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Restatement

ANSWERS

1. Soruda verilen cümlenin anlamı “Onun tezlerine 

karşı asla yenik düşmedim, ama yinede, kitabı 

okumak için ilginç” olduğuna göre, buna anlamca 

en yakın cümle A seçeneği olur: “Onun haklı 
olduğuna ikna oldum diyemem, ama öyle bile 
olsa kitabı okumaya değer.”

I haven’t been won over by his arguments:

I can’t say I’m convinced that he’s right

but nevertheless:

but even so

his book makes interesting reading:

his book is well worth reading

Cevap A

2. Soruda verilen cümlenin anlamı “Yargıç endişeli, 

çünkü farklı tanıklar olayların oluş sırasıyla ilgili 

farklı ifadeler verdiler” olduğundan, anlamca 

buna en yakın cümle C seçeneği olur: “Yargıç, 
olayların oluş sırası ile ilgili olarak tanıklar 
arasında hiçbir uyuşma olmadığından dolayı 
kaygılı.”

the judge is worried:

the judge is concerned

different witnesses have given a different 
sequence of events:

there is no agreement among the witnesses as to 
the order in which the events occurred

Cevap C
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3. Soruda verilen cümlenin anlamı “Araba almadan 

önce biraz beklemekle iyi yaparsın” deniliyor. Bu 

cümleye anlamca en yakın olan seçenek D olur: 

“Henüz araba almadıysan, bir süre beklemen 
iyi olurdu.”

you would do well:

it would be better

wait a little:

wait for a while

before buying a car:

if you didn’t buy a car just yet

Cevap D

4. Soru kökünde yer alan “All agree that the 

environment has to be protected …” ifadesinin 

bir başka şekilde anlatımı B seçeneğindeki “the 
need for environmental protection is not 
contested …” ifadesi olabilir.

all agree that the environment has to be 
protected:

the need for environmental protection is not 
contested

but:

although

should it really take priority over education 
and public health:

do we really regard the claims of education and 
public health as of less importance (cümleyi 
tersinden söyleme durumu)

Cevap B
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5. Soru kökünde yer alan, “... he’ll never be as great 

a pianist as his father …” ifadesinin bir başka 

şekilde anlatımı D seçeneğindeki, “As a pianist, 
he’s just not the equal of his father and never 
will be …” ifadesi olabilir.

he should face the fact:

he’d do well to accept the fact

he’ll never be as great a pianist as his father:

he’s just not the equal of his father and never will 
be 

Cevap D

6. Soru kökünde yer alan “The aim of advertising 

is not to inform but to sell products and keep 

businesses …” ifadesinin bir başka şekilde 

anlatımı C seçeneğindeki “…is about selling 
goods and keeping firms running; not 
supplying information” ifadesi olabilir.

the aim of advertising is not to inform:

not supplying information

to sell products and keep businesses in 
business:

the aim of advertising is about selling goods and 
keeping firms running

Cevap C
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7. Soru kökünde yer alan, “Reports about the ... as 

maddeningly variable as the protective shield 

itself …” ifadesinin bir başka şekilde anlatımı 

D seçeneğindeki, “The frustrating lack of 
consistency in reports concerning ... matches 
the state of the protective shield itself” ifadesi 

olur.

reports …… are as maddeningly variable:

the frustrating lack of consistency in reports

about the ozone layer:

concerning the ozone layer

as the protective shield itself:

matches the state of the protective shield itself

Cevap D

8. Soruda verilen cümlenin anlamı “Keşke geziyi 

bize Londra’da bir hafta zaman tanıyacak şekilde 

planlasalardı” olur. Anlamca buna en yakın 

seçenek A olur: “Keşke seyahat düzenlemeleri 
bize Londra’da bir hafta geçirmeye izin 
verecek şekilde planlama yapabilselerdi.”

I do wish:

if only

they could have planned the journey:

the travel arrangements had made it possible

so as to allow us a week in London:

for us to spend a week in London 

Cevap A
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9. Soruda verilen cümlenin anlamı “Turistlerin 

hepsi döndüklerinden, kafeyi bu yıl için artık 

kapatabilirler” olur. Anlamca buna en yakın cümle 

D seçeneğidir: “Artık kafeyi açık tutmalarına 
gerek yok, zira sezon kapandı ve ortalarda hiç 
turist yok.”

they might just as well close the cafe for this 
year:

there’s no point in their keeping the cafe open now

as:

since

the tourists have all left:

the season is over and there are no more tourists 
about 

Cevap D

10. Soruda verilen cümlenin anlamı “Programın 

provasını ne kadar dikkatli yaparlarsa yapsınlar, 

her zaman için yanlış yapacak birisi olur” olur. 

Buna göre doğru yanıt B olur: “Program ne kadar 
titizlikle prova edilirse edilsin, asla hatalardan 
arınmış olamaz.”

however carefully:

no matter how diligently

they rehearse the program (active):

the program is rehearsed (passive)

there is always someone who gets it wrong:

it is never free of mistakes 

Cevap B


