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1. Bu bölüm sorularının çözümünü çok kolaylaştıran 
bir gerçek var. Sorularda verilen cümlenin eş 
anlamlısını yazarken genellikle doğru seçeneği 
fazladan 2-3 kelime kullanarak yazmaktadır. O 
nedenle sorudaki sıfat veya zarfların eş anlamlılarını 
A’dan başlayarak değil, en uzun seçenekten 
başlayarak aramak en kestirme çözüm yoludur.

Bu soruyu çözmek için seçeneklerde “only” ve 
“major” sözcüklerinin karşılığını arayalım. Burada D 
hariç, seçenekler arasında uzunluk bakımından pek 
fark yok. O nedenle seçenekleri sırayla inceleyelim. 
A’da major’ın karşılığı yok. B’de “important” bu işi 
görür. Only’nin karşılığı ise “one” dır. Doğru seçenek 
budur, çünkü D ve E’de iki plan arasında birden çok 
fark olduğu söyleniyor.

Cevap: B 

2. Bazen eş anlamlı cümle sorudaki ile aynı kapıya 
çıkabilecek ama ondan farklı bir zarf cümlesiyle 
de oluşturulabilmektedir. Örneğin bu soruda bir 
zıtlık cümlesi var ama doğru cevap koşul cümlesi 
ile yapılmış. Soruda cam kenarında bir masaya 
oturmak istedim ama boş masa bulamadım, 
deniyor. Seçenekler bu soruda da uzunluk 
açısından birbirine yakın. O nedenle A’dan okumaya 
başlayalım. Burada “if” cümlesi ile “Cam kenarında 
bir masa olsaydı, orada oturmak isterdim.’, diyor. 
Bu doğru bir ifadedir. B’de tüm masalar doluydu, 
başka yere gittik, C’de cam kenarında boş bir masa 
bulduk ve oturduk, D’de cam kenarında boş masa 
bulsaydım çok memnun olurdum, E’de ise cam 
kenarında boş masa bulsaydım şaşırırdım, dendiği 
için bu seçenekler yanlış.

Cevap: A 

3. Yine benzer bir soru var burada. Farkı, burada az 
önceki soruda doğru seçenekte olan “if” cümlesinin 
soruda verilmiş olması. Burada “Böyle pek çok 
tırmanma yapacağımızı bilseydim uygun ayakkabı 
giyerdim, deniyor. Bu, bilmediğim için giymedim, 
anlamına geliyor. O nedenle eş anlamlı cümle, 
sorudaki koşul bağlacı yerine C’deki “as” bağlacı 
ile başlayan sebep cümlesinden yardım alınarak 
oluşturulmuş. Burada sorudaki “right” ve “all” 
sözcüklerinin karşılığı da var. Dahası bu en uzun 
seçenek.

Cevap: C 
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4. Bu soruda “Herkes bana havanın yüzmeye 
gidilemeyecek kadar soğuk olduğunu söyledi ama 
ben onları dinlemedim.’, deniyor. “But” bağlacı 
genellikle eş anlamlı cümlede aynen kullanılır. 
Seçeneklerde en uzunundan başlayarak sorudaki 
‘too cold to go’ yapısının karşılığı aranabilir. Bu 
A seçeneğinde ‘warm enough to go’ yapısı ile 
karşılanmış. Sorudaki ‘didn’t listen to’ ise burada 
‘ignore’ fiili ile karşılanmış. O zaman A doğru cümle 
oluyor.

Cevap: A 

5. Bu sorudaki “nearly” ve “still” sözcükleri bize doğru 
seçeneği gösterebilir. “Nearly’, yaklaşık olarak 
anlamına geldiği için saatin henüz 8 olmadığı 
sonucu çıkıyor. Bu nedenle en uzun seçenek A 
ile B’deki “after’, C’deki over’, bu seçeneklerin 
yanlışlığını gösteriyor. İkinci uzun seçenek olan 
E’de. “Oraya 8’e birkaç dakika varken vardığımda, 
akşam yemeklerini henüz bitirmemişlerdi.”, deniyor, 
yani soruda söylendiği gibi hala yemekte oldukları 
söyleniyor. Aslında E seçeneği A’dan biraz kısa 
gibi görünse de en uzun seçenek kelime sayısı 
açısından yine odur. 

Cevap: E 

6. Biraz kötü hazırlanmış bir soru bu, çünkü soruda 
bisikletimi tamir ettirmek için kasabaya götürüyorum, 
deniyor. Doğru cevap olarak gösterilen D 
seçeneğinde, sorudaki “get it reparied” yapısı “want 
someone to mend it” ifadesi ile, “I’m taking” de “I’m 
going into town with it” ile karşılanmış. Ancak insan 
“Bozuk bir bisiklete binip kasabaya nasıl gidilir?”, 
diye sormadan da edemiyor. En uzun seçenek yine 
doğru cevap oluyor.

Cevap: D 
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7. Soruda hava biraz ısınsa şaşırırdım, ya sen?, 
deniyor. Önce en uzun seçeneğin bu anlama gelip 
gelmediğine bakalım. Burada sıcak hava devam 
etse şaşırmazdım, siz şaşırır mıydınız?, deniyor. 
Bu sorudakinin tam tersi bir beklenti anlatıyor.. 
Diğer seçeneklerden A’da “Havaların ısınmasını 
beklemiyorum, ya sen?, B’de “Sıcak havanın devam 
etmesini beklemiyorum, ya sen?”, C’de “Havanın bu 
kadar sıcak devam etmesini bekleyemeyiz, değil 
mi?”, E’de ise “Sıcak havaların devam etmesine 
şaşırdım, ya sen?”, deniyor. Bunlardan A’daki soru, 
sorudaki ile aynı şeyi söylüyor.

Cevap: A 

8. Bu bölüm sorularında soru cümlesinde bulunan 
sıfat ve zarfların, bazen de bağlaç veya fiillerin eş 
anlamlısını en uzunundan başlayarak seçeneklerde 
aramak en hızlı çözüm yoludur. En yavaş çözüm 
yolu ise soruyu okuyup iyice anladıktan sonra 
seçenekleri da teker teker okuyup bu anlama gelip 
gelmediğini kontrol etmektir.

Bu soruda, günlerce anlamına gelen “for days” 
ile çoğu anlamına gelen “most’un eş anlamlılarını 
arayabiliriz. A ve C kelime sayısı veya uzunluk 
açısından eşit. Önce A’ya bakalım. Buradaki “nearly 
all” sorudaki “most” u, “filled with water’, “flooded’ı 
karşılıyor. C’de bu benzerlikler yok.

Cevap: A 

9. Bu sorunun çözümü için seçeneklerde soru 
cümlesindeki “modern’, first” ve “really quite small” 
sıfatlarının karşılığı aranabilir. Bu sözcüklerin 
eşanlamlıları uzunluk açısından sırasıyla önce A, B 
ve E’de aranır. A ve B’de eski ve yeni süpermarketler 
büyüklük dışında da karşılaştırılıyorlar. E’de ise 
yalnızca büyüklük açısından karşılaştırılıyorlar. 
Bunu “small’ın zıt anlamlısını olumsuz cümlede 
kullanarak yapmışlar.

Cevap: E 
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10. Bu soruda eş anlamlısını seçeneklerde 
arayabileceğimizi düşündüren pek fazla sözcük 
yok. O nedenle aynı anlama gelebilecek bir cümle 
bulmaya çalışalım. Bunu yine en uzun seçenek olan 
B’den başlayarak yapalım. Soruda ilk İstanbul trenini 
kaçırdık, bir sonraki ne zaman diye, soruluyor. B’de 
de, ilk terene çok geç kaldık, bir sonraki İstanbul 
treni kaçta kalkıyor, dendiği için doğrudur.

Cevap: B 

11. Soruda yine “latest” ten başka işimize yarayacak 
sözcük yok. Kısa bir cümle olduğu için anlamını 
akılda tutarak, en uzun seçenekten başlayıp 
anlam testi yoluna gidelim. Son haber sözü uzun 
seçenekler B ve A’da yok. C ve D’de var. C’de 
sorudaki zaman bildiren “after” ilgeci, zaman 
cümlesi bağlacı olan “once” ile karşılanmış. Orada 
da en son futbol sonuçları, haberler biter bitmez 
verilecek, deniyor.

Cevap: C 

12. Burada soru ile en uzun seçenek B arasında benzer 
ifadeler aranırsa, fiil “take part” için “do something’, 
“really” için “actually’, “if not” için “unless” kullanıldığı 
kolaylıkla görülür. Karen ancak kendisi isterse 
dönem sonu konserinde bir şeyler yapacakmış.

Cevap: B 

13. Bu soruda en uzun seçenek kuralı işe yaramıyor. 
Soruda kamp tatiliyle niye bu kadar az kişinin 
ilgilendiğini anlayamıyorum, diyor. Uzun seçenekler 
A ve B’de bunun tam tersi söyleniyor. C’deki “hardly 
anyone” sorudaki “so few” u, “find strange” ise “can’t 
understand’i anlatıyor. Eş anlamlı cümle budur.

Cevap: C 

14. “Brian tanıdığım en güvenilebilir insandır. Eğer 
yardım edeceğini söylemişse, eder.”, şeklinde 
Türkçeleştirebileceğimiz bu cümledeki “reliable” 
sıfatı ile “the most” sözcüğü bizim doğru cevabı 
bulmamıza yardım edecek gibi görünüyor. Bu 
sınavlarda “rely on” fiili, eş anlamlısı “depend on” 
la birlikte çok sorulur. Bu bütün seçeneklerde var. 
O nedenle yine klasik ipucumuz olan “en uzun 
seçenek” durumuna bakalım. Bu seçenek sorudaki 
“the most’u karşılayan bir ifade ile başlamış. 
Burada “Brian’dan daha fazla güvenebilecek birini 
tanımıyorum. Eğer söylediyse kesinlikle yardım 
eder’, deniyor. O nedenle A doğrudur.

Cevap: A 
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15. Eş anlamlı cümlelerde seçenekleri elemek 
konusunda çok işe yarayan bir tekniğimiz var; en 
uzun seçenek. Soruda verilen cümledeki sıfat, zarf 
veya belli kalıpların eş anlamlılarını seçeneklerin en 
uzununda arayarak çözüme başlayabiliriz.

Bir konuda görüş belirtmek için kullanılan “In my 
opinion” Bu soruda doğru cevabı bulmamıza 
yardımcı olabilir. Ayrıca aynı seçenek içinde “nearly” 
ve “as entertaining as” sözcüklerinin eş anlamları 
da olmalıdır. Bence, anlamına gelebilecek ifade A, 
C, D ve E’de var. Hangisinde Paul Wright’ın yeni 
romanıyla eskilerinin karşılaştırdığına bakalım. Bu 
sadece A’da yapılıyor. 

Soru ve eş anlamlısının çevirisi;

Benim düşünceme göre, Paul Wright’ın bu son 
romanı, ilkleri kadar eğlenceli değil. 

Bence Paul Wright’ın ilk romanları onun sonuncu 
romanından çok daha keyifliydi.

Cevap: A 

16. Bu soruda bir kişi eşine, “Hafta sonu kala-balık 
oluyor. Alışverişe hafta içinde gidelim.”, diye öneride 
bulunuyor. Seçeneklerde en uzunundan başlayarak 
sorudaki “let’s” e benzeyen bir öneri ifadesi 
arayalım. C’deki “I suggest” bunu karşılar. Sorudaki 
“mid-week”, burada “in the middle of the week”, 
“crowded” ise zıt anlamlısı “quiet” ile karşılanmış.

Soru ve eş anlamlısının çevirisi; 

Hafta ortası alışverişe gidelim, hafta sonları çok 
kalabalık oluyor. 

Hafta sonundan uzak durmamızı ve haftanın 
ortasında daha sakin olduğu zaman alışveriş 
yapmamızı öneriyorum.

Cevap: C 

17. İhtiyaç duyabileceğin her konuda Pat’e 
güvenebilirsin, anlamındaki bu soruda fiil “rely on”, 
eş anlamlısı “depend on” ile beraber çok sorulur. En 
uzun seçenek A’da ise bunların eş anlamlısı “count 
on” var. Sorudaki “may” ihtimal bildirir. “If” cümleleri 
de öyle. A seçeneğindeki “should”, devrik 1. tip if 
cümlesidir. O zaman en uzun seçenek burada da 
doğru cevap oluyor.

Soru ve eş anlamlısının çevirisi; 

İhtiyacınız olabilecek herhangi bir yardım konusunda 
Pat›a güvenebilirsiniz. 

Herhangi bir yardıma ihtiyacınız olursa, bunun için 
Pat’a güvenebilirsiniz.

Cevap: A 
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18. Burada, sonunda küçük kız kardeşi ile gitmeyi 
kabul etti ama bunu isteksizce yaptı, deniyor. O 
zaman “finally”, “clearly” zarfları ile “reluctant” 
sıfatının eş anlamlılarını barındıran seçenek doğru 
cevap olacaktır. En uzun seçenek B’deki “obvious” 
sorudaki “clearly”yi, “in the end” ise “finally”yi 
karşılıyor. Reluctant’ın karşılığı ise sorunun fiili olan 
“didn’t want”tır.

Soru ve eş anlamlısının çevirisi; 

Sonunda küçük kız kardeşi ile gitmeyi kabul etti, 
ama açıkça bunu yapmakta isteksizdi. 

Genç kız kardeşine eşlik etmek istemediği açıktı 
ama sonunda kabul etti.

Cevap: B 

19. Yarışı eğer Mary kazanmazsa herkes çok 
şaşıracak, şeklinde çevirebileceğimiz bu sorunun 
seçeneklerinden D diğerlerinden daha uzun. 
Burada Mary’nin yarışı kazanması neredeyse 
kesin, deniyor. Sorudaki cümlenin bir “if” cümlesi 
olması, “if” cümlelerinin de ihtimal bildirmesi, D 
seçeneğindeki “almost certain-neredeyse kesin” 
ifadesinin de Mary’nin az da olsa yarışı kaybetme 
ihtimali olduğunu gösteriyor olması, bu seçeneğin 
doğru olduğunu gösteriyor.

Soru ve eş anlamlısının çevirisi; 

Mary yarışı kazanmazsa herkes çok şaşırır. 
Mary’nin yarışı kazanacağı neredeyse kesin.

Cevap: D 

20. Burada “Onlardan biri yalan söylüyor. Bundan 
eminim. Bu kişinin Emma olmasından 
şüpheleniyorum.”, deniyor. Seçeneklerden en 
uzunu E. Buradaki “probably” sorudaki “suspect” 
fiilini, “certainly” ise “must” ın karşılıyor.

Cevap: E


