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1. Soruda verilen cümlenin anlamı “Geçen 

sonbaharda piyasaya sürülen mamul çeşitleri 

halihazırda çok iyi satmaktadır” olduğuna göre, 

anlamca bu cümleye en yakın cümle D seçeneği 

olur: “İlk olarak geçen sonbaharda piyasaya 
sürülen mallar halen pek çok müşteri 
bulmuştur.”

 products:

 goods

 put onto the market:

 launched

 selling well:

 have found plenty of buyers

Cevap D

2. Soruda verilen cümlenin anlamı “Sosyal davranış 

büyük ölçüde diğer insanlar hakkında topladığımız 

bilgiye dayanır” deniliyor. Anlam bakımından bu 

cümleyle en yakın anlamı taşıyan seçenek C 

olacaktır: “Diğerleri hakkında sahip olduğumuz 
bilginin sosyal davranışımız üzerine büyük bir 
etkisi vardır.”

 information we collect about other people:

 our knowledge of others 

 depends very much on:

 has a considerable effect upon

Cevap C
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3. Soru kökündeki “What worries me is that they have 

so far failed to improve the quality of the work” 

(= Beni endişelendiren şey onların bugüne kadar 

işin kalitesini geliştire-memeleridir.) ifadesinin bir 

başka şekilde ifadesi D seçeneğindeki, “It’s the 
fact that they still haven’t managed to upgrade 
the quality of the work that troubles me” (= 

Bende sıkıntı yaratan işin kalitesini yükseltmeyi 

hala becerememiş olmalarıdır) cümlesidir. Ayrıca 

doğru seçenekte verilen, “they still haven’t 
managed to upgrade” ifadesi sorudaki “they 
have so far failed to improve” ifadesiyle yakın 

anlamlıdır.

what worries me:

that troubles me

they have so far failed to improve:

they still haven’t managed to upgrade

Cevap D

4. Soruda verilen cümlenin anlamı “Sanırım pek 

çok genç ekonomik olarak ailelerinden bağımsız 

olacakları zamanı istekli bir şekilde dört gözle 

bekliyorlar” olduğuna göre, anlamca buna en 

yakın cümle B seçeneği olur: “Herhalde pek 
çok genç ailelerine bel bağlamak yerine kendi 
paralarını kazanmayı istiyorlardır.”

I suppose:

presumably

long to have:

look forward to

they will be financially independent of their 
parents:

instead of relying on their parents for it

Cevap B
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5. Soruda verilen cümlede “Normal bir okul çok 

ciddi derecede özürlü bir çocukla uğraşabilmek 

için gerekli kaynaklara belli ki sahip değildir” 

olduğundan, seçenekler içinde buna anlamca en 

yakın olan E olur: “Konu çok ciddi derecede 
özürlü çocuklar olunca, ortalama bir okul 
onların ihtiyaçlarına cevap veremez.”

the normal school:

the average school

obviously:

simply

doesn’t have the resources necessary:

cannot meet their needs

badly handicapped children:

seriously handicapped children

Cevap E

6. Soruda verilen cümlenin anlamı “Daha fazla 

zaman, para ve çaba harcamadan önce, böyle bir 

ürünün başarılı olma olasılığı üzerine daha çok 

piyasa araştırması kesinlikle gereklidir” olduğuna 

göre, anlamca bu cümleye en yakın seçenek 

C olacaktır: “Piyasa araştırması bize çok iyi 
satacağına inanmamız için uygun zemin 
oluşturana kadar, bu ürüne kesinlikle daha 
fazla zaman, para ve çaba harcamamalıyız.”

before we invest more time:

we …. invest more time … until

definitely:

really

more market research on the likelihood of the 
success:

more grounds for believing that it will sell

Cevap C
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7. Soru bölümündeki cümlenin anlamı “Rapor 

çok fazla kabul görmedi, çünkü savunma 

harcamalarında büyük artış talep ediyordu” olur. 

Bu durumda anlamca en yakın cümle D seçeneği 

olur: “Raporun bu kadar az onay görmesinin 
asıl nedeni savunma amaçlı harcamalarda 
büyük artışlar talep etmesi yüzündendi.”

the report didn’t get a favorable reception:

the report met with so little approval

largely because:

the main reason why

it called for:

it demanded

massive increases:

vast increases

spending:

expenditure

Cevap D

8. Soruda verilen cümlenin anlamı “Emin değilim, 

ama mülakatta başarılı olamadı gibi kötü bir his var 

içimde” olur. Bu durumda anlamca buna en yakın 

seçenek D olur: “Yanlış düşünüyor olabilirim, 
ama korkarım mülakattaki performansı 
oldukça zayıftı.”

I’m not sure:

I could be wrong

I have a nasty feeling:

I’m afraid

he didn’t do at all well at the interview:

his performance at the interview was rather poor 

Cevap D



www.pelikanyayinevi.com.tr

Restatement

PRACTICE TEST 4
ANSWERS

9. Soru kökünde yer alan “this brings him in more 

money than he ever used to earn ……… in his 

full time job” ifadesinin bir başka şekilde ifadesi 

yalnızca E seçeneğindeki “He earned less when 
he was in fulltime employment than he does 
now…” ifadesidir. 

consultant for several businesses:

acting as a consultant for two or three firms

this brings him in more money:

he earned less …. than he does now 

Cevap E

10. Soru kökünde yer alan “Hardly a day goes … to 

complain about …” ifadesinin bir başka şekilde 

doğru anlatımı sırasıyla “…….. just about every 
day …….… to express their dissatisfaction 
….” ifadeleridir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

hardly a day goes by:

just about every day

to complain:

to express their dissatisfaction

the unreliability of the ferry service:

the ferry service ….. is so undependable 

Cevap D


