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CÜMLE TAMAMLAMA SORULARI

1. Bu soruda 15. yüzyılda kitapların kolay bulunmaya 
başlaması ve okur-yazarlığın artması sonucu ortaya 
çıkan bir durumdan söz edilmektedir. Bu durum tabii 
ki olumlu bir durumdur. Seçeneklere bakıldığında 
ise olumsuz sıfatlar, sözcükler göze çarpmaktadır. 
Bunlar sırasıyla “alarming rate, collapse, useless ve 
unintelligible” sözcükleridir. Yalnızca E seçeneğinde 
olumlu bilgi verilmektedir. Okur-yazarlığın ve 
kitapların artmasıyla insanlar dünyanın kendi 
yasalarına göre hareket ettiğinin farkına varmışlar.

Cevap: E 

2. Yine bir zıtlık sorusu. Biliyorsunuz ilk 35 soruda 
en az 5 tane zıtlık bağlacı sorulur. Ortaçağlarda 
işgücünden tasarruf sağlayan tarım aletlerinin 
icadına rağmen, diye başlayan bu soruyu, 
ürün kaldırma işinin çoğu el aletleri kullanılarak 
yapılıyordu, diyen E seçeneği tamamlamaktadır. Az 
önce de doğru seçenek E idi. 

Cevap: E 

3. Yine bir zıtlık sorusu, ama bu defaki gerçekten zor. 
Soruda kadın ve erkek davranışlarında gözlenen 
tüm farkların, uzun bir zaman biyolojik etmenlerden 
kaynaklandığına inanılmış olsa da, deniyor. Bunu 
ancak yine kadın ve erkek kavramlarının kullanıldığı 
A veya B seçeneğindeki cümleler tamamlayabilir. 
A’daki “such effects” e bakarak soruda “effects” 
sözcüğünü aramamız gerekir. Olmadığı için de 
doğru cevap olarak B kalmaktadır. Burada “Öyle 
görünüyor ki tipik kadın ve erkek özellikleri aslında 
(sonradan) kazanılmaktadır”, deniyor. 

Cevap: B 

4. Yine mi zıtlık sorusu demeyeceğiz, çünkü daha önce 
35. soruya kadar en az 5 tane zıtlık sorusu sorulur 
demiştik. Burada “many” sözcüğüne bakarak, 
seçeneklerde “nerde çokluk orda zıtlık” kuralına 
göre “many nations” ifadesinin zıttı olabilecek, azlık 
belirten bir sözcük arayacağız. 

Bu E’de var. Buna göre, pek çok ülke yabancı 
sözcükleri söz dağarcıklarından atmaya çalışırken 
İngilizler bunları hoş karşılamış görünüyormuş.

Cevap: E 
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5. “Unless” cümlesi, “if not” anlamına geldiği için, 
ondan sonra gelen cümlenin anlam veya yapı 
olarak olumsuz olması gerekir, demiştik. Bu 
nedenle “Bir ürünün adı, reklamlarda sürekli olarak 
tekrarlanmazsa, diye başlayan sorudaki cümleyi 
yalnızca D seçeneğindeki “müşterilerin piyasada 
onun adını hatırlayamama riski olur, cümlesi en iyi 
şekilde tamamlamaktadır.

Cevap: D 

6. Burada da FIDORS tekniğinin tersten işletilmesi 
yoluyla doğru cevaba ulaşıyoruz. Yani sorunun 
zamanı “HAVE V3” olduğu için “ever since” ile 
başlayan B seçeneğinin doğru olma ihtimali 
çok yüksek. Soruyla beraber okursak ortaya; 
Amerika’daki yasa dışı yabancılar, ilk göç 
kısıtlamasının yürürlüğe konmasından beri problem 
olmuştur, şeklinde anlamlı bir birleşik cümle 
çıkmaktadır.

Cevap: B 

7. Bir tane daha zıtlık sorusu. “Most” gibi çokluk 
bildiren sözcükler bize “nerde çokluk orada zıtlık” 
kuralını hatırlatır. Buna göre doğru cevabın C 
olması gerekir. Konu beautity-güzellik olduğu için 
Ahmet-He tekniğine göre “beauty” sözcüğü ile 
C’deki “it” ile arasında bir bağ olmaktadır. Beraber 
okunduklarında ortaya “Pek çok insan güzelliğin 
evrensel olarak tanımlanabileceğini var sayar 
ancak güzellik tamamen kişiye bağlı bir kavramdır.”, 
şeklinde anlamlı bir cümle çıkar. Sorudaki “can” de 
“zıtlık-olasılık” ilişkisine göre C seçeneğindeki “but” 
ile eşleşmektedir.

Cevap: C 

8. Uzun uçak yolculuklarına uyum rahatsızlığı olarak 
ortaya çıkan “jet-lag” çocuklarda yetişkinlerden 
daha az görülür, diye başlayan bu cümleyi, bu 
olayın sebebini anlatan bir cümlenin tamamlanması 
kadar doğal bir şey olamaz. Çünkü bir sorun varsa 
mutlaka sebebi de vardır. Seçeneklerde sebep 
bağlacı ile başlayan tek seçenek B’dir. Buradaki 
“their” sözcüğü ile sorudaki “children” sözcüğü 
arasında Ahmet-He ilişkisi de kurulmaktadır. Bu 
rahatsızlığın çocuklarda daha az görülmesinin 
sebebi vücutlarının değişime daha açık olmasıymış.

Cevap: B 
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9. Burada isimle biten bir cümle görüyoruz. Buna 
göre seçeneklerde buna uygun bir who / which 
arayacağız. Aynı şeyi, aynı kelime ile biten 18. 
soruda da yapmıştık. O soru için hem zor hem kolay 
demiştik. Zorluğu, oradaki “groups” sözcüğünü 
“to which” in tamamlıyor olmasıydı. Yani insan 
gruplarını normalde cansız varlıkları nitelemek 
için kullanılan “which” niteliyordu. Burada ise A 
seçeneğindeki “who” bu işi yapmaktadır. Soruyla 
beraber okununca ortaya “MÖ 2. binde Yakın 
Doğu bölgesi oraya sistematik askeri istilalarla 
gelip imparatorluklar kuran yeni insan grupları ile 
değişime uğramıştır.”, cümlesi çıkmaktadır.

Cevap: A 

10. Yine “ballı” bir soru. Bir önceki ile aynı yöntemle 
sorulmuş, bizde onun gibi yanıtlayalım. Sorunun son 
kelimesi “countries” i ancak “where” ile başlayan bir 
sıfat cümlesi tamamlar. Bu da B’de bulunmaktadır. 
Kahve ihracatının yerel ekonominin önemli bir 
kısmını oluşturduğu gelişmekte olan ülkelerde 
kahvenin yarıdan fazlası küçük aile çiftliklerinde 
yetiştirilmekteymiş.

Cevap: B 

11. Tamamen anlama dayanarak yapılabilen bir soru, 
bu. Bir bölümün son soruları bazen burada da 
olduğu gibi bir parça daha zor olabilmektedir. 
Anlatılmak istenen şeyi vurgulamak için el ve baş 
hareketleri kullanılır, diye başlayan bu soruyu, 
bunun sebebini açıklayan ve “çünkü konuşmacı belli 
bir takım anlam farklarını aktarmak ister” cümlesinin 
bulunduğu C seçeneği tamamlar.

Cevap: C 

12. Bu bir 1.tip veya 0 tip if cümlesi, çünkü fiili V1. 
Seçeneklerde will, o yoksa V1 arayacağız. B, C ve 
E doğru olabilir. C doğru çünkü eğer şöyleyse.. o 
zaman.. diye devam ediyor. Yani sorudaki “if” ile 
buradaki “then” arasında yapısal bir bağ var. Ayrıca 
bu cümledeki “a” ler de doğru cevabın bu olduğunu 
gösteriyor, çünkü özellikle bu bölüm soruları çok 
sıklıkla paragrafların giriş cümlelerinden alındığı 
için içlerinde burada da olduğu gibi a / an’li kelime, 
some, any, many, most, much, one ve several 
sözcükleri olmaktadır. 

Cevap: C 
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13. “Whereas” while gibi iki farklı özne karşılaştırıldığında 
kullanılır. 

While larger sailing cruisers are used for long-
distance racing, Smaller sail boats are used for 
weekend and holiday cruising 

Burada sorudaki Shostakoviç, E seçeneğinde 
Prokofev’le ilişkili. 

Cevap: E 

14. Sorudaki özne “the gene responsible for certain 
speech defects” in Ahmet-he tekniğimize göre 
karşılığı olabilecek “it” seçeneklerde yalnızca B’de 
var. 

Cevap: B 

15. Aynı şekilde sorudaki” individuals” çoğul öznesinin 
karşılığı olan “they” yalnızca D seçeneğinde var. 

Cevap: D 

16. Although cümlesi anlam olarak olumlu. O zaman 
ana cümlenin olumsuz olması gerekir. Bu yalnızca 
B seçeneğindeki “unclear” la verilmiş. 

Cevap: B 

17. Ahmet-he, ilişkisi seçenekleri teke indiriyor. Sorunun 
öznesi “A regimen of mineral supplements” tekil 
olduğu için seçeneklerde “it” ile başlayan cümle 
ararsak bunu yalnızca A’da olduğunu görürüz. 

Cevap: A 

18. Burada da sorudaki “explorers” ile B’deki “they” 
arasında Ahmet-he ilişkisi var. 

Cevap: B 

19. Yine aynı şey. Nationalism ve “it” arasında bağ var. 
Virgülden sonra “but” veya “which” gelir kuralı da 
tutuyor. 

Cevap: D 

20. Yine aynı şey ama bu kez it B ve C’de var. B’deki 
anlamlı değil. Çünkü “dehydartion”-su kaybı 
(yaşlılıktan) consume-tüketilecek bir şey değildir. 

Cevap: C


