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Paragraph Completion

ANSWERS

1. Bu paragrafta, bilimsel deneylerde cevaba 
cevapla karşılık vermenin (replication) bilimde 
doğruluğu sağlamada tek yol olmadığının ifade 
edildiği ilk cümleden sonra gelen cümlenin 
yeri boş bırakılmıştır. Üçüncü cümlede ise 
“Engelleme, tesadüfi hataları azaltan deneysel 
bir tasarım yöntemidir; öte yandan modelleme 
ise, uygulama alanındaki bilim adamlarına daha 
az aşina bir konudur” deniliyor. İlk cümlede 
geçen “not the only way” ifadesinden, bilimde 
gelişme yolunda daha başka yöntemlerin var 
olduğu sonucunu çıkarıyoruz. Son cümlede 
ise, “on the other hand” ifadesinin her iki 
yanında sözü edilen “blocking” ile “modeling” 
yöntemlerinden, bu amaca yönelik iki yöntem 
daha olduğunu anlıyoruz. Bu durumda araya 
gelecek cümle ilk cümle ile son cümle arasında 
bu doğrultuda bir anlam ilişkisi kuracak ve köprü 
oluşturacak bir cümle olmalıdır. Buna uygun 
cümle C seçeneğinde verilmiştir: “Engelleme 
ve modelleme adı verilen diğer iki strateji, bir 
replikasyonun doğruluk değerini neredeyse 
sıfır maliyetle temin edebilir.” Bu cümlede, son 
cümlede geçen iki yöntemin adından söz edildiği 
gibi, ilk cümleyle de anlamsal bağ oluşturmaktadır.

Cevap C

2. Parçanın ana tema cümlesinde mühendislerin 
sorun çözücü kişiler olduğu belirtiliyor. Boş 
bırakılan ikinci cümleden sonra ise, oyun küpleriyle 
yüksek bir yapı oluşturmayı öğrenen bir çocuğun 
bir mühendislik olayı gerçekleştirdiği ifade ediliyor. 
Dördüncü cümlede ise bir başka örnek verilerek, 
bir sallanan bir masanın ayağının altına mukavva 
yerleştirmesinin de yine bir mühendislik eylemi 
olduğu vurgulanıyor. Görüldüğü gibi paragrafta, 
mühendisliğin, kişilerin meslekleri ne olursa 
olsun, hemen herkesin hayatında öyle ya da 
böyle var olduğu fikri ağır basıyor. Bu durumda ilk 
cümle ile üçüncü cümle arasında bu doğrultuda 
bir bağ oluşturabilecek cümle D seçeneğindeki 
cümle olur: “Bir bakıma bütün insanlar birer 
mühendistir.”

Cevap D
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3. Parça genel olarak bir organizmanın enerjisini 

bakım, onarım ve yeniden üretim arasında 

dağıtması gerektiği ile ilgili. Temel konu cümlesi 

olan “Bir organizma enerjisini bakım, onarım ve 

yeniden üretim arasında dağıtmalıdır” ifadesinden 

sonraki cümle boş bırakılmış. E seçeneğinde 

geçen “İyi beslenmiş bir organizma bile 
enerji sınırlamalarıyla baş etmek zorundadır” 

ifadesi paragrafı metinsel birlik ve bütünlük içinde 

tamamlamaktadır. Doğru yanıt E seçeneğidir. A 

seçeneğinde geçen “Gerçekte bazı organizmalar 

sınırsız enerjiye sahiptir” ifadesi paragrafın 

temel konusunun tersine bir yargı içerdiğinden 

paragrafı anlamlı bir şeklide tamamlayamaz. 

Diğer seçenekler de belirtilen konular paragrafa 

göre aşırı detay içerdiğinden doğru yanıt olamaz.

Cevap E

4. Parça genel olarak göğüs kanserlerinin birden 

fazla kanser çeşidini içermesi ile ilgili. Temel 

konu cümlesi olan “Göğüs kanserleri genellikle 

birden fazla kanser çeşidini içerir” ifadesinden 

sonraki cümle boş bırakılmış. D seçeneğinde 

geçen “Bu, kanserlerin hepsi aynı tedaviye 
cevap vermediğinde sorundur” ifadesi 

paragrafı metinsel birlik ve bütünlük içinde 

tamamlamaktadır. Bu seçenekte geçen “this” 

adılı da soru kökünde geçen ilk cümlenin yerine 

kullanılmıştır. Bir kez daha gönderim yapan 

ifadeler doğru yanıtı bulmamıza yardımcı oldu. 

Doğru yanıt D seçeneğidir.

Cevap D
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5. Parça genel olarak yaşlanma sürecinin sosyal 

ve tıbbi müdahalelerden etkilenmemesi ile 

ilgili. Temel konu cümlesi olan “Sosyal ve tıbbi 

müdahaleler insanların daha uzun yaşamalarına 

yardımcı olmasına rağmen, bu tekniklerin hiçbiri 

yaşlanma sürecini etkilememiştir” ifadesinden 

sonraki cümle boş bırakılmış. C seçeneğinde 

geçen “1900 yılındaki 65 yaşındaki sağlıklı biri, 
2000 yılındaki mukabilinden fiziksel olarak ayırt 
edilemez” ifadesi konu cümlesini destekleyen bir 

örnek oluşturduğundan paragrafı metinsel birlik 

ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. Doğru yanıt 

C seçeneğidir.

Cevap C

6. Soruda verilen paragrafın ilk cümlesinde, sağlık 

ürünleri satan mağazaların ve popüler dergilerin 

makalelerinin çeşitli vitamin takviyesi ürünlerin 

reklamını yaptıkları; insanların da farklı nedenlerle 

bunları satın aldıkları belirtiliyor. Boş bırakılan 

bölümden sonra gelen son cümlede ise “Diyet 

yapanlar bu ürünleri kilo verirken vücutlarının 

protein dengesini muhafaza etmek için alıyorlar” 

deniliyor. Son cümlede ise “Kadınlar tırnaklarını 

güçlendirmek amacıyla kullanırlar” deniliyor. 

Son iki cümleye baktığımızda, farklı kesimlerden 

insanların hangi amaçlarla bu ürünleri alıp 

tükettiklerinin vurgulandığını görüyoruz. İlk 

cümlede de bu paralelde farklı kişilerin bu ürünleri 

farklı amaçlarla kullandıklarından söz edilmişti. 

Bu durumda boşluğa gelecek cümlede de büyük 

bir olasılıkla başka bir gruptan söz edilmiş olabilir. 

Buna uygun düşecek ifade E seçeneğindeki 

“Sporcular bu ürünleri kas yapmak için 
kullanırlar” ifadesi olur.

Cevap E
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7. Paragrafın giriş cümlesinde, çoğu araştırmacının 

uykunun, nevral dokular üzerinde koruyucu ve 

restore edici önemli bir tür etkiye sahip olduğuna 

inandığından söz ediliyor. Boş bırakılan yerden 

sonra gelen cümlede ise “Bazı kuşlarda, bu 

yüzden, beynin bir yarısının dinlenme halinde 

olduğu saptanmıştır” deniliyor. İlk cümlede 

uykunun organizma üzerine olan yapıcı etkisinden 

söz edilmişken, üçüncü cümlede konu hayvanlar 

ve özellikle de kuşlar üzerine odaklanmıştır. Son 

iki cümlede konu özellikle canlının uyku halinde 

kendisini potansiyel tehlikelere karşı nasıl ve ne 

şekilde koruyabildiği noktasına odaklanmıştır. Bu 

durumda araya gelecek cümle, konunun bu yöne 

doğru eğilmesini sağlayacak bir geçiş ifadesi 

olması gerekir. Buna uygun ifade C seçeneğindeki 

cümle olur: “Fakat bu şuursuz halin bir bedeli 
vardır: hayvanları düşmanlarına karşı zayıf 
kılar.”

Cevap C

8. Parçanın ilk cümlesinde, kısa süreli belleğin 

kısa süre için gerekli olan şeyleri depoladığı ve 

bu sayede de zihinsel bir bilgisayar gibi bir alan 

oluşturduğundan söz ediliyor. Boşluktan sonra 

gelen cümlenin hemen başında yer alan “that 
is” (yani) ifadesi, boşluğa gelecek cümlede ifade 

edilen konunun bir başka deyişle sonraki cümlede 

anlatıldığına işaret etmektedir. Üçüncü cümlenin 

anlamı “Yani, bilgi kodlanırken ya da uzun süreli 

belleğe transfer edilirken kısa süreli bellekte 

konaklayabilir” olduğuna göre, boş bırakılan yere 

gelmesi uygun olacak ifade A seçeneğinde verilen 

ifade olur: “Diğer olası bir işlevi de kısa süreli 
belleğin uzun süreli belleğe giden bir geçiş 
istasyonu olabilmesidir.” Bu cümlede geçen 

“another function” ifadesi ile ilk cümlede geçen 

“it serves as” (olarak işlev görür / hizmet eder) 

ifadesi arasında anlamsal bağ söz konusudur. 

Doğru yanıt A seçeneğidir.

Cevap A
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9. İlk cümlede, düşmenin en olumsuz sonucunun 

kırılan kemiğin değil kırılan cesaretin (spirit) 

olduğu belirtiliyor. İkinci cümlede bu noktadan 

hareketle, pek çok yaşlı kimsenin düştüğü, ama 

bir defa düşmüş olan bazı yaşlıların düşme 

korkusuyla saplantılı hale geldikleri ve yürüme 

kabiliyetlerini ve dengelerini bu nedenle yitirdikleri 

anlatılıyor. Bu iki cümleden de anlaşıldığı gibi, 

paragraf düşmenin ve özellikle de düşme 

korkusunun yaşlılar üzerinde yarattığı olumsuz 

etkiye odaklanıyor. Bu durumda son cümlede 

ortaya çıkan bu olumsuz durumun yaratacağı 

bir sonuçtan söz edilmesi yerinde olacaktır. 

Bu duruma uygun ifade D seçeneğindeki 

“Bu nedenle, kendilerini çabucak koltuk 
değneklerine ve tekerlekli sandalyeye bağımlı 
hale getirirler” ifadesi olacaktır.

Cevap D

10. Paragraf, kasırgaların oluşumuna elverişli ortamın 

Meksika Körfezinden gelen ılık nemli havanın 

Kanada ve Kayalık Dağlar’dan gelen kuru havayla 

çarpıştığı bölge olan Güneydoğu Amerika olduğu 

ve aynı zamanda kasırgaların başka yerlerde 

oluşabileceği ile ilgilidir. A seçeneğinde geçen 

“Tornado geçidi olarak adlandırılan bu bölge, 
Kayalık Dağlar’dan Appalachian’lara ve 
Lowa’dan Meksika Körfezine kadar uzanır” 

ifadesi paragrafı metinsel birlik ve bütünlük içinde 

tamamlamaktadır. Bu seçenekte geçen “this 
area” ad öbeği ilk cümlede geçen “the central 
and southern US” ifadesinin yerine kullanılmış ve 

doğru yanıtın bulunmasında ipucu oluşturmuştur.

Cevap A


