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OKUMA PARÇASI SORULARI

1. - 3. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Paragrafın özet çevirisi
Burada “hypocrisy”den, yani ikiyüzlülükten söz ediliyor. 
Ancak bir kişi savunduğu bir şeyi kendi yapamıyorsa 
bunu ikiyüzlülükle suçlayamayız, deniyor. Örnek olarak 
kaçak göçmen işçi çalıştıran siyasetçileri, çevreye çöp 
atan çevrecileri, et yiyen hayvan hakları savunucularını 
gösteriyor. Böyle davrandıkları için savundukları şeyin 
yanlış olmayacağı yani onlara ikiyüzlü denmeyeceğini 
söyleniyor.

1. Burada parçadan varabileceğimiz bir sonuç 
soruluyor. Öncelikle seçenekleri iddialı ifadelere 
bakarak eleyelim. A’daki “every”, B’deki “exactly” bu 
seçeneklerin yanlış olduğunu gösteriyor. O zaman 
C’yi dikkatlice okuyalım. Burada söylediğinin aksini 
yapan kişi o fikri çürütmez, deniyor. Parçada sondan 
ikinci cümlede “just because” bağlacı ile aynı şey 
anlatılıyor.

Cevap: C 

2. Parçaya göre A seçeneğindeki bilgi doğru. Çünkü 
çevreye çöp atan çevreciler parçada eylemi ile 
söylemi tutmayan kişilere ilk örneğin verildiği 
paragrafın üçüncü cümlesi “Environmentalists who 
throw rubbish and litter do not disprove the claims 
of environmentalism”., cümlesinde de aynı şey 
söyleniyor. B’de A’daki bilginin tam tersi veriliyor. C 
ve D’deki “completely” iddialı ifadeler.

Cevap: A 

3. Burada bir kişinin eylemi ile söylemi birbirine 
uymadığında, ne yapacağımız soruluyor. Cevabı 
seçenekleri çok detaylı okumadan da bulabiliyoruz, 
çünkü ilk dört seçenekteki, “had better, should, 
ought to, ve have to”, iddialı ifadeler olduğu için 
bunlar eleniyor. Son cümle ve E seçeneğine göre 
eylemi ile söylemi birbirini tutmayan kişinin söylemi 
yine de doğrudur, deniyor. 

Cevap: E 

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

Paragrafın özet çevirisi
Batıda doğum oranları II. Dünya Savaşı’ndan önce 
bir yüzyıldır düşüyordu. Savaştan sonra da az bir artış 
bekleniyordu. Ancak beklenenin aksine nüfus patlaması 
oldu. Şimdi bunun sebepleri tartışılıyor. Ekonomist 
Easterline’e göre bu artış, ekonominin büyümesi, 
1920’lerden sonra göçün ve iş arayanların azalması ve 
1920 ve 1930’larda düşük doğum oranları gibi üç faktörün 
bir araya gelmesinden kaynaklanmaktadır. Savaş sonrası 
genç nüfus iş imkânları çok olunca anne-babalarından 
daha çok para kazanıp erken yaşlarda evlendiler ve 
onlardan daha çok çocukları oldu.

4. Burada parçadan çıkarım yoluyla elde 
edebileceğimiz bir bilgi soruluyor. Seçeneklerden 
A’da “Geçmişte nüfus artışı mevcut ekonomik 
büyümeyi mümkün kılmıştır.”, B’de “Bilim insanları 
“bebek patlaması” nı durdurmak için çeşitli yollar 
önermişlerdir”, C’de ise “Batı’da yüksek doğurganlık 
oranları II. Dünya Savaşı’nın sebebiydi”., deniyor. 
Bu bilgiler yanlış. D seçeneğinde hesaba katılacak 
pek çok etmen olduğu için nüfus artışının sebebini 
açıklamak her zaman kolay değildir, deniyor. 
Parçanın giriş cümlesinden sonra bu konunun bilim 
adamları tarafından hala tartışılmakta olduğunun 
söylenmesi bunu doğruluyor. Yani henüz kesin bir 
cevap bulunamaması D seçeneğini doğruluyor. 
B’deki “various” ve E’deki “great” iddialı ifadelerdir.

Cevap: D 

5. Burada nüfus patlaması ile ilgili bir soru soruluyor. 
Bu konudaki bilgi paragrafın sonuç cümlesinde ve E 
seçeneğinde bulunuyor. Hızlı nüfus artışı II. Dünya 
Savaşı’ndan sonra iş imkânlarının buna bağlı olarak 
ta gelirlerin artması ve erken evlilikler sonucu 
olmuştu. 

Cevap: E 

6. Gençlerin II. Dünya Savaşı’ndan sonra erken 
evlenmesi ve anne-babalarından daha çok çocuk 
yapmaları yine sonuç cümlesinde anlatılmıştı. Bu 
durum A seçeneğinde de belirtildiği gibi ekonomik 
olarak anne-babalarından daha iyi bir durumda 
olmalarına bağlanıyor. C’deki “very few”, E’deki 
“more” iddialı ifadelerdir. Doğru seçenek A’daki 
“much better” iddialı ifade değil, çünkü 3. cümlede 
de bu kavramlardan söz edilmişti.

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

Paragrafın özet çevirisi
Bu parçanın giriş cümlesinde ressamları ve macera 
severleri hep etkilemiş olan dağların nasıl oluştuğu 
anlatılıyor. Gelişme bölümünde ise dağların yalnızca 
yer kabuğunun tektonik hareketlerinden değil, iklim ve 
erozyon gibi dış etmenlerden de etkilenerek oluştuğu 
söyleniyor. Sonuç cümlesinde ise her iki faktörün dağların 
oluşumunda eşit derecede etkili oldukları anlatılıyor.

7. Yakın zamanda yapılan araştırmaların sonuçlarının 
sorulduğu bu soruda A seçeneğindeki “more” ve 
B seçeneğindeki çok anlamında kullanılan “so” 
iddialı ifadeler. C’deki “more” giriş cümlesinden 
sonra gelen cümledeki “new insights” a göre iddialı 
değil. Buradaki ve C seçeneğindeki bilgiye göre 
araştırmaların sonucunda dağların nasıl oluştuğu 
konusunda daha fazla yeni bilgiye ulaşılmış.

Cevap: C 

8. Soruya bakılırsa parçanın üçüncü cümlesindeki 
bilgi soruluyor. Buna göre B doğru. Zaten A’daki all”, 
C’deki “great” ve E’deki “most” iddialı ifadeler. 

Cevap: B 

9. İlk iki soru parçadaki sonuç cümlesinden 
sorulmamıştı. Bu soru oradan. O nedenle C 
seçeneği doğrudur. Dağların oluşumunda hem 
tektonik hareketler hem de erozyon eşit ölçüde 
etkilidir.

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

Paragrafın tam çevirisi
Esasen, bellek, bilgiyi öğrenme, depolamayı ve sonra 
gerektiğinde onu geri çağırma yeteneğine sahip 
olma - sorunları çözme, hikâyeler anlatma veya sanık 
sandalyesinde kendini savunma işlemidir. Öğrenme 
beyninizdeki güç bağlantılarıyla başlar: nöronlar 
birbirlerine mesajlar atarlar. Bilgiyi işleme kabiliyetiniz 
“sinapslar” adı verilen bu nöronlar arasındaki kavşak 
noktaları tarafından belirlenir. Beyin hücrelerinin 
birbirleriyle konuşma kabiliyeti, onları kullandıkça 
güçlenir veya zayıflar. Esasen, o sinapsları ne kadar çok 
kullanırsanız, o kadar güçlü olurlar ve sayıca o kadar hızlı 
artarlar. Bu yüzden ailenizin geçmişi için güçlü sinaplarını 
veya 1980’li yılların müzik trivia için sinaplarınız zayıf 
olabilir. Bu aynı zamanda bir şeyleri nasıl hatırladığınızı 
konusunda da bir parça bilgi verir. Senin için heyecan 
verici bir şey varsa o zaman daha hızlı öğrenirsin ve daha 
güçlü bağlar kurmak için bu sinapsları çalıştırırsın.

10. Sorudaki “memory” sözcüğü ilk cümlede geçmişti. 
Buradaki bilgi A seçeneğinde de var. Hafıza bilginin 
alınması, korunması ve hatırlanması için kullanılıyor. 
Diğer seçeneklerde hafıza için: kendinizi sanık 
sandalyesinde nasıl savunacağınızı öğretmek, 
sorunların çözülebilecek olup olmadığını öğrenmek, 
başkalarını güldürmek amacıyla hikâyeler anlatmak, 
birisine ezberleme yeteneği sağlamak için kullanılır, 
deniyor.

Cevap: A 

11. Hoca bu soruyu da bir önceki soru gibi hazırlamış. 
Burada da “sinaplar”in ne olduğu sorulmuş. 
Bunlardan parçanın üçüncü cümlesinde söz 
edilmişti. E seçeneğinde de sinaplar, nöronlar 
arasındaki bağlantılardır diye tanımlanıyor. Bu terim, 
nöronların birbirleriyle konuşma sürecine, vücudun 
bir bölümünden diğerine gönderilen mesajlara, 
beyin kendini iyileştirme kabiliyetine veya beyin 
dışında gerçekleşen süreçlere gönderme yapmaz.

Cevap: E 
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12. Burada soruda ne istendiği açık şekilde anlatılmıyor. 
Bu durumda seçenekler sırasıyla okunur. 
Paragrafın ilk iki cümlesinden soru çıkmıştı. Şimdi 
ikinci yarısından çıkacak. A’daki “hardly ever” ve 
B’deki “more” iddialı ifadeler. C’deki “uninteresting” 
olumsuz ifade olduğu için yanlış. Artık sıra doğru 
cevaptadır, diyoruz ve D seçeneğini daha dikkatli 
okuyoruz. Burada “Essentially, the more you use 
those synapses, the stronger they get and the more 
rapidly they increase.” cümlesindeki bilgi verilmiş. 
Yani “Kavşakların kullanma sıklığı ile bilgileri 
hatırlama arasında bir bağıntı var.”, deniyor. O 
zaman bu bilgi doğrudur.

Cevap: D 

13. - 15. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Paragrafın tam çevirisi
Pek çok iki dilli birey, konuştuğu dile göre farklı bir kişi gibi 
davrandıklarını söyler. Yeni bir araştırma bu iddialarını 
desteklemektedir. Texas Üniversitesi’nden Nairan 
Ramirez, ABD ve Meksika’da 225 İspanyolca / İngilizce 
çift dilli kişilerin her bir dilde sorulan sorulara verdikleri 
cevaplara bakarak kişilik özelliklerinin tablosunu 
çıkardı. İki dil arasında üç önemli fark bulundu: İngilizce 
kullanırken, İspanyolca’ya göre daha dışa dönük, hoş 
ve daha itinalı oldukları görüldü. İki dilli bireyler çevresel 
ipuçlarına bağlı olarak farklı roller üstlenebilirler. Kişilikteki 
değişikliklerin, dil kadar incelikli bir olgu tarafından 
tetiklenebileceğini gösterilmesi kişiliğin yaygın olarak 
beklenenden daha esnek olduğunu göstermektedir. 
Sonuçlar, kişiliğin bağlamsal niteliğini belgelendirmesi 
bakımından önemlidir. İki dilli insanların sayısının sürekli 
artması, iki dilli insanların daha iyi anlaşılmasının önemini 
göstermektedir.
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13. Parçanın ilk ve son cümleleri önemli bilgiler içerdiği 
için buralardan sık sık soru çıkar. Burada da 
parçanın sondan ikinci cümlesindeki bilgi sorulmuş. 
O nedenle E seçeneği doğru cevap oluyor. İnsanın 
kişiliği, kullandığı dil bağlamında değişiklikler 
gösterebilir.

Cevap: E 

14. Burada da parçanın ortalarında iki nokta üst üste 
noktalama işaretinden dolayı altı çizilmesi gereken 
cümledeki bilginin bulunduğu C seçeneği doğru 
oluyor. O nedenle bu seçenekteki “more” iddialı 
değil, çünkü paragraftaki ilgili cümlede de var. Ancak 
A’daki “more”, B’deki “inferior”, D’deki “no” iddialı 
ifadelerdir. Buna göre İngilizce konuşan kişiler daha 
dışa dönük ve uyumluymuş.

Cevap: C 

15. Ramirez yaptığı araştırmada ne bulmak istedi, diye 
başlayan bu soruyu tamamlayacak isim cümlesi 
A’da var. Ramirez insanların konuştukları dile göre 
davranış veya kişiliklerinde fark oluşup oluşmadığı 
bulmak istiyordu.

Cevap: A


