
www.pelikanyayinevi.com.tr

Paragraph Completion

ANSWERS

1. Paragraf, genel olarak gelişim uzmanlarının 

canlılarda en fazla değişiminin olduğu döneme 

odaklandıklarıyla ilgili. D seçeneğinde geçen 

“Birçok türün hayatının ilk bölümünde diğer 
bölümlerinden daha fazla değişiklik meydana 
gelir” ifadesi paragrafı metinsel birlik ve 

bütünlük içinde tamamlamaktadır. Doğru yanıt D 

seçeneğidir.

Cevap D

2. Paragraf, Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir’i 

ele geçirmek için yapılan savaşta farklı ülkelerden 

gelen Müslüman savaşçılar hakkındaki görüş 

farklılığı ile ilgili. E seçeneğinde geçen “Pakistan 
bu gönüllüleri Keşmir özgürlük savaşçıları 
olarak adlandırırken, Hindistan onları terörist 
olarak kınar” ifadesi paragrafı metinsel birlik ve 

bütünlük içinde tamamlamaktadır. Bu seçenekte 

geçen “these” zamiri ilk cümlede geçen 

“volunteers from various Muslim countries 
around the world” ifadesinin yerine kullanılmış ve 

doğru yanıtın bulunmasında ipucu oluşturmuştur. 

Doğru yanıt E seçeneğidir.

Cevap E
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3. İlk cümlede, klasik Osmanlı cami dizaynını 

mükemmelleştiren Mimar Sinan’ın en iyi ve 

en ünlü Türk mimarı olduğundan söz ediliyor. 

İkinci cümlede ise, tipik olarak bir Sinan camiinin 

büyük bir ön avluya, ortada bir abdest alma 

çeşmesine ve üç yanda ise kubbeli kemerlere 

sahip olduğu anlatılıyor. Boş bırakılan yerden 

sonra gelen cümlede, caminin iç kısmı ile ilgili 

bilgilere yer verilmekte ve büyük bir iç kubbeden 

ve bu kubbeyi çevreleyen daha küçük kubbelerle 

yarım kubbelerden söz edilmektedir. Şimdi geriye 

dönecek olursak, ikinci cümlede caminin dış 

kısmından ve son cümlede ise iç kısmından söz 

edilmiş olduğunu görürüz. Bu durumda araya 

gelecek cümlede de, bu iki cümlede anlatılanlara 

paralel olarak iç ya da dış özelliklerinin anlatılmasına 

devam edilmiş olmalıdır. Bu açıklamaya uygun 

tek ifade D seçeneğinde verilmiştir: “Caminin ön 
tarafında iki katlı bir sundurma yer alır.”

Cevap D

4. İlk cümlede, Kahire ve Beyrut gibi Akdeniz 

başkentlerinin bölgede oluşan az sayıdaki siyasi 

düşünce akımlarını teşvik eden Orta Doğu 

kentleri olduğundan söz ediliyor. Boşluktan sonra 

gelen cümledeki “That could be changing” 

ifadesinde, ikinci cümlede sözü edilen bir şeyin 

değişmesinden bahsedilmiştir. Son cümlede, 

Mısır, Suriye ve Batı Arap ülkelerinin demokratik 

olmayan rejimlerle yönetilirken, Körfez ülkelerinin 

Araplara özgü bir demokrasiye doğru ilerlediği 

vurgulanıyor. Bu cümleden önce gelen “That 
could be changing” ifadesine geri dönecek 

olursak, bu son cümlede değişim sonrasındaki 

durumdan söz edildiği varsayımını yapabiliriz. 

O halde bu cümleden önceki boşluğa, Körfez 

Ülkelerinde önceki durumdan bahseden bir 

cümlenin gelmesi uygun olur. Buna uygun ifade 

E seçeneğinde verilmiştir: “Buna karşın, Körfez 
krallıklarının siyasi bakımdan olgunlaşmamış, 
kabilesel, muhafazakar ve temel medeni 
özgürlüklerden yoksun olduğu kabul edilirdi.”

Cevap E
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5. Paragrafın giriş cümlesinde, Avrupa şehirleri 

arasında yeni ve heyecan verici bağlantıların 

hızla geliştirildiği belirtiliyor. Buna bir örnek 

olarak ikinci cümlede bu bağlantıyı sağlayan 

hızlı trenler gösteriliyor. Boşluktan sonra gelen 

cümlede “Bunlar, şu anda zaman ve para olarak 

milyonlarca diğer Avrupalı açısından ilk defa 

ulaşılabilir hale gelen bölgesel şehirlere hayat 

veriyor” deniliyor. Bu cümlede geçen “these” 

işaret zamiri, bir önceki cümlede adı geçen çoğul 

bir ismin yerine kullanılmış olduğundan, boşluğa 

gelecek cümlede son cümlede bölgesel kentlere 

hayat verdiğinden söz edilen bir çoğul isim yer 

almalıdır. O halde bu cümlede, ikinci cümledeki 

hızlı trenlere benzer başka bir örnekten söz edilmiş 

olabilir. Bu tahmin ve çıkarımlarımız dahilinde 

doğru yanıt D olacaktır: “Daha da uç noktalara 
ulaşan ise birdenbire ortaya çıkan düşük fiyatlı 
olağanüstü havayolları ağıdır.” Bu cümlede 

geçen “far-reaching” (uzaklara / uç noktalara 

ulaşan) ile sonraki cümlede geçen “regional 
towns … become accessible” (bölgesel şehirler 

ulaşılabilir oldu) ifadeleri arasında bir anlam bağı 

olduğu açıkça görülmektedir. Buna ek olarak, bir 

önceki cümlede geçen hızlı tren örneğine ilaveten 

bu cümlede düşük fiyatlı havayolları ağı ikinci bir 

örnek olarak verilmektedir.

Cevap D

6. İlk cümlede Avrupa para birimi olan Euro’nun 

görüntüsü ile kolayca tanınabilir yedi birimden 

oluştuğu ifade ediliyor. Boşluktan sonra gelen 

cümle başında yer alan “on the other” ifadesi 

“on the other hand / side” (öte yandan, diğer 

taraftan) ifadesinin kısa biçimde ifade ediliş 

şeklidir. Bu da bizim için en büyük ipucunu 

oluşturmaktadır, çünkü bu ifadeyi kullanabilmek 

için, bir önceki cümlenin başında “on one hand 
/ side” (bir yandan / bir taraftan) ifadesinin 

kullanılması gerekir. Bu durumda doğru yanıt D 

seçeneği olacaktır: “Bir yandan, banknotlar 
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bir açıklık ruhu sembolize eden pencere ve 
kapıları gösteriyor.” Bu cümlede kullanılan 

“show” (göstermek, arz etmek) fiili ile sonraki 

cümlede kullanılan “feature” (belirtmek, 

göstermek) fiili arasında anlamsal bir bağ olduğu 

da açıktır.

Cevap D

7. Parça genel olarak bir ülkenin bir bölümü 

zenginleşirken bir başka bölümünün zorluklarla 

karşılaşabilecekleriyle ilgili. Temel konu cümlesi 

olan ilk cümleden sonra kullanılan diğer cümlelerin 

bu yargıyı destekler şekilde olması gerekir. İkinci 

cümleye baktığımızda bu yargıyı örnekleyen bir 

cümle görüyoruz. A seçeneğinde geçen “Aynı 
şekilde, durgunluk ülkenin değişik yerlerini 
değişik şekilde etkileyebilir” paragrafı metinsel 

birlik ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. Doğru 

yanıt A seçeneğidir.

Cevap A

8. Parça genel olarak dilin insanların gördüğü 

şeyleri etkilediği ile ilgili. 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 “Bu, 
İngilizce konuşanlar için, dilin mavi ve yeşil 
renkleri arasındaki görsel ayrımı etkilediğini 
ileri sürmektedir” ifadesi paragrafı metinsel 

birlik ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. Bu 

seçenekte kullanılan “this” adılı parçadaki 

boş bırakılan cümleden önceki cümle yerine 

kullanılmış ve doğru yanıtın bulunmasında ipucu 

oluşturmuştur.

Cevap E
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9. Parça genel olarak Britannica Ansiklopedisi’nin 
fiyatlarındaki düşüş ile ilgili. İlk cümlede “Bir set 

Britannica Ansiklopedisi’nin fiyatının birkaç yıl 

önce 1600 dolar” olduğu belirtilmiş. İkinci cümle 

boş bırakılmış ve son cümlede ise “Fiyat neden 

bu kadar fazla düştü?” denilerek boş bırakılan 

kısımda fiyat düşüşüyle ilgili bir cümlenin gelmesi 

gerekli kılınmıştır. B seçeneğinde geçen, “Şu 

anda bir sözlük, bir eş-zıt anlam sözlüğü ve 

dünya atlası ile birlikte bir CD ansiklopedisini 

80 dolara alabilirsiniz” ifadesi paragrafı metinsel 

birlik ve bütünlük içinde tamamlamaktadır. Soru 

kökünde geçen üçüncü cümledeki “this” adılı 

B seçeneğinde geçen cümlenin tamamı yerine 

kullanılmış ve doğru yanıtın bulunmasında ipucu 

oluşturmuştur. Doğru yanıt B seçeneğidir.

Cevap B

10. Parça genel olarak acil durumlarda belirsizlikten 

nasıl kurtulabileceğimiz ile ilgili. Temel konu 

cümlesi olan ilk cümleden sonra kullanılan 

diğer cümlelerin bu yargıyı destekler şekilde 

olması gerekir. Son cümle ise “Muhtemelen 

göreceğiniz şey, tabiî ki, aynı nedenlerden 

dolayı diğer insanların da hiçbir şey olmamış 

gibi davrandıklarıdır” ifadesinden A seçeneğinde 

geçen “Bu ikilemle baş etmenin bir yolu 
harekete geçmeyi ertelemek, hiçbir şey 
olmamış gibi davranmak ve diğerleri nasıl 
davranıyor diye etrafa bakmaktır” ifadesi 

paragrafı metinsel birlik ve bütünlük içinde 

tamamlamaktadır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

Cevap A


