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ANSWERS

1. Soruda verilen cümlenin anlamı “Onun insanlara 

alışkanlık haline gelmiş emir verme yöntemini 

oldukça nahoş buluyorum” olduğuna göre, bu 

cümleye anlamca en yakın seçenek D olur: “He 
persistently orders people around, which I find 
really offensive” = O sürekli olarak insanlara 

emir yağdırır ki ben bunu gerçekten saldırganca 

bulurum.” 

 habitually : persistently

 objectionable : offensive

 quite : really

Cevap D 

2. Soruda verilen cümlenin anlamı “İlk bakışta, Çinli 

öğrenciler, Birleşik Devletler’de sonsuza kadar 

eğitim görmeye istekliymiş gibi görünüyorlar” 

olduğuna göre, bu cümleye anlamca en yakın 

seçenek A olur: “On the surface it seems that 
there is no decline in the desire of Chinese 
students to get educated in the US” = 

“Görünüşte Çinli öğrencilerin Birleşik Devletler’de 

eğitilme isteklerinde hiçbir düşüş yokmuş gibi 

görünüyor.” Doğru yanıt A seçeneği olur. 

 at first glance  : on the surface

 appear : seem

 as eager as ever : no decline in the desire

 to study in the US : to get educated in the US

Cevap A
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3. Soruda verilen cümlenin anlamı “Bir kanuna 

geçirmek başka onu uygulatmak bambaşkadır” 

olduğuna göre, bu cümleye anlamca en yakın 

seçenek E olur: “The passing of a law and 
the implementing of it are two very different 
things” = “Bir kanunun geçmesi ve onun 

uygulanması iki çok farklı şeydir.” Doğru yanıt E 

seçeneğidir.

 getting a law passed  : the passing of a law 

 getting it enforced  : the implementing of it 

 quite another thing  : very different things

Cevap E

4. Soruda verilen cümlenin anlamı “Her sosyal 

bozulmanın yalnızca bir kanun geçirerek 

düzeltilebileceği Amerikalıların süregelen bir 

aldanışıdır” olduğuna göre, bu cümleye anlamca 

en yakın seçenek B olur: “A continuing 
misconception of the Americans is that all 
it takes to rectify a social shortcoming is 
the passing of a law.” = “Bir sosyal eksikliği 

düzeltmenin bir kanun geçirmekle olacağı 

Amerikalıların devam eden bir yanlış anlayışıdır.”

 an enduring illusion : a continuing 

misconception

 to rectify  : to correct

 a social shortcoming  : social imperfection

Cevap B
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5. Soruda verilen cümlenin anlamı “Büyük ve dile 

düşmüş liderler onları biz diğerlerinden ayıran 

olağandışı ve ayırt edeci özelliklere sahip 

görünürler” olduğuna göre, bu cümleye anlamca 

en yakın seçenek C olur: “Leaders, both 
illustrious and infamous ones, are apparently 
endowed with rare and remarkable capacities 
that distinguish them from other people” = 

“Şöhretli ve dile düşmüş liderlere, onları diğer 

insanlardan ayıran nadir ve fevkalade kapasiteler 

görünüşte bahşedilmiştir.” Doğru yanıt C 

seçeneğidir.

 notorious:
 infamous

 seem to have:
 apparently endowed with 

 unusual and distinctive:
 rare and remarkable

 mark them off from the rest of us:

 distinguish them from other people

Cevap C

6. Soruda verilen cümlede “Özgür bir toplumun 

yüzyüze gelmesi gereken bütün sorunların içinde, 

barış mı yoksa savaş mı sorunu en önemlisidir” 

denmiştir. Anlamca bu ifadeye en yakın olan cümle 

“The most critical choice that a free people 
is ever called upon to make concerns the 
issue of war or peace” = “Özgür bir toplumdan 

yapması istenecek en önemli seçim, savaş ya da 

barış sorunuyla ilgilidir” olur. Bu durumda doğru 

yanıt E olur.

 critical : crutial 

 must face  : have to face

 the question of war or peace : the issue of war 

or peace

Cevap E
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7. Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Yeni 

yol bitince bu bölgedeki evlerin değeri artacak” 

olduğuna göre, anlamca aynı anlamı verecek 

seçenek E olur: “When they open the new road, 
house prices in the area will almost certainly 
rise” = “Yeni yolu açtıklarında bölgedeki ev 

fiyatları kesinlikle artacaktır.” B seçeneğinde 

yol eğer olur da biterse, ev fiyatlarının bundan 

etkileneceğinden söz etmektedir. Ama bu 

etkilenmenin yönü belirtilmemiştir. D seçeneğinde 

ise yolun bitmeye yaklaştığı ve bunun ev 

fiyatlarına hali hazırda yansıdığı söyleniyor. Oysa 

sorudaki cümleye göre henüz ev fiyatlarına bir 

yansıma olmamıştır. Doğru yanıt E olacaktır.

 when : once

 open the new road  : the new road is 

finished

 expected go up in value : prices will certainly 

rise

Cevap E

8. Soruda verilen cümlenin anlamı “Kahve, 

petrolden sonra dünyada en çok ticari değeri olan 

maldır” olduğuna göre, anlamca buna en yakın 

seçenek A olur: “Petroleum is the world’s most 
traded commodity, and after that come coffee 
beans” = “Petrol dünyada en çok ticari değere 

sahip maldır, ondan sonra da kahve gelir.” Soru 

kökünde verilen cümlede geçen “be second to 
something” ifadesinin anlamının “-den sonra 

ikinci sırada gelmek” olduğunu hatırlamakta yarar 

var.

 coffee beans … second only to petroleum: 
after that come coffe beans

Cevap A
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9. Soruda verilen cümlenin anlamı “Onun başarı 

hikayesinden çıkarılabilecek ders, onun piyasayı 

anlayabilmesinin önemidir” olduğuna göre, bu 

cümleye anlamca en yakın seçenek C olur: 

“His success lies in his sensitive grasp of 
the market; and that’s the main point to be 
learned” = “Onun başarısının sırrı piyasayı çok 

iyi kavramasında yatar; öğrenilecek en önemli 

nokta da budur.”

 understanding the market: sensitive grasp of 

the market

 the lesson to be drawn: the main to be learned

Cevap C

10. Soruda verilen cümlenin anlamı “Malezya malı 

otomobillerin, ithal malı arabalara uygulanan 

yüksek vergiler nedeniyle, orada yolların kralı 

olması gerekirdi, ama durum böyle değil” 

olduğuna göre, bu cümleye anlamca en yakın 

seçenek D olacaktır: “One might expect the 
Malaysian make of car to be the most popular 
make there, as imported cars are so heavily 
taxed; but it is not so” = “İthal otolara çok yüksek 

vergi konduğundan, Malezya malı otomobillerin 

orada en popüler araba olması beklenir, ama öyle 

değil.”

 king of the roads there  : the most popular 

make there

 owing to  : as

 step tariffs  : heavily taxed

 but this is not the case  : but it is not so 

Cevap D


