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1. Yanıt: B

	 Soruda	verilen	cümlenin	anlamı	“Olay Normandi-
ya’da geçiyor, ama romandaki karakterlerin 
çoğu Londralı” olur.	 Anlamca	 buna	 en	 yakın	
cümle	 B	 seçeneğinde	 verilmiştir:	 “Bu romanda 
olay Normandiya’da geçmektedir, ama karakter-
lerin çoğunluğu Londra’dandır.”

2. Yanıt: A

	 Soruda	verilen	cümlenin	anlamı	“Onun tezlerine 
karşı asla yenik düşmedim, ama yinede, 
kitabı okumak için ilginç”	olduğuna	göre,	buna	
anlamca	en	yakın	cümle	A	seçeneği	olur:	“Onun 
haklı olduğuna ikna oldum diyemem, ama öyle 
bile olsa kitabı okumaya değer.” 

3. Yanıt: C

	 Soruda	verilen	cümlenin	anlamı	“Yargıç endişeli, 
çünkü farklı tanıklar olayların oluş sırasıyla 
ilgili farklı ifadeler verdiler”	 olduğundan,	
anlamca	 buna	 en	 yakın	 cümle	C	 seçeneği	 olur:	
“Yargıç, olayların oluş sırası ile ilgili olarak tanıklar 
arasında hiçbir uyuşma olmadığından dolayı 
kaygılı.”

4. Yanıt: D

	 Soruda	verilen	cümlenin	anlamı	“Araba almadan 
önce biraz beklemekle iyi yapardın” deniliyor.	
Bu	 cümleye	 anlamca	 en	 yakın	 olan	 seçenek	 D	
olur:	“Henüz araba almasan iyi olurdu.”

5. Yanıt: C

	 Soru	kökünde	yer	alan	“Worries that the strong 
... Japan’s economic recovery have pushed 
share prices sharply down ………”	 ifadesinin	
bir	başka	şekilde	ifadesi	yalnızca	C	seçeneğindeki	
“…… have dropped noticeably in Japan, ……. 
it is feared that the strong yen ……” cümlesidir.
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6. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 yer	 alan	 “…… lets you know 
…… the sort of book ……… you want to read 
…….”	 ifadelerinin	 sırasıyla	 bir	 başka	 şekilde	
ifadesi	 yalnızca	 E	 seçeneğindeki	 “…… you can 
understand …… the kind of book ……. you enjoy 
……”	ifadeleridir.

7. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 yer	 alan	 “... uneasy about the 
prospect of ... fear the process will be painful, 
...suspect that in the long run it will have to 
come ...” ifadesinin	 bir	 başka	 şekilde	 ifadesi	
yalnızca	C	seçeneğindeki	“ ... reform worrying, .... 
are afraid it will prove unpleasant, ... feeling that in 
the end it will be inevitable”	ifadeleridir.

8. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 yer	 alan	 “……. the head office 
was also there, ……. but now it is in London 
……”	ifadesinin	bir	başka	şekilde	ifadesi	yalnızca	
A	seçeneğindeki	“The company used to have its 
head office ... but it was moved to London a short 
while ago …”	ifadeleridir.

9. Yanıt: D

	 Soru	kökünde	yer	alan	“Üst yöneticileri, bir şey 
bilmediklerini kabul etmeye istekli olan çok 
az şirket vardır”	 ifadesinin	 bir	 başka	 şekilde	
ifadesi	 yalnızca	 D	 seçeneğindeki	 “Büyük bir 
şirketten sorumlu insanların herhangi bir konudaki 
cehaletlerini kabul etmeye istekli olmaları pek de 
sık olan bir şey değildir”	cümlesidir.

10. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 yer	 alan	 “Windows 2000 onu 
NT4’ten daha esnek, daha güvenli ve bakımını 
daha kolay yapan birçok özelliğe sahip 
olmasına rağmen ana amaç tamamen farklı 
bir şeydi”	 ifadesinin	 bir	 başka	 şekilde	 ifadesi	
yalnızca	 B	 seçeneğindeki	 “Windows 2000, 
NT4’ten daha az katı, daha güvenli ve bakımı 
daha az karmaşık olmak gibi sonuçlarla bir çok 
alanda farklı; ancak bu değişiklikler hiçbir şekilde 
ana amacı oluşturmaz”	ifadesidir.


