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1. Yanıt: A

	 “Restatement”	 sorularını	 çözerken	 iki	 cümle	
arasındaki	paralel	anlamlı	sözcük	ve	 ifadelerden	
de	yararlanabiliriz.

	 Soru	 kökü	 ile	 doğru	 yanıtı	 oluşturan	 A	
seçeneğindeki	paralel	anlamlı	ifadeler	şunlardır:

 those opposed to gambling:
 those	who	are	against	gambling

 to argue the case:
 to	state

 social and moral grounds:
 the	moral	and	social	reasons

2. Yanıt: B

	 Soru	 kökü	 ile	 doğru	 yanıtı	 oluşturan	 B	
seçeneğindeki	paralel	anlamlı	ifadeler	şunlardır:

 my experiences in China:
 the	events	I	encountered	in	China

 quite unlike anything else:
 were	unique

 had ever happened to me:
 I	had	known	nothing	like	them	before

3. Yanıt: C

	 Soru	 kökü	 ile	 doğru	 yanıtı	 oluşturan	 C	
seçeneğindeki	paralel	anlamlı	ifadeler	şunlardır:

 I was tempted to resign:
 I	felt	like	handing	my	resignation	

 there and then:
 on	the	spot

 but I am glad now I didn’t:
 but	I	know	now	I	would	have	regretted

4. Yanıt: A

	 Soru	 kökü	 ile	 doğru	 yanıtı	 oluşturan	 A	
seçeneğindeki	paralel	anlamlı	ifadeler	şunlardır:

 I just couldn’t make him understand:
 I’ve	failed	to	convince	him

 good planning is essential to success:
 secret	to	success	lies	in	a	sound	plan	
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5. Yanıt: E

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “Böyle bir 
raporu tamamlamak için üç haftadan daha fazla 
zamana ihtiyacımız olduğunun farkına varmalıyız” 
deniliyor.	 Bu	 cümleye	 anlamca	 en	 yakın	 cümle	
E	 seçeneğinde	 verilmiştir:	 “Böyle bir raporu 
sonuçlandırmak için üç hafta büyük olasılıkla 
yeterli olmayacaktır.”

6. Yanıt: B

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “Doğrusu, bana 
kalırsa kızların müzik kabiliyetleri yaşlarına 
göre ortalamanın üzerinde değildir” olduğuna	
göre,	 bu	 cümleye	anlamca	en	 yakın	 olan	 cümle	
B	 seçeneğinde	 verilmiştir:	 “Dürüst olmak 
gerekirse, yaşları dikkate alındığında, kızların 
müzik yeteneklerinin ortalamanın üzerinde 
olduğunu sanmıyorum.”

7. Yanıt: C

	 Soruda	 verilen	 cümlede	 “Yıllar boyunca, 
İngiltere’deki ulaşım planlamacıları, sürücülerin 
yolları kullandıkları için doğrudan ödeme 
yapmalarını talep etmektedirler”	 denilmektedir.	
Anlamca	 bu	 cümleye	 en	 yakın	 olan	 seçenek	 C	
olur:	 “İngiltere’deki ulaştırma planlamacıları, 
uzun zamandan beridir, yolları kullananların 
karşılığında doğrudan ödeme yapmaları 
konusunda ısrar etmektedirler.”

8. Yanıt: A

	 Soruda	 verilen	 cümlede	 “Hisse fiyatlarındaki 
büyük düşüş uzmanları bile şaşırttı”	 denilmiştir.	
Bu	 cümleye	 anlamca	 en	 yakın	 olan	 cümle	 A	
seçeneğinde	 verilmiştir:	 “Bu işi bilenler bile 
hisse fiyatlarındaki bu düşüşe hazır değildiler.”
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9. Yanıt: D

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “Geçen 
sonbaharda piyasaya sürülen mamul çeşitleri 
halihazırda çok iyi satmaktadır” olduğuna	
göre,	 anlamca	 bu	 cümleye	 en	 yakın	 cümle	 D	
seçeneği	 olur:	 “İlk olarak geçen sonbaharda 
piyasaya sürülen mallar halen pek çok müşteri 
bulmuştur.” 

10. Yanıt: A

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “Konferansta 
ana konuşmacıyı benim takdim etmem bekleniyor 
gibi görünüyor, öyleyse onun son faaliyetleri ile 
ilgili bir şeyler bulsam iyi olacak” olduğuna	göre,	
anlamca	buna	en	yakın	seçenek	A	olur:	“Kendimi 
ana konuşmacının yakın zamanda yaptığı 
işlerle aşina kılmam gerekiyor, zira belli ki 
onu konferansta takdim etmek benim görevim 
olacak.”


