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Sentence Completion

ANSWERS

1. Soru kökünde “because” ile başlayan bir cümle 

ile, boş bırakılan yere gelmesi gereken cümlenin 

gerekçesi ifade edilmiştir. Soruda verilen bölümde 

“… çünkü bunlar diğer yıldızların yörüngesindeki 

gezegenlerin araştırılmasında önemli kilometre 

taşlarını oluşturuyor.” Bu cümledeki en önemli 

yapısal ipucu, cümlenin öznesini teşkil eden 

“they” zamiridir ve dolayısıyla bu zamirin açık 

adının boşluğa gelecek cümlede belirtilmiş olması 

gerekecektir. B ve D seçeneklerinde bu zamire 

karşı gelecek çoğul isimler bulunmamaktadır (B  

one of the newly-discovered exoplanets / D  one 

of these exoplanets). Bu nedenle bu seçenekleri 

hemen eleyebiliriz. Diğer seçenekler içinde 

cümleyi anlamca doğru tamamlayacak cümle C 

seçeneğinde verilmiştir: “Yeni keşfedilen iki dış-
gezegen astronomi bilginlerinin çok büyük 
ilgisini çekti, çünkü bunlar diğer yıldızların 

yörüngesindeki gezegenlerin araştırılmasında 

önemli kilometre taşlarını oluşturuyor.”

Cevap C

2. Bu soru işlevsel olarak incelendiğinde, “adverbial 

clause of purpose” için kullandığımız “so that” 

bağlacıyla başlayan genel zamanı “present (can 

get)” olan bir yan cümle verildiği görülecektir. Bu 

cümleyi tamamlayacak bir ana cümleye ihtiyaç 

vardır. Seçenekler içerisinde genel zamanı 

“past” olan B ve E hemen elenebilir. Ayrıca tespit 

edilecek olan ana cümlede soru kökünde geçen 

“it” zamirinin gönderimde bulunduğu bir isim 

de olmalıdır. Seçenekler incelendiğinde böyle 

bir ismin C seçeneğinde geçen “the new-style 
submarine” olduğu görülecektir. Kavramsal 

olarak incelendiğinde ise, soru kökünde verilen 

“.... düşman birliklerine tespit edilmeden 

yaklaşabilmesi için” ifadesinin en anlamlı olarak 

C seçeneğinde geçen “Yeni stil denizaltı, ......... 
özellikle dizayn edilmiştir” tamamlar.

PRACTICE TEST 7
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Ek Gramer Açıklaması:

ADVERBIAL CLAUSES OF PURPOSE 
(Amaç Bildiren Cümleler)

A) Olumlu amacın ifade edilişi:

 Temel olarak 4 ayrı yapı kullanılır.

 1. In order that + SVO
  için veya -sın diye

  She attended to a dance course in order
  that she could learn how to dance.

 2. .... so that + subject + (modal) + V olur. 

  He sat in the front row so that
   Result

  he could hear everything the teacher said.

     purpose

  (Öğretmenin söylediği her şeyi duyabilmek için 

  ön sıraya oturdu.)

 3. In the hope that ....
  bunun ümidiyle  = için 

  SVO + in the hope that + subject + 
  modal +Vkök

They are working day and night in the 
hope that they can finish building at the 
scheduled time. 

(Planlanan zamanda bina inşaatını 
bitirebilmek ümidiyle (için) gece gündüz 
çalışıyorlar.)

 4. To the end that .....
  için (-sın diye) = -mek için

To the end that justice may be served, the 

defendant will be offered every opportunity 

to establish his innocence. (Adalet 

gerçekleşsin diye (için) ....
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B) Olumsuz amacın ifade edilişi: Temel 
olarak 3 ayrı yapı kullanılır.

 1. Lest ....
  …. olur korkusuyla, …. olur diye

He told his wife as little as possible, lest 
she should spread the news over all the 
town. 

(Haberi tüm kasabaya yayar diye karısına 
mümkün olduğunca az şey anlattı.)

 2. In case ....
  durumunda, halinde, … olur diye

Break the glass in case there is fire. 
(Yangın halinde camı kır!)

 3. For fear that ...
  … korkusuyla, … endişesiyle

I am here for fear that something goes 
wrong.

Bir şeyler ters gider diye (korkusuyla, 
ihtimaline karşın) buradayım.   

Cevap C 

3. Bu soruda verilen cümle işlevsel olarak 

incelendiğinde, soru kökünün anlamlı bir cümle 

oluşturmak için gerekli bütün öğelere (özne 

+ yüklem + nesne) sahip olduğu görülecektir. 

Fakat cümlenin ortasında iki virgül arasında bir 

boşluk bırakılmıştır. Bu boşluğa yapısal olarak 

seçenekler arasındaki ifadelerden B seçeneği 

dışında hepsi girebilir. Bununla birlikte içinde 

boşluğun bırakıldığı “noun clause” kalıbında 

zaman “simple present tense” olduğu için, 
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boşluğa da yine genel geçerliliği ifade etmek için 

kullandığımız “simple present tense” ile çekilen 

bir cümle gelmelidir. Bu zaman diliminde olmayan 

B, C, D ve E seçenekleri elenecektir. Bu durumda 

kısaltma yapılan A seçeneği doğru yanıttır.

 “while driving on rural interstate highways” = 
“while one drives on rural interstate highways”

Cevap A

4. Soruda verilen cümle işlevsel olarak 

incelendiğinde, boşluktan sonra “which” ilgi 

zamiriyle başlayan “adjective clause”un gelmesi, 

boşluktan önce bir tekil ismin gelmesini zorunlu 

kılar. Ayrıca, soru kökünde geçen “adjective 

clause” cümleciğinin yüklemi olan “helps” 

eyleminin genel zamanı “present” olduğundan ana 

cümlenin de aynı zaman diliminde olması uygun 

olacaktır. Ayrıca tespit edilecek olan ana cümlede 

soru kökünde geçen “it” zamirinin gönderimde 

bulunduğu bir isim de olmalıdır. Seçenekler 

incelendiğinde böyle bir ismin E seçeneğinde 

geçen “the ice yacht” olduğu görülecektir. B ve 

D seçeneklerinde genel zaman “past” olduğundan 

elenebilir. Kavramsal olarak incelendiğinde 

ise, soru kökünde geçen “........ buzu tutmasına 

yardımcı olan” ifadesi en anlamlı bir şekilde E 

seçeneğinde verilen “Buz yatının yan kanatları 
.... aşağı doğru bir kuvvet uygular” tamamlar. 

Doğru yanıt E seçeneğidir.

Cevap E
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5. Soruda “as long as” bağlacıyla başlayan bir 

koşul yan cümleciği verilmiştir. Koşul cümlecikleri 

zaman uyumu gerektirdiğine göre, D seçeneği 

öncelikle elenmelidir. Diğer seçenekleri 

anlamlarına göre irdelemek gerekecektir. Soruda 

verilen bölümde “… kurallara bağlı olduğunuz 

ve dikkat ettiğiniz sürece” denilmektedir. Bu 

ifadeyi anlamca doğru olarak C seçeneğindeki 

ifade tamamlar: “Skuba dalış çok güvenlidir” 
Cümlenin bir bütün olarak anlamı ise, “Skuba 
dalış, kurallara bağlı olduğunuz ve dikkat 
ettiğiniz sürece çok güvenlidir” olacaktır.

Cevap C

6. Bu sorunun soru kökünde geçen “they” 

zamirinden kaynaklanan belirsizliğin, cümlenin 

boşluğa gelecek bölümünde netlik kazanmış 

olması gerekir. C seçeneğindeki isim (a tornado) 

tekil olduğundan uygun değildir. A seçeneğinde 

“tornadoes”, B seçeneğinde “conditions”, 

D seçeneğinde “white tornadoes” ve E 

seçeneğinde “tornadoes” sözcükleri çoğul 

halde kullanılmışlardır ve “they” zamirine 

karşılık olabilirler. Ancak seçenekler anlamlarına 

göre irdelenecek olursa, cümleyi anlamlı olarak 

tamamlayacak doğru seçeneğin A olduğu 

görülür: “Hortumlar yılın her döneminde 
oluşabilmelerine rağmen, özellikle baharda ve 

yazın erken dönemlerinde yaygındırlar.”

Cevap A
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7. Soru kökünde verilen cümlenin sonunda “on” 

edatı dikkat çekiyor. Bilindiği gibi edatlardan sonra 

ancak isim cümleciği (noun clause) gelebilir. 

Soruda verilen ifadede “Bu yeni pembe cep 

telefonu gerçekten … tavsiyeler veriyor” deniliyor. 

Seçeneklerin hepsinde isim cümleciği kalıpları 

verilmiş. Bu durumda tüm seçenekleri anlamlarına 

göre irdelemek gerekecektir. Anlamca soru 

kökündeki ifadeyi doğru tamamlayacak seçenek 

C olur: “günün hava koşullarına göre nasıl 
giyinileceği üzerine”

Cevap C

8. Soru kökünde verilen cümlenin zamanı “future” 

olduğuna göre, zaman uyumu göstermeyen B 

ve C seçenekleri öncelikle göz ardı edilebilir. 

Çünkü B seçeneğindeki “even if” bağlacı bir 

koşul cümleciğine işaret etmektedir ve koşul 

cümlecikleri zaman uyumu gerektirir. C seçeneği 

ise zaman kesiti bakımından cümleyi anlamca 

desteklemez. D seçeneğindeki “for” bağlacı 

“because” anlamında kullanılmıştır. Bu seçenek 

soru kökündeki “Mürettebat üyeleri birçok 

dayanıklılık testinden geçmek zorunda kalacaktır” 

ifadesini anlamlı olarak tamamlayamaz. E 

seçeneğinde verilen “that clause” halihazırda 

bir nesneye (strict fitness and dietary regimes) 

sahip olduğundan bir sıfat cümleciği olamaz, 

ancak bir isim cümleciği olabilir. Bu durumda da 

bir isimden (tests) sonra değil, bir fiilden sonra o 

fiilin nesnesi olarak gelmesi gerekirdi. Öyleyse 

cümleyi anlamca doğru tamamlayacak seçenek 

A olur: “… balon yolculuğu onları en çetin 
çevre koşullarının içine götüreceğinden …” 

Bu seçenekteki “as” bağlacı “because / since” 

anlamında kullanılmıştır. 

Cevap A
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9. Soru kökünde verilen bölümde “Birleşik Krallık 

bütün Avrupa’nın rüzgar enerjisi potansiyelinin 

üçte birine sahip olsa da, …” denilmiştir. 

Tezat anlam ilişkisi içeren cümlelerde zaman 

uyumu gerekmeyeceğinden, soruyu doğru 

yanıtlayabilmek için seçenekleri anlam 

bakımından değerlendirmek gerekir. Cümleyi 

anlamlı olarak tamamlayacak seçenek C olur: 

“yine de diğer Avrupa ülkelerinden çok daha 
azını üretmektedir.”

Cevap C

10. Soru zıtlık anlamı veren “though” bağlacıyla 

başlamıştır. Bu durumda seçeneklerde sorudaki 

cümleyle anlamlı bir zıtlık / tezatlık oluşturacak 

bir ifade aranmalıdır. C seçeneği anlamca 

soru kökündeki ikinci cümleyle anlamlı bir zıtlık 

içerisindedir. Bunun yanında, soru kökündeki 
“its” ifadesi “Urdu literature” ifadesine 

gönderme yapmaktadır. “12th century” ve  
“15 th century” ifadeleri de karşıt mukayese 

içeren zaman zarflarıdır.

Cevap C


