
www.pelikanyayinevi.com.tr

Sentence Completion

ANSWERS

1. Soru kökünde yer alan cümlenin genel zamanı 
“present” olduğundan zaman uyumu gereği bu 
cümleyi tamamlayacak cümlenin de zamanının 
“present” olması beklenir. Seçenekler içerisinde 
A, B, D ve E seçeneklerinin genel zamanı “past” 
olduğundan kolaylıkla göz ardı edilebilir. Zaman 
uyumuna sahip tek seçenek C olduğundan 
yapısal olarak bu seçenek doğru gözükmektedir. 
Şart cümlesi olan D ve E seçeneklerinin ana 
cümlelerine “modal” bir yapı gerektiğinden ve 
soru kökünde böyle bir yapı olmadığından bu 
seçenekler doğru yanıt olamaz. C seçeneği soru 
kökünü hem anlamsal hem de yapısal olarak 
doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Ayrıca yan 
cümle ile ana cümle arasında neden-sonuç 
ilişkisi vardır. Bu ilişki de “since” bağlacıyla 
sağlanmıştır. Bunlara ek olarak bu tür soruların 
çözümünde gönderim yapan ifadelerin kullanımı 
da doğru yanıtın tespitinde kullanılabilecek 
önemli işlevsel ipuçlarından biridir. Bu bağlamda 
C seçeneğinde geçen “it” zamiri soru kökünde 
geçen “the handle bar” ifadesinin yerine 
kullanılmıştır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

Cevap C

2. Bilindiği gibi isimleri nitelemek için kullandığımız 
yapılara “adjective clause” adını veririz. Bu 
cümlede “missions” ismini niteleyen bir 
“adjective clause” yapısına ihtiyaç vardır. Bu 
gibi görevi özne olan isimleri nitelemek için “that 
/ who / which” ilgi zamirlerinden birini kullanırız. 
Bu nedenle, seçenekler içerisinde“missions” 
ismini doğru niteleyen “adjective clause” yapısı 
“that” ilgi zamiri ile başlamalıdır. Anlamsal olarak 
incelediğimizde ise, soru kökünde geçen “Şu anda 
insansız uçaklar … görevler için geliştirilmektedir” 
ifadesini anlamlı bir şekilde D seçeneğinde 
verilen “… pilotları göndermenin çok tehlikeli 
olacağı …” ifadesi tamamlamaktadır. Ayrıca 
soru kökünde geçen “unmanned planes” ile 
D seçeneğinde geçen “for pilots” ifadeleri 
anlamca birbiriyle ilgili ifadelerdir. Doğru yanıt D 
seçeneğidir. 

Cevap D
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3. Soru kökünde yer alan “unless = if ... not” 

bağlacı, bu cümlenin bir şart cümlesi olduğunu 

göstermektedir. Bu durumda işe soru kökünde 

yer alan ve “unless” ile başlayan koşul yan 

cümleciğinin zamanını tespit ederek başlayabiliriz. 

Ancak seçenekler incelendiğinde, koşul cümlesi 

için zaman uyumsuzluğu içeren yalnızca C 

seçeneğini eleyebileceğimiz görülecektir. Bu 

durumda doğru yanıta soruyu anlamsal olarak 

inceleyerek ulaşabiliriz. Soru kökünde verilen 

“Unless there is adequate foam to completely 
cover the burning material = Yanan materyali 

tamamıyla kaplayacak köpük olmadıkça ...” 
ifadesini anlamlı olarak A seçeneğinde verilen 

“there is little hope of extinguishing the fire 
= yangını söndürme ümidi çok azdır” ifadesi 

tamamlayacaktır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

Cevap A

4. Soru kökünde verilen temel cümlede eski 

yağmurlama sulama sisteminin itibarını / önemini 

yitirdiği söylenmiştir. Cümle kendi içinde bütün 

öğeleri ile tam bir bütün oluşturmaktadır. Bu 

nedenle bu cümleden sonra anlamca cümleyi 

destekleyecek çok farklı yan cümlecikler 

gelebilir. Bu durumda seçenekleri irdelerken hem 

yapısal ipuçlarını hem de anlam bağlantılarını 

birlikte dikkate almamız gerekecektir. Soru 

kökündeki cümlenin zamanı “present perfect” 

olduğundan, bu cümleden sonra gelecek olan 

zarf cümleciklerinin zamanının bu cümledeki 

zamana (present zamanlar) uyum sağlaması 

gerekir. Bu açıklamaya göre, bir koşul cümleciği 

(unless) içeren A seçeneği, bir zaman cümleciği 

(after) içeren D seçeneği zaman uyumu şartını 

sağlamamaktadır. Benzerlik ifade eden C 

seçeneği hem anlamı bakımından hem de 

zaman uyumsuzluğu bakımından cümleyi 
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doğru tamamlamamaktadır. Aynı şekilde B 

seçeneğinde tezat anlam ilişkisi (contrast) ifade 

eden zarf cümleciği (though) zaman uyumu 

şartı gerektirmese bile, anlamca uygun değildir. 

Doğru yanıt E seçeneği olur: “Eski yağmurlama 

sulama sistemi itibarını kaybetmiştir çünkü yılda 
yalnızca bir kez mahsul verir.”

Cevap E

5. Soru kökünde temel cümle olarak verilen cümlenin 

zamanı “present” olduğuna göre, bu cümlenin 

önüne bir zarf cümleciği gelmesi durumunda 

zaman kalıbının, zaman ve koşul belirten zarf 

cümleciklerinde uyum sağlaması gerekecektir. 

Bu durumda zaman zarf cümleciği olan B ve 

E seçeneklerinde zaman “past” olduğundan, 

doğru yanıt olması yapısal olarak imkansızdır. 

Bu nedenle bu seçenekleri anlamsal olarak 

değerlendirmeye almak bile yersiz olur. Soru 

kökünde verilen cümledeki “we cannot infer 
from this” (bundan ……. sonucunu çıkaramayız) 

ifadesine bakacak olursak, boşluğa gelecek olan 

yan cümledeki ifadeden “uzaylı medeniyetlerin 

olmadığı sonucunun” çıkarılamayacağını 

anlamsal olarak göz önünde bulundurmamız 

gerekecektir. Elediğimiz seçenekler dışında 

kalan diğer seçenekler içinde anlamca cümleyi 

doğru tamamlayacak seçenek A olacaktır: “Her 
ne kadar araştırmacılar uzaydan hiçbir pozitif 
sinyal tespit etmiş olmasalar da, bundan uzaylı 

medeniyetlerin olmadığı sonucunu çıkaramayız.”

Cevap A
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6. Bu soru işlevsel olarak incelendiğinde, soru 

kökünün anlamlı bir cümle oluşturmak için 

gerekli bütün öğelere (özne + yüklem + 

nesne) sahip olduğu görülecektir. Bu durumda 

seçenekler arasında ilk aranacak yan cümle 

türü bir “adverbial clause” yapısıdır. A, B, C ve 

D seçeneklerinde bu tarzda ifadeler vardır. Bu 

durumda ana cümle ile onu bütünleyecek yan 

cümle birlikte anlamsal olarak incelenmelidir. 

Anlamsal olarak incelendiğinde, “ ....... yakıt 

kullanımındaki etkinliği arttırabilmek için daha 

fazla dikkat gösteriliyor” ifadesini anlamlı olarak 

C seçeneğinde verilen “Yakıt fiyatları arttıkça” 
ifadesinin tamamlayacağı görülür. Diğer 

seçenekler anlamsal olarak uygun değildir. Doğru 

yanıt C seçeneği olur.

Cevap C

7. Soru kökünde verilen cümlenin yüklemi olan 

“remind” eylemi, kendinden sonra “to-infinitive” 

yapı alır ve “remind + sb + to + V1” şeklinde 

kullanılır. Bu yapıya uygun en anlamlı ifade C 

seçeneğide verilmiştir. Birer “perfect infinitive” (to 

have + V3) yapı olan A ve E seçenekleri “remind” 

eyleminden sonra kullanılamaz. Doğru yanıt C 

seçeneğidir.

Cevap C
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8. “Because” bağlacı bulunan bu cümlede, neden 

cümlesinin genel zamanı “present” olduğundan, 

sonuç cümlesinin de genel zamanının “present” 

olması gerekir. Bu nedenle seçenekler arasında 

genel zamanı “past” olan E seçeneği kolaylıkla 

elenebilir. Anlamsal olarak ise, soru kökünde 

verilen “because each type behaves differently 
and has a different effect on human health 

= her tür farklı davrandığından ve insan sağlığı 

üzerinde farklı etkiye sahip olduğundan, ...” 

ifadesini en iyi E seçeneğinde verilen “The study 
of particulates is an arduous one = partiküllerin 

incelenmesi meşakkatli bir iştir” ifadesi 

tamamlamaktadır. Ayrıca E seçeneğinde yer 

alan “each” zamiri soru kökündeki “particules” 

kelimesine gönderim yapmaktadır. Doğru yanıt E 

seçeneğidir.

Cevap E 

9. Bir cümlede tezat anlam ilişkisi gösteren bağlaçlar 

(though, even though, even if, although, vb.) 

kullanıldığında, yan cümle ile temel cümle arasında 

zaman uyumu aramak gerekli değildir. Bundan 

ziyade öncelikle anlamsal uyum aranmalıdır. 

İkincil olarak zaman uyumu da ayrıca dikkate 

alınabilir. Bu soruda soru kökünde “though” 
bağlacı ile başlayan ve zamanı “simple past” 

(was demonstrated) olan yan cümle verilmiştir. 

Her ne kadar anlam uyumu üzerinde durmamız 

gerekiyorsa da, işimizi kolaylaştırması açısından 

seçenekler içinde öncelikle zaman uyumu da 

sağlayanlar ile işe başlamak daha yerinde olur. 

Bu durumda “present” zamanının kullanıldığı A 

ve E seçeneklerini başlangıçta değerlendirme 

dışı tutalım. Soru kökünde verilen ifadenin anlamı 

“Denizaltıların stratejik değeri Birinci Dünya 
Savaşı’nda görülmüş olsa da, …” olduğuna 

göre, anlam bakımından bu cümleyi en iyi C 

seçeneğinin tamamladığı görülür: “ … , gerçek 
anlamda askeri açıdan kilit rol oynamaları 
İkinci Dünya Savaşı’nda olmuştur.”

Cevap C
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10. Soru kökünde verilen yan cümlenin bağlacı 

“unless = if not” bir koşul cümleci bağlacı 

olduğundan, temel cümlede koşul cümleleri 

kurallarına uygunluk aranmalıdır. Öncelikle 

zaman uyumu şartı mutlaka göz önünde 

bulundurulmalıdır. Soru kökündeki fiil “present” 

(step up) olduğundan, temel cümlenin yüklemi 

ya “present” ya da “future” olmalıdır. Bu durumda 

A seçeneği zaman uyumsuzluğundan elenir. 

C seçeneğinde bir sıfat cümleciği verilmiştir. 

Ama bizim aradığımız temel cümle (özne + 

yüklem) olduğundan, yan cümle durumundaki 

sıfat cümleciği cümleyi tamamlayamaz. Bileşik 

cümlelerde yüklem sayısı bağlaç sayısından bir 

fazla olmalıdır. Yüklem sayısı bağlaç sayısına 

eşit olamaz. Geriye kalan üç seçenek zaman 

bakımından uyumludur. O halde şimdi de 

yan cümle ile temel cümle olması muhtemel 

seçenekler arasında ortak unsurlar ve anlam 

benzerlikleri arayalım. D seçeneğinin öznesi 

olan “man” (insan, insanoğlu) bir genelleme 

ifade ettiğinden, soru kökündeki ifadeyi 

desteklememektedir. B ve E seçeneklerinin 

öznesi durumundaki “we” şahıs zamiri, soru 

kökündeki cümleciğin öznesiyle uyuşmaktadır. 

Bu iki seçenekten cümleyi anlam bakımından 

doğru tamamlayan seçenek B olacaktır: “Çevreyi 
korumaya yönelik çabalarımızı arttırmadıkça, 
sağlıklı ve ferah bir gelecek bekleyemeyiz.”

Cevap B


