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Irrelevant Sentence

ANSWERS

1. Paragrafta genel olarak sudaki alüminyum ile 

bunun suya belli amaçlarla katılmasından söz 

ediliyor. Dördüncü cümlede ise “Belli ki dünyada 
bazı ülkeler hala daha tehlikenin farkında 
değiller” deniliyor. Oysa paragrafta bu konuda 

bir tehlike ya da riskten söz edilmemektedir. 

Doğru yanıt D olacaktır.

Cevap D

2. Paragraf tarım eğitiminin çiftçinin kendisine 

yönelik yapılmasının gerekliliği ile ilgili. Ancak 

paragrafta dördüncü cümlede geçen “these 
students” ifadesinin gönderim yaptığı herhangi 

bir isme rastlanmamaktadır. Bu nedenle bu cümle 

metinsel bütünlüğün dışında kalmaktadır. Doğru 

cevap D’dir.

Cevap D

3. Bu paragrafta, ikinci cümleden başlayarak 

Richardson County anlatılmaya başlanmıştır. 

Oysa bir paragrafta ilk cümle giriş cümlesi 

olduğuna göre, konu ile ilgili giriş bilgisi bu 

cümlede verilmelidir. İlk cümlede bunun aksine 

şöyle denilmiştir: “Sağda solda otlayan sığır 
sürüleriyle aile çiftlikleri tarafından bezenmiş 
eğimli tepeleri görmeyi ummamışlardı.” 
Görüldüğü gibi bu cümlede Nebraska ve 

Richardson County ile ilgili hiçbir şeyden söz 

edilmemiştir. O nedenle A seçeneği uygun cümle 

olamaz.

Cevap A
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4. İlk cümlede “Bazı tarihçiler yamyamlığın 1492’den 

önce olmadığını belirtiyorlar” denilmektedir. 

Bu cümleden sonra ikinci cümlede ise 

“Bunun Columbus tarafından icat edildiğini 
tartışırlardı” deniliyor. Yamyamlığın Columbus 

tarafından icat edilebilecek bir şey olmadığı 

açıktır. Üçüncü cümlede yine yamyamlıktan söz 

edildiğine göre, ikinci cümle anlamsız kalmaktadır. 

Doğru yanıt B olur.

Cevap B

5. Parça, hastaların doktorun verdiği reçeteye uygun 

şekilde tedavisini devam ettirmemesinin temel 

nedeni olan unutkanlıkla ilgilidir. B seçeneğinde 

geçen “Talimatlara uymama yalnızca tıbbi 
bakımın maliyetini arttırmakla kalmaz aynı 
zamanda hayatın kalitesini de kötüleştirebilir” 
ifadesi parçanın temel konusu olan unutkanlık dışı 

bir konuyu değerlendirdiği için paragrafın metinsel 

birlik ve bütünlüğünü bozmaktadır. Doğru yanıt B 

seçeneğidir.

Cevap B

6. Giriş cümlesinde, kahvenin dişler için zararlı 

olduğuna inanılmasına karşın, aslında bazı 

iyi taraflarının olduğundan söz edilmektedir. 

Bu durumda sonraki cümlelerin kahvenin iyi 

yanlarına odaklanması gerekir. İkinci cümlede ise 

kahvenin uyarıcı etkiye sahip kafein içermesinden 

dolayı kara listede olduğu belirtiliyor. Bu durumda 

birinci cümle anlam bakımından ikinci cümleyle 

çelişmektedir. Öyleyse sonuca gitmek için 

üçüncü cümleye bakmak yeterli olacaktır. Üçüncü 

cümlede ilk cümledeki olumlu özelliğe yönelik 

olacak şekilde fırınlanmış kahve tanelerinden 

imal edilen kahvenin diş çürüklerini önleye-

bileceğinden bahsedilmiştir. Bu üç cümle içinde 

konu bütünlüğünün dışında kalan ikinci cümle 

yanlış olduğundan, B seçeneği doğru yanıt olur.

Cevap B
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7. İlk cümlede Asya’da akıl sağlığının tarihte hiçbir 

dönemde olmadığı kadar tehlikeli bir durumda 

olduğu belirtiliyor. İkinci cümlede ise, Dünya 

Bankası, Dünya Sağlık Örgütü ve Harvard 

Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmaya 

göre, 2004 yılının sonuna kadar Asya’da bu 

sorunun temel nedeninin depresyon olacağının 

tahmin edildiğinden söz edilmiştir. Üçüncü 

cümlede “Aslında, çoğu Asya ülkesi akıl sağlığı 
tedavisine son derece az miktarda harcama 
yapmaktadır” denilmiştir. Bu cümleyle konu 

akıl sağlığına yapılan harcamalara yöneldiğine 

göre, artık konu bu yönde devam etmelidir. Ama 

dördüncü cümlede, üçüncü cümleden farklı ve 

ikinci cümleye paralel olarak, bu bölgelerdeki 

depresyon ve şizofreni de dahil olmak üzere her 

10 vakadan 5’inde akıl hastalıklarının başrolü 

oynamakta olduğu belirtilmiştir. Bu durumda akıl 

sağlığı için yapılan harcamalara değinen üçüncü 

cümle konunun dışında kaldığından C seçeneği 

doğru yanıt olacaktır.

Cevap C

8. Parça, Belçika’da yapılan bir araştırma 

sonucundaki bir bulgu olan yüzme havuzlarındaki 

fazla klorun akciğer kanserine yol açmasıyla 

ilgilidir. D seçeneğinde geçen “Kapalı yüzme 
havuzlarına ayırt edici kokuyu veren gaz, 
nitrojen ve tri-klorindir” ifadesi paragrafın 

metinsel birlik ve bütünlüğünü bozmaktadır. 
Doğru yanıt D seçeneğidir.

Cevap D
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9. Parça, çocuk gelişiminde büyümenin sabit bir 

şekilde değil de gelişim yılları boyunca değişkenlik 

gösterdiği ile ilgilidir. C seçeneğinde geçen 

“Ancak kemikler merkezden gelişir ve dışa 
doğru genişler” ifadesi paragrafın konusu genel 

olarak çocuk gelişimiyken çok özel bir detay olan 

kemik gelişimini anlattığı için paragrafın metinsel 

birlik ve bütünlüğünü bozmaktadır. Doğru yanıt C 

seçeneğidir.

Cevap C

10. Paragrafın genelinde yerçekimi ve bilim 

adamlarının yerçekimine ilgisi anlatılırken B 

seçeneğinde geçen, “Kozmik genişleme 15 
milyon yıl önce gerçekleşen büyük patlama 
tarafından tetiklenmiştir” ifadesi metinsel 

birlik ve bütünlüğü bozmaktadır. Ayrıca III. 

cümlede geçen “they” zamiri ilk cümlede geçen 

“scientists” ismine gönderme yapmaktadır. 

Doğru yanıt B seçeneğidir.

Cevap B


