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Sentence Completion

ANSWERS

1. Soruda verilen yan cümleciğin bağlacı “when” 

olduğuna göre, boşluğa gelecek cümlede zaman 

uyumu aramalıyız. Soru kökündeki cümleciğin 

zamanı “present” (are taken) olduğuna göre, 

zaman bakımından uyumsuz olan B seçeneği 

hemen elenecektir. Soru kökündeki cümleciğinin 

öznesi durumundaki “two or more drugs” 
ifadesinin zamir olarak karşılığı olan “they” 

sözcüğünün temel cümlenin öznesi olma olasılığı 

oldukça yüksektir. Bu nedenle seçenekleri 

öncelikle bu doğrultuda değerlendirecek 

olursak, bu şartın yalnızca A seçeneğinde 

sağlanmış olduğunu görürüz. Bu seçenekte 

verilen ifade cümleyi anlamca da doğru olarak 

tamamlayacaktır: “İki ya da daha fazla ilaç aynı 

zaman periyodu içinde alındığında, iyi ya da kötü 
biçimde etkileşebilirler.”

Cevap A

2. “Whereas” bağlacı bulunan bu cümlede, zıt 

karşılaştırma bildiren zarf cümlesinin genel 

zamanı “present” olduğundan, ana cümlenin 

de genel zamanının “present” olması beklenir. 

Bu nedenle seçenekler arasında genel zamanı 

“past” olan A, B ve E seçenekleri kolaylıkla göz 

ardı edilebilir. Anlamsal olarak ise, soru kökünde 

verilen “Fazla egzersiz çocuğun motor gelişimini 

hızlandırmamasına karşın …” ifadesini anlamca 

en iyi D seçeneğinde verilen “gelişimin normal 
bir şekilde meydana gelmesi için biraz 
egzersiz gereklidir” ifadesi tamamlamaktadır. 

Doğru yanıt D seçeneğidir.

Cevap D
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3. Soru kökünde “coordinating adjective clause” adı 

verilen ve kendisinden önce gelen bütün cümleyi 

ya da cümledeki olayı niteleyen bir cümlecik 

verilmiştir. Bu durumda bu cümlecik içinde 

geçen “which” ilgi zamirinin yerini alabileceği 

cümle, diğer bir deyişle soru köküdeki ifadenin 

niteleyeceği / açıklayacağı cümle tespit edilmelidir. 

Soruyu kavramsal olarak incelemek yardımcı 

olacaktır. Soru kökünde geçen “… ki bu yüzden 

sağlığını korumak önemlidir” ifadesini “Karaciğer 

zehirlerin atılmasından hormonların dengelen-

mesine kadar 500’den daha fazla vücut işlevinde 

rol alır …” tamamlar. Soru kökünde geçen “it” 

zamiri E seçeneğinde geçen “the liver” yerine 

kullanılmış ve doğru yanıtın bulunmasında ipucu 

oluşturmuştur. Doğru yanıt E seçeneğidir.

Cevap E

4. Sorudaki cümle “although” bağlacı ile 

başlamaktadır ve ana cümle ile doğrudan bir 

zaman uyumu şartını gerektirmez. Zaman 

uyumunun yanı sıra anlamsal uyum göz önünde 

bulunudurulmalıdır. Soruda verilen cümlede 

“Küresel ısınma araştırma parametrelerinin 

dışında kalmasına rağmen, …” denilmektedir. 

Cümlenin zamanı “past” (was) olduğuna göre, 

bu durumu dikkate almak gerekir. Bu durumda 

ilk aşamada zaman uyumsuzluğu gösteren A, C 

ve D seçeneklerini göz ardı edebiliriz. B seçeneği 

zaman açısından uyumlu olsa da, anlamca doğru 

değildir: “aküyle çalışan elektrikli araçlar 
göz ardı edilmezdi.” Zaman bakımından da 

uyumlu olan E seçeneği anlamca da cümleyi 

doğru bir şekilde tamamlamaktadır: “Küresel 
ısınma araştırma parametrelerinin dışında 
kalmasına rağmen, bu yine de yüzleşilmesi 
gereken bir gerçek olmalıydı.” Bu seçenekte 

özne durumundaki “it” zamiri, soru kökündeki 

cümlede geçen “global warming” ifadesine 

atıfta bulunmakta ve bu ismin yerini tutmaktadır.

Cevap E
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5. Sorudaki cümlenin bağlacı “since” bir neden 

– sonuç ilişkisine işaret etmektedir. Neden – 

sonuç ifade eden cümlelerde zaman uyumu 

şartı aranmadığından, buna dayalı bir eleme 

yapmak mümkün değildir. Bu durumda anlam 

odaklı olarak seçenekleri değerlendirmek yerinde 

olacaktır. Soruda verilen cümlenin anlamı “Orada 

mayınlar gömülü olabileceğinden, …” olduğuna 

göre, bu ifadeyi anlamca en doğru B seçeneği 

tamamlayacaktır: “geniş değerli tarım arazileri 
bambu ağaçları ile dolup taşmaktadır.” A 

seçeneğindeki “these fields” ifadesine karşılık 

oluşturacak bir “fields” sözcüğünden, sorudaki 

cümlede söz edilmemiştir. Diğer üç seçenekte 

elemeye yardımcı olacak yapısal ipucu yoktur, 

ama üç seçenekte anlam bakımından soru 

kökündeki ifadeyi desteklememektedir. Doğru 

yanıt B seçeneğidir.

Cevap B

6. Soruda verilen koşul yan cümleciğinin (conditional 

clause) zamanı “present” olduğuna göre, bu 

birinci türden bir koşul cümleciğidir ve devamında 

gelecek temel cümlenin zamanının ya “present” 

ya da “future” olması gerekir. Bu durumda 

“present perfect” kullanılan B ve C seçeneklerini 

hemen eleyebiliriz. A seçeneğinde geçen “they” 

soruda geçen cümlede karşılığı olabilecek bir isim 

yoktur. E seçeneği yapısal olarak uygun olsa da 

anlamca uygun değildir: “Batı’da takip edilen bazı 

uygulamalara bakmak ilginç olabilir.” Doğru yanıt 

D seçeneği olacaktır: “Eğer bir sanayi birbirleri 

arasında rekabeti kısıtlama konusunda anlaşmış 

10 belki de 20 firmadan oluşuyorsa, o zaman bir 
tekel durumu var demektir.”

Cevap D
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7. Soruda verilen koşul cümleciği geniş / şimdiki 

zamanlı olduğundan, cümlenin bir Type 1 

koşul cümlesi olduğu açıktır ve zaman uyumu 

gereklidir. Bu bilgiden hareketle, zaman uyumu 

şartını sağlamayan D ve E seçeneklerini 

hemen eleyebiliriz. Soru kökünde verilen koşul 

cümleciğinin anlamı “hiçbir ortak etkinlik 
yoksa …” olduğuna göre, bu ifadeyi kalan üç 

seçenek içinden anlamca en iyi A seçeneği 

tamamlar: “… bir toplum anlayışı yaratmak 
neredeyse imkansızdır.” B seçeneği anlamca 

cümleyi desteklemekten uzaktır: “… kültürel 

çeşitliliğin pek çok faydaları vardır.” Aynı şekilde 

C seçeneğindeki ifade de anlamca uygun değildir: 

“Görecelik ile ilgili sorun, neredeyse kaçınılmaz 

bir şekilde, bölücülüğe neden olmasıdır.”

Cevap A

8. Soruda zaman zarf cümleciği olan bir ifade 

yer aldığına göre, boşluğa gelmesi gereken 

cümlenin de mutlaka zaman uyumu göstermesi 

gerekmektedir. Soru kökünde verilen cümlenin 

zamanı “present” (stop trying) olduğundan, 

zaman uyumu göstermeyen B seçeneği (became) 

hemen elenebilir. Diğer seçenekler zaman 

bakımından uyumlu olduklarından, anlamca 

sorgulanmayı gerektirirler. Anlam bakımından 

cümleyi doğru tamamlayacak seçenek D 

olacaktır: “İnsanları sabit bir kalıba sokmaya 

çalışmaktan vazgeçtiğimizde, daha zeki ve daha 
etkili vatandaşlar yetiştirebileceğiz.”

Cevap D
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9. Soru kökü bir cümlede gerekli olan bütün öğelere 

sahiptir ve bir isim soylu sözcükle bitmiştir. 

Bu durumda, seçenekleri incelemeye bir ismi 

nitelemek için kullandığımız yapı olan “adjective 

clause” yapı içeren bir cümlecikle başlamak 

akıllıca olacaktır. Bu cümlede “supernatural 
appearance” ismini niteleyen bir “adjective 

clause” yapısına ihtiyaç vardır. Seçenekler 

içinde “supernatural appearance” ismini 

doğru niteleyen “adjective clause” yapısı “that / 
which” ilgeci ile başlamalıdır. Anlamsal olarak 

incelediğimizde ise, soru kökünde geçen “Bu 

yağmur ormanlarındaki yaratıkların çoğu … 

hemen hemen doğa üstü bir görünüşe sahiptir.” 

ifadesini anlamlı bir şekilde C seçeneğinde geçen 

“… kamuflaj savunma ya da korkutma amacıyla 
kullandıkları …” ifadesi tamamlamaktadır. Diğer 

seçenekler soru kökünü anlam bütünlüğü içinde 

tamamlamadıkları için doğru yanıt olamazlar. 

Ayrıca C seçeneğinde bulunan “they” adılı soru 

kökünde geçen “Many of the creatures in these 
rainforests” ifadesinin yerine kullanılmıştır ve 

doğru cevabın tespitinde ipucu olmuştur. Doğru 

yanıt C seçeneğidir. 

Cevap C

10. Soru kökünde nesne durumunda bir “noun 

clause” kullanılmıştır. Kullanılan bu cümleciğin 

genel zamanı “present” olduğundan bu cümleden 

hemen önce gelen ana cümlenin yükleminin de 

zamanının aynı zaman diliminde olması beklenir. 

Zamanları uymadığından A, C ve E seçenekleri 

elenebilir. B seçeneğinden sonra “for” edatı 

nesnesi ile birlikte kullanıldığından ve “noun 

clause”’un cümledeki görevi ya özne, nesne ya 

da edatın nesnesi olduğundan bu seçenekten 

sonra soru kökünde verilen bir ifade olarak 
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“noun clause” bir yapı kullanılamaz. Ayrıca soru 

kökünde yer alan “görünüşte eskimiş yöntemlerin 

hala iyi işleyebildiği” ifadesini seçenekler arasında 

en anlamlı ve uygun bir şekilde D seçeneğinde 

geçen “Bu olumlu sonuçtan çıkartılacak ders 
… dir” ifadesi tamamlar. Hem zaman hem de 

anlam olarak soru kökünü D seçeneği en uygun 

şekilde tamamlamaktadır.

Cevap D

11. Bu soruda soru kökünde ana cümle verilmiş 

ve bizden bu ana cümleyi anlamlı bir şekilde 

tamamlayacak yan cümleyi bulmamız istenmiştir. 

Seçenekler incelendiğinde bütün seçeneklerin 

“adverbial clause” oldukları görülmektedir. Bu 

durumda doğru yanıtı bulmak için ana cümleyi 

anlam olarak en iyi tamlayan cümleyi aramalıyız. 

Seçenekler incelendiğinde, soru kökünde geçen 

“Bizim güneş sistemimiz dışında gezegenlerin 

keşfi büyük öneme sahiptir” ifadesini anlamlı 

bir şekilde C seçeneğinde geçen “… çünkü 
bu evrende yalnız olmadığımızın ilk elle 
tutulur ipucudur” ifadesi tamamlamaktadır. Bu 

seçenekte geçen “it” adılı soru kökünde geçen 

bütün cümle yerine kullanılmıştır ve doğru yanıtın 

tespit edilmesinde ipucu oluşturmaktadır. Doğru 

yanıt C seçeneğidir.

Cevap C


