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CÜMLE TAMAMLAMA SORULARI

1. Yine Ahmet-He’ye göre yapılabilen bir soru. 
Ancak önceki iki sorudan biraz daha fazla 
zamanımızı alıyor. Çünkü seçeneklerde, soruda 
verilen cümlenin öznesi olan “people”ın karşılığı 
olan” they”in bulunduğu iki seçenek var. İlki C’de. 
Buradaki fiilin zamanı geçmiş zaman. E’deki “it”in 
soruda karşılığı yok. Bu durumda “they” yerine 
seçeneklerde their veya them arayalım. Bunlardan 
“them” yalnızca D’de var. Bu “them” her ne kadar 
sorunun öznesi “people”ın değil de “nesnesi “lists”in 
karşılığı olsa da bizi anlamsal olarak doğru cevaba 
götürüyor. İnsanlar uzun yapılacak işler listeleri 
ile karşılaştığında onları ertelemek için kolayca 
bahaneler bulurlarmış.

Cevap: D 

2. Teknik bilgi içerdiğinden anlam olarak zor bir 
soru. Unutmayalım “but” bu sınavlarda çok fazla 
kullanılan bir soru malzemesidir. Öncelikle gizli 
cümle yerine o konmalıdır. Burada da anlam olarak 
soruyu tamamlayabilmektedir. Teypte sesimiz, 
kendi duyduğumuzdan daha ince çıkar ancak bu 
(teypteki sesimiz), biz konuştuğumuzda insanların 
bizi duyduğu sese çok daha yakındır.

Sorudaki “higher”, sözcüğüne bakarak ta “nerde 
çokluk orda zıtlık” ilkesi çerçevesinde yine “but” 
ile başlayan A seçeneği üzerinde odaklanabilirdik. 
Daha basit bir teknik olarak, “Virgülden sonra “but” 
veya “which” gelir” tekniğini uygulayabilirdik. 

Diğer seçenekleri şöyle eleyebilirdik; daha önce 
söylediğimiz gibi “because” cümleleri genellikle 
olumsuz bir olayın sebebini olumsuz bir ifadeyle 
verir. B ve E’deki “because” cümleleri olumsuz ama 
sorudaki cümle değil. O nedenle bu seçenekler 
yanlıştır. Whether’den önce fiil gelir ama sorudaki 
cümle fiille bitmiyor. O da yanlıştır.

Cevap: A 

3. Ahmet-He’ye ve anlama göre doğru yanıt B’dir. 
Sorudaki çoğul özne “novels”in karşılığı olan “they” 
yalnızca burada bulunuyor. Gizemli romanlar 
popülerdir çünkü okuyucuyu, suçluyu romandaki 
dedektiften önce bulma konusunda heveslendirirler. 
Because, bu seçenekte olumlu bir cümlenin 
başında. Çünkü soru olumlu. Öyle olduğu içinde 
olumsuz bir cümle ile kullanılan “unless” doğru 
bağlaç olmuyor. D ve E’deki olumsuz cümleler de 
sorudaki olumlu cümle ile bir araya gelemiyor.

Cevap: B 
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4. Sorudaki %98 ifadesi bize hemen “çokluk-zıtlık” 
ilişkisini hatırlatıyor. Bu nedenle seçenekleri 
okumaya zıtlık bağlacı olanlardan başlıyoruz. Bu 
yalnızca D seçeneğinde var. Avusturya’nın %98’i 
Almanca konuşuyormuş ama bölgeler arasında 
önemli lehçe farkları varmış. 

Bu tekniği bilmeyen veya hatırlayamayanlar, ilk üç 
seçeneği olumsuz olmalarından dolayı elerlerdi. 
Çünkü soruda olumlu cümle var. Sebep bağlaçları 
bu bölüm sorularında genellikle iki olumsuz cümleyi 
bağlamaktadır. Ayrıca “Virgülden sonra “but” veya 
“which” gelir, ilkesi de bizi D seçeneğine götürüyor. 
Ancak burada “but’ın yerine eş anlamlısı “however” 
var.

Cevap: D 

5. Bu soruda “highly successful” ifadesine göre 
“çokluk-zıtlık” ilişkisi varmış gibi görünüyor. Ancak 
C seçeneği anlamsal olarak soruyu tamamlamıyor. 
Soruyla zaman uyumu da yok. O zaman, zaman 
paralelliği arayalım. Bu A, B ve E’de var. Soruda 
olumlu bir bilgi verildiği için “unless”in olduğu B 
ile olumsuz bilgi veren “lack-eksiklik” kavramının 
olduğu E seçeneği doğru olmaz. Geriye A kalıyor. 
Buna göre Japonya’nın bölgesindeki korsanlık 
girişimleri için gösterdiği çabalar hayli başarılı 
olduğu için diğer ülkeler de benzer taktikleri 
uygulamaya başlamışlar.

Cevap: A 

6. Yine bir “çokluk-zıtlık” ilişkisi sorusu. Çünkü 
olumsuz bir cümle gördüğümüzde akla ilk gelecek 
şey zıtlık bağlacıdır. Önceki soruların çözümlerinde 
“since” ve eş anlamlılarının da bu bölüm sorularında 
olumsuz cümlelerde kullanıldığını söylemiştik. 
Ancak buradaki “since” cümlesinde olumlu bir bilgi 
var. Zıtlık bağlaçlarında olumsuz cümleyi olumlu 
cümle takip ediyordu. Bu C’de var. Sona erdirmek 
için çok çaba harcanmasına rağmen, Hindistan’da 
terörizmin durma ihtimali yokmuş. 

Bu soruda ikinci bir yol olarak Ahmet-He’den 
de hareket edebilirdik. Seçeneklerde, sorudaki 
“terrorism” in karşılığı olan “it” aranırsa bunun 
yalnızca C ve E’de olduğu anlaşılır. E bir isim 
cümlesi olduğu için “that”ten önce fiil gelmesi 
gerekiyor. Sorunun son cümlesi fiille bitmediği için 
E doğru yanıt olamaz.

Cevap: C 
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7. Soru bir isimle bitiyor. Bu durumda seçeneklerde who 
/ which / where / when’den biri aranır. “workplace” 
yer isimi olduğu için doğru yanıt E’dir. Bu sözcük 
yer ismi olduğu için B’deki “who” bağlacı, sorudaki 
cümle olumlu, because’dan sonraki olumsuz olduğu 
için “because” bağlacı, “as long as” bağlacı “if”in 
eş anlamlısı olduğu ve sorudaki “has had”-present 
perfect tense “if” cümlelerinde kullanılmadığı için 
bu seçenekler yapı olarak yanlıştır. A, yapı olarak 
doğru olabilir ama anlam olarak olamaz.

Cevap: E 

8. Bu soruda “families” ile A seçeneğindeki “children 
sözcükleri arasında dolaylı bir AHMET-HE 
bağıntısı var. “Fragmented” Türkçe’de filmlerin 
belli parçalarını anlatmak için kullanılan “fragman” 
sözcüğü ile eş anlamlıdır. “Dispersed” sözcüğü 
de “disappoint” örneğinde olduğu gibi olumsuzluk 
eki ile başlamaktadır. Dolayısı ile soruda ailelerin 
parçalanmasından söz edilmektedir. Böyle bir 
durumda da çocukların ne olacağı konusu öne 
çıkar. Bu nedenle “children” sözcüğünün bulunduğu 
A seçeneğinin anlamını tam anlamasak ta doğru 
seçenek olarak işaretleyebiliriz.

As’in beş anlamından biri de “-dıkça, -dikçe” dir. 
Bu bağlaç birbirine pararlel olarak ve birbirinden 
etkilenerek gelişen olayları anlatır. Yani İngilizcede 
“The more….the more …” kalıbının yaptığı işi 
yapar. O nedenle burada hem soruda hem de A 
seçeneğinde “more” sözcükleri var.

Cevap: A 

9. AHMET-HE’den hareketle sorudaki “it” e bakarak 
seçeneklerde bunun karşılığı olan bir varlığın ismini 
arıyoruz. Bu C ve D’de var. “Yaşam alanı iklim 
değişikliğinden dolayı tehdit altında olduğu için” diye 
başlayan soruyu, “kutup ayısı” öznesi ile başlayan 
C tamamlar. D seçeneği de soyu tükenme olasılığı 
olabilecek bir havyandan yani Asya kaplanından 
söz ediyor ama kendisinden değil de onun siyah 
çizgili, sarı kürkünden bahsettiği için yanlıştır.

Cevap: C 
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10. Yine AHMET-HE ile çözülebilen çok basit bir 
soru. Sorunun öznesi olan “children” ın karşılığı 
“They” seçeneklerde aranırsa bunun A ve E 
de olduğu görülür. Zaman cümleleri, zamanını 
anlattığı eylem ile aynı zamanda olan fiillere 
sahiptir, kuralını hatırlarsak doğru yanıtın, fiili geniş 
zaman olan E cümlesi olduğu anlaşılır. Soruyla 
bir araya getirildiğinde ortaya; Çocuklar küçük 
yaşlarda çevrelerindeki dünyayı tanırken gerçekle 
gerçek olmayan şeyleri hep karıştırırlar.”, cümlesi 
çıkmaktadır. A seçeneği güzel bir çeldirici olmuş. 
Anne babaları tarafından her zaman uyarılırlar, 
ifadesi tam bize göre bir mantık içeriyor, ama bu 
eğitimsiz anne-babaların mantığı tabii ki.

Cevap: E 

11. Yine zaman cümlelerinin kullanımını iyi öğrenmiş 
olanlar için kolay bir soru. Seçeneklerde önce 
ressam Dali’nin karşılığı olan bir HE bulmamız 
gerekiyor. Bu iki seçenekte var; A ve D. Geçmişte 
iki olay yapıldığında normal olarak birisi zaman 
cümlesi birisi de asıl eylem cümlesi olarak bir 
arada anlatılırlar. İlk eylemin tamamlanmış olduğu 
vurgulanacaksa –miş’li geçmiş zaman yapısı (HAD 
+ V3) kullanılır, diğer eylem ise –di’li geçmiş zaman 
yapısında (V2) olur. İkinci eylem hiç bir zaman 
(HAD + V3) olamaz. Bu nedenle A seçeneği burada 
kendiliğinden eleniyor. D tek doğru olarak kalıyor. 
(HAD + V3)-V2, her sınavda sorulan bir yapıdır. 
Yani simple past ile past perfect ilişkisi zaman 
çizgisi üzerinde iyi öğrenilmelidir.

Cevap: D 

12. Daha önceki bölümlerde belirttiğimiz gibi zıtlık 
cümleleri birbirine yalnızca yapısal olarak değil 
bazen de anlamsal olarak zıt bilgiler içeren 
iki cümleden oluşuyordu. Burada Fransa’daki 
şarap yapımı tarihçesi konusunda iki farklı görüş 
tartışılıyor. Bu nedenle soruda boş bırakılan yere 
gelecek cümlede, sorunun ikinci kısmındaki “much 
more recent history” ifadesine ters bir ifade içeren bir 
cümle gelmesi gerekiyor. Bu yalnızca E seçeneğinde 
“pre-Roman times” olarak bulunmaktadır. Buna göre 
pek çok Fransızın bildiğinin tersine Fransa’da şarap 
yapımı yakın bir zamanda başlamamış; geçmişi 
Roma dönemi öncesine dayanıyormuş.

Cevap: E 
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13. Yine zaman cümlesi bilgimizden yararlanabile-
ceğimiz bir soru. Sorudaki zaman cümlesi geçmiş 
zaman olduğu için ancak ve ancak geçmiş bir 
eylemin ne zaman yapıldığını anlatabilir. Bu da 
yalnızca B seçeneğinde bulunmaktadır. Aslında bu 
soru daha önce yaptığımız uyarının ne denli doğru 
olduğunu da göstermektedir. A seçeneğinin “That” 
ile başlayan nesne kısmındaki isim cümlesi de 
geçmiş zaman yapıdadır, ancak cümlenin asıl fiili 
olan “believe” geniş zamandır.

Cevap: B 

14. Zaman uyumuna bakarsak B ve E’yi hemen eleriz. 
Soru geniş zaman olduğu için yine geniş bir zamanla 
kurulmuş C ve D’yi anlamsal olarak soruyla bir araya 
getirmeye çalışabiliriz. Zıtlık kavramı bu bölümlerde 
çok sorulan bir bilgidir. O nedenle C’yi önce okursak, 
anlamsal olarak soruyu tamamladığını görürüz; 
Bazı kuşkucular UFO” ların hayal ürünü olduğu 
iddia etmektedirler ancak bu UFO gördüğünde ısrar 
edenlerin cesaretlerini kırmamaktadır.

İkinci bir çözüm yolu ise “virgülden sonra “but” 
veya “which” kullanılır”, tekniğidir. Seçeneklerde 
“but” ın eşanlamısı iki tane zıtlık bağlacı var; B’deki 
“despite” ve C’deki “though”. İlkinin fiili V2 olduğu 
için sorudaki cümle ile zaman uyumuna sahip 
değildir, elenir. C doğru seçenek olarak tek başına 
kalır.

Cevap: C 

15. Yağsız et, salata, sebze ve meyve ağırlıklı olan 
geleneksel Orta-Doğu diyeti sağlıklıdır, diye 
başlayan bu cümleyi yine ondan söz eden bir cümle 
tamamlamalıdır. Yani bu cümle “it” içermelidir. Bu 
A, C ve D seçeneklerinde vardır. İlk ikisi anlamsal 
olarak uymadığından elenir. Doğru yanıt D’dir; 
Geleneksel Orta Doğu diyeti sağlıklıdır, eğer dikkat 
edip aşırıya kaçmazsanız.

Cevap: D 
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16. Daha önce de belirttiğimiz gibi AHMET-HE ye 
benzer yapılar da var. “The former-the latter” gibi, 
“Why-Because” gibi. “Some.. Others” ta bunlardan 
biridir ve sıklıkla zıtlık bildiren cümlelerde kullanılır. 
Soruyu ilk okuduğunuzda “some” ı arıyorsunuz 
ama yok. Onun yerine geçebilecek “most” zamiri 
var. Bunlardan ilki yalnızca zıtlık belirten bağlaç 
olan “while” ile başlamış. Dolayısı ile sorunun 
başına bu geldiğinde kalan kısmı ile anlamlı bir 
bütün oluşturuyor. “Pek çok şirket yeni teknolojilere 
çabucak ayak uydururken diğerleri değişime ayak 
diretiyor ve başarısızlığa düşüyor.”

Son zamanlarda buna benzer sorularda seçeneklere 
“virgülden sonra “but” geliyorsa virgülden önce de 
onun eş anlamlısı although gibi bir zıtlık bağlacı 
neden gelmesin”, diyerek baktığımızda doğru bir 
tahminde bulunduğumuzu görüyoruz. A, o nedenle 
de doğru seçenek oluyor.

Cevap: A 

17. Soyu tükenmekte olan hayvanlar, sıkça soru 
malzemesi yapılan bir konu. Seçenekleri AHMET-
HE ile teke indirilip 2-3 saniyede yapılabiliyor. 
Tayvan’ın mavi yunuslarının karşılığı olan “They” 
yalnızca E’de var.

Bu soru bir başka açıdan da önemli. Aynı sınavda 
aynı metin veya konudan birkaç soru çıktığının 
göstergesi. Bu da bu sınavlara hazırlanırken 
yalnızca daha önce yapılmış sınavları çözmenin ne 
kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Burada daha önce since veya because gibi 
sebep bildiren bağlaçlar için söylediğimiz bilgi de 
doğrulanıyor. Bu bağlaçlar bu bölüm sorularında 
genellikle olumsuz iki cümleyi bağladığı için de E 
seçeneği doğrudur.

Cevap: E 
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18. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu sınavlarda zıtlık 
kavramı bilgisi sıkça ölçülmektedir. Bu kitabı 
yazmak için çıkmış soruları incelerken ilginç bir 
durum fark ettik. Much / many / all / a lot of” gibi çok 
miktar belirten ifadeler genellikle zıtlık cümlelerinde 
kullanılıyor. Bu ve benzeri sözcüklerin bulunduğu 
cümlelerde “Although” ve eşanlamlıları aranmalıdır. 
Buna göre A ve B seçenekleri soruda verilen 
cümlenin başına gelebilecek cümleler olmaktadır. 
Sorudaki “today” sözcüğü bize, zıtlık bağlacı 
yardımıyla geçmiş bir durumla şimdiki durum 
arasındaki farkın anlatıldığını göstermektedir. Bu 
da B seçeneğinde vardır; “Bazı bilimadamları uzun 
süre (eskiden) tersini iddia ettiyseler de, bugün artık 
tüm memelilerin bir şekilde duygu sahibi oldukları 
bilinmektedir”

Cevap: B 

19. Yine virgülle biten bir soru. Seçeneklerinin ikisi 
“which”, biri “but” ile başlıyor. Soruda olumsuz 
bir bilgi verilmediği için yine olumlu bilgi veren E 
seçeneği doğru olmaz. Burada iki cümle, B ve 
D daha önce de belirttiğimiz gibi isimden sonra 
WHO / WHICH gelir kuralına göre hazırlanmış. 
Ancak, B seçeneğindeki cümle soru ile zaman 
uyumu taşımamaktadır. Bu nedenle “each of 
which” bağlacının bulunduğu D doğru seçenektir. 
Zehirli iğne ile idam, asma, gaz odası ve elektrikli 
sandalyenin yerini aldı, çünkü bu üç idam şekli de 
D seçeneğinde söylendiği gibi insanlık dışı aşırı acı 
veren yöntemlerdi.

Cevap: D 

20. Fiili geçmiş zaman (was) olan bu soruyu fiili yine 
bir geçmiş zaman bir cümle tamamlar. Buna göre 
A, B ve E seçenekleri elenir. Geriye C ve D kalır. 
C’yi soruyla birleştirdiğimizde, “even though” zıtlık 
bağlacının devamındaki olumsuz “dislocation” 
ve “collapse” sözcükleri, C seçeneğindeki olumlu 
sıfatlar olan “creative” ve inventive” ile anlamlı bir 
bütünlük sağlamaktadır.

Cevap: C


