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Sentence Completion

ANSWERS

1. Soruda boşluktan sonra gelen ve “that” ile 

başlayan bir yan cümle vardır. Bu yan cümleciğin 

öznesi ve nesnesi olduğuna göre, sıfat cümleciği 

olamaz. Çünkü sıfat cümlecikleri, kendilerine ait 

ya özneyi ya da nesneyi nitelerler ve nitelenen 

isim sıfat cümleciğinde yer almaz, ancak sıfat 

cümleciğinin ilgi zamirinin hemen önünde yer alır. 

Bu durumda sorudaki cümlecik bir isim cümleciği 

olacağına göre, temel cümlenin yükleminin 

nesnesi işlevini taşıyacaktır. O halde seçeneklerde 

yüklemi geçişli olan ve nesnesi olmayan cümleleri 

olası doğru yanıt olarak değerlendireceğiz. Bu 

açıklamalara göre, yüklemi “ignore” olan ve 

ardından “that clause” gelebilen A seçeneğindeki 

cümlenin zaten nesnesi bulunduğundan 

doğru yanıt olamaz. C seçeneğinin sonunda 

“exceptional” sıfatı yer almaktadır. Normal 

olarak sıfatlarla birlikte kullanılan bir “that clause” 

yapısı (it is + adj. + that + clause) mevcuttur, ama 

bu seçenekteki ifade cümleyi anlamca doğru bir 

şekilde tamamlamaz. D seçeneği hem yapısal 

hem de anlamsal bakımdan uygun değildir. E 

seçeneğinin yüklemi durumundaki “encourage” 

fiili ise bir “to_infinitive” yapı ile devam edebilir. 

Bu durumda ardından “that clause” alan 

“suggest” fiilinin yer aldığı B seçeneğindeki 

ifade cümleyi her bakımdan doğru bir şekilde 

tamamlar: “Araştırmamız sonucu elde etmiş 
olduğumuz kanıt, aktif insanların pasif insanlara 

nazaran daha çok proteine ihtiyaçları olduğunu 

gösteriyor.”

Cevap B
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2. Yan cümlede beklentinin yaratılıp ana cümlede 

reddedildiği cümlelerde “concessive contrast” 

bağlacı olan “though, although, even though, 
… vb.” kullanılır. Bu bağlaçların kullanıldığı 

cümlelerde zaman uyumu şartı aranmaz ve 

ancak anlamsal ilişki irdelenerek sonuca 

gidilebilir. Bu soruda soru kökünde geçen “Agresif 

davranışların ortaya çıkışında hayal kırıklığı açık 

bir faktör olsa da …” ifadesini anlamca en iyi D 

seçeneğinde verilen “bazı çocuklar yoksunluk 
ve engellenmeye agresif olarak reaksiyon 
vermezler” ifadesi tamamlamaktadır. Doğru 

yanıt D seçeneğidir.

Cevap D

3. Cümle kavramsal olarak incelendiğinde soru 

kökünde geçen “Mağdurlar kuru iseler ve uygun 

şekilde giydirilmişlerse” ifadesini en anlamlı olarak 

“deprem sonrası sığınacak yerin olmayışının 
sıhhi zararları küçüktür” tamamlar. Bu soru 

işlevsel olarak incelendiğinde ise, soru kökünde 

geçen “as long as” ifadesi bir “şart / zaman 

zarf yan cümleği” yapısı bağlacı olduğundan, 

ana cümleyle zaman uyumu içinde olmalıdır. Bu 

durumda “as long as” bağlacının yüklemi olan 

“are” çekiminden “simple present” olduğunu 

tespit ederiz. Bu durumda ana cümlenin de aynı 

genel zamanda olması gerekir. Genel zamanın 

“present” olan üç seçenek vardır: B, D ve E. Ancak 

anlam olarak yalnızca B seçeneği soru kökünü 

tamamlayabilir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

Cevap B
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4. Bu soruda doğru yanıta, soruyu kavramsal olarak 

inceleyerek ulaşabiliriz. Soru kökünde verilen  

“.... , özellikle de yaşlılar arasında vitamin 

eksikliğiyle ilgili hemen hemen her zaman bazı 

ipuçları vardır” ifadesinin en anlamlı bir şekilde 

C seçeneğinde geçen “toplum bir bütün 
olarak ne kadar iyi besleniyor görünürse 
görünsün ...” ifadesi tamamlar. Bu soru işlevsel 

olarak incelendiğinde, soru kökünün anlamlı 

bir cümle oluşturmak için gerekli bütün öğelere 

(özne + yüklem + nesne) sahip olduğu ve genel 

zamanında “present” olduğu görülecektir. Bu 

durumda seçenekler arasında ilk aranacak 

yan cümle türü genel zamanı “present” olan bir 

“adverbial clause” yapısıdır. Bu şartları yalnızca 

C seçeneği karşılar. Bu nedenlerle doğru yanıt C 

seçeneğidir.

Cevap C

5. Soru kökünde “in which” ilgi zamiri (relative 

pronoun) ile başlayan bir sıfat cümleciği 

verilmiştir. O halde boşluğun önüne gelecek 

temel cümlenin sonunda, soru kökündeki sıfat 

cümleciğinin niteleyeceği uygun isim türünden bir 

sözcük olmalıdır. Soruda verilen sıfat cümleciğinin 

anlamı “Yatağa bağımlı olmayan hastaların 

yemeklerini yiyebilecekleri …” olduğuna göre, 

bu cümleyi anlamca doğru tamamlayacak ifade 

E seçeneğindeki “çoğu yeni hastane gündüz 
odaları sağlar” olur. Cümlenin bir bütün olarak 

anlamı ise “Çoğu yeni hastane, yatağa bağımlı 

olmayan hastaların yemeklerini yiyebilecekleri 

gündüz odaları sağlar” olacaktır. Sıfat yan 

cümleciğinin nitelediği isim bu durumda E 

seçeneğindeki cümlenin sonunda yer alan “day 
rooms” ifadesi olur.

Cevap E
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6. Soru kökünde verilen cümlede en önemli ipucunu 

ikiz olasılık belirten “whether … or” (olup 

olmadığı) ifadesi oluşturmaktadır. Bu ifade isim 

cümleciklerinde bir bağlaç olarak kullanılır ve 

belli başlı fiillerden sonra (genellikle belirsizlik 

ve ikilem ifade eden fiiller), arkasından geldiği 

fiilin nesnesini oluşturur. Soruda verilen ifadenin 

anlamı “… tüm vücudun mu yoksa vücudun 

yalnızca bölümlerinin mi maruz olduğu …” 

olur. Soru kökünde verilen bu ifade, seçenekler 

içinde olasılık belirtme özelliğine sahip tek fiil 

olan “depend on” (dayanmak) fiilinden sonra 

gelebilir. Cümlenin bir bütün olarak anlamı ise 

“Hipoterminin etkileri, tüm vücudun mu yoksa 

vücudun yalnızca bazı bölümlerinin mi maruz 

kalmış olduğuna bağlıdır” olacaktır.

Cevap A

7. Soru kökünde verilen cümlenin zamanı “simple 

present” (is) olduğundan, yüklemleri “past” 

olan zaman zarf cümleciklerinin verildiği D ve E 

seçenekleri doğru yanıt olamaz. Diğer seçenekler 

zaman açısından sorun oluşturmadığından, 

anlamlarına göre değerlendirmek gerekmektedir. 

Soruda verilen cümlenin anlamı “… , radyasyon 

miktarı potansiyel sonuçları belirlemede 

önemli bir faktördür” olacağına göre, diğer üç 

seçenek içinden cümleyi anlamca doğru şekilde 

tamamlayacak ifade C seçeneğindeki “Belli bir 
formdaki radyasyonun nitelikleri ne olursa 
olsun, …” olur.

Cevap C
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8. Soru kökü bir cümlede gerekli olan bütün öğelere 

sahip kendi içinde tam bir temel cümledir. Bu 

durumda soruyu anlamsal olarak inceleyerek ve 

seçeneklerin önlerinde yer alan bağlaçları dikkate 

alarak doğru yanıta ulaşabiliriz. Her seçeneğin 

önünde yer alan bağlacın işlevsel özelliklerini 

değerlendirmek ve soru kökündeki ana cümle ile 

mukayese etmek çoğu zaman seçenek elemede 

işe yarar. Bu soru anlamsal olarak incelendiğinde 

ise, soru kökünde geçen “Bir çalışmaya göre 

elektrikli diş fırçaları yalnızca … elle kullanılan 

diş fırçalarından daha iyidir” ifadesini anlamlı bir 

şekilde “eğer doğru tasarlanmışlarsa” ifadesinin 

tamamyacağı görülür. Doğru yanıt A seçeneğidir. 

Ayrıca bu seçenekte geçen “they” zamiri soru 

kökünde geçen “electric tooth-brushes” 

ismine gönderimde bulunmakta ve doğru yanıtın 

bulunmasında ipucu oluşturmaktadır.

Cevap A

9. Soru kökünde nesne durumunda “why” 

soru kelimesiyle başlayan bir “Noun Clause” 

kullanılmıştır. Kullanılan bu cümleciğin genel 

zamanı “present” olduğundan bu cümleden 

hemen önce gelen ana cümlenin yükleminin 

de zamanının aynı zaman diliminde olması 

beklenir. Bu durumda zaman uyumu olan özne ve 

geçişli etken bir yüklemden oluşan ya da bütün 

öğeleri olan nesnesi olmayan bir ilgeçle (edat) 

biten bir yapıyı seçenekler arasında aramalıyız. 

Böyle bir yapı yalnızca A seçeneğinde vardır. 

Ayrıca soru kökünde yer alan “Niçin genlerin 

insan davranışlarını etkilediğinin …” ifadesini 

seçenekler arasında en anlamlı ve uygun bir 

şekilde A seçeneğinde geçen “… çok açık bir 

şekilde açıklamıştır” ifadesi tamamlar. Hem 

zaman hem anlam olarak soru kökünü A seçeneği 

en uygun şekilde tamamlamaktadır.

Cevap A
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10. Bu soruda “how” ile başlayan nesne konumunda 

bir “noun clause” yapısı verilmiştir. Bu nedenle 

nesnesi olmayan geçişli bir fiille biten “özne + 

yüklemi” olan bir ana cümle aranmalıdır. Soru 

kökünde geçen “noun clause” yapıda “works” 

şeklinde olayın gerçek zamanını gösteren 

“present” bir yapı kullanıldığından bulunması 

gereken ana cümlenin genel zamanı da “present” 

olmalıdır. Bu şartları sağlayan seçenek B 

seçeneği olduğundan doğru yanıt B olur.

Cevap B


