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ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN CÜMLE

1. Son soruda ünlü Orta Çağ İngiliz şairi Chauce 
(çousır)’dan söz ediliyor. Ahmet-he’ye göre 1 ve 
2. cümleler bağlantılı. Bu bağlantı 3. cümlede 
kopuyor. 4. cümledeki “This is a work- bu bir 
eserdir”, ifadesinde söz edilen eser 2. cümledeki 
“Canterbury Hikayeleri” dir. Son cümledeki “it” te 
bu eseri anlatmaktadır. O zaman 3. cümlede sözü 
edilen Chaucer’ın ölümünden sonra İngiltere’de 
çıkan iç savaş konumuz dışında kalmaktadır.

Cevap: C 

2. Bu soruda babası yıllarca önce ölmüş birinin her 
gece o sanki hayattaymış gibi, eskiden süt sağmak 
için kalktıkları saat olan 4.00’te uyanması anlatılıyor. 
Dolayısı ile “he” ile başlayan paragraf öyle devam 
ediyor. Ta ki dördüncü cümleye kadar. Burada sanki 
babası hala hayattaymış gibi bir ifade kullanıldığı 
için bu cümle yanlıştır.

Cevap: D 

3. Amsterdam kanallarında tekne turu yaptıran pek 
çok tekne sahibi varmış. Bu paragrafta bu turlar 
anlatılıyor. Hem gece hem de gündüz düzenlenen 
turlar varmış. Gece turlarında bir barda mola 
veriliyormuş veya romantik bir akşam yemeği 
yeniyormuş. Bu olumlu bilgiler yanında yalnızca 
2. cümlede olumsuz bilgi veriliyor. O nedenle farklı 
cümle o oluyor. 

Cevap: B 

4. Burada kalitesi düşük baharatlardan bahsedilmiş. O 
nedenle ikinci cümle “they” ile başlıyor ve bunların 
nasıl anlaşıldığı anlatıyor. Sonra ışık ve havayla 
temas etmiş olanları da almayın diyor. Dördüncü 
cümlede de iyi baharatı nereden bulabileceğimiz 
söyleniyor. Son cümlede ise baharatlardan eser bile 
yok. Farklı cümle budur.

Cevap: E 

5. Bu soru diğerlerinden de kolay. Ahmet-he tekniğine 
göre ilk cümledeki Stephen Longstreet ismi ile 
üçüncü cümledeki “he” arasında yapısal bağ var. 
Bu “he” dördüncü cümlede de bulunuyor. O zaman 
“he”nin olmadığı ikinci cümle farklıdır.

Cevap: B 
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6. Bu paragrafta yazarın yazdığı bir öykünün başlığını 
nasıl belirlediği anlatılıyor. O nedenle cümlelerde 
başlığın (title) karşılığı “it” görüyoruz. Ancak 
dördüncü cümlede “it” yok. Burada farklı bir şeyden, 
kısa öykülerden söz edilmiş. O nedenle diğer 
cümlelerle ne yapısal ne de anlamsal bağı var.

Cevap: D 

7. Bu soruda AHMET-HE tekniğini uygularsak, ilk üç 
cümlede “I” lar arasında yapısal bağ, 3. cümledeki 
“green light” ile 5. cümledeki “it” arasında yapısal 
bağ kurulmaktadır. 4. cümle bu durumda konu 
dışında kalmaktadır.

Cevap: D 

8. Yine AHMET-HE tekniğine göre, ilk cümlede adı 
geçen ve çölde yaşamayı başarabilen bitkiler ile 3. 
cümledeki “These plants” arasında bağ kuruluyor. 
O nedenle farklı cümle 2. cümledir. Burada çöllerin 
nasıl oluştuğu anlatılıyor. 4. ve 5. cümleler arasında 
“some” ve “other” bağlantısı var.

Cevap: B 

9. Bu soru AHMET-HE kuralına göre 2. cümlenin “They” 
ile başlaması gerekirdi. Ancak bu soru Endonezyalı 
yani İngiliz olmayan bir kişinin bir forumda İngilizce 
yazdığı metinden bir bölüm alınarak hazırlanmış 
olduğu için ikinci cümlede “ships” ile başlıyor. 3. 
cümle bir zıtlık bağlacı ile başlıyor ama bir önceki 
cümlede anlatılanların tersi bir şeyden söz etmiyor. 
Bu nedenle farklı cümle budur. Sorunun alındığı 
sitenin linki;

By: rahma wati on December 13, 2008 at 1:28 
pmmyenglish01.wordpress.com / 2008 / 12 / ... / 
remedial-xi-social / 

Cevap: C 

10. Yine AHMET-HE ile kolayca çözülebilen bir soru. 
Birinci cümledeki “leather” parçanın konusu. Bu 
nedenle sonraki cümlelerin öznelerinde “It” olarak 
görülüyor ama biri hariç, yani 5. cümle.

Cevap: E 

11. A seçeneğindeki “after all”un burada kullanılması 
biraz erken. Daha çok son cümlelerde kullanılır. 
Muhtemelen orijinal metinde de son cümleydi. 
Oradan alınıp giriş cümlesinin yerine konunca 2. 
cümle ile bağlantı sağlayamıyor. Oxford sözlüğüne 
göre “after all” bir şeyin sebebini belirtmek amacıyla 
kullanılan bir ifade, o yüzden burada onun geçtiği 
cümlenin ilk değil son cümle olması gerekir.

Cevap: A 
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12. Bu soruda, Ahmet-He’ye göre paragrafın konusu 
olan “Tai Chi” diğer cümlelerde “it” olarak aranırsa 
bunun yalnızca beşinci cümlede olmadığı görülür; 
Çünkü burada farklı bir şeyden, yani yogadan söz 
edilmektedir. In fact, bu sorularda çok sıklıkla farklı 
cümleyi gösteren bir bağlaçtır.

Cevap: E 

13. Farklı cümle dördüncü cümledir. Paragrafta Alison 
işinin sıkıcı bir işi olduğunu anlatıyor. Dördüncü 
cümlede ise “full of variety” ifadesi ile çok renkli bir 
iş olduğu söyleniyor. Üç ve beşinci cümleler, işinin 
sıkıcılığını Alison’un kendi ağzından anlatırken, 
dördüncü cümlede bu yok. Ahmet-He tekniğine göre 
de D seçeneği hariç, cümleler arasında “Alison-she-
I-I” şeklinde bir yapısal ilişki vardır.

Cevap: D 

14. Bu soruda birinci ve ikinci cümleler arasında güzel 
bir uyum var. İlkinde Kanada’nın Toronto kentindeki 
zor kış koşullarından söz edilirken, ikincisinde 
yazın havaların pek çok bölgede sıcak ve güneşli 
olduğundan söz ediliyor. Ancak “These + isim” 
yapısı ile başlayan üçüncü cümledeki bu isim, 
ikinci cümlede değil birinci cümlede bulunuyor. Bu 
nedenle ikinci cümle farklı cümle oluyor. “This” ile 
başlayan dördüncü cümle ile beşinci cümlede zor 
kış koşullarının niye zorluk çıkarmadığını anlatılıyor.

Cevap: B 

15. Bu bölümün ilk sorusundan sonra, neredeyse 
“indeed” veya “in fact” li bir cümle görürsen farklı 
cümle budur, işaretle geç, dedirtecek sorulara bir 
örnek daha. Burada bir ada ziyaretinde beklenenin 
aksine ada halkının ne kadar çalışkan olduğu 
anlatılıyor. Kasırgalardan söz eden üçüncü cümle o 
nedenle farklı cümle oluyor.

Cevap: C 

16. Bu soruyu AHMET-HE’ye göre çözmeye başlarsak, 
paragrafın konusu olan sigorta şirketi diğer 
cümlelerde “it” olarak bulunmalı. Bu yalnızca 
dördüncü cümlede yapılmıyor. Burada şirketten 
ticari faaliyet olarak değil fiziksel yapı olarak söz 
ediliyor.

Cevap: D 
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17. Bu soruda Almanya’dan kaçıp Amerika’ya sığınan 
Einstein’ın Başkan Roosevelt’e yazdığı mektuptan 
söz edilmektedir. İlk cümlede ise Nazilerin 1930’arın 
başında iktidara geldiği söyleniyor. Buradaki tarihle 
2. cümledeki 1939 tarihi arasında sanki bir bağlantı 
varmış gibi görünse de 2. cümlede konu değişip, 
Einstein’ın yolladığı mektup ön plana çıkıyor. İkinci 
cümleden itibaren cümleler arasında “a letter, the 
subject (of the letter)-(mektubun konusu), in the 
letter, upon Einstein’s letter, sözcükleri ile sağlanan 
bir anlam bütünlüğü bulunmaktadır. Farklı cümle bu 
nedenle ilk cümle olmaktadır.

Cevap: A 

18. Cümleler arasında yine yapısal olarak açık bir 
bağlantının olmadığı bir soru ile karşı karşıyayız. 
İlk cümlede denizler gibi büyük su kütlelerinin sıcak 
mevsimlerde çok miktarda ısı depoladığından 
söz ederken, ikincisinde bir bitkinin yapraklarında 
meydana gelen buharlaşma sayesinde aşırı 
derecede ısınmaktan korunduğu söylenmektedir. 
Bu durumda iki farklı giriş cümlesi ortaya çıkıyor. 
Hangisinin konumuzla ilgili olduğunu görmek için 
3. cümlenin anlamına bakıyoruz. Burada soğuk 
mevsimlerde yavaş yavaş soğuyan deniz havayı 
ısıtır, dediği için farklı cümle ikincisi olmaktadır.

Cevap: B 

19. Bu soru bağlaç uyumsuzluğuna göre yapıla-biliyor. 
Parça hava yolu taşımacılığının yol açtığı hava 
kirliliğinden söz ediyor. Son cümledeki bağlaç 
“Therefore” bu yüzden anlamına geldiği için burada 
yine olumsuz bir durumdan söz edilmesi gerek. 
Ancak bu cümle, hava yolu şirketlerinin uçuş 
sayılarını arttırmaya karar verdiğini söylüyor.

Cevap E 

20. Burada 10. yüzyıldan sonra Avrupa’da kentlerin 
nasıl geliştiği anlatılıyor. İkinci cümlede örnek olarak 
İngiltere’deki kentleşmeden söz ediliyor. Üçüncü 
cümlede “therefore- bu yüzden” bağlacından 
sonra ikinci cümledeki olayın sonucu olabilecek bir 
şeyden söz edilmiyor. O zaman bu cümle anlam 
bütünlüğünü bozan cümle oluyor. Son iki cümlede 
de Avrupa’nın diğer 3 ülkesindeki kentleşme 
anlatılıyor.

Cevap: C


