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1. Bu paragrafın konusu turizm. İlk cümlede bu 
nedenle tanımı yapılıyor. Seçeneklerde bol miktarda 
“this” olması burada çözüme “This / These / Such 
+ isim” formülü ile ulaşacağımıza işaret ediyor. 
Örneğin buna göre ikinci cümledeki “this” onu ilk 
cümleye bağlıyor. Turizm bir eğitim süreciymiş. 
Üçüncü cümlede de turizm sözcüğü geçiyor ama 
bu cümlenin ara cümle değil de bir giriş cümlesi 
olduğuna dair ipuçları var. Buradaki “some” bu 
cümlenin aynı metinden ama başka bir paragrafın, 
muhtemelen turizmin yerel halka sağladığı yararları 
ele alan bir paragrafın giriş cümlesi. Çünkü dördüncü 
cümlede de eğer doğru yönetilirse bu eğitim, 
denerek ikinci cümledeki “eğitim süreci” ifadesine 
bağlantı sağlanıyor. Son cümledeki “this cultural 
exchange = bu kültürel değişim” ifadesi dördüncü 
cümlede turizmin ülkeler arasında sağladığı anlayış 
ve hayranlığı niteliyor. Farklı cümle üçüncüsüdür.

Cevap: C 

2. Bu paragrafın konusu ise 20. yüzyıldaki psikoloji 
çalışmaları. Ancak hemen ikinci cümlede zıtlık 
bağlacı “however”ın olması pek doğal değil. O 
cümle yakından incelendiğinde fiilinin de V1 olduğu 
görülüyor. Burada psikolojiden de söz edilmiyor. 
Ayrıca buradaki “them” in Ahmet-he’ye göre ilk 
cümlede çoğul bir özne veya nesne olarak karşılığı 
da olmalı. Bu üç nedenden dolayı B seçeneği anlam 
bütünlüğünü bozmaktadır.

Cevap: B 

3. Bir paragrafın konusu giriş cümlesinde olur. Giriş 
cümlelerinin yanlış olma ihtimali %10’dan bile 
azdır. O zaman paragrafı giriş cümlesindeki bilgiye 
güvenerek okuyabiliriz. Burada Kenya sahilinde 
yapılması düşünülen büyük bir sanayileşme 
projesinden söz ediliyor. Yapılması düşünülen işler 
anlatılıyor. Son cümlede ise yine Kenya ile ilgili ama 
farklı bir konudan, oradaki nüfus artışından söz 
ediliyor. O nedenle farklı cümle budur. Son cümlenin 
farklı olduğu bu kadar belli olmadığı durumlarda onu 
ilk cümledeki bilgi ile karşılaştırarak ta düşüncenizin 
doğruluğunu test edebilirsiniz.

Cevap: E 
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4. Öncekine benzer bir konu var burada da. %90 
oranında doğru olan giriş cümlesindeki bilgiye göre 
dünyanın en iddialı güneş enerjisi projesinin Fas’ta 
yapılması planlanıyormuş. İkinci cümlenin öznesi 
“The plan”, bu cümlenin ilk cümleye bağlantısını 
sağlıyor. Üçüncü cümlede proje ortadan kayboldu. 
Burada tatilden söz ediliyor. Dördüncü cümlede 
projeye “this project” sözcüğü ile geri dönüldü. 
“This / These / Such + isim” formülüne göre bu 
“this project” ifadesindeki “project” kelimesinin 
üçüncü cümlede olması gerek. Hâlbuki az önce 
baktığımızda öyle bir şey yoktu. Orada tatilden söz 
ediliyordu. O zaman farklı cümle 3’tür. Ayrıca son 
cümlede de “this project” olması ilk cümle ile son 
cümle aynı şeyi söyler ilkesini de doğruluyor.

Cevap: C 

5. Bu soruda genel olarak devletlerden, bağımsız olan 
devletlerden söz ediliyor. C “de ise Quebec örneği 
ile çok özel bir duruma değiniliyor. İçerik olarak 
benzese de buradaki bilgi diğer cümlelerdekinden 
ayrılıyor, çünkü olumsuz bilgi içeriyor. Ayrıca 
mantıklı da değil. Egemen devletlerin sayısı, 
egemen olmayanlardan kat be kat üstündür. Burada 
tam tersi söyleniyor.

Cevap: C 

6. Ahmet-he’ye göre E seçeneği yanlış, çünkü “young 
people” ile başlayan bu paragrafın 2. cümlesinde de 
“young people”, 3. cümlesinde “they”, 4. cümlesinde 
“those” var. E’de ise yok. Burada yalnızca evlenme 
maliyetinin düşmesi gerek deniyor. Bu nedenle 
aslında anlam olarak ilk 4 cümle ile bağlantılı. 
Başına “bu yüzden” anlamına gelen “therefore” 
alsa, yapısal bir bağı da olacak, ama ne “they” ne 
de bu bağlaç var. O nedenle farklı cümle oluyor.

Cevap: E 

7. Bir olaya bakış açımız dünyaya bakışımızı etkiler, 
anlamına gelen bir cümle ile başlayan bu paragrafta 
4. cümle diğerlerine uymuyor. Burada oyunu 
nitelemek iki sebepten dolayı zordur, deniyor ama 
son cümlede bunlara örnek verilmiyor. Örnek 3. 
cümlede. Burada sıkıcı bir iş, ona bakış açınıza 
göre eğlenceli olabilir, diyen 2. cümleye örnek 
veriliyor. Benzer bir örnek te 5. cümlede. O nedenle 
dördüncüsü yanlış.

Cevap: D 
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8. Kolay bir soru. Çünkü ilk soruda olduğu gibi yine Batı 
ve doğru Avrupa’daki alkol tüketiminden söz eden C 
seçeneği konuyu özele indirgemiş. Oysa paragrafta 
erkeklerin tüm dünyada alkolden gördüğü zarar 
anlatılıyor. Ahmet-he tekniğine göre de erkeklerden 
söz etmeyen tek cümle olan 3. cümle yanlıştır.

Cevap: C 

9. Zor bir soru. Ahmet-he gibi yapısal ipucu yok. Giriş 
cümlesinde sağlıklı yaşamanın yolu önemli ölçüde 
başarılarımızdan dolayı kendimizi övmekten geçer, 
deniyor. B’de ise başarılarınız yazmanın en iyi yolu 
kendinizi derin derin dinlemektir, deniyor. Yani her 
ne kadar ikisinde de “başarı”dan söz edilse de 
burada iki ayrı giriş cümlesi var. O zaman 3. cümle 
hangisi ile ilgili ise, diğeri yanlıştır. 3. cümlede 
başarıları yazıya dökmekle ilgili bir şey olmadığı için 
2. cümle yanlış oluyor.

Cevap: B 

10. Bu paragrafın konusu flüt, davul ve gitar. O nedenle 
ikinci cümlede bunlardan “they” ile söz ediliyor. 
Üçüncü cümlede “they” yok. Dördüncüde var. 
Son cümlede de “them “olarak bulunuyor. Ahmet-
he ilişkisine göre üçüncü cümlede bir kopukluk 
var. Burada “Bir çocuğun dehası sadece 2-3 yılda 
mükemmelleşir, deniyor. Yani müzik aletlerinden 
söz edilmiyor. Buradaki “a”, belirsiz tanımlığı, bu 
cümlenin başka bir paragrafın ilk cümlesi olduğunu 
gösteriyor.

Cevap: C 

11. Giriş cümlelerine özgü “many” ve “most” 
sözcüklerinin bulunduğu bir cümleyle başlayan 
bu paragrafın konusu çevrimiçi gazeteler. 3. ve 4. 
cümlelerde bunların matbaa baskısı gazetelerden 
üstün taraflarından söz ediliyor. Son cümlede de bu 
bilgiyle bağlantılı olarak “İşte bunlar bazı gazetelerin 
sadece çevrimiçi çıkmasının iki sebebidir.”, deniyor. 
İkinci cümlede ise bazı ailelerin Pazar günleri 
genellikle matbaa baskısı gazeteleri tercih ettiği, 
“but” bağlacı yardımıyla anlatılıyor. Ancak buradaki 
“but” ndan sonra ilk cümledeki bilginin zıttı bir şey 
söylenmiyor. Örneğin ilk cümlede “Pek çok aile 
çevrimiçi gazete okur.”, denmiyor. Dolayısı ile ikinci 
cümle, hem anlamsal hem de yapısal açıdan bir 
öncekine ve sonrakine bağlanamadığı için farklı 
cümle oluyor.

Cevap: B 
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12. Türkiye’de hemen hemen her köy ve kasabanın 
yıllık festivalleri olur, diye başlayan bu paragrafın 
ikinci cümlesinde festivallerdeki etkinliklere örnek 
veriliyor. Üçüncü cümledeki “these” sözcüğü 
bunları anlatan yapısal bir bağ oluşturuyor. Aynı şey 
dördüncü cümlede de yapılmış. Ancak zıtlık bağlacı 
“even so” ile başlayan son cümle konuyu özele 
indirgiyor. Örneğin, diye başlasa ve ikinci cümleden 
sonra gelse belki anlamlı olurdu ama bağlacı ve 
içeriğinden dolayı buraya uymuyor.

Cevap: E 

13. Yine Türkiye ile ilgili bir metin. Bu defa Sivas’ın 
ünlü Kangal köpeği konu ediliyor. Fiziksel tanımları, 
ne için bakıldıkları anlatılıyor. Üçüncü cümlede 
safkanları pahalı olduğu için kırmalarından da 
sahiplenebilirsiniz deniyor. Ancak bu yüzden, diye 
başlayan dördüncü cümlede yavru kangalların 
sevimliliğinden söz ediliyor. Yani yine virgüllü bağlaç 
yardımıyla anlam bütünlüğüne uymayan bir cümle 
oluşturulmuş. Son cümlede üçüncüye bağlı olarak 
bir uyarıda bulunuluyor. Kangalın apartmanda 
bakılacak köpek olmadığı söyleniyor.

Cevap: D 

14. Yanlış seçenek bu soruda da aynı bağlaçla 
oluşturulmuş. Parçanın her cümlesi uzayla ve 
güneş sistemi ile ilgili. Ancak “therefore” bağlacı 
ile başlayan son cümlede geçen “bu yıldızlar-such 
stars” a bakılırsa dördüncü cümlede de “stars” 
sözcüğü olmalı. Ancak yok. O zaman farklı cümle 
budur.

Cevap: E 
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15. Bu paragrafta, Mevlana’nın “Ya olduğun gibi 
görün, ya da göründüğün gibi ol.”, sözünün ana 
fikri bulunmakta. Buna uymayan arıların başına ne 
geldiğini görmek için Arizona Üniversitesi’nde arılar 
üzerinde bir deney yapılmış. Actually ile başlayan 
üçüncü cümlede ise, bu bilgiyi kuvvetlendiren bir 
şey söylenmiyor, sadece arıların renklerinden 
söz ediliyor. O nedenle farklı cümle budur. Yüz 
görünümleri boya ile değiştirilen arılar diğerlerine 
göre daha fazla şiddete maruz kalmışlar. AHMET-
HE’ye göre gidilirse, birinci cümledeki “wasp-eşek 
arısı” ile sırasıyla “these insects”, their, these 
dishonest insects, the fakes” sözcükleri arasında 
yapısal bağ kuruluyor.

Cevap: C 

16. Bu bölüm sorularında ilk cümleyi iyi anlamak 
gerekir. Çünkü sonraki cümlelerde izini süreceğimiz 
şey orada net olarak belirtilir. Bu soruda konu 
“testing”. İkinci cümlenin konusu ise bir sistem. 
Üçüncü cümlede birinci cümlede bahsedilen 
sorunun sonucundan söz ediliyor. Dördüncü 
cümlede “testing”in niye ihmal edildiği soruluyor. 
Son cümlede bunun nedeni söyleniyor. İkinci 
cümle, ilkinde bulunan “systems” sözcüğünün tekili 
ile başlatılarak ikisi arasında yapısal bir bağ varmış 
izlenimi veriliyor. Ancak diğer cümleler olumsuz 
bilgiler verirken sadece bu cümle olumlu bilgi 
veriyor.

Cevap: B 

17. Bu soruda bulunan paragrafta yağlıboya tabloların 
sahtelerinden ayırt edilme tekniklerinden söz 
ediliyor. Giriş cümlesi öğesi olan “an” ile başlayan 
dördüncü cümlede ise Rönesans ressamlarından 
Perugino’nun Meryem Ana ve Çocuk adlı tablosunda 
bulunan altı tane yüz üzerinde en azından dört 
ressamın çalıştığı anlatılıyor. O nedenle farklı cümle 
budur. 

İkinci cümle başındaki “but” bağlacı yardımıyla ilk 
cümlede sözü edilen klasik yöntemlerin yanında, 
bilgisayar bilimciler tarafından geliştirilen yeni bir 
dijital teknik olduğu söyleniyor. Üçüncü ve beşinci 
cümleler arasında “wavelets” sözcüğü ile sağlanan 
yapısal bağ var. Bu cümlelerde dijital tekniğin nasıl 
çalıştığı açıklanıyor.

Cevap: D 
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18. Daha önce pek çok soruda olduğu gibi burada 
farklı cümle “In fact” ile başlayan beşinci cümledir. 
Paragrafta uzun süre kapalı bir yerde ve dünyadan 
uzak kalmanın astronotların akıl sağlığı üzerindeki 
olumsuz etkisinden ve bu etkiyi ölçmek için Ruslar 
tarafından yapılan bir deneyden söz edilmektedir. “In 
fact” ile başlayan son cümlede ise sağlıklı insanların 
bile stres altında iken yüz hareketleri yapabildikleri 
söyleniyor.

Cevap: E 

19. İlk cümleye bakılırsa metnin konusu “data 
warehouse”. İkinci cümlede bu sözcüğün çoğulu 
var. Bu nedenle dördüncü cümlenin öznesi 
“They”. Bununla beşinci cümlenin öznesi “These 
systems” arasında yapısal bağ, “also” sözcüğü ile 
de anlamsal bağ sağlanmış. Parça veri sistemleri 
ile ilgili ama üçüncü cümle veri yönetimi ile ilgili. Bu 
nedenle diğerlerinden ayrılıyor.

Cevap: C 

20. Bu metinde kargo şirketlerinden ve onların 
hizmetlerindeki gelişmelerden söz ediliyor. İlk 
üç cümlede AHMET-HE tekniğine göre özneler 
arasında yapısal bir bağ sağlanmış. Burada 
“Carrier companies-They-Their” şeklinde kurulan 
bu bağ 4. cümlede tekrar “companies” sözcüğü 
kullanıldığı için kopuyor. Anlamsal olarakta buradaki 
“companies” sözcüğü ile “carrier companies” 
arasında bir bağ olduğunu iddia edemiyoruz. 
Çünkü bu ikinci şirket tipi İnternet aracılığı ile yeni 
iş kolları yaratmış. Farklı cümle bu nedenle 4. 
cümle olmaktadır. Bir de “as a result” daha çok son 
cümlelerde karşılaşabileceğimiz bir ifadedir.

Cevap: D


