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Irrelevant Sentence

ANSWERS

1. Bu paragrafta, günümüzde bütün sorunların birbiri 

ile bağlantılı olduğundan söz edilmekte ve ikinci 

cümlede bunlara örnekler verilmektedir. Üçüncü 

cümlede ise “Birinin kötüye gitmesi diğerinin 

de kötüye gitmesine yol açacaktır” deniliyor. 

Son cümlede ise “Bunun aksine, eğer birinde 

iyileşme olursa, bu diğerlerine de yansıyacaktır” 

ifadesini görüyoruz. Üçüncü cümleden sonra 

bu cümlenin gelmesi gerekirken, araya gelen 

dördüncü cümle anlam bütünlüğünü bozmuştur: 

“Aslında yoksulluk bu çevre sorunlarının 
nedenlerinden sadece birisidir.” Doğru yanıt D 

olacaktır.

Cevap D

2. Gregor Mendel’in bitki yetiştiriciliğine katkılarını 

anlatan parçada ilk cümle onun ilk bitki yetiştiricisi 

olmadığını vurguluyor. Bundan sonra gelen cümle 

“he” ile başlayarak bizi çeldirmeye çalışıyorsa 

da, ilk cümlede “reported those” ifadesinin 

gönderimde bulunduğu bir ifade yoktur. Üçüncü 

cümle ise Mendel’den önce bitki yetiştiriciliğiyle 

ilgili bilinenleri anlatmaktadır. Bu nedenlerle 

metinsel bütünlük açısından ikinci cümle 

paragrafın dışında kalmaktadır. Doğru yanıt B 

seçeneğidir.

Cevap B

3. Parçanın ana konusu uluslar arası hukukun ulusal 

hukuktan farkıdır. Ancak konu cümlesi olması 

gereken ilk cümlede, modern uluslararası hukukta 

yöresel yargılamanın, kişisel yargılamadan çok 

daha önemli olduğu belirtilmektedir. Bu cümledeki 

konu paragrafın tamamını içine alamayacak 

kadar dar kapsama sahip olduğundan uygun 

değildir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

Cevap A
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4. Paragrafta ilk cümle dışında, bütün cümlelerde 

su temin yol ve yöntemleri anlatılmaktadır. İlk 

cümlede ise “Kolera gibi sudan kaynaklanan 
hastalıkları önlemede, güvenli su kaynağının 
temini en önemli aşamayı oluşturur” deniliyor. 

Aslında böyle bir cümleden sonra, paragrafın 

normal olarak bu tür hastalıklar ve bunlardan 

korunmak için suyun nasıl temin edilmesi gerektiği 

konusu yoğunlaşması beklenirdi. Bu nedenle A 

seçeneği doğru olur.

Cevap A

5. Bu paragrafta, hız koşucularının rüzgardan yarar 

sağlayabileceği konusu üzerinde duruluyor. Bu 

konuda otoritelerin geçmişten günümüze doğru 

değişen görüşlerine yer verilen bu paragrafta ikinci 

cümle anlamca bütünlüğü bozmaktadır: “Pek çok 
koşucu güçlü rüzgarı yorucu bulmaktadır.” 

Bu cümlede yukarıda belirtilen hususu destekler 

hiçbir bilgi yoktur ve yanlıştır. Doğru yanıt B olur.

Cevap B

6. İlk cümlede, uluslar arası bir ekibin Afrika’daki 

HIV salgını ile ilgili bir çalışmayı henüz bitirdiği 

anlatılıyor. Üçüncü cümlede ise, yine bu 

araştırmanın sonuçlarına değiniyor. Arada kalan 

ikinci cümle, bu durumda ilgisiz kalmaktadır: 

“Güvenli cinsel eğitiminin Kenya ve Zambia 
gibi ülkelerdeki kadın ve erkekleri hedef 
alması gerekir.” Doğru yanıt B olur.

Cevap B
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7. Paragrafın genelinde Orta Hindistan’daki Malwa 

platosundaki çiftçilerin ilkel yöntemlerle nasıl 

tarım yaptıkları, sulama olmadan nasıl buğday 

yetiştirdikleri ve elektrik sayesinde açılan 

su kuyuları ile elde ettikleri imkanları nasıl 

kullandıkları anlatılmaktadır. Buna göre, ilk cümle 

bu bilgileri ana tema cümlesi olarak özetler biçimde 

değildir ve ilgisizdir: “Hükümet desteğinden en 
fazla istifade sağlayan çiftçilerin genellikle 
en kaliteli toprağa sahip yetenekli çiftçiler 
olduğunu en başta belirtmek gerekir.”

Cevap A

8. Paragrafta genel olarak Asya ülkelerindeki 

ekonomik sıkıntılar ve Kore’deki ekonomik 

çöküntü anlatılmaktadır. Üçüncü cümlede ise 

farklı olarak “Bu, Avrupa ve Birleşik Devletleri 
olağanüstü büyük marketler durumunda 
bırakmaktadır” deniliyor. Bu cümlenin paragrafta 

anlatılanlarla ilgisi olmadığından yanlıştır. Doğru 

yanıt C olur.

Cevap C

9. İlk cümlede, kitle medya sisteminin tüzel 

kuruluşlarca kontrol edilmediği, aksine onlar 

tarafından oluşturulduğu söylenmektedir. Üçüncü 

cümlede ise bu duruma örnek olarak otomotiv 

sanayii örnek gösterilerek, “tıpkı firmaların otomotiv 

sanayiini kontrol etmeyip de, otomotiv sanayiinin 

firmaların kendisi olduğu gibi” denilmektedir. Bu 

iki cümle birbiri ile ilgili iken, ikinci cümle anlamca 

konu dışında kalmaktadır: “Pek çok büyük firma 
Üçüncü Dünya ülkelerinde ve silah ticaretinde 
aktif durumdadır.” Doğru yanıt B’dir.

Cevap B
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10. Bu paragrafta eskiden beridir insanların 

Amerika rüyası ile Amerika’da yaşama hayalleri 

anlatılmaktadır. Sonra da durumun giderek 

değiştiği ve kötüye gittiği belirtilmiştir. Bu akış 

doğrultusunda son cümle anlamca paragrafın 

dışında kalmaktadır: “Son olarak, Amerika’daki 
demografik büyüme oranı son birkaç on yıl 
içinde aşağı doğru bir eğilim göstermiştir.” 
Ayrıca bu cümlenin başındaki “lastly” belirtecini 

kullanabilmek için, daha önceki cümlelerde 

benzer bir dizi bazı şeylerin “firstly; secondly” 
gibi belirteçlerle sıralanması gerekirdi. Doğru 

yanıt E olur.

Cevap E


