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1. Yanıt: A

	 Soru	kökünde	temel	cümle	olarak	verilen	cümlenin	
zamanı “present” olduğuna	 göre,	 bu	 cümlenin	
önüne	 bir	 zarf	 cümleciği	 gelmesi	 durumunda	
zaman	 kalıbının,	 zaman	 ve	 koşul	 belirten	 zarf	
cümleciklerinde	 uyum	 sağlaması	 gerekecektir.	
Bu	 durumda	 zaman	 zarf	 cümleciği	 olan	 B	 ve	
E	 seçeneklerinde	 zaman	 “past” olduğundan,	
doğru	 yanıt	 olması	 yapısal	 olarak	 imkansızdır.	
Bu	nedenle	anlamsal	olarak	değerlendirmeye	bile	
almak	yersiz	olur.	Soru	kökünde	verilen	cümledeki	
“we cannot infer from this” (bundan .... 
sonucunu çıkaramayız)	ifadesine	bakacak	olursak,	
boşluğa	 gelecek	 olan	 yan	 cümledeki	 ifadeden	
“uzaylı medeniyetlerin olmadığı sonucunun” 
çıkarılamayacağını	 anlamsal	 olarak	 göz	 önünde	
bulundurmamız	 gerekecektir.	 Elediğimiz	
seçenekler	dışında	kalan	diğer	seçenekler	içinde	
anlamca	cümleyi	doğru	tamamlayacak	seçenek	A	
olacaktır:	“Her ne kadar araştırmacılar uzaydan 
hiçbir pozitif sinyal tespit etmiş olmasalar 
da, bundan uzaylı medeniyetlerin olmadığı 
sonucunu çıkaramayız.”

2. Yanıt: D

	 Soruda	 verilen	 bölümde	 “until” ile	 başlayan	 bir	
zaman	zarf	cümleciği	verilmiş	olduğundan,	bundan	
sonra	 gelecek	 olan	 temel	 cümlenin	 zamanının,	
verilen	 zaman	 zarf	 cümleciğinin	 zamanıyla	
paralellik	göstermesi	gerekir.	Zaman	ve	koşul	zarf	
cümleciklerinin	 söz	 konusu	 olduğu	 cümlelerde	
bu	 şartı	 her	 zaman	 aramak	 yerinde	 ve	 yararlı	
olur.	 Ancak	 bu	 sorudaki	 seçeneklerin	 hepsinde	
zaman	 uyumu	 olduğu	 dikkati	 çekmektedir.	 Bu	
durumda	 seçeneklerin	 anlamına	 bakarak	 doğru	
yanıtı	 aramak	 durumundayız.	 Bu	 gibi	 cümle	
tamamlama	 soruları	 diğerlerine	 göre	 biraz	 daha	
fazla	 zaman	 alabileceğinden,	 bunu	 zaman	
açısından	 göz	 önünde	 tutmamız	 gerekebilir.	
Soruda	 verilen	 zaman	 zarf	 cümleciğinin	 anlamı	
“Bilim, doğal afetleri daha erken ve daha doğru 
kestirme yolları geliştirinceye kadar, …” olur.	
Seçenekleri	 sırasıyla	 incelediğimizde,	 anlamca	
bu	 ifadeyi	 doğru	 tamamlayacak	 seçeneğin	 D	
olacağını	 görürüz:	 “dünya çapında çok büyük 
acılara neden olmaya devam edecektir.” D	
seçeneğindeki	 “they” zamiri,	 soruda	 verilen	
cümledeki	 “natural disasters” ifadesinin	 yerine	
kullanılmıştır.	 Bu	 da	 yapısal	 bakımdan	 dikkati	
çeken	önemli	bir	özelliktir.
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3. Yanıt: A

 Soru kökünde “when” ile	başlayan	bir	zaman	zarf	
cümleciği	 verilmiştir.	 Bu	 demek	 oluyor	 ki,	 doğru	
yanıtı	 seçenekler	 içinden	 bulmaya	 çalışırken	
zaman	 uyumu	 sağlamayan	 seçenekleri	 dikkate	
almayacağız.	 O	 halde	 C	 seçeneğini	 hemen	
eleyebiliriz.	 Diğer	 dört	 seçenekte	 aynı	 elemeyi	
yapmamız	 olası	 görünmüyor.	 Bu	 durumda	
anlamsal	ipuçlarını	değerlendirmeye	başlamamız	
gerekiyor.	 Soru	 kökünde	 verilen	 ifadede	 “Isıya 
dayanıklı maddelere gerek olduğunda, ….” 
denilmiştir.	Seçenekler	içinden	bu	ifadeyi	anlamca	
destekleyecek	 ve	 tamamlayacak	 A	 seçeneği	
doğru	 yanıttır:	 “… mühendisler genellikle 
seramiği kullanırlar.” D	 seçeneğinde	 ısıya	
dayanıklı	maddeler	yerine,	süsleme	için	kullanılan	
maddelerden	 söz	 edilmiştir.	 E	 seçeneğinde	
ise	 söz	 konusu	 olan	 kesici	 araçlardır	 ve	 ısıya	
dayanıklı	maddelerle	ilgisi	yoktur.	B	seçeneğinde	
de	metallerin	iki	ayrı	tipinden	söz	edilmektedir	ve	
soru	kökündeki	bilgiyi	desteklememektedir.	

4. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 yer	 alan	 cümlenin	 genel	 zamanı	
“present”	 olduğundan	 zaman	 uyumu	 gereği	 bu	
cümleyi	 tamamlayacak	 cümlenin	 de	 zamanının	
“present”	 olması	 gerekir.	 Seçenekler	 içerisinde	
A,	B,	D,	ve	E	seçeneklerinin	genel	zamanı	“past” 
olduğundan	kolaylıkla	elenebilir.	Zaman	uyumuna	
sahip	 tek	 seçenek	C	 olduğundan	 yapısal	 olarak	
bu	seçenek	doğru	cevaptır.	Şart	 cümlesi	olan	D	
ve	E	seçeneklerinin	ana	cümlelerine	“modal”	bir	
yapı	gerektiğinden	ve	soru	kökünde	böyle	bir	yapı	
olmadığından	bu	seçenekler	doğru	yanıt	olamaz.	
C	 seçeneği	 soru	 kökünü	 hem	anlamsal	 hem	de	
yapısal	olarak	doğru	bir	şekilde	tamamlamaktadır.	
Ayrıca	yan	cümle	ile	ana	cümle	arasında	neden–
sonuç	ilişkisi	vardır.	Bu	ilişki	de	“since”	bağlacıyla	
sağlanmıştır.	 Bunlara	 ek	 olarak	 bu	 tür	 soruların	
çözümünde	 gönderim	 yapan	 ifadelerin	 kullanımı	
da	doğru	yanıtın	tespitinde	kullanılabilecek	önemli	
işlevsel	 ipuçlarından	 biridir.	 Bu	 bağlamda	 C	
seçeneğinde	geçen	“it”	adılı	soru	kökünde	geçen	
“the handle bar”	ifadesinin	yerine	kullanılmıştır.
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5. Yanıt: E

	 Soru	 kökünün	 genel	 zamanı	 “present” 
olduğundan	 ilk	 bakışta	 A	 seçeneğini	 atabiliriz.	
Zira	 söz	 konusu	 seçeneğin	 doğru	 olabilmesi	
için	 ana	 cümlede	 “modal perfect”	 bir	 yapının	
olması	 gerekirdi.	 Diğer	 seçenekler	 zaman	
olarak	soru	köküyle	uyumlu	olduklarından	doğru	
yanıtı	 seçenekleri	 anlamsal	 olarak	 inceleyerek	
bulabiliriz.	 Soru	 kökünde	 geçen	 “…aslında 
Dünyanın kabuğu daima değişmektedir”	ifadesini	
seçenekler	 içinde	 en	 anlamlı	 bir	 şekilde	 E	
seçeneğinde	 geçen	 “Öyle görünmese de …” 
ifadesi	tamamlamaktadır.	Ayrıca,	bu	tür	soruların	
çözümünde	 gönderim	 yapan	 ifadelerin	 kullanımı	
da	 doğru	 yanıtın	 tespitinde	 kullanılabilecek	
önemli	 işlevsel	 ipuçlarından	biridir.	Bu	bağlamda	
E	 seçeneğinde	 geçen	 “it”	 adılı	 soru	 kökünde	
geçen	 “the Earth’s crust”	 ifadesinin	 yerine	
kullanılmıştır.	Buna	ek	olarak	gene	bu	seçenekte	
geçen	“actually”	ifadesi	ana	cümle	ile	yan	cümle	
arasında	bir	zıtlık	olduğunu	göstermektedir.	

6. Yanıt: E

	 Yan	 cümlede	 beklentinin	 yaratılıp	 ana	 cümlede	
reddedildiği	 cümlelerde	 “concessive contrast” 
bağlacı	 olan	 “though, although, even though, 
…vb.”	kullanılır.	Bu	soruda	soru	kökünde	geçen	
“1980’lere kadar Kenya kendi kendine yetmiş 
olmasına rağmen”	 ifadesini	 anlamca	 en	 iyi	 bir	
şekilde	E	 seçeneğinde	geçen	 “şimdi yiyeceğinin 
yüzde seksenini ithal eder”	 tamamlamaktadır.	
Bu	 seçenekte	 geçen	 “it”	 adılı	 da	 soru	 kökünde	
geçen	 “Kenya”	 isminin	 yerine	 kullanılmıştır.	 Bir	
kez	 daha	 gönderim	 yapan	 ifadeler	 doğru	 yanıtı	
bulmamıza	yardımcı	oldu.



www.pelikanyayinevi.com.tr

4x4 YDS

Deneme - 43
CÜMLE TAMAMLAMA

7. Yanıt: E

	 Şart	 kipli	 cümlelerde	 zaman	 uyumu	 şartı	 vardır.	
Zaman	 uyumsuzluğu	 gösteren	 A,	 B,	 C,	 D	
seçeneğini	bu	yüzden	daha	 işin	başında	elemek	
yerinde	 olur.	 Şimdi	 de	 şart	 kipi	 cümleciklerini	
(conditional clauses)	 yapısal	 olarak	 hatırlayalım.	
Soru	 kökü	 incelendiğinde	 şart	 cümleciğinin	
zamanının	 “present”	 olduğu	 görülecektir.	 Şart	
cümleciğinin	 “present”	 olduğu	 durumlarda	 ana	
cümlenin	 de	 genel	 zamanının	“present”	 olması	
gerekir.	 Bu	 durumda	 yalnızca	 zaman	 uyumu	
kuralından	doğru	yanıta	ulaşabiliriz.	Aşağıda	soru	
kökünün	ve	seçeneklerin	zamanları	verilmiştir.	

 .... if heat energy is being passed on from one 
molecule to the next. (Present Continuous 
Tense)

A)	 They	decided	not	to	use	aluminum	(Simple 
Past Tense)

B)	 Silver	 and	copper	were	 the	metals	 chosen	
(Simple Past Tense)

C)	 The	 transmission	 of	 heat	 by	 convection	
proved	 equally	 dangerous	 (Simple Past 
Tense)

D)	 Conduction	 caused	 the	 fire	 to	 spread	 with	
alarming	speed	(Simple Past Tense)

E)	 We	 say	 heat	 is	 transmitted	 by	 conduction	
(Simple Present Tense)

	 Anlam	 olarak	 incelendiğinde	 ise	 soru	 kökünde	
geçen	 “Eğer ısı enerjisi bir molekülden diğerine 
geçiriliyorsa”	 ifadesini	 E	 seçeneğinde	 geçen	
“ısının kondüksiyon yoluyla iletildiğini söyleriz” 
ifadesi	en	anlamlı	bir	şekilde	tamamlar.

8. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “Batı ülkelerinde organ 
nakli bekleyenlerin listesi giderek büyüyor” 
ifadesini	 anlamsal	 olarak	 en	 iyi	 B	 seçeneğinde	
verilen	 “orada yaşlanan nüfusun çoğu hayatını 
tehdit eden hastalıklara yakalandıkça”	 ifadesi	
tamamlar.	 Bu	 durumda	 cümlenin	 anlamı:“Batı 
ülkelerinde yaşlanan nüfusun çoğu hayatını 
tehdit eden hastalıklara yakalandıkça, organ nakli 
bekleyenlerin listesi giderek büyüyor”	 olacaktır.	
Doğru	yanıt	B	seçeneğidir.	Bu	seçenekte	geçen	
“there” zamiri	 de	 soru	 kökünde	 geçen “the 
Western countries”	 ismi	 yerine	 kullanılmıştır.	
Diğer	 seçenekler	 kavramsal	olarak	soru	köküyle	
ilgili	değildir.
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9. Yanıt: C

	 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	 “fatigue” ismini	
niteleyen	bir	“adjective clause” yapısına	ihtiyaç	
vardır.	 Seçenekler	 içerinde	 “fatigue”	 ismini	
doğru	niteleyen	“adjective clause” yapısı	“that / 
which”	ilgeci	ile	başlamalıdır.	Böyle	bir	yapı	A	ve	
C	seçeneklerinde	olmakla	birlikte	A	seçeneğinde	
geçen	 “these vibrations” ifadesinin	 soru	
kökünde	 gönderme	 yaptığı	 herhangi	 bir	 ifade	
yoktur.	Anlamsal	olarak	incelediğimizde	ise,	soru	
kökünde	 geçen	 “Metal tellerin temel bir kusuru 
.... incelmedir”	 ifadesini	 anlamlı	 bir	 şekilde	 C	
seçeneğinde	 geçen	 “…yükü yükseltirken ve 
alçaltırken oluşan titremelerden kaynaklanan…” 
ifadesi	tamamlamaktadır.	

10. Yanıt: E

 “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	A,	B,	C	ve	D	kolaylıkla	
elenebilir.	 Anlamsal	 olarak	 ise,	 soru	 kökünde	
verilen	“Since the bismar, which is the simplest 
weighing instrument known, is not capable 
of accuracy = Bilinen en basit tartı ölçüsü olan 
Bismar doğru ölçemediğinden, ...” ifadesini	
anlamca	en	 iyi	bir	şekilde	E	seçeneğinde	geçen	
“its use is illegal in England = İngiltere’de 
kullanımı kanunsuzdur”	ifadesi	tamamlamaktadır.	
Ayrıca	 E	 seçeneğinde	 yer	 alan	 “its”	 zamiri	
soru	 kökündeki	 “Bismar”	 kelimesine	 gönderim	
yapmaktadır.


