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OKUMA PARÇASI SORULARI

1. - 3. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Önemli bilgi cümlelerinin çevirisi
Bu parçada insana yapılan yatırımın (teknik olarak) diğer 
alanlara yapılan yatırımdan farklı olmadığı anlatılıyor.
1) Bir binaya yatırım yaptığınızda bir getiri beklersiniz. 

İnsana yapılan yatırım da böyledir.

2) Erken hayata atılıp para kazanmaya başlamaktansa 
okumaya devam ederseniz ileride daha fazla para 
kazanacağınız daha ilginç bir işiniz olur.

3) Okurken çalışmadığınız için gelir kaybına uğrasanız 
bile iyi eğitim aldıktan sonra (bu eğitim sayesinde) 
kazanacağınız fazladan gelir bu kaybı telafi edecektir.

4) Bir bireyin para kazanma kapasitesi doğuşsal özellikler 
olan güçlülük, yakışıklılık, koordinasyon (gücü) ve 
zekâ açıklığı ile de ilgilidir.

5) Ancak insan sermayesine eğitim yoluyla yapılacak 
yeni ilaveler bu doğuşsal özelliklerden daha önemlidir.

1. Bireyler eğer daha fazla insan sermayesi kazanırsa, 
diye başlayan bu soruyu ikinci cümledeki bilgi 
tamamlar. Bu bilgi seçeneklerden B’de bulunuyor. 
Böyle bireyler gelecekte daha fazla para kazanırlar. 
Normal koşullarda bu seçenekteki “more” u iddialı 
ifade olarak kabul ediyoruz. Ama sorunun alındığı 
cümlede iki tane birden “more” olunca iddialılık 
durumu ortadan kalkıyor. O nedenle parçayı 
okurken altını çizdiğimiz önemli bilgi cümlelerinde 
seçeneklerde iddialı ifade olarak kabul ettiğimiz 
sözcükler varsa bunları daire içine almakta yarar 
vardır. C’deki ve E’deki“more” sözcükleri iddialı 
ifade, D’deki unimportant” olumsuz kavram olduğu 
için bu seçenekler yanlıştır.

Cevap: B 

2. Parçada ileri sürülen bir iddia soruluyor. O zaman 
bunu yazar yapmıştır. Yazar fikirlerini parçanın 
neresinde beyan ediyordu? Sonlarında. O zaman 
seçenekleri okumaya başlamadan önce son 
cümleleri bir daha okuyalım. Oradaki bilgiler 
A seçeneğinde de görüyoruz. Eğitim yoluyla 
kazanılan insan sermayesi doğuştan kazanılandan 
daha önemlidir. Son cümlede de “more” olduğu için 
bu seçenekteki “more”u da normal karşılıyoruz.

Cevap: A 

3. Bu sorunun da parçanın neresinden sorulduğu 
kolayca anlaşılıyor. Yine son iki cümleye bakacağız. 
Buradaki bilgilerle E seçeneğindekiler birbirini 
tutuyor. Kişini üretim potansiyelini hem doğuştan 
getirdiği hem de sonradan eğitim yoluyla kazandığı 
insan sermayesi, birikimi belirliyor. 

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

Paragrafın özet çevirisi
Yenilenebilir enerji konusunda çekilen sıkıntıları görmek 
istiyorsan Danimarka’nın yaşadıklarında bakabilirsin. Bu 
ülke rüzgârın çok olduğu ama elektriğe talebin az olduğu 
dönemde komşularına üretim fazlası elektriği ucuza 
satmakta, talebin çok üretimin az olduğu dönemlerde 
ise çok daha pahalıya almak zorunda kalmaktadır. 
Benzer bir durum Teksas’ta da yaşanmaktadır. Aslında 
rüzgâr ve güneş enerjisi bölgenin tüm elektrik ihtiyacını 
karşılayabilir ama olumsuz koşullardan dolayı ancak %20
’sini üretebilmektedir. Bu yüzden ihtiyaç duyulan şey, 
rüzgâr ve güneş azken kullanılabilsin diye üretilen enerjiyi 
depolayabilecek ucuz ve etkili yöntemler geliştirmektir.

4. Bu soruda, sorudan ne istediği net şekilde 
anlaşılmıyor. Bu durumda seçenekleri sırasıyla 
okuyalım. A’daki “all” ile D’deki “a lot of” iddialı 
ifadeler. İkinci cümleye göre B yanlış, çünkü 
Danimarka komşularından elektriği pahalıya alıyor. 
C’de Danimarka’nın rüzgâr enerjisi üretiminde 
sıkıntı (drawbacks) çektiği anlatılıyor. İkinci cümle 
içinde bu da anlatılıyor. O zaman kalan seçeneği 
okumaya gerek yok.

Cevap: C 

5. Parçanın ilk cümlesi onun konusunu belirtir. Bu 
cümleye bakarsak A seçeneğindeki başlığın 
uygun olacağı anlaşılıyor; yenilenebilir enerji 
kullanımındaki sorunlar.

Cevap: A 

6. Her parça için sorulan üç soru, genellikle parçanın 
giriş, gelişme sonuç bölümünden birer tane olmak 
üzere sorulur. İlk iki soru ilk iki kısımdandı. Son 
sorunun cevabını sonuç cümlesinde arayacağız. 
Bunda emin olmamızı sorunun kendi sağlıyor; çünkü 
ilk sorunun aksine bu soruda bizden ne istendiği 
apaçık ortada. Yenilenebilir enerji üretiminde çekilen 
sıkıntıları ortadan kaldırmak için ne yapılabileceği 
soruluyor. Bu, paragrafın son cümlesinde anlatılıyor. 
Üretim fazlası elektriğin depolanmasını sağlayacak 
yeni ve etkili sistemlerin geliştirilmesi gerekiyormuş. 
Bu, D seçeneğinde de anlatılıyor.

A seçeneği iklim kontrol edilemeyeceği için, B’deki 
“more” iddialı ifade olduğu için, C’de sözü edilen 
gerçekçi yeni alternatif kaynakların araştırılması 
parçada geçmediği için, E ise insanların evlerinde 
enerji üretmesi pek mümkün olmadığı için yanlıştır.

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

Paragrafın tam çevirisi
Sabah erken saatlerde Sultanahmet sokakları, kendim 
için hazırladığım yalnız seyahat etmek, İstanbul’un 
manzaralarını ve seslerini defterlerimde toplamak görevi 
için mükemmel görünüyordu. Herhangi bir yolculuğun ilk 
hatası elbette planlar yapmaktır. Birkaç yüz metre kadar 
Sultanahmet Camisi’ne doğru yürüdüm. Sultanahmet’teki 
her şey - yani İstanbul’un belli başlı tüm cazibe merkezleri 
- kısa bir yürüyüş mesafesindedir ve Sultanahmet Camii 
gözünüzden kaçmaz. Büyük kubbesi Sultanahmet’in 
en üst noktasında yer almaktadır. İstanbul yedi tepede 
inşa edilmiş olup, her tepe bir camiye verilmiştir. Büyük 
bir tur otobüsü cadde boyunca yavaşça ilerledi caminin 
yakınındaki bir otelin dışında durdu. Otel mavi boyalıydı 
ve belli ki adını Sultanahmet Camii›nden alıyordu. İronik 
olarak, cami kendisi mavi değildir, en azından dışarısı 
değildir. İsmini, kubbe içini örten mavi İznik çinilerinden 
alır. Bir grup yaşlı Avustralyalı otobüsten çıktı. Onlara 
gülümsedim. O düzenli turist kalabalığının parçası 
olmadığım için mutlu oldum ve yürümeye devam ettim.

7. Ne istediği belli olmayan bu soruda seçenekleri 
sırayla okuyarak parçada anlatılan bir bilgi ulaşmaya 
çalışacağız. A seçeneği olumsuz bir cümle içeriyor. 
B’deki bilgi parçada yok. C’deki “full”, D’deki “more” 
iddialı ifadeler olduğu için tüm bu seçenekler elenir. 
İkinci cümledeki bilgiye göre E seçeneği doğrudur. 
Buradaki “all” iddialı değil çünkü yaklaşık anlamına 
gelen “nearly” onun iddiasını yumuşatıyor. Bu bilgi 
parçanın “Everything in Sultanahmet ‒ which is to 
say almost all the obvious attractions of Istanbul ‒ is 
within a short walk”, cümlesinde de var.

Cevap: E 

8. Bu soruda parçadan yazarla ilgili olarak bir çıkarım 
yapmamız isteniyor. A seçeneği, yazar yalnız 
gezmeyi sevdiği için, B seçeneğindeki “strange” 
ile D seçeneğindeki “negative” sözcükleri olumsuz 
kavramlar olduğu için ve E seçeneğide parçada 
Sultanahmet camisi ile ilgili “sembolik” tanımlaması 
yapılmadığı için elenmektedir. Yazarın orada hoş bir 
vakit geçirdiğini söyleyen C seçeneği doğrudur.

Cevap: C 
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9. Yine üstü kapalı bir soru. “Understood” fiilinde 
çıkarım yoluyla ulaşabileceğimiz bir şey sorulduğu 
anlaşılıyor. A seçeneğinde otelin adını Sultanahmet 
camisinden aldığı söyleniyor. Bundan üçüncü 
cümleden sonra gelen “The hotel was painted blue 
and benefits from the name of the Blue Mosque.”, 
cümlesinde de söz edilmişti. Doğru cevap budur 
o zaman. Zaten D ve E seçeneklerindeki “most” 
iddialı ifade, B’deki “force-zorlamak” olumsuz 
kavram olduğu için bu seçenekler eleniyor. C’de ise 
dördüncü cümledeki bilginin aksine Sultanahmet 
camisinin “mavi” adını dış görünüşünden aldığı 
söyleniyor.

Cevap: A 

10. - 12. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Paragrafın tam çevirisi 
İlk otomobil 19. Yüzyılın sonlarında İngiliz yollarına 
çıktığında alışılmadık bir güvenlik özelliğine sahiplerdi. 
Her «atsız araba”, diğer yol kullanıcılarını aracın 
yaklaşımını uyarmak için önünde yürüyen bir adam 
tarafından yönlendirilirdi. “Kırmızı bayrak yasaları” olarak 
bilinen bu erken önlemler, şimdi gülünç görünüyor. 
Bununla birlikte, gelecek kuşaklar mevcut güvenlik 
tedbirlerine de aynı şekilde bakabilir. Nevada eyaletinde 
hükümet, kendi kendine çalışan araçların yollarına 
çıkmasına izin verecek bir dizi yönetmelik taslağı 
hazırlamaya başladı. Bu arabalar, diğer araçların tam 
olarak nerede olduğunu ve ne kadar hızlı hareket 
ettiğini belirleyen teknolojik avantajlara sahip olacak. 
Kendi kendine sürüş otomobillerinin tanıtımı, zamandan 
ve yakıttan tasarruf ettiklerini ve trafik sıkışıklığını 
azaltacaklarını düşünüyor. Bu otomobiller gerçek olursa, 
yollarda insan sürücü sayısında önemli bir düşüş olabilir. 
Kendileri sürme zevkini hâlâ isteyen insanlar bir gün diğer 
yol kullanıcılarını böyle tehlikeli bir faaliyette bulundukları 
konusunda uyarmak zorunda kalacaklar. İnsanlar kırmızı 
bayrakları yeniden kullanmayı düşünebilirler.
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10. Bu soruda yazarın düşüncesi sorulmuş. Bu bilgi 
genellikle parçanın sonuna doğru verilir. Bu sorunun 
cevabı o nedenle sonlardaki “If these cars become 
a reality, there may be a dramatic decrease in 
human drivers on the roads.” cümledeki bilgi oluyor. 
İngilizlerle Amerikalıları karşılaştıran bir cümle yok 
parçada. O nedenle A elenir. C’deki “heavily” iddialı 
ifade olduğu için, D’deki “insufficient” olumsuz 
kavram olduğu için bu seçenekler da yanlıştır. 
Nevada’da sürücüsüz otomobillere uygulanacak 
kuralların başarılı olması durumunda başka ülkeler 
bunları örnek alabilir ama yazar parçada böyle bir 
ihtimalden söz etmedi. 

Cevap: B 

11. Parçadan ne sonuç çıkarılabileceği soruluyor. 
Seçenekleri sırayla okuyalım. A’daki “more”, 
B’deki “need to”, E’deki “no one” iddialı ifadeler 
olduğu için bu cümleleri bir kenara bırakalım. Yeni 
teknoloji arabaların pahalı olacakları konusunda 
bir şey söylenmedi. Fazladan trafiği algılamak için 
kullanılacak kameraların olduğunu söylendi. Bu da 
fiyatlarını çok arttırmaz herhalde. C’deki ifade doğru, 
çünkü bu araçların savunucularına göre sürücüsüz 
araçlar benzin, zaman tasarrufu, daha az trafik 
sıkışıklığı gibi 2-3 tane avantaja sahip olacakmış.

Cevap: C 

12. Yine bir çıkarım sorusu. Seçenekleri okuyalım. 
A’da söylenenin aksine eskiden kırmızı bayrak, 
yayanın değil otomobilin geldiğine dikkat çekmek 
için kullanılırdı. B’deki “equipment-ekipman” dan 
parçada söz edilmedi. C’deki “inspire-esinlenme” 
ye de yer verilmedi. D seçeneği olumsuz cümle. Bu 
nedenlerden dolayı bu seçenekler elenir. Trafikte 
pek çok sürücüsüz araç varken bazı sürücülerin 
arada bir aracını kendi sürmek istemesi, sondan 
ikinci cümlede ve E seçeneğinde söylendiği gibi 
tehlike yaratabilir.

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

Paragrafın tam çevirisi
Halk dansı, bir koreograf veya öğretmen tarafından 
yaratılmaktan ziyade geleneksel bir topluluk içinde 
geliştirilen her türlü dansa atıfta bulunan bir terimdir. 
Adımlar ve figürler bir nesilden diğerine geçerek, bir 
değişim sürecine uğruyor. Birçok halk dansının kökeni 
ritüellerdir ve o dansları eden toplumun karakterini 
ifade eder. Halk dansı terimi, 18. yüzyılda “köylü” dans 
formlarını üst sınıflarınkinden ayırt etmek için oluşturuldu, 
fakat bu ayrım, balo salonu danslarının ilk olarak ayrı 
formlar olarak ortaya çıkmaya başladığı 15. yüzyıla kadar 
uzanıyor. Kentleşme ve demografik değişim ile, pek 
çok Batılı ülke, 20. yüzyıl boyunca, çoğunlukla uzman 
halk dansı grupları aracılığıyla, yeniden keşfetmeye ve 
korumaya çalışsa da, birçok halk dansı türü kaybolmuştur.

13. Parçada ilk iki cümlede anlatılanlara ve B seçeneğine 
göre halk dansı geleneksel toplumlarda hayata 
başladı. Halk dansları için modern koreografların 
yaratılarıdır, diyen A; yaratıldığından beri aynı kaldı, 
diyen C; tekrarlayan adımlar ve figürleri var, diyen 
D ve coğrafi koşullara bağlıdır, diyen E seçenekleri 
yanlış olmaktadır.

Cevap: B 

14. Parçada ifade edildiği gibi, diye başlayan bu soruda 
halk danslarıyla ilgili bir bilgi, sorudaki özneyi 
tamamlar. A seçeneğinde bu dansların kaynağı 
anlatılıyor. Bu bilgi 18. ve 15. Yüzyıllar sayısal bilgisi 
ile “But” bağlacı olduğu için ilk okuma sırasında altı 
çizilen cümlede de vardı. O zaman doğru seçenek 
budur. Bu danslar dini inançlarla ilgili olmadığı için 
B, var olan dans biçimlerini şekillendirmediği için 
C, 15. yüzyılda ortaya çıktığı için D, balo danslarını 
etkilemediği için de E seçeneği yanlıştır.

Cevap: A 

15. Parçadan anlaşılıyor ki, diye başlayan bu soruyu 
cevaplamak için de seçenekleri sırasıyla teker teker 
okuyacağız. Kentleşme bu dansların unutulmasına 
yol açtığı için A, 20. yüzyılda yeni halk dansları 
keşfedilmediği için B, “little” sözcüğü olumsuz 
kavram olduğu için C, “always” iddialı ifade olduğu 
için D seçeneği elenir. Bu durumda son cümlede 
de söylendiği gibi kentleşme yüzünden bazı halk 
danslarının kaybolduğunu belirten E seçeneği 
doğru seçenek olmaktadır. 

Cevap: E


