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Sentence Completion

ANSWERS

1. Soru kökünde verilen cümle aslında bütün 

öğeleriyle hiçbir eksiği olmayan tam bir cümledir 

ve “Otomobil üreten firmalar arasında, hidrojenin, 

…….. , tercih edilme olasılığı olan bir yakıt 

olduğu şeklinde genel bir fikir birliği vardır” 

anlamına gelmektedir. Bu cümledeki boşluğa 

gelerek cümleyi anlamlı bir şekilde tamamlayacak 

ifade B seçeneğindeki “when oil runs out” (= 

petrol tükendiğinde) olur. A seçeneğindeki “if 

sulphur emissions had been checked” ifadesi bir 

“Conditional Clause Type 3” yapısı olduğundan, bu 

şart cümleciğini temel cümlede tamlayan “modal + 

have + V3” yapısı yoktur. Bu nedenle bu seçenek 

yapısal bakımdan uygun değildir. C seçeneğinde 

de A seçeneğindekine benzer olarak “could 

have been stored” şeklinde bir yüklem çekimi 

vardır. Bu ifadede gizli bir Type 3 koşul durumu 

olduğundan doğru olamaz. D seçeneğindeki “as 
if” (= sanki -mış gibi) ifadesi diğer farazi koşul 

cümleciklerinde (Type 2 / Type 3) olduğu gibi 

bir işleve sahiptir. Bu seçenekte verilen “sanki 
hiçbir mekanik enerji gerekli değilmiş gibi” 

ifadesi yapısal uyumsuzluğun yanı sıra anlam 

bakımından da doğru değildir. E seçeneğindeki 

cümlede bağlaç işlevi gören “unless” (= if not) 

olumsuz yapılı şart cümlelerinde bağlaç olarak 

kullanılır. Dolayısıyla diğer şart cümleciklerinin 

dilbilgisi kurallarına haizdir. Bu seçenekteki şart 

cümleciği “Type 2” (there were …) olduğuna göre, 

temel cümledeki yüklemin “would /could /might 

+ V1” olması gerekirdi. Bu nedenle bu seçenek 

de diğer seçenekler gibi, cümlenin anlamına 

bakılmadan, sadece yapısal uyumsuzlukları 

nedeniyle elenebilir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

Cevap B
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2. Bu cümlede özne konumundaki “The Bermuda 
Triangle” ifadesinden sonra gelen boşluk 

özneden virgülle ayılrmış olduğundan, ilk olarak 

özel isimleri niteleyen “non-defining relative 

clause” olasılığını akla getirmektedir. Bu tür sıfat 

cümleciklerinde ilgi zamiri asla “that” olamaz. 

Kişi adlarından sonra “who” ve cins adlardan 

sonra ise “which” kullanılır. Bu durumda 

Bermuda Üçgeni’nin nerede olduğunu açıklayan 

E seçeneğindeki sıfat cümleciği doğru yanıt 

olur: “ABD’nin Atlantik sahilinin güneydoğu 
açıklarında bulunan Bermuda Şeytan Üçgeni, 

çok sayıda gemi, küçük tekne ve uçakların 

açıklanamayan kaybolma vakalarıyla ün 

salmıştır.”

Cevap E

3. Soru kökünde verilen yan cümlenin bağlacı 

olan “even though” temel cümlenin yüklemi ile 

zaman uyumu gerektirmeyeceğinden, seçenekler 

arasında bu yönde bir elemeye gidemeyiz. Soru 

kökünde verilen yan cümlenin anlamı “her ne 

kadar kendisini affetmeye daha hala hazır olmasa 

da, …” olduğuna göre, bu ifadeyi anlamca en iyi D 

seçeneğindeki cümle tamamlar: “birçok kişi onu 
affetti.” Diğer seçeneklerin anlamları aşağıda 

verilmiştir ve hiçbirisi de cümleyi anlamca 

desteklememektedir:

A) “Yanlış kişi suçlandı”

B) “Herşey bir yana, suç işlemedi, bir hata yaptı”

C) “Başkaları da işin içindeydi”

E) “Hatalı bir şekilde suçlandı”

Cevap D
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4. Bir ismi tanımlamak ve açıklamak için 

kullandığımız cümle yapısına “adjective clause” 

adı verilir. Bu cümlede “countries” ismini 

tanımlayan bir “adjective clause” yapısına ihtiyaç 

vardır. Bu yapıdaki görevi yer zarfı olan isimleri 

tamlamak için “where” bağlacını kullanırız. Bu 

nedenle, “countries” ismini doğru tamamlayan 

“adjective clause” yapısı “where it is found” 

ifadesi olacaktır. Ayrıca bu cümlecikte kullanılan 

“it” zamiri de ana cümlede geçen “oil” isminin 

yerine kullanılmıştır. Doğru yanıt D seçeneğidir. 

Cevap D

5. Cümle tamamlama sorularını çözerken bağlamsal 

ipuçlarından yararlanmak faydalı olacaktır. Bu 

sorunun soru kökünde ana cümle verilmiştir. Bu 

nedenle yapısal ipuçlarından yararlanmamız pek 

mümkün değildir. Soru kökünde yer alan, “… 

, Amerika tahıl satın almalı ve böylelikle en çok 

ihtiyaç duyulan bölgelerde tarımı canlandırmalıdır” 

ifadesini anlamlı olarak C seçeneğinde verilen, 

“Amerika hububat fazlalıklarını yardım 
olarak aç ülkelere dökmek yerine” ifadesi 

tamamlamaktadır. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

Cevap C

6. Zaman zarf cümleciği konumundaki yan cümlenin 

verildiği bu soruda, fiilin zamanı geçmiş zaman 

olarak çekilmiştir (came into being). Bu durumda 

zaman uyumu şartı gereği ana cümlenin zamanı 

da mutlaka geçmiş zaman olmak zorundadır. 

Seçenekler içerisinde yalnızca C seçeneğinin 

zamanı “past tense” olduğundan doğru cevap 

bu seçenektir. Anlam olarak incelendiğinde 

ise soru kökünde yer alan “Feminist hareket 

ortaya çıktığında” ifadesini anlamlı bir şekilde C 

seçeneğinde geçen “kadınlar tek bir sınıf olarak 
görülürdü” ifadesinin tamamlayacağı görülür. 

Doğru cevap C seçeneğidir. 

Cevap C
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7. Soruda verilen bölümde boşluktan önce “an 
architect” sözcüğünü görüyoruz. Devamında 

ise bu ismi niteleyecek bir sıfat cümleciğine 

gerek vardır. Boşluktan önceki sözcük bir kişiye 

atıfta bulunduğuna göre, boşluğa gelecek 

sıfat cümleciğinin ilgi zamiri “who”, “that” 

ya da “whose” olabilir. Seçenekler içinde bu 

şartı sağlayan B ve C seçenekleri vardır. Bu 

seçenekler içinden cümleyi anlamca doğru 

tamamlayacak seçenek ise C olur: “İhaleyi, çevre 
sorumluluğuna sahip bir tasarımı olan bir 

mimara vermekte kararlıyız.” 

Cevap C

8. Bu sorunun soru kökündeki yan cümlecik (when) 
bir zaman zarf cümleciği ya da bir sıfat cümleciği 

olabilir. Sıfat cümleciği olabilmesi için “when” 

ilgi zamirinin önüne zaman belirten isim türü 

bir sözcük gelmeli ve sıfat cümleciği bu zamanı 

tanımlamalıdır. Öte yandan, sorudaki yan cümle 

zaman zarf cümleciği de olabilir. Eğer zaman 

zarf cümleciği ise ana cümle ile yan cümle 

arasında zaman uyumu aranmalıdır. Öncelikle 

sıfat cümleciği olarak değerlendirecek olursak, 

A ve B seçeneklerinin hemen sonunda isim 

türü zaman birimlerinin olduğu görülür: (A) the 

cold winter months; B) 1996). B seçeneğinde 

kesin bir yıl belirtildiğinden, bundan sonra 

gelecek sıfat cümleciği non-defining olmalı 

ve virgülle ayrılmalıdır. O halde doğru yanıt 

olamaz. A seçeneğindeki ifade hem anlamsal 

hem de yapısal olarak cümleyi doğru bir şekilde 

tamamlamaktadır: “Oteldeki doluluk oranlarının 

sert bir şekilde düştüğü soğuk kış aylarında 

yapılabilecek hiçbir kâr yoktur.” Sıfat cümleciği 

ana cümlenin sonundaki “soğuk kış aylarında” 

isim öbeğini tanımlamıştır.

Cevap A
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9. Soru kökünde boşluktan hemen sonra “where” 

sözcüğü yer bildiren bir ifadeyi niteleyen sıfat 

cümleciğinin ilgi zamiri olarak kullanılmıştır. Bu 

durumda boşluğa gelecek cümlenin sonunda 

yer belirten isim türü bir sözcüğe ihtiyaç vardır. 

Seçenekler arasında, “where” ilgi zamirinin 

niteleyebileceği yer, sadece A seçeneğinde 

geçen “several countries” ifadesi olabilir. 

Cevap A

10. Yan cümlesi verilen (Bilim adamları çok eski 

zamanlarda kuyruklu yıldızların hem Dünyaya 

hem de Aya organik bileşkeler ve su bıraktığını 

bildikleri için.....) ve ana cümlesi istenen bu soruda 

“için / çünkü” anlamına gelen “since” bağlacından 

dolayı, ana cümlede yan cümlenin bir sonucunun 

(... Ayın kutuplarındaki iyi korunmuş buzullar ilk 

canlılarla ilgili ipuçları verebilir) ifade edildiği D 

seçeneği doğrudur. A seçeneği, anlamca uygun 

değildir. B seçeneğinde kullanılan “it” zamirinin 

soru kökünde gönderim yaptığı bir ifade yoktur. C 

seçeneğinde “would have been changed” yapısı 

yalnızca “unreal past conditional - IF” yapılarda 

kullanılır. E seçeneğinde geçen, “those lunar 
missions” ifadesinin soru kökünde gönderim 

yaptığı bir ibare yoktur. Buna göre doğru yanıt D 

seçeneğidir.

Cevap D


