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Irrelevant Sentence

ANSWERS

1. Parça genel olarak Çin’in 1959 yılında Kuzey 

Doğu Çin’de petrol bulması ve Sovyet Rusya’ya 

olan bağımlılıktan kurtulması ve son zamanlardaki 

ekonomik patlamayla yeniden petrolde dışa 

bağımlı hale gelmesi ile ilgili. Ancak C seçeneğinde 

geçen “Aynı şekilde, Doğu Sibirya petrol 
rezervleri cesaret verici görünmesine rağmen, 
bu kaynaklar ticari olarak henüz açılmamıştır” 

ifadesi ana temadan farklı bir konuya geçtiğinden, 

paragrafta birlik ve bütünlüğünü bozmaktadır. 

Doğru yanıt C seçeneğidir.

Cevap C

2. Parça genel olarak sanata gösterilen tepki ile 

ilgili. Ancak dördüncü cümlede geçen “Estetik 
deneyimin büyük bir bölümü fark etme, tespit 
etme, ve ayırt etmeyle ilgilidir” ifadesi ana 

temadan farklı bir konuya geçtiğinden, sanata 

gösterilen tepkilere değinmediğinden paragrafta 

birlik ve bütünlüğünü bozmaktadır. Doğru yanıt D 

seçeneğidir.

Cevap D

3. Parça genel olarak Amerika’nın Arap ülkelerinde 

çoğulcu demokrasiyi yerleştirmek için yaptığı 

çalışmalar ve olumlu sonuçları ile ilgili. Ancak 

üçüncü cümlede Suudi Arabistan ile Katar 

arasındaki gerginlikten bahsedilerek ana 

temadan farklı bir konuya geçilerek paragraf 

birlik ve bütünlüğü bozulmaktadır. Doğru yanıt C 

seçeneğidir.

Cevap C
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4. Parça genel olarak tarih ve arkeoloji 

bilimi sayesinde insanların tecrübelerini 

paylaşabilmeleri ile ilgili. Dördüncü cümlede 

ise “göreceli tarihlendirme” (relative dating) 

gibi ana konudan farklı ve daha dar anlamlı bir 

konuya geçildiğinden paragraf birlik ve bütünlüğü 

bozulmaktadır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

Cevap D

5. İlk cümlede, arkeologların ilkçağ kronolojileri 

üzerinde çalışırken akıllarında bulundurmaları 

gereken bazı hususların (bear in mind some 

points) olduğu belirtilmiştir. Bu durumda, 

mantıklı bir konu akışı için, sonraki cümlede bu 

hususlara değinilmiş olması uygun olur. İkinci 

cümlede, “Bu sistem astronomi kullanılarak 
kuvvetlendirilebilir ve arındırılabilir” diye bir 

ifadeyle karşılaşıyoruz. Bu cümlenin başındaki 

“this system” ifadesinin önceki cümlede atıfta 

bulunduğu bir sistem yoktur ve bu nedenle iki 

cümle arasında anlam bakımından bir tutarsızlık 

vardır. Hangi cümlenin ilgisiz olduğuna karar 

verebilmek için üçüncü cümleye bakmak yeterli 

olacaktır. Üçüncü cümlede “Kronolojik sistem 

dikkatli bir yeniden yapılanmayı gerekli kılar ve 

hükümdar ve kralların listelerinin oldukça tamam 

olması gerekir” deniliyor. Bu cümlede geçen 

“chronological system” ile ilk cümlede geçen 

“chronologies” ifadeleri arasında bir anlamsal 

bağ olduğu görülüyor. Bu durumda araya gelen 

ikinci cümle uygun olmadığından, doğru yanıt B 

seçeneği olacaktır.

Cevap B
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6. İlk cümlede, Amerika’nın düzgün bir şekilde 

işleyen havayolu sistemine herhangi bir ülkeden 

çok daha fazla gereksinim duyduğu belirtilmiş. 

İkinci cümlede ise, havayolu sisteminin yeniden 

düzenli bir şekilde işleyebilmesinin toplanan 

vergiler ile mümkün olacağı ifade edilmiş. Üçüncü 

cümlede, hükümetin Amerikan hava sahasını dört 

günlüğüne kapatmış olduğu ve bunun uçaklara 

pahalıya patladığı vurgulanıyor. Bu noktada, ikinci 

cümlede havayolu sisteminin toplanan vergilerle 

iyileştirilmesi konusu ile üçüncü cümledeki 

hava sahasının kapatılması konusu arasında 

tutarsızlık oluşmuştur. Dördüncü cümlede sözü 

edilen “such support” (böyle bir destek) ifadesi 

ile, ikinci cümlede sözü edilen vergi desteği 

kastedildiğinden, bu cümle paragrafın akışına 

uygundur. Arada kalan üçüncü cümle akışı 

bozduğundan, C seçeneği doğru yanıt olur.

Cevap C

7. Giriş cümlesinde yazarlığın yalnızlık olduğu 

belirtiliyor. İkinci cümlede yazarlar için oluşturulan 

organizasyonların yazarın yalnızlığına çare 

olabileceğine, ama yazma becerisine fazla 

yardımcı olamayacağına değiniliyor. Üçüncü 

cümlede ise, bir yazarın yalnızlığından 

kurtulunca, toplumda yücelmeye başlayabileceği, 

ama eserlerinin kötüye gideceği vurgulanıyor. 

Görüldüğü gibi paragrafta genel olarak yazarların 

yalnızlığı ile eserlerinin kalitesi arasındaki ilişkiye 

değiniliyor. Dördüncü cümlede, bir yazarın 

sürekli olarak daha önce hiç yapılmamış ya da 

başkalarının deneyip de başarısız olduğu bir 

şeyleri yapmaya çalışması gerektiğinden söz 

ediyor. Bu cümlede daha önceki cümlelerde konu 

olarak baskın olan “yazarın yalnızlığı” temasına 

yer verilmemiştir. Son cümleye baktığımızda, 

yine yalnızlık temasının işlenmiş olduğu “Bunun 
nedeni yalnız çalışmaya ihtiyaç duymasıdır, 
…” ifadesini görüyoruz. Bu durumda anlamca 

konu dışında kalan dördüncü cümle yanlıştır ve D 

seçeneği doğru yanıt olur.

Cevap D
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8. Paragraf, işçi sendikalarının fabrikadaki 

kötü şartlara karşı ortaya çıktığı ile ilgilidir. B 

seçeneğinde geçen “Sendikalar üyelerinin 
maaşlarını üç yöntemle arttırmaya çalışırlar” 
ifadesi fabrikadaki kötü şartların sendikaların 

kurulmasına sebep olması ile ilgili olmadığından 

paragrafın metinsel birlik ve bütünlüğünü 

bozmaktadır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

Cevap B

9. Paragraf, İkinci Dünya Savaşı sonrasında rock 

müziğin özellikle gençleri etkilediği ile ilgilidir. D 

seçeneğinde geçen “Rock’ın ismini, 1950’lerin 
blues şarkısı olan ‘There is Good Rocking 
Tonight’tan aldığına inanılır” ifadesi paragrafın 

metinsel birlik ve bütünlüğünü bozmaktadır. 
Doğru yanıt D seçeneğidir.

Cevap D

10. Paragraf, dil eğitiminde kullanılan araçlardaki 

değişimin, eğitimde de yarattığı değişiklikler ile 

ilgilidir. C seçeneğinde geçen “Öğretmenler 
aynı materyali her yıl öğretmekten yorulurlar” 
ifadesi dil eğitiminde kullanılan araçlardaki 

değişimin eğitimde de yarattığı değişiklikler 

ile ilgili olmadığı için paragrafın metinsel birlik 

ve bütünlüğünü bozmaktadır. Doğru yanıt C 

seçeneğidir.

Cevap C


