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Sentence Completion

ANSWERS

1. Soru kökündeki ifadenin hemen sonunda yer 

alan “fear” (korkmak) fiilinden sonra, bu fiil 

geçişli olduğundan mutlaka nesne gelmelidir 

ve korkulan şeyin ne olduğu belirtilmelidir. 

Bu durumda seçenekler içinde “noun clause” 

yapılar aranmalıdır. Bu sorgulamaya göre C, D 

ve E seçenekleri doğru yanıt olamazlar, çünkü 

hepsi de zarf cümlecikleridir (adverbial clause). 

A seçeneğindeki “if” bağlacını “whether” 

anlamında düşünürsek, isim cümleciği olabilir. 

Ancak öncesinde gelen “fear” sözcüğü 

anlamsal bakımdan ikilem ya da belirsizlik ifade 

etmediğinden uygun değildir. Bu durumda soru 

kökünde geçen, “11 Eylül’ün çok öncesinde 

insanlar ….... korkmaya başladı.” ifadesini, bu 

temel cümlenin nesnesi olan ve B seçeneğinde 

geçen, “... teröristlerin kimyasal, biyolojik ve 
nükleer silahlar kullanacağından ...” ifadesi 

doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Sözdizimsel 

olarak bu cümleye bir nesne gerekmektedir ve 

İngilizce’de nesne yerine geçebilecek yapı “Noun 

Clause”’dur. Bu soruda da “fear” fiillinin nesnesi 

olarak bir yargı bildirmek için kullandığımız bir tür 

“Noun Clause” olan “that clause” kullanılmıştır. 

Doğru yanıt B seçeneğidir.

Cevap B

2. Genel zamanın “past” olduğu bu soruda doğru 

cevabın da aynı zaman diliminde olmasını 

bekleyebiliriz. Zira cümle başında yer alan “in 
the 20th century” ifadesi tümüyle geçmişte 

kalmış bir zaman dilimidir. Ancak yine de zaman 

uyumunu kesin bir şart olarak da öngöremeyiz. 

Bu sadece elemeyi kolaylaştıracak bir yaklaşım 

olabilir. Bu nedenle seçeneklerin hepsinde ne 

türden yan cümlecik yapılarının verilmiş olduğuna 

bakılmalıdır. Seçeneklerin tümünde zarf cümleciği 

türünden ifadeler yer alıyor. Zarf cümleciklerinde 
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öncelikli olarak zaman uyumu olan seçenekler 

üzerinde durmak genelde işe yarar. Bu açıdan 

bakıldığında sadece A seçeneğinde zaman 

uyumu şartına uygun bir fiil çekimi (kept) olduğu 

görülebilir. Diğer bir ipucu da A seçeneğinde 

geçen “these countries” ifadesinin soru kökünde 

geçen “most of the large military powers” 

ifadesine gönderme yapmasıdır.

Cevap A

3. Soru kökünde koşul cümleciği (unless) 

durumunda bir yan cümle verilmiştir. Bu 

durumda seçenekler içinde uygun temel cümleyi 

ararken zaman uyumuna ve koşul cümleciği 

kalıplarına da dikkat etmemiz gerekecektir. 

Fakat seçeneklerde verilen ifadelerin tümünde 

aynı zaman kalıbı (present) kullanılmıştır. Bu 

durum işimizi bir hayli zorlaştıracaktır, çünkü 

yapılacak tek şey seçenekleri anlamlarına göre 

sırasıyla irdelemektir. Son dönem YDS sınavı 

sorularında bu duruma sıklıkla rastlamaktayız 

ve zaman uyumsuzluğuna dayalı eliminasyonu 

çoğu zaman gerçekleştiremiyoruz. Seçeneklerde 

verilen ifadelerden hareketle, soru kökündeki 

zaman zarf cümleciğini anlamca doğru bir şekilde 

tamamlayacak olan ifade, A seçeneğindeki 

“Aşınma hallerinde yara izi kalmadan 
yenilenme çabucak oluşur” ifadesi olacaktır. 

Cümlenin bir bütün olarak anlamı “Enfeksiyon 

süreci komplike bir hale getirmedikçe, aşınma 
vakalarında yarasız yenilenme çabucak 
gerçekleşir” olur.

Cevap A
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4. Soru kökünde tezat anlam ilişkisi gösteren 

(though) zarf cümleciğinin verildiği bu soruda, 

zaman uyumu gerekmediğinden, değerlendirmeyi 

yine seçenekleri sırasıyla anlamlarına göre 

irdeleyerek yapalım. A seçeneğinde verilen 

cümle hem anlam hem de yapısal bakımdan 

cümleyi doğru bir şekilde tamamlayacaktır: 

“Tehdit edici hiçbir hastalık olmadığına neredeyse 

tamamen emin olmalarına rağmen, bilgisayarlı 
beyin tomografisi çekmeye karar verdiler.” 

B seçeneğinde ikinci bir yan cümle (noun 

clause) verilmiştir ve bir cümlenin bütünlük arz 

edebilmesi için mutlaka temel cümlesinin olması 

gerekmektedir. Aynı zamanda bu cümlede geçen 

“would have been” geçmişe yönelik farazi 

ifadelerde kullanılır ve anlamca bu cümleye 

uygun olamaz. C seçeneğindeki “present 

perfect” kullanımı, “simple past” ile yan yana 

kullanmaya uygun değildir. D ve E seçenekleri 

anlam bakımından uygun olmadığı gibi, zaman 

açısından da farklılık göstermektedir.

Cevap A

5. Soru kökünde temel cümlenin verildiği bu soruda, 

doğru yanıta soruyu kavramsal olarak inceleyerek 

varılabilir. Soru kökünde verilen “Plastik mermiler 

ciddi yaralanmalara sebep olabilirler” ifadesini 

seçenekler içinden anlamlı olarak B seçeneğinde 

verilen “ancak bu ölümcül olmayan lazerin 
muhtemel etkileriyle kıyaslandığında hiçbir 
şeydir” ifadesi tamamlar. Doğru yanıt B 

seçeneğidir. Bu seçenekte geçen “this” zamiri 

soru kökünde geçen cümlenin tamamı yerine 

kullanılmış ve doğru yanıtın tespitinde ipucu 

oluşturmuştur.

Cevap B
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6. Bu sorunun soru kökünde “Normal bir hamilelik 

geçirmekte olan aktif ve formda bir kadın, ….. 

süre ve yoğunluğu ayarlayarak hamilelik boyunca 

egzersiz yapmaya devam edebilir” deniliyor. 

Seçenekler içinde cümleyi anlamca doğru 

tamamlayacak en uygun seçenek E olur: “… 
hamilelik ilerledikçe...” 

Ek Gramer Açıklaması

“as” .... “-iken” veya “-dıkça, -dikçe” anlamına 

gelir.

Present  Main Clause + as + Adv. Cl.  

 Simple Present + as + Present Simple

 Simple Future

 He becomes more mature as he gets older.

 I always see her as I walk past the café.

Past

(I)  Simple Past + as + Past Continuous (kısa 

süreli)

 She burned her finger as she was putting the 

cake into the oven.

(II) Simple Past + as + Simple Past (uzun 

süreli)

 He became more mature as he got older.

Cevap E

7. Soru kökünde verilen yan cümlenin bağlacı 

“though” olduğundan, seçeneklerdeki cümleler 

ile arasında bir zaman uyumu şartı üzerinde 

duramayız. Soru kökündeki ifadenin anlamı 

“Beyin, vücudumuzun sadece ellide birine tekabül 

etmesine rağmen, …” olduğuna göre, temel 

cümlede de öznenin yine aynı sözcük olması 

kuvvetli bir olasılıktır. Seçenekler içinde B (it) 
ve E seçeneklerinde (the brain) bu sözcük yine 

özne konumunda kullanılmıştır ve öncelikle bu 

iki seçeneğin anlamı üzerinde durmak yerinde 

olur. B seçeneğindeki ifade cümleyi anlamca 
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doğru bir şekilde tamamlar: “oksijen ve glikoz 
stokumuzun yaklaşık beşte birini tüketir.” Bu 

cümledeki “one fifth” ifadesi, soru kökünde geçen 

“one-fiftieth” ifadesiyle paralellik gösterdiğinden 

kavramsal bir bağ oluşturmaktadır.

Cevap B

8. Soru kökünde bu kez temel cümle verilmiş ve 

bizden bu cümleyi anlamca destekleyecek yan 

cümleyi bulmamız istenmiştir. Soruda verilen 

cümlenin zamanı “present” (might contribute) 

olduğundan, zaman uyumu gerektiren B (unless – 

koşul cümleciği), C (until – zaman zarf cümleciği) 

ile E (once – zaman zarf cümleciği) seçeneklerini 

kolaylıkla eleyebiliriz. A seçeneği zaman 

bakımından uyum gösterse bile, cümleyi anlam 

bakımından desteklememektedir. Cümlenin bir 

bütün olarak anlamı “Para, kağıt ya da metal, 
elden ele geçtiğinden, çeşitli hastalıkların 
yayılmasına katkıda bulunabilir” olacaktır. Soru 

kökünde geçen “it” zamirinin D seçeneğindeki 

karşılığı da “money” sözcüğü olur. Bu da temel 

cümle ile yan cümle arasındaki yapısal bağı 

oluşturmaktadır. Ayrıca soru kökündeki cümlede 

özne konumunda kullanılan “it” zamirinin 

karşılığını boşluğa gelecek yan cümlede aramak 

da son derece yararlı olacaktır. Cümlede 

çeşitli hastalıkların yayılmasına yol açabileceği 

söylenen “şey” (it) ne olabilir? Bu sorunun cevabı 

D seçeneğindeki “money” sözcüğü olacaktır.

Cevap D
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9. Soru kökündeki cümlenin en sonunda yer alan 

“decide” fiili geçişli bir fiildir ve kendinden 

sonra bir nesne gelmesi gerekir. Bu nesne tek 

kelimeden oluşabileceği gibi bazen bir isim 

cümleciği de olabilir. Bu soruda, seçeneklerden 

de anlaşılacağı gibi bir isim cümleciği gelecektir. 

Bu durumda isim cümleciği olmayan A seçeneği 

dışındaki tüm seçenekler otomatikman elenebilir, 

çünkü diğer seçeneklerin hepsinde zarf 

cümlecikleri verilmiştir. Doğru yanıt A seçeneğidir. 

Cümlenin anlamı “Gelecek on yıl içinde Avrupa 

Birliği, İspanya’nın 24 milyar dolarlık Ulusal Su 
Planı’nın gerçekleşmesi için 8 milyar dolarlık 
bir ödenek ayırıp ayırmayacağına karar 

verecek.”

Cevap A

10. Soru kökünde özne ve yüklem öbeği verilmiş ve 

bizden cümlenin anlamlı bir şekilde tamamlanması 

istenmiştir. Öncelikle soruda verilen cümledeki 

ipuçlarına ve eksik olan şeyin ne olduğuna bakalım. 

Cümlenin yüklemi “wonder” (merak etmek) 

olduğuna göre, hemen bu fiilin geçişli ve nesne 

alan bir fiil olduğunu hatırlayalım. Genel olarak bu 

fiil isim cümleciği şeklinde bir nesne alır ve bu isim 

cümleciğinin başında yer alan bağlaç çoğunlukla 

bir soru kelimesi (why, how, where, who, etc.) ya 

da belirsizlik ifade eden bir bağlaç (if, whether) 

olur. Bu açıklamaya göre cümleyi tamamlamaya 

uygun tek seçenek “why” ile başlayan C seçeneği 

olacaktır. Cümlenin bir bütün olarak anlamı “Bilim 

adamları, köpekbalıklarının neden vücutlarının 
izin verdiğinden daha hızlı yüzdüklerini uzun 

zamandır merak etmektedirler.”

Cevap C


