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1. Bu bölüm soruları öncekilere göre daha zordur. 
Özellikle sınavın son soruları olduğu için yorgun 
bir kafayla yapıldığında zordur. O nedenle sınavın 
ilk yarısında çözülmesi daha iyi olur. İlk cümle 
okunarak kimden veya neden söz edildiği anlaşılır. 
Sonra da verilen bilginin olumlu mu yoksa olumsuz 
mu olduğu belirlenir. İkinci ve sonraki cümlelerin 
de hem konu hem de olumluluk veya olumsuzluk 
açısından aynı şeyleri söylemesi gerekir. Bağlaçlar 
bazen gereği gibi kullanılmadığı için yanlış seçeneği 
gösterir.

Bu paragrafta paraşüt yardımıyla yumuşak iniş 
yapmak zorunda kalan küçük bir uçaktan söz 
ediliyor. Olayın bir parçasını anlatsa da IV. cümle, 
başındaki “However” virgüllü bağlacı yüzünden, 
bize yanlış bilgi veriyor. Buradaki “however” bağlacı 
“in fact”in tersine bir önceki cümlede anlatılan şeyin 
tersini söylemek için kullanılır. Ancak bu soruda öyle 
olmamış. Bu bağlaç orada olmasa anlam akışında 
hiçbir sorun olmayacaktı. Ayrıca 3. cümledeki “pilot” 
sözcüğü ile 5. cümledeki “he” arasında Ahmet-he 
bağlantısı olduğu için de 4. cümle yanlıştır.

Cevap: D 

2. Bu bölüm sorularında ilk cümleyi iyice anlamak, 
kimden veya neden söz ettiğini belirlemek, ayrıca 
verilen bilginin olumlu mu yoksa olumsuz mu 
olduğuna bakmak gerekir. Cümle tamamlama 
soruları gibi cümlelerin sırasıyla birbirlerine önce 
yapısal sonra da anlamsal olarak bağlanması 
gerekir. Bu paragrafta ilk üç cümle birbirine hem 
anlatılanlar hem de yapısal bağlarla bağlı. Dördüncü 
cümlede ise konu değişiyor, ekonomi oluyor. Son 
cümlede “this” yardımıyla tekrar Sümela Manastırı 
ele alındığı için dördüncü cümle farklı cümle oluyor.

Cevap: D 

3. Bu soruda iki tane giriş cümlesi var, çünkü ikisinde 
de a / an’li sözcük var. Bu durumda üçüncü cümleye 
bakacağız. Burada bir yazardan söz edilmediği için 
farklı cümle ilki oluyor.

Cevap: A 
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4. Çağdaş pop ve rock müzikleri teknolojideki 
gelişmeler sayesinde ortaya çıkmış. Bu açıdan 
mikrofonun etkisi hafife alınamazmış. Üçüncü 
cümlede mikrofonun nasıl bir etki yaptığını söyleyen 
bir cümle olması gerekirken “they” yardımıyla 
bir şarkıcı grubundan söz ediliyor. Ancak bu 
“they”in ikinci cümlede karşılığı yok. Mikrofondan 
dördüncü cümlede söz ediliyor. Son cümlede de 
“this” yardımıyla dördüncü cümlede anlatılan şeyin 
şarkıcıya nasıl yarar sağladığı anlatılıyor. O zaman 
farklı cümle “further” bağlacı ile başladığı halde 
mikrofondan söz etmeyen C oluyor.

Cevap: C 

5. İlk iki cümlesi aynı ülke hakkında olmasına karşın 
farklı iki konuda bilgi veren bir paragrafla karşı 
karşıyayız. İlkinde Kamerun’da temizlenecek bir 
gölden, ikincisinde Kamerun’un ekonomisinden söz 
ediliyor. Üçüncü cümlede göldeki karbon monoksitin 
nasıl temizleneceği anlatıldığına göre ikinci cümle 
farklı cümle oluyor.

Cevap: B 

6. Bu paragrafın konusu psikoloji alanında ünlü olan 
Fransız bilim adamı Jean Piage. Onun adı sadece 
üçüncü cümlede geçmiyor. Orada sadece 1940 ve 
50’lilerdeki Amerikan Çocuk psikolojisinden söz 
ediliyor.

Cevap: C 

7. Bu paragrafın konusu yazar Yeats. O nedenle 
sonraki cümlelerin öznesi “he”, ama bir tanesi 
hariç; “Indeed” bağlacı ile başlayan IV. Bu bağlaç 
kendinden önce gelen cümlede söylenen şeyin 
daha vurgulu söylenmesi için kullanılır. Oysa burada 
ne öyle yapılmış ne de Yeats’ten söz ediliyor.

Cevap: D 

8. Bu paragraf atın gözüyle ilgili. O nedenle ikinci ve 
üçüncü cümlelerin öznesi “it”. Dördüncü cümlede 
“this” yardımıyla atın gözünün hem gündüz, hem 
de gece iyi gördüğü söyleniyor. Son cümlede ise 
bazı atların diğerlerinden daha heyecanlı olduğu 
söyleniyor. Atın gözüyle ilgili hiçbir şey olmadığı için 
farklı cümle budur.

Cevap: E 
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9. Paragrafın konusu kuş koruma alanı. Yazar burayı 
kuğuların beslenme saatinde ziyaret etmeye 
değeceğini söylüyor. İkinci cümlede ise kendilerinin 
oraya gittiklerinde havanın güzel olduğunu 
söylüyor. Sonraki cümlelerde oraya gideceklerin 
işine yarayabilecek bilgiler veriyor. O nedenle ikinci 
cümle farklı cümle oluyor.

Cevap: B 

10. Bu paragrafın ilk cümlesinde İngiltere’de başlayan 
sanayi devriminin tanımı var. İkinci cümlede ise 
İngiltere’deki bir sanayi kenti olan Birmingham. 
Üçüncü cümledeki “it”, ilk cümledeki sanayi devrimi 
değil, Birminham şehri. Dört ve beşinci cümlelerde 
de öyle. Farklı cümle ilk cümledir.

Cevap: A 

11. Bu paragraf, “Marsa giden astronotların kemiklerine 
ne olurdu, bir düşünün”, deniyor. Sonraki cümlelerde 
bu sorunun cevabı veriliyor. Son cümlede ise bir 
aygıttan bahsediliyor. Ancak dördüncü cümlede bu 
aygıttan söz edilmiyor. O nedenle farklı cümle son 
cümledir.

Cevap: E 

12. Burada ilk cümlede İngiltere’nin en büyük robot 
araştırma laboratuvarının Ağustosta açılacağı 
söyleniyor. Yani konu bir laboratuvar ve verilen 
bilgi olumlu. İkinci cümlede “Bunun tersine bu iyi 
fonlanacak, deniyor.”. Bu bilgi de olumlu. “On the 
contrary” zıtlık bildiren bir bağlaç, ama burada 
iki olumlu cümlenin arasında olması doğal değil. 
Üçüncü cümle de olumlu olduğu için ve bağlaç yanlış 
kullanıldığı için ikinci cümle farklı cümle oluyor. Bu 
durumda kalan iki cümleyi okumaya gerek kalmıyor.

Cevap: B 

13. Bu paragrafın konusu Vezüv yanardağı ve antik 
Pompei kenti. İkinci cümledeki “at the time” ifadesi 
ilk cümledeki “79 A.D.” ye gönderme yapıyor. İkinci 
cümlede Pompei tanıtılıyor. Üçüncü de Vezüv’ün 
patlaması anlatılıyor. Bu olumsuz bilgi. O nedenle 
“But-Yine de” bağlacı ile başlayan dördüncü 
cümlede olumlu bilgi verilmesi gerekiyor. Ancak 
orada da volkanların (ne zaman patlayacaklarını) 
önceden tahmin etmenin zor olduğu söyleniyor. 
O zaman ilk soru gibi burada da bağlaç yanlış 
kullanılıyor.

Cevap: D 
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14. İlk cümlede bebeklerin anne sesine ve kokusuna 
çok erken yaşlarda eğilim gösterdiği söylendikten 
sonra ikinci cümlede bunun annenin yüzü için 
de geçerli olup olmadığı sorulmuş. Üçüncü 
cümlede de bu soruya olumlu cevap verilmiş. 
Dördüncüde de 2 günlük bebeklerin annelerinin 
yüzüne bir yabancınınkinden daha fazla baktıkları 
söylenmiş. Son cümlede de yüz-face kelimesi 
var ama bebeklerin ilk yaşları içinde yüzlere 
tepki vermelerinde çok belirgin değişimler olduğu 
söyleniyor. Farklı cümle budur, çünkü “o zaman 
/ öyleyse” anlamına gelen “then” bağlacı burada 
doğru kullanılmamış oluyor. 

Cevap: E 

15. İlk cümlede Dünya yüzeyinin büyük kısmının karla ve 
buzla kaplı olduğu söyleniyor. O yüzden olsa gerek 
ikinci cümlede pek çok canlı, beyaz bir dünyada 
hayata uyum sağlamış, deniyor. Kendinden önceki 
cümledeki bilgiden daha vurgulu şekilde söz etmek 
için kullanılan “In fact” bağlacı ile başlayan üçüncü 
cümlede ise “Aslında, çöl hayvanları hafif renkleriyle 
soluk çevrelerine karışırlar.”, deniyor. Bu cümle 
kendinden öncekini vurgulayacak yerde, onunla 
taban tabana zıt bir şey söylüyor. O zaman farklı 
cümle budur. Son iki cümlede yine beyaz dünyada 
olanlardan söz ediliyor. 

Cevap: C 

16. Burada konu asker robotlar. O nedenle ikinci ve 
üçüncü cümlelerde “they” var. Ancak dördüncü 
cümlede yok. Beşinci cümlede asker robotlardan 
yine “they” yardımıyla söz ediliyor. O nedenle 
karadaki savaş, havadaki savaştan daha 
karmaşıktır, diyen dördüncü cümle farklı cümle 
olmaktadır.

Cevap: D 

17. Bu paragrafın konusu yaşlılara değişik toplumlarda 
takınılan tutumlar. İlk cümlede geniş ailelerden 
oluşan toplumlardaki tutumdan, 3. cümlede ise 
çekirdek ailelerden oluşan toplumlardaki tutumdan 
söz ediliyor. Bu iki cümlenin özneleri “many cultures” 
ve “other societies”, “some-other” ikili yapısına 
benzer bir yapısal ilişki içindedir. 4. cümlenin öznesi 
“countries” ile 5. cümlenin öznesi “these societies” 
arasında “This / These / Such + isim” türü bir ilişki 
vardır. O nedenle 2. cümle anlam ve yapı olarak tek 
başına kalır.

Cevap: B 
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18. Burada şiirin bizi nasıl etkilediğini anlatan bir 
paragraf var. Şiir bizi iki şekilde etkilermiş. Biri 2. 
cümlede söylendiği gibi, doğrudan diğer ise 4. 
cümlede söylendiği gibi dolaylı bir etkiymiş. Yapısal 
ipucu olarak Ahmet-he’yi kullanırsak, ilk cümledeki 
“poetry”, 2. cümlede “it”, 4. cümlede yine “poetry”, 
5. cümlede yine “it” olarak bulunuyor. Bu durumda 
da “it” veya “poetry” olmayan üçüncü cümle farklı 
cümle oluyor.

Cevap: C 

19. Burada kol saati hakkında bilgi veriliyor. O nedenle 
1.cümledeki özne “wristwatch” ile ikinci cümledeki 
“Its” arasında Ahmet-he ilişkisi var. Benzer bir ilişki 
dördüncü cümlenin öznesi “This band or strap” ile 3. 
cümlenin son kısmında bulunan “a band or a strap” 
arasında da var. Bu durumda virgüllü bağlaçla 
başlayan 5. cümle tek başına kalıyor.

Cevap: E 

20. Bu paragrafın konusu ise tragedya. Yalnızca tek 
bir cümlede ondan söz edilmiyor. Tragedyanın 
tersine komedi dalga geçmeyi ve yermeyi hedefler, 
diyen dördüncü cümle o nedenle farklıdır. Beşinci 
cümledeki “Such misfortune” sözcüğü, “This / 
these / such + isim” tekniğine göre üçüncü cümleye 
“misfortune-talihsizlik” sözcüğünün eş anlamlısı 
“misery” sözcüğü ile bağlantılıdır.

Cevap: D


