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Restatement

ANSWERS

1. Soruda geçen, “Sunu benim alanımdan oldukça 

uzak olduğundan ve hiç anlamadığımdan iyi olup 

olmadığını söylemek bana düşmez” ifadesinin 

bir başka şekilde ifadesi E seçeneğinde geçen 

“Gerçekten konu hakkında bir fikir veremem; 
çünkü konu hakkında hiçbir şey bilmediğimden 
konuyu takip edemedim” cümlesidir.

it was way outside my field:

I knew nothing about the subject matter

it’s not for me to say whether or not the lecture 
was a good one:

I really can’t give an opinion of it

I hardly understood any of it:

I couldn’t follow the lecture

as:

since

Cevap E

2. Soruda geçen, “Onu kovmakla haklıydılar ancak 

şimdi öyle yapmamış olmayı diliyorlar” cümlesinin 

bir başka şekilde ifadesi B seçeneğinde geçen 

“Onu kovmaları tamamen yasaldı ancak şimdi 
öyle yaptıklarına pişmanlar” ifadesidir.

fully within their rights:

perfectly legal

they dismissed him:

their dismissal of him

they wish they had not done so:
they regret their action

Cevap B
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3. Soru kökünde verilen “Sağ kalan yalnızca 

iki kişi buldular ancak bu diğerlerini aramaya 

vazgeçmelerinden bir hafta önceydi” cümlesinin 

bir başka şekilde ifadesi B seçeneğinde verilen 

“Kurtarma çalışmaları tam bir hafta sürmesine 
rağmen yalnızca iki kişiyi kurtarabildiler” 

ifadesidir.

found only two survivors:

were only able to save two people

but:

though

their search:

rescue work

it was a week before they gave up:
continued for a full week

Cevap B

4. Soruda kökünde verilmiş olan “Eğer benimle neyi 

tartışmak istediğini bilseydim, ona hiçbir zaman bir 

randevu vermezdim” cümlesinin bir başka şekilde 

ifadesi C seçeneğinde verilen “Onun benimle 
ne konuşmak istediğinin farkında olsaydım 
görüşmeyi kabul etmezdim” ifadesidir.

if I’d known:

had I realized (inverted if clause / type 3)

to discuss with me:

to talk to me

I would never have given him an appointment:

I would not have agreed to a meeting

Cevap C
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5. Sorudaki cümlede “Rüzgar olmasaydı, yangın bu 

kadar hızlı büyümezdi” deniliyor. Buna en yakın 

cümle C seçeneği olur: “Yangının bu kadar 
hızlı yayılmasına sebep olan şey rüzgardır.” 
Bu soruda geçen “If it hadn’t been for” ifadesi, 

üçüncü tip koşul cümleciklerinde “-masaydı / 
-mamış olsaydı” anlamına gelir.

if it hadn’t been for the wind:

it was the wind

the fire would never have spread:

caused the fire to spread

so fast:

at such a speed

Cevap C

6. Sorudaki cümlede “Çok yardım almadıkça, 

bu kadar çok şeyi müzenin açılışına kadar 

tarihleyip etiketleyemeyeceğiz” deniliyor. Buna 

en yakın cümle D seçeneğindeki “Bu kadar çok 
şeyi müzenin açılışına kadar tarihlemek ve 
etiketlememiz gerekiyorsa, çok fazla yardıma 
ihtiyacımız olacak” olur.

a lot of assistance:

an awful lot of help

to get all these exhibits dated and labeled:

to date and label these exhibits

for the opening of the museum:

in time for the opening of the museum

unless:

if

Cevap D
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7. Sorudaki cümlede “Eğer kullanma fırsatınız 

olmayacaksa bir kaç dil öğrenmenin anlamı 

yoktur” deniliyor. Bu ifadeye anlamca en yakın 

cümle “Onları kullanabilecek bir durumda 
bulunmadıkça, bir çok dil öğrenmek sadece 
zaman kaybı olacaktır” olur. Doğru yanıt B 

seçeneğidir.

there’s no point in learning several languages:

learning several languages would just be a waste 
of time if you’re not going to have the 

opportunity to use them:

unless you’re going to be in a position to use them

if … not:

unless

Cevap B

8. Sorudaki cümlede “Kimin için çalıştığına bakmaz, 

ama maaş iyi olmalı” deniliyor. Buna en yakın 

cümle “Ona iyi maaş verildiği sürece herkes 
için çalışabilir” olur. Doğru yanıt E seçeneğidir.

he really doesn’t mind who he works for:

he’ll work for just about anyone

the pay has to be good:

so long as they pay him well 

Cevap E
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9. Sorudaki cümlede “Trafik sıkışıklığına takıldık, bu 

yüzden de son gelenler arasındaydık” deniliyor. 

Bu ifadeye anlamca en yakın cümle “Trafiğe 
takıldığımızdan, çok kimse bizden önce oraya 
varmıştı” olur. Doğru yanıt C seçeneğidir.

we were among the last to arrive:

most people got there before us

we got caught in a traffic jam:

we were held up by the traffic

Cevap C

10. Sorudaki cümlede “Bütün suçu ona yüklemek adil 

olmaz; hatalı olan sadece o değil” denilmektedir. 

O halde doğru yanıt E olur: “Her şey için 
suçlanmayı hak etmiyor; söz konusu olan 
diğerleri de vardı.”

it’s not fair:

he doesn’t deserve

to put all the blame on him:

to be blamed for everything

he’s not the only one at fault:

there were others involved 

Cevap E


