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PARAGRAF İÇERİK -  YARDIMCI DÜŞÜNCE

➜➜ Paragraflarda, ana düşünceyi destekleyen, ana düşüncenin daha iyi anlaşılması-
nı sağlayan yardımcı düşünceler söz konusudur.
➜➜ Paragraftaki ana düşünce bir taneyken yardımcı düşünce birden fazla olabilir.
➜➜ Yardımcı düşüncenin ana düşünceden farkı, metnin bütününü kapsamaması, pa-
ragrafın tamamını özetlemekten uzak olmasıdır. 
➜➜ Paragrafta verilen ayırtılar, yardımcı düşünceler arasında akla uygun bir iliş-
ki kurarak seçenekleri doğrulamak ya da çürütmek yargı çıkarmak demektir. Bir 
paragraftan birçok yargı çıkarılabilir. Bu yargılar ya birkaç ayırtıya ya da bir 
yardımcı düşünceye dayanabilir. Kimi sorularda da paragrafta verilenler arasın-
dan hangisine değinilip değinilmediği sorulmaktadır. 



Örnek:

➜➜ Doğu Karadeniz kırsal bölgesine ilk kez gidenler, özellikle turistler, gördükleri ufak 
tefek ahşap yapıları, çocukların oynadıkları ağaç evlere benzetirler. Serender 
adı verilen bu yapılar aslında ev değil, yiyecek saklamak amacıyla yapılmış yerler-
dir. Ahşap çatmayla yapılanı da var, boğaz geçmeyle yapılanı da; kerestesi çam 
olan da var, kestane olan da... Bu çeşitliliğe karşın serenderler aslında basit bir 
mimariye sahiptir. Bunlar toprağa çakılı dört ayak üstüne oturtulmuştur. Yiye-
cekleri kemirgenlerden korumak için yerden iki üç metre yüksekte inşa edilen bu 
yapıların, iş bittikten sonra toplanıp kaldırılabilen merdivenleri vardır. Ayrıca 
yiyeceklerin havadar bir ortamda, bozulmadan saklanabilmesi için bir dizi küçük 
oymalı penceresi bulunur.



Örnek:

Bakarsınız sıradan bir insandır. Yükseköğrenim görmemiş, doktora yapmamış, yurt 
dışında yaşamamış, dünyayı dolaşmamıştır. Ama yaşama bakışına, olaylara yaklaşı-
mına, bilgisine, görgüsüne, değerlendirmelerine hayran kalırsınız; gerçek bir aydın-
dır. Bağnazlıktan uzak, düşüncelere saygılı, irdelemeyi, tartışmayı, değerlendirmeyi, 
paylaşmayı bilen, toplumsal konulara kişisel çıkarları açısından bakmayan, insanla-
ra sevgiyle, anlayışla yönelen bir insan... 
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen kişinin özelliklerinden biri değildir? 
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PARAGRAFIN YANIT OLDUĞU SORU CÜMLESİNİ BULMA:

➜➜ Bu tip sorularda paragrafın giriş cümlesi, parçanın hangi soruya cevap olduğuna 
dair önemli ipuçları içerir. Bu yüzden parçanın ilk cümlesine dikkat edilmelidir. 

➜➜ Paragrafın konusunun ve bakış açısının doğru belirlenmesi, sorunun da doğru ya-
nıtlanmasını sağlar.

➜➜ Mantığa uygun olan soru cümlelerinin yanıtı paragrafın bütününü verir.

➜➜ Parçada, bu tip soru cümlelerini paragrafa bağlayan anahtar sözcükler bulunur.
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PARÇADAN ULAŞILABİLEN / ÇIKARILABİLEN / PARÇA 
İÇİN SÖYLENEBİLEN YARGI:

➜➜ Bu tip sorular, kimi kaynaklarda yardımcı düşünce başlığı altında verilir. Biz bu 
başlık altında almayı uygun gördük. 

➜➜ Bu sorularda seçeneklerdeki yalnızca bir bilgi parçada yer almaktadır. Bu yüzden 
parçada aradığımız bu bilgidir. 
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