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SOLA AT SAĞA ÇEK TEKNİĞİ

KELİME 

ANLAM SES

1)Bilgi Bağı 
2)Mantık Bağı 
3)Kültür Bağı

Gerçek                Mecaz                            Yan 
Anlam                 Anlam                            Anlam 
(Tanım Anlam)

Bir sözcüğün gerçek anlamıyla  
bağlam anlamı arasındaki 
farktır.

-Ön sıra beni anladı. 

-Reçelle sütü dolaba koydum. 

-İşe alınmam için dün şirketle görüştüm. 

-Ben ezelden beridir hür yaşadım , hür yaşarım. 

-Birden kapandı birbiri ardına perdeler 
Kandilli, Göksu, Kanlıca , İstinye neredeler? 

-Bakımsızlıklarla göçüp gitmiş bir cihan,  
Mevsimler soğumuş, sular azalmış 
Buğday , Selçuklulardan kalan başak değil. 

-Nedir üç dört alın? Bir yurdun alnından boşansın ter. 

-Rastlamışım duvarda bir şair arkadaşa. 

-Deniz güzel, geceler güzel çeşmeler serin… 

-Bereket yağar tarlalara nisanda. 

-Gökten bir çift kanat süzüldü. 
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SOLA AT SAĞA ÇEK TEKNİĞİ

-Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. 

-İnsan yağmur kokan bir sabaha karşı 
Hatırlar bir gün bir camı açtığını. 

-Bu hayalde uyur Bursa her gece. 

-Gideriz, nur yolu izde gideriz 
Taş bağırda, sular dizde gideriz 
Bir gün akşam olur biz de gideriz 
Kalır dudaklarda şarkımız bizim. 

-Kolumuz tutarak sen istersen bizi çek  
İncinir düz caddede, dağda gezen ayaklar 

-Güç bela bilet aldım gişeden  
Yolculuk başladı Haydarpaşa’dan  
Hancı ne olur elindeki şişeden  
Birkaç yudum daha ver yavaş yavaş 

-Bir şilep sızıyor ıssız göklerden  
Belki Yeşilköy’de uçağa biniyorsun  

-Anadolu, tarihe adını altın harflerle yazmıştır. 

-Bu köy barajın yapılmasıyla sular altında kalacakmış. 

-Bilir misin köylerde akşam olunca  
Çekilir el ayak ortalıktan 

-Saadet benziyor boş bir seraba  
Düşüyor her seven gönül azaba 

ÖRNEKLER 
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TEŞBİH (BENZETME) ,İSTİARE (DEYİM AKTARMASI)

*Zayıf olan güçlü olana benzetilir. 
*Teşbihte mecaz yoktur. 
*Teşbihin asıl amacı anlamı kuvvetlendirmesidir. 

-Senin yanındayken, avuçlarımda  
Suda sabun gibi eriyor zaman  

-Gül yüzlü bir afetti ki , her busesi lale  
Girdik zaferin koynuna , kandık o visale. 

-Yaşayan bir köpek olmaktansa ölü bir aslan olayı tercih ederim. 

*Teşbihin kısaltılmışıdır. 
*Benzeyen kelimesiyle açılır. 
*Doğadan     doğaya  
*Doğadan     insana 

-Şu karşıki bayırda verdim kuzuyu kurda, 
‘’Suna’’mın başka köye gelin gittiği akşam  

-‘’Çatma , kurban olayım , çehreni ey nazlı hilal!’’ 

-Her sabah başka bahar olsa da ben uslandım  
Uğramam bahçelerin semtine gülden yandım. 

-Can kafeste durmaz uçar , 
Dünya bir han konar göçer  

-Karıştır çayını zaman erisin  
Köpük köpük , duman duman erisin 

-Kurban olam , kurban olam  
Beşikte yatan kuzuya  

GÜNÜN SORUSU: Tren homurdanarak ayrıldı İstanbul’dan. 

TEŞBİH (BENZETME) 

İSTİARE (DEYİM AKTARMASI 
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                     KİNAYE DEĞİNMECE 

*Bir cümlenin hem gerçek hem  
mecaz kapısından geçmesidir  
ancak yoğun olarak mecazı kast 
etmesi durumudur. 

-Şu karşıma göğüs geren  
Taş bağırlı dağlar mısın? 

-Bulamadım dünyada gönüle mekan 
Nerede bir gül bitse etrafı diken. 

-Dadaloğlu’m der ki belim büküldü 
Gözümün cevheri yere döküldü. 

-Kadının gülmesi evin huzurudur. 

-Ateş düştüğü yeri yakar. 

-Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. 

-Bir güzelin aşığıyım erenler. 

GÜNÜN SORUSU: Damlaya damlaya göl olur. 
Cevabı yorumlara yazmayı unutmayın.

GERÇEK KAPISI                                                   MECAZ KAPISI 
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TEVRİYE (ÇOK ANLAMLILIK)

*Bir sözcüğün yakın anlamını söyleyip uzak anlamını kastetmektir. 
Kinayeden farkı sözcüklerden her ikisinin de gerçek anlamlı olmasıdır. 
ÖRNEKLER 
-Sarımsak da acıdır ama her eve lazım bir dişi  

-Gül yağını eller sürülür çatlasa bülbül. 

-Gözlerinden yana değil, ateşten yana bedenim. 

-Ulusun , korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar? 

-Ak gerdanına bir de ben gerek. 

-Güzellerde vefa olmaz demek yanlış ey Baki, 
Olur vallahi billahi hemen yalvarı görsünler 

-Koyup kaldırmada ikide birde  
Kazan devrildi, söndürdü ocağı 

-Bana kelp demiş Tahir Efendi 
İltifatı bu sözde zahirdir 
Maliki mezhebim zira  
İtikadımca kalp tahirdir 

GÜNÜN SORUSU 
Şiir, bir cennet bahçesidir 
Şairler orada dolaşır saf saf  

Cevapları yorumlara yazmayı unutmayın
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21 GÜNDE PARAGRAF KAMPI 6.GÜN  
  
                 ‘’CÜMLE YORUMU’’

1)Neden-Sonuç Cümlesi: Yargılarından her ikisinin de gerçekleştiği bağıntı cümlesidir. (+,+) 
ÖRNEK:Yağmur yağdı evde kaldık. 

2)Amaç-Sonuç Cümlesi: Yargılarından yalnızca birinin gerçekleştiği bağıntı cümlesidir. (+,-) 
(-,+) ÖRNEK: Yağmur için duaya çıktık. 

3)Şart-Sonuç Cümlesi: Yargılarından her ikisinin de gerçekleşmediği bağıntı cümlesidir. (-,-) 
ÖRNEK:Yağmur yağdığı takdirde evde kalırız. 

4)Hayıflanma:Kişinin kendisinden şikayet etmesi. 
Biraz daha çalışsaydım sonuç böyle olmayacaktı. 

5)Kanıksama Cümlesi: Değiştirilemeyecek bir durumu kabul etmek. 
Ne yapalım , burada işler böyle yürüyor. 

6)Sayıp dökmeye yer vermek: Düşüncelerin peş peşe dile getirilmesidir. 
Ne var ne yok hepsini söylemek. ÖRNEK: İstanbul’un güzellikleri saymakla bitmez: 
Topkapı Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Ayasofya mutlaka görülmelidir. 

7)Nitel anlamlı cümle: Varlığın sayılamayan ve ölçülemeyen özelliklerini veren 
cümledir. İçeri girdiğimizde ferah bir salon karşıladı bizi. 

8)Nicel anlamlı cümle: Varlığın sayılabilen ve ölçülebilen özelliklerini veren cümledir.  
İçeri girdiğimizde geniş bir salon karşıladı bizi. 

9) Biçem cümlesi: Üslup cümlesidir. NASIL ANLATIYOR? Yalın, ağdalı, açık,duru 

10)İçerik cümlesi: NE ANLATIYOR? sorusuna cevap verir. 

11)Karşılaştırma cümlesi: EN, PEK, DAHA, ÇOK, KADAR 
Benden daha güzel konuştu. 
Burası cennet kadar güzel bir yer. 

12)Kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır. 
-ÖZNEL CÜMLE: Kişiden kişiye değişen yargıdır. 
-NESNEL CÜMLE: Kişiden kişiye değişmeyen yargıdır. 

13)Yadsıma cümlesi: Yaptığı bir işi , söylediği sözü veya tanık olduğu bir şeyi yapmadığını , 
bilmediğini söylemek , inkar etmek. 
Olayların sorumlusu ben miyim? 
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14) Doğrudan aktarım cümlesi: Cümleyi kişinin ağzından çıktığı gibi vermektir. 
Babam: ‘’ Eve dön!’’ dedi. 

15)Dolaylı anlatım cümlesi: Kişinin cümlesini değiştirerek vermektir.  
Babam eve dönmemi söyledi. 

16)Tanım cümlesi: Bu nedir?sorusuna cevap veren cümledir. İnsan düşünen bir canlıdır. 

17)Saptama cümlesi: Verilen cümlede bir durumu belirgin kılmak, tespit etmek esastır. 
Ece’nin bu yıl ki başarısı aile ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. 

1)ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM  
-Hikaye etme tekniği kullanılır.  
-Olay, yer ve zaman ekseni hakimdir. 

2)BETİMLEYİCİ ANLATIM 
*Kelimelerle resim çizme durumu hakimdir. 
*Herhangi bir olaya ihtiyaç yoktur. 
*Anlatılanlar adeta gözümüzde canlanır. 

3)TARTIŞMACI ANLATIM 
Yazar okuyucusuyla konuşmuyormuşçasına bir hava sergiler. 
? fazlaca yer alır. 
Yazarın asıl amacı okuyucunun fikrini değiştirmektedir. 

4)Açıklayıcı Anlatım  
*Bilgi verme esastır. 
*Tanımlamalara yer verilebilir. 
*Doğrudan anlatım cümlelerine yer verilebilir. 

5)Mizahi Anlatım  
Güldürü esastır. 
Yer bazen güldürürken düşündürme yolunu da seçebilir.

21 GÜNDE PARAGRAF KAMPI 7.GÜN  
  
                 ‘’ANLATIM BİÇİMLERİ’’ 
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*Günlük hayatta görmediğimiz kavramlara yer verilir. 
*Cinler, periler , devler paragrafta kullanılır.  

OKU ELE YÖNTEMİ  
DİKKAT: Sakın ama sakın metnin tamamını okuyayım deme! 

PARAGRAF 

     ELE 

     ELE 

Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

A)OKU  B)OKU C)OKU D)OKU  E)OKU 

Teknik: Yapılması gereken ilk şey , paragrafın konusunu ve ana düşüncesini belirlemektir. 

1)Boşluk Paragrafın Başındaysa                                                      ……………… 
1-Getirilecek cümle genel bir yargı taşımalıdır. 
2-Getirilecek cümle konuyu genel hatlarıyla vermelidir. 
DİKKAT:*Boşluktan önceki ve sonraki cümlelerde kullanılan sözler dikkate alınmalıdır çünkü  
Paragrafı oluşturan her cümle birbiriyle ilişkilidir.

                     21 GÜNDE PARAGRAF KAMPI 8.GÜN  
  
 ‘’PARAGRAFTA ÇIKARILAMAZ?DEĞİNİLMEMİŞTİR?SÖYLENEMEZ?ULAŞILAMAZ? SORULARI’’ 

                     21 GÜNDE PARAGRAF KAMPI 9.GÜN  
  
                    ‘’PARAGRAFTA BOŞLUK DOLDURMA SORULARI’’ 



2-Boşluk Paragrafın Ortasındaysa  
-İlk olarak kendinden önceki cümlenin açıklamasına bakılmalıdır. 
AKLINIZDA BULUNSUN! 
Bu bölümde örneklemeler , benzetmeler , karşılaştırmalar bulunabilir. 

3-Boşluk Paragrafın Sonundaysa  

-Bu bölümün sonuç bildirdiği unutulmamalıdır. 
-Getirilecek cümle anlatılanlardan sonuç çıkarır veya bir olayın bitişi verilir. 

                       21 GÜNDE PARAGRAF KAMPI 10. GÜN  

     PARAGRAFTA ANA FİKİR (ANA DÜŞÜNCE) NASIL BULUNUR? 

*Ana fikir okuyucuya verilmek istenen mesajdır. Şiir için de aynı durum söz konusudur. 
*Paragrafta ana fikrin temel özellikleri şunlardır: 

-Verilmek istenen asıl iletidir. Bu bir bilgi , fikir ya da duygu olabilir. 

-Ana fikir metinden çıkarılması gereken derstir. 

-Bu metin hangi amaçla yazılmıştır? 

-Bu metinde okuyucuya verilmek istenen mesaj nedir?Sorularına cevap alırız. 

                             21 GÜNDE PARAGRAF KAMPI 11.GÜN  
    PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE BULMA YOLLARI NELERDİR? 
- Bulmaca tipi sorular: 
-  ! Paragraf uzun seçenekler kısaysa öncelik daima seçenektedir. 
-  ! Şıklardaki cümlelerde anahtar sözcük aranır. 
- Bu paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? 
- Şıklarda soru cümleleri olduğu için dil bilgisi yeteceğini konuştur :) 
- Soru zarflarına  
- Soru zamirlerine  DİKKAT 
- Soru sıfatlarına  
*Yardımcı düşünceler paragraftaki ana düşünceyi destekleyen diğer düşüncelerdir. 
*Paragrafta yardımcı düşüncenin temel özellikleri şunlardır: 
-Ana düşüncenin daha iyi açıklanmasını sağlar. 
-Ana fikir bir taneyken yardımcı düşünce birden fazladır. 
-Ana düşünceyi destekler. 
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-Olumsuz soru kökleriyle karşımıza çıkar. 
Nasıl değişimler var? 
Olumsuz yönleri nelerdir? 
Nasıl etkilemiştir? 

Soru: Bu paragrafta tanıtılan kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir? 
-Mantıklı 
-Özgün 
-Mütevazi 
-Hoşgörülü 

                              21 GÜNDE PARAGRAF KAMPI 12.GÜN  
                            PARAGRAFTA KELİME BİLGİSİ ÖLÇME  
1-Harmoni: *Uyum , düzen , ahenk. 
Romandaki kelimeler harmoni oluşturuyordu. 
2-Zül: *Alçalma , düşkünlük  
*Ayıplanacak şey  
-Böyle bir şiirden bahsetmek benim için zül , şairi için de bir şereftir. 
3- Netameli: *Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan , tekin olmayan. 
-Artık yürüyelim , bir an önce çıkalım şu netameli yerden. 
*Başına sık sık koza gelen : Bu belalı , bu netameli adam senden af diler mi? 
4- Gotik sanat:Temel özelliği sivrilik olan , Rönesans’a kadar Avrupa’da gelişen sanat ve 
mimarlık üslubu. 
5-Ketum : * Ağzı sıkı  
-Ne kadar da ketumdur katlandığı acıları asla sergilemez. 
6-Müptela: * Bağımlı 
-Kumara müptela  
*Tutulmuş - vereme müptela 
*Aşık, vurgun  
7-Metamorfoz: Başkalaşma 
8-Mütemadiyen: Ara vermeden , sürekli .Mütemadiyen ders çalışıyordu. 
9-Namütenahi : Sonsuz, ucu bucağı olmayan. 
Gökyüzü namütenahi açılıyordu. 
   
                          21 GÜNDE PARAGRAF KAMPI  13. GÜN  
                                 PARAGRAFTA KELİME BİLGİSİ 
1-Aymaz = Gafil : Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan , sezmeyen (kimse), 
gözü bağlı  , gafil , bilgisiz 
-Ben gafil bir kız değilim 
2-Müşfik: *Sevecen  
-Annem müşfik aferinlerle saçlarımı okşadı. 
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3-Muttarit=Tekdüze: Değişmeksizin düzenli, aynı biçimde tekrarlanan sürüp giden. 
-Çocuk , tekdüze bir sesle çabuk okuyordu. 
4-Ültimatom: Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı 
koymaya yer bırakmaksızın tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota. 
5-Ütopya: Gerçekleştirilmesi imkansız tasarı veya düşünce. 
6-Öykünme: Taklit. 
Gangster filmleri çoklukla gençler arasında öykünme isteği uyandırır. 
7-Nevi şahsına münhasır: Kendine özgü davranış ve karakteri olan kimse. 
8-Elzem: Çok gerekli , vazgeçilmez. 
9-Muteber: Saygın , itibarı olan , hatırı sayılır , sözü geçer. 
-Selanik’in en varlıklı, en muteber en güzide ailelerinden sayılıyor. 

                         21 GÜNDE PARAGRAF KAMPI 14. GÜN  
                          DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI  

Tanımlama: Bu nedir? SORUSUNA CEVAP VERİR. 
Bir insanı , bir eseri , bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla 
inceleme işine tenkit denir. 
Örnekleme: *Örnekleme bir somutlama yoludur. 
*Bir düşüncenin doğruluğunu kanıtlamak, düşünceyi desteklemek için anlatılan konuyla 
ilgili örneklerin yazıda sıralanmasıdır. 
-Yazarlar , ayırt edici yönleriyle ön plana çıkar. ‘’Akşam’’ denince Ahmet Haşim’in 
‘’rüya’’ denince Tanpınar’ın akla gelmesi gibi. 
Karşılaştırma: ‘’EN’’ ‘’PEK’’ ‘’DAHA’’ ‘’ÇOK’’ 
-Söz uçar , geçicidir; yazı ise kalır. 
Tanık Gösterme: Doğrudan veya dolaylı anlatım yoluyla alıntılama yapmadır. 
Yahya Kemal , Türkçe için : ‘’Türkçe ağzımda annemin ak sütüdür.’’ diyor. 
Sayısal Verilerden Yararlanma: Araştırma sonuçlarının , istatistiksel verilerin metinde 
kullanılmasıdır. 
25 bin - 950 bin ton - 6 milyon 
Benzetme: Bir varlık ya da kavramın, nitelikçe kendisinden kuvvetli olan başka bir 
varlık ya da kavrama benzetilerek anlatılmasıdır. 
-İnci gibi dişlere sahipti. 
Somutlama: Soyut durumların somut sözcüklerle belirgin hale getirilmesidir. 
-Somutlama benzetmeden faydalanılarak da yapılabilir. 
*Umut, zifiri karanlıkta kalan gönüller için parlak bir mum alevidir. 
ÖDEV: Plinius; ‘’ Herkes kendisi için bir derstir, yeter ki insan kendini yakından 
görmeyi bilsin.’’ der. Benim yaptığım bildiklerimi söylemek değil, kendimi öğrenmektir; 
Başkasına değil kendime ders veriyorum. Bu cümlede düşünceyi geliştirme yollarından 
hangisi veya hangileri kullanılmıştır? 
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                               21 GÜNDE PARAGRAF KAMPI 15. GÜN  
                          PARAGRAFTA İKİ CÜMLEYİ BİRLEŞTİRME 
*Sözcüklerin söz dizimindeki konumlarına dikkat edilir.  
*Yeni cümleye kendimizden kesinlikle bir şey katılmaz. 
*Cümledeki anlamı bozmayacak şekilde bağlaçlar , edatlar kullanabiliriz. 
*İki cümlenin vermek istediği mesaja dokunmadan tek bir cümle altında toplamamız 
istenir, burada önemli olan iki cümlede de geçen ifadeleri kullanmaktır. 
*İki cümleyi birleştirirken bağlaçlar , edatlar ve fiilimsilerden yararlanılır. 
*Tekrar edilen ifadeleri bir daha kullanmamıza gerek yoktur! 

ÖRNEK: I.cümle……………………………… 
                 II.cümle…………………………….. 
                 Cevap: ? 
                 Bu cümlenin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden  
                 hangisidir? 
                 I.cümle: Yaşar Kemal, sanat yaşamına şiirle başladı. İlk şiiri , Adana’da           
                 yayımlanan Görüşler dergisinde çıktı. 

                II.cümle: Folklor araştırmaları , fıkra , röportaj , öykü , roman , tiyatro ve      
                senaryo türlerinde eserler verdi. 

                              21 GÜNDE PARAGRAF KAMPI 16. GÜN  
                       PARAGRAFTA YER DEĞİŞTİRME SORULARI 

-Her zaman baştan sona gidilir. 
-Giriş cümlesi ; çünkü, bunun gibi tarzı ifadelere yer vermemeli. 
-Giriş cümlesi eğer yanlış yerdeyse onun olduğu cümleye gidilir. 
-(I.cümlenin geçtiği ifadelere bakılır.) 
-Eğer I.ccümle giriş cümlesiyse I.şıklarda elenir. II. ile aralarındaki anlam ilişkisine 
bakılır.Bağlantının koptuğu yerde yer değişimi yapılır. 
-Sözcüksel bağ mutlaka olmalı. 
-Mesela , I’den sonra II gelebilir mi? Bu kontrol edilmeli. 

*  I .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
   II.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
   III .  .   . .  .  .  .  .  . 
   IV .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Parçanın anlamlı bir bütün oluşturması için numaralanmış cümlelerden hangi ikisi 
yer değiştirmelidir? 

A) I ve II        B) II ve III      E) VI ve V 

C) III ve IV     D) III ve V 
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                                       PARAGRAFA CÜMLE EKLEME 
*Cümleler arasında anlamsal bağ mutlaka  olmalıdır. 
————————— I. 
————————— II. 
————————— III. 
————————— IV. 
————————— V 
SORU TİPİ: 
*Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisine ……………….. cümlesi getirilebilir? 
                     ‘’                                  hangisinden önce ………………..  cümlesi getirilebilir? 
                     ‘’                                  hangisinden sonra……………….  cümlesi getirilebilir? 

1.Adım -  Önce soru kökü okunur verilen cümlenin mesajı çıkarılır. 
2.Adım -  Verilen paragraftaki anlam ilişkisine dikkat edilmeli , kelimelerin birbiriyle 
ilişkisinin koptuğu yere verilen cümle getirilebilir. 

                              21 GÜNDE PARAGRAF KAMPI 18. GÜN  
                       PARAGRAFTA ANLAM AKIŞINI BOZAN CÜMLE  

DİKKAT: Giriş cümlesinin özelliklerini taşıyan cümleler dahi diğer cümlelerle bağlantılı 
değilse akışı bozar. 

*  I ———————— 
   II ———————— 
   III ———————— 
   IV ———————— 
   V ————————- 
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi paragrafın anlam akışını bozmaktadır? 

SORU: Cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? 

TEKNİK:  
*Parçanın bütününde anlatılan konu tespit edilir, bu tespit edilen düşüncenin dışına 
çıkan şık cevabı oluşturur. 
*Bağlaçlara dikkat edilmelidir. 

SAĞLAMA TEKNİĞİ: Diyelim ki cevabın 3.cümle olduğunu düşünüyoruz , o halde 2 ve 
4.cümlenin birbiriyle uyumuna bakarız cevabı bulmuş oluruz. 
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                                   PARAGRAF SIRALAMA SORULARI 
              TEKNİK  
1.ADIM: Verilen paragrafın giriş cümlesi belirlenir.(Giriş cümlesi genel bir yargı içerir 
ve bağlaçlarla başlamaz.) 
2.ADIM: Giriş cümlesi sabitlendikten sonra cümlelerin birbirleriyle anlam ilişkisine ve 
tamlama gruplarına dikkat edilerek cümleler birleştirilir. 

I.Bu kavramlar etrafında seçilen kelimeler , yaratılan imgeler şiirin anlam evrenini 
belirlemiştir. 
II. Necip Fazıl’ın şiirlerinde yaşam, kendisini var eden ve düzenleyen bütün unsurlarıyla 
yer alır. 
III.Bunun nedeni bireyin yaşadığı trajedidir. 
IV. Necip Fazıl’ın şiir serüveni içinde , varlığın anlamını aradığı belli başlı kavramlar 
vardır. 
V. İnsan , zaman , inanç , hakikat , Allah , akıl , düşünce , ayna şairin yaratıcı sürecin her 
döneminde ısrarla işlediği temel kavramlardır. 
SORU TİPİ: Verilen cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak bir biçimde sıralandığında 
hangisi baştan ikinci olur?hangisi sondan üçüncü olur? 

                              21 GÜNDE PARAGRAF KAMPI 20. GÜN  
                            PARAGRAFTA KESİN YARGI SORULARI 

*Öznelliğe asla yer yoktur. 
*Karşılaştırmaya sık sık başvurulur. En, pek, daha, çok, ise, gibi 
*Sayısal veriler varsa işlevine dikkat edilmeli. 

SORU TİPİ  
Bu cümlelerden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? 

TEKNİK: I.ADIM: Verilen cümleye nesnel yaklaşılmalıdır. 
                  II.ADIM: Metinde tarihsel ifadeler, karşılaştırmalar, sayısal veriler varsa    
                                    bunların altı çizilmelidir. 
SORU: *Sinemamıza dışarıdan, bir yabancının gözüyle de bakabilen ve İtalyan 
sinemasında bir dönemin en iyi üç yönetmeninden biri gösterilen Ferzan Özpetek, film 
festivallerini sinemanın sevenleriyle buluşması olarak değerlendiriyor. 

ÖDEV: *Bilge düşünce , zirvede bir süre kaldıktan sonra ineceğini bilmektir. Star 
oyuncular zirveyi satın alamazlar , sadece kiralayabilirler.Ömür boyu zirvede kalacağını 
düşünen oyuncular çok büyük travmalar yaşar. Çünkü zirve satılık değil kiralıktır. 
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                                   PARAGRAFI İKİYE BÖLME  
 SORU TİPİ  
Yukarıdaki paragraf ikiye bölünmek istense ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar? 

DİKKAT: Oysa , bence , işte bu sebeple gib ifadelerle başlayan seçenekler elenmelidir. 

TEKNİK  

I.ADIM: Giriş cümlesinin özelliklerine dikkat edilmelidir. 
II.ADIM: Bağlaçlarla başlayan cümleler muhakkak elenmelidir.(çünkü, demek ki ,fakat) 
III.ADIM: Önce biçim sonra anlam ele alınmalıdır. Paragrafta bakış açısının değiştiği   
                   yer bulunmalıdır. 

                          

(I) Dedem, bundan elli altmış yıl önceki bayramlarda aile ziyaretlerinin şimdiye göre 
daha çok gerçekleştirildiğini söyledi.(II) Bayramda aile , komşuluk ve akraba 
ilişkilerini güçlendiren geleneklerin uygulandığını da ekledi.(III) Günümüzde yoğun 
iş temposu ve stresi altında çalışan insanlar , bayram tatillerini fırsat bilerek 
kafalarını dinleyecekleri sakin ortamları tercih ediyorlar.(IV) Bu tercih , bayram 
geleneklerinin unutulmasına yol açıyor. (V)Ayrıca akraba ziyaretlerini de azaltıyor. 
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