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1. Soruda verilen cümlenin anlamı “Bir haftalığına 

bile olsa fabrikayı oğlunun sorumluluğuna 

bırakılmayacağını bilmeliydi” olduğuna göre, 

bu cümleye anlamca en yakın seçenek A olur: 

“Her ne kadar bir haftalığına da olsa, oğlunu 
fabrikanın yönetiminden sorumlu yapmak 
aptalcaydı.”

 if only for a week:

 though it was only for a week 

 left his son in charge of the factory:

 make his son responsible for the running of the 

factory

Cevap A

2. Soruda verilen cümlenin anlamı “Konferansta 

ana konuşmacıyı benim takdim etmem bekleniyor 

gibi görünüyor, öyleyse onun son faaliyetleri 

ile ilgili bir şeyler bulsam iyi olacak” olduğuna 

göre, anlamca buna en yakın seçenek A olur: 

“Kendimi ana konuşmacının yakın zamanda 
yaptığı işlerle aşina kılmam gerekiyor, zira 
belli ki onu konferansta takdim etmek benim 
görevim olacak.”

 it seems:

 apparently

 I’m expected to introduce the main speaker:

 it’s my job to introduce him

 his recent activities:

 (he) has been doing of late

Cevap A
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3. Soruda verilen cümlenin anlamı “Bana kalırsa, 

bu şirkette olan şeylerin pek çoğu yöneticinin 

inisiyatifine dayanmaktadır” olur. Bu doğrultuda, 

anlamca bu cümleye en yakın seçenek B olur: 

“Şirket yöneticisinin burada olup bitenlerde 
çok fazla söz sahibi olduğunu sanıyorum.”

 in my opinion:

 I reckon

 depend upon the chairman’s discretion:

 chairman has far too big a say

Cevap B

4. Soruda verilen cümlenin anlamı “Bakanın basına 

açıklama yapmayı reddetmesinin arkasındaki 

neden belli değil, fakat zamana oynadığını 

düşünüyorum” olur. Anlamca buna en yakın cümle 

E seçeneğinde verilmiştir: “Bakanın basına 
neden açıklama yapmayı reddettiği açık değil, 
fakat herhalde bu bir oyalama taktiğidir.”

 … is uncertain:

 it’s not clear

 I imagine:

 presumably

 the reason behind the minister’s refusal:

 why the minister has declined

 playing for time:

 delay of tactics

Cevap E
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5. Soruda verilen cümlenin anlamı “Tavsiyesi 

daima güvenilir ve tarafsız olan onun ayarında 

danışman kolay kolay bulunmaz” olduğuna 

göre, seçenekler içinde bu ifadeye anlamca en 

yakın ifade A seçeneğindeki olur: “Tavsiyesi 
asla yanıltıcı olmayacak biçimde güvenilir ve 
tarafsız olan onun kalitesinde bir danışmana 
sık rastlanmaz.”

 advice is consistently reliable and objective:

 advice is unfailingly dependable and unbiased

 are few and far between:

 it is not often

Cevap A

6. Bu sorudaki “…..inevitably accompany the 

bringing up of a disabled child” kısmının aynı 

anlamda açıklaması yalnızca D seçeneğindeki 

“one is bound to encounter when caring for a 
handicapped child” cümleciğidir.

 the documentary focuses : at the heart of this 

documentary

 joys and pressures : delights and strains

 inevitably : is bound to

 disabled child : handicapped child

 accompany : caring for

Cevap D



www.pelikanyayinevi.com.tr

Restatement

PRACTICE TEST 3
ANSWERS

7. Bu soruda “It has been argued that people 

from the Far East are better educated than 

Westerners” cümleciğinin aynı anlamda ifadesi 

yalnızca E seçeneğindeki “The point has been 
made that people in the West don’t get as 
good an education as those in the Far East” 

cümleciğidir.

 it has been argued:

 the point has been made

 people from the Far East are better educated:

 people in the West don’t get as good education

 also:

 further

 more experienced in economic development:

less accomplished in matters concerning 
economic development

Cevap E

8. Soruda verilen cümlenin anlamı “Böyle bir raporu 

tamamlamak için üç haftadan daha fazla zamana 

ihtiyacımız olduğunun farkına varmalıyız” 

deniliyor. Bu cümleye anlamca en yakın cümle 

E seçeneğinde verilmiştir: “Böyle bir raporu 
sonuçlandırmak için üç hafta büyük olasılıkla 
yeterli olmayacaktır.”

 we might well find:

 it’s quite likely

 we need more than three weeks:

 three weeks won’t be sufficient

 complete:

 finalize

 a report of this kind:

 such a report

Cevap E
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9. Soruda verilen cümlenin anlamı “Doğrusu, bana 

kalırsa kızların müzik kabiliyetleri yaşlarına 

göre ortalamanın üzerinde değildir” olduğuna 

göre, bu cümleye anlamca en yakın olan cümle 

B seçeneğinde verilmiştir: “Dürüst olmak 
gerekirse, yaşları dikkate alındığında, kızların 
müzik yeteneklerinin ortalamanın üzerinde 
olduğunu sanmıyorum.”

 frankly:

 to be honest

 in my opinion:

 I don’t think

 abilities:

 talents

 no more than average:

 anything out of the ordinary

Cevap B

10. Soruda verilen cümlede “Yıllar boyunca, 

İngiltere’deki ulaşım planlamacıları, sürücülerin 

yolları kullandıkları için doğrudan ödeme 

yapmalarını talep etmektedirler” denilmektedir. 

Anlamca bu cümleye en yakın olan seçenek C 

olur: “İngiltere’deki ulaştırma planlamacıları, 
uzun zamandan beridir, yolları kullananların 
karşılığında doğrudan ödeme yapmaları 
konusunda ısrar etmektedirler.”

 for many years now:

 for a long time now

 have been demanding:

 have been insisting

 motorists:

 those who use the roads

 pay directly fort he use of roads:

 must pay for them directly

Cevap C


