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OKUMA PARÇASI SORULARI

1. - 3. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Paragrafın çevirisi
Bu parçada anlatılanları kısaca şöyle özetleyebiliriz; 
Genellikle New York’luların kaba oldukları sanılır ama 
bu doğru bir yakıştırma değildir. Onlar insanlara yardım 
etmeyi isterler ancak yaşadıklarından pek çok insanın 
yardım edilmek istemediğini öğrenmişlerdir. Çoğu 
daha küçük yaşlarda böyle bir yardım teklifinin tehlikeli 
olabileceğini öğrenmiştir. Bu konuda pek çok hikaye 
anlatılır. Bir gün bir kadın bastonuna dayanarak karşıdan 
karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir adama yardım önermiş 
ancak, “Yardıma ihtiyacım olursa ben kendim isterim, sen 
işine bak”, şeklinde kızgın bir ifadeyle karşılaşmış. New 
York’lular yardıma muhtaçların halinden anladıklarını 
ancak kentin gerçeklerinin onların bu kişilere el 
uzatmalarını önlediğini söylemektedir. Geçmişte aç bir 
yabancıyı doyurduklarını, otostop yapan birini arabalarına 
aldıklarını söylemektedirler.

1. Burada parçanın amacı soruluyor. Yazar paragrafın 
başından başlayarak New York’luların sanılanın 
aksine yardımsever ve kibar insanlar olduklarını 
anlatıyor. Bu bilgi hemen A seçeneğinde de var. B 
ve D’deki “so”lar, C’deki “more” iddialı ifadeler. 

Cevap: A 

2. Bu soru paragrafın sonlarına doğru tırnak içine 
alınmış “when” cümlesi ve devamındaki cümleden 
alınmış. Yaşlı bir adamla ona caddeyi geçmesi için 
yardım teklif eden kadın arasında geçen konuşma. 
Adam yardım teklifini sert şekilde geri çevirmişti. O 
nedenle D seçeneği doğrudur.

Cevap: D 

3. Çıkarım sorusu var burada, çünkü fiil “understand”. 
Yardıma ihtiyacı var gibi görünen insanlar ile ilgili 
bir şey soruluyor. Yaşlı adam örneğinde olduğu gibi 
böyle bir insan her zaman yardım istemeyebilir. O 
nedenle A seçeneği doğrudur. Bu bilgi paragrafın 
ikinci cümlesinde de var.

Cevap: A 

ÇÖZÜM - 3
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4. - 6. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Paragrafın çevirisi 
1986’daki Çernobil reaktörü felaketini izleyen yıllarda 
nükleer enerji ölmekte olan bir sanayi kolu olarak 
görülmekteydi. Güvenlik kaygılarından dolayı arkasındaki 
kamu desteği azalmıştı, bu nedenle pek çok ülke yeni 
reaktör inşaatlarını durdurma kararı aldı. Ancak ikiz bela 
enerji güvensizliği ve iklim değişikliği tehdidi sayesinde 
nükleer enerjiye olan ilgi son zamanlarda tekrar canlandı. 
Elektrik üretirken nükleer santrallar çevreye karbon 
dioksit salmıyor bu yüzden pek çok devlet artık nükleer 
santralleri karbon emisyonunu azalmak ve kesintisiz 
elektrik üretmek için bir kurtarıcı olarak görüyor.

4. Soruda parçadaki bilgilerden çıkarabileceğimiz bir 
şey sorulmuş. Seçenekleri sırasıyla okuyalım. İlk 
üç cümlede olumsuz bilgiler veriliyor. Dördüncü 
seçenekte paragrafın ikinci cümlesi olan “Public 
support had lessened because of safety fears” 
cümlesindeki bilgi farklı sözcükler ile verilmiş. 
İnsanların Chernobil felaketinden sonra nükleer 
enerjinin güvenliği konusunda kaygılandığı 
söyleniyor. E yanlış, çünkü kazaya rağmen 
yeni reaktörler yapılma kararı alınmadı, bilakis 
sayılarında azaltmaya gidildi.

Cevap: D 

5. Burada paragrafta vurgulanan asıl konu soruluyor. 
İlk dört seçenekte olumsuz bilgiler var. Oysa 
paragrafta nükleer enerji konusunda olumlu 
yönde değişen görüşlere ver veriliyor. Başlarda 
Chernobil’den dolayı duyulan kaygıların, ortadan 
kalktığı anlatılıyor. O nedenle tek olumlu bilgi veren 
seçenek olan E doğru oluyor. Bu bilgi paragrafın 
ortasında ilk okumada altını “thanks to” dan dolayı 
çizmiş olduğunuz “thanks to the twin threats of 
climate change and energy insecurity” cümlesinde 
de bulunuyor.

Cevap: E 

6. Bu soruda nükleer enerji konusunda hükümetlerin 
fikir değişikliği soruluyor olmalı. Yani seçeneklerde 
yine olumlu bilgi arayacağız. Seçeneklerin hepsinde 
more veya less var. Bunlar normal olarak iddialı 
ifade olarak alınıyor. Demek ki burada en azından 
“more”lardan birisi doğru cevabı gösteriyor, çünkü 
paragrafa göre hükümetler nükleer enerjiyi eskiye 
göre daha fazla destekliyormuş. O nedenle D 
seçeneği doğru oluyor. Bu bilgi paragrafın son 
cümlesinde veriliyor.

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

Paragrafın çevirisi
1997’de Titanik’in filminin çıkışından sonra yönetmen 
James Cameron, yapacağı bir sonraki filmin Avatar 
olacağını duyurdu. 400 milyon dolara yaklaşan astronomik 
bütçeye sahip olduğu için filmi çekmek yıllar aldı. Filmde 
Jake ve ekibi orman kaplı bir ay olan Pandora’ya giderek 
değerli mineraller ararlar. İnsanlar Pandora’ya nefes 
alamadıkları için, onlardan insan avatarları üretilir. 
Orada, Avatarlar, normal insanlarınkinden çok daha 
fazla yeteneklere sahip, parlak mavi ciltli bir insan ırkı 
Na’vi’lerle karşılaşırlar. Na’viler ve Avatarlar arasında bir 
savaş patlak verir. Bu arada, Jake bir Na’vi’ye aşık olur 
ve Avatarlar ile onun Na’vi aşkı arasında seçim yapmak 
zorunda kalır.

7. Parça soruları genellikle sevilmeyen, korkulan 
sorulardır. Ancak bu korku yersizdir. Buraya kadar 
olan soruların önemli bir kısmını doğru yanıtlayan bir 
aday burada zorlanmaz. Yeter ki nereye bakacağını 
nelere dikkat edeceğini bilsin. İlk ve son cümleden 
birer soru çıkar, bir soru da gelişme bölümündendir. 
Burada parçayı ilk kez okurken bağlaçlı cümlelerin, 
sıfat veya belirteç içeren cümlelerin, sayısal bilgi 
veren cümlelerin, tırnak içindeki ifadelerin altı 
çizilerek okuma yapılmalıdır. Sorular önemli bilgiler 
içeren bu cümlelerden çıkar. Bir de seçeneklerde 
“only, always, never, all, greatly, so…that, gibi 
iddialı ifadeler ile fail, hate, decline, vb olumsuzluk 
bildiren sözcükler varsa bu seçenekler en son 
düşünülmelidir. Soru kökünde understand, infer, 
imply ve clear sözcükleri olduğunda bize parçada 
verilen bilgiler doğrudan değil dolaylı olarak 
sorulur. Yani verilen bilgilerden çıkarım yoluyla elde 
edilebilecek bilgiler sorulur. 

Bu soruda, İlk soru yönetmen James Cameron ile 
ilgili. Onun adı ilk iki cümlede geçiyor. Bunlardan 
ikincisinin altını “as” bağlacı ve “400 milyon dolar” 
sayısal bilgisinden dolayı çizmiş olmak gerekirdi. 
Bu cümledeki “years” ve “400 million dolars” bilgileri 
B’de “a long time and a lot of money” sözcükleriyle 
dolaylı olarak anlatılıyor. 

Cevap: B 
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8. Bu sorunun parçada nereden sorulduğu belli. 
Parçanın ortasında altını “since” ten dolayı çizdiğiniz 
cümleye göre, aynı bilgileri içeren ve eş anlamlı 
bağlaç “because” ile başlayan A doğru cevaptır.

Cevap: A 

9. Son soru parçanın sonuç bölümünden. Bu sorunun 
cevabı okuma sırasında altı “that” bağlacından 
dolayı çizdiğimiz “that are far greater than those of 
normal humans “sıfat cümlesinde bulunmaktadır. 
Bu cümledeki “far greater” sıfatı da dikkat çekicidir. 
Doğru cevap benzer bir sıfat olan “superior” ı 
barındıran D seçeneğidir.

Cevap: D 

10. - 12. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Paragrafın çevirisi
Kargalar siyah kuşlardır ve çok çirkinler. Ama aynı 
zamanda çok akıllıdırlar. Ya da belki son derece 
uzun ömürlü oldukları için, çok fazla bilgi toplamak 
için zamanları vardır. Örneğin, kabuklarından ceviz 
çıkarmaya yönelik mükemmel bir yöntem geliştirdiler. İlk 
aşama onları yüksekten yere düşürmekti. Eğer yumuşak 
bir yüzeye düşerse, kırılmıyorlardı; bir yol gibi sert bir 
yüzeye düştükleri takdirde sıklıkla kırılırlardı. Ancak 
kırılmazlarsa, geçen arabalar cevizi ezebilirdi. Fakat bir 
sorun oluyordu. Bir karganın bir sürü araba geçerken 
ezilmiş bir ceviz yiyip bitirmesi zordur. Sonunda bu 
problem de çözüldü. Cevizleri trafik ışıklarının hemen 
önüne düşürmeye başladılar.

10. Parçadan öğrendiğimiz bir şey soruluyor. 
Seçenekleri sırasıyla okuyoruz o zaman. Bu 
parça özetle kargaların çirkin olmalarına karşın 
zeki oldukları, çok uzun süre yaşadıkları bu 
yüzden de çok şey öğrendikleri söylemekte, buna 
örnek olarak ta cevizi kabuğundan çıkartmak için 
neler yaptıklarını anlatmaktadır. Bu son bilgi C 
seçeneğinde de veriliyor.

Cevap: C 
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11. Yine kargalarla ilgili bir şeyin sorulduğu bir soru. Az 
önceki açıklamaya göre doğru cevap A’dır. Kargalar 
cevizi kırmak için çeşitli yöntemler geliştirmiştir. 
Bu arada seçeneklerden B’deki “major” ile C’de 
bulunan “mostly” iddialı ifadelerdir.

Cevap: A 

12. B’deki “so many” ve E’deki “never” dan dolayı bu 
iddialı ifadeleri bulunan seçenekleri devre dışı 
bırakarak seçenekleri değerlendirmeye alırsak 
A seçeneği “sağlıklı beslenmelerinin sonucudur” 
dediği için anlamlı olmamaktadır. Parçada böyle 
bir bilgi yok. C seçeneği, soruyla birlikte tercüme 
edildiğinde “Kargaların çok yaşaması, onların pek 
çok şeyi yaşayarak öğrenmesi açısından önemlidir.” 
dediği için anlamlı olmaktadır. Bu bilgi paragrafın ilk 
satılarında da bulunuyor. Oradaki “but” ve “since” 
bağlaçlarından dolayı o cümlelerin altı ilk okuma 
sırasında çizilmeliydi.

Cevap: C 

13. - 15. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Paragrafın çevirisi
Fiji’de yerli Fiji asıllılarının tıbbi özellikleri için kullanmadığı 
bir yerli ağaç veya bitki bulmak zordur. Bitkisel ilaç burada 
alternatif değil, normdur. Köylüler çevrelerindeki bitkiler 
ve kullanımları konusunda muazzam bir bilgiye sahiptir. 
Bunlar binlerce yıldır birikmiş ve nesilden nesile geçmiştir. 
Bir köy turunda düşerseniz veya biraz hazımsızlık 
yaşarsanız hemen bir çare önerilir. Verilen şeyin tadı 
kötü olabilir, ancak işe yarama ihtimali vardır. Fiji’nin 
bitkisel ilaçlarının en ilginç kaynaklarından biri, noni 
ağacıdır. Sarmaşıktır ve boyu 7 metreye kadar yükselir; 
kötü bir koku ve acı bir meyve verir. Birçok duyumuza iyi 
gelmemekle birlikte noni meyve suyu, artrit, romatizma, 
sindirim bozuklukları ve hatta yaşlanmanın etkilerini 
hafifletmek için dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerden 
artan beğeniler alıyor.
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13. Burada parçanın konusu soruluyor. Paragrafta 
genel olarak Fiji’de yetişen bitki ve ağaçların ilaç 
olarak nasıl kullanıldığı anlatılmaktadır. Seçenekleri 
buna göre okursak hemen ilkinde yani A’da, giriş 
cümlesindekine benzer bir bilginin olduğunu 
görürüz. 

Cevap: A 

14. Parçanın yazarının amacı soruluyor burada. Yazarın 
amacı Fiji’deki bitkisel ilaçlar hakkında bilgi vermek. 
Oysa A seçeneğinde olumsuz bilgi var. B’de bu 
bitkisel ilaçlar için olumlu görüşleri var, deniyor. O 
zaman bu seçenek doğrudur. C’deki “so much” ile 
E’deki “only” iddialı ifadeler. F’deki “dangerous” ise 
olumsuz kavramdır. Bu nedenle o da doğru olamaz. 

Cevap: B 

15. Bu sorunun konusu Noni ağacı. Onunla ilgili bilgiler 
paragrafın ikinci yarısını kaplıyor. Buna göre pek 
çok hastalığın tedavisinde işe yarayan bir meyvesi 
olduğu için bütün dünyada ilgi uyandıran bir ağaç. 
Bu bilgi E’de de bulunmaktadır. A’daki “avoid-
kaçınmak”, C’deki “limited-sınırlı”, D’deki “less” 
olumsuz kavramlar. B’deki cümle olumsuz. O 
nedenle bu seçenekler doğru olamaz.

Cevap: E


