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PARAGRAPH 1

1. Soruda ilaçlarla ilgili olarak parçada değinilmiş 
olan bir konu sorgulanıyor. Soru kökünde 
parçada doğru cevabın bulunduğu yeri bulmamızı 
kolaylaştıracak anahtar ifade ya da sözcük olmayan 
bu gibi sorularda, parça hakkında genel bir bilgiye 
sahip olmamız gerekecektir. Bu gibi durumlarda, 
eğer zaman konusunda da sıkıntılıysak, doğrudan 
seçenekleri birer birer okuyup, tıp ilmi açısından 
mantıklı olup olmadığına bakarak eleme yapar 
ve bu şekilde sonuca gitmeyi deneyebiliriz. Bu 
taktik genel kapsamlı sorularda çoğu zaman işe 
yarayacaktır. Örneğin bu soruda A seçeneği tıbbi 
açıdan en mantıklı ifade olarak görünmektedir 
ve bu seçenek gerçekten de doğru seçenektir. 
Parçaya göre irdeleyecek olursak, parçada geçen 
“Every doctor knows that selecting the right dose 
is a tricky balancing act” cümlesinden, doğru 
dozu seçmenin her doktor için zor ve yanıltabilen 
bir iş olduğunu öğreniyoruz. Yine parçada geçen 
“Enough of the drug has to stay at the site of action 
until the drug does its job” cümlesinden ise, yeterli 
miktarda ilacın işlevini yerine getirinceye kadar 
ilgili bölgede kalması gerektiğini öğreniyoruz. 
Bu iki ifadeden hareketle, tavsiye edilecek ilaç 
dozunun dikkatli bir şekilde belirlenmesi gerektiği 
sonucuna varıyoruz. Bu bilgiye göre doğru yanıt A 
seçeneği olacaktır.

Cevap A

2. Bu soruda bazı ilaçların etkinliği ile ilgili 
parçada yer alan bir bilgi sorgulanmaktadır. Bu 
soruda da önceki soruda olduğu gibi yalnızca 
seçenekleri değerlendirerek sonuca gitmek 
mümkün olabilir. Seçenekleri tıp ilmi açısından 
değerlendirdiğimizde, C ve E seçenekleri mantıklı 
görünmektedir. Bu iki seçenekten C seçeneği de 
doğru yanıtı oluşturmaktadır. Parçadaki verilere 
göre soruyu inceleyecek olursak, parçada geçen 
“… depend on how fast they get into the blood-
stream, how much of them gets into the blood-
stream, how fast they leave the bloodstream, 
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how efficiently they’re broken down by the 
liver, and how quickly they’re eliminated by the 
kidneys and intestines” ifadeleri, herhangi bir 
ilacın etkinliğinin, kana karışma hızı, ne kadarının 
kana karıştığı, kanı ne kadar çabuk terk ettiği, 
karaciğer tarafından ne kadar iyi parçalandığı 
ve böbrekler ile bağırsaklar tarafından ne kadar 
çabuk atılabildiği gibi faktörlere bağlı olduğunu 
belirtmektedir. Bu bilgiden, bir ilacın etkinlik 
derecesinin metabolizasyonuna bağlı olduğu 
sonucunu çıkarabiliriz. Doğru yanıt C seçeneğidir.

Cevap C

3. Bu soruda da soru kökünde anahtar sözcük ya 
da ifade olabilecek bir ipucu verilmemiştir. Bu 
soruda da diğer iki sorudaki tekniği uygulayacak 
olursak, mantık çerçevesinde en uygun ifadenin 
D seçeneği olduğu sonucuna varabiliriz. Parçaya 
göre irdeleyecek olursak, parçada geçen 
“Enough of the drug has to stay at the site 
of action until the drug does its job, but not so 
much that it produces severe side effects or toxic 
reactions” cümlesinde altı çizilmiş olarak verilen 
bölümden, yeterli miktarda ilacın gereğinden 
fazla vücutta kalmasının şiddetli yan etkilere ya 
da zehirlenmelere yol açabileceğini öğreniyoruz. 
Bu bilgiye göre, D seçeneğindeki bilgi doğrudur: 
“… bazen istenmeyen ve zararlı etkilerle son 
bulabilir.”

Cevap D

4. Soru kökünde yer alan ifadede “Bir ilaç alındığında, 
…” deniliyor. Demek oluyor ki, bizden istenen ilaç 
alındığında ne olabileceğini seçenekler içinden 
bulmamız. Seçenekleri okuduğumuzda, en 
mantıklı seçeneğin E olduğuna mevcut bilgimizle 
bile karar verebiliriz. Parçaya göre inceleyecek 
olursak, parçada geçen “… efficiently they’re 
broken down by the liver” ifadesinden, alınan 
bir ilacın karaciğer tarafından parçalanarak 
etkili biçimde işlendiğini (metabolize, process) 
anlıyoruz. Bu bilgiye göre E seçeneği doğru yanıt 
olacaktır.

Cevap E
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PARAGRAPH 2

1. İlk soruda parçada vurgulanmış olan bir husus 

sorgulanmaktadır. Bu bakımdan soru çok 

genel bir bilgiyi sorguladığından, parçanın 

tamamını incelemeyi gerektirmektedir. Soruyu 

seçeneklerine göre değerlendirerek sonuca 

gitmek de bu soruda uygun olmaz, çünkü 

soru kökündeki bilgiye göre, bizden parçadaki 

spesifik bir bilgi istenmektedir. Bu bağlamda, 

parçada geçen “In order to be effective, Lovaas 

has stressed that ABA therapy must be started 

early …” ifadesine göre, ABA terapisinin etkin 

olabilmesi için erken yaşlarda başlatılmalıdır. Bu 

bilgiye göre B seçeneği doğru yanıt olacaktır.

Cevap B

2. Bu soruda, otistik beyinde (in the autistic brain) 

bulunan bir şey ya da durum sorulmaktadır. 

Parçada geçen “… that autistic children have 

inefficient neuro-circuits - specifically, connections 

that are not as efficient as those found in normal 

children” ifadesinden, otistik çocukların, normal 

çocuklardaki kadar etkin sinir-devrelerinin ve 

bağlantıların olmadığını anlıyoruz. Bu bilgiye 

göre D seçeneği doğru yanıt olur: “… bağlantılar 
normal ve düzenli kalıbı takip etmez.”

Cevap D
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3. Soruda otistik bir çocukla ilgili genel bir bilgi 

sorgulanmaktadır. Genel kapsamlı sorularda 

yalnızca seçenekleri değerlendirmek, sonuca 

gitmede çoğu zaman işe yarayacağından, bu 

soruda bu tekniği izlediğimizde, bilimsel bakımdan 

mantıklı görünen A ve C seçeneklerinden, C 

seçeneğinin en doğru ifade olacağı sonucuna 

varabiliriz. Parçaya göre değerlendirecek olursak, 

parçada geçen “… autistic children are taught a 

specific behavior through constant repetition …” 

ifadesinden, otistik çocuklara belli bir davranışın 

sürekli tekrar yoluyla öğretilebileceği sonucuna 

varabiliriz. Bu bilgiye göre C seçeneği doğru yanıt 

olur: “… belli bir davranış tarzını sürekli tekrar 
yoluyla edinebilir.”

Cevap C

4. Bu soruda ise otistik çocukların sorunları ile ilgili 

parçada bahsedilen bir bilgi sorgulanmaktadır. Bu 

soruyu da seçeneklerin bilimsel mantık çerçevesi 

dahilinde incelenmesi yöntemiyle yanıtlayabiliriz. 

Bu teknikle seçenekleri inceleyecek olursak, 

bilimsel açıdan en mantıklı ifadenin B 

seçeneğindeki ifade olduğu sonucuna varabiliriz. 

Parçaya göre incelediğimizde ise, parçada geçen 

“… autistic children have inefficient neuro-circuits 

- specifically, connections that are not as efficient 

… Inefficient connections result in more “noise,” 

which is believed to hinder social and cognitive 

development …” ifadelerinde altı çizilmiş olarak 

belirtilen yerlerden, otistik çocukların sinir 

devrelerinin ve bağlantılarının etkin olmadığını ve 

bunun da sosyal ve bilişsel gelişime engel olan bir 

“gürültüye” neden olduğu sonucuna varıyoruz. Bu 

çıkarım da B seçeneğini doğru kılmaktadır.

Cevap B



www.pelikanyayinevi.com.tr

Reading Passages 

PRACTICE TEST 4
ANSWERS
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1. Parçanın ilk sorusunda, yaşlıların her gün için 

en azından bir besleyici öğün almalarının temin 

edilmesiyle, Yaşlılar Beslenme Programının nasıl 

bir beklenti içinde olduğu sorulmaktadır. Parçada 

geçen “The federal Elderly Nutrition Program is 

intended to improve older people’s nutrition status 

and enable them to avoid medical problems, live 

at home, and stay out of institutions” cümlesinden, 

sözü geçen programın amacının yaşlıların 

beslenmelerine özen göstererek, onların sağlık 

sorunlarıyla karşılaşmadan evlerinde rahat 

bir şekilde yaşamalarını sağlamak olduğunu 

anlıyoruz. Bu bilgi doğrultusunda doğru yanıt 

E seçeneği olacaktır: “… bu insanların daha 
sağlıklı yaşam sürmelerine yardım etmektir.”

Cevap E

2. Soru kökündeki ifadede “Parçadan, yaşlıların 

yemeklerini toplumsal yemek yerlerinde 

yemelerinin teşvik edilmekte olduğunu 

öğreniyoruz” deniliyor. Bu ifadeyi parçaya 

göre anlamlı bir şekilde tamamlayacak ifade B 

seçeneğindeki “… diğerlerinin refakatinde 
olmaktan kaynaklanan sosyal faydalar 
nedeniyle” olur. Bu bilgiye parçadaki “Its specific 

goals are to provide low-cost, nutritious meals, 

opportunities for social interaction and shopping 

assistance” cümlesinde altı çizilmiş olarak verilen 

bölümden ulaşıyoruz.

Cevap B
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3. Soruda Yaşlılar Beslenme Programının ilave 

avantajlarından birisinin ne olduğu sorulmaktadır. 

Parçada geçen “Volunteers may also deliver meals 

to those who are homebound either permanently 

or temporarily; these efforts are known as Meals 

on Wheels” cümlesinden, gönüllü kimselerin bu 

gibi yerlere gelemeyen kısa ya da uzun süreli eve 

ya da tekerlekli sandalyeye mahkum kimselere 

evinde hizmet götürebileceklerini öğreniyoruz. 

Bu da programın diğer bir avantajıdır. Bu bilgiye 

göre A seçeneği doğru yanıt olur: “… bir çok 
kimsenin normalde mümkün olmayacak bir 
şekilde yaşamlarını daha uzun süreliğine 
evlerinde sürdürebilmelerine imkan verir.”

Cevap A

4. Bu soruda 60 yaşın üzerinde herkesin bu 

programın sunduğu nimetlerden yararlanma 

hakkına sahip olduğu belirtiliyor ve bu ifadeyi 

parçaya göre doğru bir şekilde tamamlayacak 

ifadeyi seçenekler içinden bulmamız isteniyor. 

Bu konuyla ilgili olarak parçada geçen “… should 

demand exceed supply, priority is given to 

those who are economically and socially needy” 

ifadesinden, talebin arzı aşması durumunda 

önceliğin ekonomik ve sosyal bakımdan muhtaç 

durumda olanlara verileceğini öğreniyoruz. Bu 

bilgiye göre doğru yanıt B seçeneği olacaktır: 

“ama kaynaklar sınırlı olduğunda, gerçekten 
ihtiyacı olanlara öncelik veriliyor.”

Cevap B



www.pelikanyayinevi.com.tr

Reading Passages 

PRACTICE TEST 4
ANSWERS

PARAGRAPH 4

1. Paragraf genel olarak Rusya ekonomisi ile 
ilgili. Soru kökünde “Paragraftan anladığımız 
kadarıyla, Rusya’nın son zamanlardaki ekonomisi 
ile ilgili ilginç olan şey …” şeklinde tamamlanması 
istenen bir ifade verilmiştir. Paragrafta geçen 
“These days, Russia runs itself more or less 
as it likes. Its economic growth may be slow 
but it is encouraging: Russia registered its third 
consecutive year of real growth in 2001, with 
the average income up by 5% and at a time 
when the world’s big economies were sluggish” 
ifadelerinden soru kökünü D seçeneğinin doğru 
bir şekilde tamamladığını anlayabiliriz: “As 
we understand from the passage, what is 
interesting about Russia’s recent economic 
performance is that it has improved to a 
certain extent while the economies of many 
big countries have deteriorated = Parçadan, 
Rusya’nın son zamanlardaki ekonomisi ile ilgili 
ilginç olan şey; pek çok büyük ülkenin ekonomisi 
kötüye giderken Rus ekonomisinin büyük ölçüde 
geliştiği anlaşılır.” Doğru yanıt D seçeneğidir.

Cevap D

2. Soru kökünde “Paragrafa göre, Rusya’da 
gelişmeler olduğuna dair belirtiler…” şeklinde 
tamamlanması istenen bir ifade verilmiştir. 
Paragrafta geçen “Russia delivers its oil and 
gas on time and is steadily paying off its foreign 
debts” ifadelerinden soru kökünü E seçeneğinin 
doğru bir şekilde tamamladığını anlayabiliriz: 
“According to the passage, the signs that 
things are improving in Russia include 
a steady reduction in foreign debts and 
reliability in the meeting of commitments. = 
Paragrafa göre, Rusya’da gelişmeler olduğuna 
dair belirtiler dış borçlarda düzenli bir azalma ve 
verdiği sözleri yerine getirmedeki güvenilirliktir.” 
Doğru yanıt E seçeneğidir.

Cevap E
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3. Soru kökünde “Paragrafta işaret edildiği 

gibi Rusya’da yakın geçmişte…” şeklinde 

tamamlanması istenen bir ifade verilmiştir. 

Paragrafta geçen “For more than ten years, 

Russia’s relations with the advanced countries 

of the western world had been a torrid and 

unsatisfying mixture of unrequited love, 

misunderstanding and dashed hopes. Actually, 

recently there have been big shifts on both sides.” 
ifadelerinden soru kökünü A seçeneğinin doğru 

bir şekilde tamamladığını anlayabiliriz: “As it 
is pointed out in the passage, in the recent 
past, Russia experienced many difficulties in 
its relations with the West. = Paragrafta işaret 

edildiği gibi Rusya’da yakın geçmişte Batıyla 

ilişkilerinde pek çok sorun yaşamıştır.” Doğru 

yanıt A seçeneğidir.

Cevap A

4. Soru kökünde “... önceleri Amerika…” şeklinde 

tamamlanması istenen bir ifade verilmiştir. 

Paragrafta geçen “The days are gone when 

politicians in the US used the International 

Monetary Fund (IMF) as a foreign policy fund 

to promote particular policies and politicians in 

Russia” ifadelerinden soru kökünü C seçeneğinin 

doğru bir şekilde tamamladığını anlayabiliriz: “... 
formerly, the US was in the habit of using certain 
international bodies to influence politics 
in Russia. = … önceleri Amerika Rusya’daki 

politikaları etkilemek için değişik uluslar arası 

organları kullanma alışkanlığındaydı.” Doğru 

yanıt C seçeneğidir.

Cevap C
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1. Parça genel olarak teknoloji sonucu gerileyen 

posta servisi ile ilgili. Soru kökünde “... İnternet 

ve e-mail...” şeklinde tamamlanması istenen bir 

ifade verilmiştir. Paragrafta geçen “But these past 

accomplishments have been severely diminished 

by its inability to control the entry of competitors. 

First came FedEx Corp. and its associates, then 

the fax machine, and then, most destructively, the 

Internet and e-mail.” ifadelerinden soru kökünü 

C seçeneğinin doğru bir şekilde tamamladığını 

anlayabiliriz: “According to the passage, the 
introduction of the Internet and the use of 
e-mail in America has had a negative effect 
upon the postal services of the country“... 

İnternet ve e-mail’in Amerika’da kullanıma girişi 

ülkenin posta servisini olumsuz etkilemiştir ...” 

Doğru yanıt C seçeneğidir.

Cevap C

2. Soru kökünde “Amerikan Posta Hizmetleri … 

hissediyor” şeklinde tamamlanması istenen bir 

ifade verilmiştir. Paragrafta geçen “In the past, the 

post office was impressive in using its monopoly 

to maintain high wages despite a widespread 

reputation for poor service… The failure to get 

Congress to classify all these innovations as first-

class mail and therefore the exclusive domain of 

the Postal Service demonstrates a tremendous 

loss of muscle” ifadelerinden soru kökünü B 

seçeneğinin doğru bir şekilde tamamladığını 

anlayabiliriz: “According to the passage, the 
US Postal Service feels that Congress should 
have put the new communication techniques 
under its monopoly = Amerikan Posta Hizmetleri, 

Kongrenin yeni iletişim tekniklerini kendi tekeline 

koymuş olması gerektiğini hissediyor.” Doğru 

yanıt B seçeneğidir.

Cevap B
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3. Soru kökünde “Amerikan Posta Hizmetleri 

…” şeklinde tamamlanması istenen bir ifade 

verilmiştir. Paragrafta geçen “In the past, the 

post office was impressive in using its monopoly 

to maintain high wages despite a widespread 

reputation for poor service…” ifadelerinden 

soru kökünü A seçeneğinin doğru bir şekilde 

tamamladığını anlayabiliriz: “According to the 
passage, the US Postal Service enjoyed, 
at one time, a privileged status but offered 
poor services. = Parçaya göre Amerikan Posta 

Hizmetleri eskiden ayrıcalıklı durumundan hoşnut 

idi, ancak kötü hizmet sunuyordu.” Doğru yanıt A 

seçeneğidir.

Cevap A

4. Bu soruda parçanın genelinden çıkarmamız 

gereken bir bilgiyi tespit etmemiz istenmiştir. 

Paragrafın genelinde Amerikan Posta Hizmetle-

rindeki gerilemeden bahsediliyor. Doğru yanıt B 

seçeneğidir. 

 “Clearly, this passage accounts for the 
decline of the US Postal Service. = Açıkçası bu 

parça Amerikan Posta Hizmetlerindeki gerilemeyi 

anlatır.”

Cevap B


