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1. Soruda verilen cümlenin anlamı “Ne zaman onunla 

karşılaşsam, yöneticisi tarafından nasıl haksız 

muameleye maruz kaldığı hakkında yakınmalarla 

doludur” olduğuna göre, doğru seçenek C 

olur: “Ne zaman bir araya gelsek, hep bana 
yöneticisinin ona karşı olan davranışlarından 
söz eder.”

whenever I meet her:

when we come together

she is full of complaints about:

she always talks about

how unfairly she is treated by the supervisor:

her supervisor’s attitude towards her

Cevap C

2. Soruda verilen cümlede “Krizin asıl nedeni, 

iltica arayışı içinde olanların sayısı çok az 

olduğu zaman iltica için yasal temel belirlendi” 

olduğuna göre, anlamca buna en yakın cümle 

D seçeneği olur: “İlticanın yasal zemini 
belirlenince, çok az kişinin bunun arayışı 
içinde olacağı varsayılıyordu ve bu türden bir 
kriz beklenmiyordu.” 

the root cause of the crisis:

the legal basis of asylum

very few people would ever seek it:

very few people would ever seek it

Cevap D

PRACTICE TEST 7



www.pelikanyayinevi.com.tr

Restatement

PRACTICE TEST 7
ANSWERS

3. Soru kökünde yer alan “Uluslar arası anlaşmalar 

uzun zamandır kimyasal silahların kullanımını 

yasaklamaktadır, ancak bu ne kadar etkili 

olabilir?” ifadesinin bir başka şekilde ifadesi 

C seçeneğindeki “Şu anda bir çok yıldır 
uluslar arası anlaşmalarca kimyasal 
savaş yasaklanmaktadır, ancak bu yasak 
uygulanabilir mi?” cümlesidir.

international conventions:

international agreements

have long been prohibiting:

has been banned

the use of chemical weapons during war:

chemical warfare

how effective is this likely to be?:

can the ban be enforced?

Cevap C

4. Soru kökünde yer alan “Bu beni aldatmaya 

çalıştığı ilk olay olmadığından tabi ki onu kolaylıkla 

affetmem tabi ki beklenemezdi” ifadesinin 

bir başka şekilde ifadesi A seçeneğindeki 

“Başka olaylarda da bana karşı dürüst 
davranmadığından onu affetmekte isteksiz 
olmam doğaldı” cümlesi olabilir.

I surely couldn’t have been expected to forgive 
him readily:

it was only natural that I should have been 
unwilling to forgive

this wasn’t the first time he’d tried to cheat me:

he had behaved dishonestly towards me on other 
occasions

Cevap A
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5. Soru kökünde yer alan “Bombardımanı 

önceden sonlandırmak için diplomatik çabaların 

arttırılmasına rağmen, görünürde anlaşmaya 

doğru hiçbir ilerleme yok” ifadesinin bir başka 

şekilde ifadesi A seçeneğindeki “Bombardımanı 
engellemek ve diplomatik bir çözüm bulabilmek 
için büyük çabalar harcanmaktadır. Ancak, bir 
anlaşma henüz yakın görünmüyor” cümlesidir.

although:

but

diplomatic efforts … have been intensified:

every known means of diplomacy has been tried

there is apparently:

seems

forestall the bombardment:

recede …. the expected attack

Cevap A

6. Soruda verilen cümlede “Sanırım çoğu suçlu 

sonunda yakalanır çünkü son bir şanslarının 

olduğuna inanıyorlar” denilmektedir. Buna en 

yakın anlam C seçeneğindeki cümlede vardır: 

“Görünüşe bakılırsa, şanslarına çoğu zaman 
bir kez daha güvenirken çoğu suçlu sonunda 
yakalanmaktadır.”

I suppose:

apparently

most criminals do get caught in the end:

most criminals do eventually get arrested

they believe their luck will hold just one more 
time:

by trusting their luck just once too often 

Cevap C
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7. Soruda verilen cümlede “Bu ürünleri pazardan 

çekmeye karar vermeden önce bir altı ay daha 

bekleyelim” deniliyor. Buna anlamca en yakın 

cümle B olur: “Bu ürünleri pazardan çekme 
kararımızı bir altı ay daha erteleyemez miyiz?”

let’s wait another six months before deciding:

can’t we defer our decision

take these products off the market:

withdrawing these goods from the market

another six months:

for a further six months 

Cevap B

8. Soruda verilen cümlede “Böyle bir sorumluluk 

gerektiren bir pozisyonun verilebilmesi için onun 

yeterince deneyimli olmadığını düşünmekten 

kendimi alamıyorum” deniliyor. Buna anlamca en 

yakın cümle D olur: “Çok sorumluluk gerektiren 
bir iş ve bu iş için gereken deneyime sahip 
olduğu konusunda emin değilim.”

he’s not experienced enough:

not at all sure that he has the experience needed 
for it

a position of such responsibility:

a very demanding position 

Cevap D
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9. Soruda verilen cümlede “Sonunda ona söylemen 

gerekiyor; bunu yapmayı ne kadar ertelersen, 

sonra o kadar zor olacak” deniliyor. Buna göre en 

uygun seçenek A olur: “Bu konu hakkında onu 
daha fazla karanlıkta tutamazsın ve bekledikçe 
ona bu konuyu söylemek daha da zorlaşacak.”

you’ll have to tell him in the end:

you can’t keep him in the dark about it forever

the longer you put off doing:

the longer you wait

the harder it’s going to be:

will get harder 

Cevap A

10. Sorudaki cümlede “Başlangıçta işi bırakma 

konusunda oldukça gönülsüzdü fakat şu an 

çocuklarını yetiştirmek için çok avantajlı buluyor” 
denilmektedir. Buna göre en uygun seçenek 

B olur: “Başlangıçta çalışmayı bırakmak 
konusunda hiç de istekli değildi, fakat şimdi 
çocuklarına bakmanın ona daha büyük bir 
memnuniyet verdiğini düşünüyor.”

at first:

initially

she was rather reluctant:

she wasn’t at all keen

bringing up her children:

looking after her children

finds it very regarding:

finds that … gives her much satisfaction

Cevap B


