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1. Bu paragrafta İstanbul’un 1453’te fethinden sonra 
yapılan camilerden ve onların süslenmesi için 
kullanılan çinilerden söz ediliyor. İkinci cümledeki 
“these mosques” sözü onu birinci cümleye, dördüncü 
cümledeki “These” ise onu ikinci cümledeki “tiles” a 
bağlıyor. Arada kalan üçüncü cümle yapısal olarak 
ne 2’ye ne de 4’e bağlanabiliyor. Yapısal bağı 
olmayan cümlelerin anlamsal bağı da olmuyor.

Cevap: C 

2. Bu paragrafın konusu matematik. Ahmet-he 
ilişkisine göre ilk cümledeki matemathics sözcüğü 
ile 2 ve 3. cümledeki “it” ile bu paragrafın gerçek 
son cümlesindeki “Mathematics” sözcüğü arasında 
yapısal ilişki var. Son cümlede de “it” olması mutlaka 
gerekmez, çünkü ilk ve son cümle aynı şeyi söyler, 
kuralı burada “it” yerine “mathematics” sözcüğünün 
de kullanılabileceği anlamına gelir. Paragraftaki 
son cümle matematikten değil, modern okulların 
matematik sınıflarından söz ediyor. O nedenle farklı 
cümle odur.

Cevap: E 

3. Bu paragrafın konusu fabrikaların makinalarını 
soğutmak için nehir ve göllerdeki suyu kullanması 
sonucu ortaya çıkan ısı kirliliği. 2, 3 ve 5. cümlelerde 
bu olay ayrıntıları ile anlatılıyor. Dördüncü cümle ise 
burada ısı kirliliğinin önlenmesi için yeni metotlar 
bulunmalıdır, dendiği için anlam akışını bozuyor. 

Cevap: D 

4. Ahmet-he’ye göre paragrafın ilk dört cümlesi 
arasında “oceanographers - they - they - they’, 
şeklinde yapısal bağ var. Bu bölüm sorularında bir 
cümledeki devamında virgül alan bir bağlaç onu 
önceki cümleye bağlayamadığı için aslında yanlış 
seçeneği gösterir. Burada da “in fact” ve “indeed’in 
eş anlamlısı “actually” de yanlış cümle oluşturmak 
için kullanılmaktadır. Beşinci cümlede, “Aslında 
kirlenen yalnız denizler değil, nehir ve göller de.”, 
deniyor. O nedenle farklı cümle budur.

Cevap: E 

ÇÖZÜM - 1



www.pelikanyayinevi.com.tr

ÇÖZÜM - 1
ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN CÜMLE

5. “Kömür nedir? Yer altına nasıl gelmiştir?”, diye iki 
soruyla başlayan bu paragrafta bu sorulardan sonra 
bir cevabın olması beklenir. Bu cevap, “Kömür 
madenciliği her zaman zor ve tehlikeli olmuştur.”, 
cümlesi olamayacağına göre üçüncü cümle farklı 
oluyor. İlk iki sorunun cevabı, “Kömür milyonlarca 
yıl önce ölmüş olan bitkilerin kalıntılarıdır.”, diyen 4. 
cümle oluyor.

Cevap: C 

6. Bu soruda da bir önceki sorudakine benzer bir 
durum var. İlk cümlede kimse konuşmayı nasıl 
öğrendiğimizi gerçekten bilmiyor, deniyor. 3, 4 
ve 5. cümlelerde bu bilinmeyen şey hakkındaki 
düşünceler anlatılıyor. 3. cümlenin öznesi olan 
“Some” ile 4. cümlenin öznesi “Others” arasında 
yapısal bağ da var. 2. cümlede ise bazı insanların 
konuşmalarını etkileyen rahatsızlıkları olduğu 
söyleniyor. Farklı cümle budur.

Cevap: B 

7. Burada yine dil öğrenme ile ilgili bir paragraf var. İlk 
üç cümlede, “Bazı insanlar yabancı dil öğrenmek 
küçük yaşlarda daha kolay olduğunu söylüyor. Ne 
de olsa hepimiz bebeklikte farkında olmadan bir dil 
öğreniyoruz. Bundan dolayı ana okulları çocukları 
yabancı dille tanıştırıyorlar.”, deniyor. 4. cümlede 
“Bazı insanların yabancı dili diğerlerinden daha 
kolay öğrendiği unutulmamalıdır, deniyor. Son 
cümlede ise “Kuramsal açıdan bu harika bir plan 
ancak sonuçlar umulduğu kadar başarılı olmadı.”, 
deniyor. Farklı cümle 4. Çünkü 5. cümledeki “This 
plan” sözcüğü ile 3. cümlede sözü edilen ana 
okullarının yabancı dil öğretme girişimi arasında 
bağ var.

Cevap: D 
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8. Yine Ahmet-he ilişkisi ile çok kolay çözülen bir 
soru. Konu Hollandalı ressam Vermeer. Ancak 
ikinci cümlede ondan eser yok. 3. cümlede ise “his 
pictures” var. Son iki cümlede de onun resimlerinden 
söz ediliyor. Farklı cümle 2 oluyor.

Cevap: B 

9. Bu parçada Kaliforniya’nın yeni fikirleri ile ünlü 
olduğundan söz ediliyor ve yapılan buluşlardan 
örnekler veriliyor. O nedenle 3. cümle geçmiş 
zaman (were), ama 4. cümle öyle değil. Burada 
bir buluştan da söz edilmiyor. Son cümlede ise 
çekirdeksiz karpuzun da orada bulunduğu “was” 
geçmiş zaman fiili ile anlatılıyor. 

Indeed bağlacı bu 5 cümlelik paragrafta 3 kez 
kullanılmış. Bu kadar fazla kullanılmış olması 
bunlardan en az birinin fazla olduğu anlamına 
da gelir. Indeed, daha önce de söylediğimiz gibi 
“in fact” ve “actually” gibi bu bölüm sorularında 
yanlış seçeneği göstermek için sık kullanılır. Yanlış 
olduğunu anlamak için, içinde geçtiği cümlenin bir 
önceki cümle ile benzer bir şeyi daha vurgulu olarak 
söyleyip söylemediğine bakılır. Burada ilk ve son 
“indeed’ler buna uyuyor. Dördüncü cümledeki ise 
“surprised” olumsuz bir kavram olduğu için doğru 
olmuyor.

Cevap: D 

10. Burada insanın uzay araştırmaları tarihi ile ilgili 
bir kitaptan söz ediliyor. Ahmet-he’ye göre bütün 
cümleler yapısal olarak birbirine bağlı. Paragrafta 
kitapta neler olduğu sırasıyla anlatılmış. Yani nasıl 
başladığı ve nasıl bittiği söylenmiş. O nedenle ikinci 
cümlede, kitap eski Yunanlıların ilk gözlemleri ile 
başlıyor, deniyor. 3. cümlede “Ve bu yüzden dünyada 
yaşamın nasıl başladığı konusunda merakımızı 
uyandırıyor.’, deniyor. Buradaki “and so” bağlacı 3. 
cümleyi 2. cümledeki olaya bağlayamıyor, çünkü 
eski Yunanlıların gözlemlerinin bizim üzerimizde 
dünyada yaşamın nasıl başladığı merakını 
uyandırması gibi bir sonucu olamaz. Paragraf 4. 
cümle ile “then-sonra” diyerek kitapta neden söz 
edildiği ile devam ediyor. Buradaki 1608 tarihi ile 
son cümledeki 1996 tarihleri arasında da bağlantı 
var. Bu durumda üçüncü cümle farklı cümle oluyor. 

Cevap: C 
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11. Az önce “indeed” ile ilgili açıklamamız burada işe 
yarıyor. 3. cümlede onun eş anlamlısı “in fact” var. 
O zaman 3. cümlede robot kedilerden söz edilen 
ikinci cümledekine benzer şeyler söylenmesi gerek. 
Oysa 3. cümlede kedi sözü yok. “These cats” öznesi 
ile başlayan 4. cümle bu nedenle 2. cümleye bağlı. 
Bu yüzden hem yapısal, hem de robot biliminden 
söz ettiği için anlamsal olarak 2. ve 4. cümlelerle 
bağlantısı olmayan 3. cümle anlam bütünlüğünü 
bozan cümle oluyor.

Cevap: C 

12. Bu paragraf deniz müzesindeki yeni sergiden söz 
ediyor. Nelerin sergilendiği anlatılıyor. Ancak, virgüllü 
bir bağlaçla başlayan 2. cümlede ise bu sergi ile ilgili 
bir şey yok. Ayrıca içindeki “never” ve “very” ifadeleri 
okuma parçaları sorularının seçeneklerindeki iddialı 
ifadeler gibi gereksiz ve aşırı bilgiler veriyor. Bu 
durum bu cümlenin sonradan, sadece ilgisiz bir 
cümle oluşturmak için kullanıldığını gösteriyor.

Cevap: B 

13. Bu parça Louisa May Alcott’un Küçük Kadınlar” 
romanının nasıl yazıldığı ile ilgili. O nedenle ilk 
4 cümlesinin fiili geçmiş zaman. Az önce nasıl 
3 “indeed” bağlacından bir tanesi fazla olduğu 
için yanlış çıktıysa burada da 5. cümledeki ikinci 
“However’, yanlış. Hem fiili geniş zaman olduğu 
için hem de anlam olarak 4. cümledeki bilgiye ters 
düşen bir şey içermediği için.

Cevap: E 

14. Ahmet-he tekniği ile çok kolay çözülen bir soru. 
Paragrafın konusu elektro-gitarlar. O nedenle son 
üç cümlesinin öznesi “They’. 2. cümlede çocukların 
okulda gitar çalma konusunda cesaretlendirilmeleri 
gerekir, deniyor. O nedenle farklı cümle budur.

Cevap: B 
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15. Eğer anlam testinden de geçirmeden kullanırsak 
Ahmet-he tekniğinin bizi yanıltabileceği bir soru 
bu. Paragrafta Kiev’den, onun tarihi ve mimari 
özelliklerinden söz ediliyor. Bu nedenle ilk 3 
cümlenin özneleri Kiev- it-its, şeklinde sıralanmış. 
Ancak 2. cümle Kiev’in farklı bir yönünden yani 
ticaret ve ulaşım yönünden söz ediyor. Bu nedenle 
yapısal olarak olmasa da anlamsal olarak diğer 
cümlelerden ayrılıyor.

Cevap: B 

16. İçerdiği konu ve kelimelerden dolayı öncekilere 
göre epeyce zor görünen bir paragraf ama onlar 
kadar basit bir çözüme sahip. Burada Japon resim 
sanatının nasıl geliştiği anlatılıyor. Dolayısı ile 
cümlelerin fiilleri geçmiş zaman. Ancak bir tanesi 
geniş zaman bir fiile sahip; D. Burada Japon ve 
Çinli ressamların birbirlerine benzer bir yönünden 
söz ediliyor.

Cevap: D 

17. Bu bölüm soruları beşer cümlelik paragraflardır. O 
nedenle paragrafta eksik cümleyi bulma sorularında 
kullandığımız teknikler Ahmet-he (he / she / it / they), 
This / These / Such + (isim), bağlaçla başlayan 
cümle burada da geçerlidir. 

Bu soruda en hızlı kara hayvanı çıtadan söz ediliyor. 
Cümle başlarındaki “it” lere bakılırsa burada Ahmet-
he’ye göre hareket edeceğiz. Buna uymayan B 
seçeneği farklı cümle olabilir, çünkü burada tekrar 
çita denmesi doğru değildir. 2. cümleyi anlam 
açısından değerlendirelim. Burada çitanın nasıl 
avlandığı anlatılıyor. Farklı cümle budur.

Cevap: B 
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18. Bu paragraf 1963 yılında suikasta kurban giden ABD 
başkanı Kennedy’den söz ediyor. Hala tartışılan 
bu suikast konusunda üç ve beşinci cümlelerde 
sorular soruluyor. Indeed’in eş anlamlısı “actually” 
ile başlayan 4. cümlede ise Dallas kentinden söz 
ediliyor. Farklı cümle budur.

Cevap: D 

19. Yine Ahmet-he’ye göre kolayca yapılabilen bir soru. 
Bu paragraf çok yönlü bir Rönesans çağı kişisi olan 
Walter Raleigh hakkında. Ancak 3. cümlede ne 
adı ne de onun karşılığı olan “he” var. Bu cümlede 
yalnızca Rönesans çağından söz edilmiş. O 
nedenle farklı cümle budur.

Cevap: C 

20. Mars’ta çok miktarda buz olduğu anlaşılmış. Bu 
nedenle oraya insanlı keşif aracı gönderilebileceği 
anlaşılmış. Virgüllü bağlaç “In fact” ile başlayan son 
cümlede ise ne sudan ne de buzdan söz ediliyor. 
Sadece Mars’ın yüzeyindeki coğrafi oluşumlar 
anlatılıyor. Bu, bir önceki cümlede anlatılanlardan 
farklı. Oysa “In fact” bir önceki cümlede anlatılanlar 
hakkında yeni bir şey söylemek, olayın özüne 
inmek için kullanılır. Bu bölüm sorularında “in fact” 
ve eş anlamlıları “indeed” ve “actually”, yanlış 
seçeneklerin başında karşımıza çok çıkar.

Cevap: E


