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Restatement

ANSWERS

1. “I have been out of the country for nearly a 

year, so I am out of touch with everything here” 

(=Hemen hemen bir yıldır ülke dışındayım, 

dolayısıyla buradaki her şeyden habersizim) 

cümlesinin anlamını diğer bir şekilde “I feel quite 
like a stranger now that I’m back after almost a 
year abroad” (= Hemen hemen bir yıldır dışarıda 

olduğumdan dolayı bir yabancı gibi hissediyorum) 

ifadesiyle verebiliriz. Dolayısıyla doğru cevap A 

seçeneğidir.

I have been out of the country for nearly a year:

after almost a year abroad

I am out of touch with everything:

I feel quite like a stranger

Cevap A

2. “We had better leave right away as the traffic will 

be heavy at this hour” ( = Bu saatte trafik yoğun 

olacağından şimdi çıksak iyi olur) cümlesinin 

anlamını diğer bir şekilde “The roads are 
busy at this time of the day so we ought to 
set off at once” (= Günün bu saatinde yollar 

doludur, dolayısıyla hemen çıkmalıyız) ifadesiyle 

verebiliriz. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir.

we had better leave right away:

we ought to set off at once

the traffic will be heavy:

the roads are busy

at this hour:

at this time of the day

Cevap E
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3. “The harnessing of the wind to generate electricity 

dates back to 1890, but few notable advances 

were made until 1970 when energy prices began 

to rise fast” (=Rüzgarın elektrik üretmek amacıyla 

kullanılması 1890’a kadar gider ancak enerji 

fiyatlarının hızla artmaya başla dığı 1970 yılına 

kadar neredeyse hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir) 

cümlesinin anlamını diğer bir şekilde “It was 
in 1890 that the wind was first used to 
generate electricity, but it was only in 1970 
when energy prices started to rise sharply, 
that real advances were made” (=Rüzgarın 

elektrik üretmek amacıyla kullanılması ilk kez 

1890 yılında gerçekleşti, ancak gerçek ilerleme 

enerji fiyatlarının ciddi oranda artmaya başladığı 

1970 yılında kaydedildi) ifadesiyle verebiliriz. 

Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir.

the harnessing of the wind …… dates back to 
1890:

it was in 1890 that the wind was first used

few notable advances were made until 1970:

it was only in 1970 ….. that real advances were 
made

energy prices began to rise fast:

energy prices started to rise sharply

Cevap C

4. “If the others had taken sensible precautions like 

we did, this tragedy need never have happened” 

(= Diğerleri de bizim yaptığımız gibi makul 

önlemler almış olsalardı bu trajedi nin olmasına 

hiç de gerek kalmazdı) cümlesinin anlamını “This 
tragic outcome could have been avoided, but, 
unlike us, the rest of them behaved rashly” 

(= Bu trajik sonuçtan kaçınabilirdik, ancak bizim 

yaptığımızın aksine diğerleri düşüncesizce 

davrandılar) ifadesiyle diğer bir şekilde verebiliriz. 
Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir.
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this tragedy need never have happened:

this tragic outcome could have been avoided

if the others had taken sensible precautions 
like we did:

unlike us, the rest of them behaved rashly

Cevap D

5. “The theory of natural selection made the idea 

of organic evolution acceptable to the majority 

of the scientific world” (Doğal seçim kuramı bilim 

dünyasının çoğuna organik evrim düşüncesini 

kabul ettirdi) cümlesinin anlamını diğer bir 

şekilde “On the whole, the scientific world 
approved the concept of organic evolution 
once the theory of natural selection had been 
postulated” (= Genel olarak doğal seçim kuramı 

kurgulandıktan sonra bilim dünyası organik 

evrim kavramını kabul etti) ifadesiyle verebiliriz. 

Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir.

acceptable to the majority of the scientific 
world:

on the whole, the scientific world approved

the theory of natural selection:

the concept of organic evolution

Cevap E
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6. “Citrus trees thrive on a wide range of soils, 

but well-drained and slightly acid types are 

most suitable” (=Turunçgiller geniş bir toprak 

çeşidinde yetişebilir ancak suyun iyi süzüldüğü 

az asitli topraklar en uygun olanlarıdır) cümlesinin 

anlamını diğer bir şekilde B seçeneğindeki 

“Though citrus trees prefer a well drained 
and slightly acid soil, they do well in many 
other types” (= Turunçgiller, suyun iyi süzüldüğü 

ve az asitli toprakları tercih etmelerine rağmen; 

birçok diğer toprak türünde de iyi yetişeceklerdir.) 
ifadesiyle verebiliriz.

citrus trees thrive on a wide range of soils:

they do well in many other types well-drained and 
slightly acid 

types are most suitable:

citrus trees prefer a well-drained and slightly acid 
soil

but:

though

Cevap B

7. Soruda verilen cümlenin anlamı : “Seçenekler 

karşısında gerçekten şaşırmıştık, bu yüzden 

bütün bu harika resimlerden hangisini alacağımıza 

karar vermekte güçlük çektik.” Buna göre doğru 

seçenek E olur: “Hangi resmi satın alacağımız 
konusunda uzun süre düşündük, çünkü 
içinden seçmemiz için çok sayıda olağanüstü 
resim vardı.”

had a hard time:

spent a long time

which of all those …. pictures to get:

which picture to buy

superb:

outstanding

were spoilt by choice:

to choose from

Cevap E
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8. Sorudaki cümlede “İçinde olmak için zor bir 

durumdu, fakat kayda değer bir beceri ve anlayışla 

üstesinden geldi” deniliyor. Buna göre doğru yanıt 

B olur: “Durum korkunçtu ama o çok iyi ve akıl 
almaz bir biçimde başa çıktı.”

it wasn’t an easy situation to be in:

the situation was an awkward one

he handled it:

he coped well

with considerable skill and understanding:

in a tactful manner 

Cevap B

9. Sorudaki cümlede “Reklam gösterisinin 

başarısızlığının ardındaki nedenleri ne kadar 

çok incelediyse kafası o kadar çok karıştı” 

denilmektedir. Buna göre doğru yanıt D olur: 

“Reklam gösterisinin başarısız olmasına neyin 
neden olduğunu bulmaya yönelik ayrıntılı 
araştırma onu daha da şaşırttı.”

he looked into the reasons:

in-depth study into what caused

the failure of the publicity stunt:

the publicity stunt to fail

the more he was puzzled by it:

left him still more perplexed 

Cevap D
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10. Soruda verilen cümlede “Eğitimin bütün hedefi 

aklı geliştirmek ve bu sayede dar görüşlülüğü 

tanıyacak ve dışlayacak şekilde onu donatmaktır” 

deniliyor. Buna göre doğru yanıt A olmalıdır: 

“Eğitim daha özgür düşünce tarzını yaratmayı 
hedeflemeli ve böylece bağnazlık tanınmalı ve 
saf dışı edilmelidir.”

education should aim at:

the whole object of education ought to

broaden the mind:

producing a more liberal way of thinking so to 
equip it to recognize and 

condemn narrow-mindedness:

so that intolerance can be identified and 
denounced 

Cevap A


