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ANSWERS

PARAGRAPH 1

1. Soruda, parçada vurgulandığı belirtilen “bilgisayar 

ortamlı oy” ile ilgili bilgiyi bulmamız istenmektedir. 

Soru kökünde verilen “computerized vote” 

ifadesi ya da bu ifadeye paralel bir ifadeyi parçada 

bulmamız bizi sonuca götürmede yardımcı 

olacaktır. Parçada geçen “Such a printout could 

be inspected by the voter and kept as evidence 

in case there were problems with the electronic 

voting system” cümlesindeki “electronic voting 
system” ifadesi ile sorudaki “computerized 
vote” ifadesi paralel ifadelerdir. Bu cümlede altı 

çizili olarak gösterilen bölümde, sözü edilen yazıcı 

çıktısının, elektronik oy sisteminde herhangi 

bir sorun çıkması olasılığına karşı delil olarak 

saklanabileceği belirtilmektedir. Bu bilgiye göre B 

seçeneği doğru yanıt olacaktır.

Cevap B

2. Bu soruda, bilgisayar ortamlı oy kullanmanın 

sağladığı avantajlardan birisi sorulmuştur. Parçada 

geçen “At a mock election held in Palm Beach, 

USA, for instance, it took no more than an hour 

to count all the votes” cümlesinde altı çizili olarak 

belirtilen bölümden, ABD Palm Beach’te yapılan 

deneme seçiminde, bütün oyları saymanın bir 

saati bile aşmadığı ifade edilmektedir. Bu bilgiden 

de, elektronik oy sistemi ile seçim sonuçlarına çok 

çabuk ulaşılabileceği sonucu çıkarılmaktadır. Bu 

bilgiye göre C seçeneğinin doğru yanıt olduğu 

kolaylıkla görülecektir.

Cevap C
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3. Bu soruda ise, bilgisayar uzmanları (computer 

specialists) ile ilgili parçada geçen bir bilgi 

sorgulanmaktadır. Parçada bu ifadeye paralel 

“computer scientists” ifadesinin geçtiği “… 

it is computer scientists, not officials, who are 

counseling caution” cümlesinde altı çizili olarak 

işaretlenmiş bölümden, bilgisayar bilimcilerinin 

bir konuya özellikle dikkat çekmiş olduklarını 

öğreniyoruz. Bu cümlede boş özne durumundaki 

“it” cümlenin öznesi olan “computer scientists” 

ifadesini pekiştirmek ve eylemi gerçekleştiren 

kişilerin onlardan başkası olmadığını vurgulamak 

için kullanılmıştır. Buna benzer paralel bir öznel 

pekiştireç, soru kökünde yer alan “themselves” 

sözcüğüdür. Bu bilgilere göre A seçeneği doğru 

yanıt olacaktır.

Cevap A

4. Soruda, bilgisayar ortamlı oy kullanmanın ortaya 

çıkardığı şüphelerin bir kısmı ile ilgili bilgiyi 

bulmamız istenmektedir. Soruda geçen anahtar 

sözcük “scepticism” sözcüğüdür. Parçada 

geçen “For one thing, it is theoretically impossible 

to determine whether computer systems are 

free from programming bugs” cümlesinde 

altı çizili olarak verilen bölümden, bilgisayar 

sistemlerinin programlanmış virüslerden arınmış 

olduğunu belirlemenin teorik olarak imkansız 

olduğu anlaşılmaktadır. Bu bilgiden, bilgisayar 

sistemlerinin program zafiyetlerine karşı son 

derece korumasız olduğu sonucunu çıkarabiliriz. 

O halde doğru yanıt da D seçeneği olacaktır.

Cevap D
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1. Soruda, Türkiye sahillerindeki su altı teknolojisine 

ilişkin bir bilgi sorgulanıyor. Soru kökünde geçen 

ve doğru yanıtı bulmamıza yardımcı olacak sözcük 

“underwater” olur. Bu doğrultuda parçada geçen 

“Since the first underwater excavations were 

carried out in Turkish coastal waters in 1960 …” 
ifadesinden, Türk sahillerinde ilk su altı kazılarının 

1960 yılından bu yana yapılmakta olduğunu 

anlıyoruz. Bu bilgiye göre B seçeneği doğrudur: 

“Türk sahillerinde su altı teknolojisi kırk yıl 
öncesine kadar gider.”

Cevap B

2. Bu soru kökünde geçen “Uluburun Wreck” 

parçada doğru yanıtın bulunduğu bölümü bulmak 

için en önemli ipucudur. Uluburun enkazı ile ilgili 

bilgiler paragrafın son bölümünde verilmiştir. 

Paragrafın sonundaki “The gold seal of Queen 

Nefertiti and a two-leaf wooden book, the oldest 

book in the world, are among the hundreds 

of remarkable finds” cümlesinden, Uluburun 

enkazında yapılan araştırmalarda Kraliçe 

Nefertiti’nin altın mührü ile dünyanın en eski kitabı 

olan iki yapraklı ağaç kitabın, elde edilen yüzlerce 

bulgudan sadece birkaçı olduğunu öğreniyoruz. 

Bu da demek oluyor ki, bu enkaz bizlere pek çok 

değerli tarihi kalıntıyı sunmuştur. Öyleyse doğru 

yanıt D seçeneği olacaktır.

Cevap D
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3. Bu soruda yelkenin Mısır’da icat olunması ile 

ilgili parçada geçen bilgi sorgulanmaktadır. 

Parçada geçen “Harnessing wind power for sea 

transport was a crucial factor in the development 

of civilization, enabling Egyptian sailors to carry 

the timber they needed from the thickly forested 

coasts of Lebanon, and later taking them to 

Cyprus where there were plentiful deposits of 

copper and to the coasts of Anatolia” cümlesinde 

altı çizili verilmiş bölümlerden, rüzgar kuvvetinin 

kontrol altına alınması (yelkenin bulunması) ile, 

Mısırlı denizcilerin Lübnan, Kıbrıs ve Anadolu 

gibi deniz aşırı diyarlara seyahat edebilmeye 

başladıklarını öğreniyoruz. Bu bilgilere göre, E 

seçeneği doğru olacaktır: “Mısır’da yelkenin 
icat edilmesi, Mısırlıların deniz aşırı ticaretle 
uğraşmalarını mümkün kılmıştır.”

Cevap E

4. Soruda Türkiye’nin su altı arkeolojik keşiflerinin 

yararlarından birisi sorulmaktadır. Parçada geçen 

“The ships and cargoes which sank to the seabed 

over the centuries are today providing illuminating 

evidence about maritime and commercial history” 

cümlesinde altı çizili olarak belirtilen bölümden, 

Türkiye’deki su altı arkeolojik keşiflerinin gemicilik 

ve ticaret tarihi hakkında bizlere aydınlatıcı deliller 

sunduğunu öğreniyoruz. Bu bilgi doğrultusunda C 

seçeneği doğru yanıt olacaktır.

Cevap C
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1. Soruda, Norveç ekonomisi hakkında parçada 

sözü edilen bir bilgi sorgulanmaktadır. Parçada 

geçen “Norway was transformed by the discovery 

of oil and gas in the North Sea in the 1960s and 

its previously agricultural-based economy saw 

an explosion of wealth” cümlesinden, Kuzey Buz 

Denizi’nde petrol ve doğal gazın bulunmasıyla, 

Norveç’in tarıma dayalı ekonomisinde bir zenginlik 

patlaması yaşandığını öğreniyoruz. Bu bilgiye 

göre D seçeneği doğru yanıt olacaktır: “Norveç 
ekonomisi petrol ve gazdan gelen gelirlerle 
büyük bir kalkınma sağladı.”

Cevap D

2. Bu soruda, Norveç şirketlerine aksine, diğer 

İskandinav ülkelerinin şirketleri ile ilgili parçada 

sözü edilen bir bilgi sorgulanmaktadır. Soru 

kökünde anahtar sözcük olarak “Scandinavian” 

sözcüğü dikkat çekmektedir. Bu konuyla ilgili 

olarak parçada geçen ve bu sözcüğünde yer 

aldığı “Companies in other parts of Scandinavia 

have realized that in order to keep ahead in a 

global economy, and win foreign market share, 

they not only need greater financial power but also 

partners with local knowledge” cümlesinde altı 

çizili olarak belirtilmiş bölümden, diğer İskandinav 

ülkelerindeki şirketlerin, yabancı ortaklarla 

çalışmanın sağladığı avantajların farkına varmış 

olduklarını anlıyoruz. Bu bilgiye göre doğru yanıt 

C seçeneği olacaktır.

Cevap C
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3. Bu soruda ise, Norveç’in yabancı şirketlerle 

işbirliği yapmak istemeyişinin nedeni 

sorgulanmaktadır. Bu konuya yönelik olarak 

parçada geçen “… a fierce but seemingly 

misplaced sense of national pride appears to be 

preventing Norwegian companies from making 

sensible business decisions to capitalize on the 

natural advantages the country has been handed” 
cümlesindeki altı çizili olarak belirtilen bölümden, 

Norveç şirketlerinin sahip olduğu katı milli 

gurur anlayışının, onların iş sahasında mantıklı 

kararlar almalarını engellediğini öğreniyoruz. 

Bu cümleden, Norveç şirketlerinin iş sahasında, 

doğal kaynakları üzerindeki kontrolü kaybetme 

korkusuyla mantıklı karar alamadıkları sonucunu 

çıkarıyoruz. Bu bilgi ışığında B seçeneği doğru 

yanıt olacaktır.

Cevap B

4. Bu soruda ise, Norveç şirketleri ile ilgili günümüze 

ait bir bilgi sorgulanmaktadır. Bu doğrultuda, 

parçada geçen şimdiki zaman yapılı “… rather than 

taking a similar proactive approach, Norwegian 

companies are adopting a defensive stance and 

seem perplexed by a sudden wave of hostile 

takeover bids” cümlesindeki altı çizili bölümden, 

Norveç şirketlerinin küresel ortaklık girişimleri 

açısından savunmacı bir tutum sergileyerek, geri 

durduğu sonucunu çıkarıyoruz. Bu bilgiye göre E 

seçeneği doğru yanıt olur: “… küresel ortaklık 
ile ilgili hiçbir kararlı politikası yoktur.”

Cevap E
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1. Bu soruda “This passage is mainly concerned 

with” ifadesiyle, parçanın genel olarak hangi 

konuyla ilgili olduğu, bir başka deyişle parçanın 

anafikri sorulmaktadır. Paragraf ve parçalarda 

ana fikir cümlesi genel olarak giriş cümlesi 

olan ilk cümlede vurgulanır. Paragraftaki ilk 

cümle olan “What differences are there in 

intellectual function between men and women?” 

cümlesinde, erkeklerle kadınlar arasındaki 

zihinsel fonksiyon farklılıklarının neler olduğu 

sorulmuştur. Bu soru cümlesi ile, okuyucunun 

ilgisinin zihinsel fonksiyon konusunda erkekler 

ile kadınlar arasındaki farklılıklara odaklanmaları 

amaçlanmıştır. Bu durumda doğru yanıt olarak B 

seçeneği kendini göstermektedir: “… insanlar, 
özellikle de erkekler ile kadınlar arasındaki 
bilişsel yeteneklerdeki farklılıklar …”

Cevap B

2. Bu soruda ise, belli bir derecede doğruluk / 

kusursuzluk gerektiren el becerileri (a certain 

degree of exactness) ile ilgili parçada yer alan 

bilgiyi seçenekler içinden ayırt etmemiz istenmiştir. 

Parçada geçen “… men perform better than 

women at certain spatial tasks” ile “…Women, 

on average, excel on tests that measure recall 

of words and on tests that challenge the person 

to find words that begin with a specific letter or 

fulfill certain specific conditions” cümlelerinden, 

erkeklerin özellikle uzamsal / uzaysal alanlarda 

daha başarılı olduklarını, buna karşılık kadınların 

ise testlerde daha ayrıntıya kaçan belli özellikteki 

sözcükleri hatırlama gibi ince konularda erkeklere 

üstünlük sağladıklarını öğreniyoruz. Bu bilgiler 

ışığında doğru yanıt E seçeneği olacaktır.

Cevap E
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3. Soruda genel zeka düzeyleri (general levels of 

intelligence) ile ilgili parçada sözü edilen bir bilgi 

sorgulanmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak parçada 

geçen “Major sex differences in function seem to 

lie in patterns of ability rather than in overall level 

of intelligence (measured as IQ)” cümlesinden, 

cinsiyetler arasındaki esas farklılıkların genel 

zeka düzeylerinden ziyade, yetenek modellerinde 

söz konusu olduğu sonucunu çıkarıyoruz. Bu 

çıkarımdan da, cinsiyetler arasındaki zeka 

düzeylerinde ortaya çıkan farklılığın çok fazla 

olmadığı sonucuna gidebiliriz. O halde doğru 

yanıt D seçeneği olacaktır.

Cevap D

4. Bu soruda, diğer sorulardan farklı olarak, parçada 

geçen “favoring human males” ifadesi ile neyin 

anlatılmaya çalışıldığını seçenekler içinden 

bulmamız istenmektedir. Bu ifadenin Türkçe 

anlamı “insan türünde erkeklerin lehine” 

olacağına göre, aynı anlama gelen A seçeneği 

doğru yanıt olacaktır: “… önceliğin erkeklere 
verilmesi.”

Cevap A
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1. Bu soruda, herhangi bir hasta için etkili olacak 

ilacı belirmeye yönelik testlerin avantajlarından 

parçada sözü edilen birisi sorgulanmaktadır. 

Parçada geçen “… a simple test could determine 

which medicine would be most effective before 

you begin treatment, saving you time …” 

ifadesinde, bu amaca yönelik olarak yapılacak 

basit bir testle zamandan tasarruf yapılacağı 

belirtilmektedir. Bu bilgiye göre D seçeneği doğru 

yanıt olacaktır: “… doğru tedaviye başlamada 
hiç zaman kaybedilmez.”

Cevap D

2. Soruda, İsveç halkının büyük çoğunluğuyla 

ilgili parçada geçen bilgiyi seçenekler içinden 

bulmamız istenmektedir. Soruda anahtar sözcük 

durumundaki “Swedish” sözcüğünün geçtiği 

“Only about 30% of Swedes with high blood 

pressure respond to ACE inhibitors” ifadesinden, 

yüksek kan basıncına sahip İsveçlilerin yalnızca 

yüzde otuzunun ACE inhibitörlerine cevap 

vermekte olduklarını ve geri kalan yüzde 

yetmişinin (a high percentage) tedaviye cevap 

vermediklerini anlıyoruz. Bu bilgi doğrultusunda 

doğru yanıt C seçeneği olacaktır: “… yüksek kan 
basıncına sahip olanlar tatminkar bir tedavi 
görmemektedirler.”

Cevap C
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3. Bu soruda ise, parçada sözü edilen “Human 
Genome Project” ile ilgili mevcut ümitlerin ne 

olduğu sorgulanmaktadır. Parçada bizi doğru 

yanıtı bulabileceğimiz yere sevk edecek ifade 

de yukarıda verilen projenin kendisi olacaktır. 

Parçada bu ifadenin de geçtiği “… the Human 

Genome Project will help eliminate such adverse 

reactions” ifadesinden, sözü edilen bu projenin bu 

türden olumsuz reaksiyonları ortadan kaldıracağı 

sonucunu çıkarıyoruz. Bu bilgi doğrultusunda 

doğru yanıt B seçeneği olacaktır: “… çeşitli 
olumsuz ilaç reaksiyonlarını aşmaya yardımcı 
olacaktır.”

Cevap B

4. Bu soruda, ABD’de çok sayıda insan ile ilgili 

parçada sözü edilen şeyin ne olduğunu bulmamız 

istenmektedir. Soru kökünde yer alan “US” 

ifadesi en önemli anahtar sözcüktür. Parçada bu 

ifadenin karşılığı olan “Americans” ifadesinin de 

yer aldığı “The result is that 2 million Americans 

are hospitalized for adverse drug reactions each 

year” cümlesinden, her yıl 2 milyon Amerikalının 

olumsuz ilaç reaksiyonlarından dolayı hastaneye 

kaldırıldıklarını öğreniyoruz. Bu bilgiye göre de 

doğru yanıt A seçeneği olacaktır.

Cevap A


