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1. Yanıt: C

	 Soruda	 verilen	 cümlede	 “Entelektüel anlamda 
geçmişten bağımsız olma beyanlarına 
rağmen, Aydınlanma dönemi düşünürleri 
kendilerinden öncekilere büyük şeyler 
borçluydular”	 deniliyor.	 Anlamca	 bu	 cümleye	
en	 yakın	 anlamı	 taşıyan	 cümle	 C	 seçeneğinde	
verilmiştir:	 “Aydınlanma dönemi düşünürleri her 
ne kadar entelektüel açıdan geçmişten bağımsız 
olduklarını açık olarak iddia etmiş olsalar da, 
kendilerinden önce gelen bu düşünürlere çok şey 
borçluydular.” 

	 Her	iki	cümledeki	paralel	anlamlı	ifadeler:

‒ despite:
even	though

‒ Enlightenment thinkers:
Enlightenment	thinkers

‒ intellectual independence from the past:
intellectually	they	were	free	from	the	past	

‒ their declaration of:
openly	claimed

‒ owed a great debt:
were	greatly	indebted

‒ to their predecessors:
who	had	preceded	them

2. Yanıt: D

	 Sorudaki	cümlede	“Bizans mimarisinin en güzel 
örneği altıncı yüzyılda imparator Jüstinyen 
tarafından büyük bir maliyetle yaptırılan 
İstanbul’daki Ayasofya kilisesidir”	deniliyor.	Bu	
cümleye	anlamca	en	yakın	 ifade	D	seçeneğinde	
verilmiştir:	 “Bizans mimarisi en iyi bir şekilde, 
yapımı için altıncı yüzyılda imparator Jüstinyen 
tarafından çok para harcanmış olan, İstanbul’daki 
Ayasofya kilisesinde temsil edilmiştir.” 

	 İki	cümle	arasındaki	paralel	ifadeler:

‒ the finest example of Byzantine 
architecture:
Byzantine	architecture	is	best	represented

‒ in the sixth century:
in	the	sixth	century

‒ at enormous cost:
spent	a	lot	of	money
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3. Yanıt: A

	 Soruda	geçen,	“Babam bu ayın taksitini ödemeyi 
kabul etti, ancak bunu bir alışkanlık haline 
getirmeme konusunda beni uyardı” ifadesinin	
bir	 başka	 şekilde	 ifadesi	 A	 seçeneğinde	 geçen	
“Bu ay taksit babam tarafından karşılanacak, 
fakat bunu bir daha yapmayacağına benzer bir 
şeyler söyledi”	ifadesidir.	

4. Yanıt: E

	 Soru	kökünde	yer	alan	“Bombardımanı önceden 
sonlandırmak için diplomatik çabaların arttırıl-
masına rağmen, görünürde anlaşmaya yönelik 
hiçbir ilerleme yok”	ifadesinin	bir	başka	şekilde	
ifadesi	 yalnızca	A	 seçeneğindeki	 “Diplomatik bir 
çözüm bulabilmek ve bombardımanı engellemek 
için büyük çabalar harcanıyor olmasına rağmen, 
bir anlaşma henüz yakın görünmüyor” cümlesidir.	

5. Yanıt: A

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “Keşke gezi-
yi bize Londra’da bir hafta zaman tanıyacak 
şekilde planlasalardı” olur.	 Anlamca	 buna	 en	
yakın	 seçenek	 A	 olur:	 “Keşke seyahat düzenle-
meleri Londra’da bir hafta geçirmemize imkan 
verseydi.”
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6. Yanıt: E

	 Soruda	 verilen	 cümlede	 “Sakin kentsel 
sahneleri tercih eden çağdaşlarının aksine, 
on altıncı yüzyılın Hollandalı ressamı Bruegel 
köy hayatının sıradan yaşamını resmetmekten 
büyük keyif almıştır”	 deniliyor.	 Bu	 cümleye	
anlamca	en	yakın	ifade	E	seçeneğinde	verilmiştir:	
“On altıncı yüzyılda yaşamış olan Hollandalı 
ressam Bruegel, öncelikle huzurlu kentsel sahneleri 
sunmayı tercih eden zamanının ressamlarının 
aksine, köylülerin basit yaşamlarından sahneleri 
resmetmekten büyük zevk almıştır.” 

	 Bu	 iki	 cümlede	 anlamsal	 ve	 yapısal	 benzerlik	
gösteren	ifadeler:

‒ unlike his contemporaries:
contrary	to	the	painters	of	his	time

‒ who favored quiet urban scenes:
who	preferred	…..	peaceful	scenes	from	urban	
life

‒ the sixteenth-century Dutch painter 
Bruegel:
the	 Dutch	 painter	 Bruegel,	 who	 lived	 in	 the	
sixteenth	century

‒ exulted in depicting:
took	much	joy	in	the	depiction

‒ the ordinary life of the peasantry:
of	scenes	from	the	simple	life	of	the	peasants

7. Yanıt: B

	 Soruda	 yer	 alan	 cümlede	 “Risk altındaki 
türlerin göç etmesine yardımcı olmak, onların 
yok olmasını engellemenin tek yolu olabilir” 
deniliyor.	Bu	cümleye	anlamca	en	yakın	 ifade	B	
seçeneğinde	verilmiştir:	“Risk altındaki türlerin 
yok olmasını önlemek için, göç etmelerine 
yardımcı olunmalıdır.”

8. Yanıt: A

	 Soruda	 yer	 alan	 cümlede	 “Bir kaç arkadaş 
edinebilmesi yalnızca çekingenliğini 
yenebilmesinden sonraydı”	deniliyor.	Anlamca	bu	
ifadeye	 en	 yakın	 cümle	 A	 seçeneğindeki	 cümle	
olur:	 “Çekingenliği, üstesinden gelene kadar 
arkadaş edinmesini engelledi.”
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9. Yanıt: C

	 Soruda	verilen	cümlenin	anlamı	“Silahlı şiddetten 
kaynaklanan en yüksek ölüm oranının rapor 
edildiği El Salvador ile Orta Amerika dünyada 
şiddetin en yüksek olduğu yerdir”	 olduğuna	
göre,	 bu	 cümleye	 anlamca	 en	 yakın	 seçenek	C	
olur:	“There is no other region in the world as 
violent as Central America, with the highest 
death rate in El Salvador because of armed 
violence” = “Silahlı şiddetten dolayı en yüksek 
ölüm oranıyla El Salvador ile Orta Amerika kadar 
şiddetin olduğu başka bir yer yoktur.”

10. Yanıt: E

	 Soruda	 verilen	 cümlede	 “Yalnızca bir işlevi 
hedeflemiş olsa da, bir ilaç pek çok fonksiyonu 
etkileyebilir”	deniliyor.	Sorudaki	cümlede	geçen	
“even though”	 bağlacı	 iki	 cümle	 arasında	
anlamsal	 zıtlık	 olduğunu	 göstermektedir.	 Bu	
durumda	 doğru	 yanıtı	 oluşturacak	 cümlede	 de	
aynı	zıtlık	durumu	göz	önünde	bulundurulmalıdır.	
Sorudaki	 cümleye	 anlamca	 en	 yakın	 cümle	 E	
seçeneğinde	 verilmiştir:	 “İlaç belli bir amaç için 
alınır, ama bir dizi diğer etkileri olabilir.”	 Ayrıca	
soruda	 geçen	 “even though”	 bağlacı	 ile	 E	
seçeneğindeki	 cümlede	 geçen	 “but”	 bağlacı	
anlamsal	bağ	oluşturmaktadır.


