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⇒PARAGRAFIN
KONUSU

B�r yazıda üzer�nde durulan kavram, varlık,
duygu ya da olay b�ze konuyu ver�r.  

Bu parçada    “yazar ne anlatıyor?” sorusunun
yanıtıdır. 

Ana düşüncey� bel�rlemede konuyu bel�rlemen�n
önem� büyüktür.

Paragrafın �lk cümles� genell�kle konu �le b�lg�ler
vereceğ� �ç�n �lk cümle bu tarz sorularda d�kkatle

okunmalıdır.
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⊕ Örnek Soru

Günlük yaşamımızdak� tüm mot�vasyonlarımız sosyal ve
ekonom�k çevrelerde var olup da b�zde olmayan uyaranlara
karşı gel�şmekted�r. Yakınımızdan b�r�, bankadak� hesabını
söylese onun sah�p olduklarını elde edeb�lme konusunda
mot�ve oluruz. Eğer gücümüz yetm�yorsa onu yok etmeye
çalışırız. Her �k� durumda da ortaya çıkan sıkıntılı durum,
b�z�m yaşama yönel�k mot�vasyonlarımızı artırır.

Bu parçanın konusu, aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A) Ekonom�n�n �nsan yaşamına etk�s�
B) İnsanla çevren�n etk�leş�m�
C) İnsanda mot�vasyonun kaynağı
D) Çevrede karşılaşılan sıkıntılar
E) Mot�vasyonu artırma yolları
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⇒PARAFRAFTA BAŞLIK
W W W . E D E B İ Y A T N O T U . C O M

Paragrafın başlığı, paragrafta ele
alınan konu hakkında �puçları
veren, konunun b�r kaç kel�mel�k
özet�d�r. 

Başlık paragrafın konusuyla
doğru orantılıdır.



⊕ Örnek Soru

Geçm�şten günümüze değ�n çoğu şa�r, tab�ata
önem verm�ş ve benzetmeye dayalı anlatımlarında
tab�attan en gen�ş anlamda yararlanmıştır. Ne var
k� ne âşığın aka aka den�zler oluşturan gözyaşları
ne de nerg�s gözlü sevg�l�n�n görünümü b�r araya
gelse günün b�r saat�ndek� Boğaz�ç� manzarasını
vermeye yetmez.

Aşağıdak�lerden hang�s� bu parçanın başlığı
olmaya en uygundur?

A) Ş��r ve Yansımaları                             B) Mısralarla Boğaz�ç�                    
C) Sanat ve Gerçekl�k                             D) Şa�r ve Doğa                      
                                           E) Ş��r�n D�l�
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⇒PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ

Ana düşünce, parçanın
�çerd�ğ� en genel yargıdır. ”
Yazar bu metn� n�ç�n yazmış?”
sorusunun cevabı b�ze ana
düşüncey� ver�r. Ana düşünce,
paragrafın yazılış amacıdır.

ÖNEMLİ

Düşünceler� genelden özele
doğru b�r anlatım varsa ana
düşünce paragrafın başında,
özelden genele oluşturulmuş
b�r paragrafta sonuç cümles�
ana düşüncey� ver�r.



⊕ Örnek Soru

Esk�den kend� okuyacağı k�taplara kend� karar veren ve böylel�kle zevk sah�b� oluveren
çocuklara şah�tl�k etmek daha kolaydı. Ş�md� çocuğu adına k�taplar seçen; okuyacağı
okulları, g�d�lmes� gereken kursları, g�yeceğ� kıyafetler�, ed�neceğ� arkadaşları, y�yeceğ�
y�yecekler� hatta sah�p olacağı mesleğ� bel�rleyen ebeveynler görüyoruz. Modern çağın
gerekl�l�kler�n� yer�ne get�rme, çocuklu b�r a�le olarak sosyal hayata adapte olma g�b�
sorumluluklarımızın olduğunu b�l�yorum. Ama unuttuğumuz b�r şey var k� o da
çocuklarımız �ç�n güvenl�, kal�tel�, sağlıklı b�r yaşam standardını yakalamaya çalışma
gayret�m�z�n onların hayal güçler�ne ket vurması.

Bu parçanın ana düşünces� aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A) Çocuk edeb�yatına ülkem�zde yeter� kadar önem ver�lmemekted�r.
B) Günümüz çocuklarının öz güven sorununun en öneml� neden� yet�şme tarzlarıdır.
C) Ebeveynler�n çocuk adına her şey� düşünüp karar vermes� çocuğun düş dünyasını
olumsuz    etk�lemekted�r.
D) Modern çağ, çocukların gel�ş�m�nde anne babalara çok öneml� roller yüklemekted�r.
E) Çocukların �stekler�n�n ertelenmes� onlarda kızgınlık ve bastırılmışlık duygusu
oluşturmaktadır.
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⇒PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE

Ana düşüncey� besleyen, �let�lmek �stenen mesajı destekleyen
cümlelere yardımcı düşünce den�r. 

Yardımcı düşünceler ana düşünceye göre daha ayrıntılıdır ve
amacı ana düşüncey� açıklamak, desteklemek ve gel�şt�rmekt�r. 

Yardımcı düşüncey� bulmaya yönel�k soruların kökler� olumsuzdur.



⊕ Örnek Soru

“B�r Dostluk Masalı”, ne olursa olsun en özel anlarında dostlarımızın yanında
olmanın önem�n�n altını ç�zerken b�r yandan da yardımseverl�ğ�n asla
karşılıksız kalmadığını aynı kurgunun �ç�ne başarıyla yed�r�yor. Her yaştan
okurun yüreğ�n� sımsıcacık duygularla dolduran, ç�z�mler�n gücüyle b�r şölen
sunan eser, �y�l�ğ�n olduğu yerde zamanın nasıl da yeteb�ld�ğ�n� gözler önüne
ser�yor. Ve âdeta okura şöyleseslen�yor: “İy�l�k yap, çantaya at.”

Bu parçada söz konusu k�tapla �lg�l� aşağıdak�ler�n hang�s�ne
değ�n�lmem�şt�r?

A) Yardımlaşmanın önem�n� sezd�rd�ğ�ne
B) Dostluk kavramını vurguladığına
C) Sam�m� b�r d�lle kaleme alındığına
D) Yed�den yetm�şe herkese seslend�ğ�ne
E) Görsel açıdan başarılı olduğuna
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DİKKAT
Bu t�p sorularda eş anlamlı ve

yakın anlamlı sözcüklere d�kkat
etmek ve cümlen�n tamamını

okumak öneml�d�r.



B�z� tak�p etmey�
unutmayın!!!
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