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Irrelevant Sentence

ANSWERS

1. Paragrafta genel olarak yeni yönetim sistemleri 

geliştirilirken doğru ölçümün sıklıkla göz ardı 

edilmesi ve bunun kötü sonuçları anlatılırken 

ikinci cümlede geçen, “Sistem yüzde yüzlük 
bir doğrulukla cevap vermelidir” ifadesi genel 

anlamın aksine olumlu anlam içerdiğinden, 

metinsel birlik ve bütünlüğü bozmaktadır. B 

seçeneği doğru yanıttır.

Cevap B

2. Paragrafın ana tema cümlesi olan ilk 

cümlesinde, bazı Alman doktorların hastaların 

yaşam kalitelerini ölçmeye yönelik bir sistem 

geliştirmiş olduklarından söz edilmektedir. 

İkinci cümlede ise, bu doktorların amacının 

(their aim) hastalıkların daha semptomlar bile 

ortaya çıkmadan nasıl geliştiğini görmek olduğu 

belirtiliyor. Üçüncü cümlede ise, ölçmenin 

psikolojik faktörlere dayandığı ifade ediliyor. 

Üçüncü cümlede bahsedilen ölçme konusu ilk 

cümlede de geçtiğinden, bir ve üçüncü cümleler 

arasında bir anlam bağı olduğu anlaşılmaktadır. 

Dört ve beşinci cümlelerde ise yüksek ölçüm 

sonuçlarına sahip hastaların özelliklerinden 

bahsedilmekte ve konu bütünlüğü korunmaktadır. 

Bu durumda, konu anlam bütünlüğünü aksatan 

ikinci cümle ilgisiz olduğundan, B seçeneği doğru 

yanıt olacaktır.

Cevap B
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3. Ana tema cümlesi olan ilk cümlede, ABD’de bir 
ilacın pazarlanmadan önce Gıda ve İlaç İdaresi 
(FDA) tarafından onayının gerektiği belirtiliyor. 
İkinci cümlede, çalışmaların öncelikle hayvanlar 
üzerinde yürütüldüğü ifade ediliyor. Üçüncü 
cümlede ise, bir ilacın olası bir tehlike arz etmesi 
halinde, FDA’nın onayı geri alabileceği belirtiliyor. 
Bu durumda iki ile üçüncü cümleler arasında 
bir anlam kopukluğu oluşmuştur. Dördüncü 
cümlede, birçok ilacın ya faydalı bulunmaması ya 
da aşırı toksik oluşu gibi nedenlerle bu aşamada 
reddedildiği vurgulanıyor. Bu cümlede sözü 
edilen “this stage” ifadesi ile anlatılmak istenen 
aşama, çalışmaların öncelikle hayvanlar üzerinde 
yürütüldüğü aşamadır. Öyleyse iki ve dördüncü 
cümleler arasında da bir anlam bağı mevcuttur. 
Bu durumda konu akışını ve anlam bütünlüğünü 
üçüncü cümle bozmuştur ve doğru yanıt C 
seçeneğidir.

Cevap C

4. İlk cümlede, bir çocuğun lösemiye benzer bir 
hastalığa yakalanmasından sonra, Fransız 
otoritelerinin gen terapisi denemelerini askıya 
almış olduğundan söz edilmektedir. İkinci cümle 
başında yer alan “the trials” ile ilk cümlede geçen 
“trials” sözcükleri anlamsal bağ oluşturmuştur. 
İkinci cümlede, çocuğun hastalığına yönelik 
derinlemesine bir araştırma yürütülene kadar, 
denemelerin devam etmeyeceği belirtilmiştir. 
Böylece ilk cümleyle de anlamsal bütünlük 
korunmuştur. Üçüncü cümlede, aynı hastanede 
sekiz diğer çocuğun daha gen terapisi görmekte 
olduğu ifade edilmiştir. Dördüncü cümlede 
buraya kadar anlatılanlardan farklı ve çok daha 
genel olmak üzere “Gen terapisi henüz daha 
başlangıç aşamasındadır, bu yüzden de bu 
türden olumsuzluklar beklenmelidir” denilerek, 
gen terapisi ile ilgili sürece değinilmiştir. Son 
cümlede yer alan “none of these children” 
(bu çocukların hiçbirisi) ifadesi ile, üçüncü 
cümlede bahsedilen “eight other children” 
ifadesine atıfta bulunulmuştur. Bu durumda arada 
kalan dördüncü cümlede bir anlam kopukluğu 
oluşmuştur. Öyleyse doğru yanıt D olacaktır.

Cevap D
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5. Avrupa’nın biyoteknoloji gibi ekstra şeylere 

gereksinim duymadığı, hali hazırda yeterli 

imkanlara sahip olduğu, insanlarının iyi beslendiği, 

çiftçilerinin çok iyi sübvanse edildiği şeklinde 

bilgilerin anlatıldığı paragrafta, üçüncü cümle 

konu dışında kalmaktadır: “Besbelli, bölünmüş 
genli ürünler çiftçiliği daha güvenli, daha 
kolay ve verimli kılıyor.” Bu nedenle doğru yanıt 

C olacaktır.

Cevap C

6. İlk cümlede “Büyük şehirler kirlilik ile nam 
salmışken, genellikle çok fazla miktarda 
para kazandırırlar” deniliyor. Oysa bundan 

sonraki cümlelerde, büyük şehirlerin korkutucu 

boyutlarda sürekli büyümeye devam etmesinden 

söz edilmektedir. Bu durumda giriş cümlesi 

durumundaki ilk cümle, ana tema cümlesi 

olmaktan uzaktır. Doğru yanıt A olur.

Cevap A

7. Parça genel olarak işaret dilinin kullanımı ve 

bu konudaki yanlış kanılarla ilgili. Ancak D 

seçeneğinde geçen “İşaret dilleri fonoloji, 
morfoloji ve sözdizimini de içeren pek çok 
tür dilbilimsel yapıya sahiptir” ifadesi ile bu 

cümleden önce gelen “Diğer bir yanlış anlayışın 

tersine, evrensel bir işaret dili yoktur” ifadesi ile 

parçanın son cümlesi olan “Değişik ülkelerdeki 

duyma özürlü insanlar farklı işaret dilleri 

kullanırlar” ifadeleri arasında bir anlam ilişkisi 

kurulamadığından paragraf birlik ve bütünlüğünü 

bozmaktadır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

Cevap D
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8. Parça genel olarak sosyal bir bilim olan ekonomi 

ile ilgili. Ancak D seçeneğinde geçen “Bu 
yıllar boyunca ekonomi teorisinin hayli 
değişmesinin yalnızca bir sebebidir” ifadesi, 

ana temadan farklı bir konuya geçtiğinden 

paragraf birlik ve bütünlüğünü bozmaktadır. 

Ayrıca, 5. cümlede geçen “them” adılı 3. cümlede 

geçen “economic models” yerine kullanılmış ve 

bu iki cümle arasında yapısal ilişkiyi kurmaktadır. 

Bu iki cümle arasında kalan cümle hem işlevsel 

hem de kavramsal birliği bozmaktadır. Doğru 

yanıt D seçeneğidir.

Cevap D

9. Parça genel olarak öğrencilerin sevildiğinde, 

kabullenildiğinde ve saygı duyulduğunda 

daha olumlu tepki verdikleriyle ilgili. Ancak B 

seçeneğinde geçen “Bazı okullarda öğrenciler 
haklarını ve sorumluluklarını garantiye almaya 
çalışırlar” ifadesi ana temadan farklı bir konuya 

geçtiğinden paragraf birlik ve bütünlüğünü 

bozmaktadır. Doğru yanıt B seçeneğidir. 4. ve 

5. cümlelerde kullanılan “they” adılı 1. cümlede 

geçen “students” ismi yerine kullanılmış ve 

paragraf birlik ve bütünlüğüne işlevsel olarak 

katkıda bulunmuştur.

Cevap B



www.pelikanyayinevi.com.tr

Irrelevant Sentence

PRACTICE TEST 3
ANSWERS

10. Paragrafın ilk cümlesinde, dünya denizlerinin 

bizlere bıraktığı en değerli mirasının “petrol” 

olduğu vurgulanıyor. İkinci cümlede ise, bu 

değerli jeolojik sıvının yerin çok derinlerinde hangi 

süreçten geçerek oluştuğunu kimsenin bilemediği 

anlatılıyor. Böylece ilk cümlede ortaya konulan 

petrolün değerli ve esrarengiz olması özelliği 

bu cümlede de vurgulanmaya devam ediliyor. 

Üçüncü cümlede “Ama bir şey kesin görünüyor” 
ifadesiyle, ilk iki cümlede sözü edilen gizemliliğin 

dışında herkesçe bilinmesi olası bir noktaya 

dikkatler çekilmeye çalışılıyor. Bu durumda bu 

cümleden sonra dikkatlerin çekilmesine çalışılan 

hususun belirtilmesi gerekmektedir. Dördüncü 

cümlenin girişindeki “On the other hand” (Öte 

yandan) ifadesi, bir önceki cümlede sözü edilen 

bir konuya tezat oluşturacak bir şeyden söz etmeyi 

gerektirir. Ama üçüncü cümleden sonra tezat bir 

fikir ya da ifade değil, bu cümlede sözü edilen 

“kesin görünen şey”in ne olduğu vurgulanmalıdır. 

Bu konu ise, beşinci cümlede petrolün nasıl bir 

süreç sonucunda oluştuğunun açıklanması ile 

açıklığa kavuşturulmuştur. Diğer bir deyişle, 

üçüncü cümlenin bütünleyicisi açıklayıcısı olan 

beşinci cümle paragrafın ayrılmaz bir parçasıdır. 

Bu durumda dördüncü cümle anlam bütünlüğüne 

uygun olmadığından yanlıştır: “Öte yandan, 
çok az sayıda jeolog petrol oluşumunun 
volkanik aktivitelerle bağlantılı olduğuna 
inanmaktadır.” Doğru yanıt D seçeneğidir.

Cevap D


