırlar. 
Doğru seçenek, bu nedenle D’dir. 

Cevap: D 

6. Bu soruda seçeneklere ilk bakıldığında A’da 
ipuçlarımızdan “such” ın bulunduğu görülmektedir. 
Paragrafta gizli cümleye kadar özetle hukuk 
çevirilerinin ne denli zor bir iş olduğu anlatılmaktadır. 
A seçeneğindeki “such’tan sonra gelen “task” 
sözcüğü de ’görev” anlamına geldiği için doğru 
cevap bu olmaktadır. Gizli cümleden sonra da bu 
görevi niye profesyonellere verdikleri anlatılmış. O 
zaman A seçeneği kesin doğrudur.

Cevap: A 

7. Burada kahvenin kaynağı ve şu anki üretimi ve 
ticareti anlatılıyor. Sonuç cümlesinin çıkarılmış 
olması, aslında bu paragraftan hiç cümle 
çıkarılmamış olduğu anlamına geliyor. Çünkü 
ilk cümle ile son cümle aynı şeyleri söyler. İlk 
cümleye bakarak seçeneklerde buradaki bilgi 
aranır. Burada ona da gerek kalmıyor. Çünkü 
seçeneklerden birinde bizim ipuçlarımızdan iki 
tane birden var. “Yet, within these two species”, 
sözcükleri ile başlayan D seçeneğindeki “yet” ve 
“these”. “These” sözcüğünden sonra gelen “two 
species-iki tür” sözcüğü gizli cümleden önce gelen 
cümledeki “coffea Arabica and coffea canephora” 
sözcüklerinde karşılığını bulmaktadır. Bu nedenle 
doğru cevap D’dir. 

Cevap: D 
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8. Yine ipuçlarımızdan Ahmet-He tekniğinden 
hareketle kolayca yapılan bir soru. Kristof Kolomb’un 
1492’de Amerika’ya çıkışı yerliler için bir felaketti, 
diye başlayan bu paragrafın Kristof Kolomb’dan çok 
bu yerlilerin başına gelenleri anlatmak için yazıldığı 
anlaşılıyor. Buna göre, gizli cümle olan ikinci 
cümlenin “They” öznesi ile başlaması çok normal. 
Bu, B ve D seçeneklerinde var. Hangisinin anlamca 
uygun olduğunu anlamak için gizli cümleden sonra 
gelen cümleye bakalım. Burada yerlilerin yeni 
mikroplara karşı dirençleri olmadığı için Avrupalılarla 
ilk temaslarından sonra hızla bilinmedik hastalıklara 
yakalanmış oldukları anlatılıyor. Bu nedenle 
Avrupalılardan kötü bir şekilde, “adversely affected”, 
etkilendiklerini söyleyen B seçeneği doğru seçenek 
olmaktadır. “adversely affected”, ifadesi sınavlarda 
sıkça karşılaştığımız bir ifadedir. 

Cevap: B 

9. Bu seçeneklerin hemen hepsinde bizim ipuçlarımız 
var. Örneğin “this” A, C ve E’de de bulunmaktadır. 
Ahmet-he ilişkisine göre C elenir. Çünkü bu 
cümlede “he” yok. Bu durumda kalan iki seçeneği 
sırasıyla değerlendirmekte yarar var. A’daki “This” 
ten başlayalım. Paragraf Heredot’tan söz ediyor. 
Gizli cümleden önceki cümle, ondan önce hiç 
kimsenin bilinçli olarak geçmişle ilgili yazılar yazma 
girişiminde bulunmadığını söylüyor. A seçeneğindeki 
cümlede “Bu, onun haklı olarak “tarihin babası” 
olarak bilinmesinin sebebidir, diyor. Bu nedenle 
E’deki cümleyi okuma gereği bile duymadan doğru 
seçeneğin A olduğuna karar veriyoruz. 

E’de de anlam olarak güzel başlayan bir cümle var 
ama burada “Bu yüzden, yazılarını İon lehçesinde 
yazardı.”, dediği için bu ifade anlamlı değil. 
Daha da önemlisi cümle tamamlama sorularının 
çözümlerinde “sebep bildiren “because’, “since” 
ve “as” bağlaçları genellikle iki olumsuz cümleyi 
bağlar.”, tekniğine göre de E seçeneğindeki olumlu 
cümle doğru olmaz.

Cevap: A 
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10. Bu bölüm sorularında gizli cümleden sonra veya 
seçeneklerin ilk sözcüklerinde “This / These / 
Such + isim” şeklinde bir yapının olup olmadığına, 
bağlaçla başlayan seçenekler olup olmadığına ve 
Ahmet-He tekniğine bakıyorduk.

Burada olduğu gibi bu teknikleri ilk bakışta 
kullanamadığımızda şunlar yapılır. Bunun gibi 
uzunca bir paragrafın tümü yerine konusunu bildiren 
ilk cümle ile gizli cümleden önceki ve sonraki 
cümleleri okumak yeterlidir. Bu paragrafın konusu 
internetteki istenmeyen elektronik postalarmış. Gizli 
cümleden önce bunlar için alınan önlemlerin işe 
yaramadığından sonrasında da bu suçu işleyenlerin 
cezasız kalmış olmasından söz ediliyor. O zaman 
seçeneklerde yine böyle olumsuz bir durumdan söz 
eden bir cümle bulmamız gerek. A seçeneğinde, 
antivirus veya filtre programı satan şirketler, bu 
postaları yollayan zeki kişilerin her zaman bir adım 
gerisinde kalıyorlar, deniyor. O zaman bu seçenek 
doğrudur.

Cevap: A 

11. Bu soruda yukarıda önerdiğimiz tekniklerden ilki 
işe yarıyor. Gizli cümleden sonra gelen cümlede 
bulunan “these victims” ifadesine bakarak 
seçeneklerde ya bir “victim” sözcüğü ya da aynı 
anlama gelen bir sözcük bulmamız gerek. Bu D 
seçeneğindeki “survivors” tır. Parçada Afrika’da 
son yıllarda çekilen açlıktan söz edildiği için de D 
seçeneği paragrafın eksik cümlesi olmaktadır.

Cevap: D 

12. Bu parçada bir toplumda gücün nasıl kötüye 
kullanılabildiğinden söz edilmektedir. Gizli 
cümleden sonrada buna örnek veriliyor. Bu sorudaki 
ipucumuz, bağlaçlı  seçenektir. Her ne kadar 4 
seçenekte kullanılmış olsa da önce A seçeneğini 
okuyalım. Burada da gücün kötü kullanıldığında güç 
sahibine zarar verebileceği söyleniyor. O zaman 
doğru cevap budur.

Cevap: A 
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13. Yine ilk bakışta bir ipucu göremediğimiz bir soru ile 
karşı karşıyayız. Ancak konusu, çok bilinen bir konu 
olan reklamlar. Gizli cümleden sonra burada da bir 
önceki soruda olduğu gibi örnek verilmiş. Verilen 
örneğe bakıldığında burada bir reklamcılık yöntemi 
olan psikografikten söz edildiği anlaşılıyor. O zaman 
gizli cümlede reklamcılıkta kullanılan bir takım 
yöntemler olduğu söylenmiş olmalı. Buna göre 
seçenekleri okursak “methods” sözcüğünün geçtiği 
B’nin doğru olduğu sonucuna varırız. Piyasa ne 
kadar sıkıysa, reklamcıların kullandıkları yöntemler 
konusunda o kadar dikkatli olması gerekiyormuş.

Cevap: B 

14. Seçeneklere bakıldığında C, D ve E’nin yukarıda 
sözünü ettiğimiz ipuçlarına sahip olduğu görülüyor. 
Zıtlık bağlaçlı seçenekler çok sıklıkla doğru olduğu 
için önce C’yi anlam testine sokalım. Paragrafta 
müziğin de dil gibi bir iletişim aracı olup olmadığı 
tartışılıyor. “Music” sözcüğünü Ahmet olarak alırsak 
C’nin öznesi “it” te onun “He” si olur. Burada anlam 
olarak ta “Ancak müzik standart bütün dillerde 
bulunan ifade ve dilbilgisi özelliklerinden birkaç 
tanesine sahiptir”, denildiği için ve parçada ondan 
sonra gelen cümlede de müziğin teknik anlamda 
dil olamayacağı söylendiği için doğru seçenek bu 
olmaktadır.

Cevap: C 

15. Bu soruda Amerika’ya Meksika üzerinden yapılan 
yasa dışı göç ele alınıyor. Yukarıda sözünü 
ettiğimiz ipuçlarından biri C seçeneğinde var; “those 
migrants”. Bu göçmenlerden gizli cümleden önce 
de söz edildiği için aralarında hem yapısal hem de 
anlamsal bağ oluşuyor. Bu seçeneğin içinde ayrıca 
yukarıda yine sözünü ettiğimiz zıtlık bağlacı “but” 
ta var. C seçeneğine göre kimse bu göçmenlerin 
sayısını bilmiyormuş ancak uzmanlar bunun yılda 
150.000’den fazla olduğunu tahmin ediyormuş.

Cevap: C 
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16. Bir önceki soruda kullanılan ipucunun aynısı burada 
da kullanılmış. Ancak bu kez seçeneklerde değil 
gizli cümleden sonra gelen cümlede bulunuyor. Bu 
ifade “these paroahs- bu firavunlar” sözcüğüdür. O 
zaman seçeneklerde firavun kelimesi arayacağız. 
Bu yalnızca B seçeneğinde var. Buradaki 
“archaelogists” sözcüğü ile gizli cümleden sonra 
gelen cümlenin öznesi “They” arasında da 
Ahmet-He ilişkisi var. O zaman cevap paragrafın 
geneline veya anlamına bile bakmadan kesinlikle 
B diyebiliriz. B seçeneğine göre arkeologlar son 
kırk yıl içinde Sudan’ın Nubian tarihinde adı geçen 
siyahi firavunların varlığını açığa çıkarmışlar.

Cevap: B 

17. Yapısal ipucu kullanarak yapmaya çalıştığımızda 
bu sorunun 5 seçeneğinde de virgüllü bağlaç 
olduğunu görüyoruz. Bu durumda ikinci bir yapısal 
ipucu bulmak gerekiyor. Bu paragrafta Birleşik 
Arap Emirlikleri’nin kuş gribi yüzünden kümes 
hayvanı eti ticaretinde yaşadığı kayıplar konu 
ediliyor. İlk cümle ile son cümle aynı şeyi söyler, 
kuralımıza göre aslında burada eksik cümle yok. 
Paragrafın ilk cümlesinde söylenen şeyin aynısı 
bu kez “nevertheless” bağlacı ile tersi söylenerek, 
“the country” öznesi ile beraber A seçeneğinde 
verilmektedir. Buradaki “the country”, Ahmet-
he’ye göre ilk cümledeki “Birleşik Arap Emirlikleri” 
öznesinin karşılığı. İkinci yapısal ip ucu A’da olduğu 
için bu seçenek kesin doğrudur.

Cevap: A 
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18. Soruları hazırlayan hocamız aynı kaynaktan bir de 
Ürdün ile ilgili metin bulmuş ve bu soruyu hazırlamış, 
görünüyor. Burada Ürdün’ün 1994 yılında İsrail’le 
yaptığı barış görüşmeleri ve sonuçlarından söz 
ediliyor. Gizli cümleden sonraki cümle “He” öznesi 
ile başlamış. Ahmet-He tekniğine göre demek ki gizli 
cümlede bu He’nin karşılığı bir Ahmet bulacağız. Bu 
Ahmet değil Abdullah oldu, bu defa. C seçeneğinde 
sözü edilen Ürdün Kralı Abdullah, öznesine göre bu 
paragrafı yapısal olarak tamamlayan cümle bu. Bu 
cümlenin fiili “has also raised” ile sonraki “He” ile 
başlayan cümlenin fiili “has argued” arasında da bir 
zaman uyumu olması, doğru cevabın bu seçenek 
olduğunu kesinleştirmektedir.

Cevap: C 

19. Bu paragrafın konusu uluslararası çocuk evlat 
edinme işlemleri. Bu işlemler uluslararası 
anlaşmalara göre yapılıyor. Seçeneklerde gizli 
cümlenin yerine konmaya aday bir cümle var mı, diye 
bakarsak, hocamızın yine aynı ipucu ile bir seçenek 
oluşturduğunu görüyoruz.; E seçeneğindeki “That”. 
Bu sözcük “this” ile aynı işleve sahiptir. Ondan farklı 
olarak uzaktaki bir şeyi göstermeye yarar. Son 
cümlede çocuk kaçakçılığı ile suçlanan bir ülkeden 
söz ediliyor. Ahmet-He tekniğine göre buradaki 
“the country” sözcüğünün gizli cümlede bir karşılığı 
olarak bir ülke ismi olması gerekir. E seçeneğinde, 
bu ülke ismi Guatamela olarak geçiyor. Burada, 
“Bu durum Amerikalıların son on yılda en çok evlat 
edindiği ülke olan Guatamela için sorun teşkil 
edebilir”, deniyor.

Cevap: E 

20. Paragrafın orta kısmında bulunan gizli cümleler 
genellikle bağlaçla başlar. Buna göre ilk olarak 
böyle cümleleri boşluğa koyarak paragrafta anlam 
bütünlüğü oluşturup oluşturmadığına bakılır.

“However” ile başlayan B seçeneğindeki “these 
gases”, ilk iki cümledeki “greenhouse gases” ve 
“greenhouse emission” sözcükleri ile bağlantı 
kurmaktadır. Ayrıca bu cümle ve “moreover” ile 
başlayan cümle ilk 3 cümlenin aksine olumsuz 
ifadeler içermektedir. Gizli cümle bu yüzden 
“however” bağlacı ile başlayan B seçeneğidir.

Cevap: B


