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ANLAMCA EN YAKIN CÜMLE

1. Burada, Eğer önceden bildirseydik eminim konsere 
gelirlerdi, deniyor. Bu cümlede sıfat ve “in advance-
önceden” dışında belirteç yok ama “if” bağlacı var. 
Aynı bağlaç en uzun seçenek E’de de bulunuyor. 
Burada “in advance”ın karşılığı olan “beforehand” te 
var. Sorudaki “I’m sure” ise “certainly” karşılanmış.

Cevap: E 

2. Birkaç çift gerçekten iyi dans etmiş ama çoğunluğu 
çok kötüymüş. Dolayısı ile seçeneklerde “really 
well”, “very poor”, ve “indeed”in karşılıklarını 
arayabiliriz. İki yana yaslı yazılan cümlelerde uzun 
gibi görünen seçeneklerde bu kelimelerin karşılığı 
yok. O zaman kelime sayısı olarak en uzun olan 
A’ya bakalım. Burada “very poor” u “no good at 
all” olarak, “really well” i ise “extremely well” olarak 
görüyoruz. “The majority” de “most of the couples” 
olarak var.

Cevap: A 

3. Burada “Herkesin toplantı yerine vaktinde gelmesine 
şaşırdık, ama bu gezi için iyi ibir başlangıçtı.”, 
deniyor. Bu nedenle en uzunundan başlayarak 
seçeneklerde sorudaki “much” ve “good” ile “so” 
bağlacının karşılığını arayabiliriz. En uzun seçenek 
B. Burada “good” yerine “well”, “so” yerine “as” var. 
O nedenle doğru seçenek budur.

Cevap: B 

4. Çalışanların işe her gün dakik gelmeleri kesinlikle 
gerekiyormuş. O yüzden seçeneklerde “punctual-
dakik” sıfatı ile “strictly-kesinlikle” sözcüklerinin 
karşılığını arayalım. Uzun seçenekler A ve E’de 
bunlar yok. Zorunluluk Yalnızca D’de “have to” ile 
belirtilmiş. Buradaki “on time” sorudaki “punctual” ı 
karşılıyor. O zaman doğru seçenek budur.

Cevap: D 
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5. Bu bölüm sorularını doğru yapmak, belli birtakım 
sözcüklerin yalnızca Türkçelerini değil aynı 
zamanda İngilizce eş anlamlılarını da bilmeyi 
gerektirir. Örneğin, “I think”in eş anlamlıları, I 
suppose, I reckon, In my opinion, According to me, 
I assume, dur. “Appearently” zarfı “seem” fiili ile 
karşılanmaktadır. Önemli anlama gelen sözcükler, 
significant, remarkable, notable, eminent, 
outstanding, foremost, vital, crucial, dan biri 
sorudaysa diğeri doğru seçenekte bulunmaktadır. 
“If” in eş anlamlıları “suppose / supposing that, 
Privided / Providing that / As / so long as / Should 
/ On condition that” tir. “Because” un yerine 
kullanılabilecek bağlaçlar, “now that, since, for, as, 
on grounds that” tir.

“Because of” ta isimle kullanılan ve sebep bildiren 
sözcüktür, eş anlamlıları “due to, owing to, on 
account of, on grounds of, thanks too, but for” dur. 
Aynı şekilde “although, though, even though, even if, 
however, bur, even so, nevertheless, nonetheless”, 
cümle ile, “despite” ve “in spite of” isimle zıtlık 
bildirir. “Thus, Hence, Therefore, For this / that 
reason, so”, sonuç bildirir. Bazen doğru seçenekte 
bu bağlaçlar yerine bağlaçla bağlanan cümleciklerin 
yeri değiştirilirse sebep bildiren bağlaçlarda olabilir. 
Şöyle ki;

Yesterday, I missed the bus, so I took a taxi to work.

Yesterday, I took a taxi to work because I missed 
the bus.

Gelelim sorunun çözümüne. Buradaki cümlede 
“Okula zamanında gitmek istiyorsan, erken 
kalkmalısın.”, deniyor. Seçeneklerde “if” bağlacı ile 
“should” ve “early” zarfının karşılığını barındıran 
bir cümle arayalım. Bu aramaları varsa en uzun 
seçenek veya seçeneklerden başlayarak yapalım. 
Seçeneklerde bağlaç “if” in karşılığı yok. Yardımcı 
fiil “should” un sadece E seçeneğinde eş anlamlısı 
değilse bile ondan çok daha sert bir zorunluluk 
bildiren “have got to” var. Unutmayalım, “should” 
tavsiye, akıllıca hareket bildirirken, “have got to” 
“have to” dan bile daha sert zorunluluk gereken 
durumları anlatmak için kullanılır. E seçeneğinde 
“Okula geç kalmamak için erken kalkmak 
zorundasın.”, deniyor. O zaman kötünün iyisi de 
olsa bu seçenek doğru diyoruz.

Cevap: E 
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6. Burada epey uzun bir cümle var ancak seçeneklerde 
eş anlamlısını arayacağımız sözcük sayısı kısıtlı. 
“Work together” ın karşılığı arayabiliriz. En uzun 
iki seçenek B ve C. B’de “work together” aynen 
kullanılmış. Ayrıca buradaki “angry” sıfatının karşılığı 
soruda yoktu. O zaman C’ye bakalım. Burada “work 
together”, “cooperate” fiili ile karşılanmış. Sorudaki 
“say” fiili burada “reaction” ismi ile anlatılmış. O 
zaman doğru seçenek budur.

Cevap: C 

7. Bu soruda “Senin yerine olsam ona güvenmezdim, 
çünkü sözünü asla tutmaz.”, deniyor. Seçeneklerde 
“if” bağlacı yerine geçebilecek bir bağlaç, “never”ın 
karşılığı bir zarf içeren bir cümle bulacağız. If’in 
yerine A’daki “since” veya E’deki “so” bağlacı 
da kullanılabilir. A’da sözünü tutmadığından söz 
edilmiyor. E’de bu var. Bu yüzden ona güvenmemen 
gerektiğini düşünüyorum deniyor. O zaman doğru 
seçenek budur.

Cevap: E 

8. Burada bir bey ya da hanım eşine akşam 
yemeği konusunda öneride bulunuyor. O zaman 
seçeneklerde da böyle bir öneri yapısı olan cümle 
arayalım. Bu sadece D’deki “would you like” kalıbı 
ile yapılabilir; Bu akşam yemek için mantar soslu 
tavuk ister misin?

Cevap: D 

9. Bu soruda konuşucu Matisse’nin Picasso kadar 
devrim yaratan bir ressam olduğu düşüncesinde 
olduğunu belirtiyor. Yani bir konuda fikir beyan 
ediyor ve “as….as” kalıbı ile bir eşit karşılaştırma 
yapıyor. Bu bilgi sadece B’de var. Sorudaki “I think” 
in yerini burada “if you ask me” ifadesi “revolutionary 
as” kalıbının yerini ise “equally revolutionary” almış.

Cevap: B 
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10. Bu bölüm soruları sınavın en zor soruları gibi 
görünmektedir. Ancak çok miktarda sözcük 
ezberlerseniz doğal olarak pek çok sözcüğün eş 
anlamlısını da öğrenirsiniz. Bu bölüm sorularında 
seçenekler sorularda bulunan, bağlaç, sıfat, zarf 
sözcüklerinin eş anlamlıları ile yazılmaktadır. 
Örneğin, soruda “seem”i görünce seçeneklerde 
“appearently” aramak gerekir.
Öncelikle varsa seçeneklerde sorudaki bağlacın eş 
anlamlısını aramak gerekir. Bu aramaları genellikle 
varsa en uzun seçenekten başlayarak yapmak iyi 
olmaktadır. Buradaki soruda “because” bağlacı var. 
Bu yalnızca A seçeneğinde “as” olarak geçiyor. 
Burada ayrıca sorudaki “extremely cold” için “really 
cold”, “can” için ise “possible” kullanılmış. Doğru 
seçenek buna göre tartışmasız A’dır. Bu seçenek 26 
kelime ile seçeneklerin en uzunudur.

Cevap: A 

11. Burada bağlaç “as a result of”. Sıfatlar ise “main” ve 
“many”. Seçeneklerde sadece C ve D’de “because” 
bağlacı var. Cümleler yer değiştirdiğinde “as a result” 
veya “so” gibi sonuç bağlaçları yerine “because” gibi 
sebep bağlaçları kullanılabilir. Şöyle ki;

I was late for school, so / as a result I took a taxi.

I took a taxi because I was late for school.

Burada “main”, “primary” ile “many” ise “large 
numbers of” sayısal bilgisi ile karşılanmış. Ayrıca 
“establish” fiili de “set up” fiili ile anlatılmış. Bu 
seçenek 24 kelime ile seçeneklerin en uzunudur.

Soru ve eş anlamlısının çevirisi şöyledir;

UNICEF 1946’da kurulduğunda, ana amacı İkinci 
Dünya Savaşı’nın bir sonucu olarak ihtiyaç duyan 
birçok çocuğa yardım sağlamaktı. 

1946’da UNICEF öncelikle 2. Dünya Savaşı’nın bir 
sonucu olarak çok sayıda çocuğa yardıma ihtiyacı 
olduğu için kuruldu.

Cevap: D 
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12. Burada bağlaç “when” den yardım alamıyoruz, 
çünkü üç seçenekte ta aynen kullanılmış; A, C ve 
E. O zaman “absolutely” ve “especially” zarfları ile 
“wonderful” sıfatını karşılıklarının hangi seçenekte 
olduğuna bakalım. Buna göre doğru cevap C’dir. 
Bildiğiniz gibi “absolutely”, “truly ile “wonderful”, 
“splendid” ile, “especially” ise “particularly” ile eş 
anlamlıdır. Bu seçenek B ile beraber 24 kelimesi 
olan iki en uzun seçenekten biridir. Soru ve eş 
anlamlısının çevirisi şöyledir;

Otelin üst katındaki şehir manzarası, özellikle de 
tüm ıSeçeneklerin açık olduğu gece kesinlikle 
harika. 

Otelin en üst katında, özellikle gece aydınlandığında 
şehrin gerçekten görkemli bir manzarası var.

Cevap: C 

13. Bağlaç “even if”in E’de aynısı, B’de ise eş anlamlısı 
var. O zaman önce B’ye bakalım. Buradaki “must 
be unpleasant” sorudaki “cannot be very attractive” 
ifadesiyle ile karşılanmaktadır. Bu seçenek 19 
kelime ile ikinci en uzun seçenektir. Soru ve eş 
anlamlısının çevirisi şöyledir;

Barındırdığı tehlikeler göz ardı edilse bile, kömür 
madenciliği, hayatını kazanmak için çok cazip bir 
yol olamaz. 

Bir kömür madeninde çalışmak, riski göz ardı 
edildiğinde bile hiç çekici olmayan bir çalışma şekli 
olmalı.

Cevap: B 

14. A seçeneğinde, soruda altını çizdiğimiz sözcüklerin 
doğrudan doğruya görülen eş anlamlıları yerine 
benzerleri verilmiş. Şöyle ki; “has to”, “the meeting’s 
got to”, ile karşılanmış. “HAVE / HAS GOT TO”, 
“HAVE TO” dan daha güçlü bir zorunluluk bildirir, 
ancak çok fazla karşılaşılan bir yapı değildir. 
“Probably” belirteci ise “I’ll do my best” ifadesi ile 
karşılanmış. Yani, gelmek için elimden geleni 
yapacağım ama kesin gelirim, diyemiyorum, anlamı 
var. “Prefer” ise “would suit me” ile karşılanmış. Bu 
seçenek 23 kelime ile seçeneklerin en uzunudur.

Cevap: A 
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15. Burada en uzun seçenek E ama fiillerinin zamanı 
farklı. Ondan sonraki uzun A seçeneği.  Burada 
sorudaki even though için “but” kullanılmış. Soru ve 
cevabın çevirisi şöyledir;
Filmi daha önce gördüğüm halde beğendim. 

Filmi daha önce görmüştüm, ama yine de keyif 
aldım.

Cevap: A 

16. Bu soruda seçeneklerde eş anlamlısını 
arayabileceğimiz bir sözcük görünmüyor. O 
zaman yapı olarak benzer bir cümle doğru olacak 
gibi görünüyor. Okulda “present perfect” tens 
öğretilirken, bu tenste yazılmış cümlelerin simple 
past’a çevrilmesi öğretilerek iki zaman arasındaki 
fark gösterilir. Burada da doğru seçenek bu şekilde 
oluşturulduğu için C seçeneği sorudan daha kısa 
olmuş.

Soru ve cevabın çevirisi

Jessica’nın havayolu şirketinde yeni işe girmesi 
üzerinden on beş gün geçti. 

Jessica on beş gün önce havayolu şirketinde yeni 
bir işe girdi.

Cevap: C 

17. Bu soruda 3. tip if cümlesi ile anlatılan bir durum 
var. Bu nedenle C veya D doğru olabilir. En uzun 
seçenek kuralını göz önüne alıp önce D’yi okursak 
orada da aynı pişmanlıktan söz edildiğini görüyoruz. 
Ne kadar pahalı olduğunu fark etseydim başka yere 
giderdim, diyor.

Soru ve cevabın çevirisi

Tamircinin bu tamirhanede ne kadar ücret alacağını 
bilseydim, arabayı başka bir yere götürürdüm. 

Bu tamirhanenin ne kadar pahalı olduğunu 
bilmiyordum, ama bilseydim, başka bir yere 
giderdim.

Cevap: D 
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18. Burada sorudaki “almost” the same” in karşılığı bizi 
doğru cevaba götürebilir. Yaklaşık anlamına gelen 
sözcükler nearly, about, around, approximately, 
virtually, almost, some, by, dır. Bunları bilmek sıkça 
işe yarar, çünkü miktar bildiren sözcükler önünde 
kullanılırlar. Burada da “almost” un karşılığı olarak 
yalnızca B seçeneğinde “nearly” var. Soru ve 
cevabın çevirisi şöyledir;

Wolfgang Petersen’in Poseidon filmi, bana onun 
Troy filmiyle neredeyse aynı zevki verdi. 

Wolfgang Petersen’in Poseidon filminden neredeyse 
Troy filmi kadar zevk aldım.

Cevap: B 

19. Bu soruda seçeneklerde sorudaki “recent”, “more 
slowly”, “progress” ve “previously” sözcüklerinin 
karşılığı bizi doğru seçeneğe götürebilir. En uzun 
seçenek A’da bunların hiç biri yok. O zaman 
aramayı uzunluk olarak ondan sonra gelen C ve 
D’de sürdürelim. C’de “progress” için “develop”, 
“slowly” için “not rapidly”, “though” için “expected” 
kullanılmış. Soru ve cevabın çevirisi şöyledir;

Yakın tarihli bir rapora göre, Türkiye’de İnternet 
bankacılığı daha önce düşünüldüğünden daha 
yavaş ilerliyor. 

Yeni bir rapora göre İnternet bankacılığı, Türkiye’de 
beklenen kadar hızlı gelişmiyor.

Cevap: C 

20. Bu soruda seçeneklerde eş anlamlısını 
arayabileceğimiz sözcük sayısı çok fazla değil. 
Bunlar “still, “hardly anything” ve “cannot” tır. 
Burada gençlerin yapamayacağı hemen hemen 
hiç iş olmadığı düşüncesinde oldukları söyleniyor. 
Bu bilgi D seçeneğindeki cümlede de var. Sorudaki 
“believe” burada belief”, “hardly anything + cannot” 
burada “almost anything + can, “still” ise “has not 
changed” ile anlatılmış. Soru ve cevabın çevirisi 
şöyle yapılabilir;

Genç nesil hâlâ yapamayacakları bir şey olmadığını 
düşünüyor. 

Gençlerin hemen hemen her şeyi yapabileceklerine 
olan inancı değişmemiştir.

Cevap: D


