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Reading Passages 

ANSWERS

PARAGRAPH 1

1. Okuma parçası genel olarak çocukların ve 

mühendislerin yaratıcılığı hakkındadır. Paragrafın 

ana konusunun; paragrafta geçen, “The idea 

of playfulness is embedded in engineering 

through the concepts of invention and design 

...” cümlesinden C seçeneğinde geçen “Hem 
çocuklar hem de mühendisler hayal etme ve 
bir şeyler icat etme, yaratma kapasitelerine 
sahiptir” olduğunu tespit edebiliriz.

Cevap C

2. Soru kökünde profesyonel mühendislikle ilgili 

parçada vurgulanan bir ifade sorulmaktadır. 

Paragrafın son bölümünden mühendisliğin E 

seçeneğinde ifade edildiği gibi çok geniş alanları 

kapsadığı sonucuna ulaşabiliriz. 

Cevap E

3. Bu soruda, yazarın dikkatli olduğu bir konu 

sorulmuştur. Yazar, paragrafın ikinci bölümünde 

mühendisliğin yaratıcılık gerektirdiğini, ancak 

aynı zamanda çok zor ve karmaşık bir iş olduğunu 

vurgulamaktadır. Böylelikle yaptığı karşılaştırma 

ile mühendisleri gücendirmeme konusunda 

dikkatli davranmıştır. Doğru cevap D seçeneğidir.

Cevap D

4. Paragrafta geçen, “Children do experience 

the essence of engineering in their earliest 

activities, yet there is seldom any recognition 

that this is the case” cümlesinden A seçeneğinde 

geçen “Çocukların oyun oynarken aslında 
mühendisler gibi davrandıkları ancak bunun 
farkında olmadıkları” yargısına ulaşabiliriz. 

Doğru yanıt A seçeneğidir.

Cevap A

PRACTICE TEST 10
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PARAGRAPH 2

1. Parçaya göre, yakın zamanlara kadar, beynin 

yeni kültürel çevreye genel olarak çok kolay uyum 

sağladığı sanılıyordu. Bu bilgi parçadaki “There is 

a widespread view that the brain is a completely 

adaptable organ, capable of absorbing any form 

of culture” cümlesinde vurgulanmaktadır. Doğru 

yanıt C olacaktır.

Cevap C

2. Parçaya göre, yazılı ifade yeteneği kullanıma 

girmeden çok önce evrim geçirmiş olan beynin, 

kendini çok farklı bir beceri olan okumaya adapte 

edebilmesi yazarı şaşırtmaktadır. Bu sonuca 

parçadaki “... but how does our brain learn to 

read?” sorusunu sorarken yazarın gösterdiği 

şaşkınlıktan anlıyoruz. Doğru yanıt D olacaktır.

Cevap D

3. Beyinle ilgili olarak nöro-fizyologların ortaya 

attıkları yeni bir görüş de, beynin yapısının büyük 

ölçüde genetik özelliklere göre şekillenmesidir. 

Bu sonuca parçadaki “... they suggest that 
the architecture of our brain is limited by 
strong genetic constraints though...” (... 

beynimizin yapısının güçlü genetik kısıtlamalarla 

sınırlı olduğunu göstermektedir...) cümlesinden 

varıyoruz. Doğru yanıt B olacaktır.

Cevap B

4. Parçaya göre, insanlarda okuma becerisi binlerce 

yıl öncesinde var olmasına rağmen, “evrimsel 

açıdan bakılınca, bu durum beynin özel okuma 

becerileri geliştirebilmesi için yeterli değildir.” 

Bu ifade parçada “... it was only invented 
a few thousand years ago, so there really 
has not been enough time for our brain to 
evolve specialized ways to do it” cümlesinde 

belirtilmiştir. Doğru yanıt D’dir.

Cevap D
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1. Sorudaki ifadede, gizil güçlere inanma konusunda 

tutkun olan kimselerin bazı kişiler hakkında iddia 

ettikleri durum sorgulanmaktadır. Soru kökünde 

geçen ve bizi parçada doğru yanıtın bulunduğu 

bölümü bulmamıza yardımcı olacak anahtar 

sözcük “claim” (iddia etmek) olabilir. Parçada 

bu sözcükle aynı anlama gelen “maintain” 

sözcüğünün geçtiği “Believers maintain that 
these phenomena stem from unknown powers 
that can often be accessed only by some 
people with special abilities” cümlesinden, bu 

konuya inanan kişilerin, bu tür olguların yalnızca 

özel yeteneklere sahip bazı kimseler tarafından 

erişilebilen bilinmeyen güçlerden kaynaklandığını 

iddia etmekte olduklarını anlıyoruz. Bu bilgi ise 

bizi doğru yanıt olarak A seçeneğine götürecektir. 

A seçeneğinde verilen cümle, bir bakıma parçada 

geçen cümlenin bir başka şekilde ifade edilmiş 

halidir.

Cevap A

2. Soru kökünde verilen ifadede anahtar sözcük / 

ifade olarak “organized occult movements” 

ifadesinden yararlanabiliriz. Diğer bir ipucu ise 

“in the past” ifadesi olacaktır. Bu ifadelerin yer 

aldığı “organized occult movements have 
existed for more than 150 years; some were 
formed as a belated countermovement to the 
enlightenment, when people began to follow 
rational schools of thought” ifadesinde altı 

çizilmiş olarak verilen bölümlerden, düzenli sihir 

/ büyü hareketlerinin, akılcı bilimin hakim olduğu 

aydınlanma dönemine karşı bir hareket olarak 

başlamış olduğunu öğreniyoruz. Bu bilgiye göre 

doğru yanıt E seçeneği olacaktır: “… aydınlanma 
dönemini karakterize eden rasyonel düşünce 
tarzına bir tepki olarak.”

Cevap E
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3. Sorudan anlaşıldığı gibi, günümüzdeki sihir / büyü 

uygulamaları ile ilgili bir bilgi sorgulanmaktadır. 

O halde parçada günümüz zamanı ifade eden 

bir zaman birimi geçen cümle aramak doğru 

olacaktır. Parçada böyle bir ifadenin de yer 

aldığı “Today’s occult views are based on 
the idea that there are events within nature, 
as well as within one’s spiritual life, which 
seem mysterious and cannot be explained 
by science” cümlesinde altı çizilmiş olarak 

verilen bölümlerden, günümüzdeki uygulamaların 

bilimin açıklayamayacağı olaylarla ilişkili olduğu 

çıkarımını yapabiliriz. Bu çıkarım sonucunda da 

doğru yanıtın D olacağı açıkça görülür.

Cevap D

4. Bu soruda parçada verilen bir bilgiyi çıkarım yoluyla 

(imply) tespit etmemiz istenmektedir. Çıkarım 

yapmamız istenilen konu “büyü ve astroloji” 

olduğuna göre, “magic” ve / veya “astrology” 

sözcüklerinin yer aldığı ifadeleri parçada aramak 

yerinde bir davranış olur. Parçada bu sözcüklerin 

geçtiği “… the older forms of occultism, such 
as magic and astrology …” ifadesinden, sihir 

ve astrolojinin eski büyü biçimleri olduğunu 

anlıyoruz. Bu bilgiye göre doğru yanıt B seçeneği 

olacaktır.

Cevap B
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1. Soru kökünde “Geçmişte milli ligler tarafından 

konan kotaların … parçadan anlaşılabilir” 

şeklinde tamamlanması istenen bir ifade 

verilmiştir. Paragrafta geçen “The labor market 

in international club football was highly protected. 

National leagues like Italy’s Serie A and Spain’s 

La Liga imposed quotas on their teams, allowing 

them to import only a limited number of players. 

Some teams could have only two foreign 

players on the field” ifadelerinden soru kökünü 

C seçeneğinin doğru bir şekilde tamamladığını 

anlayabiliriz: “It can be understood from the 
passage that the quotas imposed in the 
past by national leagues created a closed 
labour market in international club football. 
= Geçmişte milli ligler tarafından konan kotaların 

uluslar arası kulüp futboluna kapalı bir iş pazarı 

yarattığı parçadan anlaşılabilir.” Doğru yanıt C 

seçeneğidir.

Cevap C

2. Soru kökünde “Parçada futbolun küreselleşmesiyle 

ilgili verilen örnek …” şeklinde tamamlanması 

istenen bir ifade verilmiştir. Paragrafta geçen 

“This permitted players to move freely within the 

EU, and made the club teams much more multi-

national” ifadelerinden soru kökünü A seçeneğinin 

doğru bir şekilde tamamladığını anlayabiliriz: “An 
example of football’s globalization given in 
the passage is the large number of foreign 
players on many teams today = Parçada 

futbolun küreselleşmesiyle ilgili verilen örnek, 

günümüzde pek çok takımda çok sayıda yabancı 

oyuncu olmasıdır.” Doğru yanıt A seçeneğidir.

Cevap A
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3. Soru kökünde “Parçaya göre, 1995’teki Avrupa 

mahkemesi kararı…” şeklinde tamamlanması 

istenen bir ifade verilmiştir. Paragrafta geçen, 

“the European court ruled that the difference of 

treatment of nationals from other EU countries 

was anticonstitutional” ifadelerinden soru kökünü 

E seçeneğinin doğru bir şekilde tamamladığını 

anlayabiliriz: “According to the passage, the 
European court ruling of 1995 made it illegal 
for EU teams to refuse to employ foreign 
players simply because they were foreign = 
Parçaya göre, 1995’teki Avrupa mahkeme kararı 

Avrupa Birliği takımlarının yabancı oyuncuları 

yalnızca yabancı olmalarından dolayı, almayı 

reddetmelerini yasakladı.” Doğru yanıt E 

seçeneğidir.

Cevap E

4. Soru kökünde, “Parçadan anlaşıldığı gibi 

… için futbolun iyi bir küreselleşme örneği 

olamadığıdır” şeklinde tamamlanması istenen 

bir ifade verilmiştir. Paragrafta geçen ifadelerden 

soru kökünü C seçeneğinin doğru bir şekilde 

tamamladığını anlayabiliriz: “As is understood 
from the passage, in the past, football was not 
a good example of globalization because most 
teams weren’t allowed to have many foreign 
players. = Parçadan anlaşıldığı gibi, çoğu takımın 

çok yabancı oyuncu almasına izin verilmediği için, 

futbolun iyi bir küreselleşme örneği olamadığıdır.” 

Doğru yanıt C seçeneğidir.

Cevap C
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1. Canlı türleri arasındaki benzerlikle ilgili parçanın 

bu ilk sorusu, parça ile ilgili genel bir bilgiyi 

sorgulamaktadır. Parçada geçen “although the 

fruit fly genome encodes about 14,000 different 

proteins, and humans have two to three times 

that number, many proteins are still recognizably 

similar in sequence and task, reflecting their 

common ancestry” cümlesinde altı çizili olarak 

belirtilen bölümden, meyve sineği ile insan 

genomunda kodlanmış olan proteinlerin pek çok 

benzerlikler taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu bilgi bizi 

doğru yanıt olarak A seçeneğine götürmektedir.

Cevap A

2. Bu soruda da soru kökünde sınırlayıcı bilgi 

verilmediğinden, sorunun yanıtını parçanın 

tümünde aramak durumundayız. Parçada geçen 

“Over billions of years, life has evolved into a 

spectacular diversity of forms – more than a 

million species presently exist” cümlesinde altı 

çizili olarak verilen bölümden, yeryüzündeki 

yaşamsal evrimin milyarlarca yıllık bir zaman 

aldığını öğreniyoruz. Bu bilgiye göre D seçeneği 

doğru yanıt olur.

Cevap D
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3. Soruda, parçada vurgulanan bir bilgiyi bulmamız 

ve bu bilginin seçenekler içinden hangisinde 

olduğunu tespit etmemiz istenmektedir. Parçada 

geçen “… in the midst of this diversity, the 

similarities between living things are profound” 

ifadesine göre, çok büyük çeşitliliğe sahip canlı 

türleri arasında büyük bir genetik benzerlik olduğu 

anlaşılmaktadır. O halde B seçeneği doğru 

yanıttır.

Cevap B

4. Soruda meyve sinekleri ile insan genetik olarak 

karşılaştırıldığında, ne gibi bir sonuç ortaya çıktığı 

sorgulanmaktadır. Parçada geçen “… many 

proteins are still recognizably similar in sequence 

and task” ifadesinden, bir çok proteinin dizi ve 

görev bakımından bildik bir benzerlik taşıdığı 

anlaşılmaktadır. Bu bilgiye göre, E seçeneği 

doğru yanıt olacaktır.

Cevap E


