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ANSWERS

1. Paragrafın ilk cümlesinde, bebeklerde ve 

çocuklarda görülen peptik ülserin tanısının 

zor olduğundan ve bunun nedeninin ise 

küçük çocukların kendi semptomlarını iyi tarif 

edemediklerinin olmasından söz edilmektedir. 

Boş bırakılan yerden sonra gelen son cümlede ise 

“they” öznesi ile, bir önceki cümlede adından açık 

olarak söz edilmiş olması gereken bir şeye atıfta 

bulunulmuştur. Son cümlede “Aynı zamanda ne 

zaman oluştuğu ve yeme ile ilgisinin olup olmadığı 

konusunda bilgi sağlayabilir” denildiğine göre, bu 

iki cümle arasında en iyi anlam bağını oluşturacak 

ifade B seçeneğindeki cümle olacaktır: “Okul 
çağındaki çocuklar ağrının yerini çok daha iyi 
gösterebilir ve tarif edebilirler.” Bu cümlede 

geçen “school-aged children” son cümledeki 

“they” zamirinin karşılığını oluşturmaktadır. 

Doğru yanıt B seçeneğidir.

Cevap B

2. Parça genel olarak genetik mühendisliğine bitki 

bilimi alanındaki ilerlemelerin gereği olarak dikkat 

edilmesi ile ilgili. Son cümledeki “O yeni genleri 

tohumlara dahletmekten ve hayatın en temel 

işleyişine dokunmaktan hiç de daha az bir şey 

içermez” ifadesinden C seçeneğinde geçen “Bu 
sentetik kumaşların pamuk kumaşlardan 
farklı olduğu kadar genetik mühendisliğinin 
daha önceki yöntemlerden farklı olmasın-
dandır” ifadesinin paragrafı metinsel birlik ve 

bütünlük içinde tamamlayacağı anlaşılmaktadır. 

Doğru yanıt C seçeneğidir. Son cümlede geçen 

“it” ifadesi C seçeneğinde geçen “Genetic 
engineering” ifadesi yerine kullanılmış ve doğru 

yanıtın bulunmasında ipucu oluşturmuştur. Ayrıca 

C seçeneğinde geçen “this” adılı paragrafın ilk 

cümlesinde geçen “but the need for caution has 
increased as well” ad öbeği yerine kullanılmıştır.

Cevap C
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3. Parça genel olarak anatominin sınıflandırılmasıyla 
ilgili. Temel konu cümlesi olan ilk cümleden 
sonra kullanılan diğer cümlelerin bu yargıyı 
destekler şekilde olması gerekir. Son cümle hücre 
anatomisinden bahsettiğine göre B seçeneğinde 
geçen büyük anatomi (gross anatomy) ile ilgili 
cümle paragrafı metinsel birlik ve bütünlük içinde 
tamamlamaktadır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

Cevap B

4. Paragrafın ana konusu Beyaz Saray’ın 
tarihçesidir. Temel konu cümlesi olan ilk 
cümleden sonra kullanılan diğer cümlelerin bu 
yargıyı destekler şekilde olması gerekir. İkinci 
cümle boş bırakılmıştır. Boşluktan sonra ise 
“Daha sonra bina restore edilirken dumandan 
kararmış olan duvarlar beyaza boyandı” 
denilmektedir. Duvarların dumandan kararmış 
olması için binanın yanmış olması gerekir. Yani 
boşluğa gelen cümle binanın restorasyonuna ve 
duvarlarının kararmasına sebep olacak bir eylemi 
ifade etmelidir. Böyle bir ifade C seçeneğinde 
geçen “Ana bina 1814’te İngilizler tarafından 
yakıldı” ifadesidir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

Cevap C

5. Paragrafın ana konusu sinemanın tarihidir. 
Paragraf, “Bizim bildiğimiz kadarıyla sinemanın 
tarihi 1891’de patentini Thomas Edison’dan 
alan ve kineteskop olarak bilinen bir makineyle 
başlar” cümlesi ile başlıyor. Bu cümleden sonra 
C seçeneğinde geçen “Bu makine değişik 
resimleri o kadar hızlı göstermiştir ki, 
hareket eden resimler intibasını vermiştir” 
cümlesi sinemanın gelişiminde kronolojik bir 
aşama oluşturduğu için paragrafı metinsel 
birlik ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. 
Paragrafın devamında ilk filmlerin yalnızca bir 
iki dakika sürmüş olması ile ilgili verilen bilgiler 
de, bu hareketli resimlerle paragrafın ilişkisini 
kurmaktadır. Doğru yanıt C seçeneğidir. Ayrıca 
bu seçenekte geçen “this machine” ifadesi ilk 
cümledeki “the kinetoscope” ismine gönderim 
yapmaktadır.

Cevap C
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6. İlk cümlenin boş bırakıldığı bu soruda doğru yanıta 

ulaşmak için ikinci cümlede geçen “he” adılının 

gönderme yaptığı tekil eril bir kişiyi seçenekler 

içinde aramak gerekir. Ancak E seçeneği 

dışında bütün seçeneklerde bu adılın gönderme 

yapabileceği isim vardır. Ancak bir paragrafta 

herhangi bir kişiden söz edilirken, ilk defasında 

o kişinin tam adını vermek esastır. Seçeneklerde 

söz konusu kişinin tam ismi “Henry Kissinger” 

olarak yalnızca A seçeneğinde verilmiştir. Bu 

durumda Henry Kissinger’i anlatan bu paragrafı 

A seçeneğinde geçen “Çok az Amerikalı kendi 
döneminde Henry Kissinger kadar değer 
görmüştür” cümlesi metinsel birlik ve bütünlük 

içinde tamamlar. 

Cevap A

7. Giriş cümlesinde, günümüzde dünya çapında üç 

güçlü değişimin iş dünyasında değişim yarattığı 

belirtilmiştir. Sonraki üç cümlede sırasıyla bu 

değişimlerden birer birer söz edilmiştir. Üç 

değişimden de birer cümlede sırasıyla söz 

edildiğine göre, son cümlede bu üç değişimden 

söz eden üç ifadeyi derleyip toparlayacak ve 

özetleyecek bir sonuç cümlesine gereksinim 

vardır. Bu duruma uygun cümle E seçeneğindeki 

ifade olur: “İş çevrelerindeki ve iklimindeki bu 
değişimler, firmalara ve onların yönetimlerine 
bir dizi yeni güçlükler oluşturmaktadır.” Bu 

son cümlede, önceki üç cümlede sözü edilen 

değişimlerden bir özet şeklinde söz edilerek, bu 

değişimlerin şirketlere ve onların yönetimlerine 

neler getireceğine değinilmiştir. Doğru yanıt E 

seçeneğidir.

Cevap E
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8. İlk cümlede, zengin ülkelerdeki işçilerin 

küreselleşmeden korkmaları için çok fazla 

nedenleri olmadığına, aksine kazanacakları 

çok şey olduğuna değinilmiştir. Boşlukta yer 

alması gereken soru cümlesinden sonra gelen 

cümlede ise, soruya yanıt oluşturan ifade olan, 

“they” ile aradaki cümlede sözü edilen kişilerin, 

küreselleşmenin nimetlerinden yararlanma 

konusunda zengin ülkelerdeki emsallerinden çok 

daha şanslı oldukları belirtilmiştir. Bu son cümlede 

geçen “they” öznesi, bir önceki cümlede adı 

geçen çoğul bir isme ve aynı zamanda “their 
rich-country counterparts” (zengin ülkelerdeki 

emsalleri) ifadesine karşılık oluşturmaktadır. 

Öyleyse aradaki cümlede, zengin ülkelerdeki 

işçilere karşıt olacak şekilde, yoksul ülkelerdeki 

işçilerden söz edilmiş olmalıdır. Bu açıklamaya 

uygun olan ve paragrafı anlamlı bir şekilde 

tamamlayan cümle A seçeneğindeki cümle 

olacaktır: “Fakat aynı durum yoksul ülkelerdeki 
işçiler için geçerli midir?”

Cevap A

9. Paragrafın ilk cümlesinde, Londra’ya iskelet 

yapısını kazandıranların, köprü, duvar ve yol 

sistemleri ile Romalılar olduğu belirtilmiş. İkinci 

cümlede ise, 839 yılında kentin Vikinglerin 

saldırısına uğradığından söz ediliyor. Üçüncü 

cümlede, kentin 886 yılında Kral Alfred tarafından 

fethedildiği ve kenti Danimarkalılara karşı olan 

direnişinde bir üs olarak kullandığı anlatılıyor. Bu 

noktaya kadar, görüldüğü gibi, paragraf Londra 

kentinin tarih içinde hangi süreçlerden geçtiğini 

anlatıyor. Boşluktan sonraki cümlede ise “Kent 

barış ortamına bağlı olarak hızla büyümeye 

başladı ve kıta ile ticaretini artırdı” deniliyor. 
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Görüldüğü gibi son cümlede, ilk cümlelerde 

olduğundan farklı olarak, kentin uğramış olduğu 

saldırılar ve istilalardan değil, kentin büyümesi 

ve gelişmesinden söz edilmiştir. Bu durumda 

boş bırakılan yerde, ilk cümlelerde sözü edilen 

siyasi ve coğrafi değişimlerden, son cümlede 

bahsedilen demografik ve ekonomik değişimlere 

geçiş yapacak köprü niteliğinde bir cümleye 

ihtiyaç vardır. Bu geçişi sağlayacak uygun cümle 

B seçeneğindeki “1066 yılındaki Norman 
İstilasından sonra, Londra’nın gelişimi ivme 
kazanmıştır” olur.

Cevap B

10. Paragrafın ilk cümlesinde “Dünya Ticaret 

Merkezine yapılan saldırılar risk algılamalarını 

değiştirmiştir” denilmektedir. İkinci cümle boş 

bırakıldıktan sonra gelen cümlelerde “Terörist 

saldırıların olasılığı artmış olmayabilir ancak 

korkular artmıştır ve bu yüzden de sigorta 

talepleri de artmıştır” denilmektedir. Temel konu 

cümlesi olan ilk cümle ile sonraki cümleleri 

bir birine anlamlı bir şekilde E seçeneğinde 

geçen “Amerikan toprağında yapılan en 
kötü terörist saldırıydı ve en fazla sigorta 
kayıplarına neden oldu” cümlesi bağlar. Bu 

cümle paragrafı metinsel birlik ve bütünlük içinde 

tamamlamaktadır. Bu seçenekte geçen “it” 

zamiri soru kökünde geçen “The attack on the 
World Trade Center” ad öbeği yerine kullanılmış 

ve doğru yanıtın bulunmasında ipucu olmuştur. 

Diğer seçenekler paragrafın metinsel birlik ve 

bütünlüğünü bozduğundan doğru yanıt olamaz. 

Doğru yanıt E seçeneğidir.

Cevap E


