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ANSWERS

1. Paragrafın ana tema cümlesi olan giriş 
cümlesinde, jeologların depremleri önceden 
tahmin edebilmenin yollarını aradıkları anlatılıyor. 
Demek oluyor ki paragrafın tamamına hakim 
olması gereken konu jeologların yaptığı çalışmalar 
olacaktır. İkinci cümlede jeologların başarılı 
olması durumunda, insanların deprem olmadan 
önce tehlike bölgesinden uzaklaştırılmalarının 
mümkün olacağı ifade ediliyor. Üçüncü cümlede 
de aynı doğrultuda jeologların depremin 
kontrolüne yönelik deneyler yaptığından söz 
ediliyor. Dördüncü cümleye geldiğimizde, bu 
cümlede yılda yaklaşık olarak kaç deprem 
olduğunun söz konusu edildiğini görüyoruz. Bu 
cümle ilk üç cümleyi destekleyici nitelikte değildir 
ve paragrafın konusunun dışında kalmaktadır. 
Beşinci cümledeki “these experiments” ifadesi 
üçüncü cümlede sözü edilen deneylere atıfta 
bulunduğundan o cümleyle bağ oluşturmaktadır. 
Arada kalan dördüncü cümle paragraftan 
çıkarılırsa konu bütünlüğü sağlanmış olur. Doğru 
yanıt D seçeneğidir.

Cevap D

2. Paragrafın ana tema cümlesi durumundaki ilk 
cümlesinde asteroitlerin kökeninin bilinmediği 
belirtiliyor: “Asteroitlerin kökeni belirsizdir.” 
Bu durumda paragraf bu konu etrafında 
örgülenecektir. İkinci cümlede ise şöyle 
denilmektedir: “Bir asteroit öyleyse / o zaman aynı 
göreceli konumunda kalacaktır, ….” Bu cümledeki 
“öyleyse / o zaman” (then) önceki cümlede sebep 
oluşturan bir şeye atıfta bulunuyor olmalıdır. Ama 
ilk cümlede böyle bir şeyden söz edilmemiştir. 
O halde bu iki cümleden birisi paragrafın 
konusunun dışında kalacaktır. Hangisinin konu 
dışı olacağına üçüncü cümleye göre karar veririz: 
“Parçalanmış eski bir gezegenin parçacıkları 
olduğu varsayılmaktadır.” Görüldüğü gibi bu 
cümle, ilk cümlede söz konusu olan asteroitlerin 
kökenine ilişkin varsayımlar içermektedir. Bu 
nedenle ilk cümle ile üçüncü cümle arasında bir 
anlam bağı vardır. Arada kalan ikinci cümle konu 
bütünlüğünü bozduğundan yanlıştır. Doğru yanıt 
B seçeneğidir.

Cevap B
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3. Ana tema cümlesi durumundaki ilk cümlede “hazır 

karışım boyaların imalatındaki bir güçlük”ten söz 

edilmektedir. İkinci cümlede ise “İnce olduklarından 

ve opaklıktan yoksun olduklarından, marka sahibi 

eski boyaların pek makbul olmadığı” anlatılmıştır. 

Bu iki cümlede farklı iki tip boyadan söz edilmiş 

olması dikkat çekicidir. Diğer bir deyişle bu iki 

cümle arasındaki bir konu farkılılaşması söz 

konusudur. İkinci cümlede eski boyaların neden 

tutulmadığı anlatılmıştır. Buna gerekçe olarak 

ince olmaları ve opaklıktan yoksun olmaları 

gösterilmiştir. Üç, dört ve beşinci cümlelerde de, 

ikinci cümleye paralel olarak boya imalatçılarının 

uyguladığı yanlış yöntemlerle boya kalitesini 

nasıl düşürdükleri anlatılmıştır. (Örn. diluted 

their piants = boyalarını sulandırmışlardır; added 

crushed pebbles = ezilmiş çakıl katmışlardır; paint 

that streaked = çizgiler bırakan boya …) İlk cümle 

dışındaki bütün cümleler eski boyaların neden 

makbul olmadığını açıklarken, ilk cümle farklı bir 

konuya odaklanmıştır. Bu durumda konu cümlesi 

durumundaki ilk cümle yanlış olur. Doğru yanıt A 

seçeneğidir.

Cevap A

4. Paragraf, genel olarak karbonhidratça zengin 

yiyeceklerin düşük yağ oranı sonucunda 

zayıflama diyetlerinde kullanılabilir olmaları ile 

ilgilidir. E seçeneğinde geçen “Böylece lifli 
besinler kalın bağırsağın ömrünü güçlendirir” 

ifadesi temel konu olan karbonhidratlı besinlerden 

lifli besinlere geçtiği için paragrafın metinsel birlik 

ve bütünlüğünü bozmaktadır. Doğru yanıt E 

seçeneğidir.

Cevap E
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5. İlk cümlede, yakın zamanlarda yapılan bir 
araştırmaya göre, yüksek düzeydeki sesin 
çocukların öğrenme yetisi üzerinde olumsuz etki 
yaptığı vurgulanmıştır. İkinci cümlede ise bu 
çalışmanın 326 çocuk üzerinde yapılmış olduğu 
belirtilmiştir. Bu cümle başında yer alan “in the 
study” ifadesi ile ilk cümledeki “a recent study” 
ifadeleri anlamsal bir bağ oluşturmaktadır. 
Üçüncü cümlede, çocuklarla ailelerinin deney 
hakkında haberdar olmadıkları ifade edilmiştir. 
Dördüncü cümlede ise, araştırmaya katılan 
çocuklardan yarısının havaalanı yakınında 
ikamet ettiği, geri kalanının ise sakin bir bölgede 
yaşadığı ifade edilmiştir. Görüldüğü gibi dördüncü 
cümle, ikinci cümlede sözü edilen 326 çocuktan 
oluşan örneklemin dağılımını açıklamaktadır. Bu 
cümle başında yer alan “of these” ifadesi ile 
ikinci cümlede yer alan “326 children” ifadesine 
atıfta bulunulmuştur. Bu durumda doğru yanıt C 
seçeneği olacaktır.

Cevap C

6. Birinci cümlede aerobik dansın yararlarından ve 
nerelerde (community centers) yapılabileceğinden 
söz edilmektedir. Üçüncü cümlede “there” ifadesi 
ile paralel olarak ilk cümledeki “community 
centers” ifadesine atıfta bulunulmaktadır. Ayrıca, 
ikinci cümlede ana temadan farklı bir şekilde 
aerobiğin bir türünden söz edilmektedir: “Stres 
aerobiği temel olarak bacaklardaki üst kasları 
çalıştırır.” Doğru yanıt B olur.

Cevap B

7. Genel olarak insanların başkaları tarafından 
yönetilmeye karşı tepki göstermeleri ile ilgili olan 
bir kitabı tanıtan paragrafın üçüncü cümlesinde 
Dünya iş adamlarının şirket performansıyla 
ile değil de kendi kendilerini motive ettiklerine 
değinmesi metinsel bütünlük açısından bu cümleyi 
konu dışında bırakır. Ayrıca ikinci cümlede geçen 
‘çekici çözümü’ üçüncü cümlede değil de ancak 
dördüncü cümlede bulabiliyoruz. Bu nedenle 
üçüncü cümlenin bu paragrafta yeri yoktur.

Cevap C
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8. Ana tema cümlesi olan ilk cümlede, bilimin, 
bilgiyi düzenleme ve üzerinde çalışmak isteyen 
herkesin ulaşılabilmesine imkan sağlamasından 
dolayı sistematik olduğu ifade ediliyor. İkinci 
cümlede ise, “Sonuçlar hipotezi destekliyorsa, 
bilim adamı onları bağıntılı hipotezler üretmek 
üzere kullanabilir” deniliyor. İlk cümlede bilimin 
sistematik oluşundan söz edilirken, bu cümlede 
farklı olarak hipotezlere değinilmiştir. Öyleyse bu 
iki cümleden birisi konuyla ilgili değildir. Üçüncü 
cümle buna ışık tutacaktır: “Bu bakımdan bilim 
hem kişisel hem de sosyal bir girişimdir.” 
Bu cümlede bilimin niteliklerinden söz edilmeye 
devam edilmiş ve ana tema cümlesi ile anlam 
ilişkisi korunmuştur. Öyleyse konuyla ilgisiz 
görünen ikinci cümle eleneceğinden, doğru yanıt 
B seçeneği olacaktır.

Cevap B

9. İlk iki cümlede, insanların odunu yakacak olarak 
kullanması ve bu tüketimin sürekli artması sonucu, 
ormanların her gün giderek daha çok baskı altına 
girdiği anlatılmaktadır. Dördüncü cümlede de 
aynı doğrultuda “Bu yakıt gereksiniminden dolayı, 
yerleşim yerleri civarındaki ormanlar yavaş yavaş 
yok edilmektedir” denilmiştir. Bu durumda üçüncü 
cümle anlam itibariyle paragrafın dışında kalır: 
“Ormanların yok oluşunun bir diğer nedeni de 
toprak erozyonudur.” Doğru yanıt C olmalıdır.

Cevap C

10. Bu paragrafta, Sudan’a yakın olan Mısır’da 
fildişi işçiliğinin çok geliştiği, fildişinden aslına 
çok benzeyen figürlerin imal edildiği, özellikle 
de dördüncü hanedanlık dönemindeki figürlerin 
daha gerçekçi olduğu anlatılıyor. İlk üç cümlede 
sırasıyla verilen bu bilgilerden sonra, dördüncü 
cümlede farklı bir konuda bir ifade sunulmuştur: 
“Oldukça küçük bir fildişi figürleri koleksiyonu 
çok değerli olabilir.” Oysa bu paragrafta değerle 
ilgili bir konuya değinilmemiştir. Bu nedenle doğru 
yanıt D olacaktır.

Cevap D


