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1. İlk cümlede gelişmekte olan ülkelerin çoğunun 

sosyal, siyasi ve ekonomik reformlarla ilerleme 

gösterdiğinden söz ediliyor. İkinci cümlede ise, 

daimi bir dış destek olmadan, bu girişimlerin 

başarılı olma şansının mümkün olmadığı 

vurgulanıyor. Üçüncü cümlede, “Neyse ki, 

halihazırda ekonomik desteğin gelmekte 

olduğuna dair bazı cesaret verici işaretler vardır” 

denilerek, ikinci cümlede sözü edilen destekle 

ilgili bir ifadeye yer veriliyor. Dördüncü cümlede 

“Çoğu gelişmekte olan ülke doğal kaynaklara 
sahiptir ama ekonomik büyümelerini artırmak 
üzere bu kaynakları kullanamazlar” deniliyor. 

Görüldüğü gibi bu cümlede konu, gelişmede 

doğal kaynakların kullanımı noktasına getiriliyor. 

Son cümlede ise, aynı paralelde bu konudan söz 

edilmesi, ya da paragrafın başındaki konudan 

bahsedilmesi gerekecektir. Son cümlede 

“Örneğin, ABD yıllık yardım harcamalarını 5 

milyar dolara çıkarmayı taahhüt etmiştir ve AB 

buna ek olarak yıllık 7 milyar dolar sözü vermiştir” 

denilerek, üçüncü cümlede sözü edilen gelmekte 

olan ekonomik desteğin ne olduğu bu şekilde 

açıklanmaktadır. Bu da demek oluyor ki, son 

cümle üçüncü cümleyi destekleyen ve tümleyen 

bir cümle durumundadır. Bu durumda dördüncü 

cümle konunun dışında kaldığından yanlış 

olacaktır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

Cevap D

2. İlk cümlede, 1 Ocak 2003 tarihinde Kuzey Amerika 

Serbest Ticaret Anlaşmasının onuncu yılına 

gireceği ve bununla birlikte tarım ürünlerinde 

vergi indirimlerinin başlayacağı belirtiliyor. İkinci 

cümlede kış sebzeleri dahil olmak üzere, ABD’nin 

bir çok Meksika ürününde vergiyi kaldıracağı 

söyleniyor. Üçüncü cümlede, buna karşılık olarak, 

Meksika’nın arpa ve pirinç gibi pek çok üründe 

vergiyi kaldıracağı belirtiliyor. Dördüncü cümlede, 

bu girişimlerin iki ülkeyi, 2008 yılında bütün tarım 

ürünlerindeki verginin kaldırılacağı tarihe bir 

adım daha yaklaştırmış olduğu söyleniyor. Bu 
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cümleler arasında anlamlı bir örüntü mevcuttur. 

Son cümlede “Fakat çiftçiler nüfusun büyük bir 
çoğunluğunu oluşturduğundan, her Meksika 
hükümeti çiftçileri ciddiyetle dinlemelidir” 

deniliyor. Bu cümle paragrafta anlatılan konunun 

tamamen dışında kalmaktadır. Bu durumda doğru 

yanıt E seçeneği olacaktır.

Cevap E

3. Giriş cümlesinde, bir hikayede konunun olaylar 

ya da olgular dizisinden oluştuğu ifade ediliyor. 

Bir başka deyişle hikayede konu / tema (plot) 

meselesinin bir tanımı veriliyor. İkinci cümlede, 

çoğu kısa hikayenin bir ya da ikiden daha fazla 

ön plana çıkmış karaktere sahip olamayacağı 

vurgulanıyor. Bu iki cümle konu / karakter gibi iki 

farklı hususu nitelediğinden, kendi aralarında bir 

uyuşmazlık göstermektedir. Bu durumda üçüncü 

cümleye bakmamız uygun olacaktır. Üçüncü 

cümlede, hikayeyle konu arasındaki ilişki, harita 

ile gezi arasındaki ilişkiye benzetiliyor. Dördüncü 

cümle, yine üçüncü cümlede verilen bu benzerliği 

açıklamaya yönelik. Görüldüğü gibi, konudan 

farklı olarak, hikayedeki karakterlerden söz eden 

ikinci cümle paragrafın dışında kalmaktadır. 

Doğru yanıt B seçeneğidir.

Cevap B

4. Paragrafın ilk cümlesinde, IMF kredilerinin 

gelişigüzel verilmediği ifade ediliyor. İkinci 

cümlede ise, kredilerin belli politikaların takip 

edilmesi koşuluyla verildiği anlatılıyor. Üçüncü 

cümlede, “Buna ek olarak, Dünya Bankası 
geniş teknik destek sağlıyor” deniliyor. Bu 

cümle, daha önceki iki cümle ile konu olarak ilişkili 

değildir. Dördüncü cümlede ise “Para birimlerini 

devalüe etmeleri, vergileri yükseltmeleri ve 

hükümet harcamalarını kısmaları gerekebilir” 

deniliyor. Bu bilgi, ikinci cümlede belirtilen kredi 

verme koşullarının açıklaması niteliğindedir ve 

ikinci cümlenin devamıdır. Öyleyse, konuyla ilişkili 

olmayan üçüncü cümle yanlıştır ve doğru yanıt C 

seçeneğidir.

Cevap C
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5. Parça genel olarak 1940 sonları ve 1950’lerde 

Amerikan resminde baskın akım olan soyut 

ekspresyonizm ile ilgili. Ancak C seçeneğinde 

geçen “Figüratif temsilsiz süsleme sanatı çoğu 
kültürde vardır” ifadesi ana temadan farklı bir 

konuya geçtiğinden paragraf birlik ve bütünlüğünü 

bozmaktadır. Ayrıca, paragrafta kullanılan zaman 

geçmişte belirli bir zamanda meydana gelen 

eylemler için kullandığımız “simple past tense” 

iken üçüncü cümlenin yükleminde (occurs) 

“present simple tense” kullanılması bu seçeneği 

zamansal olarak da diğerlerinden ayırmaktadır. 

Bu cümle hem işlevsel hem de kavramsal olarak 

birliği bozmaktadır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

Cevap C

6. Parça genel olarak Kızıl Haç’ın kuruluşunda 

etkili olan Henri Durant ile ilgili. Ancak D 

seçeneğinde geçen “İşte bundan ‘Gönüllü 
Yardım Kuruluşlar’ ortaya çıktı” ifadesi ana 

temadan farklı bir konuya geçtiğinden paragraf 

birlik ve bütünlüğünü bozmaktadır. Doğru yanıt D 

seçeneğidir.

Cevap D

7. Parça genel olarak yüzümüzün bizi diğer 

insanlardan ayırt edici olduğu ve yüzümüzde yer 

alan organların temel işlevinin bizim dış dünyayı 

algılamamızı sağlamak olduğu ile ilgili. İlk cümle 

olan konu cümlesinden de anlaşılacağı gibi 

paragraf iki bölümden oluşmakta: yüzümüzün 

bizi diğer insanlardan ayırt edici olduğu ve 

yüzümüzde yer alan organların temel işlevinin 

bizim dış dünyayı algılamamızı sağlamak olduğu. 

Birinci ve üçüncü cümle paragrafın ilk bölümünün 

konusu olan yüzümüzün bizi diğer insanlardan 

ayırt ettiğini kanıtlamaya çalışırken ikinci cümlede 

geçen “Dış dünyayı keşfetmemizi sağlar” 

ifadesi konu birliğini bozmuştur. Doğru yanıt B 

seçeneğidir.

Cevap B
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8. İlk cümlede, John F. Kennedy’nin Dallas’da 
suikasta kurban gidişinden bu yana yaklaşık 40 
yıl geçmiş olduğu belirtiliyor. İkinci cümlede “The 
events of that fateful November day” ifadesiyle 
Kennedy’nin suikast gününe atıfta bulunularak, 
o günkü olayların günümüzde de hala bir çok 
tartışmaya konu olduğu ifade ediliyor. Üçüncü 
cümlede, bu tartışmalardan birisine değinilerek, 
“Asıl soru şu; acaba Lee Harvey Oswald gerçekten 
kiralık bir katil miydi, yoksa cinayet büyük bir 
komplonun sonucu muydu?” sorusu gündeme 
getiriliyor. Görüldüğü gibi bu üç cümlede de 
Kennedy’nin suikastı ile ilgili bazı yönler üzerinde 
duruluyor. Dördüncü cümlede “Ailenin pek çok 
diğer üyesi de trajik bir şekilde ölmüştür” 
sözüyle, Kennedy ailesinin pek çok ferdinin ölüm 
tarzlarına atıfta bulunulmuştur. Ama bu sözün 
paragrafın genel konusuyla yakından uzaktan 
ilgisi yoktur; zira parçada odaklanılan konu 
Başkan Kenndy’nin suikastıdır. Bu durumda D 
seçeneği doğru yanıt olacaktır.

Cevap D

9. İlk cümlede, Paris’in 65 km güneydoğusundaki 
küçük kasabada iki çok çarpıcı bina olduğundan 
söz edilmiştir. İkinci cümlenin başındaki “One 
is the …” ifadesi ile üçüncü cümlenin başındaki 
“The other is …” ifadeleri, her iki cümlede, 
ilk cümlede sözü edilen bu çarpıcı binalara 
sırasıyla yer verildiğini göstermektedir. Bu da 
demek oluyor ki, bu noktaya kadar paragraf 
akışı normal seyretmektedir. Dördüncü cümlede 
ise “Fakat hapishane Fontainbleau’nun daha 
ünlü görüntülerine karşı mükemmel bir denge 
unsurudur” sözüyle, üçüncü cümlede bahsedilen 
hapishanenin bu cümlede diğer yapılarla 
mukayese edildiğini görüyoruz. Son cümlede ise 
“Diğeri ise maalesef mali destekten yoksun 
ve hiç çekici olmayan bir müzedir” deniliyor. 
Bu ifadeyle sanki paragrafın başında sözü edilen 
iki çarpıcı yapıdan ikincisine atıfta bulunuluyor. 
Ama oysa bu ikinci yapıdan üçüncü cümlede söz 
etmiştik. Öte yandan, son cümlede sözü edilen 
müzenin hiç de çarpıcı olmadığı açık. Bu durumda 
E seçeneği doğru yanıt olacaktır.

Cevap E
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10. Bu paragrafın ilk cümlesinde, Hong Kong’un SARS 

salgınının ekonomi üzerine olan etkilerinden 

hızla kurtulmakta olduğu ifade ediliyor. İkinci 

cümlede ise, Eylül ayında hükümetin turistlerin 

ve yatırımcıların geri dönmesini sağlamak üzere 

yüksek maliyetli bir kampanya başlattığı belirtiliyor. 

Üçüncü cümlede ise “Borsa Nisan’daki düşük 

seviyesinden yüzde 40 yükseldi” denilmiştir. İki 

ve üçüncü cümlelerde Hong Kong ekonomisinin 

düzelme eğilimi içinde olduğunu gösteren 

ifadelere yer verilmiştir. Dördüncü cümledeki 

“Hala daha SARS salgınını sona erdiren 
şeyin hava olduğunu söylüyorlar” ifadesinin, 

Hong Kong ekonomisinin düzelmekte olduğuyla 

hiçbir ilgisi yoktur. Son cümlede ise paragrafın 

genel konusuna uyumlu olarak “Ağustos ayında, 

perakende satışlar altı ay içinde ilk defa arttı” 

deniliyor. Görüldüğü gibi paragrafın konu akışını 

bozan dördüncü cümledir ve bu nedenle doğru 

yanıt D olacaktır.

Cevap D


