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ANSWERS

1. Paragraf temel olarak deniz trafiğini, petrol ve gaz 

tankerlerini tehdit eden terör ile ilgili. Temel konu 

cümlesi olan bu cümleden sonra kullanılan diğer 

cümlelerin bu yargıyı destekler şekilde olması 

gerekir. İkinci cümle boş bırakılmış. A seçeneğinde 

geçen “Rafineri ve yükleme terminallerinin yok 
edilmesi ya da işlemez hale getirilmesi enerji 
kaynaklarını bozmada çok daha etkin olur” 
ifadesi genel olarak deniz ulaşımı üzerinde terör 

tehdidinden bahsettiği için paragrafı metinsel 

birlik ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. Diğer 

seçenekler deniz ulaşımında genel olarak terör 

tehdidi yerine belirli bölgelere terörün verebileceği 

zararlarla ilgili spekülasyon yaptığı için paragrafın 

anlam bütünlüğüne uymadığından doğru yanıt 

olamazlar. Doğru yanıt A seçeneğidir.

Cevap A

2. Paragrafın ana konusu ‘büyük bir dahinin 

yaradılışında ailevi etkilerin önemli olmasına 

karşın bu etkinin nasıl tezahür ettiğinin pek 

de açık olmadığını’ belirten konu cümlesiyle 

başlamış. 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. E seçeneğinde geçen “Ancak 
bazılarında ailevi etki daha az olumlu ve etkindi” 

ifadesi bu cümleden sonra ailevi etkinin olumsuz 

olduğunu örnekleyen cümleler ile paragrafın 

boş bırakılan cümleye kadar olan bölümünde 

ailevi etkinin olumlu olduğu düşüncesiyle zıtlık 

oluşturarak bağladığından, paragrafı metinsel 

birlik ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. Bu 

paragraf, organizasyon olarak incelendiğinde ise, 

paragrafın iki bölümden oluştuğu görülecektir. 

İlk bölümde büyük dâhilerin yaratılmasında 

olumlu ailevi etkilerden bahsedilirken, paragrafın 

ikinci bölümünde olumsuz ailevi etkilerden 
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örnekler verilerek bahsedilmektedir. Bu iki zıt 

görüşü birbirine bağlamak için “but” bağlacının 

kullanıldığı E seçeneği doğru yanıttır. Diğer 

seçeneklerde bu iki karşıt görüşü aynı paragraf 

içinde birleştirmek için kullanılan işlevsel bir ipucu 

yoktur. Doğru yanıt E seçeneğidir.

Cevap E

3. İlk cümlede bazı türlerin neslinin yok olmasının son 

derece doğal olduğu belirtilmiştir. İkinci cümlede 

ise, jeolojik zaman içerisinde paleontologların 

sayısız miktarda canlı türünün ortaya çıktığına 

ya da yok olduğuna tanık oldukları söyleniyor. 

Boşluktan sonra ise “most of them” (bunların 

çoğu) ifadesi ile, boşluğa gelecek cümlede 

sözü edilmiş olması gereken çoğul bir isme 

atıfta bulunulmuştur. Son cümlenin anlamı ise 

“Bunların çoğu en sonunda farklılaşmaya uğrar 

ve nihayetinde her canlı türünün sonu gelir” 

olduğuna göre, paragrafı anlam bütünlüğü içinde 

tamamlayacak cümle B seçeneğindeki cümle 

olur: “Bütün canlı türleri herhangi sınırlı bir 
çevrede ortaya çıkar ve sonra da yayılır.” Son 

cümlede ortaya çıkan bu canlılardan çoğunun 

(most of them) zamanla değişime uğrayacağı ve 

en sonunda da yok olacağı ifade edilerek, bu iki 

cümle arasında anlamsal bağ sağlanmıştır. Bu iki 

cümlede sırasıyla canlı türlerinin ortaya çıkması, 

yayılması ve yok olması anlatılmıştır. Bu açıdan 

olaya baktığımızda ise, ikinci cümlede daha 

sonraki iki cümlede sözü edilen bu mevzulara 

da değinilmiş olduğunu görürüz. Diğer önemli bir 

ipucu ise, son cümlede geçen “most of them … 
undergo differentiation” ifadesinden hareketle, 

doğru yanıt olacak cümlede “değişime uğrama” 

olasılığı olan çoğul bir isim aramak olabilir. Bu 

değerlendirmeler doğrultusunda doğru yanıt B 

seçeneğidir.

Cevap B
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4. İlk cümleden, ABD Gıda Ve İlaç İdaresi’nin bir 

panelde almış olduğu kararla, silikon göğüs 

dolgusuna yeniden izin verdiğini öğreniyoruz. 

İkinci cümlede ise, bu maddelerin satışının 

sızan dolgu maddelerinin ciddi sorunlara neden 

olabileceği olasılığına karşı 1992’de yasaklanmış 

olduğu belirtilmiştir. Bu iki cümleden ilkinde, 

silikon dolguya yeniden izin verildiğinden, ikinci 

cümlede ise “yeniden” sözcüğüne açıklama 

oluşturacak şekilde daha önce nasıl yasaklanmış 

olduğundan bahsedilmiştir. Son cümlede geçen 

“leaking implants could cause serious problems” 
ifadesinde, sızan dolguların ciddi sorunlara neden 

olabileceği ifade edilmiş olduğuna göre, arkadan 

gelecek cümlede söz konusu olan “bu sorunları” 

açıklamaya yönelik bir ifade yer almalıdır. Böyle 

bir ifade A seçeneğinde verilmiştir: “Lakin daha 
sonraki araştırmalar, dolguların kendilerine 
atfedilmiş olan çok sayıda kronik rahatsızlığa 
neden olduğuna dair hiçbir delil ortaya 
koyamamıştır.” Bu cümledeki ifadeyle, önceki 

cümlede bahsedilen yasaklamanın neden 

daha sonra kaldırıldığına açıklık getirilmiştir. Bu 

durumda doğru yanıt A seçeneği olur.

Cevap A

5. İlk cümlede, son on yıl içinde neredeyse herkesin 

“duygusal zeka” terimi ile tanışmış olan Amerikan 

kültürüne odaklanmış olduğundan söz edilmiştir. 

Boş bırakılan yerden sonra gelen cümlede ise, 

üst düzey toplumsal profiline rağmen, duygusal 

zekanın kayda değer bilimsel eleştirilere hedef 

olduğu belirtiliyor. Son cümlenin başında yer alan 

“however” bağlacından dolayı, boşluğa gelecek 

cümle anlam bakımından son cümle ile tezat 

oluşturmalıdır. Diğer bir deyişle, duygusal zekanın 

bilimsel eleştirilere hedef olduğunu belirten son 

cümlenin aksine, ikinci cümlede duygusal zeka 

ile ilgili olumlu ifadelere yer verilmiş olmalıdır. 

Bu açıklamaya uygun tek ifade A seçeneğinde 

verilmiştir: “Birçok kitap ve yüzlerce televizyon 
tartışma programına konu olmuştur.”

Cevap A
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6. Giriş cümlesinde “Beyinde hasar, hasardan 

hemen önce ya da hemen sonra oluşan olaylarda 

hafıza kaybı yaratır” deniliyor. Boş bırakılan 

yerden sonra da “Fakat beyinde şiddetli hasar ile, 

hafıza yitimi kalıcı olabilir” ifadesine yer veriliyor. 

Bu cümle başında yer alan “but” bağlacı, ikinci 

cümlede son cümleye anlamca tezat bir ifadenin 

gelmesi gerektiğine işaret etmektedir. Son 

cümlede “severe brain injury” ifadesiyle beyne 

gelecek şiddetli hasarın yaratacağı sonuçlardan 

söz edildiğine göre, aradaki cümlede büyük 

bir olasılıkla daha düşük şiddetteki hasarın 

etkilerinden söz edilecektir. Bu açıklamaya uygun 

olan B seçeneğindeki cümlenin paragrafı anlamca 

doğru olarak tamamlayacağı açıktır: “Eğer hasar 
hafifse, hafıza yitimi genellikle tedaviye gerek 
olmaksızın ortadan kaybolur.” Görüldüğü gibi, 

bu ifade son cümledeki ifadeyle anlamca tezat 

oluşturmaktadır ve bu durum “but” bağlacı 

açısından da yapısal uyum göstermektedir.

Cevap B

7. Paragrafın giriş cümlesinde, midenin içindeki 

maddelerin ince bağırsağa ya da duodenuma 

boşaldığı belirtiliyor. Sonraki cümlede ise, burada 

gerçek kimyasal enerji çıkarımının başladığı ifade 

ediliyor. Boş bırakılan yerden sonra gelen cümlede 

“Bu esnada, bütün gıdaların yaklaşık yüzde 90’ı 

çıkarılır” deniliyor. Bu cümlenin başında yer alan 

“during this time” ifadesi, bir önceki cümlede 

sözü edilen bir sürece atıfta bulunmaktadır. Böyle 

bir ifade yalnızca E seçeneğinde “3 to 5 hours” 

olarak yer almıştır. Bu durumda E seçeneği 

paragrafı doğru olarak tamamlayan seçenek 

olacaktır: “Yiyeceğin ince bağırsaktan geçmesi 
3 ila 5 saat alır.”

Cevap E
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8. İlk cümlede, civanın pek çok enzimin aktif 

tarafıyla kimyasal reaksiyona giren ağır bir metal 

olduğu belirtilmektedir. Boş bırakılan yerden 

sonra gelen cümlede ise, saf civanın en az zehirli 

olan cıva türü olduğu vurgulanıyor ve bu civanın 

yutulması halinde, çok ağır olması nedeniyle, 

deri tarafından emilmeden sindirim sisteminden 

geçip gideceği anlatılıyor. Bu durumda, boşluğa 

gelecek cümlede, ilk cümlede sözü edilen 

“enzimlerle kimyasal reaksiyona girme” 
konusundan bahsedilmelidir. Son cümleyle bağ 

oluşturabilmesi için de, civanın vücuda girmesi 

halinde ortaya çıkacak durumlara işaret etmelidir. 

Bu koşulları sağlayan D seçeneğindeki “Bu 
enzimin normal işlevini yerine getirmesini 
engeller ve geniş çaplı bedensel süreçlere 
zarar verir” ifadesi olur ve D seçeneği doğru 

yanıt olur. Bu seçenekte verilen cümlenin öznesi 

konumundaki “this” zamiri, ilk cümlede geçen 

“that reacts chemically with the active site 
of many enzymes” ifadesiyle anlatılan olayın 

yerine kullanılmıştır. Yine bu seçenekte geçen 

“bodily processes” ifadesi ile son cümlede 

geçen “digestive system” ve “skin” ifadeleri 

arasında anlamsal bağ oluşturulmuştur.

Cevap D

9. Paragrafın genelinde doğadaki hayvan türlerinin 

yok olmakta olduklarının anlatıldığı bu paragrafta, 

D seçeneğinde geçen “Bazı türler gerçekten 
tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalmasına 
rağmen genel olarak durum bazen söylendiği 
kadar kötü değildir” ifadesi metinsel birlik ve 

bütünlük içinde paragrafı tamamlamaktadır. 

Doğru yanıt D seçeneğidir.

Cevap D
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10. Paragrafın genelinde Internet ağının son on 

yılda yapılan, bilgi dağılımı açısından en önemli 

gelişme olduğu anlatılırken B seçeneğinde 

geçen, “herhangi bir zamanda her hangi 
birisinin ulaşabileceği bir bilgi alma yolu 
olarak görülmüştür” ifadesi metinsel birlik ve 

bütünlük içinde paragrafı tamamlamaktadır. 

Ayrıca B seçeneğinde geçen “it” adılı boşluktan 

önce gelen “the World Wide Web” isminin yerine 

kullanılmıştır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

Cevap B


