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1. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 yer	 alan	 “unless = if ... not” 
ifadesi,	 bu	 cümlenin	 bir	 şart	 cümlesi	 olduğunu	
göstermektedir.	 Bu	 durumda	 incelemeye	 soru	
kökünde	bulunan	“unless”	cümlesinin	zamanını	
tespit	 ederek	 başlayabiliriz.	 Ancak	 seçenekler	
incelendiğinde	 bu	 sorunun	 yanıtlanmasında	
zaman	uyumsuzluğundan	yararlanamayacağımız	
görülecektir.	 Bu	 durumda	 doğru	 yanıta	 ulaşmak	
için	soru	kökünde	geçen	cümlede	bulunan	“they” 
zamirinden	 yararlanabiliriz.	 Seçenekler	 işlevsel	
olarak	incelendiğinde	soru	kökünde	geçen	“they” 
zamirinin	 D	 seçeneğinde	 geçen	 “these new 
measures”	isim	öbeği	yerine	kullanıldığı	görülür.	
Bu	 soruda	 doğru	 yanıta,	 soru	 anlamsal	 olarak	
incelendiğinde	 de	 ulaşılabilir.	 Soru	 kökünde	
geçen	 “... unless they are put into force 
effectively and immediately = Derhal ve etkin bir 
şekilde uygulamaya konmadıkça ...” ifadesini	 en	
anlamlı	bir	şekilde	D	seçeneğinde	geçen	“These 
new measures won’t have any significant 
effect upon the economy = Bu yeni önlemler 
ekonomiye önemli hiçbir etki yapmayacak”	ifadesi	
tamamlar.

2. Yanıt: C

	 Soru	kökünde	yer	alan	“if”	 ifadesi,	bu	cümlenin	
bir	 şart	 cümlesi	 olduğunu	 göstermektedir.	
Şart	 cümlelerinde	 zaman	 uyumu	 gerekir.	 Bu	
tür	 cümlelerde	 genel	 olarak	 şart	 (if)	 cümleleri	
zaman,	ana	cümleler	 ise	kiplik	 içerir.	Seçenekler	
incelendiğinde	 yalnızca	 C	 seçeneğinde	 kiplik	
(wouldn’t)	kullanıldığı	görülecektir.

3. Yanıt: B

	 Ana	 cümlesi	 verilen	 bu	 soruda	 bağlamsal	
ipuçlarını	kullanmak	doğru	cevaba	ulaşmamızda	
faydalı	 olacaktır.	 Soru	 kökünde	 geçen	 “… böyle 
ümitsiz bir durumla bile nasıl başa çıkabileceklerini 
bilecekler”	 ifadesini	 seçenekler	 arasında	 en	 iyi	
tamlayan	 ifade	 “Tecrübeli Kızıl Haç çalışanları 
oldukları için …”	 cümleciğidir.	 Yapısal	 ipucu	
olarak	 ise	 soru	 kökünde	 geçen	 “they” zamiri	
B	 seçeneğinde	 geçen	 “Red Cross workers” 
ifadesine	gönderim	yapmaktadır.	

Deneme - 25



www.pelikanyayinevi.com.tr

4x4 YDS

Deneme - 25
CÜMLE TAMAMLAMA

4. Yanıt: A

 “Since”	 bağlacı	 bulunan	 bu	 cümlede,	 neden	
cümlesinin	genel	zamanı	“present”	olduğundan,	
sonuç	cümlesinin	de	genel	zamanının	“present” 
olması	 gerekir.	Bu	nedenle	 seçenekler	 arasında	
genel	 zamanı	 “past”	 olan	 B	 ve	 C	 seçeneği	
kolaylıkla	 elenebilir.	 Anlamsal	 olarak	 ise,	 soru	
kökünde	 verilen	 “Since worrying never puts 
anything right = Endişelenmek hiçbir sorunu 
çözmeyeceğinden, ...” ifadesini	anlamca	en	iyi	bir	
şekilde	A	seçeneğinde	geçen	“what is the point 
of worrying = endişelenmenin ne alemi var?” 
ifadesi	tamamlamaktadır.	

5. Yanıt: D

	 Bu	soruya	doğru	yanıtı,	soruyu	anlam	bakımından	
inceleyerek	verebiliriz.	Soru	kökünde	verilen	“...., 
manzara sonbahar renkleriyle dolu”	 ifadesinin	
en	anlamlı	bir	şekilde	D	seçeneğinde	geçen	“her 
nereye bakarsanız bakın ...”	ifadesi	tamamlar.	Bu	
soru	işlevsel	olarak	incelendiğinde,	soru	kökünün	
anlamlı	 bir	 cümle	 oluşturmak	 için	 gerekli	 bütün	
öğelere	(özne + yüklem + nesne)	sahip	olduğu	ve	
genel	zamanında	“present”	olduğu	görülecektir.	
Bu	 durumda	 seçenekler	 arasında	 ilk	 aranacak	
yan	cümle	türü	genel	zamanı	“present”	olan	bir	
“adverbial clause”	 yapısıdır.	 Bu	 şartları	 A,	 B,	
D	ve	E	seçenekleri	karşılar.	Ancak	anlam	olarak	
yalnızca	D	seçeneği	soru	kökünü	doğru	bir	şekilde	
tamamlamaktadır.

6. Yanıt: C

	 Bu	 soruya	 doğru	 yanıtı,	 soruyu	 anlamsal	 olarak	
inceleyerek	verebiliriz.	Soru	kökünde	verilen	 “..., 
Doktor David Owen onun yerine geçti”	 ifadesini	
en	anlamlı	bir	şekilde	C	seçeneğinde	geçen	“1997 
Şubatında İngiltere Dışişleri Bakanı Anthony 
Crosland öldüğünde ...”	 ifadesi	 tamamlar.	 Bu	
soru	işlevsel	olarak	incelendiğinde,	soru	kökünün	
anlamlı	 bir	 cümle	 oluşturmak	 için	 gerekli	 bütün	
öğelere	(özne + yüklem + nesne)	sahip	olduğu	ve	
genel	zamanında	“past” olduğu	görülecektir.	Bu	
durumda	 seçenekler	 arasında	 ilk	 aranacak	 yan	
cümle	 genel	 zamanı	“past” olan	 bir	“adverbial 
clause”	yapısıdır.	Bu	şartları	B	ve	C	seçenekleri	
karşılar.	Ancak	anlam	olarak	yalnızca	C	seçeneği	
soru	kökünü	doğru	bir	şekilde	tamamlamaktadır.
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 EK GRAMER NOTU:

 “When”	bağlacıyla	yapılan	zarf	yan	cümleleri	 ile	
ana	cümle	arasında	zaman	uyumu	gerekir.

 When: – dığı zaman 
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I.	 Water boils when you heat it.

II.	 I will go home when you arrive tomorrow.

III.	 Please give me a call when you arrive home 
tomorrow.

 b. Past  Main clause  + when +  Adverbial Clause

	 I.	 Simple	Past		 +	when	+		Simple	Past

	 II.	 Past	Continuous		+	when	+	 Simple	Past

	 III.	 Past	Perfect		 +	when	+		Simple	Past

I.	 I read a book when she cooked.

II.	 I was watching TV when you called.

III.	 She had already left when you came. 
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7. Yanıt: B

 “Until”	 bağlacı	 bulunan	 bu	 cümlede,	 zaman	
cümlesinin	 genel	 zamanı	 “past”	 olduğundan,	
ana	cümlenin	de	genel	zamanının	“past”	olması	
gerekir.	 Bu	 nedenle	 seçenekler	 arasında	 genel	
zamanı	 “present”	 olan	 A	 seçeneği	 kolaylıkla	
elenebilir.	 Anlamsal	 olarak	 ise,	 soru	 kökünde	
verilen	 “İnsanlar belge toplama ve düzenleme 
alışkanlığını kazanıncaya kadar ...” ifadesini	 en	
iyi	B	seçeneğinde	geçen	“tarihin doğru bir şekilde 
kaydedilmesi neredeyse imkansızdı”	 ifadesi	
tamamlamaktadır.

 Until / till = –e zamana kadar

 EK GRAMER NOTU:

 “Until / till”	bağlacıyla	yapılan	zarf	yan	cümleleri	
ile	ana	cümle	arasında	zaman	uyumu	gerekir.

 Present 

(I)	 Simple	Present	+	until	+	Simple	Present

(II)	Simple	Future	+	until	+	Present	Perfect

 Örnek:

I.	 The water boils until it evaporates. 

II.	 I will stay in hospital until she fully recovers 
from her illness.

Past

(I)	 Simple	Past	+	until	+	Simple	Past	/	Past	perfect

(II)	Past	Perfect	+	until	+	Simple	Past

 Örnek:

 He stayed in hospital until he fully recovered 
from his illness.
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8. Yanıt: A

	 Soruyu	incelemeye	yine	seçeneklerden	başlayacak	
olursak,	zaman	zarf	cümleciği	durumundaki	A	ve	
B	 seçeneklerindeki	 cümleler	 ile,	 koşul	 cümleciği	
durumundaki	 E	 seçeneğinin	 yüklemlerinin	 temel	
cümlenin	yüklemi	ile	zaman	uyumu	içinde	olması	
gerektiğini	 görürüz.	 Fakat	 indirgenmiş	 zaman	
zarf	 cümleciği	 (before beginning)	 durumundaki	
A	 seçeneğinde	 zaman	 gizli	 kaldığından,	 eleme	
yapmamız	 imkansızdır.	 B	 seçeneğindeki	 zaman	
zarf	 cümleciğinde	 de	 zaman	 uyumu	 vardır	
ve	 yapısal	 bakımdan	 elenemez.	 Sadece	 E	
seçeneğindeki	 “past perfect tense” kullanımı,	
koşul	cümlesi	olması	nedeniyle,	temel	cümledeki	
“simple present tense”	 ile	 uyumsuzdur	 ve	
elenebilir.	 D	 seçeneğinde	 kullanılan	 “modal 
perfect” yapısı,	 her	 ne	 kadar	 “so” bağlacı	 her	
zaman,	zaman	uyumu	gerektirmese	de,	bu	cümle	
için	 yersiz	 ve	 anlamsızdır.	 Diğer	 seçenekleri	 de	
anlamına	 göre	 irdelediğimizde,	 cümleyi	 anlamlı	
bir	şekilde	tamamlayacak	seçeneğin	A	olduğunu	
görürüz:	“Bir çok dilbilimci, dilin sembollerini 
öğrenmek gibi zor bir işe başlamadan önce, 
Çince’de iki ya da üç bin kelimelik bir sözcük 
dağarcığı geliştirmeyi tavsiye ediyorlar.”

9. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	 temel	 cümle	 durumundaki	
cümlenin	 zamanı	 “simple present” olduğuna	
göre (deal with),	 cümleyi	 tamamlayacak	 yan	
cümledeki	 bağlaca	 göre	 zaman	 uyumunun	
gerekip	 gerekmediğine	 bakmamız	 şarttır.	 Bu	
açıklama	 doğrultusunda,	 A	 seçeneğinde	 tezat	
anlam	ilişkisi	 ifade	eden	ve	“while”	 ile	başlayan	
zarf	 cümleciği	 ile	 E	 seçeneğindeki	 Type	 3	
durumundaki	koşul	belirten	zarf	cümleciği	zaman	
uyumsuzluğundan	 hemen	 elenmelidir.	 Bunun	
dışında	kalan	seçeneklerden	B	ve	C	seçenekleri	
zaman	 açısından	 uyumlu	 olsalar	 da,	 anlamca	
cümleyi	doğru	bir	şekilde	tamamlamamaktadırlar.	
Cümleyi	 anlamlı	 bir	 şekilde	 tamamlayacak	
seçenek	 D	 olacaktır:	 “Her ne kadar bazıları 
belirgin biçimde hayal ürünü ve fantastik 
olsalar da, romanlar genellikle okuyucuya 
gerçek yanılsaması izlenimini veren kişi ve 
olaylarla ilgilidir.” Doğru	 seçenekte	 yer	 alan	
“some of them”	ifadesi,	soru	kökündeki	cümlede	
geçen	“novels”	sözcüğüne	atıfta	bulunmaktadır.	
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10. Yanıt: D

	 Temel	 cümlenin	 verilip,	 yan	cümleyi	 bulmamızın	
istendiği	 bu	 soruda,	 öncelikle	 ne	 türden	 bir	 yan	
cümlenin	 arandığını	 tespit	 etmeye	 çalışalım.	
Soruda	 verilen	 temel	 cümlede	 yüklem	 öbeğini	
oluşturan	 “would have to face”	 ifadesindeki 
“modal” kullanımı,	 seçenekler	 içinde	 ikinci	
türden	 bir	 koşul	 cümleciği	 aramaya	 işaret	
etmektedir.	 Hatırlanacağı	 gibi,	 Type	 2	 koşul	
cümlelerinde,	temel	cümlede	“would / could + V1” 
yapısı	 kullanılmaktadır.	 Yan	 cümle	 durumundaki	
koşul	cümleciğindeki	yüklemin	zamanı	 ise	 “past” 
olur.	Bu	açıklamalara	göre	doğru	 yanıt	 yukarıda	
sayılan	 niteliklere	 uyan	 tek	 seçenek	 olan	 D	
olacaktır:	“Konut yasa tasarısı ile ilgili önerilere 
karşı çıkacak olsa, kendi partisinden pek çok 
eleştiriyi göğüslemek zorunda kalırdı.”


