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OKUMA PARÇASI SORULARI

1. - 3. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Paragrafın tam çevirisi
Bilim ve teknoloji birbirine bağlıdır ancak temel amaçları 
farklıdır. Teknolojinin amacı doğal olayları anlamaktır. 
Bunun tersine teknolojinin amacı bilimsel bilgiyi belli 
bir amaç için uygulamaktır. Biyologlar ve diğer bilim 
adamları keşiflerden bahsederken, mühendisler ve diğer 
teknologlar daha çok buluşlardan söz eder. Bu buluşlardan 
yeni teknolojileri araştırmalarında kullanan bilim adamları 
da yararlanır. Bilimsel keşifler yeni teknolojileri doğurur. 
Dahası bilim ve teknolojinin bir araya gelmesi toplum 
üzerinde önemli etkiler yapar. Örneğin 50 yıl kadar önce 
DNA’nın yapısının keşfi ve sonraki başarılar çeşitli DNA 
mühendisliği teknolojilerinin ortaya çıkmasına yol açtı. 
Bunlar da tıp, tarım ve adli tıp dâhil pek çok alanda 
değişimler sağladı.

1. Sayısal bir bilgi olan 50 yıl ifadesinin de bulunduğu 
son cümledeki bilgiye göre aynı bilginin verildiği D 
seçeneği doğrudur. E seçeneği içerdiği iddialı ifade 
“extremely” den dolayı elenir.

Cevap D 

2. Bu soruda bilim ve teknolojinin amaç bakımından 
birbirinden ayrıldığı söyleniyor. Bu bilgi paragrafın 
giriş cümlesinde de vardı. Orada ayrıca ikisinin 
birbirine bağlı olduğu da söyleniyordu. Bu bilgi 
ise B seçeneğinde bulunuyor. Aslında A seçeneği 
“wholly”, C seçeneği “fully”, D seçeneği “no”, E 
seçeneğide içerdiği “best” iddialı ifadesinden dolayı 
elenerek te doğru cevaba kolayca ulaşılabilirdi.

Cevap: B 

3. Parçanın gelişme bölümünde bulunan ve içerdiği 
“moreover” bağlacı ve “dramatic” sıfatından dolayı 
altını çizdiğimiz cümlede bilim ve teknolojinin topluma 
sağladığı yararlardan söz edilmektedir. Benzer bilgi 
E seçeneğinde de bulunuyor. Bu seçeneklerde de 
iddialı ifadeler var. A’daki “far more”, B’deki “only”, 
C’deki “much”, bu tür ifadelerdir. Doğru yanıt E’deki 
“always” te normal koşullarda iddialı ifadedir. Ancak 
bu parçada sözü edilen bir bilgidir. İddialı ifade 
diye nitelediğimiz sözcükler genellikle “-ly” eki alan 
belirteçlerdir. Bu tür sözcük içeren cümleler önemli 
bilgi içerdiği için okuma sırasında altları çizilir. Bu 
durumda seçeneklerde bu veya eşanlamlısını 
içeren belirteç (zarf) varsa o seçenek elenmez, 
bilakis doğru cevap o olabilir.

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

Paragrafın çevirisi
Eski Yunanda Atina ve Sparta kentleri iktidar olmak 
istiyorlardı. Atina zengin ve daha uygardı fakat Sparta 
cesur ve iyi organize olsa da biraz geri kalmıştı. Atina’nın 
harika bir donanması Sparta’nın ise iyi eğitilmiş askerleri 
vardı. Her iki şehir devletinin de onları destekleyen 
müttefikleri vardı. Aynı zamanda onlara saldırmak için 
fırsatını kollayan düşmanlara da sahiplerdi. Atina ve 
Sparta başka bir konuda da birbirinin rakibiydi. Her 
iki kent te en iyi yaşam biçimi ve en iyi yasalara sahip 
olduğuna inanıyordu. Spartalılar Atinalıların yumuşak 
(huylu) ve zevk düşkünü olduğunu söylüyordu. Atinalılar 
da onların kaba ve sıkıcı insanlar olduğunu düşünüyordu. 
MÖ 461’de Atinalılar Spartalılar ve müttefiklerine saldırdı. 
Savaş 14 yıl sürdü. Atinalılar kazandı. Spartalılar 
Atina’nın Yunanistan’ın en büyük gücü olduğunu kabul 
etmek zorunda kaldı.

4. Parçanın genelinde ve içerdikleri sayısal bilgiler MÖ 
461 ve 14 yıl ifadelerinden dolayı altını çizdiğimiz 
cümlelerde Atina ve Sparta arasında sonunda bir 
savaşa yol açan rekabetten söz ediyor. Bu bilgi 
D seçeneğinde de var. A seçeneği içerdiği iddialı 
ifade “the best” ten, E seçeneği de “completely” 
ifadesinden dolayı elenir.

Cevap D 

5. Bu soruda da A’daki “only”, E’deki “always” 
ve “all” ifadeleri bu seçeneklerin öncelikle 
değerlendirilmeyeceği anlamına gelir. Geriye kalan 
B, C ve D seçenekleri sırasıyla ele alınmalıdır.. B’de 
bulunan “much more” ifadesi, parçanın, içerdiği “rich 
and more civilized” sıfatları ve “but” bağlacından 
dolayı altını çizdiğimiz ikinci satırında karşılığını 
bulmaktadır. Aslında buradaki “much” ifadesi 
fazladır. Çünkü parçada Atina’nın Sparta’dan çok 
daha ileri bir konumda olduğundan söz edilmiyor.

Cevap B 
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6. Bu bölümde soru cümlesinin fiili “understand” 
olduğunda parçadan dolaylı olarak çıkarılan bir bilgi 
sorulur. A seçeneğini “more experienced than any 
other” C seçeneğini “best”, D seçeneğini “always” 
iddialı ifadelerinden dolayı eledikten sonra B ve E’de 
böyle dolaylı bir bilgi ararız. Atina’nın “well-trained-
iyi eğitilmiş” bir ordusu değil donanması vardı. 
Ayrıca parçada Spartalılardan da çok korktuklarına 
dair bir bilgi yoktu. Bu nedenle Spartalılara karşı 
ön yargılı olduklarını ve onları küçük gördüklerini 
belirten E seçeneği doğru cevap olmaktadır.

Cevap E 

7. - 9. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Paragrafın çevirisi
Astroloji, insan tarihinde en etkili taklit bilim olmuştur. 
Kaderimizin yıldızlara bağlı olduğu düşüncesi hemen 
hemen tüm kültürlerde vardır ve geçmişi insanlığın 
ilk günlerine dayanmaktadır. Aslında piramitler, oda 
mezarlar ve eski tarihin megalitleri gökyüzüne yakın 
olmak için yapılırdı. Fakat bilim batıl inancın yerini aldığı 
için astrolojinin etkisi önemli ölçüde düştü. Eskiden 
insanlar, yıldızların ve gezegenlerin insan ilişkileri 
üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu düşünürdü. İlk 
astrologlar sınırsız güce sahip rahip-büyücülerdi. Orta 
Çağdan sonra astrologlar yıldızların artık kaderimiz 
üzerinde etkisi olduğun inanmamaya başladı ancak 
uzayda insan ilişkilerine ilişkin işaretlerin görülebileceğini 
düşünüyorlardı. Bugün astrolojinin sahip olduğu iddia 
edilen güçlerin çoğu yok oldu. Astrolojiye değer verenler, 
ona kişilik tipleri konusunda verdiği bilgilerden dolayı 
rağbet etmektedir.

7. Zamanımızda astrolojiye nasıl bakıldığı sonuç 
cümlesinde geçmişti. Buradaki bilginin aynısı E 
seçeneğinde de var. A’da astrolojinin bir kez daha 
bilim adamlarının dikkatini çektiği söyleniyor. Bu 
yanlış. Diğer seçenekleri içerdikleri iddialı ifadeler 
yanlış hale getiriyor. Bunlar B’den başlayarak 
sırasıyla “very popular throughout the world, a 
major, enormously” ifadeleridir.

Cevap E 



www.pelikanyayinevi.com.tr

ÇÖZÜM - 5
OKUMA PARÇASI SORULARI

8. Giriş cümlesinde “Kaderimizin yıldızlara bağlı olduğu 
düşüncesi hemen hemen tüm kültürlerde vardır ve 
geçmişi insanlığın ilk günlerine dayanmaktadır.”, 
deniyordu. Bu bilgi A seçeneğinde de var. C 
seçeneği içindeki “every”, E seçeneği ise “the single 
most” ifadelerinden dolayı yanlış olmaktadır. B ve 
D seçeneklerindeki bilgilerden metin içinde söz 
edilmemektedir.

Cevap A 

9. Parçanın ikinci cümlesi “The notion that our 
fate may be connected with the stars is present 
in almost all human cultures”, insanın kaderini 
yıldızların kontrol ettiğine günümüzde hemen 
hemen her toplumun inandığını söylüyor. Cevap 
anahtarında doğru seçenek olarak gösterilen B 
seçeneği ile soru cümlesi bir araya getirilirse, her 
toplumun bu düşüncede olduğu ortaya çıkıyor. 
“Hemen hemen her” demek “her” anlamına gelmez. 
A ve C seçenekleri ise, içerdikleri “the most, much 
importance” iddialı ifadelerinden dolayı B’ye göre 
çok daha yanlıştır. 

Cevap: B 

10. - 12. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Önemli bilgi cümlelerinin çevirisi
1) Teknolojik olarak sürekli gelişen dünyamızda bilim 

adamları gün geçtikçe bize benzeyen robotlar 
yapıyorlar.

2) Sosyal robotlar olarak adlandırılan bu makinalar 
çocukları eğlendirmek, yaşlılara bakmak amacıyla 
kültürümüze girmekteler.

3) Japonya’da kullanılan tedavi amaçlı tasarlanan 
Wakamaru adlı robotlar yaşlılara bakmakta, onlarla 
basit düzeyde iletişim kurmaktadır.

4) Bizi veya bilim adamları bu konuda yeni düşüncelere 
sevk eden şey işte bu gibi bizi anlayan, bizimle ilgilenen 
ve belki de bir gün bizim gibi düşünen robotlar yapma 
dürtüsüdür.

5) Robotların bizi nasıl etkilediği ve onları kültürümüze 
nasıl katacağımız sorularıyla ilgilenen robot etiği bilimi 
ortaya çıkaran dürtü de budur.
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10. Sosyal robotlar hakkında sorulan bu sorunun 
cevabını 2. cümle ve sonrasındaki satırlarda 
bulabiliriz. O bölümü tekrar okuyarak seçeneklere 
baktığımızda o bilgilerin özetinin E seçeneğinde 
olduğunu görüyoruz. Robotlar henüz çocuk bakımı 
yapamadığı için A, “social disturbances=sosyal 
rahatsızlıklar” olumsuz kavram olduğu için B, 
“definitely” iddialı ifade olduğu için C, bu robotlar 
zaten daha şimdiden gerçek oldukları için D yanlıştır.

Cevap: E 

11. Burada metinin ya da yazarının ne yapmaya 
çalıştığı soruluyor. Yazar fikrini genellikle sonlara 
saklar. O nedenle bu sorunun cevabını 5. cümlede 
bulabiliriz. Yazar burada robot-insan ilişkilerini 
inceleyen bir bilim dalından söz ediyor. Bu C 
seçeneğinde söylendiği gibi bizim robot-insan 
ilişkileri konusunda bilincimizi arttırmaya yönelik bir 
girişim. Yani robotları hemen öyle olduğu gibi günlük 
yaşamımıza sokmayalım, diyor. A seçeneği buradaki 
“social problems=sosyal sorunlar” ile B’deki “warn” 
ve “danger” kelimeleri olumsuz kavramlar olduğu 
için, D ve E’deki “more” sözcükleri iddialı ifadeler 
sınıfına girdiği için tüm bu seçenekler elenmektedir.

Cevap: C 

12. “Feel” sözcüğünün anlamını herkes “hissetmek” 
olarak bilir. Ancak bu fiil “that” isim cümlelerinde 
“think” anlamındadır. Basit gibi görünen bu bilgi 
burada önemli çünkü yazarın burada da günümüz 
robotları hakkındaki düşüncesi soruluyor. O 
nedenle yine parçanın ikinci yarısına bakacağız. 4. 
cümlenin ikinci kısmındaki bilgi ile son cümledeki 
“robotethics” bilimi hakkında söylenilenlerin karşılığı 
bu kez A seçeneğinde bulunuyor. Robot-insan 
ilişkileri, onların kültürümüze dâhil edilmesi sosyal 
konular, yani “social issues”dır. Robotlar henüz 
bizim gibi hissetme duygularına sahip olmadıkları 
için B seçeneği, çocuk veya çok yaşlılar kadar bile 
düşünemedikleri için ise C seçeneği yanlıştır. D ve 
E seçenekleri “many” ve “no more” ifadeleri iddialı 
olduğu için elenmektedirler.

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

Önemli bilgi cümlelerinin çevirisi
1) Tsunamiden etkilenen Tohoku bölgesindeki köy 

ve kasabaların hangilerinin yeniden inşa edileceği 
konusunda kararı başbakanın vermesi gerek.

2) Bölgeden insanların gitmesi, sanayi gücünün 
kalmaması ancak merkezi hükümet yetkilerinin yerel 
hükümete verilmesi ile durdurulabilir.

3) Çünkü merkezi hükümet masa başında formalitelerle 
uğraşıyor, afet bölgesinde olan bitenden haberi yok.

4) Nüfus kaybına uğrayan yerler eli-kolu bağlı oturan 
merkezi hükümeti beklemek yerine güçlerini ve 
bütçelerini birleştirmeli.

5) Afet konusunda Japonya’nın yapacağı en büyük hata, 
tsunami öncesi var olan yerleri aynen inşa etmektir.

6) Japonya’nın bu sorunu aşmak için hala fırsatı vardır. 
Bunu kullanmazsa onlar için ayıp olur.

13. A’daki “any” iddialı ifade çünkü burada Japonya’da 
her türlü felaketi atlatacak derecede iyi donanımlı 
bir ülke deniyor. Buradaki “well” de iddialı ifadedir, 
B’deki “largely”de. Parçada 2. cümle ve sonrasında 
merkezi ve yerel yönetimler arasındaki kopukluktan 
söz edilmişti. O nedenle C de yanlış. 3. cümledeki 
bilgiden D seçeneğindeki bilgiye ulaşabiliriz. 
Merkezi hükümet yardım konusunu yüzüne gözüne 
bulaştırmış. E’deki “all” da iddialı ifadedir.

Cevap: D 

14. Afet bölgelerinde yaşanan nüfus kaçışları konusu 
parçada altını çizdiğimiz iki numaralı cümle ile 
ondan önce gelen cümlede geçmişti. İki numaralı 
cümlede bu sorunun çözüm önerisi vardı; yerel 
yönetimleri güçlendirmek. Bu bilgi E seçeneğinde 
de var. İlk üç seçenekte merkezi hükümet lehine 
bilgiler olduğu için bunlar yanlıştır. Merkezi hükümet 
bu konuda başarısız olmuştur çünkü.

Cevap: E 

15. Bu sorunun da nereden sorulduğu belli. Japonya’nın 
merkezi hükümet ve ekonomisi parçada altı çizili 
ikinci cümleden sonra gelen iki cümlede anlatılıyor. 
Bu bilgiler olumsuz olduğu için seçeneklerde olumsuz 
bilgi veren cümle arayacağız. B seçeneğinde 
vurgulu şekilde yazılmış olan olumsuz yapı “does 
not” bu yüzden hemen göze çarpıyor. Önce onu 
anlam testinden geçirelim. Burada merkezi ve yerel 
yönetimler arasındaki iletişim kopukluğundan söz 
ediliyor. O zaman aradığımız bilgi budur. Diğer dört 
seçenekte da merkezi ekonomi için olumlu bilgiler 
veriliyor.

Cevap: B


