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ANLAMCA EN YAKIN CÜMLE

1. Bu bölüm soruları göründüğünün veya bilindiğinin 
aksine çok kolaydır. Çünkü doğası gereği yapısal 
bir ipucu vermektedir. İngilizce bir cümlenin eş 
anlamlısını yazmak soruyu hazırlayan hocamız 
için bile zordur. Doğru seçeneği hazırlamak için 
elinden olmadan genellikle orijinal cümleden daha 
uzun bir cümle oluşturur. Bu yüzden soruyu okuyup 
varsa bağlaç, sıfat ve zarfların altını çizdikten sonra 
bunların eş anlamlılarını bulmak için seçenekleri 
en uzunundan başlayarak incelememiz bizi doğru 
seçeneğe çok daha çabuk götüren bir yöntem 
olmaktadır.

Soruda “Yıllardır gördüğüm en iyi film” deniyor. 
Seçeneklerde, sorudaki “best” ve “in ages” 
ifadelerinin karşılığını barındıran bir cümle 
bulacağız. En uzun seçenekte bu ifadelerin 
ikincisinin karşılığı yok. C’de de öyle. Onlardan 
sonraki uzun cümle D’de ise var. “The best” burada 
“wonderful” sıfat ile, “in ages” ise “for a long time” 
ifadesiyle karşılanmış.

Cevap: D 

2. Mary kız kardeşinin onu destekleyeceğinden emindi. 
Ancak sonunda öyle olmadı. Bu cümledeki “certain” 
ve “in the end” sözcükleri bizi doğru seçeneğe 
götürebilecek ifadeler. Bunları aramaya en uzun 
seçenek B’den başlayalım. Buradaki “confident” 
sorudaki “certain’ı, sonradan farklı bir şekil almak 
anlamındaki “turn out to be” fiili ise sorudaki “in 
the end she didn’t” ifadesini karşılıyor. Ayrıca 
sorunun fiili olan “stand by” burada “support” fiili ile 
anlatılmış. Bu nedenle diğer seçenekleri okumaya 
bile gerek kalmıyor.

Soru ve eş anlamlısının çevirisi;

Mary, kız kardeşinin kesinlikle onun yanında 
olacağını düşünüyordu, ama sonunda öyle yapmadı. 

Mary, kız kardeşinin desteğini alacağından emindi, 
ama o onu hayal kırıklığına uğrattı.

Cevap: B 
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3. Burada “Bizim sistemimiz kaybeden tarafın basket 
sahasının kirasını ödemesi, şeklindedir.”, deniyor. Bu 
soruda, seçeneklerde karşılığını arayabileceğimiz 
sıfat, zarf, bağlaç vb. göze batan bir kelime yok. O 
zaman yine en uzun seçeneği okuyarak anlam testi 
yapalım. C seçeneğinin başındaki “The way we do 
it” ifadesi sorudaki “our method’u karşılıyor. Kalan 
kısmı da sorudaki olayı anlatıyor. Cevap yine en 
uzun seçenek.

Soru ve eş anlamlısının çevirisi;

Sistemimiz, kaybeden tarafın basketbol sahasının 
kirasını ödemesidir.

Yaptığımız şey, hangi taraf kaybederse, basketbol 
sahasının kirasını o taraf ödemesidir.

Cevap: C 

4. Burada en uzun seçenek diyebileceğimiz tek bir 
seçenek yok. B, D ve E eşit uzunluğa sahip. Geçen 
yaz tatilini Alanya’da geçiren arkadaşına niye haber 
vermedin, ben de gelirdim, diyen bir kişinin bu ifadesi 
bunlardan hangisi ile dile getirilir, diye seçeneklere 
bakarsak D ve E’nin A ve C gibi gelecek yazdan söz 
ettiğini görürüz. O nedenle bunlar elenir ve B doğru 
cevap olarak kalır.

Soru ve eş anlamlısının çevirisi;

Eğer bana sadece yazını Alanya’da geçirmeyi 
planladığını söylemiş olsaydın, sana katılırdım. 

Yaz aylarında Alanya’da olacağınızı bana 
söyleyebilirdin; ben de gelmek isterdim.

Cevap: B 
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5. Bütün gün kar yağmış olmasına rağmen, dönem 
sonu konserine çok sayıda insan gelmeyi başardı, 
denilen bu soruda göze batan kelime olarak, bağlaç 
“even though” ve “great many” sözcüğüdür. Even 
though gibi zıtlık bildiren bağlaç A ve D’de var. Bu 
durumda diğer seçenekler otomatik olarak elenir. D 
en uzun seçenek. Önce onu inceleyelim. 

Burada soruda “great many” nin karşılığı “full of 
people olarak var. Ama “managed to” ifadesinin 
karşılığı yok. O nedenle bu seçenek kötü bir çeldirici 
olmuş. A seçeneğinde “even though” cümlesi “in 
spite of + isim” yapısı ile karşılandığı için bu seçenek 
soruya göre daha kısa. Sorudaki “a great many”, “a 
lot of” ile, “managed to” ise “did get” ile karşılanmış. 
Çevirisi şöyle; Bütün gün yağan kara rağmen pek 
çok kişi dönem sonu konserine gelebildi.

“Managed to” geçmişte başarılan zor bir işi anlatmak 
için “was / were able to” anlamında kullanılır. 
Normalde geçmiş zaman olumlu cümlesinde “did 
get” örneğinde olduğu gibi yardımcı fiil kullanılmaz. 
Bu, yani did + V1=V2, yapısı vurgu vermek için 
kullanılır. Geniş zamanda bu iş için do veya does 
kullanılır. Şöyle ki;

I do know the secret, but I will not tell it to you.

My father does speak 3 languages.

Cevap: A 

6. Senin sözlüğünü muhtemelen kendininki sanarak 
alıp gitti, denilen bu soruda, seçeneklerde karşılığını 
arayacağımız en belirgin sözcük “probably”dir. 
Karşılığı tek bir seçenekte var; E’deki seem. 
Buradaki “mistake” fiili, sorudaki virgülden sonra 
gelen “kendininki sanarak” ifadesini karşılıyor. Doğru 
cevap o zaman E. Çevirisi şöyle; Öyle görünüyor ki 
senin sözlüğünü kendisininki sanarak aldı gitti.

Bu bölüm sorularında doğru cevap bazen A’daki gibi 
veriliyor. O nedenle çok soru çözen adaylar, yine 
aynı şey soruluyor diyerek onu işaretlemiş olabilirler. 
Ayrıca çeldiricinin A’da olması etkisini de iki katına 
çıkarmıştır. Bundan dolayı seçeneklere geçmeden 
önce orada ne arayacağınıza karar vermeniz sizi 
çeldiricilerden de korur.

Cevap: E 
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7. Burada “Öyle sert bir rüzgar olmasaydı, yangını 
söndürmek o kadar zor olmazdı”, deniyor. Az önce 
if cümleleri konusundaki hatırlatmamız hemen 
karşımıza çıktı. Doğru cevap A gibi görünüyor. 
Durum yine bir if cümlesi ile anlatılmış. Ama bu 
kez ikinci kısmında “not difficult” yerine onun eş 
anlamlısı sayılabilecek “easy” kullanılmış. Çevirisi 
şöyle; Rüzgar o kadar güçlü olmasaydı, yangını 
söndürmek daha kolay olurdu.

Bazen if cümlesinin karşılığı olarak seçeneklerde 
C ve D’deki cümleler gibi cümleler yazabiliyorlar. 
Ancak burada onlar doğru değil. Çünkü C’deki “us” 
ile D’deki “them”in soruda karşılığı yok.

Cevap: A 

8. Bu cümlede “Emily üç Bronte kardeş arasında 
beklide en sessizi idi ama yine de en hırslısıydı.”, 
deniyor. Seçeneklerde bu sorudaki perhaps, 
quietest, nevertheless ve most passionate” 
sözcüklerinin karşılığını arayacağız. En uzun 
seçenek D’de “quietest’, “least talkative” ile, 
“perhaps”, “may have” ile, “nevertheless”, “but even 
so” ile, “passionate” ise “with strongest emotions” 
ile karşılanıyor. Çevirisi ise şöyle; Üç Bronte kız 
kardeşin en az konuşkanı Emily olabilirdi, ama yine 
de en güçlü duygulara sahip kişi oydu.

Cevap: D 

9. Bu soruda “İspanyollar çikolatayı Avrupa’ya 
ilk getirdiklerinde onu ancak çok zenginler 
alabiliyordu.”, deniyor. Seçeneklerde first, only, the 
very wealty kelimelerinin karşılığını arayalım. Bu 
işleme yine en uzun seçenek olan C’den başlayalım. 
Burada bir önceki sorunun aksine sorudaki önemli 
sözcüklerden yalnızca iki tanesinin karşılığı var. 
Burada “wealthy” yerine “rich”, “only” yerine “none 
but” kullanılmış. Çevirisi şöyle; Çikolata, İspanyollar 
tarafından Avrupa’ya getirildiğinde o kadar pahalıydı 
ki çok zenginler dışında kimse alamıyordu.

Cevap: C 
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10. Bu soruda olduğu gibi eski ÖSS dil sınavlarında 
“if” cümlesinin sebep cümlesine çevrildiği sorular 
sorulurdu. Yani verilen cümledeki bilgiyi eş anlamlı 
sözcüklerle anlatan bir cümle yerine o cümleden 
çıkarılabilecek bir başka bilgiyi anlatan bir cümle 
doğru cevap olmaktadır. Örneğin “I didn’t eat 
anything because I wasn’t hungry” -Yemek 
yemedim, çünkü karnım aç değildi.”, cümlesinin eş 
anlamlısı “I wasn’t hungry, so I didn’t eat anything-
Karnım aç değildi, o yüzden bir şey yemedim.” 
olabilmektedir. Yani doğru cevap sadece cümlelerin 
yeri değiştirilerek ve because yerine so kullanarak 
yazılıyor. Oysa yeni sınavlarda veya YDS 
sınavlarında sorudaki sebep bağlacı “because” ise 
cevap “I ate nothing since I was full.” -“Tok olduğum 
için hiçbir şey yemedim.”, şeklinde eş anlamlı 
bağlaç veya sıfatlarla yazılmaktadır. Soru ve eş 
anlamlısının çevirisi şöyle yapılabilir;

Sally’yi bekleseydik, treni kesinlikle kaçırırdık. Trene 
yetiştik çünkü Sally’yi beklemedik.

Cevap: C 

11. Bu soruda da “if” bağlacı var ama seçeneklerde 
sebep bağlacı yok. B ve E’de “if” bağlacı var. İlkinde 
yardıma ihtiyaç duyacaksan gelmeye çalışırım 
deniyor. İkincisinde ise Senin için bir faydam olacak 
olursa söylemen yeterli, deniyor. Bu ifade sorudaki 
“Eğer size yardım edebileceğim bir şey olursa bana 
bildirin.”, ifadesiyle aynı şeyi söylüyor.

Cevap: E 
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12. Bu soruda bütün soruları doğru şekilde cevaplayan 
tek kişi Mary idi deniyor. D seçeneğinde ise Mary 
hariç hiç kimse her soruyu doğru cevaplayamadı, 
deniyor. Diğer seçeneklerde söylenenler ise 
şunlardır;

A) Meryem tüm soruları doğru cevaplayacak kişi 
olmalıydı.

B) Mary’den başka herkes, tüm soruları doğru bir 
şekilde cevaplamayı başardı.

C) Doğru cevabı verecek tek kişi Mary değildi.

E) Meryem tüm soruları doğru yanıtladı, ancak 
diğer bazıları da doğru yanıtladı.

Cevap: D 

13. Yine çok kısa bir cümle. Soruda bugün her 
şey kötü gidecek gibi görünüyordu, deniyor. 
Yani bir benzetme yapılıyor. Seçeneklerde de 
benzer bir ifade bulmak gerekir. B’de “as if” D’de 
ise “apparently” var. B’deki cümle işlerin kötü 
gideceğine dair izlenimin sorudaki gibi geçmişte 
olduğunu, D’deki ise konuşma sırasında belki de 
gün sonundaki bir değerlendirmeyi anlatıyor, çünkü 
sorudaki “to go” B’de “would go” olarak anlatılıyor, 
yani geçmişte gelecek yapısı kullanılıyor. 

Cevap: B 

14. Bu soruda uzunca bir cümle var. Herkes o nedenle 
eksiksiz olarak çeviremeyebilir. Ancak “even after” 
zıtlık bağlacı var. En uzun seçenek A’da “but”, B’de 
ise in spite of” zıtlık bağlacı var. B’deki “should 
have finished” geçmişte yapılması gereken ama 
yapılmamış bir eylemi anlatan yardımcı fiildir. 
Soruda “had to” olmadığı için bu seçenek doğru 
olamaz. O zaman A seçeneğine yoğunlaşalım. 
Sorudaki “such a bad” burada “a very bad” olmuş. 
“Couldn’t help- elimde değildi” ifadesi ise “had to” 
ile anlatılmış. O zaman bu seçenek doğrudur. 
Soruyla eksiksiz şekilde eş anlamlı olup olmadığını 
test edemeseniz dahi 3 tane eş anlamlı sözcük 
veya yapı olan bir seçeneğin doğruluğundan şüphe 
duymaya gerek yoktur.

Cevap: A 
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15. Bu bölüm soruları bazı arkadaşların korktuğu 
kadar zor değildir. Varsa sorudaki bağlacın, sıfat 
veya zarfların eş anlamlıları, seçeneklerden en 
uzunundan başlayarak aranır. Bu özellikteki sorular 
daha çok 2013 yılından sonraki ÖSS dil sınavlarında 
bulunuyor. O sorular birleşik veya kompleks cümle 
türünde oluyor. O yıldan önceki sınavlarda bu 
sorular daha kısa ve basit yapılı cümleler olduğu için 
doğru cevap daha çok aynı anlama gelebilecek bir 
yapı ve kelimelerle yapılmış olan cümleler oluyor. 
Mesela “We didn’t wait for Sally, so we were able to 
catch the first train.”, cümlesinin eş anlamlısı, “so” 
bağlacının eş anlamlısının olduğu bir cümle yerine 
“if” bağlacıyla yapılan bir cümle oluyor. Şöyle ki; “If 
we had waited for Sally, we would have missed the 
first train” cümlesi eş anlamlı bir cümle olmuyor. İlk 
cümleden çıkarım yoluyla söylenebilecek bir cümle 
oluyor. 

Burada en uzun seçenek B. Onda da sorudaki gibi 
“if” cümlesi var. Burada bu kadar sıcak ve kalabalık 
olacağını bilseydim gelmezdim, deniyor.

Cevap: B 

16. Bu soruda ise “Ne James’i ne de kız kardeşini uzun 
zamandır görmedim.”, deniyor. Bu bilginin aynısı 
sorudaki “for” yerine “since”in kullanıldığı D’de var. 
Sorudaki “a long time” burada an awful long time” 
olmuş.

Cevap: D 

17. Burada da en başta yaptığımız açıklamadaki 
sözcükler, yani bağlaç, sıfat veya zarf yok. Soruda 
“Evden ayrıldığımda yağmur zaten başlamıştı.”, 
deniyor. Aynı şey E’de de söyleniyor, ama 
yukarıdaki açıklamada da söylediğimiz gibi sorudaki 
bilgiden çıkarılabilecek bir şey bu. Anlamca benzer 
diye nitelemek ne derece doğru olur, tartışılır. “Ben 
evden ayrılırken kimse daha kalkmamıştı, yani ben 
evden ayrılırken herkes uyuyordu.”, gibi bir durum 
söz konusu.

Cevap: E 
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18. Burada “Onun suçlu olduğunu ispat etmeye yetecek 
kadar kanıt yoktu, deniyor. D ve E seçenekleri geniş 
zaman fiillere sahip oldukları için elenirler. A’da hiç 
kanıtları yoktu, deniyor. Oysa kanıt vardı ama yeterli 
değildi. B’de kanıtları olmasına rağmen suçunu 
ispatlayamadılar, deniyor. C’de ise kanıt yeterli 
olmadığı için suçunu ispat edemediler, dendiği için 
o doğrudur.

Cevap: C 

19. Burada “Biz İzmir’de otururken her hafta konsere 
giderdim, deniyor. “I” ilk üç seçenekte olduğu için 
bunlardan biri doğrudur. Aynı bilgi A’da var. B’deki 
“could” sorudaki “used to” yu karşılamaz. C’de ise 
onu karşılayacak hiçbir yardımcı fiil yok.

Cevap: A 

20. Bu bölüm soruları göründüğünün veya bilindiğinin 
aksine çok kolaydır, çünkü doğası gereği yapısal 
ipuçları vermektedir. Sorudaki bağlaç, sıfat 
veya zarfların eş anlamlısını, seçeneklerden en 
uzunundan başlayarak aramak gerekir. 

Bu sorunun seçeneklerinde sorudaki “a great 
deal” ile “very often” ın, bir de involve fiilinin 
karşılığını arayacağız. Bunlar en uzun olmasa da 
C seçeneğinde var. Involve fiili orada “has to” ile, 
“a great deal” ise “a lot” ile karşılanmış. Soru ve eş 
anlamlısının çevirisi şöyledir; 

Kardeşimin işi çok fazla seyahat gerektiriyor, bu 
nedenle onu çok sık görmüyoruz. 

Kardeşimizi, iş için çok seyahat etmek zorunda 
olduğu için göremiyoruz.

Cevap: C


