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CÜMLE TAMAMLAMA SORULARI

1. Doğa belgesellerinin popülerliği sayesinde, diye 
başlayan bu soruda olumlu bir olaydan veya 
gelişmeden söz eden bir cümlenin geleceği bellidir. 
Genel kültürümüzden bu belgesellerin insanların 
çevreye olan duyarlılığını arttırmış olacağı 
sonucuna varıyoruz ve D yi işaretliyoruz. Ayrıca, 
geçmişte yapılan ama sonucu şu anı etkileyen 
olaylar “present perfect” tensle anlatıldığından bu 
yapıyı içermeyen B,C,ve E seçeneklerini eliyoruz. 
Kalan seçeneklerden D soruyu anlamsal olarak A 
dan çok daha iyi tamamlamaktadır.

Cevap: D 

2. İlk bakışta çözümü öncekilere göre biraz zor 
görünen bir soru ama gerçekte öyle değil. Burada 
da yapısal ipuçları ile başlayarak seçenekleri 
elememiz gerekiyor ki zaman kazanalım. Sorudaki 
“whose drums”, bir ismi niteleyen, onun hakkında 
bilgi veren bir sıfat cümlesinin başı. O zaman ondan 
önce nitelediği isim gelmelidir. Buradaki virgül de 
önemli bir ipucu vermektedir. Yani bu isim bir özel 
isim olmalıdır. 

Hatırlarsanız, “Non-defining relative clasue” lar 
fazladan bilgi verdikleri için ana cümleden virgülle 
ayrılırlar. Özel isimle biten tek seçenek B” dir. Bu 
bilgiler ışığında ilk olarak onu okursak hem doğru 
cevabı bulmuş hem de zaman kazanmış oluruz. 
Sorunun anlamı şöyledir; “İmparatorluk döneminde 
Pekinde hiçbir yapının İmparator’a günün saatlerini 
bildiren Davul Kulesi’nden daha yüksek olmasına 
izin verilmezdi.”

Cevap: B 

3. Yine yapı bilgisi yardımıyla çözülen bir soru, ancak 
bu ipucu yalnızca iki seçeneği eleyebilmektedir. 
Soru kökü 2. tip if cümlesi olduğuna göre, 
devamında “would” lu bir cümle gelmelidir. Buna 
göre A, C, ve E doğru olabilir. Soru “Takım çalışması 
okuma, yazma ve matematikle birlikte yapılsa..” diye 
başlamaktadır. “Bu alandaki araştırmaların bir kısmı 
takımın performansını düşüren kötü davranışlara 
odaklanırdı” anlamına gelen A seçeneği, olumsuz 
bir ifade olduğu için doğru değildir. E seçeneğide 
“Başarılı bir takım, gruba katkısı olamayan 
üyeleriyle ilgilenirdi” diyerek soru kökündeki bilginin 
sonucu olmayacak bir bilgi vermektedir. Böyle bir 
bilgi C seçeneğinde bulunmaktadır. Anlamı şöyledir; 
“..sa, hem öğrencilere hem topluma büyük yararlar 
sağlardı”.

Cevap: C 
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4. “As” bu cümlede because anlamındadır. Bu 
yüzden onun gibi, belli bir sebepten dolayı ortaya 
çıkan durumdan söz etmektedir. Sebep cümleleri 
BUT’lı cümlelerin tersine kendi ile paralel bir olayla 
sonuçlanır. Yani because yan cümlesi olumluysa 
ana cümle olumlu, olumsuzsa olumsuz olur. 
Eksik cümle, “Güney Asya’da bazı işkolları, aile 
şirketleri boyutunda kalmış, ve küresel boyuta 
ulaşamamış olduğu için” dediğinden yani olumsuz 
bir sebep barındırdığından yine olumsuz bir ifade 
ile sonlanmalıdır. Olumsuz bir durum yalnızca A 
ve B seçeneklerinde vardır. A seçeneği “1977 mali 
krizinden sonra Çin güney Asya’yı geçmişti” ifadesi, 
anlamca soru kökündeki bilgiye biraz yakın görünse 
de içerdiği “had V3” yapısı, soru kökündeki “have 
V3” yapısıyla beraber kullanılamaz.

Bu durumda “şimdi bazıları yabancı şirketlerin 
gerisine düşmektedirler” şeklinde çevrilebilecek 
olan B seçeneği doğru cevap olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Aslında bu sorunun çok daha kısa bir 
çözümü vardı; AHMET-HE, kuralı. Soru kökündeki 
cümlenin öznesi “most businesses”, i AHMET kabul 
edersek, bunun tek bir seçenekte HE karşılığı 
vardır. O da B deki “some” dır.

Cevap: B 

5. Önce anlayarak çözmek amacıyla tüm seçenekleri 
boşluğa koymaya kalktığımızda çok zaman 
kaybedilecek bir soru bu. Çünkü tarım gibi özel bir 
konuyla ilgili olduğu için, içinde pek çok yabancı 
kelime barındırmaktadır. Öyleyse AHMET-He’yi 
uygulayalım. Soru, “yakınlarda yayınlanan bir 
araştırma raporunda Çin’in onlarca yıldan beri 
Dünya’nın pirinç ihtiyacının çoğunu karşıladığına 
işaret edilmektedir.”, denmektedir. Bu cümlenin 
odak noktası Çin’dir. Dolayısı ile onu izleyen 
cümlede de adı geçme olasılığı yüksektir. Ülkeler 
için she ve her kullanılabilmektedir. Seçeneklerde 
bunlar yoktur. Ancak D seçeneğinde yer isimlerinin 
karşılığında kullanılan “there” vardır. Boşluğa bu 
cümle konarak tümü birlikte okunduğunda anlamlı 
bir ifadeye ulaşılmaktadır. “….edilmektedir fakat 
son 30 yılda (orada) pirinç tarımına ayrılan alan 37 
milyon hektardan 27 milyon hektara düşmüştür.” 

Zıtlık kavramı bilgisi daha önce de belirttiğimiz gibi 
sıkça yoklanan bir bilgidir. “Yet”, normal koşullarda 
“henüz” anlamında, fiilin “Have + V3” yapıda olduğu 
olumsuz ve soru cümlelerinin sonunda kullanılır. 
Burada ise “fakat” anlamındadır ve cümle başında 
kullanılır.

Cevap: D 
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6. Yine AHMET-HE’ile bir çırpıda çözülüveren bir soru. 
Sorudaki “the archeologist” in karşılığı he veya she 
yalnızca E seçeneğinde var. Anlam olarak ve yapı 
olarak ta uygun bir cümledir. Şöyle ki; Boşluğa 
bir yan cümle girmelidir. “Arkeoloğun yanıtlamak 
zorunda olduğu soru, ölüm sebebinin ne olduğuna 
karar vermektir.” Bu ifadede eksik olan şey eylemin 
zamanıdır, o da yalnızca E seçeneğinde vardır; 
“hayvan kalıntılarını değerlendirirken”. Türkçede 
yan cümleler en başta kullanılır. Bu nedenle, yan 
cümleli birleşik cümleleri okuyup anlamlandırmaya 
çalışırken bu sıraya dikkat edilmelidir. “Hayvan 
kalıntılarını değerlendirirken bir arkeoloğun 
yanıtlamak zorunda olduğu soru, ölüm sebebinin ne 
olduğuna karar vermektir.”

Cevap: E 

7. Anlam olarak yani ön bilgimiz açısından bizi 
zorlayabilecek bir soru, çünkü herkes fotoğrafçılık 
sanatı ile ilgili bilgi sahibi olmayabilir. Biz yine 
kestirme yoldan gidelim. Sorudaki 1933 tarihi bize 
eylemin, her ne ise, geçmiş zamanda olduğunu 
gösteriyor. Bu nedenle geniş zaman fiille yapılmış 
C, D, ve E seçenekleri kendiliğinden elenir. B 
seçeneğindeki “would have V3” yapısı yalnızca 3. 
tip if cümlelerinin devamı olduğu için bu seçenek 
ta elenir. Çünkü soruda “if” yok. (Sık sık sadece 
seçenek sayısını beşe tamamlamak için kullanılan 
“would have V3” yapısına soruda “if” yoksa hiç 
bakmamak gerekir.) Geriye bir tek A kaldı. O da 
soruyla, hem AHMET-HE den dolayı (sorudaki 
Henry Buhl’un karşılığı olan HE yalnızca A ve 
B’de var), hem de kendinden önce gelen cümlenin 
son kelimesini değil, tümünü niteleyen ve ondan 
virgülle ayrılan “which” cümlesinden dolayı, hem 
yapısal olarak hem de anlamsal olarak bütünlük 
sağlamaktadır. Bu “which” cümleleri, sıfat cümlesi 
değildir. İsim cümlesi işlevindedir. Şöyle ki; 

Hayırsever Henry Buhl’un 1933 te Stieglitz’in 
“Georgia O’Keeffe’s hands” adlı nadir bulunan 
jelatin-gümüş baskısı resmini satın alması, yıllar 
boyunca biriktirmeyi sürdürdüğü koleksiyonun 
başlangıcı oldu. Soruyu sıfat cümlesiymiş gibi 
tercüme etmeye çalışsaydık; yıllar boyu biriktirilen 
şey George O’Keeffe’nin elleri olacaktı.

Bir başka örnek olarak şu verilebilir;

Yesterday, I missed the bus, which cost ne 20 TL.- 
Dün otobüsü kaçırmam bana 20 liraya maloldu.

Böyle cümleleri isim cümlesi (that) gibi okumak 
gerekir. Sıfat cümlesi gibi okunursa ortaya; Dün, 
bana 20 liraya mal olan otobüsü kaçırdım, gibi tuhaf 
bir cümle çıkar.

Cevap: A 
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8. Yine bir zıtlık sorusu. AHMET-HE kuralıyla gidersek 
“Muğla-It” şeklindeki ilişki birden fazla seçenekte 
var. E’yi fiili geçmiş zaman bir cümle olmasından, 
A’yı if cümlesi olmasından dolayı eledik. B, C ve 
D seçeneklerinden anlamsal olarak en uygunu C 
dir. Daha da önemlisi sonundaki “have not” yapısı, 
sorunun zamanı ile aynıdır. “Muğla geleneksel 
kültürel dokusunu koruyabilmiştir ancak etrafındaki 
lüks turist merkezi kentler bunu yapamamıştır.”

Cevap: C 

9. “Hierapolis* Roma döneminde önemli bir kaplıca 
merkeziydi” ifadesini normal koşullarda “times” 
sözcüğü ile bittiği için “when” le başlayan bir 
seçenek tamamlardı. Ancak burada anlam olarak 
tamamlamıyor. Doğru cevap D’dir.” Nasıl bugün 
Pamukkale bir kaplıca merkezi ise Hierapolis de 
Roma döneminde önemli bir kaplıca merkeziydi.”

* Hierapolis, Pamukkale’nin Roma dönemindeki 
adıdır.

Cevap: D 

10. Soruda (began) fiiline bakarsak geçmiş bir eylemden 
söz edildiği anlaşılır. A ve E seçenekleri bu nedenle 
zaman paralelliğine uymaz. D seçeneğini içerdiği 
“would have V3” yapısından, B seçeneğini de bir 
fiilden sonra kullanılan “that” ten dolayı eleriz. Çünkü 
soru cümlesi zemin anlamına gelen “ground” ismi 
ile bitiyor. Geriye 1950’lerde özellikle Amerika’da 
lojistik firmalarının niye büyüdüğünü anlatan C 
seçeneği doğru seçenek olarak kalıyor.

Cevap: C 

11. Nerde çokluk orda zıtlık kuralına göre, seçeneklerde 
sorunun son sözcüğü “impressive”in tersi olan 
olumsuz bir sıfat veya durum bulmamız gerekiyor. 
Bu yalnızca tek seçenekte yapılmış. Soruya göre 
Latin Amerika ve Karayiplerde son 20 yılda çok 
etkileyici ekonomik gelişmeler olmuş. Buna rağmen 
A seçeneğinde de belirtildiği gibi bölgede yoksulluk 
ve eşitsizlikten kaynaklanan çok büyük gelişme 
gereksinimleri varmış. Diğer seçeneklerin tümünde 
olumlu olaylardan söz ediliyor.

Cevap: A 
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12. Past participle (V3) ile yapılmış bir kısaltmanın 
bulunduğu bu soruda bir zamanlar gazete 
binalarında az bulunan bir varlıktan söz ediliyor. 
Şimdi her halde bunlarda çok var. Özneleri ana 
cümleninki ile aynı olan zaman, zıtlık veya sebep 
bildiren cümlelerde, bu yan cümlenin öznesi kaldırılıp 
fiili “V3-past participle”, “Ving-present participle 
veya “Having V3-perfect participle” yapılarından biri 
ile kısaltılmaktadır. Bu durumda kısaltılan cümledeki 
eylemi nasıl bir kişi veya varlık yapmış olabilir, diye 
sorarak seçeneklerde bu özne aranır. Amerika’da iş 
yerlerindeki kadın-erkek eşitsizliği, bilinen bir durum 
olduğu için E seçeneğindeki “women” aradığımız 
özne olabilir. Sorudaki “rarely” belirtecinin zıttı bu 
seçenekte “half of the news-editorial staff” olarak 
var. O zaman doğru seçenek bu.

Cevap: E 

13. “Arkeolojik ve paleontolojik bulguların çoğunda 
kemik bulunduğu için”, diye başlayan bu soruyu hangi 
seçenekteki cümlenin yapısal olarak tamamladığını 
kestirmek için kullanabileceğimiz bir ipucu yok gibi 
görünüyor. Bu durumda yalnızca anlamsal uyum 
arayacağız. Seçenekleri sırasıyla okursak, bunun 
“atalarımız ve evrimimiz konusunda bildiklerimizin 
önemli bir kısmını iskelet kalıntılarından öğreniriz.”, 
şeklinde biten B seçeneği olduğunu anlarız.

Aslında çok soru çözen bir adayın bir süre sonra 
“most” sözcüğünün başka bazı sözcükler gibi, 
pek çok soruyu çözmemize yardım ettiğini anlar. 
Örneğin farklı cümleyi bulma sorularında “most” 
içeren cümleler sıklıkla farklı cümle olmaktadır. 
Çeviri sorularında örneğin “Bilim adamlarının 
çoğu” diye başlayan bir Türkçeden İngilizceye 
çeviri sorusunu, seçeneklerde yalnızca “Most of 
the scientists” ifadesini arayarak hızlı bir şekilde 
yapmak mümkün olmaktadır. Bir de “nerde çokluk 
orda zıtlık”, kuralına göre, “most” olan cümlenin 
bağlacı “although / but / vs.” olur. Ana cümlede de 
“most” un karşılığı olarak azlık bildiren “little, less, 
few,“gibi bir sözcük bulunur. 

Bu soru da bir “most” sözcüğü ile başlıyor. Ancak 
bağlacı “although” değil, “As”. Yani zıtlık yok 
paralellik, benzerlik var. Bu, seçeneklerde benzer bir 
sözcük arayacağımız anlamına geliyor. B seçeneği 
bu yüzden de doğru cevap oluyor.

Cevap: B 
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14. Burada tipik bir “some-others” ikili yapısı örneği var. 
Bu yapı iki grup varlığı karşılaştırmak için kullanılır. 
Bağlacı da çoğunlukla buradaki gibi “while” olur. 
Buna göre soruyu okumadan bile doğru cevabın C 
olduğunu söyleyebiliriz. Sergideki bazı kilimler yerel 
yaşamı temsil ederken, diğerleri meyve, çiçek, ağaç 
benzeri objeleri tasvir ediyormuş.

Cevap: C 

15. Burada bir koşul cümlesi var. “If” in içindeki “is” a 
bakarak bunun birinci tip bir koşul cümlesi olduğu 
sonucuna varıyoruz ama seçeneklerde “will” 
göremiyoruz. O zaman Ahmet-He’den yardım 
alalım. Seçeneklerin öznelerinde sorunun öznesi 
“it”in karşılığı olabilecek iki sözcük var; Iran ve 
Tehran. B’deki “would have V3” yalnız 3. tip if 
cümlelerinde kullanıldığı için doğru cevap A olarak 
kalıyor. Aslında bu cümle içinde gizli bir “will” var; “to 
infinitive” yapısı yani “to disrupt” fiili. 

Bir cümlede geçen ikinci eylem, yapılmış bir 
eylemse (V + ing), henüz yapılmamış, ilerde 
yapılacak bir eylemse (to infinitive) olur. Bu nedenle 
burada, “Iran petrol sevkiyatını keseceği tehdidinde 
bulundu”., cümlesi gizli bir “will” içeriyor ve soruyu 
doğru olarak tamamlıyor.

Cevap: A 

16. Soruda bir zıtlık bağlacı ve olumlu bir ekonomik 
tablo var. O zaman seçeneklerde olumsuz bir tablo 
arayacağız. D seçeneğinde, sorudaki “significant 
improvement” kavramının zıttı olarak “poverty-
yoksullluk” ifadesi bulunuyor.

Cevap: D 
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17. Sorudaki “these countries” ifadesi bize seçeneklerde 
ülke ismi arayacaksın, diyor. Ancak bu 4 seçenekte 
de olduğu için işe yaramıyor. O zaman “bu 
ülkelerdeki gerçek değişim hızı şaşırtıcı derecede 
yavaş.”, diyen soruya bakınca, cümlenin eksik 
bırakılan ilk kısmında, aslında görüntü olarak olumlu 
bir havadan söz edildiği anlaşılıyor. Yani burada da 
bir önceki cümlede olduğu gibi bir zıtlık var. Diğer 
bir deyişle seçeneklerde zıtlık bağlacı ile başlayan 
bir cümle bulacağız. Bu B ve E’de var. Sorudaki 
“disappointingly slow” belirtecinin tersi, yalnızca 
“they support structural reforms” olarak B’de var.

Cevap: B 

18. Soru bir isim ve virgülle bitiyor. Bu durumda akla, 
bu sınavlarda sıkça sorulan “virgül which” yapısı 
geliyor. WHICH iki seçenekte var, C ve E. C’deki fiil 
–miş’li geçmiş zaman olduğu için soruya uymaz. E 
doğru seçenek olarak kalıyor. Buna göre, Fransa’nın 
en büyük sorunu 20 yıldan fazla bir süredir devam 
eden işsizlikmiş.

Cevap: E 

19. İngiltere’de geçen yıl yurtdışında doğan yaklaşık 
5,5 milyon vatandaş vardı, diye başlayan bu 
cümle de bir isim ve virgülle bitmiş. Biliyorsunuz 
hocalarımız üst üste, aynı şekilde çözülen sorular 
sorabiliyor. Bu nedenle bu cümlenin konusu olan 
vatandaşları niteleyen bir sıfat cümlesi bu cümleyi 
tamamlayabilir. C seçeneğinde bu 5,5 milyon 
kişinin %60’ının İngiliz vatandaşı olduğu söyleniyor. 
Sorunun tercümesi bir tuhaf oldu. Kim vatandaş kim 
İngiliz tam anlaşılmıyor. Bu tür belirsizlikler sık sık 
olur. Bir soruda bilmediğiniz kelime veya gramer 
yapısı olmasa dahi içeriğini anlamakta zorluk 
çekebilirsiniz. Çünkü başını sonunu bilmeden bir 
metinden çıkarılmış bir cümleye anlam vermek 
zor olabilir. Bu durumda soru ile olabilecek cevabı 
arasında öncelikle yapısal bir bağ kurmak en sağlam 
yol olmaktadır. Burada isim + virgül’den sonra who 
/ which (that) / where / when, gelir kuralı çalışıyor.

Cevap: C 

20. Avrupa’nın çoğunda klasik müzikten anlayan insan 
sayısı düşüşteymiş. Cümlenin devamında olsa olsa 
bunun sebebi söylenir. Çünkü burada bir sorundan 
söz edilmiş. Sebep bağlacı yalnızca A’da var. 
Burada, “çünkü klasik müziğin kuramı çağdaş müzik 
uygulamalarının çok gerisindedir”, deniyor.

Cevap: A


