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1. Paragrafta “hava trafiğinin kontrolü” konusu 

anlatılıyor. İlk cümlede hava trafik kontrol 

görevlilerinin hedeflerinin kontrol edilebilir olan 

hava sahasının tamamında en yüksek hava 

basıncını sağlamak olduğu anlatılıyor. Bunun 

da güvenlik açısından ve çarpışma risklerinin 

ortadan kaldırılması bakımından önemli olduğu 

vurgulanıyor. Boş bırakılan yerden sonra gelen 

cümlenin hemen başındaki “the amount of 
the separation” (ayrımın miktarı) ifadesine 

baktığımızda, herhangi bir ayrımdan daha 

önceki cümlede söz edilmiş olması gerektiğini 

çıkarabiliriz. Çünkü böyle bir ayrım sözcüğü geçmiş 

olmalı ki, sonraki cümlede bu ayrımın miktarından 

söz edebilelim. Seçenekler içinde ayrımdan 

(separation) söz eden tek seçenek C seçeneğidir 

ve bu seçenek paragrafı anlamlı bir şekilde 

tamamlamaktadır. Bu seçenekte verilen cümlede, 

ilk cümlede verilen hedef doğrultusunda olduğunu 

gösterir bir ifadeyle “They, therefore, direct the 
captains so as to …” (Onlar, bu nedenle, kaptan 

pilotları …. -maları için yönlendirirler” denilmiş. 

Bu cümledeki “therefore” zarf sözcüğü önceki 

cümledeki hedefe yönelik bir bağ oluşturmada 

işe yarıyor. Ayrıca yine bu seçenekteki cümlede 

geçen “so as to = in order to” yapısı da amaç / 

hedef belirtmek üzere kullanılan bir yapıdır.

Cevap C

2. Bitkilerin büyümesinden söz edilen bu paragrafın 

ilk cümlesinde filizlenmenin tanımı yapılmıştır. 

Bu tanıma göre “Filizlenme, yeni oluşmuş olan 

bitki yapısında büyümenin başlaması, ya da bir 

dinlenme döneminin ardından büyümenin yeniden 

başlamasıdır, tıpkı küf ve bakteri sporlarında 

olduğu gibi …” deniliyor. Boş bırakılan yerden 

sonraki cümlede ise “Büyüme durur ve solunum 

son derece yavaştır” deniliyor. Boşluktan önceki 

cümlede sözü edilen “dinlenme dönemi” ile 

boşluktan sonraki cümlede sözü edilen “solunum 
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yavaşlığı” dikkate alındığında, aradaki boşluğa 

gelmesi gereken cümlenin E seçeneğinde 

verilmiş olduğu görülür: “Dinlenme durumunda, 
yaşam süreçleri en aza indirgenmiştir.” 

Bu cümlede, bir önceki cümlede bahsedilen 

“dinlenme durumu” ve sonraki cümlede sözü 

edilen “solunum yavaşlığı” konularına atıflar 

yapılmış olduğu ve bu sayede her iki cümleye de 

bir bağ oluşturduğu görülür.

Cevap E

3. Paragrafın ilk cümlesinde petrolün maliyetinin 

artması nedeniyle, petrolün verimli kullanımına 

büyük dikkat ve önem verildiğinden söz ediliyor. 

Boşluktan sonraki cümlede ise “Ham petrolün 

kullanılacağı biçime göre işlenmesi bir diğer 

…..” deniliyor. Bu cümledeki “another” sözcüğü 

zamir olarak bir önceki cümlede kullanılmış 

olan bir sözcüğün yerine kullanılmaktadır. Bu 

sözcüğün zamir olarak bu gibi durumlarda 

kullanıldığı yerlerde, bir önceki cümlede 

“one” ya da “one of …” ifadelerinden birinin 

kullanılmış olması kaçınılmazdır. Seçenekler 

içinde bu açıklamaya uygun düşen tek seçenek 

A olduğundan, hem anlamca hem de yapısal 

bakımdan doğru seçenektir: “Yakıtların etkin 
ve ekonomik kullanımı, yakıt teknolojisi 
uzmanının görevinin başlıca hususlarından 
birisidir.” Bu cümlede yakıt teknolojisi uzmanının 

görevlerinden birisine (one of…) değinilmiştir. Son 

cümlede ise bu görevlerden bir diğerine (another) 

yer verilmiştir. Bu iki unsur yapısal ve anlamsal 

bakımdan ikinci ve üçüncü cümleler arasında bir 

köprü oluşturmaktadır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

Cevap A
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4. Paragrafın genelinde uzay araştırmaları genel 

olarak tanımlanırken E seçeneğinde geçen, 

“Bu bağlamda; uzay, balonlar veya uçaklar 
gibi araçlarla ulaşılamayan yeryüzünün 
ötesindeki bölge anlamına gelir” ifadesi uzayın 

tanımını yaptığı için metinsel birlik ve bütünlük 

içinde paragrafı tamamlamaktadır. Ayrıca E 

seçeneğinde geçen “this” adılı boşluktan önce 

gelen bütün cümleye gönderim yapmaktadır. 

Doğru yanıt E seçeneğidir.

Cevap E

5. Paragrafın genelinde gıda üreticilerinin biyo-

teknolojiyi mucize olarak görürken pek çok 

kişinin bu yeni gelişmeyi tedirginlikle karşıladığı 

anlatılırken B seçeneğinde geçen, “Bu insanlar, 
genetik yapıyı değiştirmenin bu teknikleri 
geliştiren bilim adamlarının bile tam olarak 
anlayamayacakları şekilde organizmaları 
değiştirebileceğini hissediyorlar” ifadesi 

metinsel birlik ve bütünlük içinde paragrafı 

tamamlamaktadır. Ayrıca B seçeneğinde geçen 

“these people” ifadesi boşluktan önce gelen 

cümlede geçen “many people” ifadesine 

gönderme yapmaktadır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

Cevap B

6. Paragrafın genelinde güneş ışınları havayı ısıttığı 

zaman toprak üstündeki küçük hortumların 

oluşması anlatılırken E seçeneğinde geçen, 

“Bundan sonra hafif rüzgarlar yükselen 
havaya bir döngü verebilir” ifadesi metinsel birlik 

ve bütünlük içinde paragrafı tamamlamaktadır. 

Boşluktan sonra kullanılan “it” zamirinin 

paragrafı tamamlayacak cümlede gönderimde 

bulunabileceği bir ifadeye ihtiyaç vardır. Böyle bir 

ifade E seçeneğinde geçen “twist” sözcüğüdür. 

Doğru yanıt E seçeneğidir.

Cevap E
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7. Parça genel olarak bebeğin iki yaşına kadar 

olan beyin gelişimi ile ilgili. A seçeneğinde geçen 

“Böylelikle, kaotik çocukluk çevresi hayatın 
ilerleyen kesimlerinde yıkıcı eğilimlere sebep 
olabilir” ifadesi paragrafı metinsel birlik ve 

bütünlük içinde tamamlamaktadır. Doğru yanıt A 

seçeneğidir.

Cevap A

8. Parça genel olarak uyku bozukluğunun emareleri 

ile ilgilidir ve parçada bu sebepler belirtilmiştir. A 

seçeneğinde geçen “Diğer biri yatağa girdikten 
beş dakika sonra uyumaktır” paragrafı metinsel 

birlik ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. Doğru 

yanıt A seçeneğidir.

Cevap A

9. Paragrafın giriş cümlesinde milyarlarca yararlı 

bakterinin iç organlarımızda yaşadığından ve her 

türden mikroba karşı bir ilaç olan antibiyotiklerin, 

yararlı bakterilerin de ölümüne neden olacağından 

bahsedilmektedir. Boş bırakılan bölümden sonra 

gelen son cümlede yer alan “but others” (fakat 

diğerleri) ifadesinden hareketle, önceki cümlede 

söz konusu şeyin adından açık olarak söz 

edilmiş olmalıdır. Son cümlenin anlamı ise “Fakat 

diğerleri ciddi enfeksiyon kapabilirler, çünkü 

yararlı bakterileri öldürmek tehlikeli mikropların 

yer edinmesine izin verir” olduğuna göre, ilk 

cümle ile bu cümle arasında en iyi anlam bağını 

oluşturacak olan B seçeneği doğru yanıt olacaktır: 

“Çoğu kimsede, bu ishal nöbetinden öte bir 
duruma neden olmaz.” Bu cümlede yer alan 

“most people” ifadesi ile son cümledeki “others” 

arasında bir anlam bağı oluşturulmuştur.

Cevap B



www.pelikanyayinevi.com.tr

Paragraph Completion

PRACTICE TEST 4
ANSWERS

10. İlk cümlede, soluduğumuz havanın özellikle 

kentsel alanlarda genellikle pis olduğundan söz 

edilmektedir. İkinci cümlede ise, söz konusu 

kirliliğin nelerden oluştuğundan ve bu maddelerin 

havada insanlara ve diğer organizmalara zarar 

verecek kadar fazla düzeyde bulunduğundan 

bahsedilmiştir. Üçüncü cümlede ise, “Kirleticilerin 

doğal kaynaklardan gelebilmesine rağmen, 

insan faaliyetleri küresel kirliliğe büyük bir 

katkıda bulunmaktadır” denilerek, kirlilikte insan 

faktörünün önemine odaklanılmıştır. Paragrafın 

genel akışına baktığımızda, ilk cümleden 

itibaren kirliliğin nedenlerine ve en sonunda da 

bu kirlilikte insanın rolüne doğru bir yönelme 

olduğunu görüyoruz. Bu akış doğrultusunda 

paragrafı anlam bütünlüğü içinde tamamlayacak 

cümle A seçeneğindeki cümle olacaktır: “Bunlar 
arasında, motorlu taşıtlar ve endüstri en 
başta gelen suçlulardır.” Bu ifadeyle, bir önceki 

cümlede sözü edilen “insan faaliyetlerine” atıfta 

bulunulmuştur.

Cevap A


