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1. Yanıt: C

	 Soruda	 verilen	 cümlede	 “Krizin asıl nedeni, 
iltica arayışı içinde olanların sayısının çok az 
olduğu bir zamanda iltica için yasal temelin 
belirlenmesidir.”	olduğuna	göre,	anlamca	buna	
en	yakın	cümle	C	seçeneği	olur:	“Tüm bu felaket 
durumun temelinde, iltica için yasal temelin, hiç 
kimsenin böyle bir arayış içinde olmasının müm-
kün olmayacağı bir zamana rastlamasıydı.” 

2. Yanıt: C

	 Sorudaki	 cümlede	 “Tek kişiye çok fazla güç 
göçerilen Rusya gibi bir ülkede, o kişi çok 
büyük fark yaratabilir” deniliyor.	 (Not:	 “quite” 
“çok fazla” anlamına	 gelir.)	 Anlamca	 buna	 en	
yakın	seçenek	C	olur:	“Rusya gibi bir ülkede, eğer 
bir kişiye bu kadar güç verilirse, o kişi çok büyük 
değişimler yaratabilir.”

3. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 yer	 alan	 “All agree that the 
environment has to be protected …” 
ifadesinin	 bir	 başka	 şekilde	 anlatımı	 yalnızca	
B	 seçeneğindeki	 “the need for environmental 
protection is not contested …” ifadesidir. 

4. Yanıt: C

	 Soru	kökünde	yer	alan,	“…… if only I’d known 
you needed it”	 ifadesinin	 bir	 başka	 şekilde	
anlatımı	 C	 seçeneğindeki	 “Had I realized that 
you were in need of such a loan …” ifadesidir. 
Burada	devrik	IF	kalıbı	Type	3	kullanılmıştır.	

5. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 yer	 alan,	 “... he’ll never be as 
great a pianist as his father …”	 ifadesinin	 bir	
başka	 şekilde	 anlatımı	 D	 seçeneğindeki,	 “As a 
pianist, he’s just not the equal of his father and 
never will be …” ifadesidir. 
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6. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 yer	 alan	 “Thanks partly to a 
dramatic decline in infant mortality …”	ifadesinin	
bir	 başka	 şekilde	 anlatımı	 A	 seçeneğindeki	 “A 
remarkable drop in infant mortality rates has 
helped …” ifadesidir. 

7. Yanıt: C

	 Soru	kökünde	yer	alan	“The aim of advertising 
is not to inform but to sell products and keep 
businesses …”	 ifadesinin	 bir	 başka	 şekilde	
anlatımı	 C	 seçeneğindeki	 “…… is about selling 
goods and keeping firms running; not supplying 
information” ifadesidir. 

8. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 yer	 alan,	 “Reports about the 
……… as maddeningly variable as the 
protective shield itself …”	 ifadesinin	bir	başka	
şekilde	anlatımı	D	seçeneğindeki,	“The frustrating 
lack of consistency in reports concerning ... 
matches the state of the protective shield itself” 
ifadesidir. 

9. Yanıt: C

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “Her ne kadar 
babası gibi olmasa da, James’den de belki 
de iyi bir müdür olacak” olur.	Bu	 cümleyle	 en	
yakın	 anlamı	 taşıyan	 seçenek	 C	 olur:	 “James 
babasından oldukça farklı, ama yinede o da 
müdür olarak başarılı olacaktır.”

10. Yanıt: E

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “Diğer 
adaylar Fransızca bilmediği için dezavantajlı 
olduğundan, işe alınacağı konusunda oldukça 
ümitli” olur.	Bu	ifadeye	anlamca	en	yakın	cümle	E	
seçeneğinde	verilmiştir:	“Fransızca bilen tek aday 
olduğundan, işe alınacağından oldukça emin.”


