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Irrelevant Sentence

ANSWERS

1. Paragrafın genelinde yeni yol işaretlerinin 

faydalarını anlatılırken C seçeneğinde geçen, 

“Ancak, onlar yalnızca sürücünün dikkatini 
yaya geçidine çekme konusunda yararlı 
olabilirler” ifadesi metinsel birlik ve bütünlüğü 

bozmaktadır. C seçeneği dışındaki seçeneklerde 

“yol işaretleri” ile ilgili genel bilgi verilirken C 

seçeneğinde bir zıtlık belirterek yol işaretlerin 

yalnızca bir konuda faydalı olduğunun belirtilerek 

konunun dışına çıkılmıştır. Doğru yanıt C 

seçeneğidir.

Cevap C

2. Paragrafın genelinde radyo dalgalarından 

bahsedilirken E seçeneğinde geçen, “40 yıldır 
bilim adamları ara sıra gökyüzünü radyo 
sinyalleri için taradılar” ifadesi metinsel 

birlik ve bütünlüğü bozmaktadır. Paragrafın 

tamamında radyo dalgalarının yıldızlar arası 

bağlantı kullanımında yetersiz olduğu anlatılırken 

E seçeneğinde yazarın bu görüşü desteklemek 

yerine tarafsız bir ifade kullanması paragraf 

bütünlüğü açısından uygun değildir. Doğru yanıt 

E seçeneğidir.

Cevap E

3. Paragrafın genelinde rüzgar enerjisinin bütün 

Avrupa’da ilgi gördüğünden bahsedilirken B 

seçeneğinde geçen, “Aslında pahalı olan tek 
şey rüzgar çiftliğinin kurulmasıdır, işletme 
maliyetleri düşüktür” ifadesi metinsel birlik ve 

bütünlüğü bozmaktadır. Paragraf organizasyonu 

açısından incelendiğinde ise üçüncü cümlede 

geçen “this” zamirinin birinci cümlenin tamamına 

gönderme yaptığı görülecektir. Doğru yanıt B 

seçeneğidir.

Cevap B
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4. Paragrafın genelinde sert suyun özelliklerinden ve 

verdiği zararlardan bahsedilirken D seçeneğinde 

geçen, “Filtrenin temel işlevi suyun 
görüntüsünü ve tadını geliştirmektir” ifadesi 

sert suyun özellikleri, verdiği zarar ve sert suya 

karşı alınması gereken önlemler ile ilgili olmadığı 

için metinsel birlik ve bütünlüğü bozmaktadır. 

Doğru yanıt D seçeneğidir.

Cevap D

5. İlk cümlede insanlar yaşlandıkça, vücuttaki su 

miktarının azaldığından söz edilmektedir. İkinci 

cümlede ise, çoğu ilaç suda çözüldüğünden ve 

bu ilaçları eritmek üzere su her zaman mevcut 

olduğundan, paragrafta sözü edilen ilaçların 

yaşlılarda yüksek konsantrasyon düzeylerine 

ulaştığından bahsedilmektedir. Üçüncü cümlenin 

başında yer alan “also” ifadesi, önceki cümlede 

sözü edilen duruma ilave başka bir durumun 

bu cümlede yer alacağına işaret etmektedir. Bu 

cümlede, böbreklerin ilaçları idrar yoluyla atmada 

daha başarısız olduğu ve karaciğerin çoğu 

ilacı metabolize etmede daha yetersiz olduğu 

belirtilmektedir. Dördüncü cümle başındaki “for 
these reasons” ifadesi, bu noktaya kadar ikinci 

ve üçüncü cümlede sözü edilen nedenlere atıfta 

bulunmak üzere kullanılmıştır. Dördüncü cümlede 

“Bu nedenlerden dolayı, çoğu ilaç genç bir 

insanın vücudunda olduğundan daha uzun süre 

kalıcı olma durumundadır” deniliyor. Son cümlede 

ise, “Kayıtlı tarihte yer alan her medeniyetteki 
insanlar, hastalıkları tedavi etmek üzere bitki 
ve hayvan kökenli ilaçları kullanmışlardır” 

deniliyor. Açıkça görüldüğü gibi, son cümle anlam 

bakımından paragrafı desteklememektedir. 

Öyleyse doğru yanıt E seçeneğidir.

Cevap E
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6. İlk cümlede, sismik dalgaların tarifi yapılmakta 

ve sismik dalgaların depremlerden kaynaklanan 

ve dünyayı dolaşan titreşimler olduğu 

vurgulanmaktadır. İkinci cümlede ise, Richter 

ölçeğinin ortaya çıkış hikayesine yer verilmekte 

ve böylece farklı bir konuya atlanmaktadır. Bu 

durumda bu iki cümleden birisi ilgisizdir. Üçüncü 

cümlede ise, “Bunlar (they) sismograf adı 
verilen cihazlarda kaydedilirler” deniliyor. Bu 

cümlede geçen “they” zamiri, ilk cümlede geçen 

“vibrations” sözcüğünün yerine kullanılmıştır. 

O halde, konunun akışına uymayan ikinci cümle 

olduğuna göre, doğru yanıt B seçeneği olacaktır.

Cevap B

7. İlk cümlede 2000 yılı sonbaharı ile 2001 yılı 

kışında İngiltere’de baş gösteren bir dizi soruna 

işaret ediliyor. İkinci cümlede ise, 2000 yılı 

Eylül ayının, artan petrol fiyatlarından dolayı, 

akaryakıt vergisinde indirim isteyen çiftçilerle 

kamyon sürücülerinin protestosuna sahne 

olduğu belirtiliyor. Üçüncü cümlede, 2000 yılı 

Kasım ayında şiddetli yağışların ve fırtınaların 

sellere ve 12 kişinin ölümüne neden olduğundan 

söz ediliyor. Bu iki cümlede, ilk cümlede sözü 

edilen sorunlara örnek teşkil eden iki olaya 

değinilmiştir ve konu akışına uygundur. Dördüncü 

cümlede ise “Haziran 2001’de, İşçi Partisi’nin 
parlamentoda 413 sandalye almasıyla Blair 
ikinci defa çoğunlukla seçimi kazandı” 

deniliyor. Bu cümle başında yer alan “in June 
2001” ifadesi zaman olarak ilk cümlede belirtilen 

zaman aralıklarının dışında kalmaktadır. Bunun 

yanı sıra, cümlede anlatılan bilgiler, genel 

konunun dışındadır ve İngiltere’deki sorunlardan 

değil, seçim sonuçlarından söz etmektedir. Son 

cümlede ise Şubat 2001’de hayvanlarda baş 

gösteren salgın hastalığa değinilmiş ve böylece 

diğer bir soruna işaret edilmiştir. Bu durumda 

doğru yanıt D seçeneği olacaktır.

Cevap D
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8. İlk cümle olan konu cümlesinde su ile elde 
edilen elektrikten başka, rüzgar tribünleri ve 
güneş enerjisi ile ısınma gibi tükenmez enerji 
kaynaklarının olduğu anlatılıyor. İkinci cümlede 
ise bu konuyla ilgili, bu kaynakların her birinin pek 
az ortamda ekonomik olabileceği gibi olumsuz 
bir durumdan söz ediliyor. Bu noktada konu bu 
enerji kaynaklarının ekonomik olup olmadığı 
hususuna odaklanmaya başlamıştır. Üçüncü 
cümlede, dünyada gelişmekte olan ülkelerin 
ticari enerjide üretimin dörtte birini karşılarken, 
beşte birini tükettiği ifade edilmiştir. Bu cümlede 
ise konu gelişmekte olan ülkelerin enerji üretimi 
ve tüketimi konu edilmiştir. Bu durumda iki ve 
üçüncü cümleler arasında bir konu uyuşmazlığı 
ortaya çıkmıştır. Dördüncü cümle hangi cümlenin 
uyumsuz olduğunu bulmamızda belirleyici 
olacaktır. Dördüncü cümlede rüzgar ve güneş 
enerjisi gibi enerji kaynaklarının (they = ikinci 
cümlede geçen ‘them’ ile ilk cümlede geçen 
‘non-depletable energy sources) genellikle 
yoğun bir şekilde devlet desteği gördüğü belirtilmiş 
ve konunun ekonomi boyutu ile ilgili olması devam 
etmiştir. Bu durumda üçüncü cümlenin konuyla 
ilgisiz olduğu kanıtlanmış olmaktadır. Doğru yanıt 
C olur.

Cevap C

9. İlk cümlede, mikrodalga fırından çıkarılmış 
bir içeceğe şeker katmanın, kaynamakta olan 
sıvının patlamasına neden olabileceği anlatılıyor. 
İkinci cümlede ise ısının bir konumdan diğerine 
iletim yoluyla geçtiği ifade edilmiş. Bu iki cümle 
arasında bir anlam kopukluğu olduğuna göre, iki 
cümleden birisi paragrafın konusunun dışında 
demektir. Bunu saptamak için üçüncü cümleye 
bakmak yeterli olacaktır. Üçüncü cümlede “the 
cause of such incidents” (bu gibi olayların 
nedeni) ifadesindeki “such incidents” birinci 
cümlede anlatılan olaya gönderme yapmaktadır 
ve bu cümlede bu olayın nedeninden söz 
edilmektedir. Öyleyse bir ve üçüncü cümleler 
arasında bir anlam bağı mevcuttur. İkinci cümle 
ilgisiz olduğundan, doğru yanıt B olacaktır.

Cevap B
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10. İlk cümlede yıldız kayması olayının Dünya’nın 

hareketinden kaynaklanan bir göz yanılması 

olduğu anlatılıyor. İkinci cümlede, yağan yağmur 

tanelerinin evin penceresinden baktığımızda 

dikey bir yolla yere düştüğünü gördüğümüz, oysa 

hareket halindeki bir trende eğik bir yol izlediği 

belirtiliyor. Bu da bir göz yanılgısıdır. Üçüncü 

cümlenin girişindeki “in the same way” (aynı 

şekilde) ifadesiyle, ikinci cümlede verilen örneğe 

bir atıfta bulunulmakta ve üçüncü cümledeki 

olayla bir benzerlik olduğu vurgulanmaya 

çalışılmaktadır. Üçüncü cümlede, teleskopta 

gördüğümüz kayan bir yıldızın da aynı şekilde 

eğik bir yol izlediği, bunun nedeninin de Dünya’nın 

hareket etmesinden kaynaklandığı anlatılmıştır. 

O halde ilk üç cümle birbiri ile anlam olarak 

ilişkilidir. Dördüncü cümlede yeni bir paragrafa 

konu olabilecek “göz yanılmasının tanımı” konusu 

gündeme gelmiştir. Beşinci cümle başındaki 

“thus” (böylece) ifadesi, üçüncü cümledeki yıldız 

kayması olayının nasıl gerçekleştiğinin bir sonuç 

cümlesi niteliğindedir. O halde dördüncü cümle 

ilgisiz olduğundan D seçeneği doğru yanıttır.

Cevap D


