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CÜMLE TAMAMLAMA SORULARI

1. Hocalarımız birbirine yapı ve çözüm yolu olarak 
benzer soruları üst üste sormayı seviyor. Burada 
da soru bir fiille bitiyor. Buna göre ilk dört seçenek 
doğru olabilir. Yani bu cümleler, fiilden sonra “that” 
veya “wh-“li bir bağlaçla başlayan bir cümle olur, 
kuralına uyuyorlar. Burada bilinmeyen, açıklama 
bekleyen bir durum yok. O zaman doğru bağlaç 
“that” olacak. Bu da yalnızca D’de bulunuyor. İngiliz 
Medyası ile ilgili olarak yapılan eleştirilerden biri, 
okuyucu ve dinleyicilerinin ilgilendiği konularla 
ilgilenmemesi imiş.

Cevap: D 

2. Bu soruda doğru yanıt D seçeneğidir  çünkü soru 
birleşik bir cümledir ve zamanını bildiren when 
cümleciğinin zamanı geçmiş zaman olduğu için 
ana kısmındaki olayın da aynı zaman diliminde 
gerçekleşmesi gerekir. Fiili geçmiş zaman tens 
olan tek seçenek D dir. Sorudaki cümlenin çevirisi 
“Tanzanya’da memur sayısındaki bir artış ekonomik 
sorunlara yol açtığında, IMF hükümeti toplam maaş 
harcamalarını kesmeye zorladı.”, şeklindedir.

Cevap: D 

3. Bu soruda “Ahmet-he” anahtarı kullanılırsa doğru 
yanıtın A olduğu kolaylıkla anlaşılır. Şöyle ki;

“Yaşlılar bazı görevleri gençlerden daha iyi yaptığı 
için, onları daha az becerili olarak sınıflandırmak 
yanlıştır.”, cümlesinin sebep bildiren 1. kısmında 
özne olan “older people” sözcüğünün, sonuç bildiren 
2. kısmındaki karşılığı “they, their veya them” 
olur. Bunlardan bir tanesi olan “them” yalnızca A 
seçeneğinde kullanıldığı için, soru cümlesi yalnızca 
doğrudan bu seçenek kullanılarak tamamlandığında 
anlam kazanmaktadır.

Cevap: A 

4. Bu soruda hem “Ahmet-he” anahtarı hem de zaman 
uyumu kuralı kullanılabilir. İkinci ipucu olan zaman 
uyumu işe koşulursa A ve E seçenekleri elenebilir. 
Geriye kalan seçeneklerden hangisinin doğru 
olduğunu “Ahmet-he” anahtarı ile bulabiliriz. Birleşik 
cümlenin ilk kısmında Ahmet yerinde “çanak-çömlek 
yapımı”-pottery making”, 2. kısmında ise bunun 
“he” karşılığı olarak “it” öznesi bulunmaktadır. “It” 
B ve C seçeneklerinde bulunmaktadır. Ancak 
C deki “it” isim cümlesi (noun clause) nin pasif 
yapılmasında ki “that” cümlesinin karşılığıdır. Bu 
seçenek ayrıca “sanattan (art) bahsetmektedir. 
Oysa C seçeneğindeki “it” çanak-çömlek yapımı 
karşılığında olduğundan doğru yanıtın ipucudur.

Cevap: C 
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5. “As long as” daha önce de belirtildiği gibi koşul 
bildiren bir bağlaçtır. Bu cümle “simple present 
tense” olduğu için 1. tip koşul yani “if” cümlesi 
olması söz konusudur. Bu nedenle seçeneklerde 
1. tip if cümlesinin 2. kısmında kullanılan “will” 
aranırsa doğru seçeneğin A olduğu kolayca görülür. 
“Bu durumda soru cümlesinin tamamı “Enflasyon 
oranı beklenenin dışında gerçekleştiği sürece 
birileri daima kazanacak birileri de kaybedecektir.”, 
şeklinde tercüme edilebilir.

Cevap: A 

6. “Erkeklerin kadınlardan daha fazla kazanması 
konusunda….”, ifadesi tam bir cümle olmadığı 
için, önceki sorularda sözünü ettiğimiz kestirme 
yollar konusunda bize bir ipucu vermiyor. Böyle 
bir durumda seçenekler A’dan başlayarak anlam 
açısından soru kısmıyla birleştirmeye çalışmaktan 
başka çare yoktur. Şans eseri olarak “bazıları 
“cinsiyet ayrımcılığının önemli rol oynadığını 
düşünmektedir.”, anlamına gelen B seçeneği 
doğru cevaptır. “Düşüncesinde olmak” anlamına 
gelen “am / is / are of the opinion that” ifadesi 
hemen her sınavda karşımıza çıkmaktadır. E 
seçeneğindeki “others” ifadesi de sınavlarda sıkça 
çıkmaktadır. Some people think that…… while 
others suggest……

Cevap: B 

7. Bu soru yalnızca zaman uyumu kuralına bakarak 
D seçeneği öncelikle boşluğa konup okunduğunda 
doğru seçeneğin bu olduğu anlaşılır. “Would”, 
geçmişte gelecek amaçlı veya 2. tip if cümlesinde 
kullanıldığı için “past” bir yardımcı fiil olsa da doğru 
cevap olamaz.

Cevap: D 

8. Bu soru bu bölümde sıkça çıkan bir soru tipidir. 
İsimle biten bir cümle, bu ismi niteleyen who / 
which sıfat cümlesi ile devam eder. Ya da who / 
which’le başlayan cümleyi tamamlayan seçenek 
bir isimle biter. Bu nedenle sorunun doğru yanıtı E 
seçeneğidir.

Cevap: E 
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9. Bu soruda yine zıtlık kavramı bilgisini ölçen bir 
soruyla karşı karşıyayız. Ancak buradaki zıtlık 
hemen göze çarpan “although” bağlacı yerine 
onun eşanlamlısı “while” veya “whereas” bağlacı ile 
yapılmaktadır. Daha önceki sorularda karşılaştığımız 
zıtlık, bir olumlu bir olumsuz cümleyle yapılmıştı. 
Ancak burada bu amaçla “small” ve “large” sıfatları 
kullanmaktadır. Doğru yanıt bu nedenle B dir. 
“Whereas” bağlacının bulunduğu seçenekte ki 
“such” sözcüğü bir önceki benzer bir kavrama 
göndermek için kullanılır. Burada böyle bir ilişki 
yoktur.

Cevap: B 

10. Bu bölüm sorularında çok işe yarayan bir başka bilgi 
ise “isim cümlesi-noun clause” bilgisidir.

İsim cümleleri asıl cümlenin nesnesi konumunda 
olduğu için daima bir fiilden sonra kullanılır. Yani 
fille biten bir soru cümlesi bir isim cümlesi ile devam 
eder. Örneğin;

I know that Ali lives in İstanbul.

S V  O

İsim cümleleri her zaman “that” bağlacı ile başlamaz. 
Özellikle merak uyandıran, sorgulayan bir fiilden 
sonra buna uygun bir soru kelimesi de bu iş için 
kullanılabilmektedir. Şöyle ki;

- Where is Ali? (Ali nerede?)

- I don’t know where Ali is. (Alinin nerede olduğunu 
bilmiyorum.)

Bu nedenle bu sorudaki “Bazı araştırmalar son 
zamanlarda …………. .dığını sorgulamaktadır.”, 
ifadesini A seçeneğindeki “Amerika’da idam 
için kullanılan iğnelerin ağrısız ölüm sağlayıp 
sağlamadığı” isim cümlesi tamamlamaktadır.

Cevap A 

11. Bir isimden sonra nasıl who / which / that sıfat 
cümleleri geliyorsa, bu soruda olduğu gibi bir zaman 
belirtecinden sonra da “when” bağlaçlı bir sıfat 
cümlesi kullanılır. Bu yüzden doğru yanıtın daha ilk 
bakışta C olduğu anlaşılmaktadır. Aynı şekilde yer 
isimlerinden sonra, orada yapılan bir eylem varsa 
“where” bağlaçlı sıfat cümlesi gelir. Şöyle ki;

Do you remember the town where we spent our last 
holiday?

Do you remember the town which is famous for its 
seaside?

Cevap: C 
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12. Zaman uyumu ilkesi yardımıyla seçeneklerin yine 
ikiye indirilebildiği bir soru var burada. Yani A veya 
B yapısal olarak doğru olabilir. “Since” geçmiş 
zaman bir fiille “-den beri” anlamına geldiği için 
ancak present perfect (have + V3) bir cümle ile 
kullanılabilir. Soru geçmiş zaman olduğu için B 
yanlış olur. Doğru cevap A.

Burada “Virgülden sonra “but” veya “which” (ya 
da bunların eş anlamlıları) gelir kuralına göre de A 
seçeneğindeki “when” (which yerinE) 
doğru cevap olur. Sizlere yeni bir şeyler öğretmek 
amacıyla bu sorunun çözümü bu şekilde yapılmıştır. 
Bugünkü Avusturya, Eski Habsburg İmparatorluğu 
topraklarına bağımsızlık verildiği 1919 yılında 
kuruldu.

Diğer seçeneklerin neden doğru olmadığı 
konusunda da bir şeyler söyleyelim. B ve C’deki 
bilgiler olumlu. Hâlbuki bu bölüm sorularında 
“since” veya “because” gibi sebep bildiren bağlaçlar 
genellikle olumsuz cümlelerde kullanılıyor. D ve E 
eş anlamlı bağlaçlarla başlıyor. İki tane doğru cevap 
olamayacağına göre bunlar da yanlış. Ayrıca soruda 
bu seçeneklerde zıttını arayacağımız bir bilgi de 
yok. Geriye yine A kalıyor.

Cevap: A 

13. Bir önceki sorunun kestirme yolu, yani zaman 
belirtecinden sonra “when”li cümle gelir, kuralı 
burada işlememektedir, çünkü cümlenin ilk 
kısmında when cümlesinin zamanını belirteceği bir 
eylem yoktur. Burada ilk bakışta göze çarpan ipucu 
“It” tir. “It” ile başlayan cümle “that”li bir isim cümlesi 
ile devam eder. Bu soru sınavlarda sıkça sorulan bir 
sorudur. Burada doğru yanıt D dir. Soru cümlesinin 
anlamı; Arkeoloji’nin tam anlamıyla bir bilim olması 
ancak 19. yy’ın 2.yarısında gerçekleşmiştir.”, 
şeklindedir.

Cevap: D 

14. Yine zıtlık bilgisi ölçen bir soru. “Pek çok kekeme 
kolayca şiir ezberleyebilir veya şarkı söyleyebilir” 
ifadesini bu yüzden E seçeneğindeki “ancak 
normal konuşma can sıkıcı bir uğraş olabilir” ifadesi 
tamamlamaktadır. Soruda ve E seçeneğinde 
bulunan “can” yardımcı fiilleri de ipucudur. 

Cevap: E 
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15. Burada Ahmet-he’ye göre seçeneklerde “we” 
ararsak, sorudaki zaman cümlesini anlam olarak 
ta en iyi yalnızca B seçeneğindeki cümlenin 
tamamladığını görürüz; “Bir kütüphaneye 
girdiğimizde önce kitapların çokluğu ve çeşitliliğine 
şaşırırız.”

Cevap: B 

16. Ahmet-He ve Nerde çokluk orda zıtlık kuralına 
göre doğru yanıt A’dır. Buradaki çokluk kavramı 
“readily”dir, hemen, çok çabuk anlamına gelir. 
Sorudaki “children” ın karşılığı olan “they” ise A ve 
E’de var. Ama E anlam olarak zıtlık içermiyor. A’da 
ise “a long time” ifadesi var. Buna göre çocuklar sayı 
isimlerinin çabuk öğreniyor ama onları etkili olarak 
kullanmaları çok zaman alıyormuş.

Cevap: A 

17. Burada yapısal bir ipucu yok gibi görünüyor 
ama var; since cümlesi. Bu bölüm sorularında 
hocalarımızın hazırladığı sebep bildiren cümleler 
genellikle olumsuz bir bilgi içeriyor, çünkü bu 
cümleler genellikle olumsuz bir olayın sebebini 
anlatıyorlar. Olumsuz bilgi içeren tek seçenek C’dir. 
Ayrıca bu cümleler birbirine benzeyen iki cümleyi, 
yani iki olumlu veya iki olumsuz cümleyi bağlar. 
Burada “Eski kanıtları saklama koşulları kötü olduğu 
için arkeologların işi bugün daha zor.”, deniyor.

Cevap: C 

18. Anlamdan gidilerek yapılması zor bir soru. Ancak fiil 
“is” e bakarsak veya “analytic philosophy” yi Ahmet 
olarak kabul edersek seçeneklerde “it” aramamız 
gerek. Bu da yalnızca D’de var. Analitik felsefe 
deneysel araştırmalardan çok farklı olduğu için o 
dersi alan öğrenciler şaşırıp kalıyormuş. 

Ayrıca bir önceki soruda “since” veya diğer 
sebep cümlesi bağlaçları için söylediğimiz bilgi 
de geçerlidir. Sorudaki “so different” sözü, çok 
farklı anlamına geldiği için olumsuzluk bildiriyor. O 
zaman seçeneklerde da olumsuz bir ifade bulalım. 
D seçeneğindeki “greatly puzzled” çok şaşırmış 
anlamına geldiği için olumsuzluk bildiriyor. B 
seçeneğindeki “invaluable” ön eki “in-” yüzünden 
olumsuz gibi görünse de aslında tam tersi bir 
anlama sahiptir. Paha biçilmez anlamına gelir.

Cevap: D 
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19. Yine Ahmet-He’ye göre (Dublin-it) 2-3 saniyede 
doğru seçeneğe ulaşabildiğimiz bir soru. Bu seçenek 
E olduğu için ilk dört seçeneği okuyarak zaman da 
kaybetmedik. Zaten A, C ve D seçeneklerinin fiilleri 
geçmiş zaman olduğu için elenirler. E seçeneği, 
“nerde çokluk orda zıtlık” ilkesine göre de doğrudur. 
Soruda zıtlık bağlacı ve “small” kavramı olduğu 
için seçeneklerde bu “small” un zıttı olan ve çokluk 
bildiren bir sözcük olmalı. Bu sözcük E’deki “millions 
of toursits” ifadesidir. Buna göre Dublin küçük bir 
kentmiş ama her yıl oraya milyonlarca turist çeken 
zengin tarihi mirası ile ünlüymüş.

Cevap: E 

20. Bu soruda bizi çözüme “Bir soruda fiilden sonra 
boşluk varsa fiiline göre buraya THAT veya Wh- ile 
başlayan bir bağlaç gelir”, ilkesi götürüyor. Önce 
“fiiline göre” ifadesini açıklayalım. İsim cümlesi 
içindeki bilgi bilinen bir şeyse bağlacı THAT olur, 
bilimeyen veya henüz kesinleşmeyen bir bilgi ise 
“Wh-”li bağlaç gelir. Yani Wh-li bağlaç, fiil merak 
uyandıran, soru soran, bilgi isteyen bir fiil olduğunda 
kullanılmaktadır. Buna göre seçeneklerden B veya 
E doğru olabilir. Ancak “while”, isim cümlelerinde 
kullanılan bağlaçlardan değildir. Bu nedenle doğru 
cevap olmaya aday olarak tek seçenek kalmaktadır 
B.

Burada, “Temel soru, böylesi taraflı bir dış politikanın 
ülkenin çıkarlarına hizmet edip edemeyeceğidir.”, 
deniyor. Bazen hızlı test çözme tekniklerimiz 
soruyu okuyup anlamadan bile çözmemize yarıyor. 
Bu yüzden önce soru ile doğru olma ihtimali olan 
seçenek arasında yapısal bir bağ kurmak, sonra 
da vaktimiz varsa anlamsal olarak değerlendirmek, 
yani “kulak testi” yapmak akıllıca bir soru çözme 
tekniği veya stratejisi olmaktadır.

Cevap: B


