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1. Yanıt: D

	 Soruda	verilen	cümlenin	anlamı	“Onun insanlara 
alışkanlık haline gelmiş emir verme yöntemini 
oldukça nahoş buluyorum” olduğuna	 göre,	 bu	
cümleye	anlamca	en	yakın	seçenek	D	olur:	“He 
persistently orders people around, which 
I find really offensive” = “O sürekli olarak 
insanlara emir yağdırır, ki ben bunu gerçekten itici 
buluyorum.”

‒ habitually:
persistently

‒ objectionable:
offensive

‒ quite:
really

2. Yanıt: A

	 Soruda	verilen	cümlenin	anlamı	“İlk bakışta Çinli 
öğrenciler, Birleşik Devletlerde sonsuza kadar 
eğitim görmeye istekliymiş gibi görünüyorlar” 
olduğuna	 göre,	 bu	 cümleye	 anlamca	 en	 yakın	
seçenek	A	olur:	“On the surface, it seems that 
there is no decline in the desire of Chinese 
students to get educated in the US” = 
“Görünüşte Çinli öğrencilerin Birleşik Devletlerde 
eğitilme isteklerinde hiçbir azalma yokmuş gibi 
görünüyor.” 

‒ at first glance:
on	the	surface

‒ appear:
seem

‒ as eager as ever:
no	decline	in	the	desire

‒ to study in the US:
to	get	educated	in	the	US.
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3. Yanıt: E

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “Bir kanunu 
çıkarmak başka, onu uygulatmak bambaşkadır” 
olduğuna	 göre,	 bu	 cümleye	 anlamca	 en	 yakın	
seçenek	 E	 olur:	 “The passing of a law and 
the implementing of it are two very different 
things” = “Bir kanunun geçmesi ve onun 
uygulanması çok farklı iki şeydir.”

‒ getting a law passed:
the	passing	of	a	law

‒ getting it enforced :
the	implementing	of	it

‒ quite another thing :
very	different	things

4. Yanıt: B

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “Her sosyal 
bozulmanın yalnızca bir kanun çıkararak 
düzeltilebileceği Amerikalıların süregelen bir 
aldanışıdır” olduğuna	göre,	bu	cümleye	anlamca	
en	 yakın	 seçenek	 B	 olur:	 “A continuing 
misconception of the Americans is that all 
it takes to rectify a social shortcoming is 
the passing of a law.” = “Bir sosyal eksikliği 
düzeltmenin bir kanun çıkarmakla olacağı 
Amerikalıların devam eden bir zaafiyetidir.” 

‒ an enduring illusion of the Americans:
a	continuing	misconception	of	the	Americans

‒ to rectify:
to	correct

‒ a social shortcoming:
social	imperfection
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5. Yanıt: C

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “Büyük ve adı 
kötüye çıkmış liderler, onları hepimizden ayıran 
olağandışı ve ayırt edici özelliklere sahip gibi 
görünürler” olduğuna	göre,	bu	cümleye	anlamca	
en	 yakın	 seçenek	 C	 olur:	 “Leaders, both 
illustrious and infamous ones, are apparently 
endowed with rare and remarkable capacities 
that distinguish them from other people” = 
“Hem dikkat çeken hem de adı çıkmış liderler, 
onları diğer insanlardan ayıran nadir ve fevkalade 
kapasitelerle donatılmıştır.”

‒ notorious:
infamous

‒ seem to have:
apparently	endowed	with

‒ unusual and distinctive:
rare	and	remarkable

‒ mark them off from the rest of us:
distinguish	them	from	other	people

6. Yanıt: E

	 Soruda	verilen	cümlede	“Özgür bir toplumun yüz 
yüze gelmesi gereken bütün kararların içinde, 
barış mı yoksa savaş mı sorusu en önemlisidir” 
denmiştir.	Anlamca	bu	ifadeye	en	yakın	olan	cümle	
“The most critical choice that a free people 
is ever called upon to make concerns the 
issue of war or peace” = “Özgür bir toplumdan 
yapması istenecek en önemli seçim, savaş ya da 
barış sorunuyla ilgilidir” olur.	 Bu	 durumda	doğru	
yanıt	E	olur.

‒ critical:
crucial

‒ the question of war or peace:
the	issue	of	war	or	peace
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7. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlede	 “Ülkeye gelen 
ziyaretçiler genellikle insanlarının sıcaklığı ve 
misafirperverliğinden etkilenirler” deniliyor.	
Anlam	 bakımından	 bu	 cümleye	 en	 yakın	 ifade	
D	 seçeneğinde	 verilmiştir:	 “Ülke sakinlerinin 
dostça yapısı ve cömertliği çoğu zaman 
turistleri etkilemektedir.” A	 seçeneği	 anlam	
bakımından	 güçlü	 olsa	 da,	 bu	 cümlede	 ülke	
insanları	 ile	 ilgili	 farklı	 olarak	 “kibar ve nazik” 
olduklarından	 söz	 edilmektedir	 ve	 onların	 bu	
özelliği,	 bu	 ülkeyi	 ziyaret	 etme	 nedeni	 olarak	
gösterilmektedir.	 Oysa	 sorudaki	 cümlede	 böyle	
bir	 neden	 /	 sonuç	 ilişkisi	 yoktur.	 B	 seçeneğinde	
ise,	ülke	sakinlerinin	aksine,	ziyaretçilerin	nezaket	
ve	 kibarlığından	 söz	 edilmiştir.	 E	 seçeneğinde	
ise,	 ülke	 sakinlerinin	 arkadaşça	 ve	 yardımsever	
oluşunun	 hepimizi	 (us)	 etkilediğinden	
bahsedilmiştir.	Soruda	böyle	bir	durum	yoktur.	C	
seçeneği	ise	anlamca	büyük	ölçüde	ilgisizdir.

8. Yanıt: C

	 Sorudaki	 cümlede	 “Bugün daha müreffeh 
durumdayız ve nesiller arasında eskisinde 
olduğundan daha iyi ilişkilere sahibiz”	 deniliyor.	
Anlam	 bakımından	 bu	 cümleye	 en	 yakın	 ifade	
C	 seçeneğinde	 verilmiştir:	 “Günümüzde 
insanlar mali açıdan daha iyi durumdalar 
ve farklı yaş grupları arasında geçmişte 
herhangi bir dönemde olduğundan daha iyi 
iletişim mevcut.”	 A	 seçeneğindeki	 cümlenin	
ikinci	 bölümünde,	 nesiller	 arası	 iletişimdeki	
olumsuzluktan	 söz	 edildiğinden	 yanlıştır.	 B	
seçeneğindeki	 cümlede	 ise,	 sorudaki	 cümleye	
tezat	 oluşturacak	biçimde,	 zenginlik	 ve	 iletişimin	
geçmişte	 daha	 iyi	 olduğundan	 söz	 edilmiştir.	 D	
seçeneğinde,	mali	kaynaklarımız	yetersiz	olsa	da,	
eskisine	 göre	 insanlar	 arasında	 daha	 iyi	 güven	
ortamı	 oluşturulmasından	 söz	 ediliyor.	 Bu	 ifade	
sorudaki	 cümlenin	 anlamından	 oldukça	 uzaktır.	
E	 seçeneğindeki	 cümlede	 ise,	 günümüzde	
insanların	nesiller	arasındaki	ilişkilerin	ve	güvenin	
zenginlikten	daha	önemli	 olduğunu	düşündükleri	
anlatılıyor.	 Bu	 ifade	 de	 sorudaki	 cümlenin	
anlamından	uzaktır.	
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9. Yanıt: B

	 Soruda	verilen	cümlede	“Yeni alışveriş merkezini ilk 
gördüğümde, civardaki diğer mevcut mağazalarla 
birlikte başarılı olur mu diye merak ettim”	deniliyor.	
Bu	ifadeye	anlamca	en	yakın	cümle	B	seçeneğinde	
verilmiştir:	 “Civarda halihazırda pek çok 
dükkan bulunduğundan, ilk farkına vardığım 
zaman, yeni alışveriş merkezinin başarılı 
olacağından emin değildim.” A	 seçeneğinde,	
yeni	alışveriş	merkezinin	civardaki	dükkanlardan	
çok	 daha	 iyi	 olduğundan	 söz	 edilmiştir.	 C	
seçeneğindeki	 cümlenin	 ilk	 bölümünde,	 civarda	
yeteri	kadar	dükkan	olmadığından	bahsedilmiştir.	
D	seçeneğinde	ise,	civarda	oldukça	fazla	mağaza	
olduğundan,	 yeni	 mağazanın	 sıkı	 bir	 rekabete	
maruz	kalacağından	söz	edilmiştir.	E	seçeneğinde	
durum	 öznelleştirilmiş	 ve	 o	 bölgede	 böyle	 bir	
alışveriş	 merkezine	 gerek	 olmadığı	 belirtilmiştir.	
Bu	 nedenlerden	 dolayı,	 diğer	 seçenekler	 doğru	
olamaz.

10. Yanıt: C

	 Soruda	verilen	cümlede	“Yeni mühendislik mezu-
nlarını ilgilendiren son zamanlardaki bir araştırma, 
bu mezunların iletişim eksikliğine sahip olduğunu 
göstermiştir” deniliyor.	Anlam	bakımından	bu	ifad-
eye	yakın	cümle	C	seçeneğinde	verilen	cümledir:	
“Son mühendislik mezunlarının kendilerini 
ifade edebilecek kabiliyete sahip olmadıkları 
yeni bir araştırma tarafından açıkça ortaya 
konmuştur.”	 Bu	 cümle,	 bir	 bakıma	 soruda	 ver-
ilen	cümlenin	farklı	sözcüklerle	ve	edilgen	yapıda	
ifade	edilmiş	şeklidir.	


