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Reading Passages 

ANSWERS

PARAGRAPH 1

1. Soruda verilen “the passage puts forward the idea” 

ifadesiyle parçanın anafikri sorgulanmaktadır. 

Parçanın hemen başında yer alan “What would 

conversation be like without hand gestures?” 
şeklindeki soru cümlesiyle, okurların ilgisi el 

hareketleri olmaksızın konuşmamızın neye 

benzeyeceği konusuna çekilmeye çalışılmaktadır. 

Bu noktadan hareketle parçanın el hareketleri 

ile konuşma arasındaki ilişkiyle ilgili olduğu 

sonucuna varabiliriz. O halde doğru yanıt E 

seçeneği olacaktır.

Cevap E

2. Bu soruda ise psikolog Iverson ile ilgili parçada 

sözü edilen bir konuyu seçenekler içinden 

bulmamız isteniyor. Parçada bu konu ile ilgili 

cümleyi bulmak üzere psikologun kendi isminden 

yararlanabiliriz. Parçada geçen “… Iverson, a 

psychologist at the University of Chicago, to 

see whether we learn gesturing from others 

or if it is an innate part of speaking. She asked 

24 children, 12 of whom had been blind from 

birth…” cümlelerinde altı çizili olarak verilmiş 

olan bölümlerden, Iverson’un el kol hareketlerinin 

konuşmanın doğuştan gelen bir parçası olup 

olmadığını anlamak üzere 12’si doğuştan kör olan 

24 çocuk üzerinde çalışmış olduğunu anlıyoruz. 

Bu da demek oluyor ki, Iverson bu konuyu 

açıklığa kavuşturmak üzere kör ve gören çocuklar 

ile birlikte çalışmıştır. Bu bilgiye göre A seçeneği 

doğru yanıt olacaktır.

Cevap A
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3. Soru, Iverson’un deneyleri sırasında ortaya çıkan 

ilginç bir durumla ilgilidir. Bu konuyla ilgili olarak 

parçada geçen “Asked how they arrived at an 

answer, both blind and sighted children used the 

same gestures as they spoke …” cümlesinden, 

çocuklara nasıl cevap verdikleri sorulduğunda, 

kör ve gören çocukların hepsi de aynı jestleri 

kullanmış olduklarını öğreniyoruz. Bu durumda B 

seçeneği doğru yanıt olacaktır.

Cevap B

4. Son soruda ise, Iverson’un İtalya’daki 

gözlemleriyle ilgili bir konu sorulmuştur. Bu 

sorunun yanıtını bulmak için soru kökünde geçen 

özel adlardan yararlanabiliriz. Konuyla ilgili olarak 

parçada geçen “It was her travels to Italy, in fact, 

that inspired Jana Iverson, a psychologist at the 

University of Chicago, to see whether we learn 

gesturing from others or if it is an innate part of 

speaking” cümlesinde altı çizilmiş olarak verilen 

bölümlerden, Iverson’un İtalya’ya yapmış olduğu 

gezilerin, jestlerin öğrenilen davranışlar mı yoksa 

doğuştan gelen davranışlar mı olduğu konusunda 

araştırma yapmaya ilham vermiş olduğunu 

anlıyoruz. Bu çıkarım da bizi doğru yanıt olarak 

D seçeneğine götürecektir: “… onu jestlerin 
taklit mi yoksa doğuştan gelen davranışlar mı 
olduğu konusunda araştırma yapmaya itti.”

Cevap D
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1. Soru kökünde yer alan “it is clear from the 

passage that” ifadesiyle, parçanın genel olarak 

konusu hakkında bir bilgi sorgulanmaktadır. Bu 

bilgi bir bakıma ana fikir de olabilir. Bu doğrultuda 

parçada geçen “Recent research in Canada 

suggests that our arteries may narrow slightly 

when we breathe in the sort of traffic pollutants 

found in urban areas during rush hour. The small 

restriction in blood flow may not be a problem 

for healthy people, but it could be fatal for those 

with cardiovascular disease” cümlelerinde altı 

çizilmiş olarak verilen bölümlerden, kirli havanın 

kalp-damar rahatsızlığı olan hastalar üzerinde 

olumsuz etki yapacağı ve onların durumlarını 

daha da kötüleştireceği sonucuna varabiliriz. Bu 

durumda doğru yanıt A seçeneği olacaktır.

Cevap A

2. Bu soruda ise, yapılan araştırmanın ortaya 

koymuş olduğu bir sonuç sorgulanmaktadır. 

Parçada geçen “… our arteries may narrow 

slightly when we breathe in the sort of traffic 

pollutants …” ile “… the small restriction in blood 

flow may not be a problem for healthy people …” 

ifadelerinden, hava kirliliğinin sağlıklı insanlarda 

bile damarlarda daralmalara neden olabileceği 

sonucunu çıkarıyoruz. Bu çıkarıma göre C 

seçeneği doğru yanıt olacaktır.

Cevap C
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3. Soruda geçen “as regards air pollution” ifadesiyle, 

parçada hava kirliliği ile ilgili sözü edilen bir bilgi 

sorgulanmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak parçada 

geçen “its size is the most important factor, and 

the smaller particulates are, the more potentially 

dangerous they are to health” havada yer alan 

partiküllerden çok daha küçük olanların sağlık 

açısından asıl tehlikeyi oluşturduğunu anlıyoruz. 

Bu bilgiye göre E seçeneğinin doğru yanıt olacağı 

açıktır.

Cevap E

4. Son soruda ise, kalp-damar rahatsızlığı olan 

kişilerle ilgili parçada sözü edilen bir bilgiye ihtiyaç 

duyulmaktadır. Parçada geçen “… but it could 

be fatal for those with cardiovascular disease” 

ifadesinden, kalp-damar rahatsızlığı olan kişilerde 

hava kirliğine bağlı damar daralmalarının ölümcül 

sonuçlar doğurabileceği sonucunu çıkarıyoruz. 

Bu çıkarıma göre de C seçeneği doğru yanıt 

olacaktır.

Cevap C



www.pelikanyayinevi.com.tr

Reading Passages 

PRACTICE TEST 6 
ANSWERS

PARAGRAPH 3

1. Parçada, Michigan’daki önde gelen bir otomobil 

fabrikası ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. İlk 

soruda bu fabrikanın çatısını tasvir etmek üzere 

kullanılmış olan “living” (yaşayan) ifadesi ile 

ilgili açıklayıcı bilgi sorgulanmaktadır. Çatıya bu 

ismin verilmiş olmasının nedeni parçadaki “ … 

a living roof ….., it consists of a ground-hugging 

plant called sedum which is growing in a 7.6 cm-

thick mat-like material” cümlesinde anlatılmıştır. 

Bu cümlede, yere sıkıca yapışmış durumda 

büyümekte olan bir bitkinin çatıyı kapladığı 

anlatılmaktadır. Bu bilgi C seçeneğini doğru 

kılmaktadır.

Cevap C

2. Bu soruda “the new-style roof” ifadesi ile yeni 

tarz çatı hakkında bir bilgiyi parçadan bulmamız 

istenmektedir. Parçadaki “The sedum insulates 

the roof, reducing heating bills by as much as five 

per cent and saving on replacement” cümlesindeki 

altı çizili ifadelerden, şirketin ısınma masraflarında 

azalma olduğu sonucuna varabiliriz. Bu durumda 

doğru yanıt B seçeneği olacaktır.

Cevap B
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3. Bu soruda ise şirketin bir hedefini parçadan 

bulmamız istenmektedir. İçinde amaç / hedef 

ifade eden “intend” fiilinin geçtiği “The company 

also intends to clear the soil around the factory 

to remove the chemical by-products of years 

of steel-manufacturing” (Şirket aynı zamanda 

yıllar süren çelik üretiminin kimyasal yan 

ürünlerini ortadan kaldırmak üzere fabrikanın 

etrafındaki toprağı temizlemeyi amaçlamaktadır) 

cümlesinde, altı çizili ifadelerden şirketin fabrika 

etrafındaki kimyasal birikimlerden kurtulmak 

istediği sonucuna varabiliriz. Bu durumda doğru 

yanıtın D seçeneği olduğu açıkça görülür.

Cevap D

4. Soru kökünde ayırt edici çok fazla ipucu olmayan 

bu soruda, parçada sözü edilen fabrika ile ilgili 

doğru bilginin hangi seçenekte verilmiş olduğunu 

bulmamız istenmektedir. Parçada geçen “It is 

famous primarily on account of record-breaking 

models produced there between 1927 and 1931. 

Now the refitted factory is back in the limelight as 

one of the world’s most architecturally advanced 

buildings” cümlelerinde altı çizili bölümlerden, 

parçadaki fabrika binasının mimari tarzı açısından 

yapıldığı dönemde çok popüler bir yapı olduğunu 

ve onarım gördükten sonra yeniden ilgi odağı 

olduğunu anlıyoruz. Bu bilgilere göre doğru yanıt 

A seçeneği olacaktır.

Cevap A



www.pelikanyayinevi.com.tr

Reading Passages 

PRACTICE TEST 6 
ANSWERS

PARAGRAPH 4

1. Paragraf genel olarak Güney Afrika ülkelerindeki 

yiyecek krizi ile igilidir. Soru kökünde “Zambia 

gibi Afrika’nın güney ülkeleri ….” şeklinde 

tamamlanması gereken bir ifade verilmiştir. 

Parçada geçen “Southern Africa’s food crisis 

looks like being the worst in a decade. Around 

14.5 million people are dangerously hungry, and 

many have been reduced to eating wild leaves 

and herbs” ifadesinden “Zambia gibi Afrika’nın 
güney ülkeleri ….” ifadesini E seçeneğinde 

geçen “… günümüzde alışılmadık derecede 
ciddi gıda kıtlığı çekmektedir” ifadesinin 

tamamladığını anlayabiliriz.

Cevap E

2. Bu soruda Zambia ile ilgili bir bilgiyi tespit etmemiz 

istenmektedir. Paragrafta geçen “But Zambia is 

refusing to accept American donations because 

much of its corn and soya is genetically modified” 
ifadesinden “Zambia’nın” C seçeneğinde ifade 

edildiği gibi “Amerika tarafından bağışlanmış 
olan gıdanın sıhhi olmadığına inandırıldığı” 

sonucuna gidebiliriz. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

Bu soruda C seçeneğinde geçen “wholesome” 

sözcüğünün anlamının “sıhhi, sağlığa yararlı” 

olduğunu bilmek doğru yanıtı tespit etmede 

gereklidir.

Cevap C
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3. Bu soruda “Güney Afrika ülkelerinde kıtlık öyle bir 

noktaya ulaştı ki …” şeklinde bir ifade verilmiştir. 

Paragrafta geçen “Around 14.5 million people are 

dangerously hungry, and many have been reduced 

to eating wild leaves and herbs” ifadesinden 

soru kökünde verilen “Güney Afrika ülkelerinde 

kıtlık öyle bir nokataya ulaştı ki …” ifadesini A 

seçeneğinde geçen “giderek artan sayıda 
insan aç gezmekte ve doğada bulabildikleriyle 
hayatta kalabilmeye çalışmaktadır” ifadesinin 

tamamladığını anlayabiliriz. Doğru yanıt A 

seçeneğidir.

Cevap A

PARAGRAPH 5

1. Soru kökünde yer alan “the main idea” ifadesi ile, bu 

parçanın ana fikri sorulmuştur. Herhangi bir parça 

ya da paragrafın ana fikri, genellikle o parça ya da 

paragrafın ilk 1-2 cümlesinde verilir. Bu durumda 

paragrafın ilk cümlesine bir göz atalım: “For years, 

it has been assumed that obesity is the result of 

‘too much food and too little exercise.’ While this 

maxim is largely correct, the etiology of obesity 

can be much more complex.” Bu iki cümleden 

birincisinde, obezitenin yıllar boyunca çok yemek 

yemek ve az egzersiz yapmanın bir sonucu 

olarak düşünüldüğünden bahsedilmektedir. 

İkinci cümlede ise, bu vecize genel olarak doğru 

olmasına karşın, obezitenin nedenlerinin çok 

karmaşık olabileceği vurgulanmaktadır. Bu 

bilgilere göre C seçeneğinin doğru yanıt olacağı 

açıkça görülür: “… obezitenin altında yatan 
faktörlerin çok karmaşık ve hatta çelişkili 
olduğunu ortaya koymaktır.”

Cevap C
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2. Bu soruda, obezitenin güçlü bir genetik temele 

dayandığı teorisiyle ilgili parçada geçen bilgi 

sorgulanmaktadır. Parçada geçen “Studies of 

twins separated at birth and living apart provide 

strong evidence for a substantial genetic influence” 

cümlesinden, doğumdan sonra ayrılan ve ayrı 

büyütülen ikizler üzerinde yapılan araştırmaların 

derin genetik etki konusunda güçlü deliller 

sunduğunu anlıyoruz. Bu bilgiye göre D seçeneği 

doğru yanıt olacaktır: “Obezitenin güçlü bir 

genetik temele dayandığı, ayrı büyütülmüş olan 
ikizler üzerindeki bazı çalışmalar tarafından 
desteklenmektedir.”

Cevap D

3. Soruda, obezitenin düşük BMR’den dolayı olduğu 

teorisi ile ilgili olarak parçanın işaret ettiği husus 

sorgulanmaktadır. Soru kökünde yer alan en 

önemli anahtar ifade, parçada bulması son derece 

kolay olacak olan “BMR” olacaktır. Parçada 

geçen “…this fact is due to an artifact of BMR 

measurement; a larger proportion of the total fat 

mass of an obese person is inert, low-metabolizing 

fat, a fact that makes BMR calculations lower” 

ifadesinde özellikle altı çizili olarak gösterilen 

bölümden, BMR hesaplamalarının düşük doğruluk 

derecesine sahip olabileceğini öğreniyoruz. Bu 

durumda doğru yanıt B seçeneği olacaktır.

Cevap B


