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Paragraph Completion

ANSWERS

1. Parçanın ilk cümlesinde Alplerdeki buzulların son 

yüzyıl içerisinde tanınmayacak derecede değişmiş 

olduğundan söz edilmektedir. İkinci cümlede ise 

“Bu hususta Alpler tek değildir” denildiğine göre, 

sonraki cümlede benzer özelliğe sahip ve aynı 

özelliğe sahip başka buzul bölgelerinden söz 

edilmiş olmalıdır. Bu açıklamaya uygun seçenek 

A olacaktır: “And Dağları’ndan Himalaya’lara 
durum aynıdır.”

Cevap A

2. Bu paragrafta giriş cümlesi, bir diğer deyişle ana 

tema cümlesi verilmemiştir. Bu gibi sorularda, boş 

bırakılan cümlenin o paragrafta anlatılan konuyu 

bir bütün olarak özetleyecek nitelikte bir ana fikir 

cümlesi olması gerektiğini unutmamak gerekir. 

Parçanın ikinci cümlesinde “Aslında, maliyet ve 

fiyatların teknolojik gelişmeler tarafından aşağı 

doğru itildiği üretim-güdümlü deflasyon yararlıdır” 

denilmektedir. Bu cümle başındaki “indeed” 

ifadesi, önceki cümlede sözü edilen bir durumun 

aslında pek de öyle olmadığını ifade etmektedir. 

Diğer bir husus ise, ilk cümlede genelleme 

tarzında deflasyondan ve deflasyonun - ikinci 

cümledeki ifadeye köprü oluşturacak biçimde – 

kötü bir şey olmadığından söz eden bir ifadenin 

var olması hususudur. Bu açıklamalara göre en 

uygun cümle C seçeneğinde verilen cümledir: 

“Deflasyon pek de kötü bir şey değildir.”

Cevap C
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3. Paragrafın ana konusu başkan Bush’un 

terörizmin finansmanını önlemek için birçok 

önlem almasıdır. Temel konu cümlesi olan bu 

cümleden sonra kullanılan diğer cümlelerin bu 

yargıyı destekler şekilde olması gerekir. İkinci ve 

son cümleye baktığımızda bu yargıyı destekleyen 

cümleler görürüz. B seçeneğinde geçen “O ayrıca 
anti-terörist önlemler konusunda işbirliği 
yapmayan yabancı bankalara karşı harekete 
geçileceğini duyurdu” paragrafı metinsel birlik 

ve bütünlük içinde tamamlamaktadır.

Cevap B

4. Paragrafın ilk cümlesi genellikle ya “overview 

sentence” adını verdiğimiz giriş cümlesi ve/

veya “topic sentence” adını verdiğimiz tema 

cümlesinden oluşur. Bu paragraf ise “overview 

sentence” adını verdiğimiz giriş cümlesi ile 

başlıyor. Bu durumda paragrafın konusunu veren 

“topic sentence” dediğimiz tema cümlesi bu ilk 

cümleyi takip etmelidir. Boş bırakılan cümle tema 

cümlesi olmalıdır. Giriş cümlesinde savaşların 

askerler tarafından icra edildiği ancak devletler 

tarafından organize edildiği bu yüzden de 

çatışmaların devletin gücünü arttırdığı belirtiliyor. 

Boşluktan sonra ise “11 Eylül’ü takip eden iki hafta 

içerisinde ülke federal hükümetin rolünde ani bir 

yükselme gösterdi” denilmektedir. Bu durumda 

bu paragrafın konu cümlesi A seçeneğinde geçen 

“Amerika’nın terörizme karşı olan savaşı hiç 
de istisna değildir” olmalıdır. Doğru yanıt A 

seçeneğidir.

Cevap A
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5. İlk cümlede, kapitalizmin, malların üretilmesi ya da 

kar amaçlı hizmetlerin tedarik edilmesi konularını 

kapsadığı ifade edilmektedir. Boşluktan sonraki 

cümlede ise, “these transactions” ifadesi ile, 

boşluktaki cümlede sözü geçen “transactions” 

olaylarına atıfta bulunulmaktadır. Öyleyse araya 

gelecek cümlede bazı işlemler / faaliyetlerden söz 

edilmiş olmalıdır. Boşluktan sonra gelen cümlenin 

anlamına bakacak olursak, “Bu işlemlerin çoğu 

takas işlemleri olsa bile, bu kar olmadığı anlamına 

gelmez” denildiğini görüyoruz. Bu cümleden 

hareketle, bir önceki cümlede bu yönde bir 

geçişi sağlayacak ve “exchange” ile “barter” 
sözcüklerinin geçtiği bir ifade yer almalıdır. Bu 

duruma uygun ifade D seçeneğinde verilmiştir: 

“Lakin bu, mal ve hizmetler her zaman için iyi 
bir alışveriş yapma amacına yönelik biçimde 
takas edildiğinden, kapitalizmi ayırt edici bir 
sistem olarak tanımlamaya yetmeyecektir.”

Cevap D

6. İlk cümlede, reklam aleyhine ve lehine 

sürdürülen tartışmaların, reklam maliyetlerinin 

ayrılmasındaki güçlükten dolayı karmaşık bir hal 

aldığı belirtiliyor. Boşluktan sonra gelen cümlede 

ise, “for instance” ifadesiyle boşluğa gelecek 

cümlede sözü edilen duruma bir örnek veriliyor. 

Bu örnekte, Amerikan otolarındaki yıllık stil 

değişikliklerindeki harcamaların imalat giderleri 

olarak gösterildiği, oysa bunların satış giderleri 

olarak gösterilmesi gerektiğinin tartışılabileceği 

ifade ediliyor. Örnekte ağırlıklı olarak üzerinde 

durulan husus, giderlerin imalat gideri mi, yoksa 

satış gideri mi olduğu yönündedir. Bu durumda 

araya gelmesi gereken cümlede, bu doğrultuda 

bir geçiş ifadesi yer almalıdır. Bu duruma uygun 

geçiş ifadesi A seçeneğindeki cümle olacaktır: 

“Bazı durumlarda, hiç kimsenin imalat 
giderlerini satış giderlerinden ayırt edemediği 
iddia edilmektedir.”

Cevap A
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7. İlk cümlede, gürültü kirliliğinin sağlık ve çevre 

üzerine olan kesin etkilerinin henüz tamamen 

bilinemediği ifade ediliyor. Boş bırakılan yerden 

sonra gelen üçüncü cümlede, “Bununla birlikte, 

yüksek yoğunluklu ve uzun süreli sesler işitme 

sistemi üzerinde kalıcı hasarlar oluşturabilir” 

deniliyor. Bu cümle başındaki “moreover” 
(bununla birlikte, buna ilaveten) ifadesi, önceki 

cümlede belirtilen duruma ilave benzer başka 

bir durumdan söz edileceğine işaret etmektedir. 

Son cümlede yüksek sesin sağlığa olan olumsuz 

etkilerinden söz edildiğine göre, önceki cümlede 

de yine bu tarzda olumsuz etkilerden bahsedilmiş 

olması olasıdır. Bu açıklamalara göre, boşluğa 

gelmesi en uygun cümle C seçeneği olacaktır: 

“Uzun süreli gürültüye maruz kalmak, tek 
başına ya da diğer başka streslerin bileşimiyle 
genel bir kişisel huzursuzluğa yol açabilir.”

Cevap C

8. Paragraf, ateşin yayılışının biliminin yeterince 

basit olduğu ifadesi ile başlıyor. Boş bırakılan 

ikinci cümlede ateşin yayılışını anlatması gerekir. 

Böyle bir cümle E seçeneğinde geçen “Hava 
ısındığında; hafifler, yükselir ve uygun bir 
delikten çıkmaya çalışır” olmalıdır ki sonraki 

cümlede bu durum tipik bir ev yangınıyla 

örneklensin. Doğru yanıt E seçeneğidir.

Cevap E
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9. Paragrafta genel olarak betonun basınçta 

güçlü ancak gerilmede zayıf olduğundan 

bahsedilmektedir. A seçeneğinde geçen “Bu 
zayıflığın üstesinden gelmek ve kırılmayı 
kontrol edebilmek için beton takviye 
edilmelidir” ifadesi paragrafı metinsel birlik ve 

bütünlük içinde tamamlamaktadır. Bu soruda 

da gönderim yapan ifadelerden doğru yanıtı 

bulmada yararlanılabilir. Bu bağlamda, A 

seçeneğinde geçen “this weaknes” ifadesi soru 

kökünde geçen betonun gerilmedeki zayıflığı 

yerine kullanılmıştır. Aynı şekilde, soru kökünde 

boşluktan sonraki cümlede geçen “this purpose” 

ifadesi A seçeneğinde geçen “To overcome 
this weakness and control cracking” amaç 

cümleciğine atıfta bulunmaktadır. Doğru yanıt A 

seçeneğidir.

Cevap A

10. Paragrafta genel olarak bilim adamlarının uzaktan 

kumandalı denizaltıları kullanarak deniz altındaki 

yaşamı nasıl araştırdıklarından bahsedilmektedir. 

B seçeneğinde geçen “Ancak mikroskopla 
bakıldığında bu tabakanın canlılarla dolu 
olduğu görülür” ifadesi paragrafı metinsel 

birlik ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. Bu 

seçenekte kullanılan “this sediment” ifadesi 

boşluktan önceki cümlede geçen “sediment” 
yerine kullanılmış ve doğru yanıtın tespitinde 

ipucu olmuştur. Doğru yanıt B seçeneğidir.

Cevap B


