
www.pelikanyayinevi.com.tr

CÜMLE TAMAMLAMA SORULARI

1. Virgülden sonra but veya which gelir kuralına göre 
cevap D. Çünkü “yet” bağlacı “but”ın eş anlamlısıdır.

Cevap: D 

2. Yine okumadan, yapısal ipuçları yardımıyla 
yapılabilen bir soru ile karşı karşıyayız. “Until” bir 
zaman cümlesidir. Fiili geniş zaman (V1) olduğunda, 
zamanını bildirdiği eylemin fiili (ana cümlenin fiili) “will 
+ V1” olur. Bu yalnızca B seçeneğinde olduğu için 
diğer seçenekleri okumadan onu işaretleyebiliriz.

Çin güçlü bir ülke olup, Çince tüm dünyada 
konuşulan bir dil oluncaya dek (until) İngilizce bilim 
ve diplomasi dili olarak kalmaya devam edecek.

Cevap: B 

3. Yine bir zaman cümlesi sorusu. Hocalarımız üst 
üste çözümü birbirine benzer sorular sorarlar. 
Zaman cümlelerinin fiilleri genellikle ya V1 ya da V2 
olur. Zamanını bildirdikleri eylemin fiili de onlarınki 
ile aynı olur. Bu soruda “before” zaman cümlesinin 
fiili “can be” olduğuna göre, seçeneklerden fiili V1 
olan D veya E doğru cevap olacaktır. Fiili geçmiş 
zaman olan A ve B elenir. D seçeneğinin fiili “Have 
+ V3” te ana cümlede kullanılmaz. Yani “before S 
+ V1 + O, S + Have V3 + O” şeklinde bir cümle 
kurulmaz. Bu nedenle elde D ve E kalır. Üzümler 
şarap olmadan önce yapılması gereken çok iş olur, 
anlamlı bir cümle olduğu için doğru cevap E’dir.

Cevap: E 

4. “Fiil + that / Wh-” tekniğimize göre bir isim cümlesi 
olan bu sorudan önce de fiil gelmesi gerekir. Bu A 
ve D seçeneklerinde bulunuyor. Bu seçeneklerde 
ayrıca genellikle isim cümlesi “that” ile kullanılan “It” 
te var. A’da Neyin Hong Kong’u o kadar heyecan 
verici yaptığını açıklamak zor, deniyor. Bu ifade 
kulağa, “Neyin Hong Kong’u o kadar heyecan verici 
yaptığı tartışılmıştır, ifadesinde çok daha doğru 
geliyor.

Cevap: A 
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5. Fakat pil teknolojisinde önemli buluşlar yapmadan 
daha ileri gitmek mümkün değil, diye başlayan bu 
sorunun ilk kısmında önemli bir buluştan söz ediliyor 
olmalı. Bu buluş elektrikle çalışan bir araç olabilir. 
“Yet” bağlacına göre, önemli buluş olduğu için 
ondan söz eden cümlenin olumlu olması gerek. A’da 
“don’t make”, B’de “technological failure”, D’de “Any 
fuel savings” ve E’de “One fears”, olumsuz ifadeler 
olduğu için bu seçenekler soruyu tamamlayamaz. C 
seçeneğinde Hibrit arabalar kesinlikle doğru yönde 
atılmış bir adımdır, deniyor. Doğru ifade budur.

Cevap: C 

6. Burada ülkesini 4 savaşa sokup, ülke ekonomisini 
yıkıma uğratan Sırp lider Miloseviç’ten söz 
ediliyor. Zaman açısından ilk 4 seçenek ta soruyu 
tamamlayabiliyor. Hepsinde de Milosejiç’in yol 
açtığı kötü olaylar anlatılıyor. Ancak soruda anlatılan 
tablodan sonra böyle bir lider koltuğundan olur, diye 
düşünürsek doğru cevap D olmaktadır.

Cevap: D 

7. Soru başındaki “many” ve cümle sonundaki virgül 
bize eksik cümlenin bir zıtlık bağlacı ile başladığını 
gösteriyor. Bu nedenle ilk iki seçenek eleniyor. 
Soruda verilen bilgi olumlu olduğuna göre kalan 
3 seçenekten hangisinde olumsuz bilgi olduğuna 
bakalım. Bu hemen C seçeneğinde var. Soruyu 
bu cümleyle beraber okursak ortaya “Borsa 
olmamasına rağmen, Somali’de pek çok büyük 
şirket hisse senedi çıkardı.”, şeklinde anlamlı bir 
cümle çıkıyor.

Cevap: C 

8. Fiili “Have V3” olan bu soruyu tamamlayacak 
cümleler, fiilleri geçmiş zaman olan C ve D olamaz. 
A’daki “whether”den önce fiil gelmesi gerekir ama 
soru bir isimle bitiyor. Soruda İngiliz hükümeti ve 
siyaset konusundaki ders kitapları geleneksel olarak 
kurum ve davranışlara odaklanır, diyor. B’deki 
“In case” “olur diye”, anlamına geldiği için soruyu 
anlamlı olarak tamamlamaz. E seçeneğinde, bu 
kitapların siyasetin temel konuları ve tartışmalarını 
göz ardı ettiği söyleniyor.

Cevap: E 
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9. Bu cümle bir isimle bitiyor. “İsim + who / which 
(that) + where + when” tekniğine göre seçeneklerde 
“which” ile başlayan bir cümle ararız. Bu B’de var. 
Soru cümlesinde meteorların metal ve silikatlar 
içeren dünya dışı kaya parçaları olduğu söyleniyor. 
B seçeneğinde ise bu metal ve silikatların uzay 
cisimlerinin çarpışmaları hakkında önemli izler 
taşıdığından bahsediliyor.

Cevap: B 

10. Sekizinci sorunun çözümünde sözü edilen “zıtlık-
olasılık” ilişkisi bu soruda da geçerli. Sorunun 
“may” içeren kısmında, iklim değişikliğinin türlerin 
genetik yapısında değişikliğe yol açabileceği 
söyleniyor. Seçeneklerden “but” barındıran tek 
cümle olan A’da da, “ancak böyle bir değişimin 
değerlendirilmesi, uzun süreyle toplanan genetik 
verilerin incelenmesini gerektirir”, diyor.

Cevap: A 

11. Bu soruda da zıtlık bağlacı olan seçenek doğru 
oluyor. Burada da diğer hiçbir seçeneğe bakmadan 
bizi doğru cevaba götüren bir ipucu var; “Although-
still” ilişkisi. Kendi de bazen tek başına zıtlık bildiren, 
“still” diğer zıtlık bağlaçları ile de sıklıkla kullanır. 
Buna göre doğru seçenek C. . D seçeneği zaten 
ikinci tip “if” cümlesi. Soruda “would” olmadığı için 
D yanlıştır.

Cevap: C 

12. Sorudaki “was not operating” ifadesine bakarak, 
İngiliz Donanması aksini iddia etse de yol açmış 
olabileceği olumsuz bir durum olduğu sonucuna 
varıyoruz. Dolayısı ile seçeneklerde fiili geçmiş 
zaman olan bir cümle bulmamız gerekiyor. A ve 
C bu nedenle elenir. Zaman uyumu açısından 
doğru olabilecek kalan üç seçeneği sırayla anlam 
testinden geçirelim. Burada balina ve yunusları 
öldüren şey askeri sonar olmalı, diyor. Doğru 
seçenek o zaman bu. Sorudaki “British Royal Navy” 
ile B seçeneğindeki “it” arasında, her ne kadar bu 
“it” donanmayı değil de sonarı kastediyorsa da, 
Ahmet-He tekniğine göre kurulabilecek bağıntı da 
biz doğrudan B seçeneğine götürebilirdi.

Cevap: B 
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13. Sorunun son sözcükleri olan “countries (ACP), ----
.”, sözcükleri, “isim + virgül + Which” yapısındadır. 
Bu yapı sınavlarda çok işe yarar. Bazen bu yapı 
yardımıyla soruları okumadan bile doğru seçeneğe 
ulaşırız. Mesela burada “which” C ve D’de var. 
Sorunun fiili is olduğuna göre D seçeneğinin fiili 
“could have enabled” ile zaman uyumu sağlayamaz. 
O nedenle tek doğru cevap olarak C kalır. Avrupa 
Birliği ACP ülkeleri ile (with which) ticari anlaşmalar 
yapmak için görüşmeler yapıyormuş. “İlgeçli 
which” dediğimiz bu “which”, sınavlarda çok sık 
sorulmaktadır.

Cevap: C 

14. “But” bağlacının iki tarafında farklı, birbirine zıt 
bilgiler olur. Bu soruda “but” tan sonra gelen %1 
ifadesi, gizli cümlede bunun zıttı bir miktar belirten 
bir sözcük olacağı anlamına gelir. Yüzde bilgisi 
yalnızca D seçeneğinde var. Tuscany, İtalya’ya 
gelen turistlerin %12’sini çekiyormuş ancak bunların 
%1’i orada geceliyormuş.

Unutmayalım, bir soruda nasıl çokluk belirten “all”, 
“whole”, “numerous” gibi sözcük olduğunda zıtlık 
bağlacı ve azlık belirten bir sözcük arıyorsak, aynı 
şey azlık belirten sözcükler için de geçerlidir. 

Cevap: D 

15. Burada, eğer işgücü basit ve homojen zaman 
birimleri ile yani çalışma saatleri ile yeterli şekilde 
ölçülebilseydi, diye başlayan ikinci tip bir “if” cümlesi 
var. Bu yüzden seçeneklerde “would” arayacağız. 
Bu B ve E’de var. Soruda bir basitleştirmeden söz 
edildiği için E’deki “simplified” ifadesi doğru cevabın 
bu olduğunu göstermektedir.

Cevap: E 
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16. “İsim + virgül + where” yapısına göre gizli cümlenin 
son kelimesinin bir yer ismi olması gerekir. Ayrıca 
o cümlenin öznesinin de sorudaki özne “they” in 
karşılığı olan çoğul bir isim olması gerekir. Bu varlık, 
soruya göre suyun dışında yalnızca burun, göz ve 
kulakları kalarak bir ağaç kütüğü gibi yüzen bir canlı 
olmalı. Seçeneklerden yer ismi ile biten B, C ve D 
var. Bunlardan yalnızca bir tanesi “virgül + where” 
ile kullanılabilir; B seçeneğindeki ülke isimleri. 

Sıfat cümlelerinde (who / which) nitelenecek 
isimden sonra virgül, bu isim bilinen bir kişi, yer, 
zaman veya varlık ise kullanılır. Bu cümlelere 
fazladan bilgi verdikleri için “extra-information” 
cümleleri veya “non-defining relative clauses” denir. 
“Virgül + which” tekniği bu sınavlarda bu yüzden 
sıksık işe yarar.

Cevap: B 

17. “Virgül + Which” tekniği burada da işe yarıyor. 
Hem de yukarıdaki sorunun aksine tek seçenekte 
“which” bulunuyor. Bu soruda, Yunanistan’da, 
1816’da İngiltere’ye satılan “Elgin Marbles” isimli 
tarihi eserlerin geri alınması için veya orada kalması 
konusunda yapılan bir tartışmadan söz ediliyor.

Cevap: D 

18. Soruda olumsuz bir cümle varsa, zıtlık bağlacı ile 
başlayan seçeneğin onu tamamlaması çok olağan 
bir durumdur. İlk bakışta bu seçeneklerde bir zıtlık 
bağlacı görülmeyebilir. Çünkü “while” kurslarda 
veya İngilizce derslerinde şimdiki zamanın hikayesi 
(past continuous) tens öğretilirken, “While I was 
watching TV, someone knocked on the door, 
örneğinde olduğu gibi, “-iken” anlamında ve zaman 
bağlacı olarak kullanılır. 

Bu sınavlarda ise karşımıza sık sık “whereas, but, 
however, neverheless, nonetheless, still”, gibi bir 
zıtlık bağlacı olarak çıkar. Bu soruya göre, renk 
körü olan insanlar iki renk arasındaki farkı ayırt 
edemezken, normal görüşlü olanlar için iki renk 
birbirinden tamamen farklıdır, deniyor.

Cevap: A 
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19. Yine daha ilk bakışta seçenekleri elemeye bile gerek 
kalmadan, bizi dosdoğru doğru cevaba götüren bir 
ipucuna sahip, bir soru ile karşı karşıyayız. “Nerede 
çokluk orada zıtlık”, tekniğimize göre sorunun ilk 
kelimesi “All” a bakarak seçeneklerde zıtlık bağlacı 
ile başlayan bir seçenek arıyoruz. Bu ne yazık ki üç 
seçenekte var. Nerede çokluk orada zıtlık tekniğinin 
3. parçası bu çokluğun karşılığı olan bir azlık’tır. 
Yani zıtlık bağlacının yanında, cümlede many -few, 
much-little, gibi zıtlıklar olmalı. Zıtlık bağlacı olan 
bu üç seçenekten birinde dolayısı ile azlık bildiren 
bir sözcük olmalı ki doğru ifade o olsun. Bu “few 
of them” ifadesi olarak E seçeneğinde bulunuyor. 
Buradaki “them” in Ahmet-He tekniğine göre 
sorudaki karşılığı “major cities”. Dolayısı ile zıtlık 
bağlacı ile başlayan diğer iki seçenek A ve C’de 
bu ismin “They”, “their” veya “them” olarak karşılığı 
bulunmadığı için de yanlış cümleler olmaktadır. 

Cevap: E 

20. Her ne kadar ilk bakışta görülmese de burada ipucu 
olarak kullanacağımız sözcük “suggest” fiilidir. Bu 
fiilden sonra önerinin kime yapıldığı söylendiği için 
“suggest” fiili cümle içinde kaybolmuş görünüyor. 
Ancak bu durumda bile “suggest” fiilinden sonra 
“that” kullanılabilir. Bu soruda, 1 Mayıs İşçi 
Bayramı’nın fikir babası McGuire New York Merkezi 
İşçi Sendikası’na 1882’de yaptığı öneriden söz 
ediliyor.

Cevap: B


