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1. Yanıt: B

	 Soruda	 verilen	 cümlede	 “Tarihi bakımdan çok 
az ortak yanı olan Trablus ve Bingazi şehirleri 
dışında Libya’nın neredeyse tamamı çöldür” 
şeklinde	 bir	 ifade	 yer	 alıyor.	 Seçenekler	 içinde	
bu	 cümleye	 anlamca	 en	 yakın	 olan	 ifade	 B	
seçeneğinde	verilmiştir:	“Tarihi açıdan neredeyse 
tamamen birbirinden farklı olan Trablus ve 
Bingazi’yi hariç tutacak olursak, Libya’nın hemen 
hemen tamamı çöllerle kaplıdır.” 

2. Yanıt: D

	 Soruda	 verilen	 cümlede	 “Uluslararası obezite 
salgınına son vermek, şu anda toplum sağlığı 
yetkililerinin karşı karşıya olduğu herhangi bir 
sorun kadar çetin bir meseledir”	 şeklinde	 bir	
ifade	yer	alıyor.	Bu	cümleyle	yaklaşık	olarak	aynı	
anlama	gelen	ifadeye	D	seçeneğinde	rastlıyoruz:	
“Dünya çapında yaygın olan obezitenin önlenmesi, 
toplum sağlığı yetkilileri için şu anda meşgul 
oldukları diğer herhangi bir sorun gibi son derece 
ciddi meseledir.”

3. Yanıt: A

	 Soruda	 verilen	 cümlede	 “Sophocles’in oyunu 
Antigone’de, ana karakterin Antigone mi yoksa 
Creaon mu olduğu konusunda eleştirmenler 
aynı görüşte değiller” denilmektedir.	Seçenekler	
içinde	 bu	 cümleyle	 yaklaşık	 olarak	 aynı	 anlamı	
taşıyan	 ifade	 A	 seçeneğinde	 verilmiştir:	
“Sophocles’in bir oyunu olan Antigone’de, oyunun 
ana karakterinin Antigone mi yoksa Creaon 
mu olduğu eleştirmenler arasında tartışma 
konusudur.”

4. Yanıt: E

	 Soruda	verilen	cümlenin	anlamı	“Araştırmacılar 
kanserin nasıl ve neden oluştuğu konusunda 
yıllar boyunca çok şey öğrenmişlerdir” 
olduğuna	 göre,	 bu	 ifadeye	 en	 yakın	 anlamın	 E	
seçeneğindeki	 cümlede	 verilmiş	 olduğu	 açıkça	
görülmektedir:	 “Kanserle ilgili araştırmalarda 
bulunanlar, hastalığın gelişim yolları ve nedenleri 
ile ilgili zaman içerisinde çok şey bilir duruma 
gelmişlerdir.”
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5. Yanıt: C

	 Sorudaki	 cümlede	 “Çatıyı kardeşine tamir 
ettir; bu işi yapacak en iyi kişi o” deniliyor.	Bu	
cümleye	en	yakın	anlamlı	cümle	C	seçeneğinde	
verilmiştir:	“Kardeşin çatıyı başka birine göre daha 
iyi tamir edecektir; bu işi ondan iste.”

6. Yanıt: A

	 Soruda	 verilen	 cümlede	 “Yönetim farkında 
olmasa da, bu şirketin başarısının büyük bir 
kısmı çalışanlarının gayreti ve sadakatinin 
sonucudur”	 deniliyor.	 Sorudaki	 cümlede	
kullanılan	“though”	bağlacı	“tezat anlam ilişkisi” 
ifade	etmek	için	kullanılır.	Bağlaç	işlevi	gören	diğer	
bir	ifade	olan	“due to”	ise,	“neden / sonuç” ilişkisi	
belirtir.	 Sorudaki	 cümleyle	 yaklaşık	 olarak	 aynı	
anlamı	 taşıyan	 ifade	 A	 seçeneğinde	 verilmiştir:	
“Yönetim farkında olsun ya da olmasın, bu şirket 
başarısını büyük ölçüde çalışanlarının çalışkanlığı 
ve sadakatine borçludur.”

7. Yanıt: B

	 Sorudaki	 cümlede	 “İnteraktif tartışma için 
küçük gruplara ayrılacaklarını bilirlerse (IF), 
öğrenciler derse genellikle daha iyi konsantre 
olacaklardır” deniliyor.	 Bu	 cümle	 tipik	 bir	 “if” 
cümlesidir	ve	“if”	cümleleri	çoğu	zaman	“when, 
once” gibi	bağlaçların	kullanıldığı	“time clause” 
yapılı	 cümlelerle	 ifade	 edilir.	 Sorudaki	 cümleyle	
benzer	 anlamlı	 cümle	B	 seçeneğinde	 verilmiştir:	
“Genellikle, öğrenciler interaktif tartışma için 
küçük gruplara ayrılacaklarını bildikleri zaman 
(=WHEN), daha iyi konsantre olacaklardır.”

8. Yanıt: E

	 Sorudaki	cümlede	“Çoğu kimse organik, diğer 
bir deyişle, kimyasal gübre ve böcek ilaçlarıyla 
kirletilmemiş yiyecekler yemeyi tercih eder” 
deniliyor.	 Bu	 cümleyle	 en	 yakın	 anlamı	 taşıyan	
cümle	 E	 seçeneğinde	 verilmiştir:	 “Kimyasal 
gübreler ya da böcek ilaçlarının desteği olmadan 
üretilen organik yiyeceklerin birçok tutkunu vardır.” 
İki	cümle	arasında	ortak	paralel	ifadeler	şunlardır:	
“many people = many adherents”
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9. Yanıt: D

	 Soruda	 verilen	 cümlede	 “Kalkış tekrar tekrar 
ertelendi, bu nedenle uçakla ilgili ciddi 
bir sorun olup olmadığını merak etmeye 
başladık” deniliyor.	Bu	cümleyle	en	yakın	anlamı	
taşıyan	 ifade	 D	 seçeneğinde	 verilmiştir:	 “Kalkış 
sürekli ertelendiği için, uçakla ilgili ciddi bir sorun 
olabileceğini düşünmeye başladık.” 

	 İki	cümle	arasında	yer	alan	paralel	ifadeler:	

‒ again and again:
continuously	

‒ began to wonder:
began	to	feel	(feel	=	think)

‒ something seriously wrong:
a	real	problem

10. Yanıt: E

	 Soruda	 verilen	 cümlede	 “18. yüzyıl ressamı 
Hogarth’ın resimleri, espri anlayışı ve hicivsel 
özelliğinden dolayı modern bir görünüm arz 
etmektedir”	 deniliyor.	 Bu	 cümleyle	 en	 yakın	
anlamı	 taşıyan	 cümle	E	 seçeneğinde	 verilmiştir:	
“Mizah anlayışı ve hicivsel içeriğinden dolayı, 
18. yüzyıl ressamı Hogarth’ın resimlerinde bir 
çağdaşlık hissi vardır.” 

	 İki	cümle	arasındaki	paralel	ifadeler:	

‒ modern:
contemporary	

‒ because of:
owing	to	

‒ humour:
wit


