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PARAGRAPH 1

1. Bu soruda, soru kökünde geçen “in Japan” 

ifadesiyle, parçada geçen ve Japonya’da 

söz konusu olan bir durum ile ilgili bir bilgi 

sorgulanmaktadır. Parçada genel anlamıyla 

Japonya’da hakim olan iki farklı diyet kültüründen 

söz edilmektedir. Sorunun yanıtına ilişkin olarak 

parçada geçen “the new diet provides much 

more protein than a traditional rice-based diet” 
ifadesinden, bu iki diyetten, klasik diyetin protein 

bakımından zayıf olduğu sonucunu çıkarıyoruz. 

Bu bilgiye göre E seçeneği doğru yanıt olacaktır.

Cevap E

2. Soruda, Japonya’nın daimi yiyeceği olan pirincinin 

yerini başka gıdaların alması sonucu ortaya çıkan 

durum sorgulanmaktadır. Parçanın ilk bölümünde 

Japonya’da eskiden hakim olan besin maddesinin 

pirinç olduğunu, ama günümüzde bunun yerini 

diğer çeşitlerin almış olduğunu öğreniyoruz. 

Bunun sonucunda da kalp krizi vakalarında 

endişe verici bir artış olduğunu (a steady increase 

in heart attacks and strokes is alarming) ama 

diğer taraftan da Japonya’da ölüm oranlarında 

da bir düşüş olduğunu (deaths in Japan have 

declined) öğreniyoruz. Farklı gıdalarla alınan 

proteinler, Japonların daha sağlıklı büyümelerine 

imkan sağladığını ve bunun da ortalama yaşam 

süresini uzattığını parçadaki “Extra protein during 

the growing years has enabled the younger 

generation to grow taller and stronger than any 

generation before them. In general, Japan still 

enjoys a higher life expectancy …” cümlelerinden 

çıkarıyoruz. O halde doğru yanıt D seçeneği 

olacaktır.

Cevap D

PRACTICE TEST 2



www.pelikanyayinevi.com.tr

Reading Passages 

PRACTICE TEST 2
ANSWERS

3. Soruda Japonya’da Batı diyetinin uygulanmasının 

sağladığı faydalardan birisi sorgulanıyor. Parçada 

geçen “Extra protein during the growing years 

has enabled the younger generation to grow taller 

and stronger than any generation” cümlesinden, 

gelişme çağındaki Japonların ekstra protein 

almalarının, onların daha uzun boylu ve güçlü 

olmalarını sağladığını öğreniyoruz. Bu bilgiye 

göre A seçeneği doğru yanıt olacaktır: “… fiziksel 
bakımdan daha iyi ve sağlıklı nesillerin ortaya 
çıkması olmuştur.”

Cevap A

4. Bu soruda ise Batı tarzı gıdalarla ilgili parçada 

sözü edilmiş olan bir bilgi sorgulanmaktadır. Bu 

konuya ilişkin olarak parçada geçen “Japanese 

men who grew up consuming a “Western” diet 

are more likely to suffer from diabetes than 

arcmen who grew up on a traditional Japanese 

diet, and diabetes is a risk factor for heart 

disease” cümlelerinden, Batı diyetiyle yetişmiş 

olan Japonların şeker ve kalp hastalığı gibi bazı 

rahatsızlıklara daha hassas oldukları sonucunu 

çıkarıyoruz. Bu çıkarıma göre B seçeneği doğru 

yanıt olacaktır: “… Japonya’da bazı ciddi sağlık 
sorunlarında bir artışa neden olmuştur.”

Cevap B
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1. Sorudaki “The passage is largely concerned 
with” ifadesine göre, bu soruda parçanın 
ana fikri sorgulanmaktadır. Daha önceleri de 
vurguladığımız gibi, ana fikrin sorgulandığı 
sorularda ilk ve son cümleler genellikle doğru 
yanıtı bulmamızda yeterli olmaktadır. Bu 
parçadaki ilk cümle olan “Beginning in the early 
1960s, emphasis shifted from treating mentally 
disturbed individuals in hospitals to treating them 
in their own communities” ifadesinde, zihinsel 
özürlü hastaların 1960’lı yıllardan başlayarak 
hastanelerde değil de kendi ortamlarında tedavi 
edilmesine yönelik bir görüşün hakim olmaya 
başladığı vurgulanmaktadır. Ana fikir cümlesinde 
böyle bir ifadenin yer almasından hareketle, 
parçada zihinsel özürlü hastaların tedavi 
esnasında hastanelerde tutulmasının iyi ve kötü 
yanlarına değinileceği çıkarımını yapabiliriz. Bu 
bilgi doğrultusunda doğru yanıtın E seçeneği 
olacağı görülür.

Cevap E

2. Sorudaki ifadede “Çoğu akıl hastasında 
kurumsallığın dışına çıkılması başarılı 
olmuşken, …” deniliyor ve bizden bu ifadeye 
anlamca tezatlık oluşturacak bir bilgiyi parçadan 
bulmamız isteniyor. Soru kökünde geçen 
“deinstitutionalization” sözcüğü anahtar ifade 
olarak bizi parçada doğru yanıtın olduğu cümleye 
götürecektir. Parçada bu sözcüğün de yer aldığı 
“For others, however, deinstitutionalization has 
had unfortunate consequences …” ifadesinden, 
kurumsallaşmadan uzaklaşmanın diğerleri 
üzerinde istenmeyen sonuçlara neden olduğunu 
anlıyoruz. Soru kökünde yer alan “many mental 
patients” ifadesi C seçeneğindeki “others” ile 
birlikte bir bütünü tamamlamaktadır. Bu da diğer 
yapısal bir ipucudur. Doğru yanıt C seçeneği 
olacaktır: “… diğerleri için sonuçlar tatminkar 
olmaktan uzak kalmıştır.”

Cevap C
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3. Sorudaki ifadede “Psiko-terapetik ilaçların 

gelişmesiyle” deniliyor. Bizden istenen ise, bu 

ilaçların gelişiminin nasıl bir sonuç verdiğini 

seçenekler içinden bulmaktır. Soru kökünde 

geçen “psycho-therapeutic drugs” ifadesi, 

doğru yanıtı parçada bulmamızda yardımcı olacak 

anahtar ifadedir. Parçada geçen “When these 

drugs became widely available in the 1960s, it 

was possible for many hospitalized patients to 

be discharged and returned home to be treated 

as outpatients” cümlesinden, söz konusu olan bu 

ilaçların 1960’larda kullanılmaya başlanmasıyla, 

hastanelerde tedavi gören pek çok hastanın 

taburcu edilerek evlerinde tedavi edilmeye 

başlandığını öğreniyoruz. Bu bilgi doğrultusunda 

doğru yanıt A seçeneği olacaktır: “… çoğu akıl 
hastasını hastaneye yatırmadan tedavi etmek 
mümkün olmuştur.”

Cevap A

4. Bu soruda akıl hastalarının hastanelerde tedavi 

edilmesinin olumsuz tarafları (drawbacks) 

sorgulanmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak 

parçada geçen “Hospitals remove people from 

the social support of family and friends and 

from their patterns of daily life” cümlesinde, 

hastanelerin hastaları doğal çevreleri ile aile 

ve arkadaşlarından soyutladığı, onların sosyal 

desteğinden alıkoyduğu belirtiliyor. Bu da 

hastanelerin akıl hastaları üzerine olan olumsuz 

etkisi olarak parçada bahsi geçen konudur. Bu 

durumda doğru yanıt D seçeneği olacaktır.

Cevap D
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1. Parça doğumdan 10 yaşına kadar bir bebeğin 

nasıl insan olmayı öğrendiği ile ilgili. Soru 

kökünde “Çocuklar için herhangi bir öğrenmenin 

ilk aşamaları…” şeklinde tamamlanması istenen 

bir ifade verilmiştir. Paragrafta geçen “The initial 

development is slow and awkward, but children 

generally function at a rapid automatic level by 

age 10. Adults usually allow young children to 

make mistakes” ifadelerinden soru kökünü D 

seçeneğinin doğru bir şekilde tamamladığını 

anlayabiliriz: “… the early stages of any kind of 
learning for children tend to be uncoordinated 
and require a lot of time. = Çocuklar için herhangi 

bir öğrenmenin ilk aşamaları koordinasyonsuz ve 

çok zaman alma eğilimindedir.” Doğru yanıt D 

seçeneğidir.

Cevap D

2. Soru kökünde “Küçük çocukların hataları…” 

şeklinde tamamlanması istenen bir ifade 

verilmiştir. Paragrafta geçen “Adults usually allow 

young children to make mistakes” ifadelerinden 

soru kökünü C seçeneğinin doğru bir şekilde 

tamamladığını anlayabiliriz: “the mistakes 
of little children are regarded tolerantly by 
grown ups = Küçük çocukların hataları yetişkinler 

tarafından anlayışla karşılanmaktadır.” Doğru 

yanıt C seçeneğidir.

Cevap C
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3. Soru kökünde “10 yaşına kadar olan erken 

çocukluk dönemimiz…” şeklinde tamamlanması 

istenen bir ifade verilmiştir. Paragrafta geçen 

“From birth to age 10, our developmental focus 

is on learning how to be human beings-learning 

to move, to communicate, to master basic skills” 

ifadelerinden soru kökünü B seçeneğinin doğru 

bir şekilde tamamladığını anlayabiliriz: “our 
early childhood, up to age 10, is a process 
of acquiring the basic skills of being a 
human being.= 10 yaşına kadar olan erken 

çocukluk dönemimiz insan olmanın temel 

yetilerini edindiğimiz bir dönemdir.” Doğru yanıt B 

seçeneğidir.

Cevap B

4. Soru kökünde “Parçada geçen bir konu da 

yetişkinlerin…” şeklinde tamamlanması istenen 

bir ifade verilmiştir. Paragrafta geçen “Adults 

usually allow young children to make mistakes. 

We smile indulgently and offer support rather 

than criticism as toddlers’ trip and as 2-year-olds 

make language errors” ifadelerinden soru kökünü 

E seçeneğinin doğru bir şekilde tamamladığını 

anlayabiliriz: “One point made in the passage 
is that adults usually overlook children’s 
errors and concentrate on giving the 
encouragement. = Parçada geçen bir konu da, 

yetişkinlerin çocukların hatalarını görmezlikten 

gelmeleri ve cesaret vermeye odaklanmalarıdır.” 

Doğru yanıt E seçeneğidir.

Cevap E
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1. Soruda biyometrik teknoloji ile ilgili parçada yer 

alan bir bilgi sorgulanıyor. Soru kökünde sınırlayıcı 

ipucu ya da anahtar sözcük olmadığından, tüm 

seçenekleri parçaya göre irdelememiz gerekir. 

Parçada geçen “Plans for large-scale projects 

to incorporate biometric scans into passports, 

identity cards and visas are now underway in 

several countries” cümlesinde, biyometrik tarama 

sistemlerinin pasaportlarda, kimlik kartlarında 

ve visa kartlarında kullanımının geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılmasına yönelik bir çok ülkede çeşitli 

projelerin halen yürütüldüğü ifade ediliyor. Buna 

ek olarak, yine parçada geçen “Both the US and 

Europe plan to start issuing biometric passports 

as soon as next year. Biometric identity cards 

are being adopted in Hong Kong and Oman, 

and Britain plans to follow suit” cümlelerinde 

adı geçen ülkelerde bu tarzdaki sistemler 

üzerinde çalışmaların yürütüldüğü belirtiliyor. 

Bu bilgilerden hareketle, biyometrik teknolojinin 

kimlik tanıma amaçlı olarak kullanımının giderek 

yaygınlaşmaya başladığı sonucunu çıkarabiliriz. 

Bu bilgiye göre C seçeneği doğru yanıt olacaktır: 

“… kimlik tanıma amaçlı olarak biyometrik 
teknoloji kullanımı giderek daha popüler hal 
almaktadır.”

Cevap C
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2. Bu soruda biyometri ile ilgili parçada sözü 

edilmiş olan bir bilgi sorgulanıyor, fakat soruda 

sınırlayıcı ipucu yine yok. Parçada geçen “…

while it can improve security in some situations, 

its costs more frequently far outweigh its benefits” 
cümlesinde, bu sistemin bazı durumlarda 

güvenliği sağlamasına karşın, maliyetinin çoğu 

zaman yararlarını aşacağından söz edilmektedir. 

Yine parçada geçen “But at worst, biometrics 

could, in fact, reduce security in several ways” 
cümlesinde, sistemin aslında bir çok bakımdan 

güvenliği azaltabileceği vurgulanmaktadır. Bu 

cümlelerden, sistemin tam güvenlik sağlama 

konusunda çok da işe yaramadığı sonucuna 

varabiliriz. Bu bilgiye göre doğru yanıt A seçeneği 

olur. B seçeneğinde sistemin güvenliği sağlamada 

oldukça düşük maliyetli olduğu vurgulanmıştır; 

oysa parçaya göre sistem yüksek maliyetlidir (its 

costs more frequently far outweigh its benefits). C 

seçeneğinde sistemin Hong Kong ve Umman’da 

oldukça tatmin edici bulunduğu ifade edilmektedir, 

ama parçada bu türde bir bilgi verilmemiştir. D 

seçeneğinde sistemin kişileri tanıma konusunda 

hatasız olduğu anlatılmıştır. Parçada geçen 

“Even the most advanced systems falsely reject 

a small proportion of legitimate users” ifadesi 

bu fikri çürütmektedir. E seçeneğindeki bilgiye 

de parçada yer verilmemiş olduğundan doğru 

olamaz.

Cevap A
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3. Soruda teknoloji uzmanları ile hükümetler 

hakkında parçada verilmiş olan bir bilgi 

sorgulanıyor. Parçada geçen “The ability to 

recognize people automatically by analyzing 

bodily characteristics such as fingerprints, faces 

and eyeballs, collectively known as biometrics, 

has long been a goal of technologists and 

governments alike” cümlesinden, insanları vücut 

özelliklerine göre analiz ederek, onları otomatik 

olarak tanıyabilmenin, teknoloji uzmanları ile 

hükümetlerin uzun zamandır hedefledikleri bir şey 

olduğunu anlıyoruz. Bu bilgiye göre E seçeneği 

doğru yanıt olacaktır.

Cevap E

4. Sorudaki bölümde, “Biyometrik teknoloji bir 

süredir kullanımda olmasına rağmen, …” denilmiş 

ve cümlenin devamı yarım bırakılmıştır. Parçada 

geçen “… while it can improve security in some 

situations, its costs more frequently far outweigh 

its benefits” cümlesinden, sistemin bazı hallerde 

güvenliği sağlamasına karşın, maliyetinin 

çoğu zaman yararlarını gölgede bıraktığını 

öğreniyoruz. Bu durumda sistemin olumsuz 

yanları avantajlarından daha ağır basmaktadır. 

Bu bilgiye göre D seçeneği doğru yanıt olacaktır.

Cevap D
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1. Soruda “günümüzde sosyal çevre” ifadesiyle, 

bu konuda parçada geçen bir bilgi sorgulanıyor. 

Parçada geçen “There is a socially supportive 

context nowadays to quit” cümlesinden, bu 

günlerde sigarayı bırakmak için sosyal destek 

sağlayan bir ortam olduğunu anlıyoruz. Bu da 

demek oluyor ki, sosyal çevre sigarayı bırakmak 

isteyenlere büyük destek vermektedir. Bu 

doğrultuda doğru yanıt C seçeneği olur.

Cevap C

2. Sorudaki ifadede “Parçaya göre, sigaranın 

sağlığa olumsuz etkilerini herkes bilse de, …” 

deniliyor ve bu ifadeyi parçaya göre doğru bir 

şekilde tamamlayacak ifadeyi seçenekler içinden 

bulmamız isteniyor. Parçada geçen “Smokers 

tend to be well-informed about illnesses related to 

their habit, such as lung cancer and heart disease. 

Despite this knowledge, current smokers tend to 

underestimate the risk of dying from smoking” 

ifadelerinden, sigara içenlerin bu alışkanlığa bağlı 

olarak karşılaşacakları hastalıklardan haberdar 

olduklarını, ama bu bilgiye rağmen, sigaradan 

ölme riskini hafife aldıklarını öğreniyoruz. Bu 

bilgilerden, sigara içenlerin tehlikeleri genellikle 

görmezden geldikleri çıkarımını yapabiliriz. O 

halde doğru yanıt D seçeneği olacaktır.

Cevap D
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3. Sorudaki ifadede “Yazar, çoğu batı ülkesinde 

sigaraya karşı yasal önlemler alınmasına rağmen, 

….. belirtiyor” deniliyor. Bu cümleyi parçaya göre 

anlamlı tamamlamak üzere parçada geçen “Even 

legislation against smoking in a shared work space 

and banning it on public transport has had limited 

success. In these countries, the highest rates of 

smoking tend to be found among people in the 20-

29 age group, teenage women and working-class 

groups” cümlelerinde altı çizili olarak belirtilen 

bölümlere odaklanmamız gerekecektir. Bu 

cümlelerde altı çizili olarak gösterilen bölümlerden, 

yasal düzenlemeler ve yasaklamaların fazla 

başarılı olmadığını ve söz konusu ülkelerde en 

çok sigara içme oranının gençlerin oluşturduğu 

yaş gruplarında olduğunu öğreniyoruz. Bu bilgiye 

göre seçeneklere baktığımızda, A seçeneğinin 

doğru olduğu açıkça görülür: “… özellikle 
gençler ve işçiler bakımından sonuçlar hayal 
kırıklığı yaratmıştır.”

Cevap A

4. Soruda insanlara sigarayı bıraktırma çabaları ile 

ilgili bir bilgi sorgulanmaktadır. Parçada geçen 

“There have been different target groups” 
(Çok farklı hedef gruplar olmuştur) ifadesinden 

ve bu doğrultuda verilen örnek gruplara yönelik 

uygulamalardan (One campaign aimed to reach 

women… ; Another used baby stickers … ; 

Another campaign highlighted the benefits of a 

smoke-free workplace …) bu çabaların toplumun 

farklı kesimlerini hedef aldığını anlıyoruz. Bu 

bilgiye göre D seçeneği doğru yanıt olur. 

Cevap D


