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PARAGRAPH 1

1. Bir okuma parçasında ya da kendi içinde anlam 

ve konu bütünlüğü olan bir paragrafta, ana fikir ve 

parçanın hedefi genellikle ilk cümleden (ana tema 

cümlesi) çıkarılabilir. Bu paragrafın ilk cümlesinde 

“Yeni bir araştırmaya göre, aile mülkiyetli 

şirketler iş sahasında iyi değildir– en azından 

bu şirketler ülke ekonomisinin büyük bir payına 

sahip oldukla-rında …” denilmektedir. Paragrafın 

sonraki bölümünde de yazar, bu cümledeki tezi 

doğrulayacak nitelikte cümlelere yer vermektedir. 

Bu durumda doğru yanıt C olur: “present the 
findings of a research project into the nature 
of large, family-owned corporations” = “… 

büyük ve aile mülkiyetli şirketler üzerine yapılmış 

bir araştırmanın bulgularını sunmak…”

Cevap C

2. ABD ve İngiltere’de büyük şirketlerin, pek 

çok başka ülkelerdekinin aksine, çok ortaklı 

yapılanmaları vardır. Bu sonuca parçadaki 

“… in the US and Britain, being owned by 
a wide network of share-holders” = “… 

ABD ve İngiltere’de geniş çaplı bir ortakçı ağı 

tarafından sahiplenilir…” Bu ifadeye göre doğru 

yanıt D olacaktır: “… are usually owned by 
shareholders who may be many in number.”

Cevap D
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3. Parçada söz konusu olan “kontrol piramitleri” 

büyümeyi geciktirir, etkinliği azaltır ve ekonomik 

özgürlüğü kısıtlar. Bu sonuca parçadaki “it also 

retards growth, diminishes efficiency, and limits 

economic freedom” ifadesinden ulaşabiliriz. Bu 

durumda doğru yanıt E seçeneği olur: “… tend to 
restrict growth and lower efficiency”

Cevap E

4. Parçada geçen “the tiny elite that cannot 
be sacked” (= işten kovulamayan küçük elit 

azınlık) ifadesinden D seçeneğinin doğru olduğu 

yargısına varabiliriz: “the few billionaire families 
who own and rule the major corporations” = 

“büyük firmalara sahip olan ve onları yöneten az 

sayıdaki milyarder aile…” Bu cümlede geçen “the 
few” sözcüğü, parçadaki ifadede geçen “tiny” 

sözcüğüne de göndermede bulunmaktadır. 

Cevap D
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PARAGRAPH 2

1. Parçaya göre, Süpervolkan filminde belli bir 

gelecekte çok büyük bir volkan patlaması sonucu 

dünyamızın ne gibi durumlarla karşılaşacağı 

anlatılmaktadır. Bu bilgiye parçadaki “One of the 
greatest natural catastrophes the world will 
ever see could be little more than a decade 
away” (= Dünyamızın karşılaşacağı en büyük 

doğal felaketlerden birisi belki de 10 yıldan biraz 

daha fazla bir zaman sonra gerçekleşecek) 

cümlesinden varıyoruz. Daha sonraki bölümlerde 

de böyle bir patlama sonucu dünyada neler 

olup biteceği anlatılmıştır. Demek oluyor ki, 

bu filmde dünyanın super bir volkan patlaması 

sonucu gelecekte nelerle karşı karşıya geleceğini 

anlatmaktadır. O halde doğru yanıt E olur. A 

seçeneğindeki “convincing” ve “credible” sıfatları 

bu film için fazla iddialıdır.

Cevap E

2. Yazar, filmin konusundan hareketle, olası bir 

büyük çaplı volkanik bir patlama sonrasında 

dünyada meydana gelebilecek değişikliklere ve 

etkilere değinmektedir. Bu sonuca parçadaki “a 

rate 140 times greater than the flow of water over 

the Victoria-Falls” “Ash and gas are thrown more 

than 50 km upwards” “bury Britain under a blanket 

4 m thick” gibi ifadelerden varabiliyoruz. Yazar 

alınması gereken önlemlere değinmediğinden B 

seçeneği yanlıştır. Ayrıca volkanik patlamanın 

nedenleri parçanın esas konusu değildir. 

Çoğunlukla böyle bir patlama sonrasında neler 

olacağı ayrıntılarla anlatılmıştır. Doğru yanıt D 

olacaktır.

Cevap D
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3. Parçaya göre volkanik bir patlamanın yaratacağı 

yıkıcı etkiler arasında dünyayı uzun bir süre etkisi 

altına alacak aşırı soğuk hava şartlarıdır. Bu 

bilgiye parçadaki “Worst of all, a super-eruption is 

followed by a dramatic fall in global temperatures, 

leading to years and years of bitter cold” 

cümlesinden ulaşıyoruz. Böyle bir patlama sonucu, 

parçaya gore, Amerika’nın sadece bazı eyaletleri 

(several states of AmericA) mahvolacaktır. Bu 

nedenle A seçeneği doğru olamaz. Dünyanın 

tamamı küllerle kaplanmayacağından (Ash and 
gas are thrown more …… falling over one 
percent of the Earth’s surface) C seçeneği de 

doğru olamaz. Parçada D ve E seçenekleri ile ilgili 

herhangi bir bilgiye değinilmemiştir. Doğru yanıt B 

olacaktır.

Cevap B

4. Parçaya göre yazar büyük çaplı volkanik 

patlamaların belirli aralıklarla olduğuna 

inanmaktadır. Bu sonuca parçadaki “They’re a 

normal part of the way the Earth works and occur 

perhaps every 50,000 years” ve “supervolcanoes 

certainly aren’t fiction” cümlelerinden varabiliriz. 

Doğru yanıt A olur.

Cevap A
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1. Paragrafta geçen, “Indeed, therapists must 

be careful not to mislabel facts as delusions, 

a trap known as “the Martha Mitchell effect” 

cümlesinden doğru yanıtın B seçeneğinde geçen 

“… terapistlerin gerçek ile hayali birbirinden 
ayırt etmelerinin bazen zor olabileceği” 

olduğunu tespit edebiliriz.

Cevap B

2. Paragrafta geçen, “The White House spread 

disinformation about Mrs. Mitchell, saying she 

had a drinking problem and implying that her 

statements were delusional. When the scandal 

was ultimately unraveled, Mrs. Mitchell’s 

statements were proved true and she was shown 

to be utterly sane and with no drinking problem” 

cümlesinden doğru yanıtın D seçeneğinde 

geçen “… Bayan Mitchell, adil olmayan bir 
şekilde hayal görmekte tanıtılmıştır” yargısına 

varabiliriz. Doğru yanıt D seçeneğidir.

Cevap D
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3. Paragrafta geçen, “… D.C. Mrs. Mitchell 

repeatedly told the press that her husband was 

being made a scapegoat to protect the real culprit 

- President Richard M. Nixon..” cümlesinden B 

seçeneğinde geçen “… Başsavcı asıl hatalı kişi 
gösterilmiştir” yargısına ulaşabiliriz. Doğru yanıt 

B seçeneğidir.

Cevap B

4. Paragrafta geçen, “When the scandal was 

ultimately unraveled, Mrs. Mitchell’s statements 

were proved true….” cümlesinden C seçeneğinde 

geçen “Bayan Mitchell’in kocası hakkındaki 
ifadelerinin gerçekte doğru ancak kasten 
inkar edildiği” yargısına ulaşabiliriz. Doğru yanıt 

C seçeneğidir.

Cevap C

5. Soru kökünde bizden “the Martha Mitchell 

etkisiyle” ne demek istendiğini bulmamız 

istenmiştir. Parçada geçen “… therapists must 

be careful not to mislabel facts as delusions” 
ifadesinden doğru cevabın A seçeneğinde geçen 

“gerçeklerin hayal olarak etiketlenmesi” 
olduğunu anlayabiliriz. Doğru yanıt A seçeneğidir.

Cevap A
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1. Genel olarak dünyamızın gizemleriyle ilgili 
cevapları çok açık gibi görünen bazı gizemli 
olguların, gerçek sebeplerinin göründüğü kadar 
açık olmadığı olan paragrafta geçen “So the real 
mystery is not why the sea tastes salty, but why 
it isn’t utterly packed with salt, and as lifeless as 
the Dead Sea” ifadesinden deniz ve tuz ile ilgili 
en önemli sorunun denizin neden daha fazla tuzlu 
olmadığı olduğunu çıkartabiliriz. Doğru yanıt E’dir.

Cevap E

2. Paragrafta ifade edilen bir konu da dünya ve 
evrenle ilgili cevaplanamayan soruların dünyadaki 
gizemlerin vurgulanmasına yardımcı olduğudur. 
Doğru yanıt D seçeneğidir.

Cevap D

3. Paragrafın genelinden yazarın amaçlarından 
birinin insanlara görünüşte basit ve açık gibi 
görünen olguların gerçekte öyle olmadığını 
göstermek olduğunu, paragrafta geçen “… All very 
simple. Or is it?…” ve “…. and yet it still contains 
a mix of highly reactive gases like oxygen and 
methane. Why haven’t they settled down into a 
boring unreactive atmosphere like that of Mars or 
Venus?” ifadelerinden çıkartabiliriz. Doğru cevap 
E’dir.

Cevap E

4. Paragrafın genelinden yazarın, dünyanın oluşumu 
ve oluş biçimini merak ettiğini çıkartabiliriz. 
Özellikle, “Here is another curious thing about 
our planet. Its atmosphere has existed for billions 
of years, and yet it still contains a mix of highly 
reactive gases like oxygen and methane” ifadesi 
yazarın bu merakını açığa vurmaktadır. Doğru 
cevap C’dir.

Cevap C
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1. İlk soruda, Bush başkan seçildikten sonraki 

dönemle ilişkili olmak üzere, Kenneth Lay 

hakkında parçada sözü edilen bir bilgiyi tespit 

etmemiz istenmektedir. Bu durumda “Kenneth 
Lay” ismi anahtar ifade olarak işe yarayacaktır. 

Parçada son bölümde yer alan “After Mr. Bush 
entered the White House, Mr. Lay had hopes 
of a seat in the cabinet, perhaps as energy 
secretary or even at the Treasury. However, 
for reasons that remain unclear, Mr. Bush 
overlooked him, so his professional life ended 
in frustration” cümlelerinde altı çizilmiş olarak 

gösterilen bölümlerden, Bush başkan seçildikten 

sonra Lay’i gözden çıkardığını ve ona kabinede 

yer vermediğini anlıyoruz. Bu bilgiye göre C 

seçeneğinin doğru yanıt olacağı açıktır.

Cevap C

2. Bu soruda, Amerikan enerjisinin dev şirketi 

Enron’un ne şekilde kurulmuş olduğu 

sorgulanıyor. Parçada bu bilgilerin yer aldığı “… 
he merged Houston Natural Gas with Inter-
North of Nebraska in order to form Enron” 

cümlesinden, Enron’u oluşturmak üzere Lay’in 

Houston Doğal Gaz ve Inter-North of Nebraska 

şirketlerini birleştirmiş olduğunu anlıyoruz. Bu 

bilgiye göre ise E seçeneği doğru yanıt olur.

Cevap E
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3. Soruda Kenneth Lay’in çocukluk dönemine ait bir 

bilgi sorgulanmaktadır. Lay’in çocukluk dönemine 

ait bilgilerin yer aldığı “He was born in Tyrone, 
Missouri, in 1942, as the son of a preacher 
who was also a part-time salesman. He helped 
his father make ends meet by cutting grass 
and delivering papers” cümlelerinden, Lay’in 

babasının part-time bir satıcı olduğunu ve Lay’in 

ise babasına yardım ettiğini öğreniyoruz. Bu 

durumda doğru yanıt D seçeneği olacaktır.

Cevap D

4. Bu soruda, Kenneth Lay’in Bush’tan kendisine 

yönetimde iyi bir mevki verilmesini beklediği 

belirtiliyor ve bunun nedeninin ne olduğu 

sorgulanıyor. Parçada geçen “Mr. Lay turned 
increasingly to politics and was one of the 
biggest donors to the Bush-Cheney campaign” 

cümlesinden, Lay’in seçim kampanyalarında 

Bush’a büyük bir maddi destek sağladığını ve 

bu nedenle de seçim sonrasında Bush’tan bazı 

beklentilerinin olduğunu anlıyoruz. Öyleyse doğru 

yanıt A olacaktır.

Cevap A


