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1. Yanıt: D

	 Soru	 kökündeki	 cümlede	 “On sekizinci yüzyıl 
Barok müziğin son safhasına tanık olmuştur 
ve tüm zamanların en büyük bestecilerinden 
ikisine sahiptir: Bach ve Handel”	 deniliyor.	
Anlamca	 bu	 cümleye	 en	 yakın	 ifadeye	 D	
seçeneğinde	rastlıyoruz:	“Barok müziği gelişiminin 
son safhasına, tüm zamanların en büyük 
bestecileri olarak kabul edilen Bach ve Handel’in 
de yetiştiği on sekizinci yüzyılda ulaşmıştır.” 

2. Yanıt: D

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “Genel olarak 
resesyonlar çoğunlukla ters arz şoku ya da 
ekonomik balonun patlamasının takip ettiği 
harcamadaki geniş çaplı bir düşüş durumunda 
meydana gelir”	 olduğuna	 göre,	 bu	 cümleye	
anlamca	en	yakın	seçenek	D	olur:	“Recessions 
generally occur when there is a widespread 
drop in spending, often followed by an adverse 
supply shock or the burst of an economic 
bubble” = “Genellikle resesyonlar çoğunlukla 
ters arz şoku ya da ekonomik balonun patlaması 
tarafından takip edilen harcamada yaygın düşüş 
olduğunda meydana gelir.”

3. Yanıt: C

	 Bu	 bölümde	 –	 anlamca	 en	 yakın	 –	 verilen	
cümledeki	 öğelerin	 hepsini	 içeren,	 aynı	 anlamı	
veren	 kelimelerle	 yapılmış	 cümleleri	 bulmak	
gerekir.	 Yoruma	 ve	 anlam	 kaymasına	 meydan	
vermeden	 sorular	 incelenmelidir.	 Soruda	 verilen	
cümlenin	 anlamı “O kadar güçlü bir rüzgar 
olmasaydı, itfaiyenin yangını söndürmesi o kadar 
zor olmayacaktı” olduğuna	 göre,	 bu	 cümleye	
anlamca	 en	 yakın	 seçenek	 C	 olur:	 “It was 
the strong wind which made it difficult for 
firefighters to put out the fire.” = “İtfaiyenin 
yangını söndürmesini zorlaştıran güçlü rüzgardı.”
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4. Yanıt: C

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “İspanyollar 
çikolatayı Avrupa’ya ilk getirdiklerinde yalnızca 
çok zenginler onu satın alabiliyordu”	olduğuna	
göre,	 bu	 cümleye	 anlamca	 en	 yakın	 seçenek	C	
olur:	 “Chocolate, when it was first introduced to 
Europe by the Spaniards, was so expensive that 
none but the very rich could buy it” = “Çikolata, 
Avrupa’ya İspanyollar tarafından getirildiğinde o 
kadar pahalıydı ki, zenginler dışında hiç kimse 
satın alamıyordu.”

5. Yanıt: E

	 Soruda	verilen	cümlenin	anlamı	“Hastalığıyla ilgili 
konuşmalarına aldırma; hiçbir şeyi yok” olduğuna	
göre,	 bu	 cümleye	 anlamca	 en	 yakın	 seçenek	 E	
olur:	“You can ignore all his talk being ill; he’s 
actually perfectly healthy.” = “Hasta olduğuyla 
ilgili bütün söylediklerine aldırma; aslında son 
derece sağlıklıdır.”

6. Yanıt: A

	 Oldukça	 uzun	 bir	 cümlenin	 yer	 aldığı	 soru	
kökündeki	 cümlede	 “Senegal büyük ya da 
stratejik öneme sahip bir ülke olmasa da, 
bağımsızlığını kazandığından bu yana Afrika 
siyasetinde önemli rol oynamıştır”	deniliyor.	Bu	
cümleye	anlamca	en	yakın	cümle	A	seçeneğinde	
verilmiştir:	 “Senegal hiçbir stratejik önemi 
olmayan küçük bir Afrika ülkesidir; ancak, 
bağımsızlığını kazandığından bu yana, her 
zaman için Afrika siyasetinde ön planda 
olmuştur.”	 Sorudaki	 cümlede	 geçen	 “neither 
a large”	 ifadesi	 ile	 A	 seçeneğindeki	 cümlede	
geçen	 “a small”	 ifadesi	 ve	 “play a prominent 
role”	 ifadesi	 ile	“been in the forefront”	 ifadesi	
arasında	anlamsal	bir	bağ	söz	konusudur.
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7. Yanıt: D

	 Sorudaki	 cümlede	 “Dünyanın dikkati Irak ve 
Afganistan’a yoğunlaşmışken, İran atom 
bombası imal etmeye yakın bir noktaya 
gelmiştir” deniliyor.	 Bu	 cümleye	 anlamca	
en	 yakın	 cümle	 D	 seçeneğinde	 verilmiştir:	
“Dünyanın ilgisi tamamen Irak ve Afganistan’a 
çevrildiği için, İran bu esnada atom bombası 
geliştirme yolunda büyük bir ilerleme 
kaydetmiştir.”	Sorudaki	cümlede	yer	alan	“build 
an atomic bomb”	 ifadesi	 ile	 D	 seçeneğinde	
geçen	 “development of an atomic bomb” 
ifadesi	 arasında	 anlamsal	 paralellik	 vardır	 ve	
doğru	yanıtın	tespitinde	önemli	birer	ipucudur.

8. Yanıt: D

	 Soruda	 yer	 alan	 cümlede	 “Günde sekiz saat 
çalışmanın ve ev işlerini yapmanın yanı sıra, 
çocuklara da bakmak zorunda” deniliyor.	Anlamca	
bu	ifadeye	en	yakın	cümle	D	seçeneğindeki	cümle	
olur:	 “O yalnızca günde sekiz saat çalışmak 
ve ev işlerini yapmaktan sorumlu değil, aynı 
zamanda çocuklara da bakmak zorundadır.”

9. Yanıt: C

	 Soruda	 yer	 alan	 cümlede	 “Kızı başkasına 
şartlandığı için, konuyu onunla tartışmasının 
ona hiçbir yararı olmadı”	 deniliyor.	 Anlamca	 bu	
ifadeye	 en	 yakın	 cümle	 C	 seçeneğindeki	 cümle	
olur:	“Konuyu boşu boşuna kızıyla tartışmaya 
çalıştı, ancak kızı çoktan başka birinin etkisi 
altındaydı.”

10. Yanıt: E

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “Yollarda 
çok fazla trafik olduğundan, yolculuk 
umduğumuzdan fazla sürdü”	olduğuna	göre,	bu	
cümleye	anlamca	en	yakın	seçenek	E	olur:	“The 
journey turned out to be much longer than 
we’d foreseen, owing to the heavy traffic.” = 
“Yoğun trafik yüzünden, seyahat tahminimizden 
çok daha fazla sürdü.”


