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ANSWERS

PARAGRAPH 1

1. Soru kökünde anahtar ifade olabilecek sözcük 

/ sözcük öbeği olmadığından, seçeneklerden 

sonuca gitmemizi gerektiren bir soruyla karşı 

karşıyayız. Bu tip sorular genelde daha çok 

zaman alıcı tipte sorulardır ve parçanın tümüne 

vakıf olmayı gerektirirler. Parçada geçen “… a 

seed contains a multi-cellular, well-developed 

young plant with embryonic root, stem, and leaves 

already formed, whereas a spore is a single cell” 

cümlesinden, tohumların çok hücreli, çok iyi 

gelişmiş bir embriyonik kök, gövde ve yapraklara 

sahip olduğunu; buna karşılık sporların tek hücreli 

bir yapıya sahip olduğunu öğreniyoruz. Bu bilgiye 

göre, E seçeneğinin doğru yanıt olduğu açıkça 

görülmektedir.

Cevap E

2. Sorudaki “as a whole” (= genel olarak) ifadesinden 

dolayı, bu soru, parçanın genel olarak hangi 

konuya odaklandığını sorgulamaktadır. Parçada 

geçen “Seeds are reproductively superior to 
spores for three main reasons” ifadesinde, 

parçada tohumların üreme açısından sporlara 

göre üç bakımdan daha üstün olduğu belirtilmiştir. 

Sonraki cümlelerde ise bu üç üstünlük sırasıyla 

ele alınmış ve açıklanmıştır. Demek oluyor ki bu 

paragraf genel olarak tohumların sporlara olan 

üstünlüğü ile ilgilidir. Doğru yanıt A seçeneği 

olacaktır.

Cevap A
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3. Soruda “tohumlarla sporlar arasında parçada 

adı geçen bir benzerlik” şeklinde spesifik bir 

bilgi sorgulanmaktadır. Bu tip soruların istediği 

bilgiyi parçada bulmak genelde daha kolay 

olur. Benzerlik ifade eden “like” sözcüğünün 

geçtiği “Like spores, seeds can live for extended 

periods of time at reduced rates of metabolism, 

germinating when conditions become favorable” 
cümlesinden, sporlar gibi, tohumların da uzun 

süre boyunca canlı kalabildiklerini ve filizlenme 

için en elverişli zamanı beklediklerini öğreniyoruz. 

Bu bilgiye göre B seçeneği doğru yanıt olur.

Cevap B

4. Bu soruda parçada açıkça ifade edilen bir bilgi 

sorgulanmaktadır. Parçadaki “Seed plants 

…… are the dominant plants in most terrestrial 

environments” ifadesinden, tohumlu bitkilerin 

yeryüzünün pek çok yerinde sporlu bitkilere göre 

daha fazla bulunduğunu anlıyoruz. Bu bilgiye 

göre C seçeneği doğru yanıt olacaktır.

Cevap C
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1. Soru kökündeki ifadeden (The passage is mainly 

concerned with) bu soruda parçanın ana fikrinin 

sorulmakta olduğunu anlıyoruz. Parçada geçen 

“If such people are not readjusting to society, 

should they be involuntarily committed to a mental 

hospital?” sorusundan, parçanın ana temasının, 

evsiz akıl hastası kişilerin istekleri dışında akıl 

hastanelerine konmalarının doğru bir davranış 

olup olmayacağı ile ilgili olduğunu anlıyoruz. Bu 

bilgiye göre A seçeneğinin doğru yanıt olması 

gerektiği görülür: “… evsiz akıl hastası kişilerin 
kendi iradeleri dışında akıl hastanelerine 
taşınmalarının doğru bir davranış olup 
olmadığı şeklindeki etik sorudur.”

Cevap A

2. Bu soruda, toplumun arasına salıverilmiş 

akıl hastalarının kendi istekleri dışında çeşitli 

kurumlara yerleştirilmelerinin zor olacağı 

belirtiliyor ve bunun nedeninin ne olduğunu 

parçadan bulmamız isteniyor. Parçada geçen 

“… the legal system is designed to protect 

people from preventive detention” cümlesinden, 

yasaların insanların alıkonmasını önlemek üzere 

tasarlanmış olduğunu anlıyoruz. Bu ifadeden 

de, akıl hastalarının kendi istekleri dışında hiçbir 

şekilde alıkonamayacağını ya da bir yere zorla 

yerleştirilemeyeceği sonucunu çıkarabiliriz. Bu 

çıkarıma göre C seçeneği doğru yanıt olur.

Cevap C
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3. Soruda, özellikle büyük şehirlerdeki toplum ile 

ilgili parçada sözü edilen bir bilgi sorgulanıyor. 

Parçada geçen “The rare, but highly publicized, 

occasions when a mentally ill person experiencing 

a psychotic episode attacks an innocent 

bystander have generated fears for public 

safety” cümlesinden, kentlerdeki yaygın olan 

kanının, psikoz nöbeti geçiren bir akıl hastasının 

etrafındaki masum kişilere saldıracağı şeklinde 

olduğunu anlıyoruz. Bu durumun da insanlara 

korku saldığı aynı cümlede ifade ediliyor. Bu 

bilgilere göre doğru yanıt B seçeneği olacaktır: 

“… psikoz nöbeti geçiren evsiz bir akıl hastası 
tarafından saldırıya uğramaktan korkuyorlar.”

Cevap B

4. Bu soruda ise, bazı akıl sağlığı uzmanlarının 

inandıkları bir konu sorgulanıyor. Bu konuyla 

ilişkili olarak parçada geçen “Some experts 

believe that legal action is warranted only if 

a person is potentially dangerous to others” 
cümlesinden, bazı uzmanlara göre yasal işlemin, 

bir kişi ancak potansiyel olarak çevresindekilere 

tehlike oluşturmaya başlarsa söz konusu 

olabileceği sonucunu çıkarıyoruz. Bu çıkarıma 

göre doğru yanıt D seçeneği olacaktır. Soru 

kökünde geçen “professionals” sözcüğü ile 

yukarıda verilen cümlede geçen “experts” doğru 

yanıtı bulmamızda kolaylık oluşturan yapısal bir 

ipucu teşkil etmektedir.

Cevap D



www.pelikanyayinevi.com.tr

Reading Passages 

PRACTICE TEST 1
ANSWERS

PARAGRAPH 3

1. Sorudaki bölümde “hukukçular arasında fikir 
ayrılıkları olmasına rağmen, …” deniliyor 
ve cümleyi parçaya göre anlamca doğru 
tamamlayacak ifadeyi seçenekler arasından 
bulmamız isteniyor. Parçada geçen “no one 
of whose views matter all that much” (bu 
görüşlerin hiçbirisinin o kadar fazla önemi yoktur), 
“the idiosyncrasies or ideological extremism 
of any one judge can have only a limited 
effect” (herhangi bir yargıcın farklılığı ve ideolojik 
aşırılığı yalnızca sınırlı bir etkiye sahiptir) ve 
“Without four likeminded judges, his or her 
views are just noise” (Aynı fikirde olan dört 
yargıç olmadan, birisinin görüşleri gürültüden 
başka bir şey değildir) ifadelerinden, hukukçular 
arasında görüş ayrılıklarının olabileceği ve bu 
görüş ayrılığının, büyük çoğunluğu kapsamadığı 
sürece çok fazla etkili olamayacağı çıkarımını 
yapabiliyoruz. Bu çıkarıma göre A seçeneği doğru 
yanıt olur.

Cevap A

2. Bu soruda Anayasa Mahkemesi (ABD’de en üst 
mahkeme) ile ilgili bir bilgi sorgulan mak ta dır. Soru 
kökünde geçen “Supreme Court” ifadesi doğru 
yanıtın bulunduğu cümleyi parçada bulmamızda 
ipucu rolü oynayacaktır. Parçada geçen “The 
US Supreme Court is not a radical institution, 
nor is it likely to become one as a result of any 
particular presidential election” cümlesinde, 
Amerikan Anayasa Mahkemesi’nin radikal 
bir kurum olmadığı ve herhangi bir başkanlık 
seçimine bağlı olarak da böyle bir kurum olma 
olasılığının olamayacağı vurgulanmıştır. Bu 
cümleden, bu mahkemenin herhangi bir başkanlık 
seçiminden pek fazla etkilenmeyeceği sonucunu 
çıkarabiliyoruz. Bu durumda doğru yanıt E 
seçeneği olacaktır.

Cevap E
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3. Bu soruda Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bütün 

kararlar ile ilgili bir bilgi sorgulanmaktadır. Parçada 

“Supreme Court” ifadesinin geçtiği diğer bir 

cümle olan “…the idiosyncrasies or ideological 

extremism of any one judge can have only a 

limited effect. Without four likeminded judges, 

his or her views are just noise” ifadesinden, 

herhangi bir yargıcın farklı görüşleri ya da 

ideolojik ayrılığının çok az etki edeceğini ve aynı 

görüşte dört yargıç daha olmadan, sadece onun 

görüşlerinin gürültüden ibaret olacağını anlıyoruz. 

Bu bilgilere göre, mahkemenin alacağı kararların 

en az beş yargıcın desteğini alması gerektiği 

sonucuna varıyoruz. Doğru yanıt C seçeneği 

olacaktır.

Cevap C

4. Sorudaki ifadede, Amerikan hukuk sistemi (the 

US judiciary system) ile ilgili bir bilgi sorgulanıyor. 

Parçada geçen “the courts have pretty strong 

institutional defenses against radicalism of 

any kind” cümlesinde, mahkemelerin her 

türden radikal akımlara karşı güçlü savunma 

mekanizmaları olduğu vurgulanmaktadır. Bu 

bilgiye göre B seçeneğinin doğru yanıt olacağı 

açıkça görülmektedir.

Cevap B



www.pelikanyayinevi.com.tr

Reading Passages 

PRACTICE TEST 1
ANSWERS

PARAGRAPH 4

1. İlk soruda, Mikelanj’ın resim ve heykel sanatlarının 

göreceli yararları ile ilgili parçada da yer verilen 

bir görüşü sorgulanıyor. Sorunun doğru yanıtını 

bulmada en yararlı ipucu sözcük “Michelangelo” 

olacaktır. Bu sözcüğün yer aldığı “Michelangelo, 

when the question was referred to him, in his 

wise and direct way said that things which have 

the same end are themselves the same, and that 

therefore there could be no difference between 

painting and sculpture except differences due to 

better judgment and harder work” cümlesinde altı 

çizili olarak işaretlenmiş bölümde, “in his wise and 
direct way” ifadesinden Mikelanj’ın görüşlerinde 

akılcı ve direkt bir görüşe sahip olduğunu 

anlıyoruz. Bu da demek oluyor ki, kendisi bu 

konuda taraflı bir tutum takınmamaktadır. Yine bu 

cümledeki “there could be no difference between 

painting and sculpture” ifadesinden, resim ve 

heykel arasında hiçbir fark olmadığını belirterek, 

herhangi birisine karşı özel bir ilgi duymadığını ve 

birisini diğerinden üstün tutmadığını anlıyoruz. Bu 

bilgilere göre doğru yanıt D seçeneği olacaktır.

Cevap D

2. Soruda geçen “according to Cellini” (Cellini’ye 

göre) ifadesinden, bu soruda Cellini’nin parçada 

geçen bir görüşünün sorgulandığını anlıyoruz. 

Parçada bu ismin de geçtiği “Benvenuto Cellini, 

who thought that sculpture is eight times as 

great as any other art based on drawing” 

cümlesinden, Cellini’nin heykel sanatının resim 

sanatından sekiz kat daha üstün olduğunu 

savunduğunu öğreniyoruz. Yine parçada yer alan 

“the difference between painting and sculpture 

is as great as between a shadow and the object 
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casting it” cümlesinde altı çizili olarak gösterilen 

bölümden, Cellini’ye göre, resmin objenin 

yalnızca bir gölgesinden ibaret olduğunu, ama öte 

yandan heykelin objenin bizzat kendisi olduğunu 

anlıyoruz. Diğer bir deyişle, Cellini’ye göre heykel 

çok daha somut bir sanattır. Bu bilgilere göre E 

seçeneği doğrudur.

Cevap E

3. Bu soruda ise anahtar ifade “the 16th century” 

ifadesi olacaktır. Parçada bu ifadenin de yer aldığı 

“in the sixteenth century, it was customary to 

debate the preeminence of the arts, particularly as 

between painting and sculpture” cümlesinden, bu 

yüzyılda sanatların, özellikle de resim ve heykel 

sanatlarının, öncelik ve üstünlüğü konusundaki 

tartışmaların çok popüler olduğunu anlıyoruz. 

Bu bilgi de bizi doğru yanıt olarak doğrudan B 

seçeneğine götürecektir.

Cevap B

4. Sorudaki “for Leonardo” ifadesinden dolayı, 

bu soruda Leonardo’nun savunduğu bir görüşün 

sorgulandığını anlıyoruz. Bu durumda parçada 

Leonardo’nun görüşlerine yer verildiği özellikle 

ikinci yarısına odaklanmamız gerekecektir. 

Parçada geçen “painting is superior to sculpture 

because it is more intellectual” cümlesinden, 

Leonardo’ya göre, resim sanatı, daha entelektüel 

olmasından dolayı heykel sanatına üstündür. 

Yine parçada geçen “… it offers to invention 

or imagination” ifadesinden, resim sanatının 

sanatçıya yenilik yapma ve yaratıcılık imkanlarını 

sunduğunu öğreniyoruz. Bu durumda doğru yanıt 

A seçeneği olacaktır.

Cevap A
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PARAGRAPH 5

1. Sorudaki ifadede “sayısız yeniliklerden dolayı 
…” deniliyor ve bu ifadeyi parçaya göre anlamlı bir 

şekilde tamamlayacak cümleyi seçenekler içinden 

bulmamız isteniyor. Parçada geçen “It is not 

possible to recognize all the countless innovations 

that have helped to spread wealth, health and 

human happiness around the world” cümlesinde, 

dünya çapında insanların gelirine, sağlığına ve 

mutluluğuna katkı sağlayan yenilikleri saymakla 

bitmez deniliyor. Bu ifadeden, sayısız miktardaki 

yeniliğin insanın yaşam kalitesini büyük ölçüde 

yükselttiği sonucunu çıkarabiliriz. Bu bilgiye göre 

de D seçeneği doğru yanıt olacaktır.

Cevap D

2. Bu soruda hükümetlerin ekonomik politikaları ile 

ilgili parçada sözü edilen bir bilgi sorgulanıyor. 

Paragrafın ilk cümlesi olan “Governments have 

learned to value innovation these days for good 

reason” ifadesinden, hükümetlerin artık yeniliklerin 

kıymetini bilmeye başladığını anlıyoruz. Bu bilgiye 

göre ise B seçeneği doğru yanıt olacaktır.

Cevap B
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3. Soruda Amerikan ve İngiliz ekonomileri ile ilgili 

bir bilgiye gereksinim vardır. Soru kökünde 

geçen “American and British” ifadesi, doğru 

yanıtı bulmamızda anahtar ifade olacaktır. Bu 

sözcüklerin de yer aldığı “It actually accounts for 

more than half of economic growth in America 

and Britain” cümlesinde, yeniliklerin Amerikan 

ve İngiliz ekonomisindeki büyümenin yarısından 

fazlasına katkıda bulunduğu ifade edilmiştir. Bu 

bilgiye göre C seçeneği doğru yanıt olacaktır: “… 
yenilik sayesinde büyük oranda büyümüştür.”

Cevap C

4. Sorudaki ifadede “Çok sayıda yenilik yapılmış 
olmasına rağmen, …” deniliyor ve cümleyi 

paragrafa göre doğru tamamlayacak cümleyi 

seçenekler içinden bulmamız isteniyor. Parçada 

geçen “But a handful of people who have made 

the biggest contribution to the wealth-creation 

process in their own fields over the past few years, 

have been nominated for awards” cümlesinde 

özellikle altı çizili bölümlerde, yapılan bunca 

yeniliğe karşın, çok az sayıda yenilikçi insanın 

ödüle layık görüldüğü belirtiliyor. Bu bilgiye göre 

de A seçeneği doğru yanıt olacaktır.

Cevap A


