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1. - 3. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Paragrafın özet çevirisi
Everest’e ilk çıkan kişiler Edmung Hillary ve hamal 
Tenzing Norgay’dir, ama bunu mümkün kılan asıl kişi John 
Hunt’tır. John Hunt, mükemmel bir menajerdi ve detaylara 
dikkat ederdi. Onun ilkeleri dağcılıkta standartları 
oluşturmuştur. Hunt insan unsuruna sistematik bir dikkat 
de verirdi. Ona göre Everest’e tırmanma hem psikolojik 
hem de fiziksel güç gerektirir. Bir kişinin moral veya güç 
olarak başarısızlığı tüm ekibi etkiler. Bu nedenle zirveye 
ulaşma isteği hem bireysel hem de grupsal olmalıdır. Bu 
son nokta önemlidir; Bu tırmanışta gösterilen tüm çabalar 
zirveye yalnızca iki kişiyi ulaştırmak için yapıldı.

1. Burada John Hunt ile ilgili bir soru soruluyor. Neyin 
sorulduğunu anlamak için seçenekleri sırasıyla 
okuyarak yukarıdaki bilgilerle karşılaştırmamız 
gerekiyor. Şansımızdan olsa gerek, hemen A 
seçeneğinde Hunt’ın tırnak içindeki ikinci sözü var; 
“Everest’e tırmanmak bir takım işidir”. Sınavda 
cevabı bu şekilde kolayca bulduktan sonra diğer 
seçenekleri okuyarak zaman kaybetmemeliyiz. 
Ancak bu kadar emin olamayan arkadaşlar için 
burada diğer seçeneklerin neden yanlış olduğunu da 
açıklayalım. B, olumsuz bir cümle. D’deki “several 
disputes” hem olumsuz hem de iddialı ifade. E’de 
içindeki “largely-büyük ölçüde” sözcüğü iddialı ifade 
olduğu için elenir. D’de ise, Hunt için zirveye kendi 
çıkmak istedi, dendiği için yanlış.

Cevap: A 

2. Hillary ve Norgay’in başarıları giriş cümle-sinde de 
belirtildiği gibi John Hunt’ın çalışmaları sayesinde 
olmuştur. Bu D seçeneğinde de söyleniyor. Bir 
önceki soru parçanın sonuç cümlesindendi. Bu ise 
giriş cümlesinden. Bu iki cümle hemen her okuma 
parçasında 2 sorunun sorulduğu cümlelerdir, 
çünkü önemli bilgiler içerirler. Giriş cümlesinde 
yazar konuyu verir. Sonuç cümlesinde ise kendi 
düşüncelerini yansıtır.

Şimdi de diğer seçeneklerin niye doğru olamadığına 
bakalım. A’daki ‘a great deal’, B’deki ‘a lot of’, 
iddialı ifadelerdir. Everest’e tırmanma kuşkusuz 
Hunt’ın ününü arttırmıştır. Ancak parçada bundan 
söz edilmediği için C de yanlıştı. E’de doğru değil, 
çünkü parçada “Bu başarı dağcılığın tüm dünyadaki 
popülaritesini arttırdı.”, diye bir şey söylenmemişti.

Cevap: D 
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3. Burada cevabının parçada nerede olduğunu kolayca 
tahmin edebileceğimiz bir soru var, çünkü Hunt’ın 
görüşlerinden birini soruyor. Onlarda parçanın son 
kısmındaki tırnak içine alınmış ifadeler. Çözümü 
kolaylaştıran bir diğer etmen ise 4 seçeneğin da 
iddialı ifadelerden dolayı elenebilmesi. A’daki “very 
little”, B’deki “only”, E’deki “little” iddialı ifadedir. 
D’de ise olumsuz bir cümle var. C’deki bilgi parçada 
Hunt’ın tırnak içindeki ilk ifadesinde verilen bilgi ile 
aynı olduğu için bu seçenek doğru seçenektir.

Cevap: C 

4. - 6. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Paragrafın özet çevirisi
Geçenlerde ortaya Amerika’yı keşfedenin Çinliler 
olduğunu gösteren yeni kayıtlar çıktı. Yaşamın üzücü 
bir gerçeği ve oldukça fakir tarihsel eğitimimizden 
ötürü, Avrupalıların (dünya) tarihini kendilerine göre 
(yazma) eğilimleri var. Ne yazık ki, Çin’in Orta Çağ 
Avrupa’sını utandıracak düzeyde gelişmiş bir uygarlığı ve 
imparatorluğu olduğu genellikle bilinmez. Kültürel, siyasi 
hatta bilimsel açıdan Çin’in yaptıkları (Batı’da) uzun süre 
yapılamadı. Çinli denizciler Orta Çağ’da Batıdakilerden 
çok daha iyiydi.

4. Orta çağlarda diye başlayan bu soruyu, 
tamamlayacak bir cümle gibi düşünürsek, bu 
tamamlama işini en iyi A’daki cümle yapar. Çünkü 
aynı şeyler 4. cümlede de vardı. B’deki the best”, 
C’deki “rapidly” ve E’deki “major”, iddialı ifadeler 
olduğu için bu seçenekler eleniyor. D’nin de yanlış 
olduğunu buradaki “banned-yasaklandı” ifadesinin 
olumsuz bir kavram olmasından anlıyoruz. Hâlbuki 
parçada Avrupalıların tarihi kendi açılarından ele 
almalarının dışında olumsuz bilgi verilmedi. Bilakis 
Çin hakkında olağandışı ve olumlu bilgiler vermek 
için yazılmış bir parça bu.

Cevap: A 
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5. Ortaçağ’daki denizciler hakkında bir şeyin sorulduğu 
bir soru bu. Bize parçanın sonuç cümlesindeki bilgiyi 
hatırlatıyor. Seçeneklerde o bilgiyi, yani onların 
Avrupalı denizcilerden çok ileri olduğunu bilgisini 
arayalım. A’daki only anlamındaki “mere”, B’deki 
“much less”, C’deki “only”, D’deki “greatly” iddialı 
ifadeler. E’deki “far more” da normal koşullarda 
iddialı ifadedir. Ancak sorunun alındığı cümlede 
de aynı bilgi olduğu için bu seçenekte iddialı değil, 
yani fazladan bir bilgi vermiyor. O nedenle de doğru 
seçeneği gösteriyor.

Cevap: E 

6. Yine iddialı ifadeler yardımıyla 3 seçeneğini 
zahmetsizce eleyebildiğimiz bir soru ile karşı 
karşıyayız. A’daki “fully”, D’deki “no” ve E’deki “very” 
iddialı ifadedir. C’de ise olumsuz bir ifade var. B 
seçeneğinde ne iddialı ne de olumsuz ifade var. 
Buradaki bilgi parçanın 2. cümlesinde geçiyor. Yazar 
Avrupalıları tarihi kendilerine göre algılamalarından 
dolayı eleştiriyor.

Cevap: B 

7. - 9. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Paragrafın tam çevirisi 
Bir tiyatro oyunu oynamak için yazıldığından onu okurken 
sahnede nasıl görüneceğini, seyircinin kulağına nasıl 
geleceğini hayal etmelisin. Hayal gücünü kullanarak 
zihninde bir tiyatro inşa edebilirsiniz. Tiyatro eseri kısa 
öykülerde olmayan bir takım özellikler taşır. Aktörlerin nasıl 
konuşacaklarını ve sahnede nasıl hareket edeceklerini 
anlatan sahne yönergeleri içerir. Tiyatro eserinde öykü 
sahnede aktörler arasındaki diyaloglar şeklinde sunulur. 
Buna ek olarak, perde şeklinde küçük bölümlere ve 
sahne şeklinde daha büyük bölümlere ayrılır.

7. Bu sorunun cevabı giriş cümlesinde. Çünkü 
sorudaki “when” cümlesi orada da var. Buna göre 
C seçeneği doğrudur. Yalnız parçada yazar kendi 
düşüncelerine göre zorunlu gördüğü bir şeyden 
söz ettiği için “must” kullanırken, soruları hazırlayan 
Türk hocamız doğru seçenek C’de onun yerine 
“should” kullanmış. Bu zorunluluk değil gereklilik, 
akıllıca hareket, tavsiye bildiren bir yardımcı fiildir.

B’deki “best”, E’deki “a lot” iddialı ifadelerdir. A’daki 
“ignore-ihmal / göz ardı etmek” ise olumsuz kavram 
olduğu için bu seçenek ta yanlıştır.

Cevap: C 
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8. Soruyu okuduğumuzda seçeneklerde ne 
arayacağımızı öğrenemediğimiz, kapalı bir soru 
bu. A’daki “most”, B’deki “very little” ve D’deki “very 
often” iddialı ifadeler olduğu için bu seçenekler 
üzerinde anlam açısından pek durmuyoruz. C’de 
bir oyunda zevk alınması için (okunmadan) önce 
sahnede görülmesi gerekir, deniyor. Parçada 
böyle bir bilgi yok. Zaten mantığı da yok. Kimse 
bir oyunu izlemeden onun hakkında fikir sahibi 
olamaz ki. E’de ise parçanın “because” bağlacı 
ile başlayan dördüncü cümlesindeki bilgi var. O 
cümledeki “do not” E seçeneğindeki “only”nin iddialı 
ifade olmadığını, bilakis doğru cevabı gösterdiği 
anlamına geliyor.

Cevap: E 

9. Parçanın ana fikrinin sorulduğu bu soru önceki 
soruya göre çok daha açıkça anlaşılır bir soru. 
Burada tiyatro oyununun özelliklerinden söz ediliyor. 
Bu A seçeneğinde belirtilmiş. Diğer seçeneklerde 
söylendiği gibi oyunun nasıl sahneleneceği, 
oynanacağı veya oluşturulacağı veya seyirci ile 
oyuncular arasındaki ilişki ile ilgili değil.

Cevap: A 

10. - 12. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Paragrafın tam çevrisi
O gün rüzgâr hafif ve serindi ve batıdan esiyordu; 
Onunla birlikte öğlen saatlerinde küçük bir tekne hafif 
dalgalar üzerinde Sattins Limanı’na hızla geldi. O daha 
uzaktayken, keskin gözlü bir çocuk onu gördü ve ada 
balıkçı filosunun kırk teknesinin her yelkenini adadaki 
her çocuk gibi tanıdığı için “Yabancı bir tekne, yabancı 
bir tekne!” diye bağırarak sokaktan aşağı doğru koştu. Bu 
yalnız adayı, yabancı bir tekne nadiren ziyaret ettiği için, 
tekne limana gelene kadar köyün yarısı onu karşılamak 
için oradaydı. Açıkta avlanmakta olan köyün balıkçıları 
da teknenin arkasından limana geliyorlardı. Adanın iç 
bölgelerinde olanlar, kayalık tepeleri aşıp limana doğru 
hızla ilerliyorlardı.
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10. Bu bir çıkarım sorusu, çünkü soru kökünde “clearly” 
zarfı var. O zaman seçeneklerdeki iddialı ifadeleri 
dikkatli şekilde eleyeceğiz. Burada ada hakkında 
bir soru soruluyor. A’daki “extremely”, C’deki 
“frequently” ve E’deki “better”, tartışmasız iddialı 
ifade olduğu için bunlar baştan elenir. D de yanlış 
çünkü “hostile-düşmanca” sözcüğü olumsuz bir 
kavramdır. Parçada teknenin adada uyandırdığı 
heyecandan söz edildiği için olumsuz bir şey 
anlatılmıyor. B doğru çünkü ada gözlerden uzak 
olduğu için nadiren yabancı bir tekne geliyor. 40 
balıkçı teknesi olduğuna göre nüfusunun çoğu 
balıkçı. O nedenle B seçeneğindeki “largely” iddialı 
ifade olmuyor.

Cevap: B 

11. Burada ise yabancı tekneyi görüp köye haber veren 
çocukla ilgili bir şey soruluyor. A’daki “only”, B’deki 
“first” ve C’deki “particularly” iddialı ifadeler. E’de ise 
olumsuz bir cümle var. Geriye anlam testine tabi 
tutacağımız D seçeneği kalıyor. Burada çocuğun, 
gelen teknenin yabancı olduğunu nasıl anladığı 
söyleniyor. Bu bilgi paragrafın ortasında, tırnak 
içindeki cümleden önceki cümlede veriliyor.

Cevap: D 

12. Bu da bir çıkarım sorusu, çünkü soru kökünde 
“clear” sıfatı var. O zaman seçeneklerdeki iddialı 
ifadeleri dikkatli şekilde eleyeceğiz. Yabancı 
teknenin adaya gelişi heyecana yol açmıştı. Köyün 
yarısı limana inmiş, açıktaki balıkçılar, dağlardaki 
tarlalarda çalışan köylüler de limana gelmişti. Bu 
durum C seçeneğinde normalde iddialı ifade sayılan 
“a great deal” sözcüğü yardımı ile anlatılıyor. A’daki 
“upset-üzmek”, B’deki “uneasiness-huzursuzluk”, 
D’deki “dangerous-tehlikeli” ve E’deki “ignore-
ihmal etmek” olumsuz kavramlar olduğu için bu 
seçenekler elenmektedir.

Cevap: C 
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13. - 15. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Paragrafın tam çevirisi 
1564’te Stratford’da doğan Shakespeare, muhtemelen 
mükemmel bir okul müdürünün yönettiği Stratford 
ortaokulunda klasik bir eğitim gördü. 1580’lerin 
ortalarından 1592’ye kadar olan yıllara Shakespeare’in 
hayatındaki “kayıp yıllar” denir; çünkü onun hakkında 
o dönemden hiçbir şey bilinmiyor. Her neyse, 1592’ye 
gelindiğinde Londra’da yükselen genç bir oyun yazarı 
oldu. Bu, İngiliz tiyatrosunda, Marlowe, Nashe ve 
diğerlerini içeren Üniversite Hikayeleri diye bilinen bir 
grup nedeniyle heyecanlı bir dönemdi. Bu parlak genç 
yazarlar aristokrasi sınıfı için içerikli, genel halk için ise 
duygusal oyunlar yazıyorlardı.

13. Burada “University Wits” adlı tiyatro yazar grubu 
hakkında bir soru soruluyor. Paragrafın sonunda 
aristokratlar için içerikli, sıradan halk içinse duygusal 
oyunlar yazdıkları söyleniyor. Buna göre D seçeneği 
doğru olur, çünkü orada da aynı şeyden söz ediliyor. 
Oyun türleri hedefledikleri izleyici gruplarının çok 
farklı olması yüzünden burada da “very distinct-çok 
farklı” sıfatıyla nitelendirilmişler. O nedenle bu sıfat 
iddialı ifade değil. Ancak A’daki “exclusivey”, “ony” 
anlamına geldiği için, B’deki “less” “more” gibi bir 
işleve sahip olduğu için C’deki “very little” olumsuz 
kavram olduğu için bu seçenekler elenirler.

Cevap: D 

14. Paragrafta “kayıp yıllar” deyimini “because” sebep 
cümlesi ile açıklamıştı. Oradaki bilgi B seçeneğinde 
de var. O yıllarda Shakespeare hakkında herhangi 
bir bilgi yok. Buradaki “virtually” sözcüğü “no” 
sözcüğünün iddialı ifade olmasını önlüyor. Ancak 
bunu A’daki “no” için söyleyemiyoruz. C’de 
“Shakespeare’in oyunlarıyla meşhur olmasından 
önceki dönem”, D’de “Shakespeare’in Stratford’da 
yaşadığı sıkıntı yılları”, E’de ise “Shakespeare’in 
University Wits’le tanışması öncesinde yazma 
süresi”, dendiği için bu seçenekler yanlıştır.

Cevap: B 

15. Burada Shakespeare’in eğitimi hakkında parçadan 
çıkarım yoluyla ulaşılabilecek bir bilgi soruluyor, 
çünkü soruda fiil “understand”. Shakespeare harika 
bir müdürü olan Stratfrod Ortaokulunda klasik bir 
eğitim almıştı. Onun eğitimi ile ilgili bu olumlu bilgiler 
D seçeneğinde de var. A’daki “soon”, B’deki “great” 
iddialı ifadelerdir. C’deki “disappoint” olumsuz 
kavramdır. Shakespeare Malowe ve Nashe ile 
üniversitede tanıştığı için E seçeneğide yanlıştır.

Cevap: D


