
www.pelikanyayinevi.com.tr

CÜMLE TAMAMLAMA SORULARI

1. Bu soruyu çok belirgin bir özneye sahip olduğu için 
“Ahmet-He” tekniği ile yapalım. Germany öznesinin 
karşılığı olan “it” yalnızca A ve E’de var. A’daki 
“unless” bağlacı, soru olumlu olduğu için anlamsız 
olmaktadır. Doğru cevap E. Burada Almanya, 
dünya çapında ün kazanmak isteyen birkaç 
Avrupa ülkesinden biri olması açısından (in that) 
pek çok yönüyle de Fransa, İtalya ve İngiltere’ye 
benzemektedir, deniyor.

Cevap: E 

2. Buradaki “if” cümlesi “present tense” bu nedenle 
ikinci kısmının “zero” veya “first type” olarak 
tamamlanması gerekir. Cümle; Bir ülkede 
çalışanların sağlık yardımları artarsa, diye 
başladığından her zaman geçerli olan, yani genel 
geçer bir durum gerçekleştiğinde ortaya çıkan 
sonucun ne olduğunu gösteren bir cümleyle 
tamamlanması gerekir. Yani bu bir “zero type” if 
cümlesidir, bu cümlenin 2. kısmı da “present tense” 
olmalıdır. Doğru yanıt bu nedenle B’dir. B seçeneği 
ilave edilince cümle; işverenler genellikle maaşlarda 
kesintiye gider veya artan işçilik maliyetlerini ürün 
fiyatlarına ve tüketiciye yansıtırlar, şeklinde biter.

Cevap: B 

3. Öğrencilerin deyimiyle yine ballı bir soru. “It” 
ile başlayan cümle “that” ile devam eder, kuralı 
hemen her sınavda bir soruyu çözmemize yardım 
etmektedir. Doğru cevabı D olduğu bu nedenle 1-2 
saniyede anlaşılmaktadır.

Cevap: D 

4. Soru ve cevap cümleleri arasında sayısal bilgilere 
bakarak bağlantı kurmak gerçekten çok isabetli 
sonuçlar vermektedir. Bu soruda da bu ilişki kolayca 
görülmesin diye C seçeneğindeki sayısal bilgi yazı 
ile verilmiştir; “eight tonnes”. Bununla sorudaki 
“1.7 tonnes” arasında doğrudan bir ilişki vardır. 
Anlamdan giderek bütün seçenekler veya A ve B 
seçeneğini bile okumuş olsaydık birkaç dakikayı 
boşa harcayacaktık. Soru tercüme edilirse ortaya; 
“Birtakım plastiklerde kullanılan alkol türü bir madde 
olan polyol’ün bir tonunu üretmek için şu anda 8 ton 
ham petrol gerekirken aynı sonucu 1.7 tonluk mısır 
verebilmektedir.”, şeklinde bir cümle çıkmaktadır. 
Burada “while” bağlacının yine “although”, however, 
whereas, but, vb” gibi zıtlık bildirmesi söz konusudur.

Cevap: C 
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5. Yine önce tamamıyla anlayarak yapmaya 
kalktığımızda çok zaman kaybedeceğimiz bir soru 
ile karşı karşıyayız. Çünkü seçeneklerde anlamını 
herkesin bilemeyebileceği sözcükler var ve doğru 
yanıt en son seçenekte. Yani ilk dört seçeneği okuyup 
irdelememiz bize en az 2 hatta 3 dakika kaybettirir. 
Bunun yerine seçeneklerde “but” cümlesinin öznesi 
olan “it” in karşılığı aranırsa, yani tekil bir isim olan 
bir özne aranırsa bunun E seçeneğindeki “French 
foreign policy” olduğu kolayca görülür.

Cevap: E 

6. Öncelikle belirtmek isterim ki bu soru, daha önce 
yaptığımız açıklamanın doğruluğu kanıtlamaktadır, 
yani “although” cümlesi çok anlamına gelen 
“plenty of” ifadesi taşımaktadır. Seçenekleri zaman 
paralelliğine bakarak elemek mümkün değildir. Bizim 
“Ahmet-he” dediğimiz özne uyumuna bakmaya 
kalktığımızda da soruda geçen Mauritius’un ilk 4 
seçenekte de “it” olarak karşılığı bulunmaktadır. 
Bu durumda sorunun son sözcükleri olan “finacial 
center” a bakarak bunları A seçeneğindeki “19 
national and international banks” sözcükleriyle 
bağdaştırmak mümkün olmaktadır.

Cevcap: A 

7. Burada “while” ile kurulan zıtlık ilişkisi onun eş 
anlamlısı “whereas” ile yapılmaktadır. Daha 
önceki bir soruda kamu sektörü ile özel sektör, 
bir başkasında ham petrol ile mısır karşı karşıya 
getirilmişti. Burada da şiir (poetry) ile düzyazı 
(prose) karşılaştırılmaktadır. Sorunun son 
sözcüğü “facts” ile B seçeneğinin son sözcüğü 
“them” arasında bir “Ahmet-he” ilişkisi de kurarak 
bu cümlenin en azından yapısal olarak soruyla 
bağlantılı olduğundan emin olabiliriz. Sorudaki 
“elude “gizlemek, yanıttaki “unearth” veya “exhibit” 
ise açığa çıkarmaktır. Bu kavramlar arasında da 
zıtlık bulunmaktadır.

Cevap: B 

8. Shakespeare kadar sık olmasa da uydumuz ay da 
sınavlarındaki sorulara konu olmaktadır. Bu soru da 
“İsim + who / which / that / where / when” kuralına 
göre 2-3 saniyede yapılabilecek bir soru. Buna göre 
doğru yanıt, önemini daha önce de belirttiğimiz 
“vital” sözcüğünü içeren C seçeneği olmaktadır.

Cevap: C 
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9. Anlayarak yapmaya kalktığımızda yine pek çok 
zaman kaybettirecek bir soru, ancak neyse ki doğru 
yanıt bu kez A seçeneğine konmuş. İngilizce metin 
okuyan herkesin kulağına “suggest” ten sonra 
“that” hoş gelecektir. Burada işleyen kural “Fiil + 
that / wh-” tir. İsim cümleleri sıkça soru malzemesi 
yapılmaktadır. Ya burada olduğu gibi fiiline kadar 
olan kısmı verilip that’li kısmı aranır ya da “that” 
li kısmı verilir buna uygun bir fiille biten seçeneği 
bulmamız istenir. Tabii ki bu fiil merak uyandıran, 
soru soran, sorgulayan bir fiilse bağlaç “that” değil, 
kısaca “wh-” ile simgeleyebileceğimiz “whether, 
where, when, why, how” gibi bir sözcüktür.

Cevap: A 

10. Yine bir “if” cümlesi. Bu kez 2. Tipi sorulmuş, çünkü 
ana cümle kısmında “would” var. Öyleyse “if” kısmı” 
simple past tense” olmalıdır. Tabii ki bu gerçek bir 
simple past değildir. Şu an gerçek olan bir durumun 
tersini hayal ettiğimiz için buna hayali past tense-
unreal past denir. Doğru yanıt “if” bulunan tek 
seçenek olan D dir.

Daha önce de olduğu gibi “be to” if cümlelerinde 
karşılaşabildiğimiz bir yapıdır. Burada da yani D 
seçeneğinde de “were to” olarak kullanılmıştır.

Cevap: D 

11. Zaman paralelliğine bakılarak ilk üç seçeneğin 
elenebildiği bir soru bu. Sorunun son sözcüğü bir 
“preposition” bu nedenle bundan sonra bir isim 
veya isim görevi gören bir cümle gelebilir. Örneğin 
“I am good at swimming” cümlesinde “at” ten sonra 
kullanılan “swimming” bir isim fiildir. Buna göre de 
soruyu her ikisi de birer isim cümlesi olan D ve E 
seçeneklerinden biri tamamlayabilir. Dünyanın 
ısınıp ısınmadığı konusunda büyük bir tartışma 
vardı, cümlesi sorunun ilk kısmını anlamlı olarak 
tamamlamaktadır. Daha önce “whether” için 
söylediklerimize bakılırsa yani “whether” bağlacı 
fiilden sonra kullanılır bilgisine göre doğru seçenek 
E dir.

Cevap: E 
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12. Burada “while” bir zıtlık bağlacı olarak kullanılmış. 
Bu durumda while’ın iki tarafında birbirine benzer 
ama zıt özelliklere sahip iki yapı olur. Bu iki farklı 
özne, iki farklı nesne, iki farklı yer ismi veya zaman 
belirteci olabilir. Burada while’den sonra “in France” 
ifadesi olduğuna göre, while bağlacı iki farklı yer 
ismi arasında kullanılmış. Bu nedenle de gizli 
cümlede yine bir “in + yer ismi” olacak. Britain ismi 
üç seçenekte var ama “in” edatı yalnızca D’de 
bulunuyor. Bu nedenle hiç anlamına bile bakmaya 
gerek duymadan doğru seçenek olarak D’yi 
gösterebiliriz.

Yapısal bağlar bizi her zaman doğru cevaba 
götürür. O nedenle anlamsal bağ aramadan önce 
soru ile olası cevap arasında, önce bizim bu şekilde 
yaptığımız gibi yapısal bir bağ bulmalıyız.

Cevap: D 

13. Bu soruda genel kültür veya tarih bilgisi içerdiğinden 
anlamsal açıdan zor bir soru. Bu nedenle az önce 
önerdiğimiz gibi yapısal bir bağ arayalım. Sorudaki 
WHEN cümlesinin fiili geçmiş zaman. Bu durumda 
ana cümlenin fiili de geçmiş zaman olur. O zaman 
fiilin 2. halde olduğu bir seçenek bulmalıyız. Bu 
A ve E’de var. B seçeneğinin fiili –miş’li geçmiş 
zaman (Had V3). C ve D genellikle if cümlelerinde 
kullanılan “would” içeriyor. Anlam olarak ta kontrol 
edildiğinde doğru cevabın A olduğu anlaşılmaktadır.

Cevap: A 

14. Fiilden sonra boşluk varsa buraya THAT konuyordu. 
O zaman soruda THAT varsa bundan önce de fiil 
gelir. Bu nedenle seçeneklerde fiille biten bir cümle 
arayacağız. Bu yalnızca B’de “states” olarak var.

Cevap: B 

15. İsim cümlelerinin bağlacı, fiiline göre değişmektedir. 
Merak uyandıran, soru soran, açıklama isteyen 
fiillerden sonra THAT değil, WH-“li bir bağlaç 
kullanılır. Bu iş için en sık olarak ta WHETHER 
kullanılır. Bir önceki soruda da olduğu gibi “whether” 
verildiğine göre burada ona uygun bir fiille biten 
bir cümle arayacağız. Ancak işimiz kolay değil. 
Çünkü ilk bakışta hiç bir seçeneğin son kelimesi 
fiil değil. Ancak dikkatli bir okuma yaparsak, 
fiilin D seçeneğinde “can tell” olarak cümle içine 
gizlendiğini görebiliriz.

Cevap: D


