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Reading Passages 

ANSWERS

PARAGRAPH 1

1. Soruda küresel iletişim sistemlerinin yararlarından 

parçada sözü edilen birisini bulmamız isteniyor. 

Parçada geçen “This phenomenon heightens 

competition and forces firms to play in open, 

unprotected worldwide markets” ifadesinden, 

bu olgunun rekabeti yükselttiğini ve firmaları 

dünya çapındaki açık ve korumasız piyasalarda 

oynamaya zorladığını anlıyoruz. Bu da demek 

oluyor ki, küresel iletişim sistemleri dünya 

çapında alışverişi daha rekabetçi bir havaya 

büründürmektedir. Bu durumda doğru yanıt B 

seçeneği olacaktır.

Cevap B

2. Bu soruda ise, Amerikan ekonomisi ile ilgili 

parçada sözü edilen bir bilgi sorgulanmaktadır. 

Parçada geçen “A growing percentage of the 

American economy and of other advanced 

industrial economies in Europe and Asia 

depends on imports and exports” ifadesinden, 

Amerikan ekonomisinin büyük bir kısmı ile 

Asya ve Avrupa’nın ileri düzeyde sanayileşmiş 

ekonomilerinin ithalat ve ihracata bel bağlamış 

olduğunu öğreniyoruz. Diğer bir deyişle, bu 

gelişmiş ekonomiler giderek yabancı ticarete 

daha çok bağımlı hale gelmektedir. Bu bilgiye 

göre A seçeneği doğru yanıt olacaktır.

Cevap A
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3. Sorudaki ifadede, bir firmanın başarılı olabilmesi 

için yapması gereken şeyin ne olduğu soruluyor. 

Parçada geçen “The success of firms today and 

in the future depends on their ability to operate 

globally” cümlesinde, günümüzde ve gelecekte 

firmaların başarısının küresel boyutta faaliyet 

gösterebilmelerine bağlı olduğu anlatılıyor. Bu 

bilgiye göre E seçeneği doğru yanıttır.

Cevap E

4. Bu soruda ise, bir firmanın küresel çapta faaliyet 

edebilmesi için gerekli olan şeyin ne olduğu 

soruluyor. Parçada geçen “Today, information 

systems provide the communication and analytic 

power that firms need for conducting trade 

and managing businesses on a global scale” 

cümlesinde, günümüzde bilişim sistemlerinin, 

firmaların ticareti yürütebilmeleri ve işletmeleri 

küresel çapta yönetebilmeleri için gereksinim 

duydukları iletişim ve analitik gücü sağladığı 

belirtiliyor. Bu cümleden, firmaların küresel çapta 

faaliyet gösterebilmeleri için çok etkili iletişim 

sistemlerine sahip olmaları gerektiği sonucunu 

çıkarıyoruz. Bu durumda da doğru yanıt B 

seçeneği olur.

Cevap B
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1. Bu soruda sualtı türbinleri (underwater turbines) 

ilgili bir bilgiyi tespit etmemiz istenmiştir. Parçada 

geçen “Underwater turbines have long been 

used on a small scale. But soon now they will be 

used on a large scale to produce megawatts of 

electric power = Su altı türbinleri uzun zamandır 

küçük çapta kullanılmışlardır. Ancak şimdi yakın 

bir zamanda megavatlık elektrik enerjisi üretmek 

için büyük çaplı kullanılacaktır” ifadesinden su altı 

türbinleriyle ilgili bu bilginin E seçeneğinde geçen, 

“geçmişte var oldukları ancak yaygın olarak 
kullanılmadıkları” olduğu sonucuna varabiliriz. 

Doğru yanıt E seçeneğidir.

Cevap E

2. Bu soruda elektrik üretirken gelgit akışını 

kullanmanın bir faydası (one advantage of 

harnessing the tidal flow to generate electricity is 

that...) ile ilgili bir bilgiyi tespit etmemiz istenmiştir. 

Parçada geçen “These units harness the power 
of tidally driven currents, which flow back and 
forth like clockwork, making it possible to 
generate electricity on a predictable schedule 
= Bu birimler saatin işleyişi gibi ileriye ve geriye 

doğru akan gelgite bağlı akıntı gücünü kullanırlar 

ve böylelikle önceden kestirilebilen zamanlarda 

elektrik üretilmesini mümkün kılarlar” ifadesinden 

elektrik üretirken gelgit akışını kullanmanın 

bir faydasının C seçeneğinde geçen, “belirli 
bir zamanda ne kadar enerji üretildiğini 
bilmemiz olduğunu” anlayabiliriz. Doğru yanıt C 

seçeneğidir.

Cevap C



www.pelikanyayinevi.com.tr

Reading Passages 

PRACTICE TEST 3
ANSWERS

3. Bu soruda yapılmakta olan işin amacını (work is 

underway to...) bulmamız istenmiştir. Parçada 

geçen “But soon now they will be used on a 
large scale to produce megawatts of electric 
power = Ancak şimdi yakın bir zamanda 

megavatlık elektrik enerjisi üretmek için büyük 

çaplı kullanılacaktır” ifadesinden yapılmakta 

olan çalışmanın amacının B seçeneğinde geçen, 

“elektrik üretmek için gelgit enerjisinden daha 
fazla yararlanmak olduğunu” anlayabiliriz. 

Doğru yanıt B seçeneğidir.

Cevap B

4. Bu soruda sualtı türbinlerinin neden kullanışlı 

olduklarını tespit etmemiz istenmiştir. Parçada 

geçen “Underwater structures are also less 
likely to be damaged by violent storms = 

Sualtı türbinleri ayrıca şiddetli rüzgarlardan 

daha az hasar görebilirler” ifadesinden sualtı 

türbinlerinin kullanışlı olma sebeplerinden 

birisinin A seçeneğinde geçen, “rüzgardan 
etkilenmeyişleri” olduğunu anlayabiliriz. Doğru 

yanıt A seçeneğidir.

Cevap A
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1. Bu soruda ‘bazı insan hastalıklarının çaresi 

(remedies for certain human diseases)’ ilgili 

bir bilgiyi tespit etmemiz istenmiştir. Parçada 

geçen “By understanding their life processes 

and the way their systems react when things 

go wrong, scientists hope to continue making 

important discoveries that could help increase 

the chances of finding cures for serious diseases 

such as cancer and AIDS = Bilim adamları, deniz 

canlılarının yaşam işleyişlerini ve bir şeyler ters 

gittiğinde nasıl davrandıklarını anlayarak AİDS 

ve kanser gibi ciddi hastalıklara deva olabilecek 

önemli buluşlar yapmaya devam etmeyi 

umuyorlar” ifadesinden ‘bazı insan hastalıklarının 

çaresinin” D seçeneğinde ifade edildiği gibi, 

“deniz canlılarının yakından incelenmesiyle 
bulunabileceği” sonucuna varabiliriz. Doğru 

yanıt D seçeneğidir.

Cevap D

2. Bu soruda ‘insanoğlu ve denizde yaşayan 

organizmalar birbirlerinden çok farklı olmalarına 

rağmen’ (even though human beings and marine 

organisms are genetically very different from 

each other) şeklinde tamamlanması gereken bir 

ifade verilmiştir. Parçada geçen “Despite being 

genetically further from us than more common 

research mammals, we share a surprising number 

of evolutionary links with these basic animals = 

Bizden genetik olarak daha yaygın araştırma 

memelilerinden daha uzak olmalarına rağmen, bu 

temel hayvanlarla bir çok şaşırtıcı evrimsel bağlar 

paylaşırız” ifadesinden soru kökündeki ifadeyi en 

iyi bir şekilde C seçeneğinde geçen, “evrimsel 
bakış açısından önemli ölçüde bağlar vardır” 

ifadesi tamamlar. Doğru yanıt C seçeneğidir.

Cevap C
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3. Bu soruda denizde yaşayan organizmalar 

üzerinde araştırma yapmanın bir faydasını (one 

advantage of studying marine organisms) tespit 

etmemiz istenmiştir. Parçada geçen “Biologists 

value marine organisms because their primitive 

systems are good models for more complex 

organisms, such as humans = Biyologlar, 

insanlar gibi daha karmaşık organizmalar için 

iyi model olduklarından deniz organizmalarına 

önem verirler” ifadesinden denizde yaşayan 

organizmalar üzerinde araştırma yapmanın 

faydasının E seçeneğinde geçen, “onların basit 
sistemlerinden daha karmaşık sistemlerin 
anlaşılabileceği” olduğunu anlarız. Doğru yanıt 

E seçeneğidir.

Cevap E

4. Bu soruda deniz organizmaları üzerine çalışmalar 

ile ilgili bir bilgiyi tespit etmemiz istenmiştir. Parçada 

geçen “As research continues, understanding 

increases about how our bodies and minds 

work, but there is still a lot to learn = Araştırma 

devam ettikçe vücudumuzun ve beynimizin nasıl 

çalıştığıyla ilgili anlayış da artmaktadır, ancak 

öğrenilecek daha çok şey vardır” ifadesinden 

“deniz organizmaları üzerine çalışmaların” 

B seçeneğinde ifade edildiği gibi, “hala erken 
safhalarda ancak sonuç vermekte olduğu” 
sonucuna varabiliriz. Doğru yanıt B seçeneğidir.

Cevap B
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1. Soru kökündeki “the passage is mainly about 

…” ifadesi parçanın ana fikrini bizden bulmamızı 

istemektedir. (Bu konuda bknz. ‘Strategies / 

Reading Comprehension / Test Teknikleri’) 

Paragrafta ana fikir genellikle ilk cümlede açıkça 

belirtilir ya da ima edilir. Bu paragrafta ilk cümleye 

baktığımızda “… there is one task which cutting-

edge computer technology has always been 

applied: code-breaking” ifadesinde, İkinci Dünya 

Savaşı sırasında bilgisayar teknolojisinin temel 

olarak bir konuya odaklandığını ve bu odak 

noktasının da şifre kırma olduğunu anlıyoruz. 

Paragrafın sonraki cümlelerinde de konunun 

ayrıntılarına girilmiştir. Bu durumda doğru 

yanıt B seçeneği olacaktır: “… şifre kırmada 
bilgisayarların başarısı.”

Cevap B

2. Bu soruda Colossus adlı bilgisayarla ilgili 

parçada açıkça ifade edilen (it is clear from the 

passage … ) bir bilgiyi bulmamız istenmektedir. 

Bu bilgisayarla ilgili “… Colossus, the forerunner 

of the modern electronic computer. Its task was 

to break the Lorentz Ciphers, used by Hitler…” 

ile “… One of its major triumphs was to reveal 

that Hitler had been taken in by Allied deception 

tactics leading up to D-Day…” ifadelerinde, 

Colossus adlı bilgisayarın eski bir bilgisayar 

olduğu ve bu bilgisayarın Hitler’in kullanmış 

olduğu Lorentz şifrelerini kırarak, Hitler’i savaşın 

başlayacağı gün konusunda yanıltmayı başardığı 

anlatılmaktadır. Bu açıklamalara göre B seçeneği 

doğru yanıt olur: “…Hitler’i savaşın başlayacağı 
gün konusunda aldatmayı başaran eski bir 
bilgisayardır.”

Cevap B
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3. Bu soruda 2. Dünya Savaşı’nda müttefiklerle (the 

Allies) ilgili bir bilgi sorgulanmaktadır. Parçada 

geçen “… One of its major triumphs was to 

reveal that Hitler had been taken in by Allied 

deception tactics leading up to D-Day, thus 

clearing the way for the real invasion in 1944…” 

cümlesinde, Colossus adlı bilgisayarın Hitler’i 

savaşın başlayacağı gün konusunda yanılttığı 

ve özellikle de altı çizili bölümde, gerçek işgal 

günü için yolu açtığı vurgulanmıştır. Bu bilgi 

ışığında doğru yanıt E seçeneği olacaktır: “… 
müttefikler, işgal gününün planlanandan daha 
erken gerçekleşeceğine inandırarak Hitler’i 
yanıltmıştır.”

Cevap E

4. Bu soruda ise en yeni ve en hızlı süper 

bilgisayarlarla ilgili parçada geçen bir bilgiyi 

bulmamız istenmektedir. Bu konuda parçada 

geçen “… government code-breaking centers 

have bought the fastest supercomputers the 

moment they emerge…” cümlesinden, devletin 

şifre kırma merkezlerinin süper bilgisayarları 

çıkar çıkmaz satın aldıklarını öğreniyoruz. Bu 

durumda D seçeneği doğru yanıt olacaktır: 

“… süper bilgisayarlar hükümet şifre kırma 
merkezlerince kullanılmaktadır.”

Cevap D
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1. Paragrafta Amerikan İç Savaşı sonrasında 
gelişen merkezi ısıtma sistemi konu ediliyor. Bu 
soruda, Amerika’daki merkezi ısıtma sistemlerinin 
ilk günlerinde kullanılan kömürlü ocaklarla 
ilgili parçada geçen bir bilgi sorgulanıyor. 
Parçada geçen “The furnaces warped and 
cracked, causing gases to escape, and had 
to be stocked frequently. It took years and 
countless small improvements, but by the 
mid-1920s the systems had become reliable 
…” (Ocaklar eğilip bükülüyor ve çatlıyor, bu 
da gazın kaçmasına neden oluyordu ve sık 
sık doldurulması gerekiyordu. Yıllar süren 
küçük iyileştirmelerden sonra ancak 1920’lerin 
ortalarına doğru sistemler güvenilir hala geldi 
…) cümlesinden, ilk günlerdeki merkezi ısıtma 
sistemlerinin insanlara bir çok sorun yarattığını 
anlıyoruz. Bu bilgi doğrultusunda A seçeneği 
doğru yanıt olacaktır: “… kullananlara pek çok 
sorun yaratmıştır.”

Cevap A

2. Soru kökünde verilen cümlede, doğal gazın 
yaygınlaşmasıyla bu yakıt türünün çabucak en 
popüler yakıt türü olduğu bilgisine yer verilerek, 
bu bilgiyi parçaya göre doğru tamamlayacak 
ifadenin bulunması istenmektedir. Parçada geçen 
“… developed into the leading fuel by 1960. Its 
acceptance resulted in part from its versatility – 
unlike oil, it can power appliances such as clothes 
washer and dryers, ovens, ranges and outdoor 
grills” cümlesine göre, doğal gaz 1960 yılına 
doğru önde gelen yakıt durumunu almıştır. Bunun 
nedeni olarak ise, doğal gazın petrolden farklı 
olarak çok yönlü kullanımı olduğu vurgulanmış ve 
pek çok cihazda tercih edildiği belirtilmiştir. Bu bilgi 
doğrultusunda E seçeneği doğru yanıt olacaktır: 
“… çünkü merkezi ısıtma sisteminin yanı sıra 
pek çok farklı cihazı çalıştırabilmektedir.”

Cevap E
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3. Bu soruda bir durumun nedeni verilmiş ve bu 

nedenin sonucu bizden istenmiştir: “Amerika’da 

tüketilen doğal gazın çoğunluğu ya ülke içinde 

üretildiğinden ya da Kanada’dan geldiğinden, 

…” Bu cümleyi parçaya göre anlamca doğru 

tamamlayacak bilgi, parçadaki “natural gas 
is also less vulnerable than oil is to war 
and embargo” (doğal gaz savaş ve ambargo 

gibi tehditlere petrolün olduğundan daha az 

maruzdur) cümlesinde verilmiştir. Bu bilgiye göre 

B seçeneği doğru yanıttır: “… kaynakları savaş 
ve ambargodan zarar görmez.”

Cevap B

4. Bu soruda ise, petrolün belli başlı sahalarda halen 

önde gelen yakıt olma özelliğini koruduğunun 

parçada belirtildiği ifade ediliyor. Bu bilgiyi 

parçaya göre anlamlı bir şekilde tamamlayacak 

bilgi bizden istenmektedir. Parçada geçen “Oil 
remains the predominant fuel in a few areas, 
such as New England, where natural gas 
pipelines have not yet thoroughly penetrated” 
(New England gibi doğal gaz boru hatlarının 

henüz tamamen ulaşmadığı birkaç yerde petrol 

başta gelen yakıt durumundadır) cümlesine göre 

E seçeneği doğru yanıt olacaktır: “… doğal gazın 
bulunmadığı yerlerde.”

Cevap E


