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ANSWERS

Paragraph Completion

1. İlk cümlede, Samanyolu Galaksisi’ndeki 
milyonlarca yıldızdan birisi olan güneşin, 
Güneş Sistemi’nin merkezi olduğu belirtiliyor. 
İkinci cümlenin yeri boş bırakılmış ve üçüncü 
cümledeyse, ortaya çıkan ısı ve ışığın yeryüzünde 
yaşamın devamını sağladığı ifade ediliyor. 
Son cümlenin başında yer alan “resulting” 
sözcüğünden, önceki cümledeki bir şeyin 
sonucuna atıfta bulunulduğu anlaşılmaktadır. 
Sonuç olarak ısı ve ışıktan söz edildiğine 
göre, önceki cümlede bu ısı ve ışığın ortaya 
çıkmasına neden olan şeyden bahsedilmelidir. 
Bu açıklamaya uygun cümleye D seçeneğinde 
rastlıyoruz: “Güneş temel olarak bomba gibi 
patlamalara neden olan helyum ve hidrojen 
gibi birlikte reaksiyon gösteren gazlardan 
oluşur.”

Cevap D

2. Paragraf, gün içinde yapılan hareketin gece iyi 
bir uyku çekmede belirleyici olmasıyla ilgili. C 
seçeneğinde geçen “Gün içinde yaptığınız 
fiziksel hareketin miktarı gece iyi bir uyku 
çekmede size yardımcı olacak unsurlardan 
biridir” ifadesi paragrafı metinsel birlik ve 
bütünlük içinde tamamlamaktadır. Doğru yanıt C 
seçeneğidir.

Cevap C

3. Ana fikrinin Hindistan’da erkeklerin anne 
babalarına bakarken kızların yüksek maliyetlere 
uzaklara verilmesinden dolayı erkek çocukların 
tercih edildiği olan paragrafta bütün diğer 
ifadelerin ana fikri desteklemesi beklenir. Verilen 
alternatifler içerisinde yalnızca A seçeneği (On 
yıl önce Hindistan bu eğilimi durdurabilmek için 
cinsiyetin tespiti için yansılanım kullanımını 
yasaklayan bir kanun çıkardı) ana fikri destekleyici 
niteliktedir. Ayrıca bu seçenekte geçen “this” 
sözcüğü paragrafın ilk cümlesi olan “Indian 
parents have long been known to prefer sons 
to daughters” ifadesine gönderim yapmaktadır. 
Doğru yanıt A seçeneğidir. 

Cevap A
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4. Paragrafın ilk cümlesinde daha önceden 

üzerinde yoğunlaşan çevre felaketleri üzerinde 

durulmuştur. Boşluktan sonra ise, dikkatler başka 

bir yöne, yani yakın gelecekte baş gösterecek bir 

su kıtlığına çevrilmiştir. Bu durumda, boş bırakılan 

yerde bu soruna yönelik bir giriş ifadesi alması 

gerekir. Bu ifade C seçeneğinde verilmiştir: 

“But, until recently, they have overlooked 
the most essential substance of all: water.” 
(Fakat, son zamanlarda, hepsi için en gerekli 

olan maddeyi göz ardı ettiler: Su.) Bu cümlede 

geçen “they” zamiri paragrafın ilk cümlesinde 

geçen “environmentalists” isminin yerine 

kullanılmıştır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

Cevap C

5. Paragrafın ilk cümlesinde, dünyadaki İslam 

nüfusunun yarısının seçime dayalı demokrasilerin 

hakim olduğu ülkelerde yaşadığı söyleniyor. 

Ama buna rağmen 46 ülkeden sadece 8’inde 

demokratik bir rejimin varlığından söz ediliyor. 

İkinci cümlede ise, bilim adamlarının İslam’ın 

demokrasiyle uyuşmaz bir yapıya sahip olup 

olmadığı konusunda endişeleri olduğuna işaret 

ediliyor. Boşluktan sonra ise, bilim adamlarının 

geçmişte de boş yere endişelendiklerini ama 

endişelerinin yersiz olduğunu öğreniyoruz. “They 
needn’t have worried” = “Endişelenmelerine 

gerek yoktu.” Çünkü, parçaya göre, 1974’te 

Katolik ülkelerin yüzde yetmişinden fazlasının 

demokratik olmadığı belirtiliyor. Ama günümüzde 

yüzde sekseninden fazlasının demokratikleştiği 

anlatılıyor. O halde boşluğa gelebilecek en uygun 

cümle E seçeneği olur: “Experts wondered the 
same thing about Catholicism in the early 
1970s.” = “Uzmanlar Katoliklik için de aynı 

kaygıları 1970’lerin başlarında duymuşlardı.” Bu 

cümlede geçen 1970’ler ifadesi aynı zamanda 

parçadaki 1974 tarihiyle de ilişki oluşturmaktadır.

Cevap E



www.pelikanyayinevi.com.tr

Paragraph Completion

PRACTICE TEST 1
ANSWERS

6. Paragrafın ilk cümlesinde, evliliğin yararları 

üzerine pek çok araştırmanın yapılmış olduğundan 

söz edilmektedir. Sonraki cümlelerde ise evliliğin 

yararlarına yönelik yapılan tespitlere örnekler 

verilmektedir. Öyleyse arada boş bırakılan yere de 

buna benzer bir örnek gelmelidir. O zaman doğru 

yanıt E olmalıdır: “Their lives are more regular 
and secure and they engage in fewer harmful 
activities = Yaşamları daha düzenli ve güvenlidir 

ve daha az tehlikeli faaliyetlerle uğraşırlar.”

Cevap E

7. C seçeneğinde geçen, “One important 
advantage….” ifadesinin gönderim yaptığı 

ifade soru kökünde yer alan “... advantages 
...” ifadesidir. Son cümlede ise, ilk cümlede 

sözü edilen olumsuzluğa (disadvantage) 

örnek verilmektedir. Buna göre doğru yanıt C 

seçeneğidir.

Cevap C

8. Bu bölümdeki soruları cevaplarken temel prensip 

metinsel birlik ve bütünlüğü korumak olmalıdır. 

Buna ek olarak gönderim yapan ifadelerden de 

yararlanılabilir. Bu soruda D seçeneğinde geçen, 

“these rings” ifadesi boşluktan önceki konu 

cümlesinde yer alan “a ring of new wood” ve 

“these circles of growth” ifadelerine gönderim 

yaparken; boşluktan sonra gelen “first” ve 

“second” sözcükleri de D seçeneğinde geçen, 

“two reasons” ifadesine gönderim yaptığından 

metinsel bütünlüğü ve birlikteliği en uygun bir 

şekilde D seçeneği sağlamaktadır.

Cevap D
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9. Paragraf genel olarak polislerin suçla mücadelede 

yakında yeni bir silah olarak kulak izine sahip 

olacak olmalarıyla ilgili. İlk cümlenin sonunda 

“kulak izi” ifadesine odaklanılmış olduğuna 

göre, boşluğa gelecek cümlede bu konu daha 

da genişletilmelidir. Bu durumda, C seçeneğinde 

geçen, “Parmak izinde olduğu gibi kulak izi 
de detektiflere suç yerinde suçluyu tespit 
etmede yardımcı olabilir.” ifadesi paragrafı 

metinsel birlik ve bütünlük açısından doğru bir 

şekilde tamamlamaktadır. Buna göre doğru yanıt 

C seçeneğidir.

Cevap C

10. Boşluktan sonra kullanılan “Each of these 
systems” ifadesine göre, boşluğa gelecek 

cümlede bu ifadeye karşılık gelecek çoğul bir isme 

gerek vardır. Bu ifadenin gönderim yaptığı ifade E 

seçeneğindeki “... many computer systems ...” 

ifadesi olur. Buna göre doğru yanıt E seçeneğidir.

Cevap E


