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1. Soru cümlesinde “Öfkem geçene kadar 

yazmamam konusunda bana tavsiyede bulundu 

ve bu iyi bir tavsiyeydi” denildiğine göre, buna en 

yakın ifade C seçeneğidir: “Akılcı bir şekilde bu 
kadar kızgınken yazmamam konusunda bana 
öneride bulundu.”

he advised me:

he very wisely suggested

until I’d got over my anger:

while I was still feeling so annoyed

not to write:

I didn’t write

Cevap C

2. Sorudaki cümlede “Uygulamanın detayları ile 

ilgili sonraki toplantıya katılmana gerek yok, ama 

katılırsan da memnun oluruz” deniliyor. Buna göre 

en uygun yanıt E olur: “Uygulamanın detaylarını 
tartışmak üzere toplandığımızda sizin 
katılmanıza şart değil, ama eğer katılırsanız 
çok memnun olacağımızı ifade etmeye gerek 
bile yok.”

you don’t have to attend:

you aren’t obliged to be present

the next meeting:

when we meet

naturally:

it goes without saying

we’ll be delighted:

we’ll be very pleased

if you do:

if you do join us 

Cevap E
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3. Soruda verilen cümlenin anlamı “Böyle 

kötü bir düşüşten sonra bile programını 

tamamlayabilmesine hayran olmaktan kendimi 

alamıyorum” olduğuna göre, anlamca bu cümleye 

en yakın ifade A seçeneğindeki cümledir: 

“Gerçekten çok kötü bir düşüştü, ama her 
nasılsa programını tamamlayabildi ve bunun 
için ona hayran olmak durumunda kaldım.”

I couldn’t help admiring:

I had to admire him

he managed to finish the programme:

he was still able to finish the program

such a bad fall:

really a very bad fall 

Cevap A

4. Soruda verilen cümlenin anlamı “İspanyollar 

çikolatayı Avrupa’ya ilk getirdiklerinde yalnızca 

çok varlıklı olanlar satın alabiliyordu” olduğuna 

göre, anlamca bu cümleye en yakın seçenek 

C olur: “Çikolata İspanyollar tarafından 
Avrupa’yla ilk tanıştırıldığında öyle pahalıydı 
ki, çok zenginler dışında hiç kimse satın 
alamıyordu .”

the Spaniards first brought chocolate to 
Europe:

it was introduced to Europe by the Spaniards

only the very wealthy:

none but the very rich

could afford to buy it:

could buy it

Cevap C
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5. Soruda verilen cümlenin anlamı “Gün boyu kar 

yağmasına rağmen, pek çok kimse dönem sonu 

konserine gelebilmeyi başardı” olduğuna göre, 

anlamca bu cümleye en yakın seçenek A olur: 

“Gün boyu yağan kara rağmen, pek çok kimse 
dönem sonu konserine gitti.”

even though:

in spite of

it had been snowing all day:

the snow that fell all day

a great many people:

a lot of people

managed to get to the end-of-term concert:

did get to the end-of-term concert 

Cevap A

6. Soruda verilen cümlenin anlamı “Sonunda kız 

kardeşiyle gitmeye razı oldu, ama bu konuda 

apaçık isteksizdi” olduğuna göre, anlamca bu 

ifadeye en yakın cümle B seçeneğinde verilmiştir: 

“Kız kardeşine eşlik etmek istemediği apaçık 
belliydi, ama sonunda razı oldu.”

she finally agreed:

she couldn’t refuse

to go with her little sister:

to take her little sister

clearly:

made it clear

reluctant to do so:

she didn’t want to

Cevap B
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7. Soruda verilen cümlenin anlamı “Gereksinim 

duyacağın her tür yardımda Pat’e güvenebilirsin” 

olduğuna göre, anlamca bu cümleye en yakın 

seçenek A olur: “Herhangi bir yardıma 
gereksinim duyarsan, bunun için Pat’e 
güvenebilirsin.” Bu soruda kullanılan “should” 

farklı olarak “if” anlamı taşımaktadır.

you can rely on Pat:

you can count on Pat

any help you may need:

you require any assistance 

Cevap A

8. Soruda verilen cümlenin anlamı “Yağmur 

günlerce devam etti ve çoğu evin bodrum katını 

sel bastı” olduğuna göre, bu cümleye anlamca en 

yakın seçenek A olur: “It rained continuously 
for days and the basements of nearly all the 
houses were filled with water” = “Günlerce 

yağdı ve hemen hemen bütün evlerin bodrum 

katları suyla doldu.” Doğru yanıt A seçeneğidir.

the rain continued for days:

it rained continuously for days

the basements of most houses:

the basements of nearly all the houses

were flooded:

were filled with water 

Cevap A



www.pelikanyayinevi.com.tr

Restatement

PRACTICE TEST 10
ANSWERS

9. Soruda verilen cümlenin anlamı “Bu kamp 

tatiline neden bu kadar az insanın ilgi duyduğunu 

anlayamıyorum” olduğuna göre, bu cümleye 

anlamca en yakın seçenek C olur: “Hardly 
anyone wants to go on this camping holiday, 
which I find strange.” = “Bu kamp tatiline çok az 

insan gitmek istiyor ki bu bana tuhaf geliyor.” 

I just can’t understand …:

which I find strange

so few people:

hardly anyone

are interested in:

wants to go on 

Cevap C

10. Soruda verilen cümlenin anlamı “Bu hafta sonu 

senin yardımına ihtiyacım olduğunu biliyordun, 

dolayısıyla arkadaşlarına onlarla çıkma sözü 

vermemeliydin” olduğuna göre, bu cümleye 

anlamca en yakın seçenek D olur: “It was not 
right for you to promise your friends that 
you’d go out with them this weekend since 
you knew I had to have some help from you.” 
= “Senden yardım almam gerektiğini bildiğinden 

arkadaşlarına onlarla çıkma sözü vermen doğru 

değildi.” Bu açıdan, D seçeneği soru kökünü 

veren tek seçenektir.

I needed your help:

I had to have some help from you

you shouldn’t have promised:

it was not right for you to promise

to go out with your friends:

you’d go out with them 

Cevap D


