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1. Soruda verilen cümlede “Duruşmada yalan 

söylemeyi reddediyorum; aksini yapmam 

ilkelerime ters düşer” denmiştir. Anlamca bu 

ifadeye en yakın olan cümle “At the trial I shall 
stick to the truth; I really can’t bring myself 
to lie there” = “Duruşmada doğrulara bağlı 

kalmalıyım; orada gerçekten yalan söyleyecek 

duruma düşemem” olur. Bu durumda doğru yanıt 

B olur.

 I refuse to lie:

 I shall stick to the truth

 it’s against my principles to do otherwise:

 I really can’t bring myself to lie there

Cevap B

2. Soru kökünde verilen ifadenin yakın anlamlısının 

istendiği bu soru türlerinde seçenekler 

arasında aynı anlamı veren cümleyi bulmamız 

istenmektedir. Soruda geçen “Onun çok zeki 

olduğuna inanmıyorum, ancak çok çekici ve 

insanlar onun dediğini yapıyorlar” ifadesinin bir 

başka şekilde ifadesi B seçeneğinde geçen “Çok 
parlak olmayabilir şahsen öyle olduğuna 
inanmıyorum, ancak kesinlikle insanları 
kazanmayı iyi biliyor ve böylece onları istediği 
gibi harekete geçiriyor” ifadesidir.

 I don’t believe:

 I personally don’t think

 she is (not) particularly clever:

 she may not be bright

 she has a great deal of charm:

 she has a winning way with people

 people tend to do what she wants:

 they act in the way she wants

Cevap B
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3. Soruda geçen “Ondan neden haber alamadığımızı 

anlayamıyorum. Paketi birkaç gün önceden 

almış olmalı” ifadesinin bir başka şekilde ifadesi 

C seçeneğinde geçen “Hala bizimle iletişime 
geçmemiş olması tuhaf: kesinlikle paket ona 
bir ya da iki gün önceden ulaşmıştır” ifadesidir.

 I can’t understand:

 it’s odd

 we haven’t heard from him yet:

 he still hasn’t contacted us

 he must have received the parcel:

 surely the parcel reached him

 several days ago:

 at least a da yor two

Cevap C

4. Soruda geçen “Bazı bilim adamları, hemen 

hemen 65 milyon yıl önce meydana gelen bir 

meteor etkisinin dinozorların ölümüne sebep 

olmuş olabileceklerine inanırlar” ifadesinin bir 

başka şekilde ifadesi A seçeneğinde geçen “Bazı 
bilim adamlarına göre, dinozorların yok oluşu 
hemen hemen 65 milyon yıl önce meydana 
gelen bir meteor etkisinin sonucu olabilir” 
ifadesidir.

 some scientists think:

 in the opinion of some scientists

 may have caused:

 could have been the result of

 around 65 million years ago:

 roughly 65 million years ago

Cevap A
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5. Soruda geçen “Hangisini istediğimi sorduğunda, 

fark etmez dedim” ifadesinin bir başka şekilde 

ifadesi A seçeneğinde geçen “Seçebileceğimi 
söyledi, ancak benim için fark etmeyeceğini 
söyledim” ifadesidir.

 he asked which one I wanted:

 he said I could choose between them

 I didn’t mind:

 it didn’t matter to me 

Cevap A

6. Soruda geçen, “Kırkıncı evlilik yıllarını kutlamak 

için bir akşam yemeği partisi verdiler” ifadesinin 

bir başka şekilde ifadesi A seçeneğinde geçen 

“Verdikleri akşam yemeği partisi evliliklerinin 
kırkıncı yılını kutlamak içindi” ifadesidir.

 they held a dinner party:

 the dinner party they gave

 to mark the occasion of their fortieth wedding 
anniversary:

 to commemorate forty years of marriage

Cevap A
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7. Soruda geçen, “Gerçekten de yolunda duran 

kimse olmadığından en sonunda tepeye ulaştı” 

ifadesinin bir başka şekilde ifadesi C seçeneğinde 

geçen “Onu önleyecek kesinlikle hiç kimse 
olmadığından en üst düzeye ulaştı” ifadesidir.

 because  : as

 literally nobody  : absolutely no one

 got to the top at last  : finally made it to the top

Cevap C

8. Soruda geçen, “Bilgi sistemleri teknolojisi, 

yöneticilerin değişimin üstesinden gelmede 

kullanabilecekleri birkaç araçtan biridir” ifadesinin 

bir başka şekilde ifadesi D seçeneğinde 

geçen “Bilgi sistemleri teknolojisi, 
değişimle karşılaştıklarında yöneticilerin 
başvurabilecekleri bir kaç ortamdan birisidir” 

ifadesidir.

 one of the several tools:

 one of a number of mediums

 available tools for managers for coping with 
change:

 managers can turn to when faced with change

Cevap D
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9. Soruda geçen, “O her zaman yardım sözü 

vermeye hazır olan ancak nadiren sözünü tutan 

insanlardan biri” ifadesinin bir başka şekilde 

ifadesi E seçeneğinde geçen “O söz vermede 
iyi, ancak sözünü tutmada her zaman başarısız 
olan insan türündendir” ifadesidir.

 he’s one of those people:

 he’s the sort of person

 always ready to promise help:

 good at pormising help

 almost always fails to do so:

 rarely keeps his promise

Cevap E

10. Soruda verilen cümlenin anlamı “Toplantı 

beklediğimizden uzun sürdü, çünkü şu ya da 

bu sebepten dolayı devam eden kesintiler 

vardı” olur. Seçenekler içinde aynı anlamı veren 

cümle C olur: “Çeşitli nedenlerle tekrar tekrar 
kesintiye uğradık, bu yüzden de toplantı 
tahmin ettiğimizden daha uzun sürdü.”

 lasted for longer than we had expected:

 went on longer than we had anticipated 

 for some reason or another:

 on various accounts

 continual:

 time and again

Cevap C


