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1. Yanıt: A

	 Bu	soruda,	cümlenin	diğer	bölümlerinin	yanı	sıra,	
“consistently reliable”	 öbeğinin	 aynı	 anlamda	
ifadesi	 yalnızca	 A	 seçeneğindeki	 “unfailingly 
dependable”	öbeğidir.

 few and far between:
 not very many and not appearing frequently

2. Yanıt: C

	 Bu	soruda	“apparently”	kelimesinin	aynı	anlamda	
ifadesi	yalnızca	C	seçeneğindeki	“It seems that 
…”	 öbeğidir.	 Bu	 ipucu	 doğru	 yanıtı	 bulmak	 için	
yeterlidir.

3. Yanıt: E

	 Bu	 soruda	 “precautionary measures should 
be taken immediately”	 temel	 cümlesinin	 aynı	
anlamda	 ifadesi	 yalnızca	 E	 seçeneğindeki	 “our 
position must be safeguarded at once”	 temel	
cümlesidir.

4. Yanıt: E

	 Bu	 soruda	 “It has been argued that people 
from the Far East are better educated than 
Westerners”	 cümleciğinin	 aynı	 anlamda	 ifadesi	
yalnızca	E	seçeneğindeki	“The point has been 
made that people in the West don’t get as 
good an education as those in the Far East” 
cümleciğidir.

5. Yanıt: D

	 Bu	 sorudaki	 “….. inevitably accompany the 
bringing up of a disabled child”	 kısmının	 aynı	
anlamda	 açıklaması	 yalnızca	 D	 seçeneğindeki	
“one is bound to encounter when caring for a 
handicapped child”	cümleciğidir.

6. Yanıt: D

	 Bu	soruda	 “It is hardly surprising ……”	 öbeğinin	
aynı	 anlamda	 ifadesi	 yalnızca	 D	 seçeneğindeki	
“understandably”	kelimesidir.
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7. Yanıt: C

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “Toplantı 
beklediğimizden uzun sürdü, çünkü şu ya da bu 
sebepten dolayı devam eden kesintiler vardı” olur.	
Seçenekler	 içinde	 aynı	 anlamı	 veren	 cümle	 C	
olur:	“Çeşitli nedenlerle tekrar tekrar kesintiye 
uğradık, bu yüzden de toplantı tahmin 
ettiğimizden daha uzun sürdü.”

8. Yanıt: A

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “Bir haftalığına 
bile olsa fabrikayı oğlunun sorumluluğuna 
bırakılmayacağını bilmeliydi” olur.	 Anlamca	 aynı	
olan	seçenek	A	olur:	“Her ne kadar bir haftalığına 
da olsa, oğlunu fabrikanın yönetiminden 
sorumlu yapmak aptalcaydı.” 

9. Yanıt: B

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 anlamı	 “Dürüst olmak 
gerekirse, Andy’nin toplantıda beni arka almasını 
beklemiyordum” olur.	 Anlamca	 en	 yakın	 cümle	
B	 seçeneğinde	 verilmiştir:	 “Samimi olarak, 
Andy’nin toplantıda açık olarak benim 
tarafımda olması beni oldukça şaşırttı.” 

10. Yanıt: C

	 Soruda	verilen	cümlenin	anlamı	“Sosyal davranış 
büyük ölçüde diğer insanlar hakkında topladığımız 
bilgiye dayanır” deniliyor.	 Anlam	 bakımından	 bu	
cümleyle	 en	 yakın	 anlamı	 taşıyan	 seçenek	 C	
olacaktır:	“Diğerleri hakkında sahip olduğumuz 
bilginin sosyal davranışımız üzerine büyük bir 
etkisi vardır.”


