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1. Yanıt: D

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “Sınıftaki 
herkesin aynı anda aynı kitabı okuduğu “bütün 
sınıf yaklaşımı” erkek öğrencilerin okuyucu olarak 
gelişimine zararlı oldu”	olduğuna	göre,	bu	cümleye	
anlamca	en	yakın	seçenek	D	olur:	“The method 
of reading in which everyone in the class is all 
reading the same book at the same time has 
been hazardous for the improvement of boys 
as readers” = “Sınıftaki herkesin hep birlikte aynı 
anda aynı kitabı okuduğu okuma metodu, erkek 
öğrencilerin okuyucu olarak gelişimleri için zararlı 
olmuştur.”

2. Yanıt: B

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “Ajan uçaklarca 
alınan resimler Rusya’nın nükleer imkanlarının 
uzmanların iddia ettiklerinden önemli ölçüde daha 
az ileri olduklarını ortaya çıkarmıştır”	 olduğuna	
göre,	 bu	 cümleye	 anlamca	 en	 yakın	 seçenek	
B	 olur:	 “That Russian nuclear capabilities 
were remarkably less advanced than had 
been argued by the experts was unveiled 
by photographs taken by the spy planes” = 
“Rusya’nın nükleer imkanlarının uzmanların iddia 
ettiklerinden kayda değer bir şekilde daha az 
ileri olduğu ajan uçaklarca çekilen fotoğraflarla 
açıklığa kavuşturuldu.”

3. Yanıt: C

	 Sorudaki	 cümlede	 “Rüzgar olmasaydı, yangın 
bu kadar hızlı büyümezdi”	 deniliyor.	 Buna	 en	
yakın	cümle	C	seçeneği	olur:	“Yangının bu kadar 
hızlı yayılmasına neden olan rüzgardı.”

4. Yanıt: D

	 Sorudaki	 cümlede	 “Çok yardım almadıkça, bu 
kadar çok şeyi müzenin açılışına kadar tarih-
leyip etiketleyemeyeceğiz” deniliyor.	 Buna	 en	
yakın	cümle	“Bu kadar çok şeyi müzenin açılışına 
kadar tarihlemek ve etiketlememiz gerekiyorsa, 
çok fazla yardıma ihtiyacımız olacak” olur.

Deneme - 2



www.pelikanyayinevi.com.tr

4x4 YDS

Deneme - 2
EŞ ANLAMLI CÜMLE

5. Yanıt: B

	 Sorudaki	 cümlede	 “Eğer kullanma fırsatınız 
olmayacaksa birçok dil öğrenmenin anlamı 
yoktur” deniliyor.	 Buna	 en	 yakın	 cümle	 “Onları 
kullanabilecek bir durumda bulunmadıkça, birçok 
dil öğrenmek sadece zaman kaybı olacaktır” olur.	

6. Yanıt: E

	 Sorudaki	 cümlede	 “Kimin için çalıştığına 
bakmaz, ama maaş iyi olmalıdır” deniliyor.	
Buna	 en	 yakın	 cümle	 “Ona iyi maaş verildiği 
sürece herkes için çalışabilir” olur.

7. Yanıt: C

	 Sorudaki	cümlede	“Trafik sıkışıklığına takıldık, 
bu yüzden de son gelenler arasındaydık” denili-
yor.	Buna	en	yakın	cümle	“Trafiğe takıldığımızdan, 
çok kimse bizden önce oraya varmıştı” olur.

8. Yanıt: E

	 Sorudaki	 cümlede	“Bütün suçu ona yüklemek 
adil olmaz; hatalı olan sadece o değil” 
denilmektedir.	 O	 halde	 doğru	 yanıt	 E	 olur:	 “Her 
şey için suçlanmayı hak etmiyor; söz konusu olan 
diğerleri de vardı.”
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9. Yanıt: D

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı,	 “Biyolojik 
saatlerin bir kaç şekilde meydana gelişi ve sadece 
hücre gibi basit yapıları değil aynı zamanda 
oldukça karmaşık organ sistemlerindeki işlemleri 
düzenlediğine genellikle inanılır”	 olduğuna	 göre,	
bu	 cümleye	 anlamca	 en	 yakın	 seçenek	 D	 olur:	
“That biological clocks happen in several 
patterns and modulate processes in not only 
simple structures, such as the cell, but in 
highly complicated organ systems as well is 
believed” = “Biyolojik saatlerin bir kaç yapıda 
meydana geldiğine ve yalnızca hücre gibi basit 
yapılardaki değil, aynı zamanda oldukça karmaşık 
organ sistemlerindeki işlemleri de düzenlediğine 
inanılır.”

10. Yanıt: E

	 Soruda	verilen	cümlenin	anlamı	 “Günlük hayatın 
yoğun temposu içinde, insanların yalnızca iki 
yakalarını bir araya getirmek ve haftanın sonuna 
erişmekle ilgilenmelerini anlamak kolaydır” 
olduğuna	 göre,	 bu	 cümleye	 anlamca	 en	 yakın	
seçenek	E	olur:	“It is not so hard to understand 
people simply trying to get by and finish the 
whole week in this hurly burly every day” = 
“Her günkü karmaşa içinde insanların yalnızca 
geçinmeye ve haftayı bitirmeye çalışmalarını 
anlamak çok zor değildir”


