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CÜMLE TAMAMLAMA SORULARI

ÇÖZÜM - 1

1. Bu bölüm soruları çözümü en kolay sorulardır. 
Yarısı verilen bir birleşik cümlenin ikinci yarısını 
seçeneklerde kolaylıkla tanımamıza yardım eden 
pek çok yapısal ipucu vardır. Örneğin soru ile 
onu tamamlayacak cümle arasında “Ahmet-he” 
ilişkisi dediğimiz özne uyumu aranabilir. Zaman 
uyumuna bakılabilir. Much, many, a lot of gibi 
sözcükler olduğunda “Nerede-çokluk orada zıtlık”, 
but ile beraber may / can yardımcı fiilleri olduğunda 
“zıtlık-olasılık”, although-still ilişkisi, olumsuz olay 
+ because ile başlayan sebep cümlesi ilişkisi, a / 
an alan isimlerin bulunduğu cümle ile sorudaki 
cümlenin ilişkisi gibi önemli ipuçları vardır. Ayrıca 
isimle biten cümlelerden sonra who / which(that) / 
where / when ile başlayan bir cümle veya fiille biten 
cümleden sonra “that” veya wh-“li bir bağlaç ile 
başlayan bir cümle gelir. Bu ipuçlarını seçenekleri 
elerken kullanıyoruz. O nedenle aşağıdaki soruda 
olduğu gibi birden fazlasını kullandığımız da 
olabiliyor.

Bu sorunun çözümü için hemen cümle başındaki 
“is” e bakarak A, C ve E” de bulunan “was” ile B’de 
bulunan “were” ün bu seçeneklerin yanlış olduğunu 
gösterdiği sonucuna varıyoruz. Geriye tek doğru 
olarak D kalıyor. Ayrıca E’nin bir bağlaçla başlaması 
mümkün değil, çünkü soru zaten “as” bağlacı ile 
başlıyor. Burada, “Bu fast-food restoran zincirinde 
tam bir standardizasyon olduğu için her patates 
kızartması ve hamburger diğer şubelerdeki ile aynı 
tattadır.”, deniyor.

Cevap: D 

2. Burada hem Ahmet-he, hem de zaman uyumu 
kullanabiliriz. İlkine göre soru ile A seçeneği arasında 
Mercury-it sözcükleri ile sağlanan yapısal bir özne 
uyumu var. C, D ve E ise sorudaki “is” e ters düşen 
geçmiş zaman fiiller taşıyor. Merkür’de günlük ısı 
değişimleri çok aşırı olduğu için kayalık olan yüzeyi 
çatlayıp kanyonlar ve uçurumlar oluşturuyormuş.

Cevap: A 

3. Soruda “Müdür onu terfi ettirme sözü verdi.”, deniyor. 
Fiil geçmiş zaman olduğu için A, B ve E seçenekleri 
ile soru arasında zaman uyumu olmadığından dolayı 
bunlar elenir, geriye C ve D kalır. D’deki “Unless” 
bağlacı ile başlayan cümlenin doğru olabilmesi için 
soruda anlam veya yapı olarak olumsuz bir cümle 
olması gerekirdi. Bu yok. Tam tersine terfi ettirmek 
gibi çok olumlu bir olay var. O zaman elde yalnız 
C kalıyor. Müdürün verdiği söz, hanım elemanın 
şirkette yıllarca çalışmış olmasından dolayı verilmiş.

Cevap: C 
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4. Burada konu bir proje. O nedenle seçeneklerde 
“it” arayalım. A, D ve E seçeneklerinde var. “If” 
cümlelerinde V2 + V2 şeklinde kalıp olmadığı için 
D elenir. E’deki fiil “are” olduğu için soruyla zaman 
uyumu yok. O zaman A’yı soruyla beraber anlam 
testinden geçirelim. Burada “Projeye muhalefet, 
herkes ondan ne kadar para kazanacağını anlar 
anlamaz ortadan kalktı.”, deniyor. O zaman doğru 
seçenek A’dır, diyebiliriz.

Cevap: A 

5. Çok sorulan bu yapı burada da karşımıza eş 
anlamlısıyla çıktı; such…..that. Bu nedenle doğru 
cevap “that” ile başlayan D seçeneğidir. Bu cümlenin 
öznesi “They” ile sorudaki cümlenin öznesi “some 
comets” arasında Ahmet-he ilişkisi var. Bu iki cümle 
bir araya gelince ortaya, “Bazı kuyruklu yıldızların 
yörüngeleri o kadar uzundur ki dünyanın yakınından 
bir milyon yılda bir geçerler.”, cümlesi çıkıyor.

Cevap: D 

6. Öğrenci deyişiyle ’Ballı” bir soru. İsimle biten bir 
cümle varsa seçeneklerde who / which(that) / 
where / when ararız, kuralına göre hareket edip 
seçeneklerde bir insanı niteleyebilecek bir ilgi zamiri 
arayalım. Soruya göre personel müdürü birisini 
arıyor. B seçeneğinde de onun işine yarayabilecek 
birisinden söz ediliyor. Bu kişi organizasyon 
konusunda gerçekten yetenekliymiş. Doğru 
seçenek o zaman B’dir.

Cümle fille bitmediği için A ve E yapısal olarak 
yanlıştır. Until, bir zaman cümlesidir. Fakat fiili 
sorudaki gibi şimdiki zaman olan bir cümlenin 
eylemini anlatmak için kullanılamaz. Zamanını 
anlattığı eylem cümlelerinin fiilleri ya V1, ya V2 veya 
will + V1 olur. Şöyle ki;

Every evening, we wait for my father for dinner until 
he comes home.

Yesterday, we also waited for him for dinner until 
he came home.

Tomorrow, we will also wait for him for dinner until 
he comes back home.

Cevap: B 
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7. “Bu aslında bir fotoğraf makinasıdır.”, diyen 
cümledeki “actually” bize “although bağlacının “still” 
gibi “actually” ile de sıkça kullanıldığını hatırlatıyor. 
O nedenle kredi kartıyla yaklaşık aynı büyüklükte, 
diyen A seçeneğindeki cümle soruyu anlamlı şekilde 
tamamlıyor. 

Soru ilk bakışta “isim + Who / which / that..” tekniği 
ile kolayca yapılabilecek bir soru gibi görünüyor. 
Ancak seçeneklerde who veya which yok. C’de 
bazen bunlar yerine kullanılan “that” var. Ancak bu 
“that” bir fiilden sonra kullanılan “’that’, yani isim 
cümlesinin bağlacı olan “’that’, çünkü bundan sonra 
isim var. Her iki “that” i şöyle ayırıyoruz;

1) isim + that + fiil…..This is an animal that lives in 
water.

2) fiil + that + isim……I know that this animal lives 
in water.

That te olmadığına göre soruyu çözmeye Ahmet-he 
ile devam edelim. Seçeneklerde sorudaki “camera” 
sözcüğünün karşılığı olarak bir “it” arayalım. Bu 
durumda ancak A veya B doğru olabilir. B doğru 
olamaz çünkü soru ile beraber düşünüldüğünde 
hiç bir “if” cümlesi kalıbına girmezler. O zaman 
A’yı anlam testinden geçirelim. Burada “Kredi 
kartı büyüklüğünde olsa da bu aslında bir fotoğraf 
makinası.”, deniyor. O zaman anlamlı bir ifade 
oluşuyor. C soru cümlesi fiille bitmediği için, D, fiili 
geçmiş zaman olduğu için elenir. E’de bir sebepten 
söz ediliyor. Soruda bir eylem olmadığı için bu da 
doğru değil.

Cevap: A 

8. Burada da bir zaman cümlesi var. Fiili V2 olduğu için 
seçeneklerden B ve C’yi eleriz. E’de “would” var. 
Soruda “if” olmadığı için bu da elenir. A seçeneğinin 
fiili “-miş’li geçmiş zaman-had + V3”. Bu “when” 
zaman bağlacından çok “before” ile kullanılır, çünkü 
bu tens, geçmiş bir eylemden önceki bir eylemden 
söz etmek için kullanılır. 

Şöyle ki;

Before I came here, I had drunk tea.

When bağlacı ise geçmişte genellikle aynı zamanda 
yapılan bir eylemin zamanını anlatır.

Şöyle ki;

When I came here, I drank tea.

O nedenle sorudaki “when” zaman cümlesi, fiili 
geçmiş zaman olan tek seçenek D’deki olay içindir.

Cevap: D 
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9. Soru ile doğru olma ihtimali olan seçenek arasındaki 
yapısal ilişkiyi gösteren kurallar çift yönlüdür. Yani, 
örneğin fiil’den sonra boşluk varsa seçeneklerde 
“that” veya “wh-“li bir seçenek ararız. Ancak burada 
olduğu gibi soruda ikinci cümle verildiyse bu defa 
seçeneklerin son kelimelerinde isim ararız. Which 
sıfat cümlesinin fiili “was” olduğu için bu isim tekil 
olmalıdır. Bu B, C ve E’de var. B’deki “figure” 
sözcüğü bir insanı niteliyor çünkü burada VIII. Henry 
tipik bir Rönesans kişisidir, deniyor. C’deki isim ise 
büyük piramitlerin yapıldığı dönemden, E’deki “tam 
bir başarısızlıktan” söz ediyor. Which cümlesinde 
tam bir güven ve büyük başarı ifadesi olduğu için 
E yanlış. O zaman sorudaki cümle piramitlerin 
yapıldığı dönemi niteliyor.

Cevap: C 

10. Buradaki sebep cümlesinin öznesi “she’. Bu 
seçeneklerde bunun karşılığı olabilecek bir kişi 
adı arayacağımız anlamına geliyor. Öznesi tekil 
olan seçenek sadece E. Buna göre genç bir 
bayan belgesel program sunucusu gün geçtikçe 
ünleniyormuş, çünkü izleyicisini yaban yaşamı 
konusunda kendi kadar heyecanlı kılabiliyormuş. O 
zaman doğru seçenek E’dir. Diğer seçeneklerden 
A, C ve D zaman uyumu olmadığı için B ise öznesi 
cansız bir varlık olan televizyon olduğu için elenir.

Cevap: E 
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11. Bu bölüm soruları sınavın ek kolay bölümüdür. 
Çünkü bir şekilde verilen cümlenin içinde aranan 
ifadeye ait izler bulunmaktadır. Çünkü birleşik bir 
cümleyi oluşturan cümleciklerin ya özneleri ya 
nesneleri ya da fiilleri arasında hem yapısal hem 
de anlamsal bağlar vardır. Örneğin sorudaki cümle 
olumsuz ise seçeneklerde “but” bağlacı ile verilen 
olumlu bir cümle onun devamı olabilir. Veya sorudaki 
cümle olumsuz ise seçeneklerde “because” veya 
“unless” ile başlayan cümle doğru olabilmektedir. 
Sorudaki “although” seçeneklerde “still”, “actually”, 
“may”, “can” veya “many”, “most” veya “numerous” 
gibi çokluk bildiren bir kelime arasında ilişki olabilir. 
If, so that veya but bağlaçları da “can” veya “may” 
ile beraber kullanılır.

Bu soruda önce cümlenin öznesini veya her neye 
odaklandıysa yani bize ne anlatmaya çalışıyorsa 
onu belirlemek çok önemlidir. Seçeneklerde onun 
karşılığını he / she / it / they olarak bulmak çok 
kolaydır. Buna “Ahmet-he” ilişkisi diyoruz. Bu 
soruda bize anlatılmaya çalışılan şey bir müdürün 
suçlu olduğunu kabul etmemesidir. Seçeneklerden 
A ve E’de “he” var. Soru olumsuz bilgi içerdiği için 
bağlacı da because anlamındaki “as olduğu için bu 
seçeneklerden hangisinde olumsuz bilgi olduğuna 
bakalım. A’daki cümlenin zaten fiili “-miş’li geçmiş 
olduğu için sorunun fiili ile zaman uyumu taşımıyor. 
Olumsuz bilgi E’de var. Müdür, suçu asistanlarına 
yıkmaya çalışıyormuş.

Cevap: E 

12. Bu sorunun odak noktası ise İtalya. O nedenle 
seçeneklerde Ahmet-he ilişkisine göre “it” 
arayalım. Bu B ve C’de var. İkinci aşama olarak 
zaman uyumunu uygulayalım. Sorudaki fiil “was” 
a bakarak C doğrudur diyebiliriz. İtalya, yüzlerce 
yıl siyasi olarak sorunlu bir ülke olmasına rağmen 
13. yüzyıldan 16. Yüzyıla kadar Avrupa’nın kültür 
merkeziymiş. Bu cümleden de anlaşılacağı gibi zıtlık 
bağlacının bir tarafında olumlu, diğer tarafında da 
olumsuz bilgi olur. Soruda verilen olumsuz bilginin 
içerik olarak karşılığı yalnız C’de olduğu için de bu 
seçenek doğrudur.

Doğru seçeneğe bu kadar emin adımlarla ulaştıktan 
sonra kalan seçenekleri okumak gerekmez. Sırf 
diğer seçeneklerin niye yanlış olduğunu anlamak 
için yapılacak bu girişim, doğru cevaba az da olsa 
benzer bir çeldirici olduğunda kafanızı karıştırır. Bu 
yüzden diğer seçenekleri da okumak çok yanlış bir 
sınav stratejisi olur. Biraz tereddütte düşülen sorular 
genellikle vakit kaybetmemek için geçilir. Ancak, 
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sınav bitiminde tekrar ele alınan böyle sorularda 
ilk çözümde biraz tereddütle de olsa ulaşılan doğru 
seçeneğin değiştirilmesi de çok sık görülen bir 
strateji hatasıdır. Bunun nedeni, sınavın örneğin 
45. dakikasında tereddütle yapılmış bir sorunun, 
sınavın sonlarına doğru, mesela 145. dakikasında 
tekrar ele alındığı zaman zaten çok yorulmuş bir 
beyinle daha doğru yapılabileceğinin düşünülmesi 
pek mantıklı değildir.

Cevap: C 

13. Bu soruda çok açık bir yapısal ipucu var; “isim + 
who / which(that) / where / when. Tabii ki burada 
bu kalıbın isimden sonraki kısmı verildiği için 
seçeneklerde bir yer ismi arayacağız. Where’den 
önce virgül olduğuna göre bu, bilinen bir yerin ismi 
olmalı. Buna göre seçeneklerde yer ismi ile biten tek 
seçenek olan A doğru olmaktadır.

Burada olduğu gibi zaten bilinen bir varlık 
hakkında fazladan bilgi verildiğinde kullanılan sıfat 
cümlelerine “non-defining relative clause” denir. Bu 
sıfat cümlelerinin başına ve sonuna virgül konur. 
“Defining relative clause”larda ise virgül kullanılmaz. 
Çünkü bu sıfat cümleleri mutlaka bilinmesi gereken 
bir bilgiyi verirler. Non-defining’lerde bu zaten 
ismin önüne getirilen bir başka sıfat ile yapılmıştır. 
Öznenin özel isim olduğu durumlarda da buna da 
gerek yoktur. Örneğin;

Anzer is the name of a region where the best 
quality-honey is produced.

Anzer valley, where the best quality-honey is 
produced, is a region in Rize, Turkey.

Cevap: A 

14. Bir önceki soruda E seçeneğindeki “whether” için 
söylediğimiz şey burada geçerli. Sorudaki cümle 
fiille bittiği için seçeneklerde “fiil + that / whether” 
yapısına uygun cümle ararsak bunun yalnızca 
D’de olduğu görülür. Diğerlerini niye doğru cevap 
olamayacakları konusunda değerlendirmeye 
almaya bile gerek yoktur, çünkü anlamsal olarak 
doğru olabilmeleri için öncelikle soruyla yapısal 
bağlarının olması gerekir. D seçeneğine göre bir iş 
görüşmesi, bir işle sizin birbiriniz için doğru seçimler 
mi olduğunuzu öğrenmek içinmiş.

Cevap: D 
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15. Virgülle biten bir soru. Bu durumda seçeneklerde 
ilk olarak “but” ile başlayan cümle ararız. Bu hemen 
A’da var. Bu cümleyi soruyla beraber okuyalım. 
Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında Kuzey 
Karolayna’da diğer yerlere göre daha az çarpışma 
olmuş. Ancak pek çok Kuzey Karolaynalı başka 
yerlerde savaşmış. O zaman doğru seçenek budur.

Cevap: A 

16. Maçın saatini, bu kadar az zaman kalmışken 
değiştirmemesini ne yaptın diye bir soru sorsak, 
“söyledim” gibi bir cevap alırız. Seçeneklerde buna 
en yakın fiil warn-uyarmak’tır, çünkü söylenen şeyin 
içeriğinde bir uyarı bulunuyor.

Cevap: D 

17. Bu soruyu kolayca cevaplamak için iki ipucumuz 
birden işe yarıyor; Ahmet-he ilişkisi, yani özne 
uyumu ve zaman uyumu. Soru geçmiş zaman bir 
fiil içeriyor. Seçeneklerde öznesi he veya onun ismi 
olan bir isim ve fiili geçmiş zaman olan bir cümle 
arayalım. Bu yalnızca E’de var. Onu sorunun başına 
koyarak beraber okuyalım. Kitapta ele alınan 
konunun harika olduğunu düşündü. Bu yüzden ona 
ön söz yazmayı kabul etti. Bu anlamlı bir cümledir.

Cevap: E 
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18. Ahmet-he ilişkisine göre gizli cümlecik içinde 
bu soruda yer alan “there-orada” sözcüğünün 
karşılığı olan bir yer ismi olmalıdır. Bu yalnızca 
D seçeneğindeki var; Mars gezegeni. Orada su 
bulunmuş. Bu durum orada yaşam olabileceğine 
işaret ediyormuş. Doğru seçenek D’dir.

Yalnız burada bir şey hatırlatalım. Sorudaki “which” 
Mars gezegenini, niteleyen bir bağlama zamiri 
değildir. Bu tür virgüllü which ile başlayan sıfat 
cümlesi normalde olduğu gibi takip ettiği cümlenin 
son kelimesini değil, o cümlede anlatılan olayın 
tümünü niteler. Bu nedenle ilk cümleyi temsil 
eden bir özne gibi tercüme edilir. Marsta yaşam 
olabileceğine işaret eden şey nedir?, diye bir soru 
sorduğumuzda alacağımız cevap bu nedenle Mars 
değil, Mars’ta su bulunması, olacaktır. Aynı şekilde 
“Yesterday, I missed the bus, which cost me 20 
liras.”, cümlesini “Dün bana 20 liraya mal olan 
otobüsü kaçırdım”, değil, “Dün otobüsü kaçırmam 
bana 20 liraya mal oldu.”, şeklinde çevirebiliriz.

Cevap: D 

19. Burada da “Virgülden sonra boşluk varsa 
seçeneklerde but veya which arayın”, kuralı işe 
yarıyor. Seçeneklerde yalnızca but var. O da 
A’da. Soruyla beraber okunduğunda ortaya “Yeni 
müzikalde şarkılar yeterince hoş ama izleyiciyi 
gerçekten etkileyen şey komik sahneler.”, diye 
anlamlı bir cümle çıkıyor. Bu durumda diğer 
seçeneklere bakmaya gerek yok. Zaten C, D ve E 
zaman uyumundan eleniyor. B’deki unless, soruda 
olumsuz bir durum olmadığı için anlamlı olamıyor.

Cevap: A 

20. Soruda fiili geniş zaman olan bir cümle var. O zaman 
E hariç tüm seçenekler zaman uyumsuzluğundan 
dolayı elenir. Bu durumda geriye E ile soruyu 
beraber okuyup anlam testi yapmak kalıyor. Burada 
“Yüksek görevler için eleman seçerken karaktere 
bakmak, inanç veya bilgiye bakmaktan daha 
önemlidir.”, deniyor O zaman E seçeneği doğrudur.

Cevap: E


