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OKUMA PARÇASI SORULARI

1. - 3. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Paragrafın çevirisi
George Orwell bir gazetecinin bir yazar olarak kariyerini 
sorduğunda, kendisinin şu açıklamasını yaptı: “Çok erken 
yaşta, belki de beş ya da altı yaşında, büyüdüğümde bir 
yazar olmam gerektiğini biliyordum. Yaklaşık 17 ila 24 yaş 
arasında bu fikri bırakmaya çalıştım, ancak er ya da geç 
bunu kabul edip kitaplar yazmam gerektiğini biliyordum. 
Üç çocuğun ortancasıydım, fakat her iki tarafta da beş 
yıllık fark vardı ve sekiz yaşımdan önce babamı çok az 
gördüm. Bu ve diğer sebeplerden, her nasılsa yalnızdım. 
Bir süre sonra beni okul hayatım boyunca popüler 
olmayan biri haline getiren antipatik huylar edindim. 
Yalnız bir çocuğun hikâyeler uydurmak ve hayali kişilerle 
iletişim kurması gibi huylarım vardı. Hırslarım yalnız ve 
değersiz olma hisleriyle karışmıştı.

1. Burada George Orwell’in okul yıllarındaki yaşamı 
soruluyor. Parçanın sonlarına doğru geçen 
“disagreeable habits which made me unpopular 
throughout my schooldays” cümlesinde yaramaz bir 
çocuk olduğunu söylemişti. Bu bilgi D seçeneğinde 
de var. Diğer tüm seçeneklerde soruda istenenin 
aksine olumlu bilgiler olduğu için onlar yanlıştır.

Cevap: D 

2. Burada “Parçaya göre Orwell bir dönem bir fikri 
reddetmesine rağmen,”, deniyor. Paragrafın üçüncü 
cümlesindeki “but I knew that sooner or later I 
should have to settle down and write books.”, 
açıklamasına göre C seçeneği doğru oluyor. Bu 
seçenekteki normalde iddialı ifade saydığımız “have 
to”, paragraftaki cümlede de olduğu için burada 
aranan bilgiyi gösteriyor. Diğer seçeneklerde iddialı 
ifade veya olumsuz kavram yok. Sadece anlamdan 
yanlış oluyorlar, çünkü A’da “daha sonra gazetecilik 
yapmak istedi”, B’de “ona yazar olarak hizmet 
eden babasıydı”, D’de “daha sonraki bir dönemde 
kendisini okulda yalnızlık çeken öğrencilere adadı”, 
E’de “başka bir dönemde oyun yazmaya çalıştı”, 
deniyor.

Cevap: C 
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3. Burada Orwell’in hikâyeler uydurma, hayali 
karakterlerle konuşma gibi alışkanlıkları 
konusunda ne söylediği soruluyor. A seçeneğinde 
bu alışkanlıklarının sebebi anlatılıyor. Bunlardan 
paragrafın son cümlesinde de söz edilmişti. O 
zaman aradığımız seçenek budur. 

Sınav sırasında bir seçeneği bu kadar net şekilde 
tespit ettikten sonra, “dur bir de diğer seçenekleri 
okuyayım” demek çok acemice bir karar olur. 
Fazladan okuyacağınız her seçenek size zaman 
ve daha da önemlisi beyin enerjisi kaybettirir. Bir 
de o seçeneklerde anlamını bilmediğiniz sözcükler 
olursa, doğru dediğiniz seçenek konusunda da 
tereddütler oluşmaya başlar.

Bu soruda A’dan başka seçenek işaretleyenler için 
diğer seçeneklerde Orwell’in o alışkanlıkları için 
neler söylendiğine bir bakalım. 

B) babasından miras aldığı bir armağandı

C) onu okul arkadaşları arasında popüler hale 
getirdi.

D) hayatı boyunca devam edecekti

E) yazar olarak kariyeri boyunca hiçbir etkisi yoktu

Cevap: A 

4. - 6. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Paragrafın çevirisi
Bilim açıklamak genç BBC sunucusu olan Charlotte’a 
doğal geliyor gibi görünüyor. Vahşi hayat tutkusu TV’de 
canlı bir şekilde gösterildiğinden oldukça hızlı şekilde 
yıldızlaşıyor. Ve o her haliyle kişisel olarak bu işe hevesli. 
BBC’nin Vahşi Yaşam Bürosu için çalıştığı Bristol’da 
onunla buluştum. Çay içip bisküvi yerken üzerine 
çalıştığı son projesinden bahsetti. Soruları için cevaplar 
düşünürken yumuşak bir sesle konuşuyor ve zaman 
zaman seyahatleri sırasında karşılaştığı hayvanların 
şaşırtıcı davranışlarından söz ederken şaşkınlığını 
gizlemiyordu. Hayvanların birbirleriyle son derece farklı 
şekillerde iletişim kurmaları konusunu araştıran en 
son Projesi “Talking With Animals” tan çok memnun 
görünüyordu.
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4. Burada Belgeselci Chatlotte hakkında bir şey 
soruluyor. Her zamanki gibi seçenekleri sırasıyla 
okuyoruz. Son cümlede son projesi konusunda 
kendisinin “clearly enjoyed” olduğu söylenmişti. 
A seçeneğinde de aynı şey söyleniyor. Buradaki 
“extremely” iddialı ifade gibi görünse de son 
cümledeki “clearly” bu ifadenin normal olduğunu 
gösteriyor. B’de ve C’deki “only”ler iddialı ifade. 
D’deki “reluctant-isteksiz” ile E’deki “harsh criticism-
sert eleştiri” olumsuz kavramlardır.

Cevap: A 

5. Bu soruda Charlot’un son projesi hakkında bir soru 
var. Paragrafın son cümlesinde verilen bu bilgi 
seçeneklerden C’de bulunuyor. A’daki “a great deal” 
iddialı ifadedir. B’deki “turned down-geri çevrildi” 
olumsuz kavramdır. D’de de olumsuz bilgi veriliyor. 
Hâlbuki parçada hiç olumsuz bilgi yok. E’de projenin 
konusu olarak Bristol’daki vahşi yaşam denmiş. Bu 
cümle bilgi olarak yanlıştır.

Cevap: C 

6. Burada Charlot’un TV sunucusu olarak artan ünü 
ile ilgili bir soru var. Bundan parçanın başında söz 
edilmişti. A’da olumsuz bilgi var. B’deki “everyone” 
iddialı ifade. C’deki “largely”de öyle. D’deki “jealousy-
kıskançlık” olumsuz kavram. Doğru seçenek E’dir, 
çünkü burada ününün projelerine yansıttığı gerçek 
doğa yaşamı sevgisi yüzünden olduğu söyleniyor.

Cevap: E 
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7. - 9. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Paragrafın çevirisi
Osmanlı döneminde, küçük ama artan sayıdaki Avrupalı   
gezginler, Batı Türkiye’de antik kentlerin yerlerini 
araştırmaya ve incelemeye başlamışlardır. Bu bağlamda, 
ilk sistematik keşif, 1811 yılında, Akdeniz kıyılarının 
haritasını çizen ve eski antik yerlerin bazılarını tespit 
eden İngiliz Kraliyet Donanması Kaptan Beaufort 
tarafından yapılmıştır. Bunu, Antik Çağ’da “Likya” olarak 
adlandırılan ülkenin güneybatı kesiminde 1838’den 
1844’e kadar Charles Fellows’un keşifleri de dâhil olmak 
üzere bir dizi arkeolojik keşif izledi. Ancak en heyecan 
verici bulgu, Heinrich Schliemann’ın 1870’de başlayan 
kazılarda Troy’u yeniden keşfetmesiydi. O zamandan 
beri, Batı Türkiye’nin eski kentlerinin büyük bir kısmı 
muhtemelen bir ölçüde ortaya çıkarılmış ve incelenmiştir. 
Bunların ünlüleri Bergama, Efes, Sardis ve Afrodisias, 
eski ihtişamlarını kısmen de olsa yeniden oluşturan büyük 
ölçekli kazı ve restorasyonların konuları olmaktadır.

7. Bu soruda 19. yüzyıldan önce Osmanlı’da yapılan 
arkeolojik kazılar sorulmuş. A seçeneğinde bu 
kazılar için belli bir plana göre yapılmıyordu, 
deniyor. Birinci cümlede söylendiği gibi ilk sistematik 
kazı 1811’de yapıldığına göre, ondan öncekiler 
plansız yapılmış olmalı. O zaman bu bilgi dolaylı 
olarak doğru. Zaten soruda “imply-ima etmek” fiili 
kullanılmış. Bu seçenek doğru olabilir. Emin olmak 
için diğer seçeneklere de bakalım. B’deki “a great 
deal”, C’deki “mainly”, D’deki “essentially” E’deki 
“no” anlamındaki “any-hiç” sözcükleri iddialı ifadeler. 
O nedenle de A seçeneği doğrudur.

Cevap: A 
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8. “19. yüzyılda Türkiye’nin batısında çok keşif 
gezisi yapılmış olsa da” diye başlayan bu 
sorunun seçeneklerinde “nerde çokluk orda zıtlık” 
tekniğinde anlattığımız gibi, bu çokluğun zıttı olan 
“azlık” aranacak. B, D ve E de ise sırasıyla “an 
extensive amount”, “a great deal” ve “full” sözcükleri 
kullanıldığı için yine çokluk var. Bu sözcükler zaten 
iddialı ifadeler. Geriye A ve C kalıyor. A’da olumsuz 
bir cümle var. Parçada ise olumsuz hiçbir şeyden 
söz edilmedi. Genellikle bu yüzden yapı olarak 
olumsuz cümlenin olduğu seçenekler elenmektedir. 
C’de ise en fazla ilgiyi çeken Schleimann’ın Truva 
kazılarıydı, deniyor. Pek çok kazı var ama yalnızca 
Schleimann’ınkiler çok dikkat çekmiş. Doğru cevap 
budur.

Cevap: C 

9. Yine doğru cevabı çokluk-zıtlık ilişkisine bakarak 
bulacağımız bir soruyla karşı karşıyayız. “Yapılan 
pek çok kazı ve restorasyona rağmen”, diye başlayan 
bu cümleyi azlık bildiren bir bilgi tamamlayacak. 
A’da genellikle yanlış olan olumsuz bir cümle var. 
B’deki “a very large” C’deki “many” çokluk bildirdiği 
için ve iddialı ifadeler oldukları için bu seçenekler da 
elenir. D’de Bergama, Efes Sardis ve Afrodit kısmen 
ortaya çıkarıldı, deniyor. O zaman “partially-kısmen” 
kelimesi bizim aradığımız azlığı karşılıyor. E ise bu 
kentler için “halk arasında kalıcı bir etki bırakmaktan 
uzaklar” denilerek olumsuz bilgi verdiği için yanlıştır.

Cevap: D 
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10. - 12. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Paragrafın çevirisi
On dokuzuncu yüzyılın sonları ve yirminci yüzyılın 
başlarında Fransız ressam olan Auguste Renoir 
fakir bir ailenin çocuğuydu; çoğunlukla kendi kendini 
yetiştirdi. Sessiz ve mutlu bir hayat sürdü. Bahçesiyle 
ve ailesiyle mutlu mesut yaşadı. O, zamanının en büyük 
sanatçılarından olan, Cézanne, Gaugain ya da Van 
Gogh’dan da daha gelenekselciydi. Çağdaşlarından 
hemen hemen hiçbiri dönemin yaşamını ve ruhunu onun 
kadar sadakatle yansıtmıyordu. İnsan dönemim yaşamı 
hakkında bu döneme ait resimlere baktığında, diğer 
ressamların eserlerinde pek önemli bir şey bulamaz. 
Dönemin rengi, sevinci ve günlük yaşamın karakterini 
yalnızca Renoir’da bulabiliriz. Bu anlamda Renoir çağının 
en iyi temsilcisi olan bir ressamdır.

10. Renoir’in çağdaşları ile ilgili olan bu sorudaki 
seçeneklerin tümü de olumsuz cümle. Buna göre 
eleme yapamıyoruz. Ancak eserlerinde çağlarını 
yansıtma konusunda Renoir’dan geri kaldıklarını 
söyleyen bir cümle doğru olacağı için olumsuz 
cümlelerde onunda adı geçen cümlelerden biri 
doğru olacaktır. Renoir, A, B ve E’de “him veya he” 
olarak var. Önce “he” olan E’ye bakalım. Burada 
çağlarından “their time” diye söz edilmiş. İlk iki 
seçenekte bu olmadığı için E doğrudur.

Seçenekleri sırasıyla okumak yerine sorudan bir 
takım veriler alarak hangi seçeneğe bakacağımızı 
önceden belirlemek daha kısa ve sağlam bir 
yoldur. Ayrıca okuduğumuz seçenekler içinde 
büyük ihtimalle anlamını bilmediğimiz sözcükler 
de olabilir. Bu işimizi daha da zorlaştırır, daha da 
kötüsü gereksiz zaman kaybettirir, özellikle doğru 
seçeneğin buradaki gibi son seçeneklerde olması 
durumunda. Örneğin, her soruda 2 seçeneği 
gereksiz yere okusanız bu 80 soruda 160 seçenek 
eder. Bu da size en az 30-40 dakika kaybettirir. 
Beyninizi de gereksiz yere yorar.

Seçenekleri sırasıyla anlam testinden geçirseydik 
çözümü şöyle açıklayacaktık; A’da çağdaşları 
Renoir’ı başarılı ve yaratıcı bir ressam olarak 
görmüyorlardı, B’de ona rakip olacak cesaret ve 
yeteneğe sahip değillerdi, C’de resim geleneğinde 
yenilik ve değişimleri beğenmiyorlardı, D’de sanatsal 
ifadenin yeni biçimleri ile hiç ilgilenmiyorlardı, 
deniyor. Bu bilgiler parçaya göre yanlıştır. E’de 
ise çağlarının görsel yanını onun kadar iyi temsil 
etmiyorlardı, deniyor. Bu son bilgi paragrafın son 
cümlesinde de vardı. O nedenle doğru olmaktadır.

Cevap: E 
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11. İlk cümlenin son kelimesi olan “self-taught” un 
anlamını bilmeyen için zor bir soru. Fakir bir aileden 
geldiği için olsa gerek Renoir resim konusunda pek 
eğitim veya ders almamış, kendi kendini yetiştirmiş. 
Bu bilgi A seçeneğinde var. B’deki “disagree-
anlaşamamak” ve E’deki “suffer-acı çekmek” 
olumsuz kavramlar. C olumsuz cümle. D’deki 
“mostly” ve E’deki “a great deal” iddialı ifadeler.

Cevap: A 

12. “Çağdaşlarınınkinden çok Renoir’ın eserlerinde”, 
diye başlayan bu sorunun cevabı da son cümlede. 
C’de dönemi anlayabiliriz, deniyor. A’daki “exclude-
dışlamak” D’deki “disturbing-rahatsız edici” olumsuz 
kavramlar. B’deki “many” iddialı ifade. E’de “doğanın 
sadık bir temsilini öğrenebiliriz”, deniyor.

Cevap: C 

13. - 15. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Paragrafın tam çevirisi
Olimpiyat Oyunları ilk kez Yunan Tanrısı Zeus’un 
şerefine Eski Yunan’da yapıldı. Bu eski olimpiyat 
M.Ö. 776 da başladı ve M.S. 392 ye kadar devam etti, 
yani 1000 yıldan fazla sürdü. Bu oyunlarda yalnızca 
erkek atletler yarışabiliyordu. Farklı spor branşlarında 
mücadele ediyorlardı ancak şiir müzik ve diğer sanat 
alanlarında da yarışmalar vardı. Oyunların başlangıcında 
ve bitiminde Zeus için hayvan kurban ediliyordu. Halk 
Yunan tanrılarına inanmayı bırakınca olimpiyat oyunları 
da bırakıldı. Olimpiyat Oyunları 1896 da Yunanistan’ın 
başkenti Atina’da tekrar başlatıldı. İlk modern olimpiyatları 
yalnızca 9 ülke ve yaklaşık 250 atlet katıldı ve yine 
bunların tümü de erkekti. Bugün yapılan olimpiyatlara 
yaklaşık 200 ülkeden nerdeyse 10.000 atlet katılır ve 
bunların hemen hemen yarısı kadındır.
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13. İlk olimpiyat oyunları ile ilgili genel bir şey soruluyor 
burada. İlk iki seçenekteki sayısal bilgiler yanlış. 
İlk olimpiyatlara sadece erkekler katılıyordu, hatta 
1896 da tekrar başlatıldığında da öyle olmuştu. O 
nedenle C de yanlış. D’deki “all” iddialı ifade. E’de 
olimpiyatlar için dini amaçlarla düzenleniyorlardı, 
deniyor. Giriş cümlesinde de aynı şey söylendiği 
için bu doğru bilgidir.

Cevap: E 

14. İlk olimpiyat oyunlarının neden bırakıldığı ile ilgili bir 
soru sorulmuş burada. Buna paragrafın ortasında 
yer alan “when” zaman bağlacının olduğu cümlede 
söz edilmişti. Aynı bilgi D seçeneğinde de var. 
Adlarına olimpiyat düzenlenen Yunan tanrılarına 
artık inanılmadığı için olimpiyatlarda bırakıldı.

Cevap: D 

15. Son soruda parçada verilen bilgilerden 
çıkarılabilecek bir şey soruluyor. A bilgi olarak 
yanlış, çünkü ilk modern olimpiyatlara da sadece 
erkekler katılmıştı. Buradaki “few” de “çok az” 
anlamına geldiği için iddialı ifade. B’deki “only” 
de iddialı ifade. C’de “1896’da geri getirildiğinden 
beri modern Olimpiyatlara katılım oldukça arttı.”, 
deniyor. Paragrafın sonunda katılımcı sayılarına 
bakıldığında oradan bu sonuca varabiliriz. Son iki 
seçenek ta bilgi olarak yanlış.

Cevap: C


