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Irrelevant Sentence

ANSWERS

1. Paragrafın genelinde gelgitlerin yerçekiminden 
kaynaklanan suyun yükselmesi olduğu anlatılırken 
B seçeneğinde geçen, “Öyle olsa bile, dünyanın 
bazı bölgelerinde insanlar suyun yükselmesini 
ve alçalmasını pek bilmezler” ifadesi metinsel 
birlik ve bütünlüğü bozmaktadır. B seçeneği 
dışındaki seçeneklerde “suyun yükselmesi” ile 
ilgili genel bilgi verilirken B seçeneğinde dünyanın 
bazı bölümlerinde insanların gelgitten haberdar 
olmadıkları belirtilerek konunun dışına çıkılmıştır. 
Doğru yanıt B seçeneğidir.

Cevap B

2. Paragrafın genelinde Satürn’deki ekvatoral 

rüzgarlarının hızının son iki yılda azaldığı 

anlatılırken C seçeneğinde geçen, “Çalışma 
ekibi son beş yıldır Satürn’deki rüzgar 
sistemlerini ve bulut özelliklerini kıyaslıyorlar” 

ifadesi metinsel birlik ve bütünlüğü bozmaktadır. 

C seçeneği dışındaki seçeneklerde “Satürn’deki 
ekvatoral rüzgarlarının hızındaki azalmanın 
nedeni” ile ilgiliyken C seçeneğinde konunun 

dışına çıkılmıştır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

Cevap C
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3. Paragrafın ana tema cümlesi durumundaki ilk 

cümlesinde büyük petrol tankerlerinin olağan 

seyir hızları olan 30 km. de seyrederken yaklaşık 

3 km. içinde ancak durabilecekleri ifade edilmiştir. 

Öyleyse paragraf petrol tankerlerinin hızları ve 

durma imkanları ile ilgili olacaktır. İkinci cümlede 

ise “Rüzgar ve deniz akıntıları da sorunlara 
neden olabilir” denilmektedir. Bu cümlenin ilk 

cümle ile konu bağıntısı yoktur. O halde bu iki 

cümleden birisinin paragrafın konu bütünlüğüyle 

ilgisi yoktur. Üçüncü cümleye baktığımızda bu 

iki cümleden hangisinin yanlış olduğuna karar 

vermek mümkün olacaktır. Üçüncü cümlede 

“Ancak uygulamada mesafeler 15 km. ve daha 

fazla olabilir” deniliyor. Görüldüğü gibi bu cümlede 

de ilk cümlede olduğu gibi tankerlerin durma 

mesafeleri konu edilmiştir. Öyleyse ikinci cümle 

konu ile ilgili olmadığından yanlıştır. Doğru yanıt 

B seçeneği olacaktır.

Cevap B

4. Giriş cümlesinde farklı elementlerin atomları 

için semboller kullanmanın uygun olacağı ifade 

edilmektedir. İkinci cümlede ise, ilk cümlede 

sözü edilen atomik sembolün ne olduğu tanım 

olarak verilmiştir. Üçüncü cümlede konudan farklı 

bir şekilde atomların bölünebilir olup olmadığı 

konusuna değinilmiştir: “Günümüzde atomların 
gerçektende bölünemez olmadığını biliyoruz.” 
Dördüncü cümleye geçtiğimizde, genel konuya 

dönüldüğünü ve atomik sembolün nelerden 

oluştuğunun yanıtının verildiğini görüyoruz. 

O halde konuyla ilgisi olmayan üçüncü cümle 

yanlıştır ve doğru yanıt C seçeneğidir.

Cevap C
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5. Paragrafın giriş cümlesinde lazer ışığının tutarlı 

olduğu belirtiliyor. İkinci cümlede “this means” 
ifadesi ile ilk cümlede söylenilen ile neyin 

kastedildiği açıklanıyor. Bu cümledeki “this” ilk 

cümlede bahsi edilmiş olan konudur. Üçüncü 

cümlede lazer sözcüğünün köken olarak nereden 

geldiği açıklanmış. Bu cümle bu noktada konu 

dışına çıkmaktadır. Dördüncü cümlede yine ilk 

cümlede olduğu gibi lazerin tutarlı olma özelliği ile 

ilgili bir bilgiye yer verilmiştir. Üçüncü cümle genel 

konu ile ilgili değildir ve doğru yanıt C seçeneğidir.

Cevap C

6. Paragrafın genelinde kuantum bilgisayarlarının 

oluşturacakları tehlikeler anlatılırken D 

seçeneğinde geçen, “Bir kuantum bilgisayarı 
bir kuantum bit (qubit olarak adlandırılır)’i 
içerisinde hem 0 hem 1’i simgeleyebilir” 

ifadesi kuantum bilgisayarlarının oluşturacakları 

tehlikelerden bahsetmediği için metinsel birlik 

ve bütünlüğü bozmaktadır. Doğru yanıt D 

seçeneğidir.

Cevap D

7. Paragrafın genelinde uçak tasarımcılarının 

uçak tasarımında donan yağmuru göz önünde 

bulundurmaları gerektiği anlatılırken A 

seçeneğinde geçen, “Herkes donan yağmurun 
kötü olduğunu bilir, ancak araştırmacıların 
öğrendikleri ürkütücüydü” ifadesi bu konu ile 

ilgili olmadığından metinsel birlik ve bütünlüğü 

bozmaktadır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

Cevap A
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8. Paragrafın genelinde halihazırda kullanılan çoğu 

askeri robot sistemlerinin hava da olduğu ve bunun 

sebepleri anlatılırken C seçeneğinde geçen, 

“Ordunun ilk yer robotları mayın temizlemeye 
ayrılmıştır” ifadesi yer robotlarından bahsettiği 

için metinsel birlik ve bütünlüğü bozmaktadır. 

Doğru yanıt C seçeneğidir.

Cevap C

9. Paragraf gemi taşımacılığının hızla gelişmesiyle 

ilgili. İlk cümlede, bu gelişmeye paralel olarak, 

feribotlardan kaynaklanan hava kirliliğini sıfıra 

indirmeye yönelik planlar olduğundan söz ediliyor. 

İkinci cümlede bu planlardan birisi olan, rüzgarın 

bilgisayar kontrollü yelkenlerle hapsedilmesi 

suretiyle elektrik üretilmesi yöntemi konu ediliyor. 

Üçüncü cümlede bu amaca yönelik tipteki geminin 

fiziki özellikleri ve gövde yapısı anlatılıyor. Bu 

fiziki yapının ise, olumsuz çevresel etkilere neden 

olan safra suyu gereksinimini ortadan kaldıracağı 

belirtiliyor. Son cümlede, gemi taşımacılığının 

gezegenimizde okyanus aşırı taşımacılıkta en 

ucuz yöntem olduğu vurgulanıyor. Görüldüğü gibi 

ilk dört cümle, feribot taşımacılığının gelişimi ve 

feribotla taşımacılığın nasıl daha etkin ve çevreye 

daha az zarar verir hale getirilebileceği ile ilgili 

iken, son cümle daha genel bir konu olan gemi 

taşımacılığının dünyadaki en ucuz taşımacılık 

olduğu ile ilgilidir. Bu durumda, paragraf konu 

olarak ilk cümleden dördüncü cümleye doğru 

giderek bir daralma gösterirken, son cümle 

burada adeta bir balon yapmıştır. Normal olarak, 

bir paragrafın konu akışında, konuyu destekleyen 

cümleler ters bir koni şeklinde anlamsal olarak 

belirli bir odak noktasına doğru giderek bir daralma 

göstermelidir. Bu nedenle bu paragraftaki son 

cümle uygun olmadığından, E seçeneği doğru 

yanıttır.

Cevap E
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10. Paragrafın giriş cümlesinde, bileşiğin ne olduğu 

tanımlanıyor ve sabit oranda iki ya da daha 

fazla element içerdiği anlatılıyor. İkinci cümlede 

ise, o elementin bütün özelliklerine sahip olan 

bir elementin en küçük birimine atom denildiği 

ifade ediliyor. Bu iki cümle arasındaki anlam 

ilişkisizliği hemen kendini göstermektedir. İlk 

cümlede bileşiğin ne olduğu tanımlanırken, 

sonraki cümlede atom söz konusu ediliyor. Bu 

durumda hangi cümlenin paragrafın dışında 

kalacağına karar vermek için, üçüncü cümleye 

de bakmak gerekecektir: “Onlar doğadaki saf 
elementlerden çok daha yaygındır.” Bu cümlede 

geçen “they” adılı, ilk cümledeki “compounds” 

sözcüğünün yerine kullanılmıştır. İkinci cümlede 

“they” adılına karşılık gelecek çoğul sözcük de 

yoktur. Bu açıklamalar doğrultusunda B seçeneği 

doğru yanıt olacaktır. Doğru yanıtın açık ve 

seçik olarak ilk üç cümlede belirlendiği buna 

benzer sorularda, artık son iki cümleyi incelemek 

için gereksiz yere zaman harcamak yanlış bir 

davranış olacaktır.

Cevap B


