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1. Yanıt: E

	 Bileşik	 cümlenin	 yan	 cümle	 durumundaki	 koşul	
cümleciği	 (conditional clause) verilmiş	ve	bizden	
temel	 cümleyi	 bulmamız	 istenmektedir.	 Koşul	
belirten	 cümlelerde	 zaman	 uyumu	 gereklidir	 ve	
temel	 olarak	 üç	 tip	 koşul	 cümleciği	 vardır.	 Bu	
sorudaki	 cümlede	 verilen	 koşul	 cümleciğinin	
zamanı	“present” (is not) olduğuna	göre,	birinci	
tip	(type 1) koşul	cümleciği	söz	konusudur	ve	temel	
cümlenin	 zamanı	 ya “present” ya	 da	 “future” 
olmalıdır.	 Bu	 durumda	 zaman	 bakımından	 bu	
koşullara	 uymayan	 A	 ve	 B	 seçenekleri	 hemen	
elenebilir.	 C	 seçeneğindeki	 “future drugs” 
(geleceğin ilaçları) ifadesinin	 anlamca	 koşul	
cümleciğiyle	 yakından	 uzaktan	 ilgisi	 olmadığı	
gibi,	 ne	 öznel	 ne	 nesnel	 bakımdan	 bir	 benzerlik	
söz	 konusu	 değildir.	 D	 seçeneğinde	 de	 aynı	
durum	geçerlidir.	Doğru	 yanıt	E	 seçeneğidir.	 Bu	
seçenekteki	 “their” iyelik	 sıfatı	 soru	 kökündeki	
koşul	cümleciğinde	geçen	“scientists”	sözcüğüne	
atıfta	bulunmaktadır.	Ayrıca	bu	seçenekte	geçen	
“job” sözcüğü,	koşul	cümleciğinde	de	kullanılmış	
olduğundan,	 paralellik	 arz	 etmektedir.	 Anlam	
bakımından	 da	 bu	 seçenek	 cümleyi	 anlamlı	
bir	 şekilde	 tamamlar:	 “Her ne kadar işleri ile 
ilgili etik kararlar vermek bilim adamlarının 
görevi değilse de, kararların nereye vardığını 
diğerlerine anlatmak kesinlikle onların 
görevidir.”

2. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 yan	 cümlenin	 bağlacı	
“unless = if not” bir	 koşul	 cümleci	 bağlacı	
olduğundan,	 temel	 cümlede	 koşul	 cümleleri	
kurallarına	 uygunluk	 aranmalıdır.	 Öncelikle	
zaman	 uyumu	 şartı	 mutlaka	 göz	 önünde	
bulundurulmalıdır.	 Soru	 kökündeki	 fiil	 “present” 
(step up) olduğundan,	temel	cümlenin	yüklemi	ya	
“present” ya	da	“future” olmalıdır.	Bu	durumda	
A	 seçeneği	 zaman	 uyumsuzluğundan	 elenir.	
C	 seçeneğinde	 bir	 sıfat	 cümleciği	 verilmiştir.	
Ama	 bizim	 aradığımız	 temel	 cümle	 (özne	 +	
yüklem)	 olduğundan,	 yan	 cümle	 durumundaki	
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sıfat	 cümleciği	 cümleyi	 tamamlayamaz.	 Bileşik	
cümlelerde	 yüklem	 sayısı	 bağlaç	 sayısından	 bir	
fazla	 olmalıdır.	 Yüklem	 sayısı	 bağlaç	 sayısına	
eşit	 olamaz.	 Geriye	 kalan	 üç	 seçenek	 zaman	
bakımından	 uyumludur.	 O	 halde	 şimdi	 de	 yan	
cümle	ile	temel	cümle	olması	muhtemel	seçenekler	
arasında	 ortak	 unsurlar	 ve	 anlam	 benzerlikleri	
arayalım.	 D	 seçeneğinin	 öznesi	 olan	 “man” 
(insan, insanoğlu)	bir	genelleme	ifade	ettiğinden,	
soru	 kökündeki	 ifadeyi	 desteklememektedir.	
B	 ve	 E	 seçeneklerinin	 öznesi	 durumundaki	
“we”	 şahıs	 zamiri,	 soru	 kökündeki	 cümleciğin	
öznesiyle	 uyuşmaktadır.	 Bu	 iki	 seçenekten	
cümleyi	 anlam	 bakımından	 doğru	 tamamlayan	
seçenek	B	olacaktır:	“Çevreyi korumaya yönelik 
çabalarımızı arttırmadıkça, sağlıklı ve ferah bir 
gelecek bekleyemeyiz.”

3. Yanıt: C

	 Bir	cümlede	tezat	anlam	ilişkisi	gösteren	bağlaçlar	
(though, even though, even if, although, vb.) 
kullanıldığında,	yan	cümle	ile	temel	cümle	arasında	
zaman	 uyumu	 aramak	 gerekli	 değildir.	 Bundan	
ziyade	 öncelikle	 anlamsal	 uyum	 aranmalıdır.	
İkincil	 olarak	 zaman	 uyumu	 da	 ayrıca	 dikkate	
alınabilir.	 Bu	 soruda	 soru	 kökünde	 “though” 
bağlacı	 ile	 başlayan	 ve	 zamanı	 “simple past” 
(was demonstrated) olan	 yan	 cümle	 verilmiştir.	
Her	 ne	 kadar	 anlam	 uyumu	 üzerinde	 durmamız	
gerekiyorsa	da,	 işimizi	 kolaylaştırması	açısından	
seçenekler	 içinde	 öncelikle	 zaman	 uyumu	 da	
sağlayanlar	 ile	 işe	 başlamak	 daha	 yerinde	 olur.	
Bu	 durumda	 “present” zamanının	 kullanıldığı	
A	 ve	E	 seçeneklerini	 başlangıçta	 değerlendirme	
dışı	tutalım.	Soru	kökünde	verilen	ifadenin	anlamı	
“Denizaltıların stratejik değeri Birinci Dünya 
Savaşı’nda görülmüş olsa da, …” olduğuna	
göre,	 anlam	 bakımından	 bu	 cümleyi	 en	 iyi	 C	
seçeneğinin	 tamamladığı	 görülür:	 “ … , gerçek 
anlamda askeri açıdan kilit rol oynamaları 
İkinci Dünya Savaşı’nda olmuştur.” 



www.pelikanyayinevi.com.tr

4x4 YDS

Deneme - 41
CÜMLE TAMAMLAMA

4. Yanıt: E

	 Bu	 soruda	 da	 bir	 koşul	 cümleciği	 (if clause) 
verilmiştir.	 Bu	 koşul	 cümleciğinin	 zamanı 
“present tense” (prove) olduğuna	 göre,	 birinci	
tip	 (type 1)	 koşul	 cümleciği	 olan	 bu	 cümleciğin	
temel	 cümlesindeki	 zaman	 ya	 “present” ya	 da	
“future” olmak	zorundadır.	Bu	durumda “present 
perfect” kullanılan	 A,	 B	 ve	 D	 seçenekleri	 ile	
“simple past” kullanılan	 C	 seçeneği	 doğru	
olamaz.	 Fakat	 E	 seçeneğinde	 de	 çok	 ilginç	 bir	
durum	 söz	 konusudur.	 Bu	 seçenekte	 kullanılan	
“could” genel	 olarak	 bildiğimiz	 “can” kipliğinin	
geçmiş	 zamandaki	 hali	 değil,	 geniş	 zamanda	
olasılık	belirten	farklı	bir	anlamıdır.	Bu	bakımdan	E	
seçeneği	doğru	yanıttır:	“Avustralya çöllerindeki 
testler başarıya ulaşırsa, yeni bir süpersonik 
jet göklerdeki yerini alabilir.”

5. Yanıt: D

	 Bu	 soruda	 verilen	 yan	 cümlecik	 “before” 
bağlacından	 dolayı	 bir	 zaman	 yan	 cümleciğidir	
ve	 temel	 cümle	 ile	 mutlaka	 zaman	 uyumu	
gerektirir.	 Soru	 kökünde	 verilen	 yan	 cümlenin	
zamanı	 “present perfect” (has been shown) 
olduğuna	 göre,	 temel	 cümlenin	 zamanı	 “past” 
ve	türevleri	asla	olamaz.	Şunu	her	zaman	hatırda	
bulundurmak	 gerekir:	 Zaman	 zarf	 cümlelerinde	
“present perfect” mutlaka	“present” ve	türevleri	
ile	 birlikte	 kullanılır.	 Zira	 geçmişle	 bağlantılı	 bir	
zaman	olsa	bile,	“present perfect” yapısal	olarak	
“present tense” in	bir	parçası	olarak	kabul	edilir.	
Bu	durumda	zaman	uyumsuzluğu	gösteren	C	ve	
E	 seçenekleri	 hemen	 elenebilir.	 Soru	 kökünde	
verilen	 yan	 cümlenin	 anlamı	 “Teknolojinin 
hayvanlarda işe yaradığı ispatlanmadan 
önce, …” olduğuna	göre,	anlamca	bu	ifadeyi	en	
iyi	 tamamlayacak	 seçenek,	 yüklemi	 “present” 
(believe) olan	D	olacaktır:	“Bazı bilim adamları 
... insan embriyosunun kök hücrelerini 
incelemenin çok erken olacağına inanıyorlar.” 
(Not:	Cümlede	boş	bırakılan	yere	soru	kökündeki	
ifade	gelecektir.)	
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6. Yanıt: A

	 Bu	 soruda	 ise	 temel	 cümle	 verilmiş	 ve	 yan	
cümleyi	bulmamız	istenmektedir.	Temel	cümlenin	
zamanının	 “present” (hope)	 olduğu	 bu	 gibi	
sorularda,	işe	seçenekler	arasında	zaman	uyumu	
gerektirenlerle	 değerlendirmeye	 başlamak	doğru	
olur.	 Zarf	 cümlelerinde	 zaman	 ve	 koşul	 belirten	
zarf	 cümleciklerinde	 mutlaka	 zaman	 uyumu	
gerekir.	 Zaman	 uyumu	 koşuluna	 uymayan	 C	
seçeneğindeki	 üçüncü	 tip	 şart	 kipi	 (conditional 
clause type 3) yanlıştır.	 Bunun	 dışındaki	
seçeneklerin	 hepsinde	 zaman	 uyumu	 sorunu	
yoktur.	Bu	durumda	diğer	seçenekleri	anlamlarına	
göre	irdelemek	gerekecektir.	Seçenekler	arasında	
cümleyi	 anlamca	 doğru	 tamamlayacak	 olan	 A	
seçeneğidir:	“İneğin kalıtımsal izlerini açıklığa 
kavuşturduktan sonra, araştırmacılar et 
ve süt mamullerinin kalite ve güvencesini 
geliştirmeyi ümit ediyorlar.” 

 EK GRAMER NOTU:

	 Zaman	 zarf	 cümleciklerinde	 “after, once” 
bağlaçlarından	 sonra	 “present perfect” 
kullanımı	 mümkündür.	 Bu	 zamanın	 kullanılması	
durumunda,	 bu	 cümledeki	 fiilin	 belirttiği	 eylemin	
tamamlanması	 (Örn. After we have finished our 
homework, …  Ödevimizi bitirdikten sonra…) 
özellikle	 vurgulanıyor	 demektir.	 Zaman	 zarf	
cümlesinde	 “present perfect tense” kullanıldığı	
zamanlarda,	temel	cümlenin	zamanı	asla	“past” 
ve	türevleri	olamaz.



www.pelikanyayinevi.com.tr

4x4 YDS

Deneme - 41
CÜMLE TAMAMLAMA

7. Yanıt: D

	 Soruda	 verilen	 cümledeki	 zamanın	 “past perfect 
continuous” olduğu	 görülüyor.	 Unutmamak	
gerekir	ki,	hiçbir	cümlede	“past perfect” ve	“past 
perfect continuous” zamanları	yanında	başka	bir	
“past” eylem	olmaksızın	tek	başına	kullanılamaz.	
Diğer	 bir	 değişle,	 bu	 zamanlar	 geçmişteki	 iki	
farklı	 eylem	 arasındaki	 zaman	 farklılaşmasını	
vurgulamak	 üzere	 kullanılır.	 Bu	 nedenle	 de	
bu	 iki	 zaman	 kalıbı	 çoğu	 zaman	 “after” ve	
“before” bağlaçlarıyla	ilişkilendirilmiş	zaman	zarf	
cümlelerinde	 birlikte	 kullanılır.	 Öyleyse	 öncelikle	
seçenekler	 içinde	 “simple past” fiil	 içerenlere	
bakmak	 doğru	 olacaktır.	 Bu	 açıklamalara	 uygun	
düşen	seçeneğin	D	olduğu	açıkça	görülmektedir:	
“Apollo 12 Moors Mission’dan ayrılan ıskarta 
roket, yönünü değiştirip dünya yörüngesine 
girmeye başlamadan önce, yıllar boyunca 
güneşin yörüngesindeydi.”	 A,	 C	 ve	 E	
seçenekleri	zaman	uyumsuzluğu	nedeniyle	doğru	
olamazlar.	 B	 seçeneğinde	 “since” bağlacıyla	
verilmeye	 çalışılan	neden	 /	 sonuç	 ilişkisi	 burada	
yoktur.	

 EK GRAMER NOTU:

 Simple Past ve Past Perfect zamanların, zaman 
zarf cümlelerinde kullanılışı:

MAIN CLAUSE Conjunction ADVERBIAL CLAUSE

Simple Past Tense AFTER Past Perfect Tense

Past Perfect Tense BEFORE Simple Past Tense
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8. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 bileşik	 cümlenin	 temel	 cümle	
bölümü	 verilmiştir	 ve	 bu	 bölümdeki	 zamanın	
“simple past” (led) olduğu	 görülmektedir.	 Bu	
cümleye	 ait	 yan	 cümleyi	 seçenekler	 içinden	
bulmaya	 çalışırken,	 öncelikle	 en	 dikkat	 çekici	
olan	 C	 ve	 E	 seçenekleri	 üzerinde	 duralım.	 Bu	
seçeneklerde	 “why” bağlacıyla	 başlayan	 bir	
isim	 cümleciğinin	 verilmiş	 olduğunu	 görüyoruz.	
Bu	bağlaçla	başlayan	 isim	cümlecikleri	 “wonder, 
ask, want to know, not know, vb.” gibi	 fiillerden	
sonra	gelmelidir.	Soru	kökünde	bu	fiillere	benzer	
bir	fiil	olmadığından,	bu	iki	seçenek	doğru	olamaz.	
B	seçeneğinde	“that” ilgi	zamiri	 ile	başlayan	ve	
soru	 kökündeki	“fears” sözcüğünü	niteleyen	bir	
sıfat	 cümleciği	 verilmiş.	 Ama	 “fears” sözcüğü,	
ardından	gelen	sıfat	cümleciğinin	farklı	bir	öznesi	
olduğundan,	nesnesi	durumunda	olması	gerekirdi.	
Bu	da	mümkün	olmadığından	(sıfat	cümleciğinin	
yüklemi	 olan	 “were = be” geçişsiz	 olduğundan	
nesne	 alamaz)	 bu	 seçenek	 de	 yanlıştır.	 D	
seçeneğindeki	 “though” bağlacı	 karşıt	 anlam	
ifade	 eder.	 Sonuç	 belirten	 temel	 cümlenin	
“past” olduğu	 durumlarda,	 neden	 belirten	 zarf	
cümleciğinin	“present” olması	mümkün	değildir.	O	
halde	D	seçeneği	de	doğru	olamaz.	Doğru	yanıt	
A	seçeneğidir:	“Olay ciddi yaralanmalara neden 
olmasa bile, çok katlı otoparkın beton–kalıp 
çatısının ani çöküşü korkulara neden oldu.”

9. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 zamanı	 “future” olan	 bir	 temel	
cümle	verilmiştir.	Bu	durumda	bulmamız	 istenen	
zarf	 cümleciği	 durumundaki	 yan	 cümlede	
öncelikle	 zaman	 uyumu	 üzerinde	 durmalıyız.	 B	
seçeneğinde	 kullanılan	 “past perfect” zaman	
kalıbı	 kesinlikle	 uygun	 olmadığından	 yanlıştır.	
C	 seçeneğindeki	 “though” bağlacı	 zaman	
uyumu	 gerektirmese	 de,	 bu	 cümlecik	 anlam	
bakımından	 temel	 cümleyi	 desteklememektedir.	
E	 seçeneğinde	 “whether” ile	 başlayan	 bir	 isim	
cümleciği	 verilmiştir.	 Cümle	 başında	 bu	 tip	 isim	
cümlecikleri	 özneyi	 teşkil	 edeceğinden,	 ikinci	 bir	
özne	(extra dimensions)	söz	konusu	olamaz.	Bu	
nedenle	bu	seçenek	de	yanlıştır.	D	seçeneğinde	
“as” (because) bağlacı	ile	verilen	neden	/	sonuç	
ilişkisi	cümlenin	iki	bölümü	arasında	yoktur.	Doğru	
yanıt	 A	 seçeneğidir:	 “Gelecekteki deneyler bu 
varsayımları doğrularsa, ekstra boyutlar bir 
faraziye değil, bir gerçek olarak kabul edilmek 
zorunda olacak.”
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10. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 bu	 defa	 temel	 cümle	 verilmiş	 ve	
bizden	bu	cümleyi	tamamlayan	/	destekleyen	yan	
cümleyi	 bulmamız	 istenmiştir.	 Boşluktan	 sonra	
cümlenin	 en	 son	 sözcüğü	 durumundaki	 “feet” 
(ayaklar) sözcüğünün	 isim	 türünden	 bir	 sözcük	
olduğuna	dikkat	edelim.	O	halde	öncelikle	bu	isim	
sözcüğünü	 niteleyebilecek	 bir	 sıfat	 cümleciğini	
arayalım.	 Seçenekler	 içinde	 C	 ve	 E’de	 sıfat	
cümleciği	verilmiştir.	Fakat	E	seçeneğindeki	sıfat	
cümleciğinin	zamanı	(had helped = past perfect) 
uygun	 değildir.	 Doğru	 yanıt	 C	 seçeneğidir:	
“Bilim adamları, fillerin ayaklarında yerden 
düşük frekanslı titreşimleri algılamalarına 
imkan sağlayan hassas hücreler olduğuna 
inanıyorlar.”	 Çeviri	 cümlesinden	 de	 görüldüğü	
gibi	“fillerin ayaklarında bulunan hassas hücreler” 
ek	 bir	 açıklama	 olmaksızın	 eksik	 bir	 bilgi	
niteliğindedir	ve	bu	nedenle	bir	sıfat	cümleciği	ile	
açıklanması	 gerekmektedir.	 B	 ve	 D	 seçenekleri	
hem	zaman	uyumsuzluğu	hem	anlam	 ilişkisizliği	
nedeniyle	doğru	olamaz.	A	seçeneğindeki	“while” 
bağlacı	ya	zaman	ya	da	karşıtlık	(=though)	 ifade	
eder.	 Her	 iki	 durumda	 da	 bu	 seçenek	 cümleyi	
anlamca	doğru	tamamlamamaktadır.	


