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ANLAMCA EN YAKIN CÜMLE

1. Doğru cevap A’da olduğu için yine bize zaman 
kazandıran bir soru. Unutmayalım, doğru cevabın 
A veya B’de olduğundan %90 emin isek, diğer 
seçenekler okunmaz! Okursanız en az 30-40 dakika 
kaybedersiniz. 

Sorudaki “persistent”(1) sıfatı, “have to do with” 
(2) fiili ve might (3) yardımcı fiili’nin karşılıkları A 
seçeneğinde bulunmaktadır. 

The possibility (3) that terrorist groups such as 
alQaeda might resort to (2) chemical, biological 
andeven nuclear weapons gives rise to continuing 
(1) fears.

Cevap: A 

2. Bu bölüm sorularında seçeneklerde soruda bulunan 
bağlaç, sıfat ve zarfların eş anlamlıları aranır. Bu 
arama eylemine en uzun seçenekten başlanır. Bu 
soruda bulunan “thanks to” nun eş anlamlısının 
hangi seçenekte olduğuna bakalım. B ve E 
seçeneklerinde “because of” ve “due to” var. B daha 
uzun olduğu için diğer eş anlamlı kelimeleri önce 
onda arayalım. Sorudaki “in part” burada “partly”, 
“that” ise “which” olarak var. “inexpensive” sıfatı da 
“cheap” olmuş.”

Cevap: B 

3. Seçenekleri arasında uzunluk bakımından çok fark 
bulunmayan bu sorunun seçeneklerinde sorunun 
kendisinde bulunan “famous”, “breathtaking” ve 
“considerable” sıfatlarının karşılığını arayacağız. 
Bunlar E seçeneğinde sırasıyla “known”, “stunning” 
ve “abundant” sıfatları ile karşılanmış. Ayrıca 
sorudaki “along with”, “in addition with” ile “diversity” 
ise “variety” ile karşılığını bulmuş. Yağmur ormanları 
yalnızca çok çeşitli hayvan türleri ile değil, bitki 
çeşitleri ile de ünlüymüş.

Cevap: E 
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4. Bu sorunun çözümü çok kolay çünkü zıtlık bağlacı 
“while” ile başlıyor. Seçeneklerde bunun eş 
anlamlısını arayalım. İlk üç seçenekteki bağlaçlar 
sebep (because ve since ile) bildirdiği için onları 
geçelim. Geriye D ve E kalır. D, E’den daha uzun 
olduğu için diğer benzer kelimeleri önce onda 
arayalım. Sorudaki “prepared” burada “ready” 
ile, “conpansate-telafi etmek” fiili “”make up 
for” ile, bozulma anlamına gelen “degradation”, 
“deterioration” ile “rich” ise “abundant” sıfatı ile 
karşılanmış. Ülke ekonomik gelişmeye hazırmış 
ama devlet başkanı hiçbir gelişmenin ülkenin doğal 
kaynaklarının ve zengin biyo çeşitliliğin bozulmasını 
telafi edemeyeceğinin farkındaymış.

Cevap: D 

5. Bu bölüm sorularını hazırlayan hocamız işin 
kolayına kaçmış. Yine bağlaç bilginizle kolayca 
yapılabilen bir soru ile işini bitirmiş. Çözüme 
seçeneklerde sorudaki “not only…but also” 
bağlacının eş anlamlısını arayarak başlayabiliriz. 
Bu defa bu bağlaç tek seçenekte; C. Bu seçenek 
ayrıca en uzun seçenek olduğu için de doğrudur. 
İyice emin olmak için diğer eş anlamlı kelimeleri 
arayalım. Sorudaki” “field-alan” burada “area”, 
“difficult” ise “challenging” olmuş. E seçeneğide 
en uzun seçenek gibi duruyor ama sözcük sayısı 
olarak C’den 5 kelime eksik.

Cevap: C 

6. Bu bölüm sorularında soru cümlesinde bulunan 
bağlaç, sıfat ve zarfların eş anlamlılarını 
seçeneklerde en uzunundan başlayarak arıyoruz. 
Bu soruda insanların trafik suçu işledikten sonra 
para cezası ödemek veya sigorta primlerinin 
yükselmesi gibi çeşitli olumsuzluklara maruz kaldığı, 
bunlardan en kötüsünün ise ehliyetini kaybetmek 
olduğu söyleniyor. Bağlaç, “after”, sıfatlar “major” ve 
“worst” ü en uzun seçenek olan B’de arayalım. After 
veya eş anlamlısı ne B’de ne de diğer seçeneklerde 
var. Sıfat major’ın karşılığı B’de “high” ile, “worst” 
ise “most” ile karşılanmış. Ayrıca sorudaki isim 
“violation”un buradaki karşılığı “wrong-doing” 
olmuş. O zaman doğru seçenek budur.

Cevap: B 
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7. Bu soruda çözümü kolaylaştıracak sözcükler “fully”, 
“great”, “first” ve “must”tır. Böyle olup olmadığını 
görmek için önce en uzun seçenek olan C’yi 
okuyalım. Buradaki “best” sorudaki “fully”nin yerine 
kullanılmış. “Great” aynen var. “Must” yok ama yine 
bir modal olan “can” var. Burada da bir okuyucunun 
Marquez’in edebiyat alanında yaptığı katkıyı tam 
olarak anlayabilmesi için önce eserleri üzerinde etki 
bırakmış siyasi olayları ve onun kişiliğini anlaması 
gereklidir, deniyor. Sorudaki “understand” için 
burada “delv into”, “have influence” ise “shape” 
yerine kullanılmış.

Cevap: C 

8. Burada da uzunca bir cümle var. Böyle olması kısa 
olmasından çok daha iyidir, çünkü uzun cümleler 
içinde bağlaç bulunur. Eş anlamlısını arayacağımız 
sıfat ve zarf sayısı birden fazla olabilir. Dahası “en 
uzun” seçenek ilkesini uygulamamız bu tür sorularda 
daha kolaydır. Örneğin burada daha soruyu 
okumadan doğru seçeneğin D veya E olabileceğini 
söyleyebiliriz. Bu seçeneklerde sorudaki “long”, 
“but”, “only”, recently”, “feasible”, “with”, “high” 
ve “new” sözcüklerinin karşılıklarını arayalım. D 
seçeneğinde “but” bağlacının eş anlamlısı “yet” var. 
Ancak ondan sonraki cümle olumsuz. Oysa soruda 
yeni teknolojiler ve artan altın, kobalt vb metal 
fiyatları sayesinde bu tür metallerin okyanus dibinde 
aranmasının “feasible”, yani mümkün hale geldiği 
söylenmişti. E seçeneğinde ise bunun eskiden 
yapılamadığı ama artık yapılabildiği anlatılıyor. 
Sorudaki “with” burada sayesinde anlamına gelen 
“thanks to” ile karşılanmış. “Feasible” yerine 
“possible” var. “Recently” ise farklı yerde de olsa 
“newly” ile karşılanmış.

Cevap: E 
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9. Burada Churchil’in 1946’da kullandığı “özel ilişki-
special relationship” teriminin ne anlama geldiğini 
açıklayan bir cümle var. En uzun seçenek E’de 
sorudaki “when” bağlacı ile “similar” ve keen” 
sıfatlarının karşılığını arayabiliriz. Burada da bu 
deyimin ortak çıkarları olan iki ülkenin tarihi açıdan 
birbirine yakın olduğu düşünülebilir, deniyor. When 
bağlacı “zero type” if cümleleri ile aynı işlevi görür. 
Çünkü her iki bağlaçta fiillleri V1 olan iki cümleciği 
bağlar. Şöyle ki;

When / If I miss the bus, I take a taxi to work so as 
not to be late.- Otobüsü kaçırdığımda / kaçırırsam 
geç kalmamak için işe taksiyle giderim.

E’deki “as long as” “if” bağlacının eş anlamlısıdır. 
Sorudaki similar sıfatı burada –ly eki alarak zarf 
olarak kullanılıyor. A ve C seçeneklerinde “when” 
bağlacı aynen kullanılıyor. Ancak bu cümleler 
sorudaki gibi Churcil’in “özel ilişki” deyimini ilk kez 
kullandığı zamanı anlatan zaman cümleciği değil, 
1946 tarihini niteleyen sıfat cümleleridir. “When” 
bağlacı da “who” veya “which” gibi bir işleve sahiptir. 
Bu tür cümlelere örnek olarak “An important year 
in Turkish history is 1923, when Turkish Republich 
was established by Kemal Ataturk.”, cümlesi 
verilebilir. Bu cümle Türkçeye “Türk tarihinde önemli 
bir yıl, Türk Cumhuriyetinin kurulduğu 1923 yılıdır.”, 
şeklinde çevrilebilir.

Cevap: E 

10. Eş anlamlı cümleyi bulma sorularında soruyu 
anlamak için okurken cümlede bulunan sıfat, zarf 
ve bağlaçların altını çiziyoruz. Çözüm sırasında 
bunların eş anlamlılarını uzunluk bakımından diğer 
seçeneklerden daha uzun seçenek varsa onda 
arıyoruz. Burada küçük işleri başaramadığınızda 
ne kadar kolay olsalar da her şey size zor gelir, 
deniyor. Bu cümledeki unable, small, harder ve 
easy sıfatlarının eş anlamlıları hangi seçenekte 
varsa o cümle doğrudur. “Seem” fiili de bu bölüm 
sorularında zaman zaman doğru cevabı bulmamıza 
yardım eder. Sorudaki when bağlacının karşılığı 
A, B ve D seçeneklerindeki bağlaçlar olmayacağı 
için onları eleyelim. Çünkü burada ne bir koşuldan 
ne de zıt bir durumdan söz ediliyor. C’de kolay bir 
şeyi yapmadaki başarısızlığınız tüm diğer şeyleri 
yapmanın sizi zorlayacağı hissine kapılmanıza 
yol açabilir, deniyor. Bu cümledeki “all” sorudaki 
“everything”in yerini almış, “failing” isim fiili ise 
“unable” sıfatını karşılıyor. “May” yardımcı fiili de 
sorudaki “seem” fiili yerine kullanılmış.

Cevap: C 
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11. Burada silah ticareti ürünlerinin yalnızca öldürmek 
veya yok etmek için tasarlanmış tek ticaret kolu 
olduğu ancak hükümetten özel bir destek aldığı 
söyleniyor. Seçeneklerde sorudaki only, exclusively 
ve uniquely zarflarıyla fakat anlamına gelen “yet”in 
karşılığını bulacağız. En uzun seçenekler son 
iki seçenek. İkisinde de zıtlık bağlacı var. E’de 
hükümet diğer pek çoğu gibi silah ticaretini de 
destekliyor deniyor. Ancak hükümet yalnızca silah 
ticaretini destekliyor. D’deki “still” sorudaki “yet”in 
yerine zıtlık belirtiyor. Buradaki “exceptionally”, 
sorudaki “uniquely”yit karşılamış. “Maintained” fiili 
de sorudaki support’un eş anlamlısı.

Cevap: D 

12. Burada atalarımızın hayvanlara bağlı yaşaması 
son 2,6 milyar yıl içinde insanın evriminde önemli 
ve yararlı bir rol oynamıştır, deniyor. Bu cümlenin 
eş anlamlısında da ancetral, crucial ve beneficial 
sıfatlarının karşılığı olacaktır. Buradaki en uzun 
seçenekler bu defa ilk iki cümle. En uzun seçenek 
olan A seçeneğinde atalarımız son 2,6 milyon 
yıldır diğer hayvanlarla karşılıklı bağımlılık ilişkisi 
içinde olmuştur ve bu ilişki insanın evrimini 
olumlu yönde etkilemiştir, deniyor. O zaman diğer 
seçenekleri okumaya gerek yok. Cümleyi bu 
şekilde çeviremeyenler crucial-vital, beneficial-
positive influence ve the last-the past arasındaki 
paralelliklere göre de karar verebilirlerdi.

Cevap: A 

13. Burada her gün bir şeyler ezberlemen hafızanı sürekli 
meşgul tutar, bu da gerektiğinde (kullanabileceğin) 
çok geniş bir sözcük dağarcığına sahip olmanı 
sağlar, deniyor. Bu bilgileri verecek bir başka 
cümlede sorudaki continuously, huge ve necessary 
fiilleri ile “along with” bağlacının eş anlamlılarını 
görmek mümkündür. Bunları aramaya yine en 
uzun seçenek olan D seçeneğinden başlayalım. 
Apart from, along with ile eş anlamlıdır. Huge sıfatı 
burada “a great many” olmuş. “When necessary” 
ise “in times of need”e dönüşmüş. Continuously-
regularly arasında da eş anlamlılık ilişkisi var. Bu 
kadar benzerlik belirledikten sonra herhalde diğer 
seçenekleri okumanıza gerek olmadığını siz de 
kabul edersiniz.

Cevap: D 
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14. Bu bölüm sorularının çözümünde ilk okuma 
sırasında önce soruda varsa bağlaç, sıfat ve zarfların 
altını çiziyoruz. Sonra bunları eş anlamlılarını, en 
uzunundan başlayarak seçeneklerde arıyoruz. Bu 
soruda saçların neden beyazladığı anlatılıyor. O 
nedenle de cümlede sebep bildiren “because of” 
bağlacı var. En uzun seçenek C’de bu bağlaç “the 
reason why” olarak yer almış. Sorudaki “massive” 
sıfatı burada “substantial” olmuş. Fade fiili ise “go 
grey”in yerine kullanılmış.

Cevap: C 

15. Bu cümleye göre Finlandiya İsveç’i yeni iletişim ve 
bilgi teknolojilerini en iyi şekilde kullanan ekonomi 
olma konusunda zirveden indirmiş. Cümleyi bu 
kadar iyi çevirebildiğimizde aynı bilgiyi bulmak 
için seçenekleri sırayla okuma yolunu izlemek 
pek pratik bir yol değildir. O nedenle cümleyi bu 
kadar iyi şekilde çevirebilsek te çeviremesek te 
cümledeki bağlaç, sıfat ve zarfların altını çizmek, 
sonra da en uzun seçenekten başlayarak bunların 
karşılığının bulunduğu cümleyi aramak daha 
pratiktir. Uzunluk bakımından B ve C seçenekleri 
diğerlerinden ayrılıyor. O zaman değerlendirmeye 
B’den başlıyoruz. Başlar başlamaz da bırakıyoruz. 
Çünkü buradaki “over the years” zaman zarfı fazla. 
Soru cümlesinde herhangi bir zaman zarfı yoktu. 
C’deki “advantageously”, sorudaki “benefit” yerine 
kullanılmış. Sorudaki sıralama değişikliği burada 
“but” bağlacı ile yapılmış.

Cevap: C 

16. Uzun süreli aspirin kullanımı ileri yaşlarda kas 
bozulmasına (ve buna bağlı olarak) körlüğe yol 
açabiliyormuş. Bu soruda bağlaç yok ama ihtimal 
bildiren “is likely to” yardımcı fiili var. Regularly 
zarfı ile sıfat long-term ve main’in de seçeneklerde 
karşılığı olabilecek sözcükler. Şimdi bunları en 
uzun seçenek D’den başlayarak seçeneklerde 
arayalım. İlk satırdaki “due to age” sorudaki “age-
related” ifadesini karşılıyor. İkinci satırdaki “may” ise 
sorudaki “is likely to”nun yerini tutuyor. Regularly 
aynen kullanılmış. Bu durumda diğer seçenekleri 
okumaya gerek kalmıyor.

Cevap: D 
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17. Burada ilk bakışta neden söz ettiği pek belli olmayan 
bir cümle var. Buna göre AB yenilenebilir enerji 
oranını 2020’ye kadar enerji ihtiyacının %20’sini 
karşılama hedefi koymuş kendine. Ancak bu daha 
az emisyonu (kirlilik yapan) olan enerji ihtiyacını 
karşılama isteği başarısızlıkla sonuçlanabilirmiş. 
Bu cümledeki aggressive, fewer, more, to meet, 
in the long run sözcükleri seçeneklerde karşılığını 
arayacağımız sözcükler. Uzun seçenek olarak B ve 
D görünüyor. B’de sorudaki “aggressive” sıfatının 
karşılığı yok ama D’deki sıfat “keen on” bunu 
karşılıyor. D’de ayrıca sorudaki “to increase” yerine 
“in order to increase” var. O zaman daha fazla söze 
gerek yok diyerek doğru seçeneğin bu olduğunu 
söyleyebiliriz.

Cevap: D 

18. Bu bölüm soruları zor gibi görünen ama aslında 
kolay çözülebilen sorulardan oluşur. Kolaylığı tüm 
cümleyi ayrıntısı ile anlamayı gerektirmemesi. Ve 
cevabın genellikle en uzun veya ondan sonra gelen 
uzun cümlede olmasıdır. Bu cümlelerde aranan eş 
anlamlı sözcüklerden 2-3 tanesi bulunuyorsa diğer 
seçenekleri kesinlikle okumaya gerek yoktur. O 
nedenle bu teknik yardımıyla epey zaman kazanılır. 
Bu soruların zor tarafı ilk okuma sırasında altını 
çizmemiz gereken bağlaç, sıfat ve zarfların eş 
anlamlılarını bilmeyi gerektiriyor olmasıdır. 

Burada ABD yetkililerinin bir kaygısından söz 
ediliyor. Çinli hekırlar pek çok gelişmiş silahın 
tasarımlarının bulunduğu ağlara sızmışlar. Bu 
durum bir anlaşmazlık durumunda ABD’nin elini 
zayıflatabilirmiş. Bu cümledeki bağlaç “in the 
event of-mesi durumunda” anlamına gelir, yani 
seçeneklerde “if” arayacağız demektir bu. Ayrıca 
“many” ile “advanced” sıfatlarının karşılığı da olmalı. 
Aramaya en uzun seçenek A’dan başlayalım. 
Burada “if” bağlacı yok gibi görünüyor, ama “if”siz 
“if” cümlesi var. “Should” ile başlayan bu cümleler 
birinci tip “if” cümlesi yerine geçer. Many burada 
“several”, advanced ise “high technology” sıfatıyla 
karşılanmış. Burada da sorudakiyle aynı şeyler 
söyleniyor. Yani cevap en uzun seçenek oluyor.

Cevap: A 
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19. Burada (ABD’de) ayıların insanların çöpe attığı 
gıdalarla ve doğaya bıraktıkları hayvan yemleriyle 
beslenme alışkanlığı edindiğini ve bu yüzden bu 
gıdalarda bulunan yüksek kalori nedeniyle anormal 
şekilde irileşebildiği anlatılıyor. Seçeneklerin en 
uzunundan başlayarak karşılığını arayacağımız 
sözcükler, because of bağlacı, habitually ve 
abnormally zarfları ile large ve high sıfatları. Bu 
kadar ipucundan sonra doğru cevabı bulmak 5-10 
saniyelik bir işlem. En uzun seçenek D’ye bakalım 
hemen. Burada bağlacın karşılığı “due to “ile 
verilmiş. High number, burada large number olmuş. 
Habitual, not unusual ile karşılanmış. O zaman daha 
fazla vakit kaybetmeden D seçeneğini işaretliyoruz.

Cevap: D 

20. 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


