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1. Yanıt: B

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “Bana kalırsa, 
bu şirkette olan şeylerin pek çoğu yöneticinin 
inisiyatifine dayanmaktadır” olur.	 Bu	 doğrultuda,	
anlamca	 bu	 cümleye	 en	 yakın	 seçenek	 B	 olur:	
“Şirket yöneticisinin burada olup bitenlerde 
çok fazla söz sahibi olduğunu sanıyorum.”

2. Yanıt: E

	 Soruda	verilen	cümlenin	anlamı	“Bakanın basına 
açıklama yapmayı reddetmesinin arkasındaki 
neden belli değil, fakat zamana oynadığını 
düşünüyorum”	olur.	Anlamca	buna	en	yakın	cümle	
E	 seçeneğinde	 verilmiştir:	 “Bakanın basına 
neden açıklama yapmayı reddettiği açık değil, 
fakat herhalde bu bir oyalama taktiğidir.”

3. Yanıt: E

	 Soru	kökünde	verilen	ifadenin	yakın	anlamlısının	
istendiği	 bu	 soru	 türlerinde	 seçenekler	
arasında	 aynı	 anlamı	 veren	 cümleyi	 bulmamız	
istenmektedir.	 Soruda	 geçen	 “İnsanları uzaya 
yerleştirme konusunda Çin’in kararlılığı 1960’lara 
dayanır”	 ifadesinin	 bir	 başka	 şekilde	 ifadesi	 E	
seçeneğinde	 geçen	 “Çin 1960’tan itibaren 
insanları uzaya yerleştirmeye kararlıdır” 
ifadesidir.	

– be determined to do:
set	on	Ving

– dates back to the 1960s:
ever	since	the	1960s

4. Yanıt: A

	 Soruda	 geçen,	 “Kırkıncı evlilik yıllarını kutlamak 
için bir akşam yemeği partisi verdiler”	 ifadesinin	
bir	 başka	 şekilde	 ifadesi	 A	 seçeneğinde	 geçen	
“Verdikleri akşam yemeği partisi evliliklerinin 
kırkıncı yılını kutlamak içindi” ifadesidir.

– they held a dinner party:
the	dinner	party	they	gave	

‒  to mark the occasion of their fortieth 
wedding anniversary:
to	commemorate	forty	years	of	marriage	
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5. Yanıt: C

	 Soruda	 geçen,	 “Gerçekten de yolunda duran 
kimse olmadığından en sonunda tepeye ulaştı” 
ifadesinin	bir	başka	şekilde	ifadesi	C	seçeneğinde	
geçen “Onu önleyecek kesinlikle hiç kimse 
olmadığından en üst düzeye ulaştı”	ifadesidir.	

– because:
as

– literally nobody:
absolutely	no	one

– got to the top at last:
finally	made	it	to	the	top

6. Yanıt: D

	 Soruda	 geçen,	 “Bilgi sistemleri teknolojisi, 
yöneticilerin değişimin üstesinden gelmede 
kullanabilecekleri birkaç araçtan biridir”	ifadesinin	
bir	 başka	 şekilde	 ifadesi	 D	 seçeneğinde	
geçen	 “Bilgi sistemleri teknolojisi, 
değişimle karşılaştıklarında yöneticilerin 
başvurabilecekleri bir kaç ortamdan birisidir” 
ifadesidir.

– one of the several tools:
one	of	a	number	of	mediums

7. Yanıt: E

	 Soruda	 geçen,	 “O her zaman yardım sözü ver-
meye hazır olan ancak nadiren sözünü tutan in-
sanlardan biri”	ifadesinin	bir	başka	şekilde	ifadesi	
E	 seçeneğinde	geçen	“O söz vermede iyi, an-
cak sözünü tutmada neredeyse her zaman 
başarısız olan insan tipidir”	ifadesidir.	

– he’s one of those people:
he’s	the	sort	of	person
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8. Yanıt: B

	 Soruda	 geçen,	 “Karşılama konuşmasını Jim’e 
yaptır: o bu iş için en uygun kişidir”	ifadesinin	bir	
başka	şekilde	ifadesi	B	seçeneğinde	geçen,	“Jim 
diğer herkesten çok daha iyi bir karşılama 
konuşması yapacaktır. Konuşmayı ona yaptır” 
ifadesidir.	

– quite the best person:
far	better	....	than	anyone	else

9. Yanıt: B

	 Soru	kökünde	verilen	ifadenin	yakın	anlamlısının	
istendiği	 bu	 soru	 türlerinde	 seçenekler	
arasında	 aynı	 anlamı	 veren	 cümleyi	 bulmamız	
istenmektedir.	 Soruda	 geçen	 “Onun çok zeki 
olduğuna inanmıyorum, ancak çok çekici birisi ve 
insanlar onun dediğini yapıyorlar”	 ifadesinin	 bir	
başka	şekilde	ifadesi	B	seçeneğinde	geçen	“Çok 
parlak birisi olmayabilir; şahsen öyle olduğuna 
inanmıyorum, ancak kesinlikle insanları 
kazanmayı iyi biliyor ve böylece onları istediği 
gibi harekete geçiriyor”	ifadesidir.	

10. Yanıt: C

	 Soruda	geçen	“Ondan neden haber alamadığımızı 
anlayamıyorum. Paketi birkaç gün öncesinde 
almış olmalı”	 ifadesinin	 bir	 başka	 şekilde	 ifadesi	
C	 seçeneğinde	 geçen	 “Hala bizimle iletişime 
geçmemiş olması tuhaf: kesinlikle paket ona 
bir ya da iki gün önce ulaşmıştır”	ifadesidir.	


