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Cümle Tamamlama



➜➜ Bir cümle verilir ve bu cümlede anlatılmak istenenin veya cümleden çıkarılabi-
lecek yargının ne olduğu sorulur.

➜➜ Bu tip soruların çözümünde yapılması gereken, verilen cümleyi yorumlayarak 
cümlenin söyleniş sebebinin bulunmasıdır. Çünkü hiçbir cümle boş yere söylen-
mez, her cümlenin bir söyleniş amacı vardır. İşte bu tip sorularda bize düşen 
onu bulmaktır. Biz buna cümlenin ana düşüncesi de diyebiliriz.

➜➜ “Bu cümlede yazar bize ne demek istedi?” sorusuyla anlatılmak isteneni bulabi-
liriz.

Cümleden Çıkarılabilecek Yargı



➜➜ Bir cümle verilir ve bu cümleden çıkarılamayan ya da cümlenin anlamıyla çeli-
şen yargıları bulmamız istenir.

➜➜ Yapılacak iş verilen cümleyi yorumlayarak cümleden çıkarılabilecek yargıla-
rı bulmaktır. Sorular dört seçenekten oluştuğuna göre, seçeneklerin üçündeki 
yargılar, verilen cümleden çıkarılabilecek niteliktedir. Dolayısıyla cümleden çı-
karılabilecek yargılar belirlenince, cümleden çıkarılamayacak yargı kendiliğinden 
ortaya çıkacaktır. Bu süreçte cümle çok iyi okunmalı, hangi ifadeden nasıl bir 
sonuç çıkarılabileceği iyi tespit edilmelidir.

Cümleden Çıkarılamayacak Yargı



➜➜ Verilen cümlelerde veya karşılıklı konuşma metinlerinde boş bırakılan yerlerin 
anlam bütünlüğünü ve uyumunu sağlayacak şekilde doldurulmasıdır.

➜➜ Yapılacak iş, cümlenin gelişinden çıkarılan anlam doğrultusunda boşlukları dol-
durmaktır. Bu yapılırken dil bilgisi kuralları göz önünde bulundurulmalıdır. Yani 
eklenecek sözcüklerin hem anlamca hem de yapıca cümleye uygunluk taşıması 
gerekir.

➜➜ Tamamlanacak ve tamamlayacak cümleler ya da sözler arasında;
 – Anlamsal ilişki doğru kurulmalıdır.
 – Zaman ve kişi yönünden uyum olmalıdır.
 – Cümleleri anlamca bağlamak için uygun bağlaçlar kullanılmalıdır.

Cümle Tamamlama



➜➜ Sözcük ya da sözcük gruplarına ayrılmış olarak verilen cümlelerin genellikle 
anlamlı ve kurallı bir cümle haline getirilmesi istenir.

➜➜ Yapılacak iş, öncelikle yüklemi belirlemek ve eğer kurallı bir cümle isteniyor-
sa yüklemi sona yerleştirmek, daha sonra varsa edat gruplarını, bağlaçları ve 
tamlamaları bulmaktır.

Cümle Oluşturma (Kelimeleri Doğru Sıralama)
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