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1. Bir arkadaşınız önemli bir turnuvada 200 metre 
yarışında birinci gelmiş. Çok çalıştığını biliyorsunuz. 
Bu nedenle kazandığına sevindiniz. Onu kutlamak 
için ne dersiniz? Bu seçeneklerde kutlama kalıbı 
yalnızca A ve B’de var. B’deki “I didn’t expect the 
others to be so close.”, ifadesi arkadaşınızın aldığı 
sonuçtan pek memnun olmadığınız anlamına 
geldiği için B yanlıştır.

Cevap: A 

2. Yarın sınavınız var. Kardeşiniz de yüksek sesle 
müzik dinliyor. Sesi kısık olsa aldırmayacaksınız 
ama kardeşiniz sesi o kadar açmış ki çıldıracak 
gibisiniz. Bu durumda sesi kısması için emirimsi 
bir söz söylersiniz. Bu E seçeneğindeki ifade ile 
yapılabilir. Burada “Müziğin sesini kıs. Sınav için 
tekrar yapmaya çalışıyorum!”, deniyor.

Cevap: E 

3. Birkaç gün içinde arkadaşınız Beth’in doğum günü 
ve siz de arkadaşlarınızla birlikte partiye davetlisiniz. 
Tesadüfen Beth’in beğendiği pahalı bir resim sanatı 
kitabı olduğunu öğrendiniz. Onu ortak hediye olarak 
almayı önereceksiniz. En uzun seçenek B’de öneri 
cümlesi olarak “how about” sorusu var, sorudaki 
bilgiler de; “Beth’in uzun süredir baktığını gördüğüm 
çok özel bir sanat kitabı var. Bunu hepimizden ortak 
bir hediye yapmaya ne dersiniz?”. O zaman diğer 
seçenekleri okumaya gerek kalmıyor.

Cevap: B 

4. Bir grup İngiliz arkadaşınızı Bergama’daki antik 
kente götüreceksiniz. Öğleden sonra çok kalabalık 
ve sıcak olduğu için erkenden gitmeyi önereceksiniz. 
En uzun seçenek A’da öneri ifadesi yok. Erkenden 
gitmekten söz ediyorsunuz ama sıcaklıktan 
bahsetmiyorsunuz. İkinci uzun seçenek E’de her 
ikisi de var; “Bergama’dan zevk alacaksınız; ama 
hem kalabalıklardan hem de sıcaktan korunmak için 
oraya oldukça erken gitmeye çalışmalıyız.” 

Cevap: E 
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5. Bu soruda bu bölümde sıkça sorulan bir konu var. 
Tesadüfen kardeşinizin kütüphaneye gideceğini 
duydunuz. Sizin de günü dolmuş bir kitabınız var. 
Kardeşinizden onu da kütüphaneye götürmesini 
rica edeceksiniz. A ve C seçeneği rica ifadesi ile 
başlıyor. En uzun seçenek C olduğu için önce onu 
anlam testinden geçirelim. Burada “Bu kitabı benim 
için geri götürür müsün? Bir iki gün içinde iade 
edilmek zorunda.”, deniyor. A’daki rica cümlesinde 
ise “Benim için şu birkaç kitabı kütüphaneye iade 
eder misin? Korkarım ki hepsinin de günü geçmiş.”, 
deniyor.

Cevap: C 

6. Anneniz bugünlerde meşgul ama size sınıf pikniği için 
arkadaşlarınızın istediği çikolatalı pasta yapmasını 
isteyeceksiniz. D ve E uzunluk bakımından 
birbirine çok yakın. Rica cümlesi hangisinde varsa 
o doğrudur. O nedenle D seçeneği doğrudur. Bu 
seçeneklerde sırasıyla; “Anne, çikolatalı keklerinden 
birini pikniğe hazırlamak için zaman bulabilir misin? 
Herkesin onları nasıl sevdiğini biliyorsun.”. E’de ise 
“Anne, arkadaşlara sınıf pikniği için çikolatalı kek 
yapacağımı söyledim; ama korkarım ki bana nasıl 
yapıldığını göstermelisin.”, deniyor. Rica ifadesi 
bunlardan sadece üsttekinde var.

Cevap: D 

7. Ofisteki bir arkadaşınızın biraz değişikliğe ihtiyacı 
var. Tesadüf o gün hava çok güzel. Öğlen yemek 
arasında onu dışarı çıkarmaya karar veriyorsunuz. 
Bir öneride bulunacaksınız. E en uzun seçenek 
ama onda hafta sonu için bir öneri var. D’de uzun bir 
cümle ama binadaki bir masa tenisi maçına gitmeyi 
öneriyor, dışarıya çıkmayı değil. Bir başka öneri 
cümlesi, “let’s ile A’da yapılmış. Yiyecek bir şeyler 
alıp parkta yemeyi öneriyor. Doğru ifade budur.

Cevap: A 

8. Yine bir öneri cümlesi aranıyor. Bir arkadaşınız 
yataktan çıkamayacak kadar hastaymış. Yalnız 
kalmaması için arkadaşlarınızla nöbetleşe ziyaretine 
gitmeyi planlıyorsunuz. Bunu onlara söylüyorsunuz. 
Seçenekleri uzunluğa göre sıraya koyarsanız E, A, 
D’den birinin doğru bilgileri içermesi gerekir. E ve 
A’da iki günde bir ziyaretten söz edilmiyor. Bu D’de 
yine “Let’s” öneri kalıbı ile yapılıyor; “Kendimizi 
organize edelim de, bir veya ikimiz en azından her 
gün onu ziyarete gidelim.”

Cevap D 
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9. Bu bölüm soruları “Restatement” sorularına benzer. 
O bölümde, soruda verilen bir cümleyi okuyup 
anladıktan, yani kafamızda bu olayın bir resmini 
oluşturduktan sonra seçeneklerde aynı bilgiyi içeren 
bir cümle arıyorduk. Burada da bize 2-3 bazen de 
4-5 cümle ile anlatılan olayın önce kafamızda bir 
resmini oluşturuyor, sonra da seçeneklerde bu 
resmi daha kestirme yoldan gösteren bir cümle 
arıyoruz. Bu cümle genellikle uzun bir cümle oluyor.

Bu soruda çalıştığınız yerdeki bir arkadaşınıza 
getirme sözü verdiğiniz kitabı evde unutmuş 
olduğunuz için üzüntülerinizi dile getirmişsiniz. 
Bundan sonra ne demiş olabilirsiniz, diye soruluyor. 
En uzun seçenek (kelime sayısı olarak) B’de “Eğer 
o kitaba bu gece gerçekten ihtiyacınız varsa öğle 
arasında eve gidip getireyim, diyorsunuz. Doğru bir 
ifadedir, bu.

Cevap: B 

10. Yaşlı bir film yıldızıyla bir dergi için röportaj 
yapıyorsunuz. Herkesin bildiği şeyler hakkında 
değil de, daha özel ve daha az bilinen yönleri ile 
ilgili soru sormak istiyorsunuz. Bu durumda uzun 
seçenekler olan A veya B’den hangisinde böyle bir 
rica cümlesi varsa o doğrudur. Bu “Could you tell 
us” ifadesinin olduğu A olabilir. Burada “Çok başarılı 
oldunuz ancak sizi hayal kırıklığına uğratan bir 
takım olaylar da olmuştur. Bize birkaç tanesinden 
söz eder misiniz?, deniyor. O zaman bu ifade 
aranan cümledir.

Cevap: A 

11. Jane bir süredir evinde hasta yatıyormuş. Küçük 
kızının canı sıkılıyormuş. Birkaç gün sonra da 
doğum günüymüş. Jane kız kardeşinden kızının 
doğum gününde onu bir yerlere götürmesini istiyor. 
Yine kelime sayısı bakımından en uzun seçenek 
olan E’de böyle bir talep var; “I was wondering if”. 
Bu çok nazik bir rica cümlesidir. Jane, bu ricadan 
sonra bir de öneride bulunuyor.

Cevap: E 

12. Kızınız, eşi ve iki çocuğu ile taşınıyormuş. 
Taşıma işine yardım edemiyorsunuz ama taşınma 
sırasında yemek konusunda yardım edebileceğinizi 
düşünüyorsunuz. Bu durumda seçeneklerde kelime 
sayısı açısından eşit olan D ve E’yi okuyalım. D 
seçeneğinde sorudaki her şey var.

Cevap: D 
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13. Burada klasik bir konu verilmiş; kütüphaneye 
ödünç kitap iadesi. Kütüphaneye gidecek bir 
arkadaşınızdan sizdeki kitabı iade etmenizi 
isteyeceksiniz, çünkü günü gelmiş, geçiyor. Bunu 
bir rica cümlesi ile yapabilirsiniz. Seçenekler C hariç 
kelime sayısı bakımında eşit uzunluğa sahip. O 
nedenle bunlarda hızlı bir şekilde bir rica cümleciği 
arayalım. Bu E’de var. Burada “Zaten kütüphaneye 
gidiyorsunuz, bu kitabı benim için iade edebilir 
misiniz?”, deniyor.

Cevap: E 

14. Alt katta hasta biri olduğu için televizyonda beraber 
yüksek sesle müzik dinlediğiniz kardeşinize 
televizyonun sesini kısalım diyorsunuz. A ve C 
kelime sayısı bakımından eşit uzunlukta. Ancak 
öneri veya tavsiye ifadesi içeren seçenek yalnızca 
A’da var. Buradaki “had better” yardımcı fiili 
yardımıyla “Alt kattaki hanım hasta, televizyonun 
sesini kısalım.”, diyorsunuz.

Cevap: A 

15. Postanenin önünden geçeceğiniz için annenize 
evin telefon faturasını yatırabilirim, diye öneride 
bulunacaksınız. Bu durumda en uzun seçenek 
olan E’deki ifade ile bunu yapabilirsiniz. Burada 
“Postanenin oradan geçeceğim için telefon 
faturasını yatırabilirim.”, deniyor.

Cevap: E 

16. Bir arkadaşınızla beraber otobüsle Ordu’ya 
gideceksiniz. Otobüsün kalkmasına daha yaklaşık 
1 saat var. Ancak yollar bu saatte kalabalık 
olduğundan işi sağlama almak için arkadaşınıza 
yola erken çıkalım teklifinde bulunacaksınız. Bu 
sorunun seçeneklerinde uzunluk bakımından 
neredeyse eşit üç seçenek var; A, B, C. Öneri 
ifadesi hangisinde ise doğru seçenek odur. Bu 
nedenle “Let’s” yapısının olduğu B seçeneği doğru 
cevap oluyor. Burada “Bu saatte genellikle çok fazla 
trafik var, o yüzden tedbirli olalım ve hemen yola 
çıkalım.”, deniyor.

Cevap: B 
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17. Teyzeniz emekli olmuş. Taşrada çok fazla 
kişinin yaşamadığı bir yere taşınmayı planlıyor. 
Yalnız kalacağı için bundan sonradan pişmanlık 
duyacağını düşünüyorsunuz. Bu durumda 
herhalde ona bir takım hatırlatmalarda bulunup 
kararını gözden geçirmesini söylersiniz. Çözüme 
yine en uzun seçeneği okuyarak başlayalım. C 
seçeneğinde “Hata yapmadığınızdan emin misiniz? 
Unutmayın, her gün etrafınızda birilerinin olmasına 
alışıksınızdır.”, diyor. Demek ki en uzun seçenek 
yine doğru.

Cevap: C 

18. Kendinize yeni bir ceket almak için çarşıya 
gideceksiniz. Ancak kıyafet seçimi konusunda 
kız kardeşinizin aksine pek becerikli değilsiniz. 
Ondan yardım isteyeceksiniz. Bunun için yine 
en uzun D’deki bilgiye bakalım. Burada sorunun 
açıklamasındaki her şey var. Vurgulu bir şekilde 
kardeşinizden size bu konuda yardım etmek 
istiyorsunuz.

Cevap: D 

19. Sene sonu piyesine yardımcı olacaksınız. Oyunda 
rol almak konusunda iyi değilsiniz ama dikiş 
biliyorsunuz. Bu yüzden kostümlerin hazırlanmasına 
yardımcı olabileceğinizi düşünüyorsunuz. Sizden 
yardım isteyen organizatöre olumlu cevap verip ne 
yapabileceğinizi söylersiniz. Bunu uzun seçenekler 
C veya E’deki ifadelerle yapabilirsiniz. E’de yalnız 
kostümlerden söz edildiği için bu yeterli bir cevap 
değil. Doğru ifade C’dir.

Cevap: C 

20. Kardeşiniz bir arkadaşı ile tartışmış. Şimdi de 
konuşmuyorlar. Kardeşiniz bu duruma çok üzülüyor 
ama barışma girişiminde ilk bulunan kişi de olmak 
istemiyor. En uzun seçenek B’de “Saçma bir 
durum. Şu aptalca gururunu bırak. Git onunla tekrar 
konuşmaya başla.”, dendiği için doğrudur.

Cevap: B 


