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1. Yanıt: E

	 Soru	kökünde	yer	alan “I feel inclined to agree 
with Richard … usually I don’t approve of his 
ideas …” ifadelerinin	 bir	 başka	 şekilde	 doğru	
anlatımı	E	seçeneğindeki “he just might be right 
though … more often than not I find Richard ideas 
rather repulsive” ifadeleridir. 

2. Yanıt: D

	 Soru	kökünde	yer	alan “Hardly day goes … to 
complain about …” ifadelerinin bir	başka	şekilde	
doğru	anlatımı	sırasıyla “… just about every day 
… to express their dissatisfaction ….”	ifadeleridir.	

3. Yanıt: B

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “Sanırım 
pek çok genç ekonomik olarak ailelerinden 
bağımsız olacakları zamanı istekli bir şekilde 
dört gözle bekliyorlar” olduğuna	göre,	anlamca	
buna	en	yakın	cümle	B	seçeneği	olur:	“Herhalde 
pek çok genç ailelerine bel bağlamak yerine kendi 
paralarını kazanmayı istiyorlardır.”

4. Yanıt: E

	 Soruda	 verilen	 cümlede	 “Normal bir okul çok 
ciddi derecede özürlü bir çocukla uğraşabilmek 
için gerekli kaynaklara belli ki sahip değildir” 
olduğundan,	 seçenekler	 içinde	 buna	 anlamca	
en	 yakın	 olan	E	 olur:	 “Konu çok ciddi derecede 
özürlü çocuklar olunca, ortalama bir okul onların 
ihtiyaçlarına cevap veremez.”
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5. Yanıt: D

	 Soru	 bölümündeki	 cümlenin	 anlamı	 “Rapor 
çok fazla kabul görmedi, çünkü savunma 
harcamalarında büyük artış talep ediyordu” 
olur.	 Bu	 durumda	 anlamca	 en	 yakın	 cümle	
D	 seçeneği	 olur: “Raporun bu kadar az onay 
görmesinin asıl nedeni savunma amaçlı 
harcamalarda büyük artışlar talep etmesi 
yüzündendi.”

6. Yanıt: C

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “Daha fazla 
zaman, para ve çaba harcamadan önce, böyle 
bir ürünün başarılı olma olasılığı üzerine daha 
çok piyasa araştırması kesinlikle gereklidir” 
olduğuna	 göre,	 anlamca	 bu	 cümleye	 en	 yakın	
seçenek	 C	 olacaktır.	 “Piyasa araştırması bize 
çok iyi satacağına inanmamız için uygun zemin 
oluşturana kadar, bu ürüne kesinlikle daha fazla 
zaman, para ve çaba harcamamalıyız.”

7. Yanıt: A

	 Soruda	verilen	cümlenin	anlamı	“Onun dersleri 
hem eğlenceli hem de çok ilgi çekici, ve 
sonuçta, onun bu kadar şöhretli olması hiçte 
şaşırtıcı değil”	 olur.	 Anlamca	 bu	 cümleye	
en	 yakın	 seçenek	 A	 olur:	 “Onun popüleritesi 
gerçekten etkileyici olan ders verme biçiminin 
sonucudur.”

8. Yanıt: D

	 Soruda	verilen	cümlenin	anlamı	“Emin değilim, 
ama mülakatta başarılı olamadı gibi kötü 
bir his var içimde” olur.	 Bu	 durumda	 anlamca	
buna	en	yakın	seçenek	D	olur:	“Yanlış düşünüyor 
olabilirim, ama korkarım mülakattaki performansı 
oldukça zayıftı.”
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9. Yanıt: D

 Soru kökündeki “What worries me is that they 
have so far failed to improve the quality of the 
work”	(=	Beni endişelendiren şey onların bugüne 
kadar işin kalitesini geliştirememeleridir.)	ifadesinin	
bir	başka	şekilde	ifadesi	D	seçeneğindeki,	“It’s the 
fact that they still haven’t managed to upgrade 
the quality of the work that troubles me”	(=	Bende 
sıkıntı yaratan işin kalitesini yükseltmeyi hala 
becerememiş olmalarıdır)	 cümlesidir.	 Ayrıca	
doğru	 seçenekte	 verilen, “they still haven’t 
managed to upgrade”	 ifadesi	 sorudaki “they 
have so far failed to improve”	 ifadesiyle	yakın	
anlamlıdır.	

10. Yanıt: E

	 Soru	 kökü	 ile	 doğru	 yanıtı	 oluşturan	 E	
seçeneğindeki	paralel	anlamlı	ifadeler	şunlardır:

‒ so they claim:
they	claim	that

‒ within two years:
in	under	two	years

‒ pay for itself:
you	get	back	what	you	want	

‒ lower heating costs:
reduced	fuel	costs


