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Irrelevant Sentence

ANSWERS

1. Paragrafın genelinde şimdiye kadar hiç 

kimsenin Kuzey Buz Denizini tek başına 

geçmeyi başaramama nedenleri anlatılırken D 

seçeneğinde geçen, “Bir çok kere girişimde 
bulunuldu ancak hiçbir zaman başarılı 
olunamadı” ifadesi metinsel birlik ve bütünlüğü 

bozmaktadır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Bu 

soru paragraf organizasyonu bakımından 

incelendiğinde bu seçenek dışındaki cümlelerin 

bağlaçlarla iyi örgülendiği görülecektir: “harsh 
natural conditions … , to start with … , but that 
is not all ...”

Cevap D

2. Viskinin pazarlanmaya başlanmasının tarihçesini 

anlatan bu paragrafta, ikinci cümle anlamca 

bütünlüğü bozmaktadır. Çünkü bu cümlede 

İskoçya’nın damıtma yerlerini genişletip 

modernleştirerek Avrupa ve Amerika piyasasına 

hakim olduğundan söz edilmektedir. Oysa, 

üçüncü cümledeki “up until then = o zamana 

değin” ifadesi, birinci cümledeki “in the middle 
of nineteenth century” zaman belirtecine 

atıfta bulunmakta ve iki cümle arasında zaman 

açısından bir bağlantı kurmaktadır. İkinci 

cümle paragraftan çıkarıldığında, viskinin ticari 

olarak pazarlanması ve bu konudaki gelişmeler 

kronolojik bir sıra içinde sunulmuş olacaktır. İkinci 

cümle paragrafa uygun değildir. O halde doğru 

yanıt B olur. 

Cevap B

3. Dünyanın neresinde olursa olsun ve hangi 

koşullarda büyürlerse büyüsünler, bebeklerde 

gülümsemenin hemen hemen aynı yaşlarda 

başladığının anlatıldığı bu paragrafta, 

üçüncü cümle anlamca paragraf bütünlüğünü 

bozmaktadır: “Unfortunately, this usually 
occurs when they see familiar faces or hear 
familiar voices” = “Ne yazık ki, bu durum 

genellikle tanıdık simaları gördüklerinde ya da 

bildik sesleri duyduklarında gerçekleşir.” Bu 

durumda doğru yanıt C olacaktır.

Cevap C
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4. Paragrafın ilk cümlesinde sırtımızı en çok etkileyen 

şeyin dikilme, oturma ve yürüme biçimimiz olduğu 

belirtiliyor. İkinci cümlede ise kötü bir duruşun 

sırtımızı olumsuz etkileyeceği vurgulanıyor. Bu 

iki cümle kötü duruş pozisyonlarının sırtımızı 

ne şekilde etkileyeceği ile ilgilidir. O halde 

normal olarak paragrafın tamamı artık bu yönde 

gelişmelidir. Üçüncü cümlede “Sırt problemi 
olanlar ağır yük taşımaktan kaçınmalıdırlar” 
deniliyor. Bu cümlede duruş pozisyonları ile 

sırt problemleri arasında ilk iki cümlede kurulan 

anlam bağıntısı yoktur. Dördüncü cümlede yine 

konuya dönülerek “Benzer şekilde, problemli 
bir sırt kötü bir duruş pozisyonuna neden 
olur” denilmiştir. Bu cümlenin başında yer alan 

“similarly” bir zarf sözcüğü olarak, ikinci cümlede 

sözü edilen kötü duruş pozisyonu ile problemli sırt 

arasındaki ilişkiye dair bir benzerlikten söz etmek 

üzere bir köprü vazifesi ile burada kullanılmıştır. 

O halde konu akşını bozan üçüncü cümle yanlıştır 

ve doğru yanıt C olacaktır.

Cevap C

5. İlk cümlede, trafikten kaynaklanan gürültünün 

yarattığı etkinin, araçlara takılacak özel bir 

düzenek ile azaltılabileceğinden söz edilmektedir. 

İkinci cümlede ise “Gürültü kirliliğinin sağlık 
ve çevre üzerine olan etkileri tam olarak 
bilinmemektedir” deniliyor. Ana tema cümlesi 

olan ilk cümleden sonra bu cümlenin gelmesi 

konu farklılığı olduğundan mümkün değildir. 

Çünkü ilk cümlede gürültünün etkilerini azaltacak 

bir düzenekten söz edilmiş olduğuna göre, bu 

cümlede de aynı paralelde bu düzenekten bir 

şekilde söz edilmiş olması gerekir. İlk iki cümle 

arasında uyumsuzluk olduğu durumlarda, 

yalnızca üçüncü cümleye bakmak yeterli olur. 

Üçüncü cümlede ise, uzun süreli gürültüye maruz 

kalmanın kişide strese neden olacağından ve 
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hatta işitme sisteminde kalıcı hasara neden 

olabileceğinden söz edilmektedir. Bu cümle, 

gürültünün sağlık üzerine olan etkilerinden söz 

ettiğinden, ikinci cümlenin bir bakıma devam 

niteliğindedir. Dördüncü cümlede de, gürültünün 

çevresel etkilerinden söz edilerek, ikinci cümlede 

ortaya atılan “gürültünün sağlık ve çevre 
üzerine olan etkileri” savı desteklenmiştir. 

Öyleyse giriş cümlesi, paragrafın genel konusuna 

hitap etmediğinden doğru yanıt A seçeneği 

olacaktır.

Cevap A

6. Bu sorunun ilk cümlesi kadın ve erkeklerdeki 

depresyonun nedenlerinden bahsederken, 

sonraki cümleler kadın ve erkeklerin depresyona 

verdikleri tepkilerle ilgilidir. Bu nedenle parçada 

metinsel birlik ve bütünlüğü A seçeneği 

bozmaktadır. Doğru yanıt A seçeneğidir. 

Cevap A

7. İlk cümlede, reklamın tabiatı gereği sıkıntı verici 

olduğu ve sunduğu ürün ve hizmetlere olduğu 

kadar kendisine de ilgi çektiği belirtiliyor. İkinci 

cümlede ise, bu yüzden herkesin reklam hakkında 

söyleyecek bir şeyler bulduğu ifade ediliyor. Bu 

nedenle de reklamın popüler olmasının şaşılacak 

bir şey olmadığı üçüncü cümlede anlatılıyor. 

Dördüncü cümlede “Aslında, uzun vadede, 
ürünler vasıfları sayesinde satış yaparlar” 

şeklinde, şu ana değin anlatılanlardan çok farklı 

bir konuya değiniliyor. Son cümlede ise “Ne 
de reklamın etrafını sarmalayan tartışmalar 
dineceğe benzer” gibi bir olumsuz ifadeyle 

üçüncü cümlede geçen “not surprising” 

olumsuzluğuna bir paralellik oluşturulmaktadır. 

Son cümledeki “nor” olumsuzluk yapısının 

ikinci parçası olarak, üçüncü cümlede geçen 

birinci olumsuz parça durumundaki “not” ile bir 

bütünlük oluşturarak birbirini tamamlamaktadır. 

Bu durumda dördüncü cümle genel konu akışının 

dışında kaldığından D seçeneği doğru yanıt 

olacaktır.

Cevap D
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8. Paragrafın giriş cümlesinde, iç dekorasyon 

alanında camın son zamanlarda büyük yükseliş 

içinde olduğu vurgulanıyor. İkinci cümlede ise, 

aydınlatma yöntemlerinde de pek çok yenilik 

olduğu belirtiliyor. Bu iki cümle arasında konu 

farklılığı dikkat çekmektedir. Bu durumda 

sağlamasını yapmak üzere üçüncü cümleye 

de bakmamız gerekecektir: “Bu da büyük 
ölçüde camın (its) çok yönlülüğündendir.” Bu 

durumda arada kalan ikinci cümle, camdan farklı 

olarak, aydınlatma yöntemlerinden söz ettiğinden, 

paragrafın akışını bozan cümledir. Doğru yanıt B 

seçeneğidir.

Cevap B

9. Paragrafın ilk cümlesinde “Dünyanın yapısı 

hakkındaki bilgilerimizin çoğu taşlar üzerinde 

yapılan araştırmalardan sağlanmıştır” deniliyor. 

İkinci cümle başında kullanılan “nevertheless” 
zarf sözcüğü, sonraki cümlede ilk cümlede sözü 

edilen ifadenin aksine bir durumdan bahsetmek 

için kullanılır. Bu durumda bu zarfın kullanımı 

sonucu, ikinci cümlede normal olarak “Dünyanın 
yapısı hakkındaki bilgilerin çoğunun taşlar 
üzerinde yapılan çalışmalardan elde edilmiş 
olduğu” savının aksine bir durum karşımıza 

çıkarmalıdır. Oysa ikinci cümlede şöyle 

denilmiştir: “Bununla beraber, yeryüzü kabuğunun 

derin kesimleri yüzeye göre daha yüksek ısıya 

sahiptir.” Bu durumda ilk iki cümle arasında konu 

farklılığı hemen dikkati çekmektedir. Bu durumda 

hangisinin hatalı cümle olduğunu bulmak için 

üçüncü cümleye bakmak yeterli olacaktır. Üçüncü 

cümledeki “Surface rocks have been studided …” 

giriş ifadesine bakacak olursak, ilk cümlede sözü 

edilen “rocks” ve “study” ifadelerine paralel bilgi 

içerdiği açıkça görülür. Bu durumda bir ile üçüncü 

cümleler arasında kalan ve yeryüzünün farklı 

katmanlarındaki ısıdan söz eden cümle konuyla 

ilgisizdir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

Cevap B
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10. İlk cümlede “sanayi devriminin hala daha devam 

eden bir süreç olarak görülmesi gerektiği” 

anlatılıyor. İkinci cümlede ise “Fakat bu (it), 

günümüzde yeni bir hal aldı” deniliyor. Bu 

cümlede özne konumundaki “it” zamiri, ilk 

cümledeki “industrial revolution” ifadesinin 

yerine kullanılmıştır ve yapısal olarak ilk iki cümle 

arasında bir bağ oluşturmaktadır. İkinci cümleden 

sonra bilinçli her okurun beklentisi, bu yeni halin 

ne yönde olduğunu okumak ve öğrenmek olur. 

Öyleyse daha sonraki cümle(ler)de bu eksik bilgiyi 

tamamlayacak ifadelere yer verilmiş olmalıdır. 

Üçüncü cümlede “it used to be concerned …” 

ifadesiyle sanayi devriminin geçmişte neyle ilgili 

olduğundan söz edilmektedir. Ama hala daha 

günümüzdeki durumdan söz edilmediğinden, 

paragrafta konu bütünlüğü sağlanamamıştır. 

Sanayi devriminin günümüzde ne anlama 

geldiği son cümlede “the emphasis is now 
on …” ifadesiyle vurgulanmıştır. Üç ve beşinci 

cümleler bu nedenle peş peşe gelmesi gereken 

cümlelerdir. Dördüncü cümleye geri dönecek 

olursak, bu cümlede şu bilgiye yer verilmiştir: 

“Bilgiyi kullanmanın temelini oluşturan 
matematiksel teori ‘bilişim teorisi’dir.” Bu 

cümlenin paragrafın konusuyla yakından uzaktan 

ilgisi yoktur ve anlam bütünlüğünü bozmaktadır. 

Doğru yanıt D seçeneğidir.

Cevap D


