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Paragraph Completion

ANSWERS

1. Paragrafın genelinde gelecekteki bilgisayar 
çiplerinin kablosuz olacağının anlatıldığı bu 
paragrafta, A seçeneğinde geçen, “Bu Florida 
Üniversitesinde yapılan bir araştırmanın 
vaadidir” ifadesi metinsel birlik ve bütünlük 
içinde paragrafı tamamlamaktadır. Boşluktan 
sonra gelen cümlede geçen “here” yer zarfı, 
boşluğa gelecek olan cümledeki “the University 
of Florida” ifadesinin yerine kullanılmıştır. Ayrıca 
A seçeneğinde geçen “that” adılı boşluktan önce 
gelen cümleye gönderme yapmaktadır. Doğru 
yanıt A seçeneğidir.

Cevap A

2. Paragrafın genelinde özellikle sert suların yoğun 
olduğu bölgelerde su filtrelerinin kullanışlı olduğu 
anlatılmıştır. Paragrafı E seçeneğinde geçen, 
“Aslında demirlerin üzerinde kireç tabakasını 
bırakan durum budur” ifadesi metinsel birlik 
ve bütünlük içinde tamamlayacaktır. Ayrıca 
E seçeneğinde geçen “this” adılı boşluktan 
önce gelen cümlede anlatılan bilgiye gönderme 
yapmaktadır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

Cevap E

3. İlk cümlede, hedefin bilimsel keşifleri ticari 
açıdan somut ürünlere dönüştürmek ve 
akademik uzmanlığı sanayi gücüne çevirmek 
olduğu vurgulanıyor. Boş bırakılan cümleden 
sonra ise “Fakat, gelecek on yıl boyunca, 
binlerce yeni iş ortamının yaratılmış olacağı 
yetmiş beş yeni merkez oluşturulmuş olacak” 
denilmektedir. Bu cümle başındaki “however” 
bir önceki cümledeki bir ifadeye karşıt bir ifade 
sunulduğunun göstergesidir. Son cümlede 
“however” ifadesinden sonra ilk cümlede 
sözü edilen gelişmenin gelecek on yıl içinde 
gerçekleşebileceği vurgulanmaktadır. Diğer bir 
deyişle, ilk cümlede bahsedilen gelişme pek de 
kolay gerçekleşmeyecektir. Bu durumda iki cümle 
arasına gelmesi en uygun ifadenin E seçeneğinde 
verilmiş olduğunu görürüz: “Ama bu öyle bir 
gece içinde gerçekleşmeyecektir.”

Cevap E
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4. İlk cümlede, en nihayetinde Mars’a insan 

göndermek zorunda kalınacağı ifade ediliyor 

ve buna gerekçe olarak insanların robotların 

yapamayacağı pek çok şeyi yapabilecekleri 

gösteriliyor. Boş bırakılan bölümden sonraki son 

cümlede “Herhangi bir şeyin ilginç olduğunu 
anlayıp araştırmaya başlayamaz” deniliyor. 

Bu cümledeki “it” zamiri robot sözcüğünün 

yerini tutmaktadır. Bu cümleye göre, herhangi bir 

robot neyin araştırmaya değer olduğuna karar 

verememektedir. Bu cümleyi söylemeyi gerekli 

kılacak ifade B seçeneğinde verilmiştir: “Bir 
robot belli talimatlarla programlanmıştır ve 
onların ötesine geçemez.”

Cevap B

5. Giriş cümlesinde uyduların yaşamın gerekli 

bir parçası olduğu söyleniyor. İkinci cümlede 

uyduların bize sağladığı imkanlardan söz ediliyor 

ve pek çok TV kanalını izlememize ve telefonla 

dünyanın öbür tarafındaki birisiyle konuşmamıza 

imkan sağladığı örnek olarak veriliyor. Üçüncü 

cümlede birdenbire yön değiştirilerek, uyduların 

gizli ve rahatsız bir kullanım maksatlarının 

olduğu ve asıl icat ediliş amaçlarının da bu 

olduğu vurgulanıyor. Bu cümlede konunun 

yönü uyduların ilk icat edilişindeki esas 

amaç doğrultusunda değişmektedir. Öyleyse 

son cümlede bu doğrultuda, yani uyduların 

geçmişine yönelik olmalıdır. Buna uygun ifade 

A seçeneğinde verilmiştir: “Aslında uydu 
casusluğu teknolojinin kendisi kadar etkileyici 
bir tarihe sahiptir.”

Cevap A
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6. Paragrafın ilk cümlesinde, kilin bazı silikat türü 

minerallerin karışımından oluşan doğal bir 

karışım olduğu ifade ediliyor. İkinci cümlede bu 

minerallerin ne şekilde oluştuğu anlatılıyor. Boş 

bırakılan üçüncü cümleden sonra gelen son 

cümlede “Sonuçta ortaya çıkan plaka biçimindeki 

nemli kristaller, plastik bir kütle oluşturmak 

üzere birbirine yapışırlar” deniliyor. Bu cümlede 

geçen “wet plate-like crystals” ifadesinden, 

söz konusu olan karışımın suya maruz kaldığı 

sonucunu çıkarabiliriz. Bu açıklamaya göre boş 

bırakılan yere D seçeneğindeki cümlenin gelmesi 

doğru olacaktır: “Kil mineralleri suyu kolayca 
emer.”

Cevap D

7. Paragraf, genel olarak evrenin oluşumu ile 

ilgili teoriler konusunda. D seçeneğinde geçen 

“Bu güneş sisteminin gezegen sisteminin 
bilinen tek örneği olmasındandır” ifadesi 

paragrafı metinsel birlik ve bütünlük içinde 

tamamlamaktadır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Bu 

seçenekte kullanılan “this” adılı boşluktan önceki 

cümlenin tamamı yerine kullanılmış ve doğru 

yanıtın tespitinde ipucu olmuştur.

Cevap D

8. Paragraf, genel olarak kömür madeninin elektrik 

üretiminin yarısını karşılamasına karşın sera 

etkisi yapan gaz olarak çevreye verdiği zararlarla 

ilgili. B seçeneğinde geçen “Bununla birlikte 
endüstrinin karbondioksit emisyonunun 
yüzde sekseninden sorumludur” ifadesi 

paragrafı metinsel birlik ve bütünlük içinde 

tamamlamaktadır. Doğru yanıt B seçeneğidir. 

Bu seçenekte kullanılan “they” adılı paragrafta 

geçen “coal-fired power stations” yerine 

kullanılmış ve doğru yanıtın tespitinde ipucu 

olmuştur.

Cevap B
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9. Paragrafın ilk cümlesinde, parmağıyla içinde 

su ısıtılan bir metal kabın üzerine dokunarak 

parmağını yakan bir kimsenin, suyun metale 

göre çok daha çabuk ısındığını bilebileceği ifade 

ediliyor. İkinci cümlede ise, “Aslında, hidrojen 

bağlarından dolayı, suyun bir çok maddeye 

göre ısı değişimlerine daha iyi direnç gösterme 

kabiliyeti vardır” deniliyor. Özellikle ikinci 

cümleyle birlikte, suyun ısıyı emme özelliğinin 

vurgulandığını görüyoruz. Daha sonraki cümlede 

de paralel doğrultuda suyun bu özelliğinin 

sağlayacağı yararlardan söz edilebilir. Böyle bir 

ifade A seçeneğinde verilmiştir: “Bu özellikten 
dolayı, yeryüzünün dev su kaynağı, ısıyı 
yaşama imkan tanıyan sınırlar içinde tutarak 
düzenler.”

Cevap A

10. Bu sorudaki paragrafın giriş cümlesi 

verilmediğinden, paragrafın tümündeki 

anlatılanları inceleyerek, bu bilgileri bir cümlede 

özetleyebilecek olan ana tema cümlesini 

seçenekler içinden bulmamız gerekmektedir. 

Parçadaki ikinci cümlede, uzunluk boyutunun 

metre, feet, inç gibi ölçme birimleriyle tasvir 

edilebildiği ifade ediliyor. Son cümlede ise, 

“Öyleyse, birim çok daha spesifik bir düşünceyken, 

boyut soyut bir düşüncedir” deniliyor. Görüldüğü 

gibi, bu iki cümlede boyut ile birim arasında 

bir mukayese yapılmaya çalışılmaktadır. Giriş 

cümlesinde de bu mukayeseye yönelik bir ifade 

yer almalıdır. Buna uygun ifade E seçeneğindeki 

cümle olacaktır: “Boyut ile birim arasındaki fark 
en iyi şekilde bir örnekle anlaşılabilir.”

Cevap E


