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1. Soru kökünde yer alan “She’s so anxious not to 

hurt anyone’s feelings … she never calls them 

to account for…” ifadesinin bir başka şekilde 

anlatımı yalnızca A seçeneğindeki “Being so 
afraid of upsetting people … prevents her 
from ever questioning” ifadesidir.

she’s so anxious not to hurt anyone’s feelings:

 being so afraid of upsetting people

calls them to account for their actions: 
questioning what they are doing

Cevap A

2. Soru kökünde yer alan “the witnesses all gave 

a uniform account … there were some small 

discrepancies …” ifadelerinin bir başka şekilde 

doğru anlatımı yalnızca D seçeneğindeki “the 
witnesses gave slightly varied accounts … 
there was complete agreement” ifadeleridir.

the witnesses all gave a uniform account of 
the incident:

there was complete agreement on the main facts

as might be expected:

not surprisingly

there were some discrepancies in the details:

slightly varied accounts of the incident

Cevap D
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3. Sorudaki cümlede, “Nüfus büyüklüğüne göre, 

Amerika’daki anakara kolonilerinin o zamanki 

ticareti şaşılacak derecede büyüktü” deniliyor. 

Bu cümleye anlamca en yakın ifade D seçeneği 

olur: “Nüfus büyüklüğü dikkate alınacak 
olursa, Amerika’nın anakara kolonilerinin o 
dönemdeki ticaret faaliyetleri oldukça genişti.”

in relation to the size of the population:

if the size of the population is taken into 
consideration

the commerce of the mainland colonies:

the trading activities of the mainland colonies

at this time:

in this period

unusually large:

remarkably extensive 

Cevap D

4. Soruda verilen cümlede, “Eğer bu konferansı 

Uydu Servisleri’nde biraz daha önce duymuş 

olsaydım, bunun için mutlaka bir takdim 

hazırlardım” denilmektedir. Anlamca buna en 

yakın ifade B seçeneği olur: “Uydu Servisleri 
üzerindeki bu konferans hakkında bir şeyler 
hazırlamak için vakit çok geç olana kadar 
hiçbir şey bilmiyordum; ama eğer zaman izin 
verseydi mutlaka bir şeyler hazırlardım.” Koşul 

cümleciği verilen sorularda, doğru seçenekte 

genelde ana ve yan cümlede ters anlam verilir ve 

iki cümle “but” bağlacı ile birleştirilir.

even a little earlier:

till I was too late

would most certainly have:

I certainly would have

Cevap B
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5. Soruda verilen cümlede, “Pek çok kimse, sağlığa 

zararlı olabileceklerinden, yapay maddeler 

içermeyen yiyecekleri tercih ediyorlar” deniliyor. 

Anlamca buna en yakın cümle B seçeneğinde 

verilmiştir: “Yapay maddeler sağlığa zararlı 
olabileceğinden, bir çok kimse bunları içeren 
yiyeceklerden kaçınıyor.”

many people prefer food that is free from 
artificial substances:

a lot of people are avoiding foods that contain 
them

as:

since

these can be a threat to health:

artificial substances may be detrimental to health 

Cevap B

6. Soru kökünde yer alan “Worries that the strong 

... Japan’s economic recovery have pushed share 

prices sharply down ....” ifadesinin bir başka 

şekilde ifadesi yalnızca C seçeneğindeki “... have 
dropped noticeable in Japan, ... it is feared 
that the strong yen ...” cümlesidir.

pushed share prices sharply down:

share prices have dropped noticeably

worries:

it is feared

the strong yen will hurt exports:

the strong yen will adversely affect exports 

Cevap C
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7. Soru kökünde yer alan “... uneasy about the 

prospect of ... fear the process will be painful, 

...suspect that in the long run it will have to come 

...” ifadesinin bir başka şekilde ifadesi yalnızca 

C seçeneğindeki “ ... reform worrying, .... are 
afraid it will prove unpleasant, ... feeling that 
in the end it will be inevitable” ifadeleridir.

millions of Germans:

a great many people in Germany

are uneasy about the prospect of reform:

find the likelihood of reform worrying

because:

as

they fear:

they are afraid

the process will be painful:

it will prove unpleasant

in the long run:

in the end

it will have to come:

it will be inevitable 

Cevap C

8. Soru kökünde yer alan “Üst yöneticileri, bir şey 

bilmediklerini kabul etmeye istekli olan çok az 

şirket vardır” ifadesinin bir başka şekilde ifadesi 

yalnızca D seçeneğindeki “Büyük bir şirketten 
sorumlu insanların herhangi bir konudaki 
cehaletlerini kabul etmeye istekli olmaları pek 
de sık olan bir şey değildir” cümlesidir. Doğru 

yanıt D seçeneğidir.

willing to admit:

willing to confess

they don’t know something:

their ignorance on any matter

there are few:

it’s not often 

Cevap D
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9. Soru kökünde yer alan “...the head office was also 

there, ... but now it is in London ...” ifadesinin bir 

başka şekilde ifadesi yalnızca A seçeneğindeki 

“The company used to have its head office ... 
but it was moved to London a short while ago 
…” ifadeleridir.

until recently the head office was also there:

the company used to have its head office in the 
north of England

but now it is in London:

but it was moved to London a short while ago 

Cevap A

10. Soruda verilen cümlenin anlamı “Diğer 

adaylar Fransızca bilmediği için dezavantajlı 

olduğundan, işe alınacağı konusunda oldukça 

ümitli” olur. Bu ifadeye anlamca en yakın cümle 

E seçeneğinde verilmiştir: “Fransızca bilen tek 
aday olduğundan, işe alınacağından oldukça 
emin.”

he’s rather hopeful:

he’s fairly confident

he’ll get the appointment:

he’ll be appointed

since:

as

the other candidates are at a disadvantage, as 
they know no French:

he’s the only candidate who knows French

Cevap E


