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OKUMA PARÇASI SORULARI

1. - 3. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Paragrafın tam çevirisi
Çin ekonomisi o kadar büyüktür ki ülkenin emlak 
piyasasının hala ergenlik çağında olduğunun unutulması 
kolaydır. Yirmi yıl önce çoğu şehir sakini, devlete 
ait işverenlerinin sağladığı temel, eski konaklama 
birimlerinde yaşıyordu. O günden bu yana, ev sahipliği 
kavramı olduğu gibi ev inşaatı da büyük ölçüde gelişti. 
Ancak, pazar ani değişiklikler yaşıyor ve fiyatlar birçok 
şehirde düşüyor. Bu, yerel harcamalarının beşte 
dördünü gerçekleştiren ancak gelir vergilerinin yalnızca 
yarısını alan yerel yönetimler üzerinde bir etki yaratıyor. 
Aradaki farkı telafi etmeye yardım etmek için çiftçilerin 
topraklarını satın alıp müteahhitlere satmaya çalışıyorlar. 
Ancak müteahhitler zor durumda oldukları için arazi 
talepleri azalmakta ve yerel yönetimler daha az para 
kazanmaktadır. Diğer ülkelerde, yerel yönetimler ev 
vergileri ile para topluyor, ancak Çin’de bu hassas bir 
konudur. İnsanlar, çok az yarar sağlayan bir devlet için 
çok fazla vergi ödemesi yaptıklarını düşünüyorlar.

1. Çin’de yakın zaman kadar şehir sakinleri, diye 
başlayan bu sorunun cevabının ikinci cümlede 
olduğu hemen anlaşılıyor. Oradaki “accomadation 
provided by their state-owned employer.”, ifadesine 
göre hemen hemen aynı kelimelerle yazılmış E 
seçeneği doğru olmaktadır.

Cevap: E 

2. Bu soruda da ne istendiği çok açık. Yerel 
hükümetlerin çektiği sıkıntılardan biri soruluyor. 
Paragrafın ortalarında which ve but bağlaçları ile 
“four-fifths” ve “half” sayısal bilgilerinin verildiği 
cümlede gelirlerinin az giderlerinin çok olduğu 
anlatılıyor. Bu nedenle de köylülerden toprak alıp 
inşaatçılara satma işine kalkışmışlar. Bu soruna D 
seçeneğinde değiniliyor. B’deki “cheaper” ile C’deki 
“little” iddialı ifadelerdir.

Cevap: D 

3. Çin’de emlak vergisini arttırmanın neden zor olduğu 
soruluyor. Bu son cümlede anlatılmıştı. Hükümetten 
çok yardım almadıklarını düşünen halk vergi vermek 
istemiyormuş. Bu bilgi C seçeneğinde de var. A’daki 
ve E’deki “more” ve D’deki “only” sözcükleri iddialı 
ifade olduğu için bu seçenekler elenir.

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

Önemli cümlelerin çevirileri
1) Kitty Genovese 1964’te NewYork’ta evinin önünde 

öldürülürken en az 38 komşusu imdat çığlıklarını 
duymasına rağmen ne yardıma koştu ne de polis 
çağırdı.

2) Bu durum Amerikan halkını korkuttu. Uzmanlar bu 
duruma “yoldan geçen ilgisizliği” tanımlaması yaptılar.

3) Ancak insanları müdahale etmekten alıkoyan sadece 
ilgisizlik olamazdı.

4) Müdahale etmek fiziksel zarar doğurabilir. Mahkemede 
şahitlik yapmak zorunda kalınabilir. Acil durumlar 
ani kararlar almayı gerektirebilir ki çok azımız bunu 
yapabilir. Son olarak yanlış bir anlamadan dolayı aptal 
durumuna düşme riski de var.

5) Uzmanlara göre böyle bir duruma düşmek hiç te 
imrenilecek bir durum değil, diyor.

6) Aslında böyle bir duruma müdahale edilmesi bile 
şaşırtıcıdır.

4. Burada uzmanların bu olayı nasıl tanımladığı 
soruluyor. Bu 2. cümlede tırnak içinde bir ifadeyle 
tanımlanmıştı; yoldan geçen ilgisizliği. Aynı ifadeyi 
bu kez tırnak içinde olmadan E’de görüyoruz. 
Herhalde ÖSYM tarihinin en kolay paragraf sorudur 
bu.

Cevap: E 

5. Böyle başlayan sorularda parçada açık-seçik 
anlatılan bir şey değil, anlatılanlardan dolaylı olarak 
yapacağımız bir çıkarım sorulmaktadır. Bu durumda 
seçenekleri sırasıyla okuruz. A’daki “whenever”, 
B’deki “all”, E’deki “most” iddialı ifadeler olduğu 
için bu seçenekleri şimdilik bir kenara bırakalım. 
C seçeneğinde Amerikan halkı acil durumlarda 
müdahale etmeyi sever, diyor. Parçada bunun tam 
tersi anlatılıyor. D’de ise 4. cümlede anlatılanların 
özeti var. İnsanların acil bir durumda müdahale 
etmemesinin pek çok sebebi varmış.

Cevap: D 
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6. Şimdi ise bu sebeplerden biri soruluyor. A’daki 
“too”, B’deki “distrust”, D’deki “fear of the police” 
olumsuz kavramlar olduğu için bu seçenekler 
elenir. Fiziksel zarar görme ihtimali E seçeneğinin 
doğru olduğunu gösteriyor. 4. cümlede anlatılan ilk 
sebep budur. C seçeneğide doğru gibi görünüyor. 
Buradaki “horror-korku” kelimesi ilk sebepten söz 
edilirken kullanılan “deterrent-caydırıcı” sözcüğünü, 
“surprise” kelimesi ise üçüncü sebebin anlatıldığı 
cümledeki “unpredictable” sıfatını çağrıştırıyor. Bu 
yüzden C’nin yanlış olduğunu ileri sürmek biraz 
zor. E seçeneği, cevabı daha doğrudan verdiği için 
daha doğru olarak kabul edilebilir. Soruda “clear”, 
“obvious” sıfatları veya “understand” fiili olsaydı 
belki C doğru olurdu.

Cevap: E 

7. - 9. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Önemli cümlelerin çevirisi
1) Amsterdam’da 1944 yılının açlık kışı sırasında 

20.000 kişi öldü. Soğuk yüzünden terk edilmiş evlerin 
doğramaları ile kentteki ağaçlar yakıldı.

2) II. Dünya Savaşı’ndan sonra modern mimari 
Avrupa’da yeni bir tar yaratma fırsatı yakaladı, ama 
bunu değerlendiremedi.

3) Çünkü mekanistik bir yaklaşım uyguladığı için 
başarısız oldu. Bunu ilk eleştirenlerden biri Hollandalı 
genç mimar Aldo van Eyck’ti.

4) Bütün Avrupa’da inşa edilen kentler, yerleşim yerleri 
beğenilmediği için şiddete, bakımsızlığa mahkûm 
edildi ve terk edildi.

5) Aldo van Eyck bunu önceden görmüştü. Amsterdam 
Bayındırlık Müdürlüğü’nde işe başladığına yaptığı bir 
oyun parkı, onun toplumun ihtiyaçlarını, toplumsal 
kaynaşmayı ön plana çıkaran mimari anlayışını 
yansıtıyordu. 

7. 1940’ların sonunda Avrupa niye tekrar inşa edilme 
ihtiyacı içindeydi, diye soran bu soruyu cevaplamak 
için değil parçayı anlamak, okumak bile gerekmezdi. 
Biraz akıl yürütme ile A seçeneğinin doğru olduğu 
kolaylıkla görülebilirdi.

Cevap: A 
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8. Sorudaki boşluğa II. Dünya Savaşı’ndan sonra 
modern mimarinin eline geçen yeni bir stil yaratma 
fırsatından söz eden bir ifade gelecek çünkü 
boşluktan sonraki “it” modern mimariyi niteliyor. 
Aynı şey 5. cümlede de var. Modern mimari bu 
fırsatı kullanamamış. A’daki öznenin modern 
mimariyle ilgisi yok. B’de ise hem aradığımız özne 
hem de bilgi var. Doğru seçeneğin bu olduğundan 
iyice emin olmak için kalan seçenekleri da hızla 
okuyalım. C’deki “greatly”, D’deki “major” iddialı 
ifadeler. E’deki bilgi parçaya göre doğru ama 
sorudaki boşluğa gelebilecek bir bilgi değil. O 
nedenle iyi bir çeldirici olmuş.

Cevap: B 

9. II. Dünya Savaşı’nda sonra inşa edilen yerleşim 
yerleri ve kentlerle ilgili bir soru bu. 5. cümleye 
göre bu binalar mekanistik yaklaşımla yapıldıkları 
için beğenilmemişler, bakım-onarım görmemişler 
ve terk edilmişler. O zaman seçeneklerde olumsuz 
bilgi veren bir cümle arayalım. Bu yalnızca D 
seçeneğinde var. Diğerleri hem olumlu hem de 
iddialı ifadelerinden dolayı abartılı bilgi içeriyorlar. 
A’daki “very talented”, B’deki “immediately”, C’deki 
“most” sözcükleri iddialı olduğu için bu seçenekler 
eleniyor. Eyck oyun alanını yalnızca Amsterdam’da 
yaptığı için E de doğru değil.

Cevap: D 

10. - 12. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Paragrafın özet çevirisi
Burada yakın zamana kadar futbolun küreşelleşmenin 
bir örneği olmadığı söyleniyor. Bunun sebebi olarak ta 
Avrupa liglerinde yabancı oyuncu oynatma sınırlaması 
gösteriliyor. Bu durum, 1995’te Avrupa Mahkemesi bu 
uygulamayı anayasaya aykırı bulduğu için değişmeye 
başladı. Şimdi yabancı oyuncular için Avrupa’da serbest 
dolaşım söz konusu. Bir takımda başarılı oyuncuların 
çoğunun yabancı olması artık olağan bir durumdur.
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10. Burada eski kısıtlamalarla ilgili olarak dolaylı bir 
bilginin istendiği bir soru var. Çünkü sorunun fiili 
“understand”. O zaman seçenekleri dikkatlice 
okuyoruz. Soruda kotalardan söz edildiği için 
seçeneklerde olumsuz bir bilgi arayacağız. C 
hariç tüm cümleler olumlu. Ayrıca A’daki “more”, 
B’deki “many” iddialı ifadedir. C’de bu kısıtlamalar 
uluslararası kulüp futbolunda kapalı bir pazar 
oluşturdu, deniyor. Aradığımız olumsuz bilgi bu. 
Ancak bu bilgiye parçadaki diğer bilgiler yardımıyla 
ve çıkarımla ulaşılıyor.

Cevap: C 

11. Burada, parçada futbolun küreselleşmesi ile ilgili bir 
örnek soruluyor. Bu takımlardaki yabancı oyuncu 
çokluğudur ve parçanın sonuç cümlesinde de 
geçmektedir. Seçeneklerde ise hemen A’da var. 
Mahkemenin aldığı karar küreselleşmeye örnek 
değildi ama ön ayak oldu sadece. O nedenle B 
yanlış. C’deki “many”, D’deki “more” iddialı ifadeler. 
E’de ise futbol takımlarının sayısının artmasından 
söz ediliyor ama parçada böyle bir bilgi yok.

Cevap: A 

12. Burada 1995 yılında mahkemenin aldığı kararla ilgili 
bir soru var. Bu karar yeni bir anayasa oluşturmadığı 
için A yanlış. B’deki “complete” ve D’deki “every” 
sözcükleri iddialı ifadeler olduğu için bu seçenekler 
elenir. E’de mahkemenin yabancı oyuncuları 
sırf yabancı oldukları için transfer edilmemesini 
yasaklamış olduğu söyleniyor. Bu parçada “1995, 
when” ifadesinden sonra anlatılmıştı.

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

Önemli cümlelerin çevirileri
1) Bilimsel gelişmeler rağmen insanlar 1990’lerde yine 

de akıl hastanelerinden ve hastalarından korkuyordu.

2) Kendi de 3 yıl akıl hastanelerinde yatmış olan Clifford 
Beers halkı bu konuda eğitme görevini üstlendi.

3) 1908’de yazdığı ve kendi deneyimlerini anlattığı kitap 
çok beğenildi. 

4) Halkı akıl sağlığı konusunda eğitmek için çok çalıştı ve 
Ulusal Akıl Sağlığı Birliğini kurdu.

5) Bu kuruluşun başlattığı akıl sağlığı hareketi, akıl 
hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi için yardımcı olan 
çocuk rehberliği klinikleri ve zihin sağlığı ocaklarını 
kurdu.

13. Clifford Beers’in kitabı hakkında sorulan bir soru 
bu. A ve C olumsuz cümle, B’deki “better” ile D’deki 
“little” iddialı ifadeler. 3. cümledeki “which” sıfat 
cümlesi kitabın halk arasında çok ilgi uyandırdığını 
söylüyor. Buradaki “considerable-önemli, kayda 
değer” sözcüğünden dolayı E seçeneğindeki “more” 
iddialı ifade değil, bilakis doğru seçeneği  gösteren 
sözcük oluyor.

Cevap: E 

14. Burada 1900’lerde insanların akıl hastalarından niye 
korktuğu soruluyor. Bu sorunun cevabı olumsuz bir 
cümle ile verilmeli çünkü “due to” gibi sebep bildiren 
bağlaçlar genellikle iki olumsuz cümleyi bağlıyor. 
Böyle bilgi ilk iki seçenekte var. Ancak korkunun 
kaynağı A seçeneğinde gösteriliyor; akıl hastalığı 
konusundaki bilgi eksikliği.

Cevap: A 

15. Beers’ın halkı akıl sağlığı konusunda eğitim 
konusundaki isteğinin nereden kaynaklandığı 
soruluyor bu soruda. Parçada altı çizilen 2.cümlede 
bu sebep, kendisinin de 3 yıl akıl hastanelerinde 
yatmış olması olarak belirtilmişti. Aynı bilgi B 
seçeneğinde var. Unutmayın, parçada verilen 
sayısal bilgiler soruları hazırlayan hocalarımız 
tarafından çok sıklıkla soru malzemesi olarak 
kullanılmaktadır.

Cevap: B


