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CÜMLE TAMAMLAMA

1. Yanıt: E

	 Soru	 kökündeki	 ifadede	 “acil olmadıkça” 
deniliyor.	Bu	durumda	doğru	seçenekteki	ifadede	
acil	olmadıkça	yapılmaması	gereken	bir	eylemden	
söz	 edilmelidir.	 Bu	 duruma	 anlamca	 uygun	
seçenek	 E	 olur:	 “Acil olmadıkça, acil hatları 
kullanılmamalıdır.”

2. Yanıt: E

	 Bu	 soru	 işlevsel	 olarak	 incelendiğinde,	 soru	
kökünün	 anlamlı	 bir	 cümle	 oluşturmak	 için	
gerekli	 bütün	 öğelere	 (özne + yüklem + nesne) 
sahip	 olduğu	 ve	 isim	 soylu	 bir	 sözcükle	 bittiği	
görülecektir.	 Sözdizimsel	 olarak	 seçeneklerden	
herhangi	 biri	 bu	 cümleden	 sonra	 gelebilir.	 Bu	
durumda	seçenekler	arasında	seçim	soru	kökü	ve	
seçenekler	 kavramsal	 olarak	 incelenerek	 yapılır.	
Soru	kökünde	geçen	“yol ve demiryolu bağlantıları 
genel olarak …. kuzeyde daha iyidir”	seçenekler	
içinden	 en	 anlamlı	 bir	 şekilde	 E	 seçeneğinde	
geçen	 “... Milan Bolonya ve Verona’nın anahtar 
ulaşım merkezleri olduğu ...”	 ifadesi	 tamamlar.	
Bu	 yanıt	 sözdizimsel	 olarak	 incelendiğinde	 ise,	
bir	 ismi	 nitelemek	 için	 kullandığımız	 yapı	 olan 
“adjective clause” yapısının	 doğru	 yanıtta	 yer	
aldığı	görülür.	Bu	cümlede	“in the north” ismini	
niteleyen	bir	“adjective clause”	yapısına	ihtiyaç	
vardır.	 Bu	 yapıdaki	 görevi	 yer	 zarfı	 olan	 cins	
isimleri	 nitelemek	 için	“prep. + which / where” 
ilgi	 zamiri	 kullanılır.	 Bu	 nedenle,	 seçenekler	
içerinde	 “in the north”	 ismini	 doğru	 niteleyen	
“adjective clause” yapısı	“where”	 ile	başlayan	
olmalıdır.	Bu	 soruyu	doğru	 cevaplayabilmek	 için	
soru	kökünde	yer	alan	karmaşık	cümleyi	oluşturan	
basit	cümleleri	tahmin	etmeli	ve	iki	cümlenin	nasıl	
birleştirildiğini	bilmeliyiz.	Bu	karmaşık	cümlenin	iki	
temel	cümlesi	şöyledir:

 Road and rail connections in Italy are generally 
better in the north. Milan, Bologna and Verona 
are the key transport centers in the north.

Deneme - 7



www.pelikanyayinevi.com.tr

4x4 YDS

Deneme - 7
CÜMLE TAMAMLAMA

3. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümle	 aslında	 bütün	
öğeleriyle	hiçbir	eksiği	olmayan	tam	bir	cümledir	ve	
“Otomobil üreten firmalar arasında, hidrojenin, 
... , tercih edilme olasılığı olan bir yakıt 
olduğu şeklinde genel bir fikir birliği vardır” 
anlamına	 gelmektedir.	 Bu	 cümledeki	 boşluğa	
gelerek	cümleyi	anlamlı	bir	şekilde	tamamlayacak	
ifade	 B	 seçeneğindeki	 “when oil runs out” (= 
petrol tükendiğinde) olur.	 A	 seçeneğindeki	 “if 
sulphur emissions had been checked”	 ifadesi	bir	
“conditional clause type 3”	yapısı	olduğundan,	bu	
şart	cümleciğini	temel	cümlede	tamlayan	“modal + 
have + V3” yapısı	yoktur.	Bu	nedenle	bu	seçenek	
yapısal	bakımdan	uygun	değildir.	C	seçeneğinde	
de	 A	 seçeneğindekine	 benzer	 olarak	 “could 
have been stored”	 şeklinde	 bir	 yüklem	 çekimi	
vardır.	 Bu	 ifadede	 gizli	 bir	 type 3 koşul	 durumu	
olduğundan	doğru	olamaz.	D	seçeneğindeki	“as 
if” (= sanki; –mış gibi)	 ifadesi	 diğer	 farazi	 koşul	
cümleciklerinde	 (type 2 / type 3) olduğu	 gibi	 bir	
işleve	sahiptir.	Bu	seçenekte	verilen	“sanki hiçbir 
mekanik enerji gerekli değilmiş gibi”	ifadesi	yapısal	
uyumsuzluğun	 yanı	 sıra	 anlam	 bakımından	
da	 doğru	 değildir.	 E	 seçeneğindeki	 cümlede	
bağlaç	 işlevi	 gören	“unless” (= if not)	 olumsuz	
yapılı	 şart	 cümlelerinde	 bağlaç	 olarak	 kullanılır.	
Dolayısıyla	 diğer	 şart	 cümleciklerinin	 dilbilgisi	
kurallarına	haizdir.	Bu	seçenekteki	şart	cümleciği	
“type 2” (there were …) olduğuna	 göre,	 temel	
cümledeki	yüklemin	“modal + V1”	olması	gerekirdi.	
Bu	nedenle	bu	seçenek	de	diğer	seçenekler	gibi,	
cümlenin	 anlamına	 bakılmadan,	 sadece	 yapısal	
uyumsuzlukları	nedeniyle	elenebilir.

4. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 kısa	 cümlenin	 anlamı	
“Somon çiftlikleri Alaska’da yasaklanmıştır” 
anlamına	 gelmektedir.	 Cümlenin	 sonunda	 yer	
alan	“Alaska”	yer	adı,	ardından	bir	sıfat	cümleciği	
olasılığını	 akla	 getirmektedir.	 Ama	 seçenekler	
içinde	 sıfat	 cümleciği	 olabilecek	bir	 ifade	 yoktur.	
Seçeneklere	 baktığımızda	 yapısal	 bakımdan	
elenebilecek	 bir	 seçeneğin	 bulunmadığını	
görüyoruz.	Bu	durumda	tüm	seçenekleri	anlamına	
göre	 irdelemeliyiz.	 Anlam	 bakımından	 cümleyi	
doğru	 tamamlayacak	 ifade	 B	 seçeneğinde	
verilmiştir:	 “… çünkü balıkçılar çiftlikleri 
fiyatları düşürmekle suçlamaktadırlar.” 
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5. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 bir	 zaman	 zarf	 cümleciği	
verilmiştir	 ve	 zaman	kalıbı	 “geniş zaman”dır.	Bu	
durumda	 temel	 cümlede	mutlaka	 zaman	 uyumu	
aramamız	 gerekecektir.	 Bu	 nedenle	 zaman	
uyumsuzluğu	 gösteren	 B	 ve	 E	 seçeneklerini	
derhal	 elemek	 gerekir.	 Diğer	 üç	 seçenek	 içinde	
ise	 cümleyi	 anlamca	 doğru	 tamamlayacak	 ifade	
D	 seçeneğinde	 yer	 almaktadır:	 “Genel olarak, 
kredi talebi düşük olduğunda, faiz oranları da 
buna paralel olarak düşüktür.”

6. Yanıt: B

	 Bu	 soruda,	 seçenekler	 arasında	 yapısal	
olumsuzluklar	nedeniyle	elenebilecek	bir	seçenek	
bulunmadığından,	 doğru	 yanıta	 tüm	 seçenekleri	
anlamlarına	 göre	 irdeleyerek	 ulaşmak	 mümkün	
olacaktır.	Soru	kökündeki	yan	cümlenin	başındaki	
“since”	 bağlacından	 sonra	 gelen	 cümlenin	
zamanı	 “simple past”	 olmadığına	 göre,	 bu	
cümlede	“since”	bağlacının	işlevi	neden	/	sonuç	
belirtiyor	 olmasıdır	 ve	 “çünkü”	 anlamındadır.	
Soruda	 verilen	 ifadenin	 anlamı	 “Gerçekleşmiş 
en dehşet verici tarihi olgular arasında 
tasvir edildiğinden …”	 olduğuna	göre,	 cümleyi	
anlamca	 doğru	 bir	 şekilde	 tamamlayacak	 ifade	
B	 seçeneğindeki	 cümle	 olacaktır:	 “II. Dünya 
Savaşı’nın bu yeni anlatımını ele almak 
istiyorum.” 

7. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	 yan	 cümlenin	 bağlacı	
olan	“even though”	 temel	 cümlenin	 yüklemi	 ile	
zaman	uyumu	gerektirmeyeceğinden,	seçenekler	
arasında	bu	yönde	bir	elemeye	gidemeyiz.	Soru	
kökünde	 verilen	 yan	 cümlenin	 anlamı	 “her ne 
kadar kendisini affetmeye hala daha hazır 
olmasa da, …”	olduğuna	göre,	bu	ifadeyi	anlamca	
en	iyi	D	seçeneğindeki	cümle	tamamlar:	“birçok 
kimse onu affetti.” Diğer	seçeneklerin	anlamları	
aşağıda	verilmiştir	ve	hiçbirisi	de	cümleyi	anlamca	
desteklememektedir.

  A) Yanlış kimse suçlandı …

  B) Her şey bir yana, sadece bir hata yaptı, suç 
işlemedi …

 C) Diğerleri de olaya karıştı …

 E)Yanlışlıkla suçlandı …
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8. Yanıt: C

	 Cümle	tamamlama	sorularını	çözerken	bağlamsal	
ipuçlarından	 yararlanmak	 faydalı	 olacaktır.	 Bu	
soruda	ana	cümle	verilmiştir.	Bu	nedenle	yapısal	
ipuçlarından	yararlanmamız	pek	mümkün	değildir.	
Soru	kökünde	yer	alan,	 “… , Amerika tahıl satın 
almalı ve böylelikle en çok ihtiyaç duyulan 
bölgelerde tarımı canlandırmalıdır”	 ifadesini	 en	
anlamlı	bir	şekilde	C	seçeneğinde	geçen	“Amerika 
hububat fazlalıklarını yardım olarak aç ülkelere 
dökmek yerine”	ifadesi	tamamlamaktadır.

9. Yanıt: E

	 Bu	 soru	 anlamsal	 olarak	 incelendiğinde,	 soru	
kökünde	 verilen	 “Dünyadaki petrol üreticileri 
dünyanın en büyük petrol alanlarından çıkan petrol 
akışını üçüncü kişilerin değerlendirmesine izin 
verinceye kadar …” ifadesini	en	iyi	E	seçeneğinde	
verilen	 “tam olarak ne kadar petrolümüzün 
kaldığını bilmek mümkün olmayacaktır”	 ifadesi	
tamamlar.	 Bu	 durumda	 cümlenin	 anlamı:	
“Dünyadaki petrol üreticileri dünyanın en büyük 
petrol alanlarından çıkan petrol akışını üçüncü 
kişilerin değerlendirmesine izin verinceye kadar 
tam olarak ne kadar petrolümüzün kaldığını 
bilmek mümkün olmayacaktır”	olacaktır.

10. Yanıt: C

	 Bu	 soru	 anlamsal	 olarak	 incelendiğinde,	 soru	
kökünde	 verilen	 “gazeteciler, iki saatten daha 
fazla ayakta durmak zorunda kaldılar” ifadesini	
en	 iyi	 C	 seçeneğinde	 verilen	 “Davetli misafirler 
koltuklarının rahatlığı içinde töreni izlerken” 
ifadesi	 tamamlar.	Bu	durumda	 cümlenin	 anlamı:	
“Davetli misafirler koltuklarının rahatlığı içinde 
töreni izlerken; gazeteciler, iki saatten daha fazla 
ayakta durmak zorunda kaldılar”	olacaktır.	Doğru	
yanıt	C	seçeneğidir.	


