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ANSWERS

PARAGRAPH 1

1. Paragrafta erozyon ve erozyonun nedenleri 

üzerinde duruluyor. İlk soruda dünyadaki doğal 

yaşam ortamının bozulması ile ilgili bir bilginin 

paragraftan çıkarılması isteniyor. Paragrafta 

doğal yaşamın bozulması ile ilgili olarak “… the 

eroding of the total environment has been due 
primarily to thoughtless destruction of the 
vegetative cover” (… bütün çevrenin aşınması 

öncelikle bitki örtüsünün düşüncesizce yok 

edilmesinden dolayıdır) ifadesine rastlıyoruz. Bu 

bilgi doğrultusunda A seçeneği doğru yanıt olur: 

“… dünyadaki doğal yaşam ortamının bozulması 

her şeyden önce insanoğlunun yeryüzünün 
bitki örtüsünü sorumsuzca istismar etmesi 
yüzündendir.”

Cevap A

2. Bu soruda parçada verilmiş olan erozyon 

tanımının ne olduğu soruluyor. Soru kökünde 

ipucu oluşturacak çok önemli bir ayrıntı olan 

bu tanıma parçadaki ilk cümlede rastlıyoruz: 

“Erosion is regarded not merely as the physical 

removal of soil by water and wind, but rather as 
the deterioration of all the component parts of 
the habitat …” (Erozyon yalnızca toprağın su ya 

da rüzgar tarafından fiziksel olarak götürülmesi 

olarak görülmemeli, bundan da öte doğal yaşam 

ortamının bütün bileşenlerinin bozulması olarak 

görülmelidir…) Bu ifadeden, genel olarak su ya 

da rüzgar yoluyla toprağın taşınması olarak ifade 

edilen erozyon tanımının yetersiz kaldığı, aslında 

erozyonun çok daha geniş kapsamlı bir tanım 

gerektirdiği sonucuna ulaşabiliriz. Bu bilgiye göre 

de E seçeneği doğru olacaktır: “… Parçada 
verilen erozyon tanımı çok geniş bir tanımdır.”

Cevap E
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3. Bu soruda parçada geçen bir bilginin bulunması 

isteniyor ve bu nedenle de bir çıkarım 

gerektirmeyen bir soruyla karşı karşıyayız. 

Soruda topraktaki organik maddelerin kaybolması 

ile ilgili bir bilgi sorgulanıyor. Soru kökünde bizi 

parçada ilgili cümleye götürecek anahtar sözcük 

/ sözcük öbeği “the loss of organic matter” 
olacaktır. Parçada bu ifadenin geçtiği “This has 

led … to the loss of organic matter in the soil, 

thus reducing its capacity to resist erosion…” 

(Bu durum topraktaki organik maddelerin yok 

olmasına ve sonuçta da toprağın erozyona karşı 

koyma kapasitesinin azalmasına yol açmıştır…) 

cümlesine göre, D seçeneği doğru yanıt olur: “… 
topraktaki organik maddelerin kaybolması 
toprağı erozyona karşı daha korumasız hale 
getirmiştir.”

Cevap D

PARAGRAPH 2

1. Soruda, tırnak işareti içinde verilen “internal 

marketing” terimi ile ilgili parçada geçen bir bilgi 

sorgulanmaktadır. Parçada bu terimin geçtiği 

“In the past decade the term ‘internal marketing’ 

has emerged in many companies to describe the 

application of marketing internally within the firm” 

cümlesinde altı çizili olarak gösterilen bölümden, 

bu terimin on yıl kadar önce, yani 2000’li yıllarda 

ortaya çıktığı sonucuna varıyoruz. Öyleyse B 

seçeneği doğrudur.

Cevap B
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2. Soruda “iç pazarlamanın amaçlarından birisi 

de” şeklinde net bir bilgiyi parçadan bulmamız 

istenmektedir. Parçada geçen “… what can 

be done to improve levels of customer service” 
ifadesinden, iç pazarlamanın amaçlarından 

birisinin, müşteri hizmetleri düzeyinin geliştirilmesi 

olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda da A 

seçeneği doğru yanıt olacaktır.

Cevap A

3. Soruda verilen zaman zarf cümleciğinde “Bir 

firmada iç pazarlama olduğunda, … „ deniliyor. 

Bizden ise, bu cümleyi parçaya göre anlamlı 

bir şekilde tamamlayacak cümleyi seçenekler 

içinden bulmamız istenmektedir. Parçada geçen 

“… is concerned with making certain that all 

staff work together in a manner that is attuned 

to the company’s mission, strategy and goals” 
ifadesinde altı çizili olarak verilen bölümden, 

bütün çalışanların şirket misyonu, stratejisi ve 

hedeflerine uygun bir şekilde çalışması gerektiğini 

öğreniyoruz. Bu bilgiye göre D seçeneği doğru 

yanıt olacaktır.

Cevap D
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PARAGRAPH 3

1. Paragraf genel olarak mühendisliğin yaratıcılık 

gerektiren bir iş olduğu ile ilgili. Bu soruda yazarın 

ana amacını (The writer’s main aim in this passage 

is to ...) tespit etmemiz istenmiştir. Parçada geçen 

“Engineering is akin to writing or painting in that it 

is a creative endeavor....= Mühendislik yaratıcı bir 

uğraş olduğu için yazmaya ya da resim yapmaya 

benzer” ifadesinden yazarın bu paragraftaki 

amacının B seçeneğinde ifade edildiği gibi, “bir 
mühendisin çalışmasının yaratıcı ve yapıcı 
yönünü vurgulamak olduğunu” anlayabiliriz. 

Doğru yanıt B seçeneğidir.

Cevap B

2. Bu soruda mühendisler için bilim kanunlarıyla 

ilgili paragrafta geçen bir bilgiyi tespit etmemiz 

istenmiştir. Parçada geçen “Until the outlines 

of a design are set down, however tentatively, 

there can be no appeal to science. = Ne kadar 

tamamlanmamış olursa olsun bir dizaynın 

taslağı bitmeden bilime başvurulmaz” 

ifadesinden mühendisler için bilim kanunlarının 

A seçeneğinde ifade edildiği gibi, “yalnızca 
dizaynın belli bir form aldıktan sonra bir role 
sahip olabileceğini” anlayabiliriz. Doğru yanıt A 

seçeneğidir.

Cevap A



www.pelikanyayinevi.com.tr

Reading Passages 

PRACTICE TEST 8
ANSWERS

3. Bu soruda estetik prensipler (aesthetic principles) 

ile ilgili paragrafta geçen bir bilgiyi tespit 

etmemiz istenmiştir. Parçada geçen “aesthetic 

principles may be called on to inspire, refine 

and finish a design, but creative things do not 

come of applying the principles alone = Bir 

dizaynı esindirmek, arıtmak, bitirmek için estetik 

prensiplere başvurulabilir, ancak yalnızca 

prensipleri uygulayarak yaratıcı olunamaz” 

ifadesinden estetik prensiplerin C seçeneğinde 

ifade edildiği gibi, “ve yaratıcılığın çok farklı 
iki şey olduğunu” anlayabiliriz. Doğru yanıt C 

seçeneğidir.

Cevap C

4. Bu soruda “Şair şiirinin iskeletini oluşturduğunda 

... (once a poet has achieved the basic core of 

his poem ...) şeklinde tamamlanması gereken bir 

ifade verilmiştir. Parçada geçen “Until the outlines 

of a design are set down, however tentatively, 

there can be no appeal to science or to critical 

analysis to judge or test the design. Scientific, 

rhetorical or aesthetic principles may be called on 

to inspire, refine and finish a design.= Ne kadar 

tamamlanmamış olursa olsun bir dizaynın taslağı 

bitmeden bilime ya da dizaynı test etmek ya da 

değerlendirmek için eleştirel analize başvurulmaz. 

Bir dizaynı esindirmek, arıtmak, bitirmek için 

bilimsel, güzel söz sanatıyla ilgili ve estetik 

prensiplere başvurulabilir” ifadesinden soru 

kökünde geçen cümleyi D seçeneğinde geçen 

“estetik prensipler şiirini yoğunlaştırmasında 
ve tamamlamasında yardım edebilir” ifadesinin 

tamamladığını anlayabiliriz. Doğru yanıt D 

seçeneğidir.

Cevap D
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1. Paragraf genel olarak son on yılın ikinci varlıklı yıl 

dönemi olması ile ilgili. Bu soruda 1990’lı yıllara 

damgasını vuran şeyi (the decade of the 1990s 

was characterized by ...) bulmamız istenmiştir. 

Paragrafın genelinden 1990’lı yıllara kapitalizmin, 

körlüğün ve mal mülkün damgasını vurduğunu 

anlayabiliriz. Doğru yanıt A seçeneğidir.

Cevap A

2. Bu soruda 2000’li yıllarda yaşayanlarla ilgili 

paragrafta geçen bir bilgiyi tespit etmemiz 

istenmiştir. Parçada geçen “we of the 2000 decade 

have made it quite clear that we are morally 

heads above those who lived in the 1990s = Biz 

2000 yıllılar ahlaken 1990’lı yılları yaşayanlardan 

çok daha üstün olduğumuzu tamamen açığa 

vurduk” ifadesinden 2000’li yıllarda yaşayanların 

C seçeneğinde ifade edildiği gibi, “öncekilerden 
çok daha ahlaklı olduğunu” anlayabiliriz. Doğru 

yanıt C seçeneğidir.

Cevap C
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3. Bu soruda “parlak dönemin” (“Gilded Age”) ne 

anlama geldiğini tespit etmemiz istenmiştir. 

Parçada geçen “.... as the age when the real 

problems in the world were ignored while the 

illusions of the dotcom types were celebrated 

.... = gerçek sorunların önemsenmediği ve 

dot.com türlerinin illüzyonlarının göklere 

çıkartıldığı” ifadesinden “parlak dönemin” D 

seçeneğinde ifade edildiği gibi, “yüzeysel bir 
parlaklık olduğunu” anlayabiliriz. Doğru yanıt D 

seçeneğidir.

Cevap D

4. Bu soruda 1990’lı yıllarla ile ilgili paragrafta 

geçen bir bilgiyi tespit etmemiz istenmiştir. 

Parçada geçen “Never before had business 

leaders enjoyed so much prestige = daha önce 

hiçbir zaman kodaman işadamları bu kadar 

prestije sahip değildi” ifadesinden 1990’lı yıllarda 

E seçeneğinde ifade edildiği gibi, “kodaman 
işadamlarının aşırı saygı gördüklerini ve 
gerçekte ilahlaştırıldıklarını” anlayabiliriz. 

Doğru yanıt E seçeneğidir.

Cevap E
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1. Bu soruda üniversitelerin öğrencileriyle ilgili 

yükümlülüklerini tespit etmemiz istenmiştir. 

Parçada geçen “they will need to think about a 

set of new challenges and how best to prepare 

their students for the coming decades = Bir 

çok yeni zorluğu ve öğrencilerini en iyi şekilde 

gelecekteki yıllara nasıl hazırlayacaklarını 

düşünme ihtiyacını hissedecekler” ifadesinden 

üniversitelerin öğrencilerini B seçeneğinde 

ifade edildiği gibi, “gelecek yılların değişen 
durumlarıyla ilgilenebilecek şekilde yetiştirme 
sorumluluğu olduğunu” anlayabiliriz. Doğru 

yanıt B seçeneğidir.

Cevap B

2. Bu soruda parçada vurgulanan bir noktayı tespit 

etmemiz istenmiştir. Parçanın tamamında bilginin 

artma hızının artışı vurgulanmaktadır. Doğru 

yanıt D seçeneğidir.

Cevap D



www.pelikanyayinevi.com.tr

Reading Passages 

PRACTICE TEST 8
ANSWERS

3. Bu soruda bilim ve uygulaması ile ilgili paragrafta 

geçen bir bilgiyi tespit etmemiz istenmiştir. 

Parçada geçen “… accelerating pace of change 

brought on by scientific and technological 

advances = bilim ve teknolojideki ilerlemelerle 

ivmelenerek gelen değişimle” ifadesinden bilim ve 

uygulamasının E seçeneğinde ifade edildiği gibi, 

“şaşırtıcı yeni olasılıklar açtığını” anlayabiliriz. 

Doğru yanıt E seçeneğidir.

Cevap E

4. Bu soruda yazarın bilim ve teknolojideki güncel 

gelişmeler konusunda ikna olduğu şeyi tespit 

etmemiz istenmiştir. Parçada geçen “They 

also need to deal with the dilemmas posed by 

the accelerating pace of change brought on 

by scientific and technological advances. = 

Bilim ve teknolojideki ilerlemelerle ivmelenerek 

gelen değişimin ortaya çıkardığı ikilemlerle 

ilgilenmek ihtiyacında olacaklar” ifadesinden 

yazarın A seçeneğinde ifade edildiği gibi, 

“bilim ve teknolojideki güncel gelişmelerin 
yeni problemleri de beraberinde getireceği 
konusunda ikna olduğunu” anlayabiliriz. Doğru 

yanıt A seçeneğidir.

Cevap A


