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1. Yanıt: E

	 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.”

2. Yanıt: B

	 Sorudaki	cümlede	“İçinde olmak için kolay bir 
durum değildi, 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 şekilde başa çıktı.”

3. Yanıt: D

	 Sorudaki	 cümlede	 “Reklam gösterisinin 
başarısızlığının ardında yatan nedenlere 
baktıkça kafası daha da karıştı”	denilmektedir.	
Buna	göre	doğru	yanıt	D	olur:	“Reklam gösterisinin 
başarısız olmasına neyin neden olduğunu 
bulmaya yönelik ayrıntılı araştırma onu daha da 
şaşırttı.”

4. Yanıt: A

	 Soruda	verilen	cümlede	“Eğitimin bütün hedefi 
aklı geliştirmek ve bu sayede dar görüşlülüğü 
tanıyacak ve kınayacak 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.”
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5. Yanıt: C

	 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.”

6. Yanıt: E

 “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.

7. Yanıt: E

	 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.”

8. Yanıt: A

 “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.
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9. Yanıt: C

 “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.

10. Yanıt: D

 “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.


