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1. Yanıt: A

	 Bu	 soruda	 verilen	 cümlede	 “Çatal Hüyük 
sakinleri, zenginliklerinin doruk noktası 
olan M.Ö. 6500 ile 5500 yılları arasında, 
aralarında bezelye, mercimek, meyve ve tahıl 
maddeleri olan pek çok tarımsal gıda mamulü 
üretmişlerdir”	deniliyor.	Bu	cümleye	anlamca	en	
yakın	 ifade	 A	 seçeneğinde	 verilmiştir:	 “Bezelye, 
mercimek, meyve ve tahıl maddeleri gibi çok 
çeşitli tarımsal mamul, zenginlikleri M.Ö. kabaca 
6500 ile 5500 yılları arasında zirveye ulaşan Çatal 
Hüyük sakinleri tarafından üretilmiştir.” 

	 İki	cümlede	yapısal	olarak	benzeşen	ifadeler:

‒ a wide range of agricultural food stuffs:
a	large	variety	of	agricultural	foodstuffs

‒ including peas, lentils, fruits, and cereal 
crops:
such	as	peas,	lentils,	fruits	and	cereal	crops

‒ the residents of Çatal Hüyük produced:
were	produced	by	the	Çatal	Hüyük	inhabitants

‒ at the peak of their prosperity:
whose	prosperity	reached	its	climax

‒ between about 6500 and 5500 B.C.:
during	 the	 period	 between	 roughly	 6500	and	
5500	B.C.

2. Yanıt: E

	 Soruda	 verilen	 cümlede	 “İrlanda son on yılda 
yaklaşık yüzde 50’lik bir ekonomik büyümeyle, 
Britanya’dan daha büyük bir zenginlik düzeyine 
sahiptir”	deniliyor.	Bu	cümleye	anlamca	en	yakın	
ifadeye	 E	 seçeneğindeki	 cümlede	 rastlıyoruz:	
“İrlanda, son on yıl boyunca, Britanya’dan daha 
varlıklı olmasına imkan sağlayan neredeyse 
yüzde 50’lik bir ekonomik büyüme sağlamıştır.” 
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3. Yanıt: A

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “Dünyanın en 
yoğun nüfuslu kıtalarından birisinin sakinleri olarak, 
Avrupalılar, çevreyi korumanın bir lüks olmaktan 
ziyade, bir gereklilik olduğunun çok iyi farkındalar” 
olduğuna	 göre,	 bu	 cümleye	 anlamca	 en	 yakın	
ifade	A	seçeneğindeki	cümle	olur.	“Dünyanın en 
yoğun nüfuslu kıtalarından birinde yaşayan 
Avrupalılar, çevreyi korumalarının gerektiğinin 
çok iyi farkındalar.”

 Paralel ifadeler:

‒ as inhabitants:
living

‒ one of earth’s most densely–populated 
continents:
one	 of	 the	 world’s	 most	 densely–populated	
continents

‒ Europeans know well:
Europeans	are	well	aware

‒ environmental protection is …… a 
necessity:
they	need	to	protect	the	environment

4. Yanıt: A

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “İsrail 1948 
Mayıs’ında bağımsızlığını ilan eder etmez, 
beş komşu ülke İsrail’i işgal etti”	 olduğunda	
göre,	 bu	 cümleye	 paralel	 anlam	 taşıyan	 cümle	
A	 seçeneğindeki	 cümle	 olacaktır:	 “İsrail Mayıs 
1948’de bağımsızlığını ilan eder etmez, sınır 
komşusu olan beş ülke tarafından işgal edildi.” 
Sorudaki	 cümlede	 geçen	 “no sooner”	 ile	 A	
seçeneğindeki	“as soon as”	bağlaçları	aynı	işlevi	
görürler.	Bu	da	yapısal	bir	ipucu	teşkil	etmektedir.
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5. Yanıt: D

	 Soruda	 verilen	 cümlede	 “Yirmili yaşlarda ne 
kadar mutsuz olduğunu ancak şimdi anlıyor” 
denilmektedir.	 Bu	 ifadeye	 anlamca	 en	 yakın	
ifade	D	seçeneğinde	verilen	“Yirmili yaşlarında 
müthiş derecede mutsuzdu, ama bunu henüz 
yeni fark etti”	ifadesi	olacaktır.	A	seçeneğindeki	
cümlenin	 ikinci	 bölümündeki	 ifade	 yanlıştır:	
“… , nasıl mutlu olunacağını şimdi anlıyor.” 
B	 seçeneğinde	 “regretful”	 sözcüğü	 ile	 bir	
pişmanlıktan	 söz	 edilmiştir.	 Sorudaki	 cümlede	
pişmanlık	ifade	eden	bir	söz	yoktur.	C	seçeneğinde	
geçen	 “understanding” (anlayışlı)	 sözcüğü	 ile	
adayların	 aklının	 çeldirilmesi	 hedeflenmiştir.	 E	
seçeneğinde	 ise,	 gençliğindeki	 mutsuzluğuyla	
artık	 yüzleşmesi	 gerektiğinden	 söz	 edilmiştir	 ve	
bu	ifade	ilgisizdir.

6. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlede	 “Sömürgecilik 
sonrası terimi, sömürgeciliğin kalıntılarının 
bağımsızlık sonrasında bile önceki 
sömürgelerde kalıcılık gösterdiğinin altını 
çizmektedir”	 deniliyor.	Bu	cümleye	anlamca	en	
yakın	 ifade	 B	 seçeneğinde	 verilmiştir:	 “Önceki 
sömürgelerin bağımsızlıklarını kazanmış 
olmalarına rağmen, ‘sömürgecilik sonrası’ 
teriminin de ifade ettiği gibi, sömürgeciliğin etkisini 
halen hissettikleri doğrudur.”
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7. Yanıt: B

	 Soruda	 verilen	 cümlede	 “1960’larda Afrika 
ve Karayipler’deki yeni siyahi ulusların 
ortaya çıkışı, Amerika’da siyahların medeni 
haklar hareketi ile aynı dönemde olmuştur” 
deniliyor.	 Anlamca	 bu	 cümleye	 en	 yakın	 ifade	
B	 seçeneğinde	 verilmiştir:	 “1960’larda Afrika ve 
Karayipler’de yeni siyahi uluslar ortaya çıktığında, 
Amerika’da da siyahlar medeni haklar hareketini 
başlatmıştı.” 

	 İki	cümle	arasında	benzeşen	ifadeler:

‒ the emergence of new black nations:
new	black	nations	came	into	being

‒ in the 1960s:
in	the	1960s

‒ in Africa and the Caribbean:
in	Africa	and	the	Caribbean

‒ the civil rights movement:
the	civil	rights	movement

8. Yanıt: A

	 Sorudaki	 cümlede	“Port Elizabeth kenti yüzde 
40 işsizliğin olduğu Güney Afrika’nın en 
yoksul bölgelerinden birinde yer almaktadır” 
deniliyor.	 Bu	 cümleye	 anlamca	 en	 yakın	 ifade	
A	 seçeneğindeki	 cümlede	 yer	 almaktadır:	
“Port Elizabeth kenti, yüzde 40’lık bir işsizlikten 
muzdarip olan Güney Afrika’nın en yoksul 
vilayetlerinden birinde yer alır.” 
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9. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “Bu 
sözcüğün anlamını kapsamdan söyleyebilmelisin” 
olduğuna	 göre,	 bu	 anlama	 en	 yakın	 ifade	 D	
seçeneğinde	 verilmiştir:	 “You don’t know the 
word but you can still make an educated guess 
as to what it means” = “Sözcüğün anlamını 
bilmiyorsun, ama yine de ne anlama geldiği 
konusunda akıllıca bir tahminde bulunabilirsin.”

10. Yanıt: B

	 Soruda	 verilen	 cümlede	 “Duruşmada yalan 
söylemeyi reddediyorum; aksini yapmam 
ilkelerime ters düşer”	 denmiştir.	 Anlamca	 bu	
ifadeye	en	yakın	olan	cümle	“At the trial I shall 
stick to the truth; I really can’t bring myself 
to lie there” = “Duruşmada doğrulara bağlı 
kalacağım; orada gerçekten yalan söyleyecek 
duruma düşemem” olur.	Bu	durumda	doğru	yanıt	
B	olur.


