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CÜMLE TAMAMLAMA SORULARI

1. Bu bölüm soruları, sınavın en kolay sorularındandır. 
2-3 teknik işe yaramaktadır. Öncelikle sorudaki 
cümlecikte neden veya kimden söz edildiğini 
belirlemek gerekir. Seçeneklerde ona göre uygun 
bir zamir aranır. İkinci olarak ta bu cümleciğin 
olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğuna bakılır ve 
seçeneklerde ona uygun bağlaç aranır.

Bu cümle fiille bitiyor. “Figure out” uyumak, yürümek, 
gibi nesnesiz kullanılabilen fiillerin aksine nesne ile 
kullanılan fiillerden olduğu için seçeneklerde isim 
cümlesi bulmamız gerek. Az önce de belirttiğimiz 
gibi fiilden sonra bir isim cümlesi gelmesi gerekir. A, 
D ve E bu yüzden elenir.

Hem B hem de C isim cümlesidir, o yüzden yapısal 
olarak sorudaki cümleyi tamamlayabilir. C seçeneği 
ilk bakışta “past tens” olduğu için soruyla yapısal 
olarak daha uyumlu görünüyor ama anlamsal olarak 
uymuyor. Doğru yanıt olan B kısaltılmış bir isim 
cümlesi olduğundan zamanını belli etmiyor.

Sorunun tam çevisi: Uzay çağı başladıktan sonra 
mühendisler aya nasıl insan gönderileceğini ortaya 
çıkarmak için çok çalıştılar.

Cevap. B 

2. AHMET-HE ilişkisine göre doğru yanıt C; çünkü 
buradaki “these birds” sorudaki “albatross” u, “them” 
ise denizcileri karşılıyor. Sorunun tam çevirisi: 
Denizciler arasında Albatros öldürmenin kötü şans 
getirdiğine dair bir inanış olmasına rağmen bu 
kuşlar denizciler tarafından etleri için avlanıyor.”

Cevap: C 

3. Burada bir isim cümlesi var. Bildiğiniz gibi isim 
cümleleri bir cümlenin nesnesidirler. O yüzden 
de fiilden sonra gelirler. Bu da seçeneklerde 
fiille biten bir cümle arayacağız demektir. Ancak 
ilk üç seçeneğin fiili de ‘that’ ile kullanılabilir. O 
zaman sırayla anlam testi yapacağız. Yalnızca 
A’daki bilgi, sorudaki bilgi ile anlamsal olarak ta 
örtüşüyor; Vejeteryanlar gururla, yemek tercihlerinin 
hayvanlara ve çevreye zarar vermediğini iddia 
ediyorlar.

Cevap: A 

ÇÖZÜM - 3
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4. Bu soruda iki ülkeden söz edildiği için AHMET-He” 
ilişkisine göre seçeneklerde “they” arayalım. Buna 
göre A, B veya D doğru seçenek olabilir. Sorudaki 
bilgi olumlu, çünkü birbirlerine yakın oldukları 
söyleniyor. Olası seçenekleri sırasıyla deneyelim. 
A seçeneğinde de “birbirleriyle kolaylıkla ticaret 
yapabilirler” deniyor. Bu anlamlı bir ifade. Bu 
nedenle diğer seçenekleri okumaya gerek kalmıyor. 
C ve E zaten soruyla zaman paralelliği taşımıyor.

Sorunun tam çevirisi: Endonezya ve Tayland, 
birbirlerine yakın ülkeler olduğu için birbirleri ile 
kolaylıkla ticaret yapabilirler.

Cevap: A 

5. Bu sorudaki “could” a bakarak umarım adaylar 
seçeneklerde geçmiş zaman bir cümle arayıp 
E seçeneğini işaretlememişlerdir. Bu “could” u 
sınavlarda hep böyle geniş zamanda ihtimal 
bildirmek amacıyla kullanıyorlar ama adaylar onu 
sadece “can” in geçmiş hali olduğunu sanıyor ve 
bulunduğu seçeneği eliyorlar.

Bu soruda her ne kadar öyle olmasa da, soru 
cümlesinin son sözcüğü “obesity” ye bakarak 
“isim + who / which..”tekniğini uygulayanlar C 
seçeneğine ulaşmış ve işaretlemişlerdir. Ancak 
buradaki “, which” ondan önce gelen kelimeyi değil, 
tüm cümleyi nitelemektedir. Yani bu cümle bilinen 
sıfat cümlelerinden farklı olan ve “contact clause” 
denen bir cümle türüdür. O nedenle de çevirisi şöyle 
yapılabilir;

Çok çeşitli tatlı yiyeceklerin yaygın bir obesiteye yol 
açma olasılığı, bugün pek çok sanayileşmiş ülkede 
karşılaşılan bir durumdur.

Benzer bir örnek olarak; “Yesterday, I missed the 
bus, which cost me 20 liras, because I had to take 
a taxi.”, cümlesi verilebilir. Burada “which”, “bus” 
sözcüğünü değil, virgülden önceki tüm cümleyi 
niteliyor. O yüzden, bu cümle “Dün bana 20 liraya 
malolan otobüsü kaçırdım.”, değil; dün otobüsü 
kaçırmam bana 20 liraya maloldu.”.anlamına gelir.

Cevap: C 
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6. Bu bölüm soruları pek çok tekniğin kullanımına 
imkân sağladığı için kolaydır. Sırasıyla, Ahmet-he, 
zıtlık-çokluk (most / but), zıtlık-olasılık (but / may-
can), isim + who / which / where / when, fiil + that / 
wh-, bunlardan bazılarıdır.

Bu soruda 2. tip if cümlesinin ilk kısmı var. İkinci 
kısmında “would” olur. Bu yalnızca C seçeneğinde 
var. Sorudaki “the brain”sözcüğü ile C seçeneğindeki 
“it” arasında Ahmet-he ilişkisi de var. Sorunun tam 
çevirisi: Eğer beyin daha basit olsaydı, onun nasıl 
çalıştığını anlayacak kadar zeki olamazdık.

Cevap: C 

7. Yine çok kolay bir soru. Ahmet-he’ye göre soruda 
“we” olduğu için öznesi “we” olan tek seçenek B 
doğru olabilir. Sorudaki “memories” in karşılığı 
bu seçeneğin sonundaki “them” olduğu için hem 
yapısal hem de anlamsal olarak doğru cevap budur. 
Sorunun tam çevirisi: Geçmişin acı hatıralarını kabul 
eder etmez onları normal karşılamaya başlayabiliriz.

Cevap: B 

8. Burada soruda “just because” bağlacı ile beraber 
olumsuz bilgi veriliyor. O zaman seçeneklerde 
olumsuz bir bilgi arayalım. İlk bakışta olumsuz cümle 
olarak A ve C görünüyor. Soruda küresel ısınmadan 
söz edildiği için A’daki “it” dolaylı da olsa bu küresel 
ısınmanın karşılığı oluyor. Bu, sorudaki cümle ile 
bu cümle arasında olumsuz bilgi içermelerininin 
dışında, yani anlamsal bağları olması dışında 
“global warming-it” yardımıyla sağlanan bir yapısal 
bağ da olduğunu gösteriyor. O nedenle önce onu 
anlam testine sokmak gerekiyor. A’da “Küresel 
ısınma sırf çevre ile ilgili konuşmaların ana konusu 
haline geldiği için sanayi kirliliği ortadan kalktı 
denemez”, deniyor. O zaman soruyla yapısal bağı 
olmayan C’yi okumaya gerek kalmıyor. Sorunun 
tam çevirisi: Küresel ısınma sırf çevre ile ilgili 
konuşmaların ana konusu haline geldi diye sanayi 
kirliliği ortadan kalktı denemez.

Cevap: A 
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9. Bu sorunun öznesi “people” olduğuna göre Ahmet-
he tekniğini uygular ve seçeneklerde “they” ararsak 
B, C ve D’yi kolayca eleriz. Sorudaki “although” 
bağlacı A veya E’de buradaki bilginin tersini 
arayacağız anlamına geliyor. Şifreli kanallara 
çok para ödemekten şikâyet etmelerine rağmen, 
cümlesini A seçeneğindeki “üyeliklerini iptal etmeleri 
bekleniyor” cümlesi tamamlayamaz. E’deki “başka 
seçenekleri olmadığı için bunu kabul ediyorlar” 
ise anlamlı oluyor. Sorunun tam çevirisi: Şifreli 
kanallara çok para ödemekten şikâyet etmelerine 
rağmen, başka seçenekleri olmadığı için bunu kabul 
ediyorlar.

Cevap: E 

10. Bu sınavlarda “will” “1. tip if” cümlelerinde sıkça 
kullanılır. O nedenle önce B’yi sonra “if not” anlamına 
gelen “unless” ile başlayan E seçeneğini anlam 
testinden geçireceğiz. Buna göre B seçeneği doğru 
olamaz, çünkü bildiğimiz “if” cümlelerinde “have V3” 
fiili kullanılmaz. Soruda olumsuz bir durumdan söz 
edilmiş. “Unless” bağlacı tam da böyle durumlar 
içindir. Burada Afrika ülkelerinin faydacı bir yaklaşım 
göstermedikleri sürece anlaşmazlığın devam 
edeceği söyleniyor. O zaman diğer seçenekleri 
okumaya gerek kalmıyor.

Cevap: E 

11. Seçeneklerin dört tanesi sıfat cümlesi olduğuna 
göre bunlardan bir tanesi doğrudur. İsimle biten 
cümlenin sonuna ismin türüne göre who / which 
/ where veya when ile başlayan bir cümle gelir. 
Burada isim “countires” olduğuna göre bir yer ismi. 
Bu durumda D seçeneğindeki “where” bağlacı ile 
başlayan cümle biçilmiş kaftan oluyor. B’deki “in 
which” te “where” e rakip olurdu ama devamındaki 
“case” sözcüğü olmasaydı. Hem sorudaki hem de 
bu seçenekteki bilgilerin olumsuz olması da doğru 
seçeneği seçtiğimizi göstermektedir. Sorunun tam 
çevirisi: İklim değişikliğinin en kötü etkileri hemen 
hemen kesinlikle nüfusun yarıdan fazlasının kendi 
yetiştirdiği ürüne gereksinim duyduğu yoksul 
ülkelerdeki gıda üretimi üzerine olacak.

Cevap: D 
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12. Soruda Daniel Defoe’den söz ediliyor. O zaman 
seçeneklerde öznesi “he” olan bir cümle bulacağız. 
Bu yalnızca A’da var. Bu cümleyi “Daniel Defoe 
ölmeden önce, diye çevirebiliriz. Bu durumda bu 
soruyu bu olaydan önce olmuş olan bir eylemi 
anlatan ve fiili “past perfect”, yani “had + V3” olan 
bir cümle tamamlayabilir. Şimdi A seçeneğinin fiiline 
bakalım. Evet fiil aradığımız fiil. Önce onu anlam 
testinden geçirelim. 

Defoe ölmeden önce Robinson Crusoe da dâhil 
pek çok kitap yazmış. O zaman diğer seçenekleri 
okumaya gerek yok. Onları okumadan yapamam 
diyenler bundan vazgeçene kadar bu sınavlardan 
istedikleri notu almakta zorlanabilirler. Tereddüt 
beynin en büyük düşmanıdır. “Over-thinking our 
problems doesn’t necessarily solve anything. 
Often, this only makes things worse as we become 
increasingly hesitant and confused.”, sözü ünlü bir 
düşünüre aittir. Sorunun tam çevirisi: Daniel Defoe 
öldüğünde Robinson Crusoe da dahil birçok kitap 
üretmişti.

Cevap: A 

13. Sorudaki cümle olumlu bilgi içerdiği için C ve 
E seçeneğini eleyebiliriz. Bu nedenle önce A 
seçeneğini anlam testine sokalım. Buna göre 
yardımlaşmanın amacı diğerlerine daha iyi bir yaşam 
sağlamak olduğu için yardıma ihtiyaç duyanlara bir 
parça ilgi göstermen övgüye değermiş. Bu anlamlı 
bir bilgidir. Bu cümleyi yapısal olarak ta doğru kılan 
şey, yukarıdaki 10. maddede söylendiği gibi içinde 
giriş cümlesi öğelerinden “some” olması. Sorunun 
tam çevirisi: Hayırseverliğin amacı, başkaları için 
hayatı daha iyi hale getirmek olduğundan, kendi 
çıkarlarınızdan bir kısmını, ihtiyaç sahibi kişilerin 
yararına feda etmek övgüye değerdir.

Cevap: A 

14. Burada yukarıdaki 4. maddede açıklanan durum 
var. Ama kural ters yönlü işliyor. Yani seçeneklerde 
bu defa yer ismi ile biten bir cümle arayacağız. Bu 
ismin adı şanı bilinen bir yer olması gerek, çünkü 
ondan sonra virgül gelmiş. Bu sıfat cümlesi “extra 
information clasue” da denilen “non-defining relative 
clause”. O nedenle de sıfat cümlesi ile nitelenen 
isimden sonra virgül, ondan sonra da who / which 
/ where / when den birisi ile başlayan sıfat cümlesi 
gelir. Şöyle ki;
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John’s mother, who lives in Scotland, has 6 
grandchildren.

My friend John, who went to the same school as 
me, has just written a best-selling novel.

I’ve just come back from London, where John lives..

Yesterday I met a woman named Susan, whose 
husband works in London.

Bu soruda, turistlerin anlatılan etkinlikleri 
yapabileceği bir yer ismiyle biten bir cümle 
bulmak gerekiyor. Yer ismi ile biten iki seçenek 
var; A ve D. İkisi de virgülle kullanılan özel isim. 
Efes harabelerinde kayak yapılıp yelkenliye 
binilemeyeceğine göre doğru cevap D olmaktadır.

Sorunun tam çevirisi: Türkiye, özellikle ziyaretçilerin 
yürüyüş, yürüyüş, yelken, at binme, kayak ve daha 
pek çok şey yapabilecekleri Karadeniz ve Doğu 
Anadolu bölgelerinde heyecan verici açık hava 
etkinlikleri sunmaktadır.

Cevap: D 

15. Bu soruda da birden fazla yapısal ipucu var. Ahmet-
he ilişkisine göre seçeneklerde, bu tekniği de ters 
yönde çalıştırarak sorudaki “its” in karşılığı olan bir 
isim bulacağız. Avrupa’nın karışması (interfeing) 
söz konusu olduğuna göre bu bir yer adı, ve tekil 
bir isim. Böyle bir özne sadece C seçeneğinde 
var; Kuzey Afrika. Sorudaki “even before” zaman 
bağlacı, ondan sonra gelen cümlede olumsuz 
bir bilgi verildiği için ondan önce de olumsuz bir 
bilgi verildiğini gösteriyor. Bu da bu sorunun ikinci 
yapısal ipucu. C seçeneğinde bu da var. Kuzey 
Afrika Avrupa içişlerine karışmaya başlamadan 
önce bile pek çok ciddi sorun yaşıyormuş. Buradaki 
“many” de bu sorunun üçüncü yapısal ipucu. Yani 
bu cümlenin giriş cümlesi olduğunu gösteriyor. 
Daha önce de söylediğimiz gibi ilk 35 soru genellikle 
bir paragrafın ilk cümlesinden alınarak oluşturulmuş 
olan soruları oluyor. İlk cümlelerde genellikle a / an’li 
kelime, some, any, many, most, much, one, several 
gibi zamirler oluyor. Dahası D ve doğru seçenek 
hariç diğer seçeneklerde olumlu bilgi veriliyor. 
Bize “before” bağlacından dolayı olumsuz bilgi 
gerekiyor. Sorun tam çevirisi: Kuzey Afrika, Avrupa 
yerel ilişkilerine müdahale etmeden önce bile ciddi 
sıkıntılar yaşıyordu.

Cevap: C 
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16. Bu soruda güneş enerjisi ile ilgili olarak olumlu 
bir bilgi veriliyor. O nedenle genellikle iki olumsuz 
cümleyi bağlayan A ve E’deki bağlaçlar ve buradaki 
olumsuz bilgiler, bu seçenekleri devre dışı bırakıyor. 
C ve D’deki zıtlık bağlaçları ise olumlu bilgiler içerdiği 
için soruyla zıtlık oluşturmuyor ve eleniyorlar. Geriye 
“if” bağlacı ile başlayan seçenek kalıyor. Sorudaki 
“can” ihtimal bildirdiği için “if” cümlelerinde sıkça 
kullanılır, çünkü bu bağlaçlar zaten ihtimal belirtmek 
için kullanılır. Şöyle ki;

If it rains, we’will stay at home this evening = Bu 
akşam yağmur yağarsa evde kalacağız.

B seçeneğinde ayrıca sorudaki gibi a / an’li 
kelimelerin olması da bunun eksik cümle olduğunu 
gösteren üçüncü yapısal ipucudur. Sorunun tam 
çevirisi: Bir bölge eğer yeterli miktarda ve düzenli 
olarak güneş alıyorsa, güneş enerjisi elektrik 
üretmek için ekonomik bir yol olabilir.

Cevap: B 

17. Soruda bağlaç olmadığı için burada bağlaç 
bilgimizden yararlanamıyoruz. Elimizde özne “we” 
ile cümlenin olumlu olduğu bilgisi var. Ahmet-he 
ilişkisine göre yine “we” ile başlayan bir seçenek 
doğru olabilir. Buna göre D ve E seçeneklerini mercek 
altına alabiliriz. Bu seçeneklerde ikinci bir yapısal 
ipucu olarak giriş cümlelerine özgü sözcük taşıyıp 
taşımadıklarına bakalım. Bunlardan D’de yok ama 
E’de “a newspaper” olarak var. Bu cümledeki bilgi 
olumluysa doğru cevap bu olabilir. Burada “Elimize 
ne zaman bir gazete alsak veya televizyonu açsak”, 
deniyor. Bu olumlu bir bilgidir. O zaman aradığımız 
seçenek budur. D’deki bilgi “as” bağlacından ve 
zorunluluk bildiren “have to”dan dolayı olumsuz bilgi 
içeriyor. O zaman soruda olumlu bilgi verildiği için D 
seçeneği elenir, çünkü sebep bağlaçları genellikler 
iki olumsuz cümleyi bağlar.

Sorunun tam çevirisi: Elimize ne zaman bir gazete 
alsak veya televizyonu açsak hava kirliliği, işsizlik 
ve enflasyon konusunda bilgi ve gerçeklerin 
bombardımanına tutuluruz.

E seçeneğindeki bilgi kulağa olumsuz gibi gelebilir. 
Bunlar haberlerin içeriği ile ilgili. Bombardımana 
tutulmak, çok sayıda bu tür haberle karşılaşmak 
demektir. Yani bu tür haber izlemek demektir. 
O nedenle haber izleme eylemini olumlu kabul 
ediyoruz.

Cevap: E 
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18. Zıtlık bildiren belirteç cümleleri bu sınavların ilk 
25 sorusu içinde 4-5 kez karşınıza çıkmaktadır. 
Bu nedenle zıtlık bağlaçlarını ve işlevini iyi bilmek 
önemlidir. Kısaca belirtmek gerekirse, birleşik yapılı 
bu cümleleri oluşturan iki cümleciğin her birinde 
“many-few, much-little, hot-cold, in the past-now” 
gibi birbirinin tersi iki kavram olur. “Although” ile 
başlayan bu soruda düşen pamuk fiyatları için 
“fell dramatically ifadesi kullanılmış. Dolayısı ile 
seçeneklerde bulunan cümlelerde bunun karşılığı 
olabilecek olumlu bir ifade aranmalıdır. Bu bilgi 
“Piyasa o kadar hızlı büyüdü ki karlar artmaya 
devam etti.”, denilen B seçeneğinde bulunmaktadır.

Cevap: B 

19. Bu soruya “Ahmet-he” tekniğine göre bakarsak 
sorunun öznesi “students” in karşılığı olan “They” 
in yalnızca C seçeneğinde olduğu görülür. Soru 
çözümlerinde bu şekilde öncelikle soru ile doğru 
cevap olma ihtimali olan bir seçenek arasında yapısal 
bir bağ kurulduktan sonra anlam olarak ta birbirlerini 
tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmalıdır. Önce 
anlamdan gitmek sizi bütün seçenekleri okumak 
zorunda bırakır. Bu da size sınavlarda çok değerli 
şey olan zaman kaybettirir. Soru ve C seçeneğine 
göre, Ortaçağ üniversitelerinde öğrencilerden, 
eğitimlerinde ilerlerken, aynı zamanda topluluk 
karşısında konuşma becerilerini de geliştirmeleri 
beklenirmiş.

Cevap: C 

20. Yine ilk başlıkta yapısal bir ipucu görülmeyen bir 
soru ile karşı karşıyayız. Bölgede, yoksulluk ve 
siyasi istikrarsızlıktan kaynaklan korkunç gelişme 
gereksinimleri var, diye biten bu birleşik cümlenin ilk 
kısmında Ahmet-he kuralına göre bu bölgenin ismi 
bulunmalıdır. Bu tüm seçeneklerde var, o nedenle 
seçenekleri okumaya A’dan başlamak gerekir. 

“While” bu sınavlarda zaman cümlesi bağlacı 
olmaktan çok zıtlık bildiren bir bağlaç olarak 
kullanılmaktadır. Soruda olumsuz bir durumdan 
söz edildiği için A seçeneği içinde olumlu bir durum 
aranabilir. Burada son 20 yılda Güney Amerika’daki 
gelişme hızının çok etkileyici olduğu söyleniyor. Bu 
nedenle A seçeneği doğru cevap olur. 

Böyle durumlarda adayların sınav sırasında kalan 
dört seçeneğide okumak gibi bir taktik hataları 
olmaktadır. Soruların yaklaşık %20’sinin A seçeneği 
olduğu düşünülürse, bu hata adaylara çok zaman 
kaybettirir.

Cevap: A


