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ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN CÜMLE

1. Paragrafta eksik cümleyi bulma sorularında 
kullandığımız, “This / These / Such (isim)”, bağlaçlı 
seçenekler ve Ahmet-He, teknikleri burada da, yani 
paragrafa uymayan cümleyi bulma konusunda da 
bize yardımcı olmaktadır. Bu paragrafta Almanların 
Fransa’yı işgalinin tarihi konu ediliyor. Ahmet-
He tekniğine göre “The history..”, It, this subject, 
ifadeleri yardımıyla 1, 2, ve 4. cümleler arasında bir 
bağ kuruluyor. Burada bu konuda yazılan eserlerden 
söz ediliyor. Almanların Fransa’ya ne zaman ve 
nasıl saldırdığını anlatan 3. cümle o nedenle hem 
yapısal, hem de anlamsal olarak diğerlerinden 
farklı bir cümle oluyor. Son cümle de bu konuda 
yayınlanmış en son kitaptan söz ediyor.

Cevap: C 

2. Bu paragrafa uymayan cümleyi bağlaç 
uyumsuzluğundan yararlanarak buluyoruz. İlk üç 
cümlede akademisyenlerin özellikle halkı ilgilen-
diren konularda hazırlık yapmadan bile etkileyici 
bir şekilde konuşabildiği, 4. cümlede ise kendi 
konularının dışına çıkıldığında eğer hazırlıksızlarsa 
konuşmalarının kalitesinin düştüğü söyleniyor. 
Dahası (Furthermore) diye başlayan son cümle ise 
dış ilişkiler, terörizm, güvenlik, gibi konuların yoğun 
bir şekilde incelendiği söylenmekte. Bu nedenle 
farklı cümle budur. Bir ve ikinci cümleler arasında 
academics-they, ikinci ve üçüncü cümleler arasında 
“interest of the public-that interest” sözcükleri 
arasında bağlantı var. 4. cümle de “but” bağlacı ile 
o noktaya kadar söylenenlerin tersini anlattığı için 
öncekilerle bağlantı kuruyor.

Cevap: E 

3. Bu paragrafta havyarın Ruslar için ne anlama 
geldiği anlatılıyor. Ancak 4. cümlede havyarın 
Doğu Avrupa’da yarım kilosunun 700 dolar olduğu 
söyleniyor. Bu nedenle farklı cümle odur.

Cevap: D 

4. Burada daha önce bu bölüm sorularının 
çözümlerinde verdiğimiz bir bilgi tekrar işe yarıyor; 
“Indeed” ve “In fact” sözcükleri. Bunlar özellikle 
ÖSS Dil sınavlarındaki bu bölüm sorularında 
yanlış seçenek oluşturmak için kullanılan sözcükler 
olmaktadır. Dolayısı ile paragrafın genelinde mayın 
temizlemenin niye zor bir iş olduğu anlatılırken 
“Indeed” ile başlayan üçüncü cümlede sivillerin hep 
kara mayınlarının kurbanı olduğu söyleniyor.

Cevap: C 

ÇÖZÜM - 5



www.pelikanyayinevi.com.tr

ÇÖZÜM - 5
ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN CÜMLE

5. Bu paragrafta eski adı Kartaca olan Tunus’un eski 
ve şimdiki zenginliklerinden söz ediliyor. 4. cümlede 
ise yalnızca isminin nerden geldiği anlatılıyor. O 
nedenle farklı cümle budur. İlk bakışta Ahmet-he, 
bağlaç uyumsuzluğu gibi bir ipucu görünmüyor. 
Ancak yine de önemli bir ipucu var. Tırnak içindeki 
bir kavram çoğunlukla paragrafın ilk cümlesinde 
olur. Sonraki cümlelerde onun açıklaması yapılır. 
Burada ise tırnak içindeki ifade 4. cümlede. O 
yüzden de farklı cümle oluyor. “Afrika” sözcüğü 
belki de soru paragrafının alındığı yazıda bir önceki 
paragrafın giriş cümlesiydi. 

Cevap: D 

6. Bu soruda da bizi farklı cümleye götürebilecek 
belirgin bir yapısal bir ipucu görünmüyor. İlk 
cümle El Salvador’un tektonik olarak hareketli bir 
ülke olduğu için başkentin son 400 yılda 10 defa 
yıkıldığından, ikinci cümle ise Dolara geçen ilk 
Güney Amerika ülkesi olmadığından söz ediyor. 
Bu durumda ilk iki cümleden hangisinin paragrafta 
işlenen konu olduğunu öğrenmek için 3. cümleyi 
okuyoruz. Burada da 20. yüzyılda en az bir düzine 
büyük depremin El Salvador’u salladığı söyleniyor. 
O zaman 2. cümle farklı olmaktadır.

Cevap: B 

7. Bu paragrafta ilk cümleden başlayarak insan türünün 
“homo spiens” olarak tanımlanması sürecinden 
söz ediliyor. İkinci cümlede hayvanlar aleminin 
750.000’den fazla türe sahip olduğu söyleniyor. 
Buna benzer sayısal bir bilgi üçüncü değil dördüncü 
cümlede “many more species” olarak bulunuyor. Bu 
cümle ile son cümle arasında “sağlam, değişmez 
fikir” anlamına gelen “conviction” sözcükleri ile 
bağlantı kuruluyor. Bu nedenle üçüncü cümle farklı 
olmaktadır. Burada insan fizyolojisinin pek çok 
şekilde hayvanlarınkine benzediği söyleniyor.

Cevap: C 

8. Burada hortum fırtınaları sırasında fotoğraf 
çekmenin ne kadar zor olduğu anlatılıyor. Dördüncü 
cümlede bulunan “this image” ifadesi ondan önceki 
cümle veya cümlelerde de “image” sözcüğünün 
geçmesi gerektiğini gösteriyor. Ancak orada böyle 
bir ifade yok. Bu nedenle farklı cümle bu oluyor.

Cevap: D 
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9. Yukarıda bu bölüm sorularında bağlaçların da bize 
yardımcı olduğunu söylemiştik. Bağlaçların gerek 
anlamları gerekse paragrafta kullanıldıkları yer 
konusunda kendilerinden önce ve / veya sonra 
gelen cümlelerle bağlantı kurmaları gerekir. Örneğin 
bu paragrafta daha üçüncü cümlenin başında “As a 
result” bağlacının bulunması biraz tuhaftır. Bu bağlaç 
olsa olsa 4. veya 5. cümlenin başında bulunabilirdi. 
O nedenle içerik olarak ta okuduğumuzda, genel 
olarak, güvercine benzeyen ve uyur durumda ölmüş 
olan bir dinozor fosilinin bulunduğundan söz edilen 
bu parçada, dinozorların da kuşlar gibi sıcakkanlı 
olabileceği belirtilmekte. “As a result-sonuç olarak” 
diye başlayan üçüncü cümlede ise bulunan 
dinozorun nasıl ölmüş olabileceği konusunda 
tahminde bulunulmakta. Bu nedenle içerik olarak 
diğer cümlelerle bağlantı sağlamıyor.

Cevap: C 

10. Yine bağlaç uyumsuzluğu dolayısı ile farklı 
cümlenin kolayca ayırt edilebileceği bir soru ile 
karşı karşıyayız. İlk dört cümlede Amerikalı şair ve 
gazeteci Sandburg ve eserlerinin içeriğinden söz 
edilirken, “Indeed” bağlacı ile başlayan son cümlede 
19. yy Amerikan şairlerinin eserlerinde ne ile daha 
çok ilgilendikleri anlatılıyor. Farklı cümle bu nedenle 
E oluyor. Unutmayın “Indeed” ve “In fact”, bu bölüm 
sorularında yanlış seçenek türetmek için çok sık 
kullanılmaktadır.

Cevap E 

11. Bu paragrafta da farklı cümleyi bağlaç 
uyumsuzluğuna göre buluyoruz. Çünkü hocalarımız 
çözümü benzer soruları üst üste sormayı seviyor. 
Dördüncü cümledeki “Nevertheless” bağlacı “but” 
anlamındandır ve zıtlık bildirir. Ancak bu cümledeki 
bilgi ile bir öncekindeki bilgi arasında bir zıtlık yok. 
İzmir’in tarihinden söz eden bu parça, Homer’in de 
İzmirli olduğunu belirtiyor. Ancak bir önceki cümlede 
İzmir’in kozmopolit, yani çok farklı grupların 
yaşadığı bir yer olduğu söyleniyor. Son cümlede de 
buna örnek veriliyor. Bu nedenle dördüncü cümle 
farklı bir bilgi içeriyor.

Cevap: D 



www.pelikanyayinevi.com.tr

ÇÖZÜM - 5
ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN CÜMLE

12. Bu soruda genel olarak kelebeklerin hareketleri 
ile ilgili bir araştırma ve onun sonuçlarından söz 
ediliyor. İlk cümlede ise onların güzelliklerinden. 3, 
4 ve 5. cümleler arasında “two types-one-the other” 
sözcükleri ile yapısal bir bağ da sağlanıyor. Farklı 
cümle o nedenle giriş cümlesidir.

Cevap: A 

13. Bu soruda tuhaf bir durum söz konusu. Ahmet-
He tekniği bizi kolayca doğru cevaba götürüyor. 
Beyinden söz etmeyen tek cümle olan dördüncü 
cümle farklı cümle oluyor. 

Cevap: D 

14. Burada önceki sorunun aksine yapısal bir ipucu yok. 
Anlamdan hareket ediyoruz. Paragrafta virüslerin 
veya bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlardan söz 
ediliyor. Ancak 2. cümlede gözde oluşan enfeksiyon 
konu edilmiş. Yanlış cümle budur.

Cevap: B 

15. Bu soruda hem yapısal hem de anlamsal ipuçları 
var. İlk cümle Jamaika doları ile ilgili, diğerleri ise 
Jamaika’nın tarihi ile ilgili dolayısı ile ilk cümle farklı 
oluyor. İki ve üçüncü cümleler arasında Ahmet-He, 
üç ile dördüncü cümleler arasında tarihsel sıralama 
(1655-in the following decades) yoluyla yapısal bağ 
kuruluyor. Son cümlede 4. cümlede anlatılan olayın 
sonucunda ortaya çıkan durumu dile getiriyor.

Cevap: A 

16. Bu paragrafın ilk iki cümlesinde Çin ile Suudi 
Arabistan arasında 1988 de yapılan silah satışı 
konu ediliyor. Zıtlık bildiren “on the other hand” 
bağlacından sonraki cümlelerde ise Çin’in İran’a 
olan yaklaşımı ile ilgili. Son cümlede bu ilişkinin 
uyandırdığı kaygılar dile getiriliyor. 2005 tarihinin 
bulunduğu dördüncü cümlede ise o yıl Suudi 
Arabistan’ın Çin’in petrol gereksinimin %17’sini 
karşıladığı söyleniyor. Bu, beşinci cümlede dile 
getirilen kaygıyı gerektirecek bir durum değil. Farklı 
cümle bu nedenle D’dir.

Cevap: D 
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17. Bu paragraf teknik olarak depremlerin nasıl 
meydana geldiğini anlatıyor. İlk iki cümle arasında 
“forces-these forces” sözcükleri ile, iki ve dördüncü 
cümleler arasında “The energy-this energy” 
sözcükleri yardımıyla, son iki cümle arasında ise fay 
anlamına gelen “faults-fault” sözcükleri ile bağlantı 
sağlanıyor. Farklı cümle Richter ölçeğinden söz 
eden 2. cümle oluyor.

Cevap: B 

18. Bu soruda da “This” ler yardımıyla farklı cümle 
kolayca bulunuyor. Bir ve ikinci cümleler arasında 
“35 grams-this figure” sözcükleri ile bunlar da üç ve 
dördüncü cümleye “this means” ve “this process” 
sözcükleri ile bağlı. Son cümle denizlerdeki 
tuzlardan söz etmiyor, oralarda yüzen buzlardan 
söz ediyor. Bu nedenle farklı oluyor.

Cevap: E 

19. Bu paragrafta Norveç’teki bir tohum bankasından 
söz edilmektedir. Ancak” However” ile başlayan 
cümlede dünya nüfusunun %70’inin 2050 
yılına kadar kentlerde yaşamaya başlayacağını 
söylemektedir. 4. cümledeki “these challenges” 
ifadesi ile 2. cümlede sözü edilen ve depolanmış 
tohumların kaybolmasına yol açan etmenler (natural 
disasters, war, and warm temperatures ) arasında 
bağ kurulmaktadır.

Cevap: C 

20. Burada yanlış cümle, fiili diğerlerinden zaman 
açısından farklı olan üçüncü cümledir. Burada hava 
sahasının (bir zamanlar) 4 gün boyunca kapatılmış 
olduğundan ve bunun hava yolu şirketlerine 
pahalıya mal olduğundan söz ediliyor.

Cevap: C


