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OKUMA PARÇASI SORULARI

1. - 3. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Paragrafın özet çevirisi
Burada Sicilya’daki tarihi Argegento kasabasında, yasak 
olmasına ve her yıl yıkılmasına rağmen tekrar inşa 
edilen gecekonduların yarattığı sorunundan söz ediliyor. 
Ruhsatları olmadığı için su, çöp ve kanalizasyon hizmeti 
alamayan bu gece kondular, hem bu nedenle denizi 
kirletiyorlarmış, hem imar yasasına aykırı olarak deniz 
kıyısındaki tehlikeli kayalıklara inşa ediliyorlarmış, hem 
de tarihi kentin manzarasını bozuyorlarmış.

1. Bu soruda kanalizasyonun denize, çöplerin yollara 
dökülmesi neyin örneğidir, diye bir soru soruluyor. 
Soruda “clear” sıfatı olduğu için parçada verilen 
cümlelerden çıkarabileceğimiz bir bilgi arayalım. 
Yapılanlar olumlu bir davranış olmadığı için 
seçeneklerde olumsuz bir bilgi arayacağız. A, B 
ve D’de olumsuz bir şey yok. B’deki “compliance” 
uyum D’deki “beautification” güzelleştirme demektir. 
C’deki “unsanitary-sağlıksız” kelimesi aradığımız 
bilginin bu cümlede olduğunu gösteriyor. Yapılanlar 
belki de kısmen de olsa İtalyan devletini protesto 
için yapılıyordur, ama bunu bilemeyiz. E seçeneği 
olumsuz olmasına rağmen o nedenle yanlış.

Cevap: C 

2. Burada kasabadaki inşaat yasağı hakkında bir 
soru var. Bu yasa çerçevesinde yıkılan evler tekrar 
tekrar yapıldığı için A ve C yanlış, B doğrudur. A ve 
C’deki “no” sözcükleri zaten iddialı ifadedir. D’deki 
“destruction-yıkım” ile E’deki “strict-katı” olumsuz 
kavramlardır.

Cevap: B 

3. Belediyenin tarihi kent civarına yeni ev yapılmasını 
niye istemediği soruluyor burada. Fiil “infer” olduğu 
için yine verilmiş olan bilgilerden çıkarım yoluyla 
ulaşılabilecek bir şey soruluyor. Yerel yönetim araziyi 
kendi personeline ev inşa etmek için kullanmak 
istiyor, diyen A yanlış. B’deki “cannot”, C’deki “no”, 
E’deki “several-pek çok” sözcükleri iddialı ifadedir. 
D seçeneği doğru çünkü yeni evler tarihi dokuyu ve 
manzarayı bozmaktadır.

Cevap: D 

ÇÖZÜM - 8
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4. - 6. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Önemli cümlelerin çevirileri
1) Amerikan okullarının daha iyi eğitim vermesi için daha 

fazla zamana ihtiyacı var.

2) Günlük 6 saatlik eğitimin çoğu akademik olmayan 
derslere ayrılıyor.

3) Amerikalı çocuklar akademik derslere Japon, Fransız 
veya Alman çocukların harcadığının yarısından daha 
az zaman harcamaktadır.

4) Anne-babalar ve öğrencilerden tepki geldiği için 
akademik olmayan dersleri azaltamıyorlar ama ders 
saatini arttırmanın kolay ve ucuz bir yolu var; ilave 
ödev vermek.

5) Küçük öğrencilerde pek işe yaramayan ödev vermenin, 
büyüklerde de ne kadar başarılı olacağını kestirmek 
zordur.

4. Bu soruda Amerikan eğitim sistemi ile ilgili bilgi 
isteniyor. A’dali “little-çok az” ve E’deki “extensively-
yoğun şekilde” sözcükleri iddialı ifadeler olduğu 
için şimdilik bunları bir kenara bırakıyoruz. 
Parçada eğitim sisteminin denetlendiğine dair bir 
şey söylenmediği için B yanlış. C’de akademik 
konulara fazla yer verilmiyor, deniyor. İki ve 
üçüncü cümlelerde verilen bilgiler bunu doğruluyor. 
Genellikle normalde olumsuz seçenekler yanlış olur 
ama burada sorunun parçada alındığı bilgilerde 
de olumsuzluk olduğu için bu seçenek doğrudur. 
Çünkü 4.cümlede “less than”, deniyor. D’de ise ABD 
eğitim sistemi için dünyadakilere benzer şekilde 
işliyor deniyor.

Cevap: C 

5. Sorunun parçanın neresinden sorulduğunu gösteren 
sorular işimizi çok kolaylaştırır. Bu soru 4. cümleden. 
Amerika’da akademik derslere bu ülkelerdekinin 
yarısından bile az zaman ayrılıyormuş. Buna göre E 
seçeneği doğrudur. B’deki “far too long-çok uzun”, 
C’deki “less” ve D’deki “well” iddialı sayılabilecek 
ifadeler. A’da ise akademik ve akademik olmayan 
derslere kabaca aynı süre ayrılıyor, deniyor. 
Parçada böyle bir şey söylenmiyor.

Cevap: E 
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6. Bir günde yapılan ders sayısının arttırılması 
konusunu soran bu sorunun cevabının da parçada 
yeri belli; altını çizdiğimiz 3 ve 4. cümlelerin 
arasındaki cümle. Buna göre hem öğrenciler 
hem de anne-babalar bunu istemiyormuş. Bu 
B seçeneğinde de söyleniyor. Ancak orada 
yalnızca “brings complaints-şikayetler doğuruyor” 
denmesine rağmen bu seçenekte “much discontent-
çok memnuniyetsizlik” ifadesi kullanılmış. Buradaki 
“much” fazla olmuş. İlk bakışta iddialı ifade gibi 
görünüyor. 

A seçeneği olumsuz cümle olduğundan, C’deki 
“need to”, D’deki onun eş anlamlısı “should” ve 
E’deki “all” iddialı ifadeler olduğu için bu seçenekler 
elenir..

Cevap: B 

7. - 9. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Önemli cümlelerin çevirileri
1) Rönesans döneminde, özellikle 16.yy’da hangi sanatın 

daha üstün olduğunu tartışmak gelenekti ve özellikle 
resim ve heykelcilik karşılaştırılırdı.

2) Yaygın olarak kabul edilen görüş Cellini’ninkiydi. Ona 
göre çizime dayalı sanatlar arası sanatların en iyisi 
heykelcilikti. Çünkü bir eser 8 açıdan iyi olmalıydı.

3) Ona göre heykel ile resim arasındaki ilişki bir cisim ve 
onun gölgesi arasındaki ilişki gibiydi.

4) Leonardo’ya göre ise resim üstündü. Çünkü 
uyandırdığı etkiler açısından daha incelikliydi ve daha 
fazla hayal gücü ve yaratıcılık imkânı sunuyordu.

5) Michaelangelo ise “Amacı aynı olan şeylerin kendileri 
de aynıdır. Bu nedenle resim ile heykelcilik arasında 
fark yoktur. Fark daha fazla çalışma ve daha iyi 
değerlendirme de olabilir.”, diyordu.

7. Son cümlede Michaelangelo’nun resim ve heykelcilik 
tartışmasında tarafsız olduğunu öğrenmiştik. Bu 
soruda bu bilgi soruluyor. A seçeneği olumsuz 
cümle. Elensin. B’deki “humourous- mizahi” sıfatı 
bu tartışma için kullanılabilecek bir değerlendirme 
ölçütü ciddiyetine sahip değil. C’deki “light-hearted-
kaygısız” olumsuz bir kavram. D’de tarafsız, deniyor. 
Bu doğru. E’deki “no-hiç” iddialı ifade olduğu için 
yanlış.

Cevap: D 
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8. Bu soruda Cellini’nin bu konudaki görüşü soruluyor. 
Cellini 2. cümlede söylendiği gibi heykeli ön plana 
çıkarıyordu. Seçeneklerde bu bilgiyi arayalım o 
zaman. A’daki “totally” iddialı ifade. B’deki cümle 
olumsuz yapıda. C’deki “should” ta iddialı. D’deki 
ifadeye göre heykel resme göre daha az çaba 
gerektiriyormuş. Ancak Cellini bunun tam tersini 
söylüyor. Ayrıca “less-daha az” sözcüğü “more” 
gibi iddialı ifade sayılıyor. E’de ise resim heykelden 
daha aşağı konumda çünkü hiçbir somutluğu yok, 
deniyor. Üçüncü cümlede de heykel için ağaç, 
resim için onun gölgesi benzetmesi yapılmıştı. Bu 
seçenekteki “no” o yüzden iddialı ifade sayılmıyor.

Cevap: E 

9. 16. yy’da, diye başlayan bu sorunun cevabının 
ilk cümlede olması gerekir. Çünkü parçada 
yalnızca orada geçiyor. 16.yy’da hangi sanatın 
üstün olduğunu tartışma geleneği vardı. Bu bilgi 
2 seçenekte de var. Buradaki “much” iddialı 
değil çünkü bu bir gelenekmiş. Bir şeyin gelenek 
olabilmesi için çok yaygın olması gerekir. A’daki 
“more highly”, D’deki “most” iddialı ifadeler. 
“Heykelcilerle ressamlar önemli projelerde işbirliği 
yaparlardı”, diyen C, “Leonardo ve Michaelangelo 
rakiplerdi ama birbirlerinin eserlerine hayranlardı”, 
diyen E seçeneği, bu bilgiler parçada geçmediği için 
yanlıştır.

Cevap: B 

10. - 12. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Önemli cümlelerin çevirileri
1) İyi bir sebepten dolayı hükümetler artık yeniliklere 

önem vermeyi öğrendiler.

2) Yenilik Amerika ve İngiltere’deki ekonomik gelişmenin 
yarıdan fazlasını sağlamaktadır.

3) Sonuç olarak ekonomistler, yenilikleri yapanların 
ödüllendirilmesine karar verdiler.

4) Refah, sağlık ve zenginliğin tüm dünyaya yayılmasını 
sağlayan sayısız yeniliğin tümünü bilmek mümkün 
değildir.

5) Ancak yine de kendi alanlarında refah yaratma 
konusunda en fazla katkıyı yapan bir avuç insan ödüle 
layık görüldü.
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10. Sayısız buluş sayesinde ne olmuştu? 4. cümlede 
söylendiği gibi tüm dünyada refah düzeyi artmıştı. 
Bu bilgi D seçeneğinde de var. A ve B seçeneklerinde 
Amerikan ekonomisi hakkında olumsuz bilgiler 
verilmiş. Olumsuz kavramların olduğu seçenekler 
eleniyor. C’de dünya ekonomilerinde sermaye ön 
plana çıktı, deniyor. Parçada böyle bir şey geçmedi. 
E’deki “fewer-daha az” sözcüğü, “more” gibi iddialı 
ifadedir.

Cevap: D 

11. Hükümetlerle ilgili olarak ilk cümlede bir şey 
söylenmişti. O zaman bu sorunun cevabını orada 
bulabiliriz. Seçeneklere sırayla bakalım. A’daki 
“more and more” iddialı ifade. B’de hükümetler 
yeniliği şimdi dikkate alıyorlar, diyor. Bu bilgi giriş 
cümlesindeki ile aynı. O zaman doğru. C yanlış 
çünkü buradaki “main” sözcüğü D’deki “very little” 
ve E’deki “throughout” ile “many” sözcükleri gibi 
iddialı ifade. O nedenle bu seçeneklerdeki cümleler 
yanlış.

Cevap: B 

12. “Çok sayıda buluş yapılmış olmasına rağmen”, 
cümlesini “az sayıda” yapılan bir şeyden söz eden 
bir cümle tamamlar. O nedenle A seçeneğindeki 
“only a few” yapı olarak doğrudur. Çünkü diğer 
seçeneklerde çoğul bir isim yok. B’deki “majority-
çoğunluk” kelimesi zıtlık bağlacından dolayı doğru 
değil. Ayrıca buradaki “unfeasible-elverişsiz”, 
olumsuz bir kavram. C ve E’deki “no” ile D’deki 
“none of them” de iddialı ifadelerdir.

Cevap: A 

13. - 15. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Paragrafın özeti
Burada bir tiyatro oyununu kitaptan okumakla onu 
sahnede izlemek arasındaki önemli farklar anlatılmış. 
Yine özetle, sahnelenen oyun izleyici üzerinde, kitaptaki 
oyunun okuyucu üzerinde bıraktığı etkiden daha fazla etki 
bırakıyormuş. Çünkü aktörlerin yüz ifadeleri ses tonları bu 
etkiyi arttırıyormuş. Bu etki oyunu sahneleyen oyuncuların 
becerisine bağlı olarak daha da artabiliyormuş.
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13. Burada tiyatro oyunun kendisi sahnelenen oyunla 
karşılaştırılıyor. Parçada onun dezavantajlarından 
söz edilmişti. O nedenle seçeneklerde olumsuz bir 
bilgi arayalım. A, B ve C’de olumlu şeyler söylendiği 
için bunları eleyelim. C’deki “no” iddialı ifade olduğu 
için o da yanlış. E’de tiyatro eseri için etkisini yavaş 
yavaş gösterir, diyor. Bu doğru. Sahnelenen tiyatro 
oyunu ise etkisini hemen gösteriyordu.

Cevap: E 

14. Sahnedeki bir oyunun etkisi ile ilgili bir soru 
sorulmuş. Bu son cümlede anlatılmıştı. Aktörlerin 
becerisine bağlı olarak bu etki daha da artıyormuş. 
A’daki “dissappear” olumsuz kavram, B’deki “only” 
ile C’deki “largely” ve E’deki “further- daha da” 
iddialı ifade olduğu için bu seçenekleri eleyelim. 
Geriye son cümledeki “the performance of a play 
by skilled actors, expertly directed” ifadesi ile aynı 
şeyi söyleyen D seçeneği doğru tek seçenek olarak 
kalmaktadır. İyi aktörler ve iyi yönetmen sayesinde 
oyunun etkisi artarmış.

Cevap: D 

15. Yine oyunun sahnelenmesi ile ortaya çıkan etkilerin 
sorulduğu bir soru. Bu seçeneklerde iddialı ifadeler 
bir önceki sorudakinin tersine son seçeneklere 
konmuş. C’deki “much more”, D’deki best” ve 
E’deki “shouldn’t” çok kesin ifadeler olduğu için bu 
seçenekleri bir kenara koyalım. A’da da iddialı gibi 
duran bir ifade var; more closely. O yüzden önce 
B’yi anlam testinden geçirelim. Burada sahnelenen 
oyunun izleyici üzerinde kitaptan okunan oyununki 
kadar bir etkisi vardır, deniyor. Bu yanlış. Çünkü 
bütün parça onun etkisinin daha fazla olduğu 
üzerine. O zaman A’ya bakalım. Burada sahnelenen 
oyun, izleyiciyi daha yakından etki altına alır, 
deniyor. Bu doğru. Çünkü sahnedeki oyun hem 
göze hem de kulağa hitap ettiği için duyuları daha 
fazla etkiler.

Cevap: A


