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Sentence Completion

ANSWERS

1. Soru kökünde verilen “explain” fiili geçişli bir fiildir 

ve bu fiili eğer bir “noun clause” takip edecekse 

bu cümlecik ya soru kelimesiyle ya da “whether 
/ if” ile başlamalıdır. Ayrıca ana cümlenin genel 

zamanının “past” olması bu eylemden sonra 

kullanılacak “noun clause” yapının da zamanının 

“past” olmasını zorunlu kılar. Zaman kesiti 

açısından ve anlamlı “noun clause” olarak uygun 

seçenek A olur. “In this annual report, the 
accountant failed to clarify the position and 
explain why expenditure had been in excess 
of the budget” (= yıllık raporunda muhasebeci 

durumu ve neden harcamaların bütçeden fazla 

olduğunu açıklayamadı.)

Cevap A

2. Ana cümlenin genel zamanının “present” olması 

ikinci bölümün de zamanın aynı dilimde olması 

beklentisini yaratır. Seçenekleri incelendiğimizde 

A, C ve D seçeneklerinin zaman uyumuna 

uymadıklarından göz ardı edebiliriz. Ayrıca 

sorudaki cümlenin sonunda tanımlanması 

gereken isim türü bir sözcük (the theme) yer 

almaktadır ve bu da ancak bir sıfat cümleciği 

ile mümkün olur. Anlamına göre irdelenecek 

olursa, B seçeneğindeki ifadeyle soru metnindeki 

“konu, tema” anlamına gelen “theme” kelimesi 

nitelenmektedir. Bu durumda doğru yanıt B 

seçeneği olur. 

Cevap B
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3. Soru kökünde verilen yan cümleciğin başında 

kullanılan “that” bağlacı, bu cümleciğin bir isim 

cümleciği ile devam edeceğine işaret etmektedir. 

Çünkü sorudaki yan cümleciğin öznesi mevcuttur 

ve yüklemi konumundaki “differ” geçişsiz 

olduğundan nesne alamaz. Bu durumda bu 

cümlecik bir sıfat cümleciği olamaz. Çünkü bir 

cümleciğin sıfat cümleciği olabilmesi için ya 

öznesinin ya da nesnesinin eksik olması gerekir. 

Bununla birlikte seçeneklerde B ve E seçenekleri 

zamanca uyumsuz olduklarından derhal göz 

ardı edilebilir. Seçenekler içinde ardından isim 

cümleciği almaya en uygun seçenek “assume” 

fiilinden dolayı D olur. Anlam ve yapı açısından 

seçenekler içinde doğru seçenek D olur: 

“Gelecekteki evrimsel süreçlerin geçmiştekilerden 

büyük ölçüde farklılık göstereceğini varsaymak 
için hiçbir neden yoktur.”

Cevap D

4. Soru kökündeki ifadede elektrikteki doğru akımın 

tanımı verilmektedir. Bu nedenle boşluğa gelecek 

ifade de bu tanıma anlamca destek sağlamalıdır. 

Soru kökündeki, “Akım sürekli olarak bir yöne doğru 

olur ve bu doğru akım diye adlandırılır” ifadesini A 

seçeneğindeki “Bir pil bir devreye bağlandığı 
zaman” ifadesi doğru bir şekilde tamamlar. 

Doğru yanıt A seçeneğidir. Seçeneklerde zaman 

uyumsuzluğu ve diğer gerekçelerle eleme 

yapmak mümkün olmadığından, seçeneklerin 

hepsi anlamca sorgulanmalıdır. 

Cevap A
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5. Soruda verilen cümlede kendi içinde anlam 

bütünlüğü olan bir ifade yer almaktadır ve tipik 

bir tanım cümlesidir. Bu durumda bu cümlenin 

ardından bir zarf cümleciğinin (adverbial 

clause) gelmesini beklemek doğru bir yaklaşım 

olur. Ayrıca tanım cümlelerinin genel zamanı 

present olmalıdır. Bu nedenle öncelikle C 

ve D seçenekleri zaman uyumsuzluğundan 

elenmelidir. B seçeneği bir isim cümleciği ve C 

seçeneği bir sıfat cümleciği içerdiğinden, doğru 

yanıt olamazlar. Ayrıca C seçeneğinin zaman 

kalıbı (would result in) da uygun değildir. Sorudaki 

bölümde “Demir yetersizliği kansızlığın en yaygın 

nedenlerindendir” deniliyor. Anlamca bu ifadeyi 

anlamca uygun şekilde tamamlayacak seçenek A 

olur: “… çünkü iyi bir beslenmede bile alınan 
demir miktarı ancak yetecek düzeydedir.”

Cevap A

6. Seçeneklere baktığımızda, bu cümlenin bileşik zarf 

cümlesi olduğu görülmektedir.  O halde cümleler 

arası mantıklı bir zaman uyumu aramamız 

gerekecektir. Soru kökünde verilen bölümün 

zamanı “future tense” olduğundan, seçenekler 

içinde A, C, D ve E zaman çelişkisi yaratacağından 

doğru olamaz. C ve D seçeneklerindeki modal 

perfect yapılar genellikle koşul cümleciklerinde 

(if clauses) kullanılır. Dilbilgisi açısından ve 

anlamca doğru olan seçenek B olur: “Kurul 
projeye onay verir vermez, müzenin özel ve kar 

amacı olmayan bir yapıya nasıl dönüştürüleceğini 

belirlemek üzere bir komite oluşturulacak.”

Cevap B
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7. Soruda neden / sonuç ifade eden bileşik cümle 

yapısının yan cümlesini oluşturan neden bölümü 

verilmiştir. Cümlenin soruda verilen kısmının 

anlamı “Letonya etnik kimliği tarih boyunca 

yabancı hükümdarlar tarafından baskı altına 

alındığından, …” olduğuna göre, cümleyi anlamca 

doğru tamamlayacak ifade A seçeneğindeki 

“yeni Letonya cumhuriyeti vatandaşlığı etnik 
Letonyalılarla kısıtlayan katı vatandaşlık 
kanunları oluşturmuştur” ifadesi olacaktır. B 

seçeneğindeki “past perfect” yapısı, cümleyi doğru 

tamamlayacak yapıda değildir ve bu zamanın 

kullanılmasını gerektirecek geçmiş zamanlı iki 

farklı olay karşılaştırması söz konusu değildir. C 

seçeneğindeki “would have speeded up” ifadesi, 

yapısı itibariyle bir “unreal past” koşul cümleciğidir 

ve bu cümleyi doğru tamamlayamaz. D ve E 

seçenekleri, zaman uyumsuzluğunun yanı sıra, 

sorudaki ifadeyi anlamca da desteklememektedir.

Cevap A

8. Soruda verilen bölümde “after + Ving” yapısının 

kullanıldığını görüyoruz. Sorudaki ifade bir zaman 

zarf cümleciği kısaltması olduğundan, ardından 

gelen cümle ile zaman uyumu içermelidir. Sorudaki 

ifadede “mid 1990s” ifadesinden, cümledeki 

zamanın “past” olduğunu, ya da başlangıcının 

geçmişte olup olayın etkisinin günümüze kadar 

uzandığını anlıyoruz. Bu durumda boşluğa 

gelecek cümlenin zamanı “past simple” ya da, 

ikinci olasılığa uygun olarak “present simple” 

olacaktır. Sorudaki indirgenmiş cümleciğin 

önceki hali “after ….. have / has enjoyed an 
increase …..” olması durumunda, boşluğa 

gelecek cümlede zaman “present” olabilir. Bu 

açıklamaya yapısal bakımdan uygun ve cümleyi 

anlamca da doğru tamamlayacak seçenek B 
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olur: “1990’ların başlarında ve ortalarında 
Gayri Safi İç Hasılada bir artış yaşadıktan 
sonra, Latin Amerika şimdilerde ekonomik 
durgunlukla karşı karşıya.” A seçeneğinde 

kullanılmış olan “would have done” yapısı ile buna 

paralel E seçeneğindeki “would have followed” 
yapısı, Type 3 koşul cümleciklerinde temel cümle 

yapısında kullanılan yapıdır ve bu cümle için 

doğru değildir. C seçeneğinde kullanılan “past 

perfect” yapı, “after” bağlacının olduğu zaman zarf 

yan cümleciğinde kullanılması gerekir ve temel 

cümlenin “past simple” zamanlı olması gerekirdi. 

Ama burada tersi bir durum söz konusudur 

ve bu nedenle C seçeneği doğru olamaz. D 

seçeneğinde verilen ifade anlam olarak sorudaki 

cümleyi desteklememektedir.

Cevap B

9. Sorudaki en önemli ipucu, verilen soru cümlesinde 

geçen “it” zamiridir. Bu durumda boşluğa gelecek 

cümlede bu zamire karşılık olacak isim türünden 

bir sözcüğe ihtiyaç vardır. Ayrıca bu sözcük, 

“differ” (farklılık göstermek) fiilinden dolayı, 

“history” ile mukayese edilebilecek isim türünden 

bir sözcük olmalıdır. Bu açıklamalara uygun ve 

anlamca da cümleyi doğru tamamlayacak ifade 

D seçeneğindeki “Eğer arkeoloji geçmişle 
ilgileniyorsa” ifadesi olacaktır. Cümlenin bir 

bütün olarak anlamı “Eğer arkeoloji geçmişle 
ilgileniyorsa, tarihle ne bakımdan farklılık 

gösterir?” olur.

Cevap D
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10. Sorunun seçeneklerine baktığımızda çeşitli zarf 

cümleciklerinin verilmiş olduğunu görüyoruz. 

Seçeneklerde verilen zarf cümleciklerinden A 

seçeneğindeki koşul cümleciği (even if) üçüncü 

tip if cümlesi özelliği taşıdığından, soru kökündeki 

“present” zamanla uyumlu olmaz. Soru kökünde 

verilen ifadenin anlamı “… üzücü olan, az gelişmiş 

ülkelerin döviz oranındaki dalgalanmaların 

yükünü taşımaya terk edilmeleridir” olduğuna 

göre, devletin iflasının şirket iflasından farklı 

bir şey olduğundan söz eden B seçeneği 

cümleyi anlamca doğru tamamlayamaz. D ve E 

seçeneklerinde, soru kökündeki cümleye neden 

olarak öne sürülen ifadeler, anlam bakımından 

mantıklı bir neden teşkil etmemektedirler. Cümleyi 

anlamca doğru bir şekilde tamamlayacak cümle 

C seçeneğindeki “Modern mali piyasaların 
karmaşıklığı ile gurur duymamıza rağmen, …” 
ifadesi olacaktır.

Cevap C


