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ANSWERS

1. İlk cümlede dünyadaki eğitim sistemlerinin 
sürekli olarak eleştirildiği vurgulanıyor. İkinci 
cümlede ise bu eleştirilerin nedeni açıklanıyor 
ve eğitimde vurgunun değerler yerine teoriler, 
insanlar yerine kavramlar ve vicdan yerine 
etkinlik üzerinde olduğu belirtiliyor. Bu nedenle 
bu iki cümle ikili gruplanabilir. Üçüncü cümlede 
ise “Çocuklara yarışmak öğretiliyor” deniliyor. 
Dördüncü cümleye geldiğimizde, “Bir kimse 
eğitimin barbarlığın önünde yeterli bir bariyer 
işlevi gördüğünü ümit edebilir” şeklinde, daha 
genel ve konu dışında bir ifade karşımıza çıkıyor. 
Son cümlede “Fakat gerçekten yaşanabilir bir 
toplumda yaşamanın ne kadar iyi bir şey olduğu 
onlara öğretilmiyor” deniliyor. Bu cümlede geçen 
“they” zamiri, üçüncü cümlede geçen “children” 
isminin yerine kullanılmıştır ve iki cümle arasında 
yapısal bir köprü oluşturmaktadır. Üçüncü ve 
beşinci cümlelerde geçen “taught” fiilleri de 
iki cümle arasında paralellik oluşturmaktadır. 
Dolayısıyla bu iki cümle ikili gruplanabilir. Bu 
durumda dördüncü cümle ikili gruplama ve ana 
konu dışında kaldığından parçada metinsel 
birlik ve bütünlüğü bozmaktadır. Doğru yanıt D 
seçeneğidir. 

Cevap D

2. Konu cümlesinde, Batı dünyasının belki de en 
derin önyargısından söz ediliyor ve mevcut 
kötülüklerin temel kaynağı olarak mekanik 
dünya görüşü gösteriliyor. İkinci cümlede, dört 
yüz yılı aşkın bir süredir dünyanın gösterişli 
bina bloklarından oluşan bir makine görünümü 
kazandığı ifade ediliyor. İlk iki cümlede 
dünyadaki makineleşmeden ve bunun olumsuz 
sonuçlarından söz edildiği son derece açıktır ve 
bu iki cümle ikili gruplanabilir. Üçüncü cümlede 
“Tıptaki gelişmeler sağlıklı uzun yaşam 
süresini yükseltmiştir” deniliyor. Bu cümlenin 
ilk iki cümle ile anlamsal hiçbir ilişkisi yoktur. Dört 
ve beşinci cümlelerde yine dünyadaki maddesel 
gelişmelere yer veriliyor ve olay felsefi boyuta 
indirgeniyor. Bu iki cümlede ikili gruplanabilir. 
Bu durumda metinsel birlik ve bütünlüğü bozan 
üçüncü cümledir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

Cevap C
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3. Paragraf genel olarak çocuğun beş yaşından 

itibaren kurallara uyma zorunluluğu geliştirdiği 

ile ilgili. Konu akışının bu yönde olduğu bu 

paragrafta, ikinci cümle anlamca konu dışında 

kalmaktadır: “Indeed, young children change 
the rules frequently and arbitrarily” = “Aslında, 

küçük çocuklar kuralları sıklıkla ve keyfi olarak 

değiştirirler.” Bu soru işlevsel olarak incelendiğinde 

ise ikinci cümlede paragrafın üçüncü ve dördüncü 

cümlelerinde geçen “he” ve “him” adıllarının 

atıfta bulunabileceği bir isim yoktur. Böyle bir isim 

birinci cümlede geçen “the child” ismidir. Doğru 

yanıt B olur.

Cevap B

4. Paragrafın genelinde öğretmenlerin öğrencileri 

hakkındaki bilgi edinmek istedikleri anlatılırken, C 

seçeneğinde geçen, “Bununla birlikte öğretmenler 

çocuğun hazır cevap olmasını sıklıkla terbiyesizlik 

olarak görürler” ifadesi paragrafın teması olan 

öğretmenin öğrenci ile ilgili bilgilere bakış 

açısından farklı bir konu olan öğretmenin çocuğun 

hazır cevaplılığına bakış açısına geçtiği için 

metinsel birlik ve bütünlüğü bozmaktadır. Doğru 

yanıt C seçeneğidir.

 assessment : değerlendirme

 quick response : hazır cevap

Cevap C
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5. Paragrafın ilk cümlesinde, kafein maddesinin 

bildiğimiz kahve, çay ve kakao gibi birçok bitkide 

oluştuğu belirtiliyor. İkinci cümlede ise, uyarıcı 

etkisi ve aroması nedeniyle bir çok toplumda, 

özellikle de meşrubatlarda, kafeinin düzenli 

olarak kullanıldığı söyleniyor. Üçüncü cümlede 

ise, meşrubattaki kafein muhteviyatının, kafeinin 

elde edildiği bitki türüne, kesim ya da öğütülme 

durumuna ve demlenme süresine göre farklılık 

gösterdiği ifade ediliyor. Dördüncü cümlede 

ise, “Gelişmiş ülkelerde, ilaç sanayi kafeini pek 

çok ilaç türünde kullanmaktadır” denilmiştir. Bu 

cümleye gelinceye kadar, ilk cümlede ana tema 

olarak ortaya atılan kafeinin hangi kaynaklardan 

elde edilmiş olduğu belirtilmiş ve özellikle de 

meşrubatlardaki kafein miktarları konusu üzerine 

konu sınırlanmıştır. Paragraf yazım teknikleri 

açısından olaya baktığımızda, yazım kurallarına 

uygun olarak yazılmış bir paragrafta cümlelerin 

genelden özele doğru giderek daralma göstermesi 

gerekir. Bu durumda, dördüncü cümle bu kuralı 

ihlal etmektedir. İşi sağlama almak adına bir de 

son cümleye bakalım: “Genel olarak, bir fincan 
kahve en çok kafeini, çay onun yarısından daha 
azını ve kakao çok daha azını içermektedir.” 
Bu cümlede sözü edilen çeşitli maddelerdeki 

kafein miktarları ile, üçüncü cümlede sözü edilen 

kafeinin çeşitli maddelerdeki miktarının çeşitli 

faktörlere dayandığı ifadesi arasında anlamsal bir 

bağ olduğu da açıktır. Bu durumda arada kalan 

dördüncü cümle paragrafın anlam bütünlüğünü 

bozduğundan, doğru yanıt D seçeneği olacaktır.

Cevap D
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6. İlk cümlede, bazı atletlerin müsabakalardan 

önce doğrudan vitamin ya da mineral takviyesi 

almalarının, onların performansını artıracaklarına 

inandıkları ifade edilmektedir. İkinci cümlede ise, 

“Genel olarak, dengeli beslenen aktif insanlar 
takviye olarak hiçbir vitamine gereksinim 
duymazlar” deniliyor. Üçüncü cümlede de 

“Bu inançlar bilimsel gerçeklere aykırıdır” 

denildiğine göre, ilk cümleyle üçüncü cümle 

arasında bir anlam bağı olduğu açıktır. Çünkü 

ilk cümlede, bazı atletlerin sahip olduğu bir 

inanışa yer verildiğini biliyoruz. Üçüncü cümlede 

ise bu inanışların bilimsel temele dayanmadığı 

vurgulanarak ilk cümleye atıfta bulunulmuştur. 

Öyleyse bu iki cümle arasında çok daha farklı bir 

yöne yönelme gösteren ikinci cümle konu akışını 

bozmaktadır. Bu durumda doğru yanıt B seçeneği 

olur.

Cevap B

7. Paragrafın ilk cümlesinde, “Beyninizi ışıklarla dolu 

bir ev olarak düşünün” deniliyor. İkinci cümlede 

ise, “Yüksek yağ diyetlerinin aynı zamanda 

Alzheimer hastalığı riski içerdiğini gösteren 

deliller de mevcuttur” deniliyor. Bu iki cümlenin 

anlam bakımından kapsamlarını incelediğimizde, 

iki cümleden birisinin konu akışını bozduğunu 

rahatlıkla düşünebiliriz. Hangi cümlenin konu 

dışında olacağına karar verebilmek için, üçüncü 

cümleye bakmak yeterli olacaktır: “Şimdi de 
birisinin ışıkları birer birer söndürdüğünü 
düşünün.” Görüldüğü gibi, ilk cümle ile üçüncü 

cümlede okuyucunun bir konuda hayal kurması 

istenmektedir. O halde ikinci cümle konu akışını 

bozan cümle olacağından, doğru yanıt B seçeneği 

olacaktır.

Cevap B
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8. İlk cümlede Sanayi Devriminin neden Fransa 

yerine İngiltere’de başladığına yönelik bir 

çok neden olduğu belirtilmiştir. İkinci cümle 

başındaki “in the first place” (= öncelikle) 
ifadesiyle, söz konusu olan bu nedenlerden 

ilkine değinilmiş ve İngiltere’nin daha büyük 

girişimleri finanse edebilecek gerekli paraya 

sahip olduğu vurgulanmıştır. Bu iki cümleye 

baktığımızda, bundan sonraki cümlelerde de söz 

konusu nedenlerin arka arkaya sıralanmasını 

bekleyebiliriz. Üçüncü cümlede “Sanayi Devrimi 

yalnızca ekonomik alanda değil aynı zamanda 

sosyal yaşantıda da köklü değişimlere neden 

olmuştur” deniliyor. Bu cümle Sanayi Devriminin 

öncelikle İngiltere’de başlamasının bir nedeni 

değildir. O halde iki ve üçüncü cümleler arasında 

bir uyumsuzluk söz konusudur. Hangi cümlenin 

uyumsuz olduğunu anlamak üzere sonraki 

cümleye bakarsak, bu cümlede “Bundan da ötesi, 

İngiltere’nin denizlerdeki üstünlüğü ticareti ve bu 

sayede de dolaylı olarak sanayiyi teşvik etmiştir” 
denildiğini görüyoruz. Bu cümlede de Sanayi 

Devriminin İngiltere’de daha önce başlamasının 

bir başka nedeni vurgulanmıştır. O halde üçüncü 

cümle konu akışının dışında kalmaktadır ve doğru 

yanıt C olmalıdır.

Cevap C
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9. Paragrafın ana tema cümlesi olan ilk cümlesinde 

bisikletin hak ettiği değeri görmediği vurgulanmıştır. 

İkinci cümlenin öznesi konumundaki “it” ilk 

cümlede geçen “bicycle” sözcüğünün yerine 

kullanılmıştır ve bu cümlede bisikletin bizi 

istediğimiz her yere götürebildiği ve dolambaçlı 

yollardan gitmektense, caddelerden rahatlıkla 

istediğimiz yere ulaşabileceğimiz ifade edilmiştir. 

Bu cümle ilk cümlede sözü edilen, bisikletin 

hak ettiği değeri alamayışını desteklemektedir. 

Üçüncü cümlede ise “Gençliğin caddelerden 
uzaklaştırılması yönünde sürekli çağrılar 
vardır – ama aslında olmaları gereken 
yer orasıdır” deniliyor. Bu cümle ana tema 

cümlesinde sözü edilen bisikletin hak ettiği 

değeri alamayışı ile hiçbir şekilde ilgili değildir 

ve C seçeneği doğru yanıt olacaktır. Dördüncü 

cümle konu çerçevesinde, dağ bisikletlerine ek 

olarak şimdi de şehir bisikletlerinin sağladığı 

avantajlardan söz etmektedir.

Cevap C

10. Paragrafın genelinde yarasaların uğursuz 

bir hayvan olmalarının dışında gerçekte 

insanoğlunun iyi bir arkadaşı olduklarını 

anlatılırken C seçeneğinde geçen, “Onlar 
bazen kanatlı fareler olarak adlandırılırlar 
ancak bu tamamen yanlıştır” ifadesi metinsel 

birlik ve bütünlüğü bozmaktadır. Doğru yanıt C 

seçeneğidir. Bu soru paragraf organizasyonu 

bakımından incelendiğinde bu seçenek dışındaki 

cümlelerin bağlaçlarla iyi örgülendiği görülecektir: 
“for a start … , for instance … , ... also …”

Cevap C


