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OKUMA PARÇASI SORULARI

1. - 3. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Paul Barret’in Amerikalı Müslümanlar hakkında yazdığı 
bir kitabın yayınlanma zamanının ne kadar önemli bir 
döneme denk geldiğini anlatan bu metinde önemli bilgi 
içeren cümleler şunlardır;
1 + 2) Barret 2003’te Müslümanlar hakkında iddialı 

bir kitap yazdığında, (aradan geçen 4 yıla rağmen) 
bu yıl konunun hala bu kadar ilgi çekeceğini kim, 
nerden bilebilirdi ki?

3) Bugünlerde dünyanın dört bir yanında İslamiyet ile 
ilgili çatışmalar yaşanırken okuyucular İslamiyet ve 
inananları hakkında mümkün olduğunca çok bilgiye 
gereksinim duymaktadır.

4) 11 Eylül saldırılarının şüphelileri olarak görülseler 
de Amerikalı Müslümanlar Amerika’nın eski 
asimilasyon politikalarının sonuçlarını gösteren bir 
grup olarak yaşıyorlar.

5) Genel olarak zenginler, iyi eğitimliler, siyasi olarak 
aktifler, iş dünyasında ve mesleklerinde başarılılar.

1. Paragrafın sonuç cümlesindeki (5) ve A 
seçeneğindeki bilgiye bakılarak Barret’in kitabının 
Amerikalı Müslümanlar hakkında güzel şeyler 
yazdığı sonucuna varılır. B “completely”, D “mainly”, 
E “any significant” iddialı ifadelerinden dolayı 
yanlıştır. C’de ise kitabın Müslümanlardan alaycı bir 
şekilde söz ettiği söyleniyor.

Cevap: A 

2. Bu soruyu doğru cevaplamak için paragrafı 
okumamız bile gerekmezdi. Çünkü dünyadaki 
herkes, sözde 11 Eylül saldırılarından sonra 
Amerika’da Müslümanlara nasıl bakıldığını bilir. 
D seçeneğinde de belirtildiği gibi, o dönemde 
Müslümanlar potansiyel tehlike olarak görülüyordu.

Cevap: D 

3. Paragrafta altı çizilen 3. cümlesine kadar verilen 
bilgiler, Barret’in kitabının zamanlamasının ne 
kadar isabetli olduğunu söylüyor. Aradan geçen dört 
yıla rağmen dünyada yaşanan olaylar kitaba olan 
ilgiyi arttırmış. Buna A seçeneğinde de değiniliyor. 
Seçenekler arasında iddialı ifade açısından yalnızca 
“only” ile eş anlamlı “solely” ifadesini taşıyan E 
seçeneği elenebiliyor.

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

Paragrafın çevirisi
Hepimiz diğer ülke insanları hakkında söylenen sözler 
duymuşuzdur. Mesela “Almanlar çok çalışıyor” ve 
“Amerikalılar dost canlısı” olduğu söylenmektedir. Bu tür 
genellemeler ya da basma kalıp tanımlamalar çok kaba 
ve sağduyumuz bize tüm Almanların sıkı çalışmadığını 
ve tüm Amerikalıların dostça olmadığını söyler. Aynı 
zamanda, farklı ülkelerden insanlar farklı özellikler 
paylaştığından bu genellemelerde bazı gerçekler de var 
gibi görünmektedir. Ancak bu kaba ifadelerin kabul ettiği 
şey, farklı ülkelerden insanların farklı kültürlere ve sosyal 
geleneklere sahip olmalarıdır. Bir toplumun kültürü, onun 
geleneklerini, değerlerini, inançlarını, fikirlerini ve ürettiği 
eserleri içerir. Bir toplumun kültüründeki iş, boş zaman, 
refah, kadınların rolü ve eğitimin değeri gibi davranışlara 
karşı tutumlar, başka bir toplumun kültüründe bulunan 
tutum ve değerlerden önemli ölçüde farklı olabilir. Bu, 
farklı ülkelerde siyasete ve politik sisteme yönelik tutumlar 
konusunda da geçerlidir.

4. Parçanın özellikle ikinci ve son kısmında, her ülkenin 
kendine özgü bir kültürü olduğu vurgulanmaktadır. 
Bundan D seçeneğinde de söz edilmektedir. A’daki 
“much”, E’deki “a wide variety”, ifadeleri iddialı 
olduğundan parçaya uymamaktadır. Aslında bu 
soruyu anlamadan da yapabilirdik. Sorudaki “each 
country” ifadesinin Ahmet-He tekniğimize göre 
karşılığı olabilecek “it” sözcüğünü seçeneklerde 
ararsak bunun yalnızca D seçeneğinde “its” olarak 
bulunduğunu görürüz.

Cevap: D 

5. Soruda yazar bir yandan diğer ülkeler hakkında 
genellemeler yapmanın yanıltıcı olabileceğini 
söylerken, öte yandan bu genellemelerin doğru da 
olabileceğini belirtiyor. Bu bilgi parçada altı çizili 
ikinci cümle ile A seçeneğinde de bulunuyor.

Cevap: A 

6. Bu sorudaki “political” sözcüğü, paçanın sonuç 
cümlesinde de geçmişti. Orada siyasetin ve siyasi 
sistemin de ülkeden ülkeye e farklılık gösterebileceği 
söylenmişti. Bu bilgi B seçeneğinde de bulunuyor. 
Sondan bir önceki cümlede aynı farklılık “significant” 
sözcüğü ile nitelenmişti. B seçeneğinde ilk bakışta 
iddialı gibi görünen “greatly” ifadesi bu “significant” 
sözcüğü ile eş anlamlı olduğu için bu seçenek iddialı 
ifade içerdiği için elenmedi. İddialı ifadeler bu bölüm 
sorularında iyi bir yanlış seçenek eleme aracıdır. 
Ancak parçada benzer bir ifade içeren önemli bilgi 
cümlesi varsa bu seçenekler elenmez. 

Cevap: B 



www.pelikanyayinevi.com.tr

ÇÖZÜM - 9
OKUMA PARÇASI SORULARI

7. - 9. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Bu parçada altını önemli bilgilerinden dolayı çizdiğimiz 
cümlelerin anlamları şöyledir;
1) İngilizler, İngiltere’nin bugün dünyada oynadığı rolün 

imparatorluk dönemindeki etkinliğinden kaldığını 
düşünüyor.

2) II. Dünya Savaşı’na dek Britanya dünyanın gelmiş 
geçmiş en büyük imparatorluğu idi.

3) 1920’lerde Dünya nüfusunun beşte biri bu 
imparatorlukta yaşıyordu ama 1940’lar, 1950’ler ve 
1960’larda imparatorluk, sömürgeleri bağımsızlık 
kazandığı için ortadan kalktı.

4) İngiltere artık müttefiklerince bir dünya gücü olarak 
görülmemeye başladı.

5) 40’lı ve 50’li yıllarda Londra, Amerikan liderlerince 
Avrupa’nın başkenti olarak görülürken, 1960’larda 
onun yerini Bonn aldı.

7. Bu soruda II. Dünya Savaşı sonrasında olan bir şey 
soruluyor. Bu konu parçanın orta kısmında altını 
çizdiğimiz dördüncü cümlede geçiyor. Parçalardaki 
sayısal bilgiler her zaman önemlidir ve sorulara 
konu olur. Buradaki tarihler II Dünya Savaşı yılları 
ve sonrası. Bu bilgilerin benzeri D seçeneğinde de 
bulunuyor.

Cevap: D 

8. Sorudaki “British people” sözcüğü parçanın 
giriş cümlesinde geçmişti. Altı çizili bir numaralı 
cümledeki bilgi C seçeneğinde de var. Sözün özü, 
bugün İngilizler hala geçmişteki başarılarından pay 
çıkarıyorlar ama boşuna. B’deki “great”, ve D’deki 
“strongest” sözcükleri iddialı ifadeler.

Cevap: C 

9. Sorudaki “size of the British Empire” ifadesinden, 
burada Britanya İmparatorluğunun büyüklüğü ile 
ilgili bir soru sorulduğu anlaşılıyor. Bu yine içinde 
sayısal bilgi olduğu için altını çizdiğimiz üçüncü 
cümlede ve ikinci cümledeki “the largest empire” 
ifadesindeki bilginin karşılığını seçeneklerde 
arayacağız anlamına geliyor. Doğru seçenek bu 
nedenle, Britanya İmparatorluğu öylesine genişti 
ki dünya tarihindeki hiçbir imparatorluk onunla 
yarışamazdı, bilgisini veren E seçeneği olmaktadır.

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

Bu parçada önemli bilgi içerdikleri için altı çizilen 
cümlelerde şunlardan söz edilmektedir;
1) Bir zamanlar siyasi manipülasyon ve hiper enflasyonun 

hâkim olduğu gelişmekte olan piyasalar (ülkeler), 
bugün yüksek ticari mal fiyatları ve sıkı para politikaları 
sayesinde dış ticaret fazlası vermektedir.

2) 2001’den beri bu ülkeler GSMH’larını gelişmiş 
ülkelerden üç kat daha fazla arttırmış, küresel üretimin 
dörtte birini karşılamaktadır.

3) Ancak çok fazla heyecan, kötülük getirir.

4) Son zamanlarda çok büyümüş görünüyorlar. Küçük bir 
kriz bile tökezlemelerine yol açabilir.

5) Dünyada ekonomileri güçlenen devletler daha 
hırslanmakta şirketlere ve çevre ülkelere daha 
müdahaleci olarak siyasi riski arttırmaktadırlar.

10. Seçenekleri teker teker okuyarak doğru cevabı 
bulmaya çalışırsak çok zaman kaybedebileceğimiz 
bir soru bu. Sorudaki “over the last few years” 
ifadesine bakarsak son yıllarda gelişen piyasaların 
elde ettiği başarılardan söz edilen seçeneğin doğru 
seçenek olacağını anlarız. Seçeneklere hızlıca göz 
atalım. A seçeneği “so much growth”, B seçeneği 
“very harsh” iddialı ifadelerinden dolayı elenir. C 
anlamsız bir bilgi içeriyor. D seçeneği ise parçada 
altını çizdiğimiz 1 ve 2. cümledeki bilgileri içeriyor. 
Bu nedenle doğrudur.

Cevap: D 

11. “Şu anki ekonomik başarılarına rağmen” diye 
başlayan bu soru, gelişmekte olan ülkelerin eski 
kötü halini soruyor olsa gerek. Bu bilgi parçanın giriş 
cümlesindeydi. Aynı bilgi “hyperinflation” sözcüğünü 
içeren E seçeneğinde de bulunuyor.

Cevap: E 

12. Gelişmekte olan ülkeler ekonomik olarak güçlendikçe 
bunun olumsuz yanlarından biri parçanın sonuç 
cümlesinde de belirtildiği gibi, hükümetlerinin 
şirketlere ve komşu ülkeler karışmaya başlamasıdır. 
Aynı bilgi B seçeneğinde de bulunuyor.

Cevap: B 



www.pelikanyayinevi.com.tr

ÇÖZÜM - 9
OKUMA PARÇASI SORULARI

13. - 15. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Paragrafın tam çevirisi
Angola’nın küresel petrol sektöründe ciddi bir oyuncu 
olarak ortaya çıkması, en son üretim rakamlarının 
yayınlanmasıyla vurgulandı. Birkaç yıl yavaş yavaş 
büyümenin ardından, milyarlarca dolarlık derin su 
yatırım programı meyvelerini sonunda veriyor. Böylelikle, 
üretim 2005 yılının son çeyreğinde günde 1,3 milyon 
varile ulaşmıştır. Yeni derin su sahaları artık üretime 
geçtiğinde, hükümet 2008 yılına kadar günde 2 milyon 
varil üretme hedefine, büyük bir olasılıkla erişilebiliyor. 
Bu arada, resmi Angola hükümeti rakamları, 2005 yılında 
petrol üretiminin, bir önceki yıla göre daha yüksek bir 
artışla, günde 1,25 milyon varil olduğunu gösteriyor. 
Buna ek olarak, hükümetin kanıtlanmış petrol rezervleri 
tahmini son olarak 5,4 milyar varilden 12,4 milyar varil 
seviyesine yükseldi. Bu, Sahra-altı Afrika’nın Nijerya’dan 
sonraki ikinci büyük petrol üreticisi olarak, Angola’nın, 
Libya ve Cezayir gibi ülkeleri geçtiğini ve kıtadaki petrol 
güçleri masasında mükemmel bir konumda olduğunu 
göstermektedir.

13. Önceki iki okuma parçasının ilk sorularında yapıldığı 
gibi yine en son verilen bilgi ilk soru olarak sorulmuş 
ve cevabı yine ilk seçeneğe, yani A’ya konmuş. 
Zengin rezervleri ve hızla artan üretimi ile Angola 
Afrika’da önemli bir petrol üreticisi olmuş bulunuyor.

Cevap: A 

14. Sorudaki “poor oil output” ifadesi parçada altını 
“although” bağlacından dolayı çizdiğimiz ilk cümlede 
“slow output flow” olarak bulunuyor. O cümleyi takip 
eden 2. cümlede 2005 yılı sonunda günlük üretimin 
1,3 varile ulaştığı söylenmekteydi. Buna göre doğru 
cevap B olmaktadır.

Cevap: B 

15. Soruya bakılırsa burada Angola Hükümeti’nin 
yaptığı bir şeyin sorulduğu anlaşılıyor. Seçeneklerin 
üçünde açık / derin denizlerde yapılan milyar 
dolarlık yatırımlardan söz edilmiş; A, B veya D’den 
biri doğru olabilir. Projeler çoktan uygulama geçtiği 
için A yanlış. B’deki bilgi olumsuz olduğu için elenir. 
Parçanın ortalarında sayısal bilgilerle anlatılan 
üretim artışına bakılırsa D seçeneği doğrudur.

Cevap: D


