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1. Yanıt: E

	 Sorudaki	 cümlede	 “New England’ın 
genişlemesi, bir bakıma daha iyi arazi 
arzusundan kaynaklandı” denilmektedir.	
Anlamca	 buna	 en	 yakın	 ifade	 E	 seçeneğinde	
verilmiştir:	“Daha iyi arazi arzusu New England’ın 
sınırlarını genişletmesinin bir nedenidir.”

2. Yanıt: C

	 Sorudaki	cümlede	“Roket, lokomotif tasarımına 
o andan itibaren ağırlığını koyan temel 
özellikleri bünyesinde taşıyordu”	 deniliyor.	
Bu	 cümleye	 anlamca	 en	 yakın	 seçenek	 C	 olur:	
“Gelecekteki tüm lokomotif tasarımını etkileyen 
ana özellikler Roket’te mevcuttu.”

3. Yanıt: D

	 Sorudaki	 cümlede,	 “Nüfus büyüklüğüne göre, 
Amerika’daki anakara kolonilerinin o zamanki 
ticareti şaşılacak derecede büyüktü”	deniliyor.	
Bu	cümleye	anlamca	en	yakın	 ifade	D	seçeneği	
olur:	 “Nüfus büyüklüğü dikkate alınacak olursa, 
Amerika’nın anakara kolonilerinin o dönemdeki 
ticaret faaliyetleri oldukça genişti.”

4. Yanıt: B

	 Soruda	 verilen	 cümlede,	 “Eğer bu konferansı 
Uydu Servisleri’nde biraz daha önce duymuş 
olsaydım, bunun için mutlaka bir takdim 
hazırlardım” denilmektedir.	 Anlamca	 buna	 en	
yakın	 ifade	 B	 seçeneği	 olur:	 “Uydu Servisleri 
üzerindeki bu konferans hakkında bir şeyler 
hazırlamak için vakit çok geç olana kadar hiçbir 
şey bilmiyordum; ama eğer zaman izin verseydi 
mutlaka bir şeyler hazırlardım.” 

5. Yanıt: E

	 Sorudaki	 verilen	 cümlede,	 “Shakspeare 
dönemine kadar sahneyi kendilerine iş ortamı 
yapmış oyuncu şirketleri ortaya çıkmadı” 
denilmektedir.	 Bu	 ifadeye	 anlamca	 en	 yakın	
seçenek	 E	 olur:	 “Oyunculuğu meslek haline 
getirmiş oyuncu şirketleri ilk olarak Shakspeare 
döneminde ortaya çıktı.”
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6. Yanıt: B

	 Soruda	verilen	cümlede,	“Pek çok kimse, sağlığa 
zararlı olabileceklerinden, yapay maddeler 
içermeyen yiyecekleri tercih ediyorlar” 
deniliyor.	 Anlamca	 buna	 en	 yakın	 cümle	 B	
seçeneğinde	verilmiştir:	“Yapay maddeler sağlığa 
zararlı olabileceğinden, birçok kimse bunları 
içeren yiyeceklerden kaçınıyor.”

7. Yanıt: A

	 Soru	kökünde	yer	alan	“He finds the new job far 
more demanding …”	ifadesinin	bir	başka	şekilde	
anlatımı	 A	 seçeneğindeki	 “He has to put a lot 
more effort into this job …” ifadesidir. 

8. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 yer	 alan	 “She’s so anxious not 
to hurt anyone’s feelings … she never calls 
them to account for…”	 ifadesinin	 bir	 başka	
şekilde	anlatımı	A	seçeneğindeki	“Being so afraid 
of upsetting people … prevents her from ever 
questioning” ifadesidir.

9. Yanıt: D

	 Soru	kökünde	yer	alan “the witnesses all gave 
a uniform account … there were some small 
discrepancies …” ifadelerinin	bir	başka	şekilde	
doğru	 anlatımı	 D	 seçeneğindeki “the witnesses 
gave slightly varied accounts … there was 
complete agreement” ifadeleridir.

10. Yanıt: E

	 Soru	kökünde	yer	alan	“this brings him in more 
money than he ever used to earn ……… in his 
full time job”	ifadesinin	bir	başka	şekilde	ifadesi	
E	 seçeneğindeki	 “He earned less when he was 
in fulltime employment than he does now …” 
cümlesidir. 


