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CÜMLE TAMAMLAMA SORULARI

1. Bu soru da çok kolay, çünkü “isim + who / which / 
that / where / when” kalıbına uyuyor. Seçeneklerde 
güneş ışınlarındaki enerjiyi emen ve onu besine 
çeviren bir şeyin ismi ile biten bir cümle arayacağız. 
Biyoloji bilen herkes bunun fotosentez yapan 
bitki yaprakları olduğunu bilir ve E seçeneğindeki 
son kelime “leaf” a bakarak onu işaretler. Onu 
bilmeyenler için daha basit bir yöntemimiz var. İlk 13 
soru ile bu bölüm soruları genellikle paragrafların ilk 
cümlelerinden alındığı için içlerinde a / an’li kelime 
veya some, many, much, must, several gibi belirsiz 
zamirler oluyor. Bunlardan C’de “some” E’de de iki 
tane “a / an”li kelime var. Büyüme (growth) güneş 
ışınlarını alacak bir yapı olmadığına göre C’nin 
yanlış, E’nin ise doğru seçenek olduğunu kolayca 
söyleyebiliriz.

Cevap: E 

2. Burada teklifin parlamentoda kabul edileceği 
kuşkulu, deniyor. Daha önce zıtlık bağlaçları 
dışındaki tüm bağlaçlar iki olumlu veya iki olumsuz 
cümleyi bağlar, demiştik. Soru da “kuşkulu” dendiği 
için olumsuz bir bilgi var. Yine olumsuz bir cümlenin 
bu bilgiyi tamamlaması gerekir, çünkü seçeneklerde 
olumlu bilgi içeren herhangi bir zıtlık bağlacı yok. 
While ve whereas eş anlamlı olup, “but” gibi zıtlık 
değil, daha çok karşılaştırma bildirirler. Geriye 
bağlacı uygun olabilecek üç seçenek kalıyor; A, 
B ve C. Bunlardan ilk ikisi olumsuz bilgi içeriyor. 
Üstteki sorunun çözümünde giriş cümlelerine ait 
olan bir takım sözcüklerden söz etmiştik. Bunlardan 
biri yani a / an’li kelime “a tax increase” B’de var. O 
zaman önce onu anlam testinden geçirelim. Burada 
yasa teklifinin kabul edilmesinin neden kuşkulu 
olduğu anlatılıyor. Bu teklif vergi artışı olarak 
algılanabilirmiş. Buradaki “would” daha önce de 
belirttiğimiz gibi present ihtimal bildirir, yani geçmişle 
ilgisi yoktur. Bu durumda A seçeneğini okumaya 
bile gerek kalmıyor. Unutmadan söyleyelim; bu 
sınavların özellikle bu bölümlerinde “becasue, since 
ve as” sebep bağlaçları genellikle ikisi de olumsuz 
bilgi içeren cümlecikleri bağlamaktadır.

Cevap: B 
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3. Derslerimizde yorulan öğrenci arkadaşları 
rahatlatmak için birkaç defa biraz şaka biraz 
ciddi olarak “soruda fiil “is” ise seçeneklerde “it” 
arayın” diye açıklama yaptık. Sonra baktı ki şaka 
gerçek oldu, bu ilişki pek çok soruda karşımıza 
çıkar oldu. Bütün yapısal bağ gösteren ilişkiler çift 
yönlüdür. Yani burada “it” sorunun kendisinde. O 
zaman seçeneklerde “is” arayacağız. Bu A ve D 
seçeneklerinde var. İki seçeneğin öznesi de tekil 
varlıklar. İlki “kültür” terimi ikincisi ise “dil’. İkisi de 
az önce söylediğimiz giriş cümlesi özelliklerine 
sahip. D’de “the most” var. A’daki tırnak içindeki 
ifade de, bu cümlenin giriş cümlesi olduğuna işaret 
ediyor. Özne sonraki cümlelerde açıklanacak bir 
terimi gösteriyor. Soruda “refer to” fiili yardımıyla bu 
açıklama yapılıyor. O zaman doğru seçenek budur.

Cevap: A 

4. Bugüne kadar “Virgülden sonra “but” gelebiliyorsa 
virgülden önce de “although” gelebilir, diyerek 
çözmeye başladığımız pek çok soruda bu 
tespitimizin doğru olduğunu gördük. Burada da 
virgül bizi “although” ile tam olarak bire bir eş anlamlı 
olmasa da ona çok benzeyen B’deki “whereas” “ile 
D’deki “while” ile başlayan cümleler-den birinin 
doğru olabileceğini göstermektedir. Bunlardan 
hangisinin öznesi, sorunun öznesi “modern 
Grand pianos”a benziyorsa doğru seçenek odur. 
D seçeneğindeki “early pianos” aradığımız özne 
oluyor. Buna göre bir de anlam testi yapalım. Eski 
piyanolar büyük ölçüde ahşaptan yapıldıkları için 
hassas bir sesleri varken büyük modern piyanolar 
metal kasaları ve daha ağır telleri olduğu için çok 
daha fazla ses çıkarabiliyorlarmış. 

Cevap: D 

5. “Rusya’nın uzay teknolojisi Amerikanınkinden 
daha basit ama”, diye başlayan bu cümleyi 
olumlu bir bilginin olduğu, fiili geniş zaman olan 
ve içinde Ahmet-he’ye göre “it” olan bir cümle 
bulalım. Ahmet-he, en kolay uygulanan tekniktir, 
çünkü seçeneklerdeki öznelere bakmak yeterlidir. 
“It”i hemen B’de görüyoruz. Buradaki “still”, bize 
“Although / still” ilişkisini de gösteriyor. Buradaki 
“manage” ve “reliably” sözcükleri de olumlu bilgi 
veriyor. Buna göre Rus uzay teknolojisi yine de 
güvenli şekilde çalışıyormuş.

Cevap: B 
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6. Buradaki çözüm biraz daha zor gibi görünüyor. 
Soruda olumsuz bir cümle var. Fiili geniş zaman. 
Aynı özelliklere sahip seçeneklere bakalım o 
zaman. A, C, D ve E’deki seçenekler zaman 
uyumsuzluğundan elenir. Elde doğru olabilecek 
tek seçenek olarak B kalır. O zaman iyice emin 
olmak için anlam testi yapalım. Çünkü nadiren de 
olsa bazen zaman uyumu olmayabiliyor. Avrupa 
Merkez Bankası faiz oranlarını arttıramıyormuş, 
çünkü Euro Bölgesi’nin iki büyük ekonomisi Fransa 
ve Almanya’nın büyümeyi teşvik edebilmesi için 
faizlerin düşük olması gerekiyormuş. O zaman B 
seçeneği anlam olarak ta doğru seçenek.

Cevap: B 

7. Yardımcı fiiller, adı üstünde, bize soruların 
çözümünde çok yardım ederler. Burada G8’ler 
tarafından verilen yardım paketi boşa gidebilir, 
deniyor. Yani “may” yardımıyla bir ihtimalden söz 
ediliyor. Bu yardımcı fiil “if” cümlelerinde sıkça 
kullanılır, çünkü “if” cümleleri zaten ihtimal belirtir. 
Yalnız burada olumsuz bir bilgi veriliyor, yani 
yardımın israf edileceği söyleniyor. O zaman yine 
olumsuz bir bilginin bulunduğu bir “if” cümlesi olması 
gerek aradığımızın. Çünkü zıtlık bağlaçlarının 
dışındaki bağlaçlar genellikle iki olumlu veya 
iki olumsuz cümleyi bağlar demiştik az önce. 
Bu “unless” olarak D seçeneğinde var. Burada 
“Sahra güneyi Afrikası’nda kamu harcamalarının 
yönetiminde gelişmeler olmazsa, deniyor. O zaman 
tabii ki G8’lerin yardım paketi boşa gider. İlk üç 
seçenek zaten zaman uyumu olmadığı için elenir. 
But-may / can ilişkisini hatırlayıp E’yi işaretleyen 
arkadaşlar yanlış yaparlar, çünkü burada sorudaki 
olumsuz bilgiye karşın olumlu bir bilgi yok. Yardımın 
koşula bağlanması yardım alan ülkeler için olumlu 
bir durum değildir. Bu yoldan gidildiğinde de yine 
doğru seçenek olarak D ile karşılaşıyoruz.

Cevap: D 

8. İsimle biten bu cümleyi, bu ismi niteleyen bir sıfat 
cümlesi tamamlayacak ki bu 4 seçenekte da var. 
Soruda olumlu bir bilgi verildiği için, zaten “unless” 
bağlacı ile başlayan bir cümle burada uymaz. 
“Countries” bir yer ismi olduğu için yapısal olarak 
soruyla ilişkisi olma ihtimali en yüksek olan seçenek 
B’dir. Buna göre dünya çapında yapılan piyasa 
araştırması bazı ülkelere birkaç yıl öncesine kadar 
kimsenin ilgilenmediği futbolun şimdi milyonları 
kendine çekmiş olduğunu gösteriyormuş.

Cevap: B 
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9. Burada “virgülden sonra but veya which” gelir, 
kuralına göre yapısal olarak A veya C doğru 
olabilir. However, but”ın eş anlamlısıdır. Ancak 
C’deki cümle –miş’li geçmiş zaman (had + V3) 
olduğu için sorudaki “could have V3” fiili ile zaman 
uyumuna sahip olsa da kullanılamaz. Çünkü had + 
V3 yalnızca V2 fiillerle kullanılabilir. Bunun nedeni 
geçmiş bir olaydan önceki bir başka olayı anlatmak 
için kullanılmasıdır. Örnek;

Tom- Would you like some tea?

Tim- No thanks. I had drunk tea before I came (V2) 
here. (Teşekkür ederim, buraya gelmeden önce çay 
içmiştim.)

Bu durumda tek doğru cevap A kalıyor. Burada 
“Yönetim yakın zamana kadar maaşlara hatırı sayılır 
bir artış yaparak işçilerle barış yapabilirdi, ama bu 
artık kolay bir seçenek değil”, deniyor. Görüldüğü 
gibi bu cümlenin fiili ile sorununki ile uyumlu değil. 
Çünkü iki olay da farklı zamanlarda. “But” bağlacı 
birbirinden farklı şeyleri bağlar. Bu, iki farklı varlık 
olabileceği gibi biri olumlu diğeri olumsuz olay veya 
farklı iki zamanda meydana gelen iki olay olabilir.

Cevap: A 

10. Boşluk virgülden sonra ise ne yapıyorduk? 
seçeneklerde “but” veya “which” ya da bunların 
eş anlamlıları ile başlayan cümle olup olmadığına 
bakıyorduk. Buna göre yapısal olarak soru ile B 
seçeneği arasında bir ön bağlantı kurmak mümkün. 
Şimdi de iki cümlenin anlamsal olarak ta birbirine 
bağlılığını test edelim. Burada “En güzeli Bilboa’da 
bulunan ve yakın zamanda (açılmış) en şaşırtıcı 
müzeler, sanat eserlerinin kendileridir”, deniyor. 
Kulağa çok hoş gelemese de doğru cevap bu. 
Çünkü A ve D seçeneklerinin fiilleri geçmiş zaman. 
C ve E, D gibi sebep bildiren cümleler. Normal 
koşullarda sebep cümleleri, tam bir cümleden önce 
veya sonra gelir, tam cümlenin öznesinden sonra 
araya virgülle sokulmaz. Şöyle ki;

I want to go home because I feel ill. (Hasta olduğum 
için eve gitmek istiyorum), cümlesi normalde,

I, because I feel illl, want to go home., şeklinde 
söylenmez. Ayrıca yukarıda söylediğimiz gibi sebep 
bağlaçları genelde iki olumsuz durumu bağlıyor, 
açıklamasına göre C ve E eleniyor. Çünkü bu 
cümlelerde olumlu bilgiler var.

Cevap: B 
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11. Buradaki özne “no one event” tekil. O zaman 
seçeneklerde bunun karşılığı olarak “it” arayalım. Bu 
yine yalnızca tek seçenekte var; C. Onunla beraber 
okunduğunda sorudaki cümlede “Ne kadar şaşırtıcı 
olursa olsun, hiçbir olay ABD kadar kalabalık bir 
ülkede siyaseti tekrar düzene sokamaz.”, deniyor. 
Ahmet-he tekniği dışında bu soruyu “virgülden sonra 
but veya which gelir”, kuralına göre de yapabilirdik. 
Seçeneklerde “but” yok ama onun eş anlamlısı olan 
“however” var. İkinci çözüm yolu da yine aynı yere 
çıktı. O zaman bu seçenek kesin doğru. Bir teknik 
kullanıp ta bizim yukarıda Ahmet-he’den sonra 
yaptığımız gibi cümleye anlam veremediğimiz 
durumlarda böyle ikinci bir yapısal ipucu bularak 
seçtiğimiz seçeneğin doğruluğundan iyice emin 
olabiliriz.

Cevap: C 

12. Sorudaki cümle ile doğru seçenek arasındaki 
yapısal bağlantıyı gösteren bütün formüller çift 
yönlüdür. Yani boşluk bazen burada olduğu gibi 
cümleden sonra değil önce gelebilir. Bu durumda 
formül tersine işler. Yani “isim + who / which / where” 
tekniğine göre şimdi seçeneklerde who / which ile 
başlayan değil bir isimle biten cümle arayalım. Böyle 
bir cümle yok. O zaman bu “who” sıfat cümlesinde 
kullanılan “who” değil. Birde “Fiil + THAT / Wh-” 
formülümüz var. Fiille biten cümleden sonra fiiline 
göre THAT veya Wh-“li bir bağlaçla başlayan isim 
cümlesi gelebilir. Kuralı tersine işletirsek fiille biten 
bir seçenek bulmamız gerek. A, B ve E fiille bitiyor. 
B olamaz, çünkü “it” ile başlayan isim cümlesi “that” 
ile devam eder. Burada ise “who” var. İsim cümleleri 
nesne konumunda olduğu için ve E’de nesne olarak 
zaten “it” olduğu için bu da yanlış. Geriye A kalıyor. 
Soruyu bununla beraber okuyalım. “Dünyadaki 
ilk iş bilgisayarını kimin yaptığını herkes bilir.”. Altı 
çizili bölüm isim cümlesidir. Ve cümlede nesne 
konumundadır.

Cevap: A 

13. Yine cevabın kolaylıkla bulunabildiği bir soru. 
Sorudaki “he” nin seçeneklerde da karşılığı olması 
gerekir. Bu yalnızca D’de var. Zaman uyumu 
açısından da bu cümle doğrudur. Burada birisi 
için “Geçmiş yüzyılın temel gerçeklerini göz ardı 
ettiği için, gerçeğin bozuk bir resmini gözler önüne 
seriyor.”, deniyor.

Cevap: D 
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14. Yine çoğul bir özne ile başlayan bir soruyla karşı 
karşıyayız. O zaman seçeneklerde “they” arayalım. 
Bu defa “they” iki seçenekte var; B ve C. Soruyu 
özneden itibaren okumaya devam edelim. Zıtlık 
bağlacı “although” ile başlayan bu cümle yapı 
olarak olumlu. O zaman onu tamamlayacak olan 
cümlenin olumsuz olması söz konusu. B’deki “best” 
onu olumlu yapıyor. C’deki “less valid” ise olumsuz. 
Sorudaki zıtlık cümlesini o zaman yapısal olarak C 
tamamlar. Buna göre, zekâ testleri okul notları için 
iyi bir göstergeymiş ama iş başarısını gösterme 
konusunda pek işe yaramıyorlarmış.

Cevap: C 

15. Özne hem tekil hem de çoğul olduğu için 
burada Ahmet-he tekniğini kullanamıyoruz. Bu 
sınavlarda sebep bildiren since, because, as vb. 
cümleler karşımıza genellikle olumsuz cümlelerle 
çıkmaktadır. Yani bu bağlaçlar genellikle olumsuz 
bir olayın sebebini gösteriyorlar. Sorudaki because 
cümlesinin fiili olan “is” e bakarak seçeneklerden 
A, C ve E’yi eleyelim. D’deki “could” bu sınavlarda 
“can”in geçmiş hali “could” olarak değil de “present” 
ihtimal bildiren bir yardımcı fiil olarak kullanılır. O 
nedenle onu could’un past’ı deyip elemeyelim. 

Burada öyle yapsaydık işimize gelirdi. Çünkü o 
zaman seçenekleri teke indirirdik. Ama bu bilgi 
önemlidir. Yani “could” bu sınavlarda geçmiş değil 
geniş zaman bir yardımcı fiil olarak çok daha sık 
kullanılmaktadır. D burada doğru değil. Çünkü “no” 
ile “fail” sözcüklerinin ikisi de olumsuz ama beraber, 
yani iki eksi bir artı eder kuralına göre, olumlu bir 
durumdan söz ediyorlar. Bu durumda “because 
cümlesi kendisi olumsuz olduğunda olumsuz 
bir cümle alır”, kuralına göre B tek cevap olarak 
kalıyor. Buna göre işsizlik artıp maaşlar düştüğü 
için Amerikalılar ekonominin durumu hakkında 
kaygılanıyorlarmış.

Cevap: B 
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16. Yukarıda “fiil + THAT / Wh-” formülü ile ilgili 
yaptığımız açıklama burada da geçerli. O zaman 
fiille biten bir cümle arayacağız. Bu cümle içinde 
ayrıca sorudaki “it” in yerini alacak tekil bir özne 
olmalı. Seçeneklerden yalnızca A ve E fiille bitiyor. 
Ancak E’deki fiil geçmiş zaman. Sorudaki fiil 
(produces) ise geniş zaman. O zaman yapısal olarak 
soruya bağlanabilecek tek seçenek A’dır. Burada “it” 
in karşılığı olan “terrorism” ismi de var. Buna göre 
terörizmin en önemli etkisi hedef aldığı ülkede milli 
dayanışmanın oluşmasına yol açmasıymış.

Cevap: A 

17. Bu soruda bir sanatçı, Newyork kenti, eleştirmenler 
ve bir sanat eserinden söz ediliyor. Özne çoğul. 
B’de onun karşılığı olan “they” var ama fiillerin 
zamanı uymuyor. Aynı şeklide A ve E’nin de fiilleri 
geçmiş zaman. D’nin öznesi “he”. Bu sorudaki 
Luhrmann’nın karşılığı olabilir. Fiillerin zamanı 
da uygundur. Bu seçenek yapısal olarak doğru 
olabilir. La Bohem’in opera olduğunu bilenler için 
bu seçeneğin sonundaki “this opera” sözü de soru 
ile sağlam bir yapısal bağ kuruyor. Newyork’lu 
eleştirmenler ne düşünürse düşünsün, Luhrmann 
bu operaya yeni bir nefes vermiş. 

C’deki “will have V3” fiil, ancak “by + zaman belirteci” 
veya “by the time + cümle ile beraber kullanılır. Bu 
cümlenin fiili geniş zaman olur. Şöyle ki;

I will have finished the report by tomorrow.(Raporu 
yarına kadar bitirmiş olacağım.)

I will have finished the report by the time the 
manager turns back. (Raporu müdür dönene kadar 
bitirmiş olacağım.)

Cevap: D 

18. Bu soruda film yapımcısı olmadan önce bir 
şey yapan bir kişiden söz ediliyor. O nedenle 
seçeneklerde Ahmet-he’nin Ahmet’ini arayacağız. 
Bu isim A ve C’de ““The director of the Titanic”, 
olarak, D’de ise “The film’s director” olarak var. A 
ve D seçeneklerindeki fiillerin zamanı sorudaki ile 
uyumlu değil. O zaman yapısal bağ açısından tek 
doğru olarak C kalıyor. Titanik filminin yapımcısı 
daha önce batık gemilere dalan bir dalgıçmış.

Cevap: C 
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19. Yine pek çok adayın bilemeyeceği sözcüklerle dolu 
bir soru. “Tutum araştırması yapan araştırmacılar 
ne zaman araştırmaya katılanlara bir soru sorsalar, 
“diye başlayan zaman cümlesi geniş zamanla 
kurulmuştur. Fiil (ask) tır. Bu durumda ana cümle 
ya yine geniş zaman yada gelecek zaman olur. 
Yalnızca B ve E seçeneklerinde fiil geniş zaman’dır. 
E seçeneği “will” de içermektedir. Sadece buna 
bakarak doğru cevabın bu olduğuna karar verebiliriz.

Anlamsal olarak bakarsak, B seçeneği “bu özellikle 
bir kişinin tutumu yaygın normlara ters düştüğünde 
böyle olur” ifadesi soruda bir yargı olmadığı için 
onu anlamlı bir şekilde tamamlayamamaktadır. E 
seçeneğindeki “Katılımcıların gerçek duygularını 
açığa çıkarma konusunda isteksiz olma ihtimalleri 
vardır” ifadesi ise soruyu hem yapı hem de anlam 
yönünden tamamlamaktadır. Burada geçen 
“reluctant” sözcüğünün eş anlamlısı “unwilling”, zıt 
anlamlısı “eager ve willing” te mutlaka bilinmesi 
gereken sözcüklerdir. Kelime ezberlerken iyi bir 
düzeye geldiğinizi anlamanın ölçüsü, bir kelimenin 
Türkçe karşılığını sözlükten bulup ta listenize 
eklemek istediğinizde, İngilizcedeki daha önce 
ezberlemiş olduğunuz eş anlamlısının aklınıza 
gelmesidir.

Cevap: E 

20. İngiltere’de beyaz işçi sınıfının ırkçı duygular 
beslediği genel bir kanıdır., diye başlayan bu 
cümlede de olumsuz bir durum var. Bu nedenle 
sorunun devamındaki cümlenin bir sebep cümlesi 
olma ihtimali var. İlk değerlendirmeye bu yüzden B 
seçeneğinden başlıyoruz. Bu işçi sınıfı Asya’dan 
yapılan göçten doğrudan etkilenen kişilermiş. 

Burada öncelikle yapısal bir ipucu kullanmak ta 
mümkün. Seçeneklerde Ahmet-He tekniğine göre 
sorudaki “members of the white working class” 
isminin karşılığı olabilecek “they” aranırsa bunun 
B, D ve E’de olduğu görülür. B anlam olarak doğru 
oluyor. Unless, ten önce anlam veya yapı olarak 
olumsuz bir cümle geleceği için D doğru olmaz. 
E’deki WHETHER’den önce fiil gelmesi gerekir ama 
soru fiille bitmiyor.

Cevap: B


