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KELİME SORULARI

ÇÖZÜM - 2

1. Kime “Bir sanayi kolu neyin kalitesi ile başarılı 
olur?’, diye sorsanız yaptığı ürünün kalitesi ile 
diye cevap alırsınız. Klasik plak sanayi de bundan 
dolayı başarılı olmuş. Bu nedenle doğru cevap E 
seçeneğidir.

D’deki “articles” da yakın anlamlıdır. Eşya veya 
tekstilde ürün anlamı da vardır. Diğer sözcükler, 
tanımlar, seyirciler ve satışlar anlamına gelir.

Cevap: E 

2. Aborijinler Avustralya’nın ilk neleridir? Yerlileridir. 
Bunu herkes bilir. Burada en az 40.000 yıl önce 
Güneydoğu Asya’dan oraya göç ettikleri söyleniyor. 
Habit, alışkanlık, habitat, yaşanan yer demektir. 
Inhabitant ise bir yerde yaşayanlar anlamına 
gelir. Bu nedenle A seçeneği doğrudur. Kalan 
sözcükler, misafir, nüfus, vatandaş ve askeri birlik 
anlamındadır.

Cevap: A 

3. Kasırgaların nasıl ve niçin oluştuğu konusunda 
çok araştırma yapılmasına karşın bu konuda hala 
çok fazla bir şey bilmiyoruz, diye çevrilebilecek bu 
sorunun  seçeneklerinde, sorudaki “much’ın karşılığı 
olabilecek bir sözcük bulmamız gerek. Çünkü 
“nerede çokluk orada zıtlık” kuralımıza göre bir zıtlık 
bağlacının iki tarafında birbirine zıt kavramlar olur. 
Bu kavram kısmen anlamına gelen “partially’dir. 
Kalan sözcükler, ihtimal dâhilinde, gerçekten, ideal 
şekilde ve oldukça anlamlarına gelir.

Cevap: D 

4. Müzelerin eserlerini sergilemek için çok paraya, 
yeterli personele ihtiyacı varsa, ne kadar yere 
(space) ihtiyacı olur. Onunda derecesi para ve 
personel ile aynı veya benzer olmalı. Seçeneklerde 
çok anlamına gelen sözcük yok ama “enough”ın eş 
anlamlısı “sufficient” var. 

İkinci bir çözüm şöyle yapılabilir; Bu sınavlarda 
“and” bağlacı, az önce sözünü ettiğimiz zıtlık 
bağlaçları gibi soruyu çözmemize yardımcı olan 
bir sözcüktür. Zıtlık bağlacının tersine “and” 
bağlacının iki tarafında birbirine benzer ifadeler 
olur. Burada “and’ten sonra gelen ve yeterli 
personel anlamına gelen “enough staff” sözcüğüne 
bakarsak, boşluğa, yeterli yer anlamına gelen bir 
ifadenin uygun düşeceği anlaşılır. Seçeneklerde o 
zaman “enough’ın eş anlamlısını arayalım. Bu B 
seçeneğindeki “sufficient’tir. Diğer seçeneklerdeki 
sözcükler, minnettar, inanılmaz, taşınabilir ve neşe 
saçan anlamlarına gelir.

Cevap: B 
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5. Tahmin edeceğiniz gibi gönüllü itfaiyeciler, 
profesyonellerin aksine büyük ve karmaşık 
yangınlarla baş edecek eğitime pek sahip değillerdir. 
O nedenle seçeneklerde olumsuz bir zarf / belirteç 
aramalıyız. Bu sözcük nadiren anlamına gelen 
“rarely”dir.

İkinci bir çözüm yolu şudur; “Unlike” sözcüğünün 
ön eki ’un” olumsuzluk anlatır. Olumsuz ifade, C 
seçeneğinde bulunan ve nadiren anlamına gelen 
“rarely’dir. Çünkü gizli eğitim, ani eğitim, olmaz. 
Mantıklı ve ikna edici anlamlarına gelen D ve E’deki 
sözcükler de olumlu kavramlar olduğu için doğru 
seçenek olamazlar.

Cevap: C 

6. Clinton başkanlık görevinin son yıllarında düşük bir 
profil çizmiş ancak pek çok önemli yurt dışı seyahate 
çıkmış. Bu soruda zarf önceki sorunun aksine 
fiili değil, sıfatı niteliyor. O nedenle nasıl düşük 
bir profil, diye soralım. O sırada pek çok önemli 
dış gezi yaptığına göre “çok düşük” diyemeyiz. O 
dereceye en yakın derece, “nispeten” anlamına 
gelen “relatively”dir. Zaten kesinlikle düşük, rastgele 
düşük, güçlü şekilde düşük, net bir şekilde düşük, 
nitelemeleri anlamsız olurdu.

Cevap: E 

7. Burada fiil soruluyor. O zaman nesneye “ne yapmak” 
sorusu soralım. Bunu “halk danslarının şehirlerde 
ölmekte olmasına rağmen, köylerde hala canlı 
bir gelenek olduğunu görmek için geleneksel bir 
düğüne ne yapmanız gerekir? Katılmanız gerekir. 
Düğüne, party, derse vb. katılmak, İngilizcede 
“attend” fiili ile anlatılır. Attention please!, çağrısı da 
bir şeye dikkat çekmek için yapılır. 

Involve gerektirmek veya dâhil etmek anlamına 
gelir. Consist, -den oluşmak demektir ve “of” alır. 
O nedenle de olmaz. Son iki kelime rahatlamak ve 
gösteri yapmak anlamındadır.

Cevap: B 
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8. Night Sky adlı programın yeni versiyonunun çeşitli 
bir şeyleri varmış ve bu şeyler onu ilk versiyondan 
çok daha eğlenceli yapıyormuş. Demek ki yeni 
versiyona bir takım ilaveler yapılmış. Bunu anlatan 
sözcük, matematikte toplamak anlamına gelen 
“add” fiilinden türetilmiş, “additions” sözcüğüdür. 
Ülkemizdeki lokantalarda da kullanılan adisyon 
kelimesi İngilizcedeki bu sözcüğün Türkçeye 
uyarlanmış halidir. Bu kelimeyle beraber burada 
“Night Sky programının yeni versiyonu, ilk 
versiyondan daha keyifli hale getiren çeşitli 
eklemeler içeriyor.”, deniyor. Kalan sözcükler 
sırasıyla, özet, toplam, ihtiyaç ve hayal kırıklığı 
demektir.

Cevap: C 

9. Millerce çevrede tek bir okul varsa, oradaki bütün 
çocuklar aynı okula gidiyordur. Burada eksik kelime 
çocukların bulunduğu yer ismidir. Neighbour, komşu 
demektir. Neigbourhood, ise çevre anlamına gelir. 
Buna göre burada “Millerce kilometre içindeki tek 
okuldu ve çevredeki bütün çocuklar aynı okula 
gidiyordu.” deniyor. Diğer kelimeler, durum, mal / 
mülk, bölüm, koşul, anlamına gelir.

Cevap: D 

10. Nasıl bir çocuk hikâyeler uydurur, hayali kişilerle 
konuşur? Herhalde acı veren çocuk, bencil çocuk, 
uyumlu çocuk, çekici çocuk böyle bir şey yapmaz. 
E seçeneğindeki “yalnız” sıfatını taşıyan bir çocuk 
bunu yapar. Onunla beraber burada “Ben yalnız bir 
çocuktum ve bu yüzden hikâyeler uydururdum ve 
hayali insanlarla sohbet ederdim.”, deniyor.

Cevap: E 

11. Güçlü bir hükümetin halktan aldığı destek nasıldır?, 
diye sorarsak ve konu Kraliçe Elizabeth’in kurduğu 
hükümetse, A seçeneğindeki “sadık” sözcüğü doğru 
cevap olur. Favori, muktedir, hassas ve akıcı destek 
olmaz. Cümlenin çevirisi; “Kraliçe I. Elizabeth 
halkının sadık desteğini alan güçlü bir merkezi 
hükümet kurdu.”, şeklindedir.

Cevap: A 
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12. II. Dünya Savaşı’nın İngiliz siyaseti üzerine 
etkisi konusunda bir kitap yazmış olan genç bir 
İngiliz tarihçisi nasıl yetenekli olur? “Olağanüstü-
remarkably” yetenekli biri böyle bir şey yapar. 
İkna edici şekilde, doğrudan yetenekli, devamlı 
yetenekli, hayati bir şekilde yetenekli olunmaz. 
Cümlenin çevirisi şöyledir: Genç ve olağanüstü 
derecede yetenekli İngiliz tarihçi Stewart, İkinci 
Dünya Savaşı’nın İngiliz siyaseti üzerindeki etkileri 
üzerine bir kitap yazdı.

Cevap B 

13. Yangınla mücadele ve bunun için kullanılan 
eğitim yöntemleri nasıl karmaşık hale gelmiştir, 
sorusunun cevabı E seçeneğindeki aşırı şekilde 
ifadesidir, çünkü gelişen teknoloji ve buna bağlı 
olarak çıkan büyük yangınlar dikkate alındığında bu 
yangınlarla mücadele yöntemlerinin de aşırı ölçüde 
karmaşık hale gelmesi normaldir. Soruda boşluktan 
sonra gelen karmaşık sıfatını, önceden, net bir 
şekilde, kısmen, cesaret verici şekilde belirteçleri 
niteleyemez.

Cevap E 

14. Filmler gazetecilik mesleğini eleştirel şekilde 
incelemiş ve ne yapmış olabilir? Başarmış, hak 
etmiş, inkar etmiş olamaz. A, B ve C bu nedenle 
yanlıştır. E’deki şüphe etmek fiili de inkar gibi 
olumsuz bir kavram. Onun doğru olabilmesi için 
sorudaki “incelemek anlamındaki “examine” 
fiilinden önce yer alması gerekirdi. Yani “şüphelendi 
ve incelendi”, demek mümkün olabilirdi. Doğru 
seçenek o nedenle etkilemek anlamına gelen 
“influence’tur. Buna göre burada “Filmler genellikle 
gazeteciliğe odaklanır ve zaman zaman bu mesleği 
eleştirel şekilde incelemiş ve etkilemiştir.”, deniyor.

Cevap: D 

15. Maraton eğitim programları 4 ila 6 ay sürerler 
ve hepsi de çok disiplin gerektirir. Bu nedenle 
boşluğa gelmesi gereken fiil “require’dır. Diğer fiiller, 
azaltmak, ima etmek, birleştirmek ve geliştirmektir. 
“Require’ın eş anlamlıları olan involve, entail, call 
for, necessitate” sözcükleri de İngilizce sınavlarında 
çok sık kullanılır.

Cevap: A 
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16. Kelime sorularında isim soruluyorsa “ne”, fiil 
soruluyorsa “ne yapmak”, sıfat veya zarf soruluyorsa 
“nasıl” sorusu sormak gerekiyor. Küresel ısınma 
sorunu bu yüzyılda karşılaştığımız çok önemli bir 
nedir? Konudur. Konu, sorun anlamına gelen “issue” 
çok sorulan bir kelimedir, çünkü günlük yaşamda 
çok sık kullanılır. Diğer sözcükler, toplama, sağlama, 
rahatsızlık ve ifade’dir.

Cevap: C 

17. Yine bir isim soruluyor. Kristof Kolomb 1496’da 
Yeni Dünya’yı yani Amerika’yı ne yapmıştı? 
Keşfetmişti. O nedenle D’deki “discovery” eksik 
kelime oluyor. “Cover” kaplamak, üstünü örtmek 
demektir. Discover ise bilinmeyen bir şeyi açığa 
çıkarmak, keşfetmek demektir. A seçeneğindeki 
buluş anlamına gelen, “invention” sözcüğü iyi bir 
çeldirici. Journey, doğru olsaydı, boşluktan sonra 
“of” değil “to” gelirdi. Possesion, sahip olma, pursuit, 
peşinde koşma, anlamındadır. Burada “Kristof 
Kolomb, sürekli batıya giderek Çin’e ulaşacağını 
düşünmüştü. O nedenle Amerika’yı keşfettikten 
sonra da Çin’i düşünüyordu.”, deniyor.

Cevap: D 

18. 1914’te I. Dünya Savaşı’nın çıkışı konusunda çok 
şey yazılmış ama savaşın çıkışına kimin sebep 
olduğu hala tartışılıyormuş. Bir şeye sebep kişi 
nasıl nitelenir? O işten sorumlu kişi olarak nitelenir. 
Sorumlu, B seçeneğindeki “responsible’dır. 
Seçeneklerdeki istekli anlamına gelen desirable 
ile huzurlu, barış-sever anlamına gelen peaceful 
sözcükleri savaşla ilgisi olan biri için kullanılmaz. 
Compulsive zorunlu, adequate ise yeterli anlamına 
geldiği için anlamlı değildir.

Cevap: B 

19. Bir yarışma programına katılmak konusunda bir 
insan nasıl görünebilir? Eğer heyecanlı veya 
çekingen biri ise A seçeneğindeki gibi isteksiz 
görünür. Çalışkan, bencil, sadık veya hassas 
görünmez. Soruda yarışma programına katılacak 
kişi hakkında onun isteksiz olabileceğine dair başka 
bir ipucu yok. Sadece diğer sıfatlar anlamlı olmadığı 
için A seçeneği doğru diyoruz. 

Cevap: A 

20. Övme fiili nasıl yapılabilir diye sorsak ve seçenekleri 
bu fiille eşleştirmeye çalışırsak kulağa doğru 
ve anlamlı gelen sözcüğü bulmak kolaydır. Bir 
yazarın romanları hızlı bir şekilde, tuhaf bir şekilde, 
aniden ve güvenli bir şekilde övülmez. Ancak E 
seçeneğindeki gibi yaygın bir şekilde övülebilir.

Cevap: E 


