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ANLAMCA EN YAKIN CÜMLE

1. Burada “Deneyimli atlet ve sanatçılar sık sık 
yaptıkları işi sevmelerini sağlayan şeyi kaybetmiş 
olmalarından yakınırlar.”, deniyor. O nedenle 
sorudaki “experienced” sıfatı ile “often” zarfının 
karşılığını en uzun seçenek C’de aramaya 
başlayabiliriz. Burada yalnızca “often”, “common” 
sıfatı ile karşılanmış. “Complain” fiili de “complaint” 
ismine dönüştürülmüş. Soru ve cevabın çevirisi;

Deneyimli atletler ve sanatçılar sıklıkla, yaptıkları 
şeyleri onlara sevdiren şeylerden kopmalarından 
şikayet eder. 

Onların yaptıklarından keyif almalarını sağlayan 
şeylere olan ilgisini kaybetmek, deneyimli atletler ve 
sanatçılar arasında ortak bir şikayettir.

Cevap: C 

2. Bu sorudaki cümle epey uzunca. Böyle cümlelerin 
tamamını anlamak mümkün olmayabilir. Ancak 
uzun cümleler genellikle birleşik cümle oldukları 
için bağlaçları olur. Bu sorunun bağlacı “as”, sebep 
bildirir. O nedenle seçeneklerde eş anlamlılarından 
birini taşıyan cümle, doğru cümle olmaya adaydır. 
C’de “thanks to”, E’de ise “because” var. Sorudaki 
“also” yalnızca E’de olduğu için önce onu yakından 
inceleyelim. Sorudaki “the way we see the world” 
burada “worldview”, “the way we see ourselves” ise 
“self-perception” olmuş. “Also” ile birlikte 3 kavramın 
ortak olması E’yi sorudaki cümlenin eş anlamlısı 
yapar. Bu aşamada artık çok gerekli olmasa da 
tüm cümleyi anlayabilenler, E seçeneğini anlam 
testinden de geçirebilir. Orada “Diller sadece bizim 
için bir iletişim aracı değildir, çünkü aynı zamanda 
dünya görüşümüzü ve benlik algılamamızı da 
etkilerler.”, deniyor.

Cevap: E 

3. Burada “Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından 
sonra, Latin dili değişmeye ve her zaman olduğu 
gibi gelişmeye devam etti.” deniyor. Soruda, sıfat 
veya zarf yok . Sadece “after” bağlacı var. En uzun 
seçenek B’de, de aynı şey anlatılıyor. Sorudaki “fall” 
un, burada “collapse” olması dışında eş anlamlı 
kelime yok. Diğer seçeneklerde bu bile yapılmamış. 
B’de “Latince değişen ve gelişen bir dildi ve bu, 
Roma İmparatorluğu’nun çökmesinden sonra da 
değişmedi.”, deniyor

Cevap: B 
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4. Burada ise gelecekte iyi vatandaşlar olmaları 
için gençlerin iyi eğitim almaları gerekir, deniyor. 
Sorudaki “must” ı tam karşılamasa da bu gerekliliği 
anlatan tek sözcük A’daki “need to”. Onun E’deki 
eş anlamlısı “should” iki farklı gereklilik gösteriyor. 
Soruda ikinci olay, amaç edinilmiş. Eğitim onun için, 
yani iyi vatandaş yetiştirmek için yapılıyor. E’de ise 
ikinci bir gereklilik olarak görünüyor. Ayrıca sorudaki 
amaç bildiren “in order to” bağlacı ne E’de var, ne 
de diğerlerinde.

Cevap: A 

5. Bu bölüm soruları adaylara zor gelmektedir. Bu 
bazen soruların hazırlanmasındaki serbestçe cümle 
kurma özgürlüğünden, ancak çoğunlukla adayın 
cümlede geçen fiil, sıfat, belirteç veya bağlacın eş 
anlamlılarını bilmemesinden kaynaklanmaktadır. 
Çünkü doğru seçenek bu eş anlamlı sözcükler 
yardımıyla kurulabilir. Bu soruda iki tane belirgin 
ipucu var. “Because” bağlacı ve o cümlenin 
fiili “seem”. C seçeneğinde ilki “since” ikincisi 
de “appear” olarak bulunmaktadır. Clinton’un, 
konuşurken insanlara önem verdiğini hissettirdiği 
için sahip olduğu bir karizması varmış.

Cevap: C 

6. Daha önce de söylediğimiz gibi hocalarımız 
bir soruyu sormak için kullandıkları tekniği 
kullanıp atmıyor, bir daha, bir daha kullanıyorlar. 
Soru ile seçenekleri uzunluk kısalık açısından 
karşılaştırdığınızda burada da aralarında epey fark 
görülüyor. Eş anlamlı sözcüklerin hepsi de uzun. 
Örneğin sorudaki “international obesity epidemic” 
D seçeneğinde “obesity, which is widespread 
throughout the world”, “tough”, “extremely difficult” 
ile “now” ise “currently” sözcükleri ile karşılanmış. 
Soruda “Uluslararası obesite salgını sağlık 
yetkililerin karşılaştığı herhangi başka bir sorun 
kadar zor bir problemdir.”, deniyor. Aynı bilgi D 
seçeneğinde bir satır daha uzun bir cümleyle tekrar 
verilmiş.

Cevap: D 
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7. Bu bölüm soruları diğerlerine göre bir parça daha 
zor gibi görünüyor. Genel olarak soruyu iyice okuyup 
anlamamız, sonra da içeriğinde bulunan bilginin 
aynısını veren yeni bir cümle bulmamız gerekiyor. 
Bu bir vitrin mankeninin, vitrin değişikliği sırasında 
üstündeki kıyafeti çıkarıp yeni bir kıyafet giydirmeye 
benziyor. Yani dış görünüş değişecek ama içi aynı 
kalacak.

Bu soruda; Yönetim fark etmemiş olabilir ama bu 
şirketin başarısının büyük bir kısmı çalışanlarının 
emeği ve bağlılığından kaynaklanmaktadır., 
deniyor. Yukarıda önerdiğimiz ikinci yönteme göre 
bu cümle ile A seçeneğindeki cümle arasında, aynı 
anlama gelen “may not realize-not aware of”, “large 
proportion-large extent”, ve “due to- owe” sözcükleri 
arasında paralellik kuruluyor.

Cevap: A 

8. Bu soruda da özne “Many people” bize ipucu oluyor. 
Soru cümlesinde, çok sayıda insanın kimyasallar 
ve böcek ilaçları yüzünden kirlenmemiş organik 
gıdaları tercih ettiği söyleniyor. “Çok sayıda insan” 
ifadesinin karşılığı yalnızca E seçeneğinde var; 
“many adherents”. “Adherent”, proponent, supporter 
ve advocate, sözcükleri ile eş anlamlıdır.” 

Cevap: E 

9. Burada, “öğrenciler eğer karşılıklı tartışma için küçük 
gruplar halinde organize olacaklarını bilirlerse, 
derse genellikle daha sıkı odaklanmaktadır.”, 
deniyor. Burada öğrencilerin dersi toplu olarak veya 
grup grup işlemesi sırasında derse odaklanma 
düzeyleri karşılaştırılıyor. Buna benzer bir 
karşılaştırma bulmak için seçeneklerde sıfatın 
“comparative” yapıda olduğu, yani “-er veya more 
– aldığı, bir cümle bulmamız gerekir. Bu yalnızca 
B seçeneğinde yapılıyor. Soru ve B seçeneğinde 
birbirine benzer sözcükler, “harder-better, “if-when”, 
ve “organize into- split into”, sözcükleridir.

Cevap: B 
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10. “Çatıyı ağabeyine yaptır (ikna et o yapsın), bu işi 
yapacak hemen hemen en iyi kişidir o, denilen 
bu sorunun seçeneklerinde sorudaki “quite the 
best” sıfatının karşılığını arayacağız. Bu yalnızca 
C’de “better than anyone else” ile anlatılıyor. “Get 
somebody to do someting” causative / ettirgen yapı 
da “tell somebody to do it” ile karşılanmış.

Cevap: C 

11. Burada “Kalkış tekrar tekrar ertelendi, bu yüzden 
uçakta ciddi bir sorun olup olmadığını merak 
etmeye başladık.”, deniyor. Seçeneklerde buradaki 
“so” bağlacı, “again and again” ve “seriously” 
zarfları ile “wrong” sıfatının karşılığını arayacağız. 
En uzun seçenek D’de “so” yerine “as kullanılmış. 
Bu olabilir. Because” ve “so” bağlaçları bir eylemin 
sebebini ve sonucunu bildirirler. Yani bir yan bir 
de ana cümleden oluşan birleşik bir cümle içinde 
kullanılırlar. Bu iki cümleciğin yerleri değiştiğinde 
her iki bağlaç birbirinin yerine kullanılabilir.

Şöyle ki;

I drink a lot of coffee because I like it.

I like coffee, so I drinkit a lot.

D seçeneğinde sebep bildiren bağlaç “as” den 
başka sorudaki “something seriously wrong” yerine 
kullanılmış olan “real problem”; aganin and again” 
yerine “continuously”; “wonder if” yerine “might” 
kullanılıyor.

Cevap: D 

12. Bu soruda da çok net bir ipucu var. Yine bağlaçtan 
yararlanarak bir önceki soruda kullanılan mantıkla 
hazırlanmış. Sorudaki “because of” un eş anlamlısı 
yalnızca E seçeneğinde var; owing to. Soruyla 
E seçeneği arasında bağlantıyı sağlayan diğer 
sözcükler, modern-contemporary, wit-humour ve 
seem-feel’dir.

Cevap: E 
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13. Bu sorunun seçeneklerinde, sorudaki “actually”, 
“because”, “try to”, “keep out”, “whenever” 
sözcüklerinin karşılıkları bulunabilir. Tahmin 
ettiğimiz gibi C seçeneğinde bulunan “as a matter 
of fact”, sorudaki “actually”yi, “since”, “because”u, 
“avoid” fiili “keep away”, yi, “if ever” da “whenever” ı 
karşılamaktadır.

Cevap: C 

14. Ameliyat her açıdan iyi geçmiş ama iyileşmesi uzun 
sürecekmiş. Bu bilgi E seçeneğinde de var. Sorudaki 
“sucess” orada “well” ile, “looks like”, “apparently” 
ve “may” ile karşılanmış.

Cevap: E 

15. Sorudaki “on edge” D seçeneğindeki “tempers” ile, 
“so near”, “so close” ile ve “hardly surprising” ise 
“only natural” ile karşılanmış. Seçimler yakın olduğu 
için herkes burnundan soluyormuş.

Cevap: D 

16. Bu sorunun anlattığı bilgileri vermek için kurulacak 
yeni bir cümle, sorudaki “If, focus on, not likely, 
to attract, large, audiences” sözcüklerinin eş 
anlamlılarını kullanarak yazılabilir. Öncelikle yeni 
cümlenin de bir koşul bildirmesi gerekir. Bu B, D ve 
E seçeneklerinde var. Önce A’yı mercek altın alalım. 
Buradaki “central” sorudaki “focus on”u, “probably 
won’t”, “not likely”yi, “large”, “much”ı ve “audiences” 
te “popularity” sözcüklerini karşılamakta olduğu için 
doğru seçenek bu oluyor.

Cevap: A 

17. Bu soruda da güzel ipuçları var. Sayısal bilgiler 
bir soruda her zaman bizi doğru cevaba götüren 
bilgiler içerir. O nedenle seçeneklerde bu “%90” 
ifadesi bir şekilde karşımıza çıkacaktır. “According 
to” bir kişinin görüşünü bildirir. Bu da “think, regard, 
believe, feel, hold, In one’s opinion, consider, be 
of the opinion that, vb” şekilde karşımıza çıkabilir. 
“Ultimately” belirtecinin eş anlamlıları “finally, at last, 
consequently, in the end, tir. Bu bilgiler ışığında 
seçeneklere bakarsak A’daki “almost all” un 
sorudaki % 90’ı, “in the end” ifadesinin de sorudaki 
“ultimately”yi karşıladığı görülmektedir.

Cevap: A 
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18. Bu soru sanki bir önceki soruda yaptığımız 
hatırlatmanın ne kadar isabetli olduğunu kanıtlamak 
istiyor gibi. Önceki soru Tunus’la ilgiliydi. Bu ise 
Libya ile. Bu soruda seçeneklerde eş anlamlısı 
olabilecek sözcükler “almost all”, “with the 
exception”, “traditionally” ve “little”, dır. Bunlardan 
“exception” B seçeneğinde “leave out” deyim-fiili ile, 
“almost all” “nearly all” ile, “traditionally” belirteci de 
“historically ile karşılanmış. 

Cevap: B 

19. Sorunun fiili “disagree”. Bunun eş anlamlıları 
olabilecek sözcükler, controversy, conflict, debate, 
ve dispute’tur. Eleştirmenler Sophocles’in oyunu 
“Antigon” un baş karakterinin Antigon mu yoksa 
Creon mu olduğu konusunda anlaşmazlığa 
düşmüşler. Dolayısı ile seçeneklerde anlaşmazlık 
anlamına gelen bu sözcüklerden birini bulmamız 
gerek. Bunlardan “contoversy” yalnızca A’da 
bulunuyor. Buradaki ifade anlamsal olarak ta 
soruyla aynı şeyleri söylüyor.

Cevap: A 

20. “Bilim adamları yıllar içinde kanserin nasıl ve niçin 
oluştuğu konusunda çok şey öğrenmişlerdir.” Çok 
kısa olan bu cümlede karşılığını seçeneklerde 
arayabileceğimiz sözcük sayısı da önceki sorulara 
göre daha az olacaktır. 

Seçeneklerin tümü sorudan nerdeyse bir satır daha 
uzun. Bu şu anlama geliyor. Soruda tek kelimeden 
oluşan bir ifade seçeneklerde birden fazla sözcükle 
ifade edilmiş. Bu, bu bölüm sorularında daha 
önce gördüğümüz bir eş anlamlı üretme tekniği. 
Cümledeki bir ismi, who / which cümlesi ile beraber 
oluşturma. Örneğin; “dentists” “those who look 
after our theeth” ile aynı anlama geliyor. Burada 
E seçeneğinde “researchers” sözcüğü neredeyse 
bir satır tutan “Those who are involved in cancer 
research” şeklinde yazılmış. Burada ayrıca sorudaki 
“a lot” u “much”, “how” ı “the ways”, “why” ı “the 
causes” olarak görüyoruz.

Cevap: E 


