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1. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 yer	 alan	 “Mesleğine parlak bir 
başlangıç yaptı, ancak ondan sonraki kariyeri, 
zaferi bırakın orta derecede övgüyü bile almayı 
zar zor hak eder” ifadesinin	 bir	 başka	 şekilde	
ifadesi,	 D	 seçeneğindeki	 “Mesleğinin başında 
şaşırtıcı bir şekilde başarılıydı, ancak daha sonra 
şöhreti kesinlikle bir yana bırakın, orta derecede 
bir takdiri bile almak için hiçbir şey yapmadı” 
cümlesidir.	

2. Yanıt: C

	 Soru	kökünde	yer	alan	“Uluslararası anlaşmalar 
uzun zamandır kimyasal silahların kullanımını 
yasaklamaktadır, ancak bu ne kadar etkili ola-
bilir?”	ifadesinin	bir	başka	şekilde	ifadesi	yalnız-
ca	C	seçeneğindeki	“Şu anda birçok yıldır uluslar 
arası anlaşmalarca kimyasal savaş yasaklanmak-
tadır, ancak bu yasak uygulanabilir mi?” cümle-
sidir.	

3. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 yer	 alan	 “Bu beni aldatmaya 
çalıştığı ilk olay olmadığından onu kolaylıkla 
affetmem tabi ki beklenemezdi”	 ifadesinin	
doğru	 bir	 başka	 şekilde	 ifadesi	 yalnızca	 A	
seçeneğinde	 “Başka olaylarda da bana karşı 
dürüst davranmadığından onu affetmekte isteksiz 
olmam doğaldı” cümlesidir.	

4. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 yer	 alan	 “Hiçbir şey İngiliz 
Basınını, İngiliz Basınının refahına doğrudan 
yönelik bir tehdit olarak kullanamaz”	ifadesinin	
bir	başka	şekilde	ifadesi	yalnızca	C	seçeneğinde	
verilen	 “İngiliz basının gerçekten uyandığı ve 
harekete geçtiği an kendi varlığının tehlikeye gird-
iği andır” cümlesidir.	
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5. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 yer	 alan	 “Erkek kardeşini son 
gördüğüm an Glasgow’a giderken istasyonda 
ona rastladığım zamandı”	 ifadesinin	 bir	 başka	
şekilde	 ifadesi	 yalnızca	 B	 seçeneğindeki	 “Erkek 
kardeşini, Glasgow’a giderken istasyonda şans 
eseri gördükten sonra bir daha hiç görmedim” 
cümlesidir.

6. Yanıt: B

	 Soruda	verilen	cümlede	“En coşkulu sömürgeci 
olmamalarına rağmen, Almanlar diğer Avrupalı 
güçlerin emperyalist politikalarından yine de 
etkilenmişlerdir”	deniliyor.	Bu	cümleye	anlamca	
en	 yakın	 ifadeye	 B	 seçeneğinde	 rastlıyoruz:	
“Almanlar sömürgecilik konusuna yakın ilgi 
göstermemişlerdir, ancak diğer Avrupalı güçlerin 
izlemiş oldukları emperyalist politikalara çok büyük 
ilgi göstermişlerdir.”	Sorudaki	cümlede	geçen	“not 
the most enthusiastic”	 ifadesi,	 B	 seçeneğinde	
geçen	“did not cherish a keen interest”	ifadesi	
ile	anlamca	paralellik	taşımaktadır.

7. Yanıt: A

	 Sorudaki	 cümlede	 “El Kaide gibi terörist 
gruplarla bağlantılı bitmeyen korkular, onların 
kullanabilecekleri kimyasal, biyolojik ve 
nükleer silahlarla ilgilidir”	 deniliyor.	 Anlamca	
bu	 cümleye	 en	 yakın	 ifadenin	 A	 seçeneğinde	
verilmiş	 olduğunu	 görüyoruz:	 “El Kaide gibi 
terörist grupların kimyasal, biyolojik ve hatta 
nükleer silahlara başvurabileceği olasılığı süre 
gelen korkulara neden olmaktadır.” Soruda	 yer	
alan	 “also”	 ile	 A	 seçeneğindeki	 “even”	 aynı	
işlevi	taşımaktadır.	Ayrıca	soruda	geçen	“might” 
sözcüğü	 ile	 A	 seçeneğindeki	 “possibility” 
sözcükleri	de	anlamsal	bağ	oluşturmaktadır.
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8. Yanıt: D

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “Turistlerin 
hepsi geri döndüklerinden, kafeyi bu yıl için 
artık kapatabilirler” olur.	Anlamca	buna	en	yakın	
cümle	D	seçeneğidir:	“Artık kafeyi açık tutmalarına 
gerek yok, zira sezon kapandı ve ortalarda hiç 
turist yok.”

9. Yanıt: B

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “Programın 
provasını ne kadar dikkatli yaparlarsa 
yapsınlar, her zaman için yanlış yapacak 
birisi olur”	 olur.	 Buna	 göre	 doğru	 yanıt	 B	 olur:	
“Program ne kadar titizlikle prova edilirse edilsin, 
asla hatalardan arınmış olamaz.”

10. Yanıt: C

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “Ne zaman 
onunla karşılaşsam, yöneticisi tarafından nasıl 
haksız muameleye maruz kaldığı hakkında 
yakınmalarla doludur” olur.	 Buna	 göre	 doğru	
seçenek	C	olur:	“Ne zaman bir araya gelsek, hep 
bana yöneticisinin ona karşı olan tutumundan söz 
eder.”


