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ANLAMCA EN YAKIN CÜMLE

1. Bu sorudaki “usually, assumed, abandoned, 
because, easier, available,” sözcüklerinin 
seçeneklerde bulacağımız eş anlamlıları bizi 
doğru cevaba götürecektir. Seçenekleri yine 
olmazsa olmaz şey olan sebep bağlacı “because” 
un bulunduğu seçeneklere bakarak incelmeye 
başlayalım. Bu tek seçenekte var; E doğru cevap 
bu olmalı. Buradaki “generally” sorudaki “usually”yi, 
“assume”, “presume”u, “abondoned”, “desert”i, 
“pleasanter”, “easier” ı ve “another place” te 
“elsewhere”i karşılıyor.

Cevap: E 

2. Seçeneklerde soruda bulunan “close, friend-ships, 
wide variety, humble,” sıfat ve isimlerinin karşılığını 
arayarak çözüme ulaşabiliriz. Önceki iki cümlede 
olduğu gibi burada sebep, koşul, sonuç vb. bir 
durum bildiren bir yan cümle olmadığı için onun 
bağlacından yararlanarak seçenekleri eleyemiyoruz. 
Bu durumda, yukarıdaki sözcüklerden birinin eş 
anlamlısı ile karşılaşılana dek seçenekleri okuyoruz. 
Bunlardan “a wide variety of” ifadesinin karşılığı 
D’de var. Burada ki “friends” sorudaki “frendships”i, 
“poor” da “humble” sıfatını karşılıyor.

Cevap: D 

3. Bu soruda en belirgin ip ucu “at the end of World War 
II” dır. Eşanlamlıları “In the wake of, aftermath veya 
following” dir. D seçeneği bunlardan sonuncusu ile 
başlamaktadır. Öncelikle o okunursa hem doğru 
cevaba kafamız karışmadan hem de ilk seçeneği 
okuyarak 1-2 dakika kaybetmeden ulaşırız. 
Unutmayalım, bu bir saate karşı sınavdır. Yalnızca 
dili iyi bilmek yetmez.

Cevap: D 

4. Arkeologlar Kral III. Richard’ın mezarının özensiz ve 
muhtemelen aceleyle kazıldığını ortaya çıkarmışlar. 
Bu durum kralın gömüldüğü kilise mezarlığındaki 
diğer mezarların tam tersi bir şeymiş. Soruyu bu 
kadar net çeviremeyen birisi “poorly”, “probably”, 
hastily, sharp, neat” sözcüklerinden 2-3 tanesinin 
eş anlamlısını bilerek te doğru cevaba ulaşabilir. 
Contrast ve otherwise sözcükleri de bağlaç 
görevinde olup göze batan sözcüklerdir. En uzun 
seçenek olan E’de bunları arayalım. Burada 
bağlaçların karşılığı “compared to other graves” 
ifadesinde yerini buluyor. Probably “was likely to” ile 
hastily “in a hurry” ile ve poorly ise “without much 
care” ifadesiyle karşılanıyor.

Cevap: E 
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5. Bu soruda Avrupa’nın Orta çağ sonunda 
zenginleşmesinin toplum yapısında değişikliğe yol 
açtığı söyleniyor. Zenginlik-wealth kelimesinin eş 
anlamlısı sadece B’de “rich” olarak var. Orada da 
aynı şey anlatılıyor. Soru ve eş anlamlısının çevrisi 
şöyle yapılabilir;

Geç ortaçağ Avrupa’sının artan zenginliği, Avrupa 
toplumunun sosyal yapısını değiştirdi. 

Geç Orta Çağ’da, Avrupa giderek zenginleşti ve bu 
da toplumda yapısal bir değişikliğe yol açtı.

Cevap: B 

6. Bu sorudaki “last phase” D seçeneğindeki “final 
stage” ile örtüşmektedir. “of all times” da “ever” ile 
eş anlamlıdır. Bu seçeneğin çevirisi şöyledir; “Barok 
müzik en son gelişme aşamasına 18.yy’da ulaşmış, 
bu yüzyıl aynı zamanda tüm zamanların en büyük 
bestecileri olarak kabul edilen Bach ve Handel’i de 
yaratmıştır.”

Cevap: D 

7. Seçenekler arasında bu sorudaki “new” ve 
“frightening” sıfatlarının eş anlamlıları aranırsa 
bunların yalnızca B seçeneğinde sırasıyla “unusual” 
ve “horrific” olduğu görülür. Sorudaki bilgiyi 
burada da görüyoruz; “2001 yılında Dünya Ticaret 
Merkezi’ne yapılan saldırı nedeniyle “küreselleşme” 
terimi, hem korkunç hem de sıra dışı bir anlam 
kazanmıştır.”

Cevap: B 

8. “Port Elizabeth kenti Güney Afrika’nın, %40 işsizlik 
oranı altında ezilen en yoksul bölgelerinin birinde 
bulunmaktadır.”, şeklinde çevirebileceğimiz bu 
sorunun yanıtı, içinde geçen fiillerin eş anlamlıları 
kullanılarak oluşturulmuş. Bunlar “lies” yerine 
kullanılan “is situated”, “burdened” yerine kullanılan 
“suffering” tir. Doğru seçenek A’dır.

Cevap: A 



www.pelikanyayinevi.com.tr

ÇÖZÜM - 5
ANLAMCA EN YAKIN CÜMLE

9. Doğru yanıt E, çünkü “over the past decade” 
zaman zarfının eş anlamlısı olarak “During the past 
ten years” ifadesi kullanılmış. Ayrıca daha önce 
uyardığımız gibi “nearly sözcüğünün eş anlamlıları 
“virtually, almost, approximately ve about”tan biri 
olan “almost” ta bu seçenekte bulunmaktadır. 

E seçeneğinin çevirisi, “, which” ifadesi normal sıfat 
cümlesinde olduğu gibi yalnızca kendinden önce 
gelen sözcüğü değil tüm cümledeki olayı nitelediği 
için bir isim cümlesinin çevirisi gibi yapılmaktadır. 
Şöyle ki; Son on yıl içinde İrlanda’nın %50’lik bir 
ekonomik gelişme kaydetmesi onu İngiltere’den bile 
daha refah bir ülke haline getirmiştir.

Cevap: E 

10. Görüldüğü gibi özellikle böyle 3-4 satırlık cümleleri 
anlasak bile seçeneklerin tümünü sadece anlama 
dayanarak inceleyip doğru cevabı bulmak oldukça 
zordur. Bu nedenle sorudaki bağlaç, sıfat veya 
zarfların eş anlamlılarını seçeneklerde aramaya en 
uzun seçenekten başlamak, bu bölüm sorularını 
hızlı yapmanın en kestirme yoludur. Bu sorunun 
seçeneklerden en uzunu A’dır. Sorudaki “famous” 
sıfatının karşılığı burada “well-known”, “different” 
sıfatının eş anlamlısı olarak “various”, “stage” 
isminin ki ise “phase” olarak bulunmaktadır.

Cevap: A 

11. Bu soruda iki seçenek en uzun olma konusunda 
eşit; A ve C. İki tane doğru olamayacağına göre 
bunları eleyelim. Geriye B, D ve E kalır. Benzerlik 
aramaya B’den başlayalım. Emergence / came into 
being, ve parallel / also, sözcük çiftleri ile sağlanan 
bir eş enlamlılık olduğu için doğru seçenek B’dir.

Cevap: B 

12. Bu soruda en uzun seçenek çok net olarak 
diğerlerinden ayrılıyor; C. Burada soru ile C 
seçeneğindeki sözcükler arasında şöyle benzerlikler 
var; despite / even though, declaration / openly 
claim, free from / independence, owe / indepted.

Cevap: C 

13. Bu soruda seçenekler uzunluk bakımından birbirine 
çok yakın. Bu durumda sorudaki sıfat, zarf vb. 
sözcüklerin eş anlamlılarını seçeneklerde sırasıyla 
arayacağız. Sorudaki “the finest example” belirgin 
bir ifade. Bunun karşılığı yalnızca D seçeneğinde 
“best represented” olarak bulunuyor.

Cevap: D 
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14. Burada seçeneklerden biri diğerlerinden uzunluk 
açısından belirgin bir şekilde ayrılıyor. A seçeneğini 
bu nedenle ilk olarak sorudaki olası sözcüklerin eş 
anlamlıları için irdeleyeceğiz. Soru ve A seçeneği 
arasında peak / climax, about / roughly, residents / 
inhabitants, wide range / large variety sözcükleriyle 
bağlantı kurulmaktadır.

Cevap: A 

15. Yine çok net olarak en uzun olan seçeneği soruyla 
karşılaştırarak işe başlarsak daha ilk kelimeden 
doğru yolda olduğumuzu anlarız. Çünkü Unlike / 
contrary to, çok güzel bir ipucu oluşturmuş.

Cevap: E 

16. Bu bölüm soruları diğerlerine göre daha zordur. 
Çünkü yalnızca soruyu anlamanız yetmez. İçinde 
kullanılan, sıfat, belirteç, bağlaç gibi sözcüklerin 
eş anlamlılarını da bilmeniz gerekir. Ancak 
bunlar yardımıyla seçeneklerden doğru olanı 
belirleyebiliriz. Bu soruda fiiller “emphasize”(1), 
ve “support” (2) ile bağlaç “because”(3) un eş 
anlamlılarından yararlanılıyor. Buna göre doğru 
seçenek E’dir. Benzerlikler şöyle gösterilebilir;

“Since (3) the Byzantine state largely depended on 
(2) the revenues generated by trade and industry, 
historians attach much importance(1) to them”.

Cevap: E 

17. Yine çok kolay bir soru. Sorunun zaman bağlacı “No 
sooner” un tam karşılığı olan “As soon as” hemen 
A seçeneğine konmuş. Sorunun içeriği de herkesin 
bildiği bir konu; 1967 Arap-İsrail Savaşı. Kısa bir 
cümlede anlatılmış. O nedenle diğer seçenekleri 
okumadan 1-2 saniye içinde çözülen bir soru. 

Cevap: A 
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18. Bu soru bu bölümün sorularının ne derece zor 
olduğunu kanıtlar nitelikte. Anlamdan giderek 
seçenekleri okuduğunuzda B’de de sorudaki 
bilgilerin olduğu anlaşılıyor. “Postcolonial” 
-sömürgecilik sonrası sıfatı, bu seçenekte sorudaki 
şekliyle açıklanmış. Buna göre sömürgeciliğin 
mirası eski sömürge ülkelerinde bağımsızlıklarını 
aldıktan sonra da etkisini sürdürmüş. B seçeneğinde 
yalnızca fiil “indicate” in soru cümlesinde karşılığı 
var. O da fiil “underline” dır.

Cevap: B 

19. Soruya göre petrole olan talep, II. Dünya Savaşı 
sonrasında çok yükselmiş, o zamandan beri de 
artmaya hızlanarak devam ediyormuş. Bu cümledeki 
“global”(1) sıfatı, “enormously” (2) belirteci ve 
“accelerate” (3) fiilinin eş anlamlıları seçenekleri 
elememize yardım ediyor. Bu sözcüklerin karşılığı 
sadece A seçeneğinde bulunuyor. 

“In the decades following World War II, there 
was a dramatic (2)increase in the demand for oil 
throughout the world (1), and this has continued 
at an even faster rate (3).

Cevap: A 

20. Sorunun zıtlık bağlacı “though” ile başlaması iyi bir 
ipucu olmuş. Bunun eş anlamlısı olan bağlaçlar B 
ve E seçeneklerinde var. B seçeneğinde, sorudaki 
“Though” (1) bağlacından sonra “enthusiastic” (2), 
ve “fascinated”(3) sıfatlarının karşılığı olduğu için 
E’ye bakmaya gerek kalmıyor.

The Germans did not cherish a keen interest 
(2) in colonialism, but (1) they were immensely 
interested(3) in the imperial policies pursued by 
other European powers.

Almanlar sömürgecilik yapmaya pek 
heveslenmemişler, ancak diğer Avrupalı devletlerin 
imparatorluk politikalarına ilgi duymuşlar.

Cevap: B


