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1. Yanıt: B

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “Her ne zaman 
çok meşgul ya da stresli olsak, hepimiz gerçekten 
stresimizi arttıracak ve başka sorunlara yol 
açacak kötü yiyecek seçimleri yapma eğiliminde 
oluruz”	 olduğuna	 göre,	 bu	 cümleye	 anlamca	 en	
yakın	seçenek	B	olur:	“It is often our stressful 
and busy times that we usually choose 
unhealthy food, which indeed heightens our 
stress as well as leading to other problems” = 
“Diğer sorunlara yol açmasının yanı sıra stresimizi 
gerçekten yükselten sağlıksız yiyecekleri 
genellikle seçtiğimiz zamanlar, çoğunlukla stresli 
ya da meşgul olduğumuz anlardır.” 

2. Yanıt: A

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “Hükümetin 
ve çevreci grupların ‘yeşil’ gündeminde 
bastırmasıyla, dünya çapında daha fazla enerji 
kaynakları bulunmaktadır”	 olduğuna	 göre,	 bu	
cümleye	anlamca	en	yakın	seçenek	A	olur:	“As 
certain government and environmental circles 
emphasize the importance of “green” agenda, 
more alternative energy resources continue to 
appear every day” = “Bazı hükümet ve çevreci 
gruplar ‘yeşil’ hareketin önemine vurgu yaptıkça, 
her gün daha fazla alternatif enerji kaynağı ortaya 
çıkmaya devam ediyor.” 

3. Yanıt: B

	 Soruda	 geçen,	 “Sağ kalan yalnızca iki kişi 
buldular ancak bu diğerlerini aramaya 
vazgeçmelerinden bir hafta önceydi” ifadesinin	
bir	 başka	 şekilde	 ifadesi	 B	 seçeneğinde	 geçen	
“Kurtarma çalışmaları tam bir hafta sürmesine 
rağmen yalnızca iki kişiyi kurtarabildiler” ifadesidir.	

4. Yanıt: C

	 Soruda	 geçen,	 “Eğer benimle neyi tartışmak 
istediğini bilseydim, ona hiçbir zaman bir 
randevu vermezdim” ifadesinin	bir	başka	şekil-
de	 ifadesi	 C	 seçeneğinde	 geçen	 “Onun benim-
le ne konuşmak istediğinin farkında olsaydım 
görüşmeyi kabul etmezdim”	ifadesidir.	
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5. Yanıt: C

	 Soruda	 verilen	 cümlede	 “Sanırım çoğu suçlu 
sonunda yakalanır, çünkü son bir şanslarının 
daha olduğuna inanırlar”	 denilmektedir.	 Buna	
en	yakın	anlam	C	seçeneğindeki	cümlede	vardır:	
“Görünüşe bakılırsa, şanslarına çoğu zaman 
bir kez daha güvenirken çoğu suçlu sonunda 
yakalanmaktadır.”

6. Yanıt: B

	 Soruda	verilen	cümlede	“Bu ürünleri pazardan 
çekmeye karar vermeden önce bir altı ay 
daha bekleyelim”	 deniliyor.	 Buna	 anlamca	 en	
yakın	cümle	B	olur:	“Bu ürünleri pazardan çekme 
kararımızı bir altı ay daha erteleyemez miyiz?”

7. Yanıt: D

	 Soruda	verilen	 cümlede	“Böyle bir sorumluluk 
gerektiren bir pozisyonun verilebilmesi için 
onun yeterince deneyimli olmadığını söyle-
mekten kendimi alamıyorum” deniliyor.	 Buna	
anlamca	en	yakın	cümle	D	olur:	“Çok sorumluluk 
gerektiren bir pozisyon ve bu pozisyon için gere-
ken deneyime sahip olduğu konusunda hiç emin 
değilim.”

8. Yanıt: A

	 Soruda	verilen	cümlede	“Sonunda ona söylemen 
gerekecek; bunu yapmayı ne kadar ertelersen, 
sonra o kadar zor olacak” deniliyor.	Buna	göre	
en	uygun	seçenek	A	olur:	“Bu konu hakkında onu 
daha fazla karanlıkta tutamazsın ve bekledikçe 
ona bu konuyu söylemek daha da zorlaşacak.”
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9. Yanıt: B

	 Sorudaki	 cümlede	 “Başlangıçta işi bırakma 
konusunda oldukça gönülsüzdü, fakat şu 
an çocuklarını yetiştirmek için çok avantajlı 
buluyor” denilmektedir.	 Buna	 göre	 en	 uygun	
seçenek	B	olur:	“Başlangıçta çalışmayı bırakmak 
konusunda hiç de istekli değildi, fakat şimdi 
çocuklarına bakmanın ona daha büyük bir 
memnuniyet verdiğini düşünüyor.”

10. Yanıt: E

	 Sorudaki	 cümlede	 “Ne kadar çaba harcarsa 
harcasın, bu işte asla başarılı olamayacağına 
eminim”	denilmiştir.	Buna	göre	anlamca	en	yakın	
cümle	E	olur:	“Ne kadar uğraşırsa uğraşsın, o işi 
yola koyamayacağı açıktır.”


