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OKUMA PARÇASI SORULARI

1. - 3. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Paragrafın özet çevirisi
Bu parçada kız ve erkek çocuklar arasında matematik 
bilgi ve becerileri açısından görülen farklılıklar ele alınıyor. 
Önemli bilgi içeren cümleler şunlar;
1) İlk ve ortaokul yıllarında kızlar hesap işlerinde daha 

başarılı ancak erkekler de matematik ve mantık 
yürütme problemlerinde daha iyiler.

2) Liseye gelindiğinde erkekler özellikle yüksek beceri 
gerektiren işlerde daha iyi bir performansa sahiptir.

3) Bazı psikologlar bu üstünlüğün genetik olduğunu, 
diğerleri ise erkeklerin daha etkili stratejiler kullandığı 
ve problem çözerken daha soğukkanlı olduğu için 
daha başarılı olduğunu düşünüyorlar.

4) Kızların matematiği erkek işi olarak gördükleri içinde 
böyle bir farklılık olduğu da ileri sürülmektedir.

5) Bazı öğretmen ve veliler bu konuda erkek öğrencileri 
daha fazla cesaretlendirmesi de bir sebep olabilir.

6) Biyolojik ve sosyalleşme etmenleri de muhtemelen bir 
araya gelerek bu farkı yaratıyor olabilir.

1. Bu parçada da en son bilgi ilk soruda sorul-
muş. Soruda ne istendiği apaçık belli olmadığı 
için seçenekleri sırayla değerlendiriyoruz. İlk 
dört seçenek üzerinde fazla duramıyoruz çünkü 
sırasıyla “only”, “far more”, “a great deal” ve 
“constant ifadeleri iddialı. Bazen, parçada da 
verildiği için iddialı bir bilgi de doğru cevap oluyor. 
Bu yüzden E seçeneğindenemin olmak için onu 
dikkatlice okuyoruz. Burada da son cümlede olduğu 
gibi biyolojik ve sosyal faktörlerin birlikte bir etki 
yaratabileceği varsayımından söz ediliyor.

Cevap: E 

2. Yine dört seçenekte dört iddialı ifade olduğu 
için anlam olarak fazla zorlanmadan doğru 
cevaba ulaşabileceğimiz bir soru. Parçanın 
birinci cümlesinde verilen bilgi D seçeneğinde de 
bulunuyor. Diğer seçenekler A’dan başlayarak, 
“never”, “always”, “far more” ve “all kinds” 
ifadelerinden dolayı eleniyor.

Cevap: D 

3. Kızlarla erkekler arasındaki cinsiyet farkı ile ilgili bir 
soru bu. Okuma parçasında bu farkın matematik 
becerilerinde nasıl ortaya çıktığı ele alınmıştı. 
Dolayısı ile ancak A veya E seçeneği doğru olabilir. 
A’daki “all psychologist” ifadesi iddialı ifade olduğu 
için yanlıştır. Doğru seçenek olarak E kalmaktadır.

Cevap: E 
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4. - 6. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Paragrafın özet çevirisi
Bu parçada matbaanın Caxton tarafından İngiltere’ye 
getirilişi ve orada ortaya çıkardığı sonuçlardan kısa ve öz 
olarak söz ediliyor.
1) Matbaa İngiltere’ye Caxton tarafından 15. yüzyılın son 

çeyreğinde (1476’da) getirildi.

2) Yerleri değiştirilebilen harf kullanan bu yeni baskı 
sistemini Caxton Almanya’ya yaptığı gezilerde 
görmüştü.

3) Matbaa İngiliz edebiyatında önemli bir değişim 
başlattı.

4) Kitaplar çok sayıda ve ucuz basıldığı için herkes 
edinebiliyordu.

5) Eskiden insanlar bir kişinin okuduğu kitabı dinlemek 
için bir ateşin etrafında bir araya gelirken artık okuma 
etkinliği, yazılı bir metinden herkesin kendi duygu ve 
düşünceleri ile yapabildiği bir etkinlik haline geldi.

4. Yine son bilginin ilk soruda sorulduğu bir soru ile 
bu bölümü ve sınavı bitiriyoruz. Sonuç cümlesinde 
matbaa ile birlikte okuma etkinliği veya kültürünün 
ne kadar değiştiği anlatılmıştı. E seçeneğinde de 
bu söyleniyor. Buradaki “very significant” normal 
koşullarda, yani metin içinde karşılığı olmadığı 
durumlarda iddialı ifade olarak değerlendirilir. Ancak 
parçada karşılığı olmayan A seçeneğindeki “major”, 
C’deki “too late” ve D’deki “a great deal” ifadeleri 
iddialıdır.

Cevap: E 

5. İddialı ifadeler yine bol bol kullanılmış. A’daki “much 
respected”, B’deki “a lot of books” ve “huge profit”, 
C’deki “major ve E’deki “fiercely” iddialı ifadeler 
o kadar iddialı kullanılmış ki, dozu biraz kaçmış. 
Şöyle ki en doğru cevap D’de de bir iddialı ifade 
var; “greatly”. D seçeneğine “en doğru” dedik, 
çünkü “greatly”de çok iddialı. Buradaki “the number 
of books produced increased greatly” cümlesinde 
verilen bilginin karşılığı parçada 4. cümlenin 
sonundaki “more books would be produced” bilgisi 
ile sınırlı. Parçanın başka bir yerinde matbaanın 
gelişi ile çok kitap basıldığından da söz edilmiyor. 
Bu nedenle D en az yanlış seçenek diyebiliriz.

Cevap: D 
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6. Normal koşullarda soruların biri giriş, biri sonuç biri 
de gelişme bölümünden sorulur. Ancak okuma 
parçası kısa olduğunda veya içerik olarak çok 
farklı bilgilerin verilmediği durumlarda aynı yerden 
iki sorunun sorulduğu da olur. Burada da böyle 
bir durum var. İlk üç seçenek iddialı ifadeler, 
“enormously”, “hardly afforable”, “primarily” ve 
hikâye anlatımının ortadan kalktığını anlatan 
“obsolate” sözcüğünden dolayı eleniyor. E’de ise 
parçanın son iki satırındaki bilgiden söz ediliyor.

Cevap: E 

7. - 9. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Önemli cümlelerin çevirisi
1) 1786 yılında Hindistan’da görev yapan İngiliz yargıç 

Sir William Jones, tarihsel dilbilimin ciddi bir alan 
olmasına ve tarih öncesi dönemle ilgili bilgilerin çok 
değişmesine yol açan bir buluş yaptı.

2) Güney Asya yarımadasındaki dillerin türediği bir dil 
olan Sanskritçe’yi incelerken sadece bu dil ile Latince 
ve Eski Yunanca arasında hem sözcük hem de gramer 
yapıları açısından basit bir tesadüfle açıklanamayacak 
benzerlikler gördü.

3) Sonra bu dili eski Germen dili Gotikçe, eski Farsça 
ve eski Avrupa dilleri ile karşılaştırdı ve bunlarla da 
bağlantısı olduğu buldu.

4) Tüm bu dillerin şimdi yok olmuş ortak bir kök dilden 
geldiği sonucuna vardı.

5) 19.yy’ın başlarında bu dillere Hint-Avrupa dilleri adı 
verildi.

7. Gothic sözcüğü tırnak içinde parçadaki 3. cümlede 
geçmişti. Oradaki bilgiyi seçeneklerde ararsak 
bunun E seçeneğinde olduğunu görürüz. B’deki 
“no”, C’deki “throughout”, D’deki “only” ifadeleri 
iddialı ifadeler olduğu için elenmeleri gerekir.

Cevap: E 

8. Soruyu okuyunca, burada Sanskritçe ile ilgili bir 
bilginin sorulduğu anlaşılıyor. Seçenekleri sırayla 
okuyarak bunun cevabını bulabiliriz. Ancak A’daki 
“only”, C’deki “first”, D’deki “most”, ve E’deki 
“entirely” ifadeleri bu seçenekleri okumamıza gerek 
olmadığını gösteriyor. Geriye kalan tek seçenek olan 
B’deki bilgi, parçada altını çizdiğimiz 4. cümlede de 
verildiği için bu seçenek kesinlikle doğru oluyor.

Cevap: B 
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9. William Jones 18.yy Hindistan’ınındaki hukuk 
sisteminde önemli değişiklikler yapmadığı için A 
seçeneği yanlış. Buradaki “fundamental” sözcüğü 
iddialı ifade oluyor. Profesyonel açıdan yani meslek 
olarak hukukçu olduğu için B de yanlış. C’deki 
“rejected-reddetti”, olumsuz bir kavram olduğu 
için bu seçeneği de eleyelim. D’de Jones için 
Sanskritçeyi yalnızca işinden ayrı zamanlarda, 
ya da işinden fırsat buldukça inceledi, deniyor. 
Buradaki “only” iddialı ifade değil. Çünkü yargıç 
olarak çalışırken bu tür incelemeler yapamazdı. 
Parçada altını çizdiğimiz 1 numaralı cümleden 
sonra gelen “Turning his spare time towards 
the study of Sanskrit” cümlesindeki bilgi, boş 
zamanlarını Sanskritçeyi incelemeye odakladı, 
şeklinde çevrilebilir. Bu nedenle D seçeneğindeki 
bilgi doğrudur. E’de ise “very interested” ve “several-
pek çok” ifadeleri iddialı ifadelerdir.

Cevap: D 

10. - 12. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Taş devrinin anlatıldığı bu metinde önemli bilgi 
cümlelerinin çevirisi şöyle yapılabilir;
1) Taş Devri en belirgini Palaeolitik çağ olan ve yaklaşık 

MÖ 11.000’e kadar uzanan bir takım dönemlerden 
oluşur.

2) Bilim adamları bir de Üst Palaeolitik çağdan söz 
ederler. MÖ 40.000 yıllarından başlayan ve önemli 
değişikliklerin yaşandığı bu dönemde, mağara 
resimleri yapımı ve dinsel fikirlerin oluşması söz 
konusudur.

3) O devirde insanlar, hayvan kemiği ve ağaç gibi 
organik malzemelerden dikiş iğneleri, ok başları balık 
kancaları gibi yapımı ustalık gerektiren çok etkili aletler 
yapıyordu.

4) Bu kadar önemli gelişmelere rağmen bu dönemde 
insan yaşam biçimi çok az değişti.

5) MÖ 11.000’den önce neredeyse tüm insan grupları 
yiyecek bulmak için sürekli dolaşan avcı-toplayıcı 
gruplardı.

6) Bir yerde uzun süre kalmadıkları için arkalarında 
arkeolojik kalıntı bırakmadılar. Bu nedenle onlar 
hakkında bilgimiz azdır.
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10. Parçanın sonuna doğru verilen bir bilgi sık sık ilk 
soru olarak sorulur. Bazen cevap ta buradaki gibi 
hemen A seçeneğinde olur. Parçada Üst Palaolitik 
dönemde olanlar hakkında bilgi veren 3-4 cümle 
vardı. Eğer doğru seçenek daha altta olsaydı, 
seçenekleri zorunlu olarak o seçeneğe kadar 
okuyacaktık. A seçeneğinde o dönemde insanların 
sürekli olarak yiyecek peşinde gezen avcı-toplayıcı 
gruplar olduğu söyleniyor. Bu bilgi parçada 5. 
cümlede verilmişti.

Cevap: A 

11. Bu soruya bakarsanız yine genel bir bilgi sorulduğu 
anlaşılır. Yani parçanın neresinden sorulduğu belli 
değil. Taş devri hakkında söylenen her şey bu soru 
cümlesini tamamlayabilir. Bu bilgi tabii ki, iddialı 
ifadeler içeren cümlelerde olmaz. Yani A seçeneği 
“the most”, B, “fully” ve E, “always” ten dolayı elenir. 
C’de insanın yiyecek ürettiğini söylüyor. Hâlbuki 
bir önceki sorunun cevabında insanların toplayıcı-
avcı olduğu söylenmişti. Giriş cümlesinde ve D 
seçeneğinde söylendiği gibi Taş devri kesintisiz 
bir dönem değildir. Değişik dönemlerden meydana 
gelir.

Cevap: D 

12. Yine soruyu okuduğumuzda bizden ne istediği tam 
olarak anlaşılmıyor. Zorunlu olarak seçenekleri 
konuyla ilgili bildiğimiz bir bilgi ile karşılaşana 
dek, tabii ki iddialı ifadeler içerenlerini atlayarak, 
okuyacağız. “Very skilled” ve “far advanced” A’yı, 
“no” ve “did not” E’yi eleyebileceğimizi gösteren 
iddialı ifadelerdir. B seçeneğindeki bilgiyi parçada 
altını çizdiğimiz 2. cümlede de görmüştük. Bu 
nedenle doğru seçenek odur.

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

Paragrafın özet çevirisi
Bu parçada genel olarak Çin’in gerçekleştirdiği ekonomik 
büyümeden söz ediliyor. Önemli bilgi cümleleri şöyle 
çevrilebilir;
1) 1970’lerde Batı ile ticari ilişkiler kurmaya başlayan 

Çin’in 2000’li yıllara dek Dünya’nın önde gelen ağır 
sanayi üreticilerinden bir olması gibi Doğru Asya’daki 
ülkeler de sanayi üretim merkezi oldular.

2) Çin Şankay gibi önemli liman kentleri etrafında yarı-
kapitalist ticari merkezler kurdu.

3) Bu merkezler çok fazla yabancı yatırımcı çekti ancak 
başarıları bir takım olumsuzluklar da getirdi.

4) Yalnızca Hong Kong bundan etkilenmedi, Dünya ile 
ekonomik ve kültürel bağlarını korudu.

5) Çin son yıllarda yaşadığı bu problemlerin üste-sinden 
geldi ve ekonomik performasını yükseltti.

13. Soruda parçanın ana konusu soruluyor. Bu bilgi 
paragrafın ilk cümlesinde verilir. D seçeneğinde 
de aynı şey net bir şekilde söylenmiş. Seçenekler 
soruyu tamamlayan isimler şeklinde yazılmış. Yani 
tam cümle değiller. Bu nedenle iddialı ifadeleri yok.

Cevap: D 

14. Sorudaki “commercial zones” ifadesi parçanın 2. 
cümlesinde de geçmişti. 3. cümledeki bilgiye göre 
bu projelerden Çin umduğunu bulamamıştı. Bu bilgi 
ile seçenekleri okursak aynı şeyin B’de de olduğunu 
görürüz. Diğer seçenekler zaten iddialı ifadeler 
içeriyor. A’daki “absolutely”, C’deki “solely”, D’deki 
“the most”, en belirgin örnekler.

Cevap: B 

15. Sorudaki “Western firms” ifadesi parçada 2. ve 3. 
cümleler arasında geçmişti. Batılı firmalar Çin’in 
yeni açtığı ticaret bölgelerine çok miktarda yatırım 
yaptılar, çünkü böyle durumlarda ev sahibi ülke ucuz 
işgücü, yasal kolaylık vb. imkânlar sağlar. Bu bilgi A 
seçeneğinde de var. “Fail” olumsuz kavram olduğu 
için B, “closer (more gibi)” ve “mainly” iddialı ifadeler 
olduğu için de C ile D elenir. Yabancı şirketlerin 
Çin’le iş birliği yapmalarının nedeni onun ekonomik 
performansını arttırmak değildir. O nedenle E de 
anlamsal olarak yanlıştır.

Cevap: A


