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Reading Passages 

ANSWERS

PARAGRAPH 1

1. Soruda, yazara göre ideal bir hastanenin ne 

şekilde olması gerektiği “… the writer of the 

passage believes that, ideally, a hospital should 

…” ifadesi ile sorgulanmaktadır. Parçada bu 

konuda aydınlatıcı bilginin yer aldığı “The site 

of a hospital needs careful consideration. More 

and more people now agree that a hospital 

should, wherever possible, be part of the 

community it serves” cümlelerinden, hastane 

konumunun seçiminin çok büyük önem taşıdığını 

ve günümüzde çoğu insanın hastanenin hizmet 

sunduğu çevreyle iç içe olması gerektiğinde 

hemfikir olduğunu öğreniyoruz. Bu da demek 

oluyor ki, hastaneler ondan yararlanacak kişilere 

olabildiğince yakın bir mesafede olmalıdır. Bu 

çıkarım doğrultusunda E seçeneğinin doğru yanıt 

olduğu görülecektir.

Cevap E

2. Soruda, bir kente hastane yapma konusunda söz 

konusu olan sorunlardan birisi sorgulanmaktadır. 

Parçada geçen “It is not, however, always 

practicable to build extensively in a town or city, 

and it is difficult to make provision for expansion” 

cümlesinden, bir kente teşekküllü bir hastane 

yapımının her zaman kolay olmadığını ve 

genişletme için elverişli koşulların var olmadığını 

öğreniyoruz. Parçanın devamında yer alan “… 

it is difficult to forecast changes that lie ahead” 

ifadesinden ise, hastanede gelecekte değişimler 

yapmanın zor olacağını anlıyoruz. Bu bilgilere 

göre B seçeneğinin doğru olacağı sonucuna 

varabiliriz. Bu cümlede geçen “ahead” sözcüğü 

ile B seçeneğinde geçen “at a later date” aynı 

anlama geldiklerinden, anlamsal bir bağıntı 

oluşturmaktadır.

Cevap B
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3. Bu soruda, tıp mesleğinin bir hastane binasında 

aradığı esnekliklerle ilgili parçada geçen bilgi 

sorgulanmaktadır. Soru kökünde doğru yanıtı 

parçada bulmamıza yardımcı olacak anahtar 

sözcük “flexibility” olabilir. Bu konuyla ilgili 

olarak parçada geçen “Doctors invariably call 

for flexibility in planning, which is really only 

practicable if hospital construction is on ground-

floor level …” cümlelerinden, doktorların hastane 

planlarında değişmez bir şekilde esneklik 

istediklerini, ama bunun hastane inşaatlarında 

yalnızca tek katlı yapılarda mümkün olabileceğini 

öğreniyoruz. Bu durumda doğru yanıt D seçeneği 

olacaktır. Doğru yanıt olan D seçeneğindeki 

“feasible” sözcüğü ile parçada doğru yanıtın yer 

aldığı cümlede geçen “practicable” sözcükleri eş 

anlamlıdır ve anlamsal bir köprü oluşturmaktadır.

Cevap D

PARAGRAPH 2

1. İlk soruda, gerçeklerin aksine pek çok insanın 

farklı düşündüğü bir konu sorgulanıyor. Parçada 

geçen “To the casual observer, given the 

highly erroneous impression that the presence 

of fluoride in toothpaste is beneficial in the 

prevention of dental caries” cümlesinden, sıradan 

bir gözlemcinin, diş macununda bulunan florun 

yanlış bir inanışla dişler için yararlı olduğunu 

düşünmekte olduğunu öğreniyoruz. Sonraki 

cümle olan “… many water authorities across the 

country have long understood the risks associated 

with fluoridation …” ifadesinden, ülke çapında pek 

çok yetkili kimsenin florla gelen risklerin farkında 

olduklarını öğreniyoruz. Bu bilgilere göre C 

seçeneği doğru yanıt olacaktır: “… gerçeklerin 
aksine, çoğu kimse florun dişleri sağlam ve 
güçlü tuttuğuna inanmaktadır.”

Cevap C
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2. Bu soruda kalsiyum flor ile ilgili parçada yer alan 

bir bilgiyi seçenekler içinden bulmamız isteniyor. 

Soru kökünde yer alan “calcium fluoride” ifadesi 

anahtar ifade olarak kullanılabilir. Parçada geçen 

“… calcium fluoride, which is a natural substance 

occurring in water at very low levels of 0.01-1 

parts per million …” ifadesinden, kalsiyum florun 

suda çok küçük miktarlarda bulunan doğal bir 

madde olduğunu öğreniyoruz. Bu bilgi de doğru 

yanıtın E olduğunu göstermek için yeterlidir.

Cevap E

3. Bu soruda yazarın parçada üzerinde durmuş 

olduğu bir flor tipiyle ilgili bilgi sorgulanmaktadır. 

Soru kökünde yer alan anahtar ifade olarak “one 
type of fluoride” gösterilebilir. Parçada iki tür 

flor tipinden bahsedilmiştir. Bunlardan ilki bir 

önceki soruda sorgulanan doğal olarak suda az 

miktarlarda bulunan flor idi. Diğer flor tipiyle ilgili 

olarak parçada geçen “The other form of fluoride 

is sodium fluoride, which occurs alongside various 

related substances such as fluosilicic acid and is 

an extremely dangerous industrial by-product …” 

cümlesinden, söz konusu bu florun sodyum flor 

adını taşıyan, son derece tehlikeli bir endüstriyel 

yan ürün olduğunu öğreniyoruz. Bu bilgi ışığında 

doğru yanıt A seçeneği olduğu anlaşılmaktadır.

Cevap A
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1. İzleme testleri ile ilgili parçada geçen bilginin 

sorgulandığı bu soruda “screening tests” ifadesi 

anahtar ifade olarak kullanılabilir. Parçada bu 

ifadenin geçtiği “Screening tests sift out children 

with impaired hearing from those with normal 

hearing and can be successfully administered 

at any time after the age of seven months” 
cümlesinden, izleme testlerinin çocuk yedi aylık 

olduktan sonra çok iyi bir şekilde uygulanabildiğini 

öğreniyoruz. Bu cümleden, izleme testlerinin 

en iyi bir şekilde çocuk bir yaşına girmeden 

önce uygulanabildiği sonucunu çıkarabiliriz. Bu 

çıkarıma göre A seçeneği doğru yanıt olur.

Cevap A

2. Bu soruda izleme testleri ile tanı testleri ile ilgili ortak 

bir bilgi sorgulanmaktadır. Soru kökünde yer alan 

anahtar ifade “diagnostic tests” ile “screening 
tests” ifadeleri olabilir. Parçada bu ifadelerin 

birlikte geçtiği “Both screening and diagnostic 

tests must be appropriate to the developmental 

level of the children …” cümlesinden, her iki testin 

de çocuğun gelişme seviyesine uygun olmasını 

gerektiğini öğreniyoruz. Bu bilgi de doğru yanıtın 

E olması gerektiğini açıkça göstermektedir.

Cevap E
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3. Sorudaki ifadede “bir çocuğun sağır olduğu sabit 

olduktan sonra …” denilmektedir ve bizden bu 

ifadeyi parçaya göre tamamlayacak cümleyi 

seçenekler içinden bulmamız istenmektedir. 

Parçada “sağırlığın teşhisi” ile ilgili olarak 

geçen “When deafness has been diagnosed, 

parents are advised to seek guidance about the 

management and early training of their children 

at the audiology clinics …” cümlesinden, sağırlık 

tanısı konulunca, anne babaların ilgili kliniklere 

başvurarak çocuklarının eğitimi ile ilgili rehberlik 

danışmanlığı için tavsiye arayışına girmelerinin 

gerektiğini öğreniyoruz. Bu durumda doğru yanıt D 

seçeneği olur: “… anne babaların, çocuklarına 
yardımcı olmak üzere, yardım ve tavsiye için 
odyoloji kliniklerine gitmeleri teşvik ediliyor.”

Cevap D

PARAGRAPH 4

1. Parça genel olarak uçağın bir silah olarak ilk 

kullanımı ve bu silaha karşı geliştirilen önlemler 

hakkındadır. Soru kökünde verilen “… uçağın 

bir savaş silahı olarak gelişimi o kadar hızlı 

olmuştur ki, Birinci Dünya Savaşı’nın başında ….” 

ifadesine göre, uçağın silah olarak kullanımında 

meydana gelen bu hızlı gelişimin Birinci Dünya 

Savaşı’na ne gibi yansıma ya da etkiler yaptığı 

sorulmaktadır. Soru kökünde geçen “rapid” 

(hızlı) ve “development” (gelişim) sözcüklerinin 

geçtiği birinci cümlenin ikinci bölümünde “…its 

subsequent development as a military weapon was 

so rapid that all the belligerents entered the World 

War I totally unprepared to defend themselves 

against it” (… askeri silah olarak gelişimi öyle 

hızlı olmuştur ki, Birinci Dünya Savaşı’na giren 

bütün taraflar kendilerini savunmak konusunda 

tamamen hazırlıksızdılar …) denilmektedir. Bu 

bilgilere göre C seçeneği doğru yanıt olur: “… 

hiçbir ülke bu hava saldırısına karşı kendisini 

hazırlamamıştı.”

Cevap C



www.pelikanyayinevi.com.tr

Reading Passages 

PRACTICE TEST 7
ANSWERS

2. Bu soruda İngiltere’nin uçaksavar taktikleri 

konusunda bu kadar etkili olmasının nedeni (one 

reason why Britain grew so competent in anti-

aircraft tactics) sorulmuştur. Parçada verilen “The 

first bombing raids, however, compelled the 
consideration of anti-aircraft measures, and 
Britain, in particular, attacked by ….. aircraft 

was forced to develop …. Anti-aircraft equipment, 

which came to include guns …” ifadesine göre, 

İngiltere’nin bu konuda etkin oluşunun nedeni, 

özellikle İngiltere’nin hava saldırılarına yoğun 

bir şekilde maruz kalması ve bunun neticesinde 

de kendini savunma zorunluluğu hissetmesi 

(was forced to ….) ve uçaksavar sistemleri 

geliştirmesidir (…develop…). Bu açıklamaya göre 

B seçeneğinin doğru olduğu görülür.

Cevap B

3. Bu soruda, Londra’ya yapılan ilk gece saldırısından 

sonraki durum ile ilgili parçada yer alan bir bilgiyi 

bulmamız isteniyor. Soru kökündeki ifadede, 

bizi paragrafta ilgili cümleye götürmede yararlı 

olacak anahtar sözcükler “the first night attack 

on London” olur. Bu durumda parçada bu ifadeyi 

ya da buna paralel ifadenin geçtiği yeri aramamız 

gerekir. Parçada geçen “… the first night attack on 

London caused such public consternation that its 

gun defences doubled within forty-eight hours…” 

ifadesinde, Londra’ya yapılan ilk gece saldırısının 

halk üzerinde tam bir şok etkisi yarattığı ve bunun 

sonucunda, silah mevzilerinin “kırk sekiz saat 

içinde ikiye katlandığı” anlatılmaktadır. Bu bilgi 

doğru yanıt olarak bizi D seçeneğine götürecektir: 

“şehrin savunma sistemi iki gün içinde iki kat 
artmıştı.”

Cevap D
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1. Parçada genel olarak genetik değişimden ve 

genetik olarak değişime uğramış ürünlerden 

(genetically modified crops) bahsedilmektedir. 

Özellikle de genleriyle oynanmış domatesler 

örnek olarak verilmiştir. Soru kökündeki ifadede 

“Parçada da belirtildiği gibi, genetik değişim yeni 

bir olgu değildir, ama ….” denilmiştir. Bizden bu 

cümleyi doğru tamamlayacak bilgiyi parçadan 

bulmamız istenmektedir. Soru kökündeki ifadenin 

en sonunda yer alan “but” bağlacı, daha sonra 

gelecek ifadenin önceki ifadeye anlamca tezat 

ya da bir şekilde karşıtlık oluşturması şartını 

ortaya çıkarmaktadır. Parçada geçen “Farmers 
no longer wait patiently for breeding to 
yield improved crops” (Çiftçiler daha iyi ürün 

yetiştirmek için artık beklemek zorunda değiller) 

ifadesinden, çiftçilerin geçmişte daha iyi ürün 

almak için çok uğraştıkları ve çok bekledikleri 

sonucunu çıkarabiliriz. Bu çıkarım ise bizi doğru 

yanıt olarak A seçeneğine götürecektir: “… ama 

eskiden bu ancak özenli yetiştirme ve çok uzun 

ve yavaş bir süreç sonunda sağlanırdı.” Soru 

kökündeki “but” bağlacı, görüldüğü gibi genetik 

iyileştirmenin bugünü ile geçmişi gibi iki farklı 

süreci karşılaştırma imkanı sağlamaktadır.

Cevap A
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2. Soru kökünde oldukça uzun ve kendi içinde 

bağımsız anlamlı bir cümle verilmiştir. Bu cümlede 

“Biyo-teknolojinin, normal bir domatesten çok 

daha uzun süre taze ve sert kalan bir domates 

yetiştirdiğini parçadan anlıyoruz, ….” deniliyor. Bu 

cümlede eksik kalan bilgi, bu durumun nasıl ve 

ne şekilde sağlanmış olduğudur. Parçada geçen 

“Scientists introduce into a tomato plant a gene 

that is a mirror image of the one that codes for the 

‘softening’ enzyme. This gene fastens itself to the 

RNA of the native gene and blocks its action.” 
cümlelerinde bilim adamlarının domates bitkisine 

yumuşamayı yavaşlatan bir gen verdiklerini 

ve bu genin domateste bulunan ve çabuk 

yumuşamasına neden olan genin hareketine 

engel olduğu anlatılmıştır. Bu cümlelerden de 

anlaşılacağı gibi, domatesin uzun süre dayanıklı 

kalması, “yumuşatıcı” enzimin işlevini engelleyen 

bir genin domatese verilmesiyle sağlanmaktadır. 

Bu durumda doğru yanıt E olur.

Cevap E

3. Bu soruda genetik değişime uğramış 

domateslerin avantajlarından birisinin ne olduğu 

sorulmaktadır. Parçadaki “A vine-ripe tomato … 

rots more slowly …. allowing growers to harvest 

at the most flavorful and nutritious stage. The 

tomatoes will still last longer during shipping and 

marketing …” ifadelerinden, genetik değişime 

uğramış domateslerin en olgun oldukları zaman 

toplanabildiklerini, daha geç çürüdüklerini ve 

nakil ve pazarlama esnasında çok daha uzun 

zaman dayanıklı olduklarını anlıyoruz. Bu 

bilgiler doğrultusunda C seçeneği doğru yanıt 

olur: “en olgun ve en lezzetli oldukları zaman 
toplanabilir ve taşıma esnasında çürümezler.”

Cevap C


