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1. Yanıt: A

	 Bu	 sorunun	 soru	 kökünde	 verilen	 ifadede	
“Petrole olan küresel talep savaş sonrası 
dönemde büyük ölçüde artmış ve o günden bu 
güne ivme kazanmıştır”	 deniliyor.	 Anlamca	 bu	
cümleye	en	yakın	ifade	A	seçeneğinde	verilmiştir:	
“İkinci Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda, dünya 
çapında petrole olan talepte büyük bir artış oldu 
ve bu daha da hızlı bir şekilde devam etti.” Soru 
kökünde	 geçen	 “enormously”	 sözcüğü	 ile	 A	
seçeneğinde	 geçen	 “dramatic”	 sözcükleri	 eş	
anlamlıdır	 ve	 anlamsal	 köprü	 oluşturmuştur.	
Ayrıca	 soruda	 yer	 alan	 “postwar era”	 ile	 A	
seçeneğinde	yer	alan	“following World War II” 
ifadeleri	de	paralel	anlamlı	ifadelerdir.

2. Yanıt: A

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “On sekizinci 
yüzyılın İskoç ekonomisti Adam Smith ünlü 
‘Ulusların Zenginliği” adlı eserinde geçmişteki 
ekonomik kalkınmanın farklı aşamalarını daha 
teknik ve tarihi ayrıntılarıyla ifade etmiştir” 
olur.	 Bu	 durumda,	 anlamca	 bu	 cümleye	 en	
yakın	 ifadenin	 A	 seçeneğinde	 verilmiş	 olduğu	
görülür:	 “İskoç kökenli ekonomist Adam Smith, 
18. yüzyılda ünlü ‘Ulusların Zenginliği’ adlı 
eserinde kendisinden önce ekonominin ne şekilde 
geliştiğinin çeşitli aşamalarını teknik ve tarihi 
ayrıntılarıyla vermiştir.” 

	 İki	cümle	arasında	benzeşen	ifadeler:

‒ in his famous work:
in	his	well-known	work

‒ technical and historical detail:
a	technically	and	historically	detailed	account

‒ the eighteenth-century Scottish economist:
an	 economist	 of	 the	 Scottish	 origin	 in	 the	
eighteenth	century

‒ the different stages of economic 
development:
the	various	phases	through	which	the	economy	
had	developed
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3. Yanıt: C

	 Soruda	 yer	 alan	 cümlede	 “Direktör herhangi 
bir şey söyleme konusunda isteksizdi, çünkü 
hukuk müşaviri ile görüşme fırsatı olmadı” 
deniliyor.	 Anlamca	 bu	 ifadeye	 en	 yakın	 cümle	
C	 seçeneğindeki	 cümle	 olur:	 “Direktör, 
hukuk müşavirince hukuki konularda 
bilgilendirilinceye kadar bir şey söyleme 
konusunda isteksizdi.”

4. Yanıt: E

 “The theory of natural selection made the 
idea of organic evolution acceptable to the 
majority of the scientific world”	 (Doğal seçim 
kuramı bilim dünyasının çoğuna organik evrim 
düşüncesini kabul ettirdi)	 cümlesinin	 anlamını	
diğer	 bir	 şekilde	 “On the whole, the scientific 
world approved the concept of organic 
evolution once the theory of natural selection 
had been postulated”	 (=	 Genel olarak doğal 
seçim kuramı kurgulandıktan sonra bilim dünyası 
organik evrim kavramını kabul etti)	 ifadesiyle	
verebiliriz.

5. Yanıt: B

 “Citrus trees thrive on a wide range of soils, 
but well–drained and slightly acid types are 
most suitable” (=Turunçgiller geniş bir toprak 
çeşidinde yetişebilir, ancak suyun iyi süzüldüğü 
az asitli topraklar en uygun olanlarıdır)	 cümlesi-
nin	 anlamını	 diğer	 bir	 şekilde	 B	 seçeneğindeki	
“Though citrus trees prefer a well drained and 
slightly acid soil, they do well in many other 
types” (= Turunçgiller, suyun iyi süzüldüğü ve az 
asitli toprakları tercih etmelerine rağmen, birçok 
diğer toprak türünde de iyi yetişeceklerdir.) ifade-
siyle	verebiliriz.
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6. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlede	 “İkinci Dünya 
Savaşı’nın sonunda, Cezayirli ulusalcılar, 
savaştaki yararlı katkılarına karşılık olarak, 
müttefikleri Cezayir’in bağımsızlığını tanımaya 
çağırdılar”	deniliyor.	Bu	cümleye	en	yakın	anlamı	
taşıyan	 cümle	 A	 seçeneğinde	 verilmiştir:	 “İkinci 
Dünya Savaşı sona erince, Cezayirli ulusalcılar 
Cezayir’in savaşta yararlı katkılar sağladığı 
iddiasıyla, ülkelerinin bağımsızlık hakkının 
kabul edilmesi talebiyle müttefiklere başvuruda 
bulundu.”

7. Yanıt: B

	 Soruda	 verilen	 cümlede	 “Orta Çağ’ın son 
dönemlerinde Avrupa’nın artış gösteren 
zenginliği Avrupa toplumunun sosyal yapısını 
değiştirmiştir”	 deniliyor.	 Bu	 cümleye	 anlamca	
en	 yakın	 cümle	B	 seçeneğinde	 verilmiştir:	 “Orta 
Çağ’ın sonlarında, Avrupa gittikçe zenginleşmiş 
ve bu toplumda yapısal değişime yol açmıştır.” 

8. Yanıt: B

	 Soruda	geçen,	“Onu kovmakla haklıydılar, an-
cak şimdi öyle yapmamış olmayı diliyorlar” if-
adesinin	bir	başka	şekilde	ifadesi	B	seçeneğinde	
geçen	 “Onu kovmaları tamamen yasaldı, ancak 
şimdi öyle yaptıklarına pişmanlar” ifadesidir.

9. Yanıt: E

	 Soruda	 geçen,	 “Konu benim alanımdan old-
ukça uzak olduğundan ve hiç anlamadığım-
dan iyi olup olmadığını söylemek bana düş-
mez”	 ifadesinin	 bir	 başka	 şekilde	 ifadesi	 E	
seçeneğinde	geçen	“Gerçekten konu hakkında bir 
fikir veremem; çünkü konu hakkında hiçbir şey bil-
mediğimden konuyu takip edemedim”	ifadesidir.	

10. Yanıt: C

	 Soruda	 geçen,	 “Marsden’ı yeni yönetici 
yapmaya kararlı olduğumu bildiği halde 
devamlı olarak onu gözümden düşürmeye 
çalışıyor”	 ifadesinin	 bir	 başka	 şekilde	 ifadesi	
C	 seçeneğinde	 geçen	 “Marsden’ı yeni yönetici 
yapmaya kararlı olduğumun farkında olduğu 
halde, hala ona karşı beni etkilemeye çalışmakta 
ısrar ediyor”	ifadesidir.	


