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1. Yanıt: E

	 Soruda	 geçen	 “Onunla son defa konuştuğumda 
işin iyi gittiğini söylemişti; ancak şu an durum 
böyle değil”	ifadesinin	bir	başka	şekilde	ifadesi	E	
seçeneğinde	geçen	“En son konuştuğumuzda 
işin iyi gittiğini söylemişti; ancak şimdi 
görünen odur ki işler oldukça değişmiş” 
ifadesidir.	

2. Yanıt: A

	 Soruda	 geçen	 “Bazı bilim adamları, hemen 
hemen 65 milyon yıl önce meydana gelen bir 
meteor etkisinin dinozorların ölümüne sebep 
olmuş olabileceğine inanıyorlar”	 ifadesinin	 bir	
başka	şekilde	ifadesi	A	seçeneğinde	geçen	“Bazı 
bilim adamlarına göre, dinozorların yok oluşu 
hemen hemen 65 milyon yıl önce meydana 
gelen bir meteor etkisinin sonucu olabilir” 
ifadesidir.	

3. Yanıt: B

	 Soruda	 geçen	 “Yeni sistemi ne kadar yakın bir 
zamanda çalıştırabilirsek, o kadar iyidir”	ifadesinin	
bir	 başka	 şekilde	 ifadesi	 B	 seçeneğinde	 geçen	
“Yeni sistemi mümkün olan en kısa zamanda 
çalıştırmaya başlatsak iyi olur” ifadesidir.	

4. Yanıt: A

	 Soruda	 geçen	 “Hangisini istediğimi sorduğunda, 
fark etmez dedim”	 ifadesinin	 bir	 başka	 şekilde	
ifadesi	 A	 seçeneğinde	 geçen	 “Seçebileceğimi 
söyledi, ancak benim için fark etmeyeceğini 
söyledim”	ifadesidir.	
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5. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “Yeni 
yol bitince bu bölgedeki evlerin değeri artacak” 
olduğuna	 göre,	 anlamca	 aynı	 anlamı	 verecek	
seçenek	E	olur:	“When they open the new road, 
house prices in the area will almost certainly 
rise” = “Yeni yolu açtıklarında bölgedeki ev fiyatları 
kesinlikle artacaktır.” B	seçeneğinde	yol	eğer	olur	
da	biterse,	ev	fiyatlarının	bundan	etkileneceğinden	
söz	 etmektedir.	 Ama	 bu	 etkilenmenin	 yönü	
belirtilmemiştir.	D	seçeneğinde	ise	yolun	bitmeye	
yaklaştığı	 ve	 bunun	 ev	 fiyatlarına	 hali	 hazırda	
yansıdığı	söyleniyor.	Oysa	sorudaki	cümleye	göre	
henüz	ev	fiyatlarına	bir	yansıma	olmamıştır.

6. Yanıt: A

	 Soruda	verilen	cümlenin	anlamı	“Kahve, petrolden 
sonra dünyada en çok ticari değeri olan maldır” 
olduğuna	göre,	anlamca	buna	en	yakın	seçenek	
A	olur:	“Petroleum is the world’s most traded 
commodity, and after that come coffee 
beans” = “Petrol dünyada en çok ticari değere 
sahip maldır, ondan sonra da kahve gelir.” Soru 
kökünde	 verilen	 cümlede	 geçen	“be second to 
something” ifadesinin	 anlamının	 “–den sonra 
ikinci sırada gelmek”	olduğunu	hatırlamakta	yarar	
var.	

7. Yanıt: C

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “Onun başarı 
hikayesinden çıkarılabilecek ders, piyasayı 
anlayabilmesinin önemidir” olduğuna	 göre,	 bu	
cümleye	 anlamca	 en	 yakın	 seçenek	 C	 olur:	
“His success lies in his sensitive grasp of 
the market; and that’s the main point to be 
learned” = “Onun başarısının sırrı piyasayı çok iyi 
kavramasında yatar; öğrenilecek en önemli nokta 
da budur.” 
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8. Yanıt: D

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “Malezya malı 
otomobillerin, ithal malı arabalara uygulanan 
yüksek vergiler nedeniyle, orada yolların kralı 
olması gerekirdi, ama durum böyle değil”	olduğuna	
göre,	 bu	 cümleye	 anlamca	 en	 yakın	 seçenek	D	
olacaktır:	 “One might expect the Malaysian 
make of car to be the most popular make 
there, as imported cars are so heavily taxed; 
but it is not so” = “İthal otolara çok yüksek vergi 
konduğundan, Malezya malı otomobillerin orada 
en popüler araba olması beklenir, ama öyle değil.” 

9. Yanıt: E

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “Tarihçiler, 
Bizans ticaretine ve sanayisine vurgu yaparlar, 
çünkü bunlar devleti destekleyen gelir 
fazlasının çoğunu sağlamaktadır”	 olduğuna	
göre,	 anlamca	 bu	 cümleye	 en	 yakın	 cümlenin	
E	 seçeneğinde	 verildiği	 açıkça	 görülmektedir:	
“Bizans Devleti büyük ölçüde ticaret ve sanayiden 
elde edilen gelirlere bağlı olduğundan, tarihçiler 
bunlara büyük önem atfederler.” 

10. Yanıt: D

	 Soruda	 verilen	 cümlede	 “Onlarca yıldır, Latin 
Amerika’nın dünyadaki önemi azalıyor – o, 
ekonomik bir güç, bir güvenlik tehdidi ya da bir 
nüfus patlaması değil”	 deniliyor.	 Bu	 cümleye	
anlamca	 en	 yakın	 olan	 ifadeye	 D	 seçeneğinde	
rastlıyoruz:	 “Yıllardır, Latin Amerika daha az 
önemli bir hale geldi ve ekonomik açıdan, 
güvenlik ya da nüfus artışı bakımından hiçbir 
tehdit içermiyor.” Doğru	yanıt	D	seçeneğidir.

 Paralel ifadeler:

‒ for decades:
for	many	years	now

‒ Latin America’s importance in the world 
has been decreasing:
Latin	America	has	become	less	important

‒ it is not an economic powerhouse:
poses	no	threat	economically


