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• Paragraf soruları okuduğunuzu anlamaya 
yönelik sorulardır. Kitap okuma alışkan-
lığınızın olması paragraf sorularını daha 
kolay çözmenizi sağlayacaktır.

• Öncelikle soru kökü ve şıklarına göz ucuyla 
bakmalısınız.

• Olumsuz ifadelere dikkat etmelisiniz.

• Bütün şıkları mutlaka okumalısınız.

• Soruları paragrafa göre yorumlamalısınız.

• Soruyu okurken önemli kelimelerin altını 
çizmelisiniz.

• Seçenekleri okurken seçenekler ile ilgili 
düşüncelerinizi kısa ifadelerle not almalısınız.

• Paragraf sorularında pratiklik kazanmanız 
için düzenli bir şekilde her gün bir test 
çözmek size  katkı sağlayacaktır. Paragraf 
soruları diğer sorulardan daha kolaydır. 
Çünkü cevabı kendi içerisindedir. Bunu 
unutmamalısınız.

• Paragrafta yapı konusunu iyi kavramalısınız. 
Bu, diğer paragraf sorularını çözerken doğru 
adım atmanızda size yardımcı olacaktır.

Paragraf sorularını çözerken;
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1. ---- Ben bu anlayışa karşı çıkıyorum. Nasıl kötü 
eser unutulup gidiyorsa eleştiriyi kötü amaçla 
kullananlar da unutulur gider. Nasıl kötü sanat 
eserinden bile bir ders çıkarılıyorsa kötü niyetli 
eleştirilerden de isteyen dersler çıkarabilir. Bıra-
kalım insanlar eleştirsin. Eleştirilmekten korkma-
yalım. Gerçek sanatsever, emin olun, eleştirile-
rin amacını da anlar. Allah aşkına kim sevdiği 
bir sanatçıyı birileri eleştiriyor diye terk ediyor? 
Veya romanını okumaktan vazgeçiyor. Ya da ---- 

Bu metnin ilk ve son cümlesi aşağıdakiler-
den hangisi olabilir? 

A) Eleştirilmek güzel bir duygu çünkü biri seni 
eleştirmeye layık bulmuş./ ne bileyim kaç kişi 
eleştirmen tanıyor?

B) Eleştiriyi, düşmanlık olarak görenler var./ kaç 
kişi bir eserin eleştirisini okuduktan sonra 
esere yöneliyor?

C) Eleştirmenlerin dürüst olamayacağını söyle-
yenler var./ siz kendiniz eleştirin okuduğunuz 
ya da izlediğiniz yapıtları.

D) Eleştiri gereksiz bir uğraştır sözünü okudum 
geçen bir yazıda./ eleştirmenin yönlendirme-
lerine tabii ki kulak vermelisiniz.

2. ---- Yaşamı boyunca da birçok şey öğrenir. Okul-
da olduğu kadar hayatta da başarının en önde 
gelen şartlarından biri okumaktır. Çünkü sür-
dürülebilir bir başarı için, yüzyılların deneme ve 
araştırma ürünlerinden yararlanmak zorundayız. 
Okul kitaplarıyla yetinemeyiz. Uygarlık, bizden 
önceki kuşakların biriktirdiği bilgi ve anıların bir 
toplamıdır. Gerçek bir başarıyı yakalamak ve 
bu uygarlığa bir şeyler katmak istiyorsak bunu 
geçmişin birikimine sahip olarak yapabiliriz. Bu 
yüzden hiçbir şey, okumanın yerini tutamaz. 

Bu metnin başına düşüncenin akışına göre 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kitap okumak, her şeyden önce bir alışkan-
lıktır.

B) İnsanlar, hiçbir bilgiye sahip olmadan doğar.

C) Bu alışkanlık da çocukken kazandırılmalıdır.

D) İnsanlar bunlardan dolayı kitap okumanın 
önemini anlatır dururlar.

3. ---- Araştırmacılar, bunda sosyal karşılaştırma 
sürecinin etkili olabileceğini düşünüyor. Gençle-
rin, sosyal medya aracılığıyla yaşamlarına şahit 
oldukları kişilerle kendilerini kıyaslaması ve kar-
şılaştırması sonucunda kendileri hakkında olum-
suz yargılar geliştirdiklerini söylüyorlar. Yakın 
zamanda yapılan bir araştırmada ise mutluluğun, 
yaş ilerledikçe kızlarda ve erkeklerde azalma eği-
limi gösterdiği ortaya çıkmış. Sosyal ve duygusal 
sorunlar ise erkeklerde genel olarak yaşla birlik-
te azalırken kızlarda artıyormuş. Fakat bu duru-
mun sosyal medya kullananlarda daha olumsuz 
sonuçlar ortaya çıkardığı da tespit edilmiş. Bu 
yüzden bilim insanları, gençleri ve aileleri sosyal 
medyayı yoğun kullanmanın ileriki yaşlardaki so-
nuçlarına dair uyarıyor ve sosyal medya kullanı-
mı hakkında eğitimin önemine vurgu yapıyor.

Bu metnin başına düşüncenin akışına göre 
aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir?

A) Son yıllarda sosyal medya üzerine birçok 
araştırma yapıldı.

B) Araştırmacıların elde ettiği veriler, gençlerin 
sosyal medya kullanımı arttıkça daha az mut-
lu olduğunu gösteriyor. 

C) İnsanlar, varlıklı insanların sosyal medyada 
yaşamlarını gördükçe daha mutsuz ve huzur-
suz oluyormuş.

D) Gençlerin sosyal medya konusunda bilinçlen-
dirilmesi gerektiğini söylüyor bilim insanları.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir metnin gi-
riş cümlesi olabilir?

A) Nitekim Mevlânâ Hazretleri’nin, yüzeysel ki-
tap okuma dönemini “hamdım”; kâinâtın sır-
larını anlama dönemini “piştim”; ilâhî sırları 
kavrama dönemini de “yandım” sözleriyle 
ifade etmesi bunu gösterir.

B) Sanatına bakarak gerçek sanatkârı görmeye 
çalıştığı bu yapıtında, sanat eserinden çok 
sanatçıya odaklandığını görmeniz gayet nor-
maldir.

C) İnsan, çevresini tanımak ve çevresiyle uyum-
lu bir şekilde yaşamak istiyorsa çevresini an-
lamaya çalışmalıdır.

D) Kısaca insan; toprağı, taşı, otu, böceği anla-
maya başladığında evrenin sırlarını da anla-
maya başlayacaktır.

1.
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5. Aşağıdakilerden hangisi giriş cümlelerinin 
özellikleri arasında yer almaz?

A) Tanımlama, açıklama, soru cümlesi biçimin-
de kurulabilir.

B) Dil ve düşünce yönünden, kendinden önce 
gelen cümlelerle bağlantılıdır.

C) Parça genelden özele doğru gidiyorsa ko-
nuyla birlikte ana düşünceyi de yansıtabilir.

D) “Böylece, üstelik, bununla beraber, nite-
kim…” gibi bağlantı ögeleriyle başlayamaz.

6. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın ilk 
cümlesi olamaz?

A) Otistik bir çocuğun annesi, oğluna doğum 
günü partisi düzenledi ve sınıfından 16 kişiyi 
partiye davet etti ama kimse gelmedi.

B) Anne ve babalar, çocuklarıyla ilgili birçok bil-
giyi sosyal medyada paylaşmayı sakıncalı 
bulmuyor.

C) Hâlbuki sosyal medya, dipsiz bir çukur ve bu 
çukurun içinde elmastan çok çamur var.

D) Sosyal medya bazen hiç akla gelmeyecek iş-
lerin yapılmasını sağlayabiliyor.

7. I. Nereye dönse çıkmazdı; ne yapacağını şa-
şırmış hâldeydi. 

II. Tabii ki, bencil bir insan değildi sadece kendi-
ni düşünemezdi. 

III. Sürekli düşünüyordu ama bir çözüm bulamı-
yordu. 

IV. Sevginin gücü altında ezilmiş, eli kolu bağ-
lanmıştı. 

V. Genç adam, salonun ortasında bağdaş kur-
muş derin düşüncelere dalmıştı. 

VI. Hangisini seçerse seçsin birileri üzülecekti; 
kendisi de üzülecekti. 

VII. Kendini her zaman ne istediğini bilen bir 
adam olarak tanımlardı ama bu iş başkaydı; 
başka türlü etkilemişti onu. 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden bir 
paragraf oluşturulmak istense ilk cümle han-
gisi olur?

A) II. B) IV. C) V. D) VII.

8. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş 
cümlesi olabilir?

A) Komşusunun evine de gitmek istemezdi.

B) Ayşe, sadece ayda bir kez evin dışına çıkardı.

C) Bu kez evden çok fazla uzaklaştığını düşündü.

D) Annesi Ayşe’nin bu konuda yalan söyleme-
yeceğini bilirdi.

9. (I) Daha sonraki tekrarlar, hiçbir yere bakmadan 
hatırda kalanların, başka bir sayfaya yazılma-
sı ve daha sonra esas notlarla karşılaştırılarak 
eksiklerin giderilmesi şeklinde olmalıdır. (II) Bu 
notlar mutlaka arşivlenmeli ve daha sonra ihti-
yaç olacağı asla unutulmamalıdır. (III) Çünkü not 
tutmanın amacı, öğrenmenin en büyük düşmanı 
olan unutmayı ve bilginin kaybolmasını önle-
mektir. (IV)

Bu metinde “Not ders sırasında tutulduysa ilk 
tekrar, tutulan notların gözden geçirilmesi şeklin-
de olmalıdır.” cümlesi yukarıdaki numaralan-
mış yerlerden hangisine getirilmelidir?

A) I. B) II. C) III . D) IV.

10. I.  Bir karınca, kendi ağırlığının elli katı ağırlığı 
kaldırabilir.

II. Açık bir gecede, çıplak gözle iki bin ayrı yıldı-
zı görmek mümkündür.

III. Ayı inlerinin girişleri her zaman kuzeye ba-
kar.

IV. Bir kilo limonda bile bir kilo çilekten daha faz-
la şeker vardır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden han-
gisi bir paragrafın ilk cümlesi olamaz?

A) I. B) II.  C) III. D) IV.
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Giriş Cümlesi

1. ----. Çalışamadınız. Peki, bu pişmanlığı hangi 
sıklıkla yaşıyorsunuz? Hiç çetelesini tuttunuz 
mu? Ya da tutmak ister misiniz? Başarılı olmayı 
gerçekten istiyor musunuz? Sosyal medyanın 
güdümünden çıkmanız gerekiyor o zaman. Çün-
kü başarı için zamana ihtiyaç vardır ve o zamanı 
sosyal medya başında geçirdiğin müddetçe ba-
şarıyı unutmalısın.

Bu metnin başına düşüncenin akışına göre 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Birçok öğrenci zamanı iyi yönetemediği için 
başarısız oluyor.

B) “10 dakika İnstagram’a girip ders çalışacak-
tım.” dediniz ama yine olmadı.

C) Kendinizi hiç sorguladınız mı neden başarı-
sız oluyorum diye?

D) Yine zamanınızı boşa harcadınız yine TV ba-
şından kalkamadınız.

2. ---- Çünkü kekemelik sorunu yaşayan hiç kimse 
kendi kendine konuşurken takılmaz. Nörolojik 
bir sorun olsa, kendi kendine konuştuklarında 
problemin devam ettiğini görürdük. Kekemeliğin 
konuşmaya başladıktan sonra çıktığı, özellik-
le heyecanlı anlarda yaşanan bir sorun olduğu 
unutulmamalıdır. Büyük bir ihtimalle çocukluk 
döneminde yaşanan bir sarsıntı ya da dışarıdan 
yapılan fiziki veya psikolojik baskı kekemeliği te-
tiklemiştir. Bu yüzden bu sorun ortaya çıktıktan 
sonra uygulanacak tedavi yöntemi, büyük önem 
arz eder. Konuşma eğitimleri, doğru nefes alma, 
ses tonu ayarlama, tane tane konuşma yani 
kontrollü konuşma alışkanlığının sağlanması bu 
yöntemlerin başlıcaları arasında yer alır.

Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin 
akışına göre aşağıdakilerden hangisi getiril-
melidir?

A) Kekemelik gereksiz uyarılarla tedavi edilecek 
bir hastalık değildir.

B) Bazı hekimler kekemeliğin kalıtsal olduğunu 
savunuyor.

C) Kekemeliğin nörolojik bir problem olarak gö-
rülmesi doğru değildir.

D) Kekemeler toplum içine çıkmak istemezler.

3. I. Bunlardan bazıları çok sevilen klasik tasa-
rımlar, bazılarıysa ilham veren oldukça yeni-
likçi fikirler.

 II. Okulunuzdaki teneffüs zamanının niteliğini 
geliştirmek istiyorsanız, bu fikirlerden bazıla-
rını okul bahçenizde uygulayabilirsiniz.

 III. Dünyanın pek çok farklı yerindeki okulların 
bahçelerinde ya da oyun alanlarında basit, 
ekonomik ve yaratıcı fikirler kullanılmakta. 

 IV. Ama hepsinin ortak noktası düşük maliyet-
li olmalarının dışında sadece biraz boya ve 
hayal gücüne ihtiyaç duyması!

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden han-
gisi, bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?

A) I. B II. C) III. D) IV.

4. ---- Bu özelliklere sahip olmanın yolu da kitap 
okumaktan geçer. Okuma alışkanlığı, kişilerin 
okumayı öğrendikten sonra bu eylemi zevkle 
yapmalarını sağlamak için kazanmaları gere-
ken önemli bir beceridir. Erken dönemde okuma 
alışkanlığı kazanan çocukların kelime hazinesi 
ve düşünme yeteneği artmakta buna bağlı ola-
rak yaratıcı zekâ, dinleme ve konuşma yeteneği 
gelişmektedir. Çocukluğun ilk yıllarında kitapla 
tanışma, onun gelecekteki tüm yıllarını etkiledi-
ğinden ebeveynlerin ve öğretmenlerin, çocuğun 
okuma alışkanlığını kazanmasında öncü ve reh-
ber olması gerekir.

Bu metnin başına düşüncenin akışına göre 
aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? 

A) Kitap okumak aslında çocuk yaşlarda başlar.

B) Çağdaş insan, kendi kanatları ile uçmayı 
sağlayacak nesnel, özgür ve eleştirel bir dü-
şünce tarzına sahip olmalıdır.

C) Kendini yetiştirmek isteyen insan kitap oku-
malıdır.

D) En çok merak ettiğim şeylerden biri de kitap 
okumadan duramayan insanların bunu nasıl 
kazandıklarıdır.

2.
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5. ---- Vızıltıları çoktur ama şöyle adam gibi bir ko-
vanları bile yoktur. Ortada yaptıkları bal olmadığı 
için de sürekli birbirlerini yerler. Ortak özellikle-
rinden biri de, faturayı daima kendi dışlarındaki 
nedenlere bağlayarak, istiflerini bozmadan çev-
relerinde olup bitenleri hiç anlamıyormuş gibi 
davranmalarıdır. Asla hiçbir kusur, eksik kabul 
etmezler. Bu yüzden geri kalmış toplumlar, mev-
cut hâllerini ´geri bıraktırılmış´ şeklinde algılaya-
rak, sorumluluklarından, tereyağından kıl çeker 
gibi sıyrılmayı seçmişlerdir.

Düşüncenin akışına göre bu metnin ilk cüm-
lesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) İnsanlar, biraz da arılara benzerler.

B) Çalışmayan, tembellik eden, sorumluluklarını 
bilmeyen insanlar eğitimsiz insanlardır.

C) Üretmeyen toplumlar, eşek arısı kolonisine 
benzerler.

D) Suçu kendinde aramak yerine hep başka-
larını suçlamak, şikâyet edip durmak doğru 
değildir.

6. I. Bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimin önemli 
olduğu bu yaşlarda yetenekler gelişir, alış-
kanlıklar şekillenir ve çocukların bağımsızlık-
ları giderek artar.

 II. Her çocuğun kişiliği, ilgi duyduğu konular, 
zekâ düzeyi, yetenekleri yani gelişimsel 
özellikleri birbirinden farklıdır. 

 III. Ancak çevrelerine olan ilgi gibi birtakım ortak 
özellikler de mevcuttur. 

 IV. Yaşına girmemiş çocuk bile çevresini tanı-
mak ister. 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden han-
gisi bir metnin giriş cümlesi olabilir?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

7. ---- Yüksek ateşte, içine bir miktar zeytinyağı 
koyduğunuz geniş bir tava içerisinde tavukla-
rı pişirin. Ayrı bir yerde şerit olarak doğranmış 
havuçları, biberleri ve ikiye bölünmüş mantarları 
kavurun. Tavuklarla karıştırıp üzerine soya sosu, 
sarımsak, yeterince tuz ve karabiber ekleyip bir 
kaç dakika daha tavada çevirin.

Bu metnin başına düşüncenin akışına göre 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Öncelikle kalitesinden emin olduğunuz mar-
kalardan tercih yapın.

B) Tavukları pişirdikten sonra sakın tuzlamayın.

C) Tavukları şerit halinde uzun uzun doğrayın, 
nişastaya bulayın.

D) Pişirmek istediğiniz eti önce terbiye edin ve 
buzdolabında birkaç saat bekletin.

8. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş 
cümlesi olabilir?

A) Lavaboya gitmek için masasından kalkmak 
istediğini arkadaşına da söyledi.

B) Öğretmen, bugün çok dalgındı ve etrafında 
olup bitenleri tam olarak kavrayamıyordu ga-
liba.

C) Onu gördüğünde nasıl bir tepki vereceğine 
tam olarak karar verememişti.

D) Sonra sınıftan çıktı koşarak lavaboya gitti.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir metnin ilk 
cümlesi olamaz?

A) Ankara’da, 7 küçük çocuk, yoldan geçen po-
lis aracını görünce esas duruşa geçip selam 
verdiler.

B) Çorum’da oyun oynarken girdiği düdüklü ten-
cerenin içine sıkışan 2 yaşındaki Ahmet Mu-
hammed Turan’ı itfaiye ekipleri kurtardı.

C) Karşıyaka Belediyesinin çocuk ve gençler 
için açtığı, toplam 21 farklı daldaki yaz kurs-
larına da yaklaşık 7 bin kişi kayıt yaptırdı.

D) Üç büyüklere oyuncu veren ve tüm dikkatle-
ri üzerine çeken Altınordu, alt yapıya yaptığı 
yatırımların meyvesini toplamanın gururunu 
yaşıyor.
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Sonuç Cümlesi

3.

1. Brezilyalı bir doktora ait bu yazıyı mutlaka okuyun 
ve hatta her gün yeniden okuyun. Bakın ne diyor 
bizlere: "Eğer hasta olmak istemiyorsan duygula-
rını anlat. Saklanan veya baskılanan heyecan ve 
duygular; gastrit, ülser, bel fıtığı, bel ağrıları gibi 
hastalıklara yol açar. Zamanla, duyguların bastı-
rılması kansere dönüşür. Diyalog, konuşma, keli-
me çok güçlü birer ilaç ve mükemmel bir terapidir! 
Gerçeği saklayan, rol yapan, her zaman mutlu 
olduğu görüntüsü veren, mükemmel görünmek is-
teyen kişi tonlarca ağırlığı biriktirmektedir. Hâlbuki 
bunları saklamaya gerek yok. Bu yükü taşımaya 
gerek yok. Sağlıksız ve mutsuz yaşamaya gerek 
yok. Öyleyse ----

Yukarıdaki parça hangisiyle tamamlanırsa 
anlamlı bir bütün oluşturur?
A) rahat ve huzurlu bir yaşam istiyorsanız sırla-

rınızı, hatalarınızı birileriyle paylaşmalısınız.

B) hastane kapılarında kıvranmayı bırakmalı 
hayatın güzelliklerine doğru koşmalısınız.

C) biz doktorların söylediklerini yapmalı ama 
yaptıklarını yapmamalısınız.

D) ilaçlardan medet ummaktan vazgeçmeli daha 
mutlu olmanın yollarını araştırmalısınız.

2. Ayşe, yedi yaşında bir kız çocuğuydu annesi ise 
arkadaşımdı. Biz annesiyle sohbet ederken, “Re-
sim çizebilir miyim teyze?’’ dedi. Bir müddet son-
ra çizdiği resmi bana gösterdi. Annesi kardeşi ve 
kendisi bir aradaydı, el ele tutuşmuşlardı; yağmur 
yağıyor ve şimşek çakıyordu. Resmin uzağında 
ise sırtı dönük bir adam vardı. Anlat bana çizdiğin 
resmi.”dedim. “Annem, ben ve kardeşim.” dedi. 
“Uzaktaki sırtı dönük adam kim?” dedim. Gözle-
rini yere dikerek ’’ Babam!’’ dedi. “Neden uzakta 
çizdin babanı?” dedim. "O şimdi gurbette, bizim 
için para kazanıyor, bize para yolluyor.” dedi. 
“Neden sizin üzerinize yağmur yağıyor?” dedim. 
Gözlerini yerden kaldırmadan: “----’’ dedi.

Aşağıdakilerden hangisi düşüncenin akışına 
göre bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir?
A) Resim çok boş kaldı ben de en azından yağ-

mur damlaları ve şimşeklerle boş yerleri dol-
durmak istedim.

B) Babam, şimşek çakmalarını seyretmeyi çok 
sever annem de yağmurun yağmasını, ikisini 
birleştirmek istedim.

C) Babam bizi bırakıp gurbete gittiği gün hava 
yağmurluydu ve şimşek çakıyordu ve ben 
çok korkuyordum.

D) Ben yağmuru çok severim ama şimşeklerden 
de çok korkarım.

3. Affedersiniz beyefendi. Köpeğinizin pisliğini te-
mizlemediniz?

– Yanıma poşet almamışım.

– Hiç sanmıyorum. Bu yaptığınız yasaya aykı-
rı olduğu kadar bireysel ahlaki değerlere de 
aykırı. Sizi her sabah şu binadan çıkarken 
görüyorum. Her seferinde köpeğiniz buraya 
pisliyor ve siz öylece bırakıp gidiyorsunuz.

– Pardon sen niye işine bakmıyorsun?

– Bu benim işim.

– Ha, sen apartmandaki yargıçsın!

– Evet, o adamım.

– Fazla torban var mı?

– Yok, çünkü ben benimkini kullandım.

– Neyse bir dahakine yanıma poşet alırım.

– ….. 

Bu metin, düşüncenin akışına göre aşağıdaki 
cümlelerin hangisiyle sürdürülmelidir?

A) Tamam, bir daha yanınıza poşet almadan 
köpeğinizi gezdirmeye çıkmayın.

B) Öyleyse ben sana bir torba getireyim de pis-
liği yerden kaldıralım.

C) Bugünlük de seni hoş görüyorum ama bir 
daha olmasın.

D) Hayır, bir dahaki sefer değil, bu sefer topla-
man lazım pisliği.

4. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın sonuç 
cümlesi olamaz?

A) Özetle, sanatçı toplumun faydası için çalış-
malı ve insanlara rehber olmalıdır.

B) Öyleyse, bu binayı yaparken yapı malzeme-
lerinin kalitesi her şeyden önemli demektir.

C) Hastaneler toplum sağlığı konusunda büyük 
bir görev üstlenmektedir.

D) Yani, istasyondan çıktıktan sonra bir taksiye 
binecek ve Çemberlitaş’ın altına gelince inip 
beni arayacaksın.
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5. Aşağıdakilerden hangisi sonuç cümlesinin 
özellikleri arasında yer almaz?

A) Dil ve düşünce yönünden kendinden önceki 
cümleye bağlıdır.

B) Çoğunlukla kendinden önceki düşünceleri bir 
sonuca bağlayan, özetleyen bir cümle niteliği 
taşır.

C) Özet anlamlı bağlaçlarla başlayan cümleler 
sonuç cümlesi olmaya daha elverişlidir.

D) Giriş cümlesinde belirtilen konuyu açıklığa 
kavuşturur; ana düşüncenin belirginleşmesi-
ne yardımcı olur.

6. I. Hatta bazıları dağınıklığıyla yaşamaktan 
memnun olduğunu bile söyleyebilir. 

 II. Çoğu insan dağınıklıktan nasıl etkilendiğini 
bilmez.

 III. Böyle kişilere, problemin üzerini örttükleri 
için, mutlaka destek vermek ve normale dön-
meleri için yardımcı olmak gerekir.

 IV. Çünkü dağınıklığın etkisi ancak ondan kur-
tulduğunda ve nasıl daha yaşam dolu, daha 
enerjik olduğunu görünce anlaşılır.

Yukarıda karışık olarak verilmiş olan metnin 
son cümlesi hangisidir?

A) I.  B) II.  C) III.  D) IV.

7. I. Gelecekte ya da şimdi, yaşanabilmesi müm-
kün olabilecek bir paralel evreni size sunan 
kitaplardır bilim kurgu romanları.

II. Bazen de geleceğe ışık tutar. 

III. Size, aklınıza hiç gelmeyecek konuları sunar. 

IV. Kısaca yazarların zekâlarını, bir fener eda-
sıyla sistemin karanlığına doğrulttuğu kitap-
lardır bunlar.

V. Bazen içinde yaşadığınız fakat farkına bile 
varmadığınız çağı gözünüzün önüne çarşaf 
gibi serer. 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden bir 
paragraf oluşturulmak istense metnin son 
cümlesi hangisi olur?

A) II. B III. C) IV. D) V.

8. Köyün üzerini örten kara bulutlar gitmiş, yerini 
masmavi gökyüzüne bırakmıştı. Yılan gibi kıvrıla 
kıvrıla akan derenin suları coşmuş, coşku türkü-
leri söyleyerek akıp gidiyordu. Vadi rengârenk 
tomurcuk ve çiçeklere bürünmüştü. Uykudan 
uyanan böcekler yuvalarından çıkarak şimdiden 
kış hazırlıklarına başladılar. Karıncalar sıcak 
günlerin uzun sürmeyeceğini bildikleri için am-
barlarını yiyecekle doldurma yarışına girdiler.----

Bu metnin sonuna düşüncenin akışına göre, 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Her taraf çiçek tomurcukları ile donatılmış, 
rengârenk olmuştu.

B) Ağaçlar yeni yeni yeşillenmeye başlamış, ya-
ğan yağmurlardan beslenmeye çalışıyordu.

C) Bizim tembel ağustos böceği ise bütün bu te-
laşı görmezden gelerek gece gündüz deme-
den güzel türkülerini söylüyordu.

D) İnsanlar sanki baharın geldiğinden habersiz-
diler.

9. Aşağıdaki cümlelerle bir paragraf oluştu-
rulmak istense hangisi metnin son cümlesi 
olur?

A) Çalışma boyunca, içinde Türkiye’nin de bu-
lunduğu 29 ülkeden 27 bin 500 aileyle görü-
şüldü.

B) Anket sonuçları, yine İnternet üzerinden tüm 
dünyaya servis edildi ve yayınladığı andan 
itibaren tüm ülke haber portallarının ve ana 
haber bültenlerinin birinci gündemi oldu. 

C) Anket, 4-18 yaşları arasında ve okula giden 
çocukların ebeveynlerini temsil ediyor ve 
anne ve babalardan eşit sayıda görüş içeri-
yor.

D) Saygın bir kuruluş olan Varkey Vakfı, dünya-
nın en büyük pazar araştırma şirketlerinden 
biriyle dünyanın dört bir yanındaki ebeveyn-
lerin ümitlerini, korkularını ve isteklerini ince-
leyen kapsamlı bir küresel ebeveynlik çalış-
masına imza attı.
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4.

1. Sevgili Anneciğim, 

Seni çok özledim. Yanına varıp ellerinden öp-
meyi, sana sarılmayı ne kadar istiyorum… İnan 
bunu kelimelere dökmem mümkün değil. Köyü-
müzü de çok özledim. Soğuk sularından içme-
yeli, çınarlarının altında uyumayalı beş seneden 
fazla oldu. Karabaş’ı da çok merak ediyorum. 
Geçen mektubunda çok büyüdü diyorsun. Vel-
hasıl anneciğim nasıl gözümde tütüyorsunuz 
anlatamam. Dedim ya, bir an önce yanınıza gel-
mek istiyorum ama ----

Bu metnin sonuna düşüncenin akışına göre 
aşağıdakilerden hangisi getirilemez? 

A) galiba bu yıl da gelemeyeceğim.

B) sizinle buluşmamız bir dahaki seneye kaldı.

C) en yakın zamanda yanınızda olacağımdan 
emin olabilirsiniz.

D) bu vefasız oğlun ekonomik sebepler yüzün-
den bu sene de gelemeyecek.

2. I. NASA, Jüpiter’in sırlarını araştırmak üzere 
gönderdikleri Juno uzay aracının, Jüpiter’in 
uydularından İo’nun Güney Kutbu'nda yeni 
bir ısı kaynağı saptadığını, bunun da muh-
temel bir volkan olduğunu açıkladı.

 II. NASA’nın 2011’de uzaya fırlattığı Juno ise, 
Temmuz 2016’da Jüpiter’e vardığından bu 
yana gezegen yörüngesinde keşif faaliyetle-
rini sürdürüyor.

 III. Juno’nun bu tarihte elde ettiği verilerin ince-
lenmesine devam ediliyor. 

 IV. Juno’nun daha önce keşfedilmemiş bu vol-
kanla ilgili verileri, 16 Aralık 2017’de kızılö-
tesi görüntüleyici donanımlarını kullanarak 
İo’ya 470 bin kilometre uzaklıktayken elde 
ettiği ifade edildi.

Numaralanmış cümlelerden anlamlı bir metin 
oluşturulmak istense son cümle aşağıdaki-
lerden hangisi olur?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

3. Çocuk ve gençleri yaz aylarında kültür, sanat 
ve sporla buluşturmayı hedefleyen Karşıyaka 
Belediyesi, toplam 21 dalda kurs açtı. Okulların 
kapanmasının ardından başlatılan yaz okulları-
na yaklaşık 7 bin kursiyer katıldı. Yaz tatilinde 
hem eğlenmek hem de yeteneklerini geliştirmek 
isteyen öğrenciler özellikle su sporlarına büyük 
ilgi gösterdi.---- 

Bu metnin sonuna düşüncenin akışına göre, 
aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir?

A) Bu branşlar arasında da en çok ilgi gören fut-
bol oldu.

B) Fakat belediye, öğrencilerin sadece bir bran-
şa yüklenmelerine izin vermedi.

C) Bu branşlar arasında da en çok talep gören 
branş, "yüzme" oldu.

D) Bu durum, yaz aylarındaki boğulma olayları 
yüzünden, velilerin daha temkinli davranma-
ları gerektiğini ortaya çıkardı.

4. I. Hayat savaşını kaybetmiş çaresiz insanlar 
oldukları için de savaş ve zafer son sığınak 
gibi görünür onlara.

 II. Onun için savaşma arzusu, intikam isteği, 
galip gelme isteği en çok bu “kayıp” insanla-
rın arasında görülür. 

 III. Savaşlar, kendi başlarına var olamayan in-
sanların, topluca çekilmiş bir başarı fotoğra-
fına dâhil olma şansıdır. 

 IV. Bir savaşta her türlü acı pahasına yenene 
kadar savaşmayı ise en çok yine onlar ister-
ler.

 V. Bir savaşta yenilen tarafta olmaktan en çok 
onlar korkarlar. 

Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin 
oluşturulmak istense aşağıdakilerden hangi-
si metnin sondan ikinci cümlesi olur?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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5. Ormanda her an bir hayvanı rahatsız eden, kuy-
ruğu dik, kibirli bir fare varmış. Her gün bir başka 
hayvanı canından bezdirirmiş. Orman hayvanla-
rı illallah etmişler farenin elinden. Sonunda or-
manın kralı aslandan bir çare bulmasını istemiş-
ler. Yaşlı kaplumbağadan zürafaya hatta başka 
farelere kadar akıl danışmış aslan. Sözü en son 
kedi alarak zaten ezeli düşman olduklarını, bu 
işi halledeceğini söylemiş ve düşmüş farenin pe-
şine. Sonunda fareyi bulmuş ama fare uzaktaki 
ineği fark ederek onun yanına koşmuş ve onu 
saklaması için ineğe yalvarmış.

Bu metin aşağıdakilerden hangisiyle bitiri-
lirse hikâyeden çıkarılacak ders, “Sana her 
sıkıntı veren düşmanın değildir; seni her sıkıntı-
dan kurtaran da dostun değildir.” şeklinde olur?

A) Fakat inek “Bana yaptıklarını asla unutamam 
şimdi bak başının çaresine, kurtul kediden.” 
demiş.

B) İnek, “Çık üstüme demiş.” fakat fare orada da 
rahat durmamış ve yere yuvarlanınca kedinin 
yemeği olmuş.

C) İnek fareyi gizlemek için üstüne pislemiş ama 
kedi pisliğin içinde farenin dik kuyruğunu gö-
rünce çekip çıkarmış pislikten ve afiyetle yemiş.

D) Kedi, ineğe aldıkları kararı hatırlatmış ve 
kendisine fareyi teslim etmesi gerektiğini 
söylemiş ama inek fareye sahip çıkmış.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın 
sonuç cümlesi olmaya en uygundur?

A) Sevinçlerini, kederlerini, altından kalkama-
dıkları sorunlarını arkadaşlarıyla paylaşan-
lardan eşsiz birer dost olur.

B) Kimi sanatçılar, yazdıklarını anlayabilmek 
için okurlarından çaba göstermelerini isterler.

C) Yazamayan her öykücü gibi, söyleyecek hiç-
bir sözü olmadığından şikâyet ediyor.

D) Böylece sanatçı, görünür kıldığı şeyin birile-
rince algılanmasıyla işlevini yerine getirmiş 
olur.

7. (I) Başarıyı etkileyen çevresel ve bireysel birçok 
etmen vardır.(II) Ama bütün bu faktörlerin yanı 
sıra öğrencilerin verimli ders çalışma yöntemle-
rini bilmeleri de çok önemlidir. (III) Birçok öğrenci 
zamanının çoğunu çalışmaya ayırmasına karşın 
başarılı olamamaktan yakınmaktadır. (IV) 

Bu metinde numaralanmış yerlerden han-
gisine “Bu nedenle öğretmenler, öğrencilerine 
verimli ders çalışma yöntemleri konusunda uy-
gulamalı çalışmalar yaptırmalıdır.” cümlesi ge-
tirilmelidir?

A) I. B) II.  C) III.  D) IV.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın 
sonuç cümlesi olamaz?

A) Özetle her insan kötülük de yapabilir iyilik de.

B) Sonuç olarak hep başkalarını suçlamak so-
rumluluklardan kaçmaktır.

C) Çocuklar oyun oynamayı da severler büyük-
lerle konuşmayı da.

D) Nitekim bazen sert görünmeye çalışırken 
dostlarımızdan da olabiliriz. 

9. I. Yükseklerden aşağı doğru inince göz ala-
bildiğine uzanan bir düzlüğe çıkmışlardı ne 
ağaç vardı ne dere ne ev! 

 II. Yolcular, yamaçlarında keçiler otlayan kuru, 
yalçın, çıplak dağlar arasından geçiyorlardı. 

 III. Yüksek yerlere çıkınca artık keçilerden de 
bir iz kalmadı.

 IV. Bu keçiler kapkara idi; tüyleri yeni otomobil 
boyası gibi aynamsı bir cilâ ile kızgın güneş 
altında, fırıl fırıl yanıyordu. 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden an-
lamlı bir paragraf oluşturulmak istense son 
cümle hangisi olur?

A) I.  B) II.  C) III. D) IV.
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Paragrafın Akışı

5.

1. (I) Yapılan araştırmalar, Keops Piramidi’nin ya-
pımında yaklaşık 200.000 işçinin çalıştığını gös-
terdi. (II) Ölen herkes için bir mezar yapılmış ol-
duğu anlaşılan bölgedeki kazılarda birçok iskelet 
bulundu. (III) Bölgedeki iskeletler incelendiğinde 
omurgalarının inanılmaz bir yüke maruz kaldığı 
ortaya çıktı. (IV) Omurgaya binen aşırı yük bu-
radaki taş taşıma işleminin güçlüğüne de işaret 
etmekteydi. (V) Özveri ve emekle ortaya çıkan 
piramitlerin yapımı için binlerce işçi, bu bölgede-
ki şehirlerde yaşamaktaydı. (VI) Yapılan kazılar-
da evler, fırınlar, çömlekler gibi birçok tarihî eser 
bulunurken duvarlardaki hiyerogliflerde (resim, 
yazı) nasıl ekmek yapıldığı ve içecek hazırlandı-
ğı gibi detaylar resmedildiğinden dönemin şehir 
yaşamı hakkında fikir edinmek de mümkün oldu.

Bu metin iki paragrafa bölünmek istense ikin-
ci paragraf kaçıncı cümle ile başlar?

A) II.  B) III.  C) IV.  D) V.

2. (I) Günümüzde yüksek verimli ve güvenli güç 
sistemlerine olan talep artmış, klasik birtakım 
şebeke yöntemlerine ek olarak bilgi ve iletişim 
işlemlerinde de kullanılabilecek yeni şebeke mi-
marileri piyasaya sürülmüştür. (II) Güç sistem-
lerinde meydana gelen bu yeni dalgalanmalar 
ve sonucunda piyasaya sürülen bu yeni şebe-
ke sistemleri akıllı şebeke olarak anılmaktadır.
(III) Akıllı şebekeler, en yalın şekliyle günümüz 
elektrik sistemlerini, yeni bilgi ve iletişim alt yapı-
ları kullanılarak daha kolay yönetilen, daha akıllı 
sistemlere çevirme çabası olarak tanımlanabilir. 
(IV) Bunların sağladığı veri ve analizler gölge-
sinde operatörler şebeke yapıları ile ilgili daha 
fazla bilgi elde edecek ve gerektiğinde başka 
operatörler ile kolayca haberleşerek sistemsel 
güvenilirlik ve kararlılık için en uygun çıkarımları 
çok daha kolay sağlayabileceklerdir.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin han-
gisinden sonra, “Akıllı şebeke sistemlerinin 
sunmuş olduğu bu yeni teknikler ile elektrik 
sistemleri ve sistemsel veriler devamlı olarak 
izlenebilmektedir.” cümlesinin getirilmesi ge-
rekir?

A) I.  B) II.  C) III.  D) IV.

3. (I) Işık, saniyede 300.000 km hızla hareket et-

mektedir. (II) Öyle ki ışık, bir saniye içerisinde 

Dünya’nın çevresini 7 kez dolaşabilir ve Dün-

ya’dan Ay’a bir saniyede gidebilir. (III) Fakat ev-

renin büyüklüğü göz önüne alınınca ışık hızı ye-

tersizdir. (IV) Eğer ışık hızında hareket etseydik, 

Güneş’e 8 dakikada ya da en yakın galaksi olan 

Andromeda’ya 2 milyon yılda gidebilirdik. (V) 

Birçok bilim kurgu filmlerine ve belgesellerine 

konu olmuş olan ışık hızının ötesi var mı acaba? 

(VI) Günümüzde bilim adamlarına ve yapılan 

deneylere göre böyle bir şey mümkün. (VII) Bi-

lim adamları tarafından yapılan ve hâlen devam 

eden İsviçre’deki Cern deneyinde, atomik boyut-

taki parçacıklar çarpıştırıldı ve bazı parçacıkların 

az da olsa ışık hızını geçtiği saptandı. (VIII) Bilim 

adamları sonuçların yanlış olma ihtimaline kar-

şın, bunu 15 bin kez tekrarladılar ve sonuç yine 

aynı çıktı. 

Bu metin iki paragrafa bölünmek istense ikin-
ci paragraf kaçıncı cümle ile başlar?

A) III. B) IV.  C) V.  D) VI.

4. (I) Türkiye’nin en iyi girişimcileri arasında yer 

alan Nevzat Aydın, “yemeksepeti.com”u 2001 

yılında kurmuştur. (II) 2014 rakamlarına göre ka-

yıtlı üye sayısı 2 milyon 900 binin üzerinde olan 

İnternet adresi, günde ortalama 80 bin yemek 

siparişi almakta ve ortalama hizmet verdiği kişi 

sayısı 220 bin civarındadır.(III) İnternet dünya-

sı birçok girişimciye yeni kapılar açmış ve on-

ları zengin etmiştir. (IV) Müşterilerinin hizmetine 

sunduğu 10 bin restoranla büyümesini devam 

ettiren Yemek Sepeti, Orta Doğu’da BAE’den 

sonra Katar, Umman, Suudi Arabistan ve Lüb-

nan’da da hizmet vermeye başlamıştır. 

Bu metindeki numaralanmış cümlelerden 
hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) I.  B) II.  C) III.  D) IV.


