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CÜMLE TAMAMLAMA SORULARI

1. Zaman cümlelerinin fiilleri hakkında bilgi sahibi 
olmak çok önemlidir, çünkü burada seçenekleri 
elerken çok işe yarar. When, after, before, untill, 
as soon as bağlacı ile başlayan zaman cümlelerin 
fiilleri ya V1 ya da V2 olur. Ondan sonraki cümlenin 
fiili de buna uyumlu olur. Soruya göre seçeneklerde 
fiili geçmiş zamanda olan bir cümle bulmamız 
gerekiyor. Bu yalnız A seçeneğinde var. Kapıyı 
kilitleyip evden çıktığında güneş batıyormuş.

Cevap: A 

2. Fiilden sonra boşluk olduğunda seçeneklerde “that” 
veya “wh-“li bir bağlaç arıyorsak bunun tersi de 
mümkün. Seçeneklerden yalnızca C’de var. Argue 
“that” cümlesi ile kullanıldığında tartışmak değil ileri 
sürmek anlamına gelir. Tartışmak olsaydı o zaman 
“that” değil, wh-li bir bağlaç kullanılırdı. Burada 
Kesin bir şey hakkında konuşulduğundan “that” 
kullanılmış. Buna göre Adana’nın refahı ve hızlı 
gelişmesinin büyük ölçüde pamuk sanayisinden 
kaynaklandığı sık sık ileri sürülüyormuş. 

Cevap: C 

3. Burada Ahmet-he’ye göre seçeneklerde sorudaki 
“they” in karşılığı olan çoğul bir özne arayacağız. 
Ayrıca o cümlede sorudaki cümlede bulunan “him” 
in de karşılığı olacak. Bu B ve E’de var. B’deki Afrika 
sözcüğünün sorudaki “in other parts of the world” yer 
belirteci ile bağlantısı var. Aynı ilişki E seçeneğinde 
yok. Son zamanlarda elde edilen arkeolojik 
bulgular ilk insanın Afrika’da (yaşadığını) ortaya 
koymaktadır. Ancak bu bulgular insanın dünyanın 
başka yerlerinde aynı anda evrimleşmesini ihtimal 
dâhilinde tutuyor.

Cevap: B 

4. “How” da “wh” li bağlaçlarla aynı işleve sahiptir. 
Seçeneklerde fiille biten 3 cümle var; B, D ve E. 
E’deki fiil pasif yapıda. Başında “it” olmadığı için bu 
pasif fiil “that” veya wh’li bir bağlaç alamaz. B’deki 
“demonstrate”, göstermek anlamına gelen show, 
display, indicate fiilleri gibi “that” bağlacı yardımıyla 
kesinleşmiş bir durumu anlatmak için kullanılır. 
Geriye D kalıyor. Tarihsel dilbilimciler yaygın bir 
şekilde bir dilde kelimelerin zaman içinde nasıl 
değiştiğini inceliyorlarmış.

Cevap: D 
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5. Bu sorunun konusu Nil timsahları. O zaman 
seçeneklerde bu çoğul öznenin karşılığı olarak bir 
“they” arayalım. They, B, D ve E seçeneklerinde 
var. B bir if cümlesi. Ama fiili “have + V3” olduğu 
için “whether” ile aynı anlama gelen “if “bu. Soru 
fiille bitmediği için bu seçenek elenir. Aynı gerekçe 
ile “that” bağlacı ile başlayan E seçeneğide doğru 
olamaz. Geriye doğru seçenek D kalıyor. Bu 
timsahlar suda yüzerken ağızlarını açana kadar 
onları suda yüzen bir ağaç gibi görünürler.

Cevap: D 

6. Bu soruda internetin ne kadar büyük olduğu 
konusunda (konuşmak) zordur, deniyor. Konu 
internet ise seçeneklerde Ahmet-he’ye göre bir “it” 
arayalım. Bu B’de var. Soruda olumsuz bir durum 
anlatılmıştı. Bu bölüm sorularında böyle durumda 
seçeneklerde genellikle because veya eş anlamlısı 
bir bağlaçla başlayan ve bu olumsuz durumun 
sebebini anlatan seçenek doğru olmaktadır. Burada 
B doğru, çünkü internet tek bir kişi veya kuruluş 
tarafından yönetilmiyor, deniyor. Diğer seçeneklerin 
soruyla zaman uyumu olmaması da doğru 
seçeneğin B olduğundan iyice emin olmamıza 
yardımcı olan üçüncü bir ipucu.

Cevap: B 

7. Bu soruda da Ahmet-he’yi kullanacağız. Yani ilk 
cümlede sorudaki “it” in karşılığı olabilecek tekil 
bir özne arayacağız. Bu aramada C ve D zaman 
uyumu taşımadığı için dikkate alınmayacak. A ve 
B’nin özneleri çoğul olduğu için “it” ile yapısal bağ 
kuramazlar. O zaman geriye tek seçenek E kalıyor. 
Buna göre uzayın derinliklerinden çıkıp gelen bir 
kuyruklu yıldız, güneşe yaklaşırken önce küçük bir 
gezegen gibi görünürmüş.

Cevap: E 
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8. Bu ölüm sorularında çözümün ilk adımı sorudaki 
cümlede kimden veya neden söz dildiğini 
belirlemektir. Seçeneklerde buna göre he, she, 
it, they vb. özne ararız. İkinci adım ise cümlede 
verilen bilginin olumlu mu yoksa olumsuz mu 
olduğunu belirlemektir. Bununla seçeneklerde ki en 
uygun bağlacı buluruz, çünkü bağlaç sorularında 
yaptığımız açıklamalar burada da geçerlidir. 
O bilgileri burada da kullanabiliriz. Örneğin 
burada bağlaç zıtlık bağlacı. Cümlede orkidelerin 
çoğunlukla kokusu ve görüntüleri açısından 
beğenildiği söyleniyor. Bu durumun zıttı, orkidelerin 
farklı bir özelliği olmalı. Seçeneklerden ilki hariç 
hepsinde sorudaki orkidelerin karşılığı olarak “they” 
var. Koku ve görünümleri dışındaki farklı özellik ise 
sadece E seçeneğinde var. Orkideler Orta Amerika 
ve Hint Okyanusu’ndaki adalarda yiyecek olarak 
kullanılmaktaymış. 

Cevap: E 

9. Sorunun fiili “is” olduğuna göre öznesi tekil. “The 
action of a play” öznesinin karşılığı, Ahmet-he 
tekniğine göre “it”. Bu yalnızca D’de var. Oyun 
sahnelenme yoluyla gösterildiği için etkisi hemen 
görülürmüş ve aktörlerin becerileri bu etkiyi 
arttırırmış.

Cevap: D 

10. Yine “nerede çokluk orada zıtlık” ilişkisinin bizi 
doğru cevaba kolayca götürdüğü bir soru. Bu ilişki 
Despite ile B’de çokluk bildiren “quite well” arasında 
var. Burada “Gizemli koşullar olsa da, galaksilerin 
nasıl oluştuğunu çok iyi biliyoruz.”, deniyor.

Cevap: B 

11. Bu sorunun çözümü de çok kolay. Zaman uyumuna 
göre B, C ve D seçenekleri elenir. Fiili geçmiş 
zaman olan A veya E doğru cevap olacak. E olamaz 
çünkü “that” ten önce fiil olması gerek. Oysa soru 
bir isimle bitiyor. İngilizler 18. yüzyılda Avustralya’ya 
geldiklerinde orada yaklaşık 200 kabile dili 
kullanılıyormuş.

Cevap: A 
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12. “Century” bir isimdir ancak bundan sonra which 
değil ancak “when” kullanılabilir. O nedenle A ve B 
elenir. C’nin zaman uyumu yok. Soruda olumsuz 
bir olay anlatılmışsa seçeneklerde bu olumsuz 
olayın sebebi genellikle olumsuz bir sebep cümlesi 
ile anlatılır. Hem “as” hem de “since” sebep bildirir 
ama E’de olumlu bir durum var. D’de Osmanlılar 
Avrupa’ya karşı teknolojik üstünlüklerini kaybettikleri 
için, diyor. O zaman doğru seçenek budur.

Cevap: D 

13. Bağlaç sorularında çok işe yarayan ve çok pratik 
bir diğer teknik, “virgülden sonra but, so veya which 
(ya da eş anlamlıları) gelir, ilkesini uygulamaktır. Bu 
soruda “nerede çokluk orada zıtlık” ilkesi de var. 
İtalya’nın 2. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyadaki 
ilk on ekonomi arasına girmesi çokluk bildiriyor. 
Seçeneklerde “But” yerine eş anlamlısı “Yet” ile 
başlayan ve Ahmet-he’ye göre öznesi de “it” olan D 
seçeneği bu çokluğun zıtlığını barındırıyor; İtalya’nın 
sanayi ülkesi olmasına karşın eski geleneklerini 
ve tarım mirasını koruması. A ve B zaman uyumu 
olmadığı için, unless, soruda olumsuz bir şey 
anlatılmadığı için, E ise hiçbir “if” cümlesinde fiil 
olarak “have + v3” kullanılmadığı için elenir.

Cevap: D 

14. Bu bölüm soruları öncekilere göre çok daha kolaydır, 
çünkü pek çok hızlı test çözme tekniği kullanmaya 
uygundur. En önemlisi de Ahmet-he ilişkisidir. 
Bağlaçlar hakkında bildikleriniz de çok yardımcı 
olur. Örneğin “although” bağlacı still veya actually 
ile sık kullanılır. If, but veya so that bağlaçları may 
veya can gibi ihtimal bildiren yardımcı fiillerle sık 
kullanılır. Yardımcı fiil “will” ise “if” veya “unless” ile 
kullanılır. Since, because ve as sebep bağlaçları 
genellikle iki olumsuz cümleyi bağlar. Virgülden 
sonra but, so veya which gelir.

Bu soruda Titanik’ten söz ediliyor. Batmasından 
bu yana yaklaşık 100 yıl geçmesine rağmen, diye 
başlayan bu cümleyi, “although-still” ilişkisine göre 
A seçeneğindeki cümle tamamlar. Bu felaketle ilgili 
hala hikâyeler anlatılıyormuş. A’yı doğru yapan bir 
başka unsur ise “a”, sözcüğüdür. Bu bölüm soruları 
genellikle paragrafların ilk cümlesinden alındığı için 
içlerinde “a / an” bulunma ihtimali yüksektir.

Cevap: A 
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15. Soruda “if” bağlacı varsa işimiz kolay. İf cümlelerinin 
aldığı fiiller bellidir. Şöyle ki;

1.tip, if + V1, will

2.tip, if + V2, would

3.tip, if + had + V3, would have + V3

3 / 2 mixed tip, if + had + V3, would

2 / 3 mixed tip, if + V2, would have + V3

Buna göre, bu soruyu A, D ve E tamamlayamaz. B ve 
C seçeneklerinin ikisi de yapısal olarak 2 / 3 mixed 
tipe uygun. O zaman anlam testi yapalım. Soruyla 
beraber okursak ilkinde ortaya, “Atmosferdeki 
karbondioksit birikmesini yavaşlatmak mümkün 
olsa karbon tutulması işin tam yarısı olurdu,” diye 
biten B seçeneği anlamlı olmazdı. “Küresel ısınma 
sorunu hiçbir zaman bu kadar ciddi hale gelmezdi.”, 
diyen C seçeneği ise doğru olurdu.

Cevap: C 

16. Soruda “ancak bu yasak uygulanabilir mi?, diye 
soruluyor. Demek ki eksik cümlede bir şeyin 
yasaklanmış olduğu söyleniyor. Bu olay yeni 
yapılmış olduğuna göre fiilinin “have + V3” olması 
gerekir. Bu fiil ve yasak, B seçeneğinde bulunuyor. 
Nükleer silahlar yasaklanmış. 

Cevap: B 

17. Burada çalışma alanı olarak kadınların eğitim, 
İngilizce, psikoloji ve sanat tarihi gibi alanları seçme 
eğilimi olduğu söyleniyor. Yapısal olarak fiili geniş 
zaman ve olumlu bir cümle bu. “If” kalıplarına 
uymadığı için A elenir. Although 2 olumlu cümleyi 
bağlamaz. Hem de burada pek kullanılmaz. C’de ki 
“this idea” kelimesine göre soruda “idea” olmalıydı. 
D seçeneğindeki “While” bu anlamıyla 2011 den 
sonra yapılan tüm İngilizce sınavlarında çok sık 
sorulmaya başlandı. Yani, kadın-erkek, çocuk-genç, 
yoksul-zengin gibi bir anlamda benzer iki varlığın 
farklılıklarından söz etmek için kullanılan “while” 
artık sıkça soruluyor. Burada, erkeklerle kadınlar 
meslek seçimi açısından karşılaştırılmış. Erkekler 
fizik, matematik, bilgisayar bilimleri ve mühendislikle 
daha çok ilgilenirken kadınlar yukarıda sözü edilen 
alanları seçiyormuş. E’deki “because” cümlesindeki 
olumsuz bilgi, sorudaki olumlu bilgiyle uyumlu 
olmaz.

Cevap: D 
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18. Bu soru da virgülle bitiyor. Buna göre yapısal olarak 
A, B veya C doğru olabilir. A’nin zamanı uygun 
değil. C’deki “which” cümlesi ancak Hong Kong’u 
niteleyebilir. Yani “communication” kelimesinden 
sonra gelemez. B, Ahmet-he’ye göre de doğrudur. 
Çünkü English-it arasında yapısal bir bağ vardır. 
Buna göre Hong Kong’ta İngilizce yazılı ve basılı 
iletişim için önemliymiş ama konuşma dili olarak o 
kadar yaygın şekilde kullanılmıyormuş.

Cevap: B 

19. Burada genel-geçer bir durum anlatılıyor ve fiil 
bu nedenle V1 formunda. Yine bu nedenle fiilleri 
“present perfect” olan A ve E’yi eleyelim. Sebep 
bildiren B ve D’yi de eleyelim, çünkü soruda 
atmosferin güneşin zararlı ışınlarını emmesi 
gibi olumlu bir durum anlatılmış, bu seçeneklerde 
ise olumsuz bilgiler var. Sebep bildiren bağlaçların 
bağladığı iki cümle bu sınavlarda genellikle olumsuz 
oluyor. Geriye yapısal olarak doğru olabilecek tek 
seçenek olarak C kalıyor. Buradaki “they” de Ahmet-
he’ye göre sorudaki “wavelengths of radiation” 
çoğul ismin karşılığıdır. Bazı radyasyon dalgaları 
dünyaya ulaşmadan önce atmosfer tarafından 
emiliyorlarmış.

Cevap: C 

20. Bu bölüm sorularında önce sorudaki cümlecikte 
kimden veya neden söz edildiğini belirliyoruz, çünkü 
seçeneklerde buna göre he / she / it / they gibi 
bir zamir arıyoruz. Daha sonra da verilen bilginin 
olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğuna bakıyoruz. 
Varsa bu tür cümleyle hangi bağlacın kullanıldığı 
bilgisini de dikkate alıyoruz. Örneğin bu sınavlarda 
“since’, “because’, ve “as” sebep bağlaçları sıklıkla 
iki olumsuz bilgiyi bağlar. Bu soruda da bağlaç 
“since”. O zaman seçeneklerde olumsuz bilgi veren 
bir cümle arayalım. Buna göre C veya D doğru 
olabilir. Cevap anahtarında bu soru cümlesini en iyi 
C seçeneğindeki cümlenin tamamladığı söyleniyor. 
D’de “İlave ödeme yapmazsa öğretmen olamaz.”, 
diyen bir cümle var. Bu cümlenin yan cümlesi bir 
koşul cümlesi. Başına bir de sebep cümlesi gelmesi 
doğal değil. C’de ise “Pek çok roman okuma lüksü 
yok.”, deniyor. Kötünün iyisi olarak C’yi işaretliyoruz. 
Kötünün iyisi” diyoruz çünkü öğretmen olmak için 
üniversiteye giden birisinin roman okuma lüksü 
yoktur demek, ne derece doğrudur, tartışılır. Soruda, 
gündüz üniversiteye gidiyor gece de işe, deseydi 
belki o zaman C seçeneğinde verilen bilgi çok daha 
anlamlı olurdu.

Cevap: C


