
www.pelikanyayinevi.com.tr

Paragraph Completion

ANSWERS

1. Paragrafın ilk cümlesinde, insanları parmak izi, yüz 

ve göz bebekleri gibi karakteristik özelliklerinden 

tanımanın uzun zamandır hem hükümetlerin hem 

de teknolojinin hedefi olduğu söyleniyor. Son 

cümlede ise, Amerika ve Avrupa’nın gelecek 

yıl gibi kısa bir sürede biyometrik pasaport 

dağıtmaya başlamayı planladığı anlatılıyor. Bu iki 

cümle arasında söylenebilecek en uygun cümle D 

seçeneği olur: “Pasaportlara, kimlik kartlarına 
ve vizelere biyometrik taramanın dahil 
edilmesine yönelik proje planları üzerinde şu 
anda pek çok ülkede çalışılmaktadır.”

Cevap D

2. İlk cümlede, geçen yüzyılın başlarında bilimsel 

tarih belirleme tekniklerinin gelişimine kadar, 

arkeolojide tarih belirlemenin neredeyse 

tamamen tarihi yöntemlere dayandığı anlatılıyor. 

Son cümlede ise, bu tür tarih belirleme 

yöntemlerinin günümüzde de çok büyük önem 

taşıdığı söyleniyor. Bu cümlenin hemen başındaki 

“such” (bu gibi) önemli bir ipucu oluşturmakta 

olup, önceki cümlede örnek oluşturan bir 

yöntemden bahsedildiğini göstermektedir. Bu iki 

cümle arasında söylenmiş olabilecek en uygun 

cümle E olur: “Demek oluyor ki, tarih belirleme, 
eski çağlarda insanların bizzat geliştirdikleri 
takvimlere ve arkeolojik bağlantılara 
dayanmaktaydı.”

Cevap E
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3. İlk cümlede, araştırmacıların insanın bilişsel 

kabiliyetine eşdeğer bir bilgisayar yapmaya 

çalıştıkları ve bu konuda şu ana değin epey bir 

ilerleme kaydettikleri söyleniyor. Boş bırakılan 

bölümden sonraki cümlede ise, “Ancak elli yıl 

gibi kısa bir süre önce, insanlar yazımda ve 

dilbilgisinde düzeltmeler yapan bir makineye nasıl 

tepki gösterirlerdi?” diye soruluyor. Bu cümlenin 

başındaki “but” gösteriyor ki, önceki cümlede 

bunun aksine bir şeyler söylenmiş. Doğru yanıt 

A olur: “Örneğin, şu anda bilgisayarlı yazım 
ve dilbilgisi kontrolcülerimiz var; bunlar 
günümüzde bütün “word” işlemcilerinin 
standart bileşeni durumundadır.”

Cevap A

4. Ana fikrin intihar saldırıların ve bu tür saldırıların 

terörist örgütler için çok cazip olmalarının temel 

özelliğinin evrensel olduğu olan bu paragrafta, 

B seçeneğinde ifade edilen “diğer terörist 
operasyonlarda daha karmaşık olmaları” 

paragraf bütünlüğü açısından doğru seçenektir.

Cevap B

5. Paragraftaki ilk cümlede, “Köpekbalıklarının uydu 

ile izlenmesi onların alışkanlıkları ile ilgili sonunda 

elli yıllık bir varsayıma nokta koydu” denilmektedir. 

Boş bırakılan bölümden sonra da, “Bunun yerine, 

bütün yıl boyunca çok sevdikleri yiyecek olan 

planktonların arayışı içinde uzun mesafeler kat 

ederler” denilmiştir. O halde aradaki cümlede 

onların yaptığı var sayılan bir davranıştan söz 

edilmiş olmalı ki, sonraki cümlede “bunun yerine” 

denilebilsin. Bu açıklamalar göre doğru yanıt 

D olacaktır: “Sonunda onların kış uykusuna 
yatmadıkları anlaşılmıştır.”

Cevap D
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6. Giriş cümlesinde, şeker alkolü kullanımının asıl 
yararının, dişlerde sorunlar oluşturmaması olduğu 
belirtiliyor. Boşluktan sonra gelen cümlede ise, 
boşlukta sözü edilen nedenden dolayı (therefore), 
şeker alkollerinin sakız ve ağız spreyi gibi insanların 
bir süreliğine ağızlarında bulundurdukları 
ürünlerde değerli bir madde olduğu ifade ediliyor. 
Öyleyse boşluğa gelecek cümle, son cümle için 
neden oluşturacak bir ifadeyi kapsamalıdır. Bu 
özelliğe sahip cümle B seçeneğindeki “Ağızdaki 
bakteriler, şeker alkolleriyle şekerle olduğu 
kadar çabuk metabolize olmazlar” olacaktır. 
Şeker alkollerinin cümlede sözü edilen bu özelliği, 
bu maddenin son cümlede bahsedilen sakız ve 
ağız spreyi gibi ürünlerde değerli bir madde 
olmasının nedenini teşkil etmektedir.

Cevap B

7. Parça genel olarak hiçbir ilacın tamamen güvenli 
olmadığı ile ilgili. Temel konu cümlesi olan ilk 
cümleden sonra kullanılan diğer cümlelerin bu 
yargıyı destekler şekilde olması gerekir. Son cümle 
ise “Açıkçası, her hangi bir durumda doktor bir 
ilacı yazmadan önce onun fayda ve mahzurlarını 
iyi tartmalıdır” ifadesinden A seçeneğinde geçen 
“Bazı ilaçların çok tehlikeli yan etkileri olabilir, 
ancak öyle olsa bile onlardan uzak durmak da 
yanlıştır” ifadesinin paragrafı metinsel birlik ve 
bütünlük içinde tamamladığı anlaşılabilir. Doğru 
yanıt A seçeneğidir. Diğer seçenekler çok özel 
detaylara girdiğinden dolayı doğru yanıt olamaz.

Cevap A

8. Parça genel olarak kişinin su gereksinmesi ile ilgili. 
Temel konu cümlesi olan “Kişinin su gereksinimi 
temel olarak beslenmesine, hareketine, çevre 
ısısına ve neme göre değişir” ifadesinden sonraki 
cümle boş bırakılmış. E seçeneğinde geçen 
“Bundan dolayı, genel bir su gereksinimi 
oluşturmak zordur” ifadesi paragrafı metinsel 
birlik ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. Doğru 
yanıt E seçeneğidir.

Cevap E
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9. İlk cümlede, normal yaşlanmanın beraberinde 

gelen ölçülemeyen hafıza ve konsantrasyon 

kaybının hala gizemini koruduğundan söz 

edilmiştir. Boş bırakılan yerden sonra gelen 

cümlede, “Bu biliniyor ve hastalığı açıklıyor” 

deniliyor. Son cümlede ise, “Fakat sağlıklı 

insanlarda yaşlandıklarında nöronların 

öldüğüne dair çok az delil vardır” denilmiştir. 

İkinci cümlenin başında yer alan “this” ile, 

boşluğa gelecek cümlede sözü edilen bir şeye 

atıfta bulunulmak-tadır. İkinci cümlede “this” 

ile söz edilen şeyin bilindiği ve de hastalığı 

açıkladığı belirtildiğine göre, paragrafı konu akışı 

içerisinde tamamlayacak cümle D seçeneğindeki 

“Alzheimer hastalığında ve diğer bazı yaşlılık 
bağlantılı rahatsızlıklarda nöronlar ölürler” 

ifadesi olur. Son cümlede de bu cümledeki 

bilgiye paralel olarak nöronların ölmesinden söz 

edilmiştir; ancak önceki cümlenin aksine, son 

cümlede, sağlıklı yaşlılarda nöronların öldüklerine 

dair çok az delil olduğu vurgulanmıştır.

Cevap D

10. Giriş cümlesinde, uykunun tam bir sır olduğu 

belirtiliyor. Boş bırakılan yerden sonra gelen 

cümlede, “Uyku bütün vücut için değerli 

olmasına rağmen, asıl yararı beyin içinmiş gibi 

görünmektedir” denilmiştir. Son cümlede ise, 

uykunun şuurda meydana gelen yıpranmaları 

tamir ettiğinden ve bilginin emilimine yardım 

ettiğinden söz edilmektedir. Bu akış içerisinde, 

ilk cümlede uykunun gizemine işaret edilmiş ve 

üçüncü cümlede ise, uykunun tüm vücudun yanı 

sıra özellikle de beyin için çok büyük önem taşıdığı 

vurgulanmıştır. Bu durumda giriş cümlesinden 

sonra, konu akışı uykunun zihinsel bünyeye olan 

katkısına doğru odaklanmıştır. Bu akış içerisinde 

paragrafı anlamlı bir şekilde tamamlayacak cümle 

A seçeneğindeki “ ‘Neden uyuruz?’ şeklindeki 
temel soru bile yeterince cevaplanmamıştır” 
ifadesi olacaktır. Bu cümle, özellikle giriş cümlesini 

destekleyen bir geçiş cümlesi durumundadır.

Cevap A


