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1. Yanıt: A

	 Sorudaki	 cümlede	 “Yakın zamana kadar 
insanlar, Nijeryalı bakanların aşırı derecede 
iyimser olduğunu düşünüyordu, ama ülkenin 
mali durumunun istikrarlı bir şekilde geliştiğinden 
artık hiç kuşku yoktur” deniliyor.	 Anlamca	 bu	
ifadeye	 en	 yakın	 cümle	 A	 seçeneğindeki	 cümle	
olacaktır:	 “Nijerya’nın ekonomisinin güçlü 
bir çıkış döneminde olduğu artık açıktır, ama 
önceleri insanlar Nijeryalı bakanların umut 
dolu tutumlarından kuşku duyuyorlardı.” B	
seçeneğinde,	halkın	konu	ile	ilgili	ne	düşündüğüne	
yer	 verilmemiştir.	 C	 seçeneğinde,	 Nijerya’nın	
ekonomisinin	geçmişte	sürekli	olarak	gelişmesine	
rağmen,	insanların	genel	olarak	bakanlara	güven	
duymadıklarına	 değinilmiştir.	 Oysa	 sorudaki	
cümlede	 geçmişle	 ilgili	 olumlu	 kesin	 bir	 bilgiye	
yer	verilmemiştir.	D	seçeneğinde	 ise,	bakanların	
geçmişteki	 pozitif	 düşüncelere	 şüpheyle	
yaklaştıkları	 vurgulanmıştır.	 Oysa	 geçmişte	
böyle	pozitif	bir	düşünce	söz	konusu	olmamıştır.	
E	 seçeneğinde	 ise	 farklı	 olarak,	 ekonomistlerin	
geçmişte	 Nijerya	 ekonomisine	 ilişkin	 olumlu	
düşüncelere	ihtiyatla	baktıklarından	söz	edilmiştir.	
Sorudaki	 cümlede	ekonomistlerle	 ilgili	 bir	 bilgiye	
değinilmemiştir.	

2. Yanıt: B

	 Soruda	 yer	 alan	 cümlede	 “İngilizler aslında 
diğer milletlerden daha alçakgönüllü değillerdir, 
ama her zaman için alçakgönüllülüğü korumayı 
içine alan bir sosyal kurallar dizisine sahiplerdir” 
deniliyor.	Bu	cümleye	anlamca	en	yakın	ifadenin	
B	seçeneği	olduğu	görülüyor:	“Diğerlerinden hiç 
de daha alçakgönüllü olmamalarına rağmen, 
sahip oldukları sosyal kurallar alçakgönüllü 
görünmenin İngilizler için önemli olduğunu 
gösteriyor.” 

 Paralel ifadeler:

‒ not actually more modest:
not	necessarily	more	modest

‒ they do have a set of social rules:
the	social	rules	they	have

‒ maintaining a front of modesty:
appear	modest	
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3. Yanıt: C

	 Soru	kökünde	yer	alan	“no other …... more than 
…” (hiçbir ... –den başka) ifadesi,	aslında	cümlede	
gizliden	 bir	 “superlative” anlamın	 var	 olduğuna	
işaret	 etmektedir.	 Soru	 kökündeki	 cümlenin	
anlamı	ise	şöyledir:	“Paris’in tarihini ünlü Notre-
Dame katedrali kadar başka hiçbir yapı temsil 
etmemektedir.” Bu	 cümleden,	 Notre-Dame	
katedralinin	Paris’in	tarihini	en	iyi	temsil	eden	yapı	
olduğu	sonucunu	çıkarabiliriz.	Bu	çıkarım,	cümlede	
bir	“superlative”	yapının	olması	gerektiğini	açıkça	
göstermektedir.	 Seçenekler	 içinde	 “superlative” 
yapıya	yalnızca	C	seçeneğinde	rastladığımızdan,	
öncelikle	bu	seçenekteki	cümle	üzerinde	duralım.	
Cümlenin	 anlamı	 “Paris’teki yapılar içinde, 
şehrin geçmişini en iyi temsil eden elbette ki 
ünlü Notre-Dame katedralidir”	 olduğuna	 göre,	
bu	ifade	soru	kökündeki	ifadeye	paralel	bir	anlam	
taşımaktadır.	

4. Yanıt: B

	 Soruda	 verilen	 cümlede	 “İtalya’nın kuzeyi, 
ülkenin sanayileşmiş üst düzey uluslar arasın-
daki pozisyonundan doğrudan sorumludur” 
denilmektedir.	Bu	cümlede	vurgulanan	esas	konu,	
İtalya’ya	şu	andaki	önemli	konumunu	kazandıran	
şeyin	ülkenin	kuzey	kesimi	olduğudur.	Seçenekler	
içinde	 bu	 anlama	 yakın	 anlam	 taşıyan	 cümle	 B	
seçeneğinde	 verilmiştir:	“İtalya’ya diğer sanay-
ileşmiş ülkeler arasında önemli bir yer kazan-
dıran, bütünüyle ülkenin kuzey kesimidir.”

5. Yanıt: D

	 Soruda	 verilen	 cümlede	 yer	 alan	 “although” 
bağlacı,	 cümlede	 tezat	 anlam	 ilişkisinin	
bulunduğuna	işaret	etmektedir.	Seçenekler	içinde	
A,	 B	 ve	 C	 seçeneklerinde	 verilen	 ifadelerde	 iki	
cümlecik	 ya	 da	 iki	 eylem	 arasında	 tezat	 anlam	
ilişkisi	 olmadığından,	 bu	 seçenekleri	 öncelikle	
eleyebiliriz.	Soruda	verilen	cümlede	“Çoğu kimse 
için kişisel ahlak dini inançların temelinde 
yatsa da, bu herkes için doğru değildir” 
denilmektedir.	 Diğer	 iki	 seçeneği	 anlamlarına	
göre	 incelediğimizde,	D	seçeneğinin	doğru	yanıt	
olacağını	 açıkça	 görebiliriz:	 “Çoğu kimsenin 
özel ahlak kodunun dini bir temeli vardır, ama 
hiçbir şekilde tüm insanlar için durum öyle 
değildir.”
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6. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlede	 “Suyla ilgili 
girişimleri halkın ilgisini çekti ve ona 
beklemediği bir şöhret getirdi”	 deniliyor.	 A	
seçeneğinde	 “okyanuslarla ilgili çalışmalar”dan	
söz	 ediliyor;	 oysa	 sorudaki	 cümlede	 böyle	 bir	
ifade	 yer	 almamaktadır.	 B	 seçeneğinde	 ise	
“sualtı maceralar”	 ifadesi	 sorudaki	 ifadeden	
farklılık	 göstermektedir.	 C	 seçeneğinde	 farklı	
olan	ifade	ise	“sea-bed” (deniz yatağı)	ifadesidir.	
D	 seçeneğinde	 “çalışmaları su yaşamı ile ilgili 
bilgilerimize katkıda bulundu”	 şeklinde	 bir	 ifade	
yer	alıyor.	Ama	sorudaki	 cümlede	böyle	bir	 bilgi	
verilmemiştir.	Bu	açıklamalara	göre	geriye	kalan	
tek	 seçenek	 olan	 E	 seçeneği	 doğru	 yanıt	 olur:	
“İnsanlar onun deniz altı çalışmalarından 
büyülendiler ve o da şaşılacak bir şekilde ün 
kazandı.”

7. Yanıt: C

	 Soru	 kökündeki	 ifadede	 “1980’li yıllar zeka 
tanımının genişletilmesine yeni bir ilgi akını 
getirmiştir” deniliyor.	Bu	cümledeki	temel	mesaj,	
1980’li	yılların	zekayı	 tanımlayan	çeşitli	 ifadelere	
yönelik	 ilginin	 arttığı	 yıllar	 olmasıdır.	 Bu	 ifadeye	
benzer	bir	 ifadeye	C	seçeneğinde	yer	verilmiştir:	
“1980’li yıllarda, zekanın tanımını genişletmeye 
yönelik istek kuvvet kazanarak yeniden ortaya 
çıkmıştır.” Soru	 kökünde	 geçen	 “expand” 
ve	 “surge”	 sözcükleri	 ile	 C	 seçeneğindeki	
“broaden”	 ve	 “compelling force”	 ifadeleri	
anlamca	paralellik	göstermektedir	ve	doğru	yanıtı	
bulmamıza	yardımcı	olabilecek	ipucu	ifadelerdir.

8. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlede	 “Mühendis, 
bir ürünün tüketici tarafından olası yanlış 
kullanımlarını kestirmek üzere girişimlerde 
bulunmalı ve tasarımında bunu dikkate 
almalıdır” deniliyor.	 Bu	 cümledeki	 temel	mesaj,	
mühendisin	 tüketiciden	 kaynaklanan	 kullanım	
hatalarını	önceden	tahmin	ederek,	yapmış	olduğu	
tespitlerini	ürün	tasarımında	dikkate	almasıdır.	Bu	
ifadeye	 anlamca	 en	 yakın	 ifade	 A	 seçeneğinde	
verilmiştir:	 “Mühendis, ürün tasarımı 
yaparken tüketicinin o ürünü nasıl hatalı 
kullanabileceğini dikkate almalı ve tasarımını 
ona göre yapmalıdır.”
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9. Yanıt: C

	 Soruda	verilen	cümlede	“Clinton’un karizmatik 
olduğu söyleniyor, çünkü konuştuğunda 
önemsiyor olma özelliğini dışa vuruyor gibi 
görünüyor”	 deniliyor.	 Bu	 cümlede	 en	 dikkat	
çekici	 nokta,	 Clinton’un	 konuşurken	 insanları	
önemsiyor	olma	özelliğidir.	Bu	cümleye	anlamca	
en	yakın	ifade	C	seçeneğinde	verilmiştir:	“Clinton 
insanlara hitap ederken gerçekten ilgili gibi 
göründüğünden, karizma sahibi olduğu 
söyleniyor.” 

10. Yanıt: A

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “Mayın 
temizleyicilere göre, zamanlarının yüzde 
90’a kadar olan bir bölümü sonuçta 
mayınsız olduğu anlaşılan yerleri taramakla 
geçmektedir” olur.	 Seçenekler	 içinde	 anlamca	
bu	ifadeye	en	yakın	cümle	A	seçeneğindeki	cümle	
olacaktır:	 “Mayın temizleyiciler, zamanlarının 
neredeyse tamamının sonuçta mayınsız 
olduğu anlaşılan yerleri baştanbaşa aramakla 
geçtiğini belirtiyorlar.”


