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1. Yanıt: C

	 Soruda	 verilen	 cümlede	 “Aslında, onun 
yolundan uzak durmaya çalışıyorum, nerede 
onunla karşılaşsam, borç almak için beni 
sıkıştırıyor”	 deniliyor.	 Bu	 cümleye	 en	 yakın	
anlamı	 veren	 cümle	 C	 seçeneğinde	 verilmiştir:	
“Aslında, olabildiğince ondan kaçıyorum, çünkü 
olur da karşılaşırsak, ona borç vermem için bana 
baskı yapacağı kesin.”	 C	 seçeneğindeki	 cümle	
başında	 yer	 alan	 “as a matter of fact” ifadesi,	
sorudaki	 cümlenin	 başında	 yer	 alan	 “actually” 
ile	 aynı	 anlama	 gelmektedir	 ve	 önemli	 bir	 ipucu	
oluşturmaktadır.	

	 Diğer	paralel	ifadeler	de	şunlardır:

‒ keep out of her way:
avoid

‒ pesters me:
work on me

‒ run into her:
happen	to	meet

2. Yanıt: E

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “Söylenenlere 
bakılırsa, ameliyat başarılıymış, ama iyileşme 
süreci uzun süreceğe benzer” olduğuna	göre,	
bu	cümleyle	en	yakın	anlamı	taşıyan	cümlenin	E	
seçeneğinde	verildiği	açıktır:	“Ameliyat görünüşe 
bakılırsa iyi geçti, ama tam olarak iyileşmesi 
için oldukça uzun zaman gerekebilir.”	 İki	 cümle	
arasında	 anlamsal	 paralellik	 taşıyan	 ipucu	
ifadeler:

‒ by all accounts:
apparently

‒ went off well:
was	a	success

‒ looks like being a long one:
quite	some	time	may	be	required

Deneme - 16



www.pelikanyayinevi.com.tr

4x4 YDS

Deneme - 16
EŞ ANLAMLI CÜMLE

3. Yanıt: D

	 Soruda	verilen	cümlede	“Bu günlerde görünüşe 
bakılırsa herkes gergin, ama seçimlerin çok 
yakın olması nedeniyle bu pek de sürpriz 
değil”	 deniliyor.	 Bu	 cümleyle	 en	 yakın	 anlamı	
taşıyan	 cümle	 D	 seçeneğinde	 verilmiştir:	 “Bu 
günlerde her yerde sinirler yıpranmış durumda, 
ve seçim günü çok yakın olduğu için sanırım bu 
gayet normal.” 

	 İki	 cümle	 arasında	 anlamsal	 paralellik	 taşıyan	
ipucu	ifadeler:

‒ be on the edge:
tempers	are	frayed

‒ these days:
nowadays

‒ hardly surprising:
only	natural

‒ elections so near:
election	day	so	close

4. Yanıt: B

	 Soruda	 verilen	 cümlede	 “Film terörizme 
odaklanırsa, geniş izleyici kitlesinin ilgisini 
çekmesi olası değildir”	 deniliyor.	 Bu	 cümleyle	
paralel	 anlam	 taşıyan	 cümle	 B	 seçeneğinde	
verilmiştir:	“Filmin merkez noktası terörizm olursa, 
çok popüler olması olası değildir.”

	 İki	 cümle	 arasında	 anlamsal	 paralellik	 taşıyan	
ipucu	ifadeler:

‒ focuses on:

central	to

‒ not likely:
probably	won’t

‒ large audiences:
much	popularity
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5. Yanıt: E

	 Sorudaki	 cümlede	 “İnsanlar genellikle bu 
dağ köyünün başka yerlerde daha kolay 
yaşam koşulları olduğu için terk edildiğini 
farz ediyorlar”	 denilmektedir.	 Bu	 cümleyle	 en	
yakın	 anlama	 sahip	 olan	 cümle	 E	 seçeneğinde	
verilmiştir:	 “İnsanların bu dağ köyünü genellikle 
başka bir yerde daha güzel bir yaşam tarzı olduğu 
umuduyla terk ettiği farz ediliyor.” 

	 İki	 cümle	 arasında	 anlamsal	 paralellik	 taşıyan	
ipucu	ifadeler:

‒ usually assumed:
generally	presumed

‒ abandoned:
deserted

‒ easier:
pleasanter

‒ elsewhere:
in	another	place

6. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlede	 “2001 yılında 
Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan saldırı 
‘küreselleşme’ terimine yeni ve korkutucu bir 
anlam vermiştir”	 olduğuna	 göre,	 anlamca	 bu	
ifadeye	en	yakın	cümlenin	B	seçeneğinde	verilmiş	
olduğu	 görülmektedir:	 “2001 yılında Dünya 
Ticaret Merkezi’ne yapılan saldırıdan dolayı, 
‘küreselleşme’ terimi korkunç ve alışılmadık bir 
anlam kazanmıştır.” 
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7. Yanıt: D

	 Soruda	 verilen	 cümlede	 “Leonardo da Vinci, 
mütevazı çıraklardan Fransa kralına kadar 
çok değişik kimselerle arkadaşlık kurdu” 
olduğuna	 göre,	 bu	 cümleye	 en	 yakın	 anlamı	
taşıyan	cümlenin	D	seçeneğinde	verilmiş	olduğu	
açıktır: “Leonardo da Vinci aralarında yoksul 
çıraklarla Fransa kralının da bulunduğu çok geniş 
bir arkadaş kitlesine sahipti.” 

	 İki	 cümle	 arasında	 anlamsal	 paralellik	 taşıyan	
ipucu	ifadeler:

‒ a wide variety of:
a	wide	range	of

‒ humble apprentices:
poor	apprentices

8. Yanıt: C

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “Afganistan, 
on dokuzuncu yüzyılda, Orta Asya’yı kontrol 
etme mücadelesi amacıyla Britanya ile Rusya 
arasındaki bir rekabetin çatışma alanı haline 
geldi”	 olduğuna	 göre,	 bu	 cümleye	 en	 yakın	
anlamı	 taşıyan	cümlenin	C	seçeneğinde	verilmiş	
olduğu	 görülür:	 “On dokuzuncu yüzyılda, hem 
Britanya hem de Rusya Orta Asya’ya hakim 
olabilmek için Afganistan’da birbirleriyle çetin bir 
mücadeleye girişti.” Sorudaki	 cümlede	 geçen	
“control” ile	 C	 seçeneğindeki	 cümlede	 geçen	
“dominate”	 sözcükleri	 ve	 “battleground” ile	
“conflict” sözcükleri	arasında	anlamsal	bağ	söz	
konusudur.
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9. Yanıt: B

	 Soruda	 verilen	 cümlede	 “Cebelitarık’ı 
kurtarmaya yönelik İspanyol girişimleri, 
yerleşimcilerin yoğun bir şekilde Britanya 
ile olan bağlarını yeniden kazanma yönünde 
oy kullandığı bir referandum ile sonuçlandı” 
deniliyor.	 Bu	 cümleye	 anlamca	 en	 yakın	
cümlenin	 B	 seçeneğinde	 verilmiş	 olduğu	
görülüyor:	 “İspanya Cebelitarık’ı geri almak için 
hep yoğun çaba harcamıştır; ancak 1967’de 
yapılan bir referandumda, Cebelitarık halkı 
büyük bir çoğunlukla Britanya’da kalmaya karar 
vermiştir.” Sorudaki	 cümlede	 geçen	 “voted 
overwhelmingly”	 ile	 B	 seçeneğindeki	 cümlede	
geçen	 “decided by a great majority”	 ifadeleri	
arasında	anlamsal	bağ	söz	konusudur.

10. Yanıt: B

	 Soruda	 verilen	 cümlede	 “Kesin olan şey, 
Azerbaycan’ın petrolden güç alan ekonomisinin 
son yıllarda büyük ilerleme göstermekte 
olduğudur”	 deniliyor.	 Bu	 cümleye	 anlamca	 en	
yakın	 ifadenin	B	 seçeneğinde	 verilmiş	 olduğunu	
görüyoruz:	 “Hiç şüphe yok ki, petrolle gelişme 
gösteren Azerbaycan ekonomisi son birkaç yıldır 
hızla büyümektedir.”	 Sorudaki	 cümlede	 geçen	
“certain”	sözcüğü	ile	B	seçeneğinde	geçen	“no 
doubt”	ifadesi	ve	“boom” ile	“grow fast”	ifadesi	
arasında	 anlamsal	 bağ	 vardır	 ve	 doğru	 yanıtın	
bulunmasında	yardımcı	olabilecek	ipuçlarıdır.


