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ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN CÜMLE

1. Burada yalnızca cümlelerin zamanlarına bakılarak 
farklı cümle bulunabilmektedir. 2. cümle hariç diğer 
cümleler Amerika ile Rusya arasında 1991 yılında 
nükleer başlıklı füzelerin azaltılması ile ilgili olarak 
imzalanan tarihi anlaşma ile ilgili olduğu için “s.past 
tense” oysa 2. cümle şimdiki başkan Obama’dan 
söz eden “present perfect tense”. Yani günümüzle 
ilgili bir bilgi. O nedenle diğer cümlelerden ayrılıyor.

Cevap: B 

2. Bu parça bir önceki gibi pratik bir ipucuna sahip 
olmadığından doğru yanıtı bulmak için yalnızca 
anlamsal uyum aramamız gerekiyor. Parça 
egzersiz yaptığımızda vücudumuzun ısındığından, 
serinlemek için fazladan enerji harcadığından, 
soğumak için kan dolaşımını yönlendirerek terleme 
yoluyla soğuduğundan ancak nemli iklimlerde 
buharlaşmanın zor olduğundan söz etmektedir. 
Yalnızca 4. cümle açık hava egzersizleri sırasında 
fiziksel yaralanmalarla ilgili olduğu için parçaya 
uymamaktadır.

Cevap: D 

3. Bu paragraf eski Likya ile ilgili fakat son cümle 
yalnızca onu oluşturan kentlerden biri olan Patara 
ile ilgili bu yüzden bu paragrafa değil de aynı metin 
içindeki bir başka paragrafa ait bir cümle olmalı. 

Cevap: E 

4. Bir önceki soruyla aynı mantaliteyle hazırlanmış bir 
soru bu. Erzurum’un coğrafi konumu ve buna bağlı 
olarak tarihsel öneminin anlatıldığı bu paragraftaki 
2. cümle Erzincan’ın depremselliğinden söz 
etmektedir. Bu nedenle farklı bir cümledir. Yine 
aynı metinden fakat bu kez Erzincan’ı anlatan bir 
paragraftan alınmış bir cümle olsa gerek bu.

 Cevap: B 

5. Bu paragraf küresel ısınmanın nasıl önleneceği 
konusunu ele alıyor. İlk dört cümlede bu konu 
işlenmiş. Son cümlede ise küresel ısınmadan eser 
yok. Burada çevre sorunlarının sebebi hızlı nüfus 
artışıdır, deniyor. 

Cevap: E 

6. Yazar dünyadaki tüm denizleri küresel okyanus 
olarak görüyor. Ahmet-He tekniğimize göre, ilk 
cümleden sonra gelen cümlelerin özneleri “it” 
olmalı. Buna uymayan cümle 3. cümle. Öznesi 
çoğul: aquatic zones.

Cevap: C 
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7. Çok kolay bir soru bu. Sayısal bilgiler bize her 
zaman doğru cevabı bulma konusunda yardım 
eder. İlk cümledeki %30 ile üçüncü cümledeki %70 
beraber %100’e tamamladığı için aralarında bir bağ 
var. O zaman ikinci cümle farklı cümle olmaktadır. 
Bir ve üçüncü cümlelerde dünyaya gelen güneş 
ışınlarından söz ederken ikinci cümle tropik 
ormanlardaki ağaçların yaprak dökmeyen ağaçlar 
olduğunu söylüyor.

Cevap: B 

8. Bu paragrafın konusu Yunan Tragedyası. Ancak 
son cümlede Yunan halk öyküleri ve lirik şiirinden 
söz ediliyor. Bu nedenle bu cümle ilk dört cümleden 
ayrılıyor.

Cevap: E 

9. Sayısal bilgilerin bizi doğru cevaba götürdüğü bir 
soru. Daha ilk satırından bunun böyle olduğu belli. 
Normal koşullarda tarihler rakamla yazılır. Burada, 
17. ve 18. Yüzyılları yazıyla yazmışlar. Amaçları, 
4. cümledeki 1600 ve 1700s sözcüklerine bakıp, 
bu cümle tarih sıralamasına göre ters olduğu için 
farklıdır, sonucuna kolayca varmamızı engellemek. 
Bu cümlede Barok sanatından söz ediliyor. 
Diğerlerinde ise Avrupa’nın 17. ye 18. yüzyıllarda 
ekonomik, siyasi ve nüfus olarak nasıl geliştiği 
anlatılıyor.

Cevap: D 

10. Ahmet-He tekniğine göre Newton’dan ve onun 
başarılarından söz edilmeyen dördüncü cümle 
farklıdır. Burada 17. yüzyılda en yenilikçi bilimsel 
çalışmaların üniversitelerden çıktığından söz 
ediliyor.

Cevap: D 

11. Tırnak içinde ifadeler genellikle paragrafın ilk 
cümlesinde olur. Sonraki cümlelerde tırnak içindeki 
bu ifade açıklanır. Burada da öyle yapılmış. 
Bu paragrafın konusu “defne” isminin kökeni. 
İlk 4 cümlede bu anlatılıyor. Özellikle üç ve 
dördüncü cümlelerde geçmiş olaylar anlatılıyor. 
Beşinci cümlede “Bu yüzden isim bu yüzyılda 
yaygınlaşmıştır.”, demesi hem bağlacın anlamı hem 
de önceki iki cümle ile zaman uyumu açısından 
anlamsız. 5. cümlenin yanlışlığından emin olmak için 
uygulayabileceğimiz basit bir test var. Bir paragrafta 
ilk ve son cümleler aynı şeyi söyler, kuralına göre E, 
A’dan farklı bir şey söylediği için de yanlış.

Cevap: E 
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12. İlk cümlede “İyi bir et bulduğunuzda çok miktarda 
alıp saklamak istersiniz.”, deniyor. 2. cümlede 
ise “Hayvanlar çabuk büyüsün diye iyi besinlerle 
beslenir.”, diyor. İki cümlenin konuları farklı. 
İkisinde de “a / an” ile başlayan sözcük var, yani 
yapı olarak ikisi de giriş cümlesi olabilir. Ancak bir 
paragrafta iki tane giriş cümlesi olamayacağına 
göre, 3. cümleye bakalım. O bize paragrafın gerçek 
konusunu belirlememize yardım eder. Burada da 
besinleri saklamak için kullanılan dipfrizlerden söz 
edildiğinden farklı cümle II oluyor. Bir de bu bölüm 
sorularında daha önceki yıllarda sorulan soruların 
yanıtlarına bakılırsa ilk cümlenin yanlış olma 
ihtimalinin %10’da da az olduğu görülür. O nedenle 
de B yanlış.

Cevap: B 

13. Bu metin de anlayarak yapılabilecek kadar kısa bir 
şekilde ve sade bir dille anlatılmış bir metin. Hafif 
silah üreten ve satan ülkelerden söz ediyor. Ülke 
adı geçmeyen tek seçenek IV. Burada Orta Doğu’da 
silah kaçakçılığının yaygın olmasından bahsediliyor. 
Farklı cümle budur.

Cevap: D 

14. İçerik olarak okuyup anlamakta zorlanacağımız bir 
metin bu. Çünkü herkesin bilemeyeceği çok sayıda 
sözcük içeriyor. Ancak bizim hızlı test çözme 
tekniklerimiz sayesinde yine 5 saniyede doğru 
cevaba ulaşmak mümkün oluyor.

Fransa’nın ilk kadın maliye bakanı Lagarde ile ilgili 
bir metin bu. Dolayısı ile Ahmet-he tekniğine göre ilk 
cümleden sonra gelen cümlelerde “she” veya “her” 
arıyacağız. Bu 2. cümlede “she withnessed”, 4. 
cümlede “Her approach” ve 5. cümlede tekrar kendi 
adı olarak karşımıza çıkıyor. (Çünkü son cümle ilk 
cümle ile aynı şeyi söyler). Bu yapısal bağlantıya 
(Lagarde-she) sahip olmayan tek cümle 3. cümledir.

Cevap: C 
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15. Göllerin yararlarının anlatıldığı bu paragrafta o 
nedenle 4 cümle olumlu bilgiler içeriyor. Üçüncü 
cümlede ise gölün sağladığı yararlara tehdit 
oluşturan önemli etmenler olarak kirlilik, atık su 
atılması ve yanlış su kullanımı uygulamalarında söz 
edilmiş. Bu olumsuz bilgi, bu cümlenin bu konuyla 
ilgili ama farklı bir paragraftan alınıp buraya monte 
edildiğini gösteriyor.

Cevap: C 

16. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden söz edilen 
bu paragrafın ilk üç cümlesi Ahmet-he ilişkisine 
göre birbirine bağlı. Dördüncü cümledeki tarihler 
ilk cümledekinden eski olduğu için tarih sıralaması 
ilkesine aykırı oluyor. Son cümledeki “them” ile 
üçüncü cümlenin son kelimesi “judgements” 
arasında da Ahmet-he ilişkisi var.

Cevap: D 

17. Bu paragrafta ise Amerika’da şehir merkezlerinin 
banliyölerden daha hızlı gelişmesi ele alınmış. 
Eskiden tam tersi söz konusuymuş. Göç şehir 
merkezinden kenar banliyölereymiş. Ekonomik 
koşullar gereği şimdi ise gençler banliyölerde 
ev satın almak yerine şehir merkezlerinde ev 
kiralıyorlarmış. Bu arada yeni mezun olupta iş 
arayanlar da kent merkezlerine geliyormuş. “In 
fact” ile başlayan son cümlenin bu bilgiyi pekiştiren, 
vurgulayan bir bilgi içermesi gerekir. Ancak o tırnak 
içine alınmış “bahçekent” kavramının ne olduğunu 
açıklıyor. Yani şehir merkezinin tam tersi bir şeyden 
söz ediyor. Tırnak içindeki bu ifade ve fiili “present 
perfect” ile beraber tam bir giriş cümlesi yapısına 
sahip. O nedenle farklı cümle budur.

Cevap: E 
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18. Bu paragrafın konusu sanayileşme. İlk cümlede 
diğer Avrupa ülkelerinin sanayileşmesinin 
İngiltere’den çok sonraları gerçekleştiği söylenmiş. 
İkinci cümlede ise Sanayi Devrimi’nden söz ediliyor. 
Tanımı yapılıyor. Üçüncü cümlede ise diğer Avrupa 
ülkelerine örnek olarak Belçika verilmiş. O nedenle 
ikinci cümle farklıdır.

Cevap: B 

19. Bu paragrafta insanların artık aile olarak değil tek 
başlarına yaşamayı tercih etmeye başladıkları 
anlatılıyor. İkinci cümlede bunun için kullanılan 
kavram “yalnız yaşama” olarak tırnak içinde verilmiş. 
Üçüncü cümlede bu kavram açıklığa kavuşturuluyor. 
Bu kavramın karşılığı olan “it” dördüncü cümlede 
değil beşincide. O nedenle “however” bağlacı ile 
başlayan ama bir önceki cümlede verilen bilgiye zıt 
bir şey söylemeyen dördüncü cümle farklı cümle 
oluyor. Burada yalnız yaşamanın insanları mutsuz 
yaptığına dair çok az kanıt var deniyor. Bir önceki 
cümlede böyle bir sorundan söz edilmemişti.

Cevap: D 

20. Bu metinde yeni kuşak gençlerin modern iletişim 
araçlarının ne denli etkisi altında kaldığından söz 
edilmektedir. İlk cümlede tırmak içinde verilen isim 
2. cümlede “these natives”, 3. cümlede “these digital 
natives” olarak kullanılıyor. Cümlenin sonunda 
bunların beyinlerinin yetişkinlerinkinden farklı 
olduğu söyleniyor. 4. cümlede ise ne gençlerden ne 
de yetişkinlerden eser var. Son cümlede yetişkinlerin 
beyinlerindeki sinir sistemleri anlatılıyor. Bu nedenle 
4. cümle tek başına kalarak farklı cümle oluyor.

Cevap: D


