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1. Kelime sorularında ne veya nasıl sorusu soruyoruz. 
Burada sorulan fiil olduğuna göre “ne yapmak” 
sorusu soracağız. Bir şeyin sebebini (why) birine 
(he) ne yapmaya çalışırız? Anlatmaya, açıklamaya 
çalışırız. Bu dışarı doğru yapılan bir eylem olduğu 
için ex- ön ekiyle başlayan “expalin-açıklamak” 
doğru sözcük oluyor. Bu sözcükle beraber burada 
“Motorun neden değiştirilmesi gerektiğini anlatmak 
/ açıklamak için çok çalıştım fakat söylemeye 
çalıştığım şeyi anlayamadı.”, deniyor. Buna göre 
E seçeneği doğrudur. Diğer fiiller, ısrar etmek, 
yakınmak, cevaplama ve bilgi vermek anlamındadır.

Biraz da dilbilgisinden söz edelim. “I want to learn 
why your were late this morning.” Örneğinde olduğu 
gibi fiilden sonra nesne olarak kullanılan cümlelere 
isim cümlesi denir. İsim cümlesi başındaki bağlaç, 
duruma göre “that” veya “why-when-where-who” 
gibi soru kelimesi olur. Ne olup bittiği belli olan, 
kesin olan durumları “that” bağlacı ile başlayan 
isim cümleleri anlatır. Örneğin bu sorunun 
seçeneklerindeki insist, inform, complain, “that” 
bağlacı alan isim cümlelerinin fiilleridir. Şöyle ki;

Students complain that the school is too cold.

They insist that the headmaster should do 
something about this problem.

“Reply” cevap vermek demektir, nesne almadığı 
için nesne konumunda olan isim cümleleri ile de 
kullanılmaz. Bu durumda “explain” fiili “why” isim 
cümlesi ile kullanılabilen tek fiil olarak kalıyor.

Bu sorunun doğru cevabında olduğu gibi belli 
olmayan bir durumu anlatan veya sorgulayan isim 
cümlelerinin başında “Wh-“li bir bağlaç olur. Örneğin, 
“I have no idea when I will graduate”, cümlesinde 
“Ne zaman mezun olacağım konusunda hiçbir fikrim 
yok.”, deniyor.

İsim cümleleri ile ilgili bu bilgi özellikle cümle 
tamamlama sorularında seçenekleri elemek için 
çok işe yarar. Fiille biten soruyu, çok sıklıkla “that” 
veya “wh-“ ile başlayan bir bağlacın olduğu seçenek 
tamamlamaktadır.

Cevap: E 

2. Bu soruda da fiil soruluyor. O zaman bilgisayar 
piyasası son yıllarda hızlı bir şekilde ne yapmıştır, 
diye sorarsak, “büyümüştür” diye de cevap alırız. 
Büyümek te birinci sorudaki doğru fiil açıklamak 
gibi dışa doğru yapılan bir eylem olduğu için  
“ex-” ön ekiyle başlayan sözcüklerden biri doğru 
cevaptır. Expand, genişlemek demek olduğu için 
doğrudur. Diğer iki seçenek “araştırmak” ve “aşmak” 
anlamındadır. A ve E ise ulaşmak ve rahatsız etmek 
demektir. 

Cevap: B 
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3. Bu soruda “also” sözcüğünden dolayı boşluğa 
gelecek sözcük, kalifiye bir elemanın sahip olduğu 
bir özelliği anlatmaktadır. Hevesli anlamına gelen 
“enthusiastic” sözcüğü bu yüzden doğrudur. Diğer 
kelimeler, kapsamlı, ilgili, duyarsız ve elverişlidir. 
Bu son kelime iyi bir çeldiricidir. Ama aranan kişinin 
işi hakkında hevesli olması isteniyor. O nedenle 
“about” edatını elverişli sıfatı ile eşleştiremeyiz.

Cevap: A 

4. Burada birinci sorunun çözümünde anlattığımız 
isim cümlelerinden biri var. “Which” ile başlayan 
cümlede “Gelecek dönemde hangi oyunu 
sahneleyecekleri”, deniyor. Bu konuda henüz bir 
neye varmamış (come) olabilirler?, diye sorarsak bir 
“karara varamamışlar” cevabı alırız. Decision diye 
bir sözcük yok seçeneklerde, ancak bir karar içeren 
anlaşma-agreement var. Onunla birlikte burada “Bir 
dahaki döneme hangi oyunu sahneye koyacakları 
konusunda henüz anlaşmaya varamadılar.”, deniyor. 
Diğer sözcükler ise, düşünce, değerlendirme, atama 
ve olay demektir.

Cevap: D 

5. Bu da bir YDS sorusu. Burada söylenene göre 
bugün bilinen en etkili ağrı kesici olan Parasetemol 
1890’larda keşfedilmiş ancak ağrıyı tam olarak nasıl 
kestiği (hala) bir sırmış. Burada eksik kelime “tam 
olarak” sözcüğüdür. C seçeneğinde bulunmaktadır. 
Diğer sözcükler yanlışlıkla, nispeten, artan şekilde 
ve olumsuz şekilde anlamına gelir.

Cevap: C  

6. Babanızla yıllar önce bir kez karşılaştım, diye 
başlayan bu soruda “so” bağlacına kadar verilen 
bilgi olumsuz. O zaman bağlaçtan sonra da olumsuz 
bilgi olmalı. Bu durumda eş değilse bile birbirine 
çok yakın anlamlı B, C ve E’yi eleriz. “Aynı anda” 
anlamına geldiği için “simultaneously” sözcüğü 
zaten “years ago” ifadesi ile ters düşer. Geriye 
yalnız A kalır.

Cevap: A 
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7. Kelime sorularında isim sorulduğunda “ne”, 
fiil sorulduğunda “ne yapmak”, sıfat veya zarf 
sorulduğunda ise “nasıl” sorusu sorarız. Burada 
seçeneklerdeki sözcüklere bakılırsa bir isim 
soruluyor. Bir şairin sıradan şeyleri çekici hale 
getirebilen özel bir nesi olabilir, diye bir soru sorsak 
her halde seçeneklere bakmadan bile yeteneği, 
mahareti vardır, deriz. Bu nedenle A seçeneği 
doğrudur. Diğer sözcüklerin anlamları sırasıyla, şiir, 
konu, hayranlık ve hayal’dir.

Cevap: A 

8. Kimse Anglo-Saxonların İngiltere’ye ne zaman 
yerleştiğini kesin olarak bilmiyor, diye başlayan 
bu sorunun devamında “ancak” denip bir takım 
varsayımlardan, tahminlerden söz etmesi doğaldır. 
Tahmin seçeneklerden “probable” kelimesi 
kullanılarak yapılabilir. O nedenle cümlenin 
“but” bağlacından sonraki ikinci kısmında Anglo-
Saxonların ilk kez MS 5. yüzyılın ortalarında 
İngiltere’ye yerleşmiş olabilirler, deniyor. Diğer 
kelimeler, geçici, çok önemli, çağdaş ve acil, dir.

Cevap: C 

9. James Joyce İrlanda’da doğup, eğitimini orada 
aldıktan sonra hangi yaşamını Avrupa” da ve 
özellikle Fransa, İtalya ve İsviçre’de geçirmiş 
olabilir? Çocukluktan sonra yetişkin yani “adult” 
olursunuz. O nedenle B doğrudur.

Özellikle bu bölüm sorularını daha kolay yapmanın 
en önemli yolu çok sayıda kelime bilmek kadar 
bu kelimelerin Türkçeden İngilizceye aktarma 
becerisine de sahip olmaktır. Yani aklınıza bu 
soruda olduğu gibi Türkçesi gelen bir kavramın 
İngilizcesini bilmeniz işinizi çok kolaylaştırır. Bu 
nedenle kelime ezberlemesi yapılırken çift yönlü 
bir çalışma yapılmalı, yalnız İngilizce kelimelerin 
Türkçe karşılıkları değil, aynı Türkçe kelimelerin 
İngilizce karşılığı da ezberlenmelidir. Örneğin 
ezberleme işini bir sayfaya yazdığınız İngilizce 
kelimelerin Türkçelerini kapatarak yapıyorsanız, 
ikinci aşamada İngilizcelerini kapatarak Türkçe 
kelimelerin karşılıklarının ne olduğunu bellemeye 
çalışın. 

Cevap: B 

10. Ünlü birisi nasıl tanınır, bilinir? Tabiiki de yaygın 
şekilde, yani “widely” şekilde tanınır, bilinir. Alternatif 
olarak, akıcı şekilde, ümitli şekilde, hassas şekilde 
tanınmaz.

Cevap: D 
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11. Bu defa bir fiil sorulmuş. Bir sonraki kasabaya 
sahilden yürüyerek gitmeyen çalışan bir grup 
turiste fırtınalı hava ne yapar? Engel çıkarır. 
Onların bu girişimini önler. Seçeneklerde ön- öneki 
ile başlayan kelime hangisidir? Previous-önceki, 
prejudice-ön yargı, premature-zamanından önce 
doğmuş, preposition- ön ek, ilgeç, precious-önde 
gelen, önemli, değerli, örneklerinde olduğu gibi olay 
anlamına gelen “event” sözcüğünün başına getirilen 
“pre-“ ön eki, bu olayı önlemek anlamına gelen 
bir fiil oluşturuyor. Diğer sözcükler ise, aldatmak, 
etkilemek, zorlamak ve cesaret vermektir.

Cevap: E 

12. Bu bölüm sorularında resmin eksik parçasını bulma 
oyunu gibi bir yöntem uygulanır. Bu ne, nasıl, gibi 
sorular sorarak eksik sözcüğün önce Türkçesini 
bularak sonra da onun İngilizce karşılığını 
seçeneklerde arayarak yapılır. İkinci bir yol olarak, 
eğer cümlede bir eylem varsa ve cümlenin fiili 
soruluyorsa, seçeneklerdeki fiillerin önekleri de 
yardımcı olabilir. Örneğin, ortaya çıkarılan bir şey 
varsa, ex- öneki olan bir fiil doğru seçenek olabilir, 
çünkü bu ön ek, expose, explain, exit, export 
sözcüklerinde olduğu gibi dışarı doğru yapılan bir 
eylemdir.

Bu sorunun çözümüne gelince, tüm gençler neye 
sahiptir, diye sorarsak, Türkçede de kullanılan 
“potansiyel” kelimesinin doğru olduğu kolayca 
anlaşılır. Kader, zorlama, tercih ve önem, diğer 
sözcüklerin anlamıdır.

Cevap: C 

13. Birilerinin Antalya’da kalma veya İzmir’e taşınma 
konusunda karar vermeleri gerekiyormuş. Burada 
bir karara vardılar mı, diye soruluyor. Karar, 
“decision” olduğu için doğru seçenek E’dir. Diğer 
seçeneklerdeki sözcükler rahatsızlık, öneri, geri 
dönme ve anlaşmazlık’tır.

Cevap: E 
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14. Çevirisi kolay bir soru bu nedenle resmin eksik 
parçasını bulmak kolay. İrlanda İngiltere” den 
İrlanda Denizi ile ayrılır. Ayrılma, parçalanmak 
demektir. Eski dilde yüreği pare pare olmak, deyimi 
vardı. Separate, fiili içindeki “para” hecesi de 
pare kelimesi ile aynı kökene sahiptir, çünkü pare 
kelimesi dilimize Farsça” dan girmiştir. Farsça ile 
İngilizce aynı dil ailesindendir, yani ikisi de Hint-
Avrupa Dil Ailesi’nin üyesidir. Türkçede ayıraç 
anlamında kullanılan separator kelimesi de vardır. 
Diğer sözcükler sırasıyla, kurmak, işgal etmek, 
yerleştirmek, yerleşmek, anlamlarına gelir.

Cevap: E 

15. Jeologlar Afrika’nın bir zamanlar şimdi olduğundan 
daha sıcak ve yağışlı olduğunu ne yapmış 
olabilirler, diye sorarsak ortaya çıkarmışlardır, diye 
de cevap verebiliriz. Cover, kaplamak, örtmek 
anlamındadır. Fakat “–dis” ön eki genelde olumsuz 
bir eylemi anlatmasına karşın “cover” fiiline olumlu 
bir anlam katıyor. Çünkü onunla bir araya gelince 
bilinmeyen bir şeyi keşfetmek, ortaya çıkarmak 
anlamına geliyor. Diğer fiiller eş veya yakın anlamlı 
sözcüklerdir. Araştırma yapmak, deney yapmak 
anlamına geldikleri için “that” isim cümlesi ile değil 
“whether” vb. bağlaçlarla kullanılabilir, çünkü ancak 
kesin olmadığı için araştırılan bir konudan söz eden 
isim cümlelerinin fiilleri olabilirler. Şöyle ki;

I know THAT Turkey is a very beautiful country.

I wonder WHETHER it will rain today.

İlk cümledeki durum kesindir, ikincisindeki ise kesin 
değildir.

Cevap: B 

16. Normalde tahıl ihraç eden bir ülke olan Avustralya’nın 
buğday ve mısır ithal etmek zorunda bırakan 
kuraklık (drought) nasıl bir kuraklık olabilir, diye 
sorarsak, A seçeneğindeki “yaygın” sözcüğünün 
doğru olduğunu kolayca buluruz. Çünkü düşmanca, 
sürdürülebilir, laik, sınırlayıcı kuraklık olmaz. 

Cevap: A 
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17. Gök bilimcilerin evrenin özellikleri ile ilgili 
bilgileri nasıl olabilir, sorusunu sorduğumuzda 
ve seçeneklerde bunun cevabını aradığımızda, 
umutsuz, önleyici, isteksiz bilgi olamayacağına göre 
A, B ve C elenir. “Doğru-accurate” bilgi, en anlamlı 
ifadedir. Son seçenek E’deki sözcük ise “sırasıyla” 
demektir.

Cevap: D 

18. D ve E seçenekleri eş anlamlıdır, çünkü ikisi de 
göze batar şekilde, önemli anlamlarına gelir. 
Cümlede meridyenler Greebwich’te bulunan ve 0 
meridyen olarak kabul edilen meridyenden sayılır, 
diyor. Bu sayma, A seçeneğindeki gibi geleneksel 
olabilir. “Uygun şekilde veya “önceden” demek olan 
sözcükler anlamlı değil. Zaten, previously’nin doğru 
olabilmesi için fiilin geçmiş zaman olması gerekirdi.

Cevap: A 

19. Bu soruda Finlandiya’nın coğrafi koşullarından ve 
özelliklerinden söz ediliyor. Haritadan hatırlanacağı 
gibi Finlandiya yemyeşil bir ülke, yani her yer orman. 
Böyle bir yer için nasıl ormanlık diye sorarsak cevap 
olarak yoğun şekilde anlamına gelen “heavily” 
doğru sözcüğünü alırız. Diğer sözcükler sırasıyla, 
karşılıklı olarak, tam bir şekilde, şu an ve derinden, 
anlamlarına gelmektedir.

Cevap: C 

20. Kelime sorularında isim soruluyorsa eksik kelimenin 
sağındaki veya solundaki kelimeye “ne”, fiil 
soruluyorsa özne veya nesneye “ne yapmak”, sıfat 
soruluyorsa nitelediği isime “nasıl”, zarf soruluyorsa 
nitelediği fiile veya sıfata “nasıl” sorusu sorularak 
alınan cevabın karşılığı seçeneklerde aranıyordu. 

Hititlerin dininin dayandığı şey, bir güneş tanrıçası 
ile fırtına tanrısı nesi olabilir? İnanışı olabilir. Bu 
sözcük D’deki “worship”tir. İlk üç kelime sırasıyla 
mucize, buluş ve hayatta kalma, son kelime ise 
sergileme anlamına gelir. 

Cevap: D 


