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KELİME SORULARI

1. Gelecek yıl içinde gelişmekte olan ülkelerdeki 
çocukları aşılamak için tahminen 4 milyar dolar 
harcanacakmış. Bu aşılama işi nasıl olur, diye 
sorsak, inkâr edilemeyecek şekilde olamayacağına 
göre A, aniden olamayacağına göre B, şu anda 
olamayacağına göre D gider. C olabilir, çünkü 
tamamen aşılamak mümkündür, çünkü harcanacak 
para göz önüne alınırsa aşılama işinin “fully” 
yapılacağı sonucuna varırız.

Cevap: C 

2. Eliot’un “The Waste Land” şiiri savaş sonrası 
Avrupa’sının ruh halini yakalama konusunda ne 
yapmıştır? Sorusuna vereceğimiz cevap olumlu 
olmalıdır. Eliot başarılı bir şairdir. O nedenle bu 
olumlu fiil boşluktan sonraki “in” ilgeci ile kullanılan 
“succeed” tir. Diğer fiiller rahatsız etmek, hak etmek, 
katkıda bulunmak ve iyileşmek anlamına gelir. Hiç 
biri de “in” ile kullanılmaz. 

Cevap: E 

3. Eksik kelime burada da fiil. Onu bulmak için cümleyi 
Türkçeye çevirirken “ne yapmak” sorusu soralım. 
Buna göre “Eğer yaşam dünyada başlamayıp 
kuyruklu yıldızlardan geldiyse, benzer bir şeyin 
tekrar ne yapmaması için hiçbir sebep yoktur.” 
Dersek cevap “olmaması için sebep yoktur”, olur. 
Seçeneklerde “olmak” anlamına gelen sözcük 
C’deki “happen”dır. Diğer kelimeler kurmak, saygı 
duymak, algılamak ve gelişmektir.

Cevap: C 

4. Kelime sorularında eksik kelimeyi bulmak için 
tüm cümleyi çevirmek mümkün olmayabilir. O 
nedenle isim sorulduğunda boşluğun sağındaki 
veya solundaki kelimelere ne, fiil sorulduğunda 
ne yapmak, sıfat veya zarf sorulduğunda ise 
nasıl soruları soruyoruz. Ağustos ayında eğer 
ormana giderseniz pek çoğumuz gibi kuşların 
tatilde olduğunu ne yapmak kolaydır?, diye bir 
soru sorarsak, A’daki gibi fark etmek diyemeyiz, 
çünkü kuşlar gerçek anlamda tatile çıkmaz. O 
zaman “get” fiiliyle bir araya gelince oluşturacağı fiil 
“sanki çıkmış gibi” anlamı verecek bir isim bulalım. 
Desire- istek, consciousness-farkındalık, evidence-
kanıt sözcükleri bu anlamı vermez ama izlenim-
impression sözcüğü verir.

Cevap: D 
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5. Pandalar günlük 18 kilogram bambu tüketiyormuş. 
Bu onların beslenme nelerinin %99’unu karşılar. Bu 
sorunun cevabı “beslenme ihtiyaçları”, yani “needs” 
olur. Diğer sözcükler sırasıyla ölçüm, başarı, 
beklenti ve destek anlamına gelir.

Cevap: B 

6. Burada işimiz daha kolay, çünkü sıfat “for” ilgeci ile 
kullanılıyor. Bu nedenle bu ilgeci alan tek sıfat, bir 
şeyden sorumlu anlamına gelen “responsible”dır. 
Diğer sıfatlar sabit, dikkatli, özel, ve akla yatkın, 
anlamına gelir. Soruda Altın kartalların Kaliforniya 
Kanal Adaları’ndan sürülmesinde kel kafalı kartalın 
doğrudan sorumlu olup olmadığı kesin değil, 
deniyor.

Cevap: A 

7. Şimdi de “geçmişi araştırmak için belli bir olayın veya 
bir dönemin tam olarak ne zaman olduğunu bilmek 
her zaman ne olmayabilir, diye bir soru soralım. Bu 
soruya cevap olarak sırasıyla “tekrarlayan”, “yıllık”, 
“muktedir” ve “tam” cevapları verilmez ama E’deki 
gibi “gerekli” değildir, cevabı verilebilir.

Cevap: E 

8. Soru komisyonundaki hocalarımız bazen ardı ardına 
birbirine benzer sorular sorarlar. Burada üzerinde 
organik veya doğal yazılı olan ürün etiketlerinin 
paketin içindeki gıdayı üreten hayvanların iyi 
koşullarda yaşadığını nasıl garanti etmez diye, 
soralım. Bu soruya “tam olarak” garanti etmez, 
diye cevap alırız. Seçeneklerde buna en yakın zarf 
C’deki “necesarily”dir. İlle de, muhakkak anlamına 
gelir. Diğer belirteçler ardı ardına, nispeten, şiddetli, 
yanıltıcı şekilde, anlamlarına gelir.

Cevap: C 

9. Bu soruda “accepted-kabul edilmiş” sıfatını 
niteleyebilecek bir zarfa / belirtece ihtiyaç var. 
Fizik yasaları dünyanın her yerinde yaygın olarak-
commonly kullanılır. O nedenle sırasıyla, ara ara, 
hızlı şekilde, basitçe ve eşit şekilde belirteçleri 
doğru değildir. 

Cevap: E 
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10. Bu soruda özne ABD’de 1986 yılındaki toplam 
dergi satışları. Bu satışlar bu sayıya ne yapmıştır, 
ulaşmıştır. O zaman D seçeneği doğrudur. Diğer 
sözcüklerin anlamları sırasıyla kar etmek, parası 
yetmek ve sağlamak ve kayıt etmek’tir.

Cevap: D 

11. Bu cümlenin eylemi şiire karşı yapılıyor. Yani şiir 
ne yapılır, diye sorup, karşılaştırılır, desteklenir, 
kararlaştırılır, kastedilir ve değerlendirilir, fiillerinden 
hangisinin anlamlı olduğunu bulmak gerekiyor. A 
ve” E’deki fiiller anlamlı olabilir. A’daki karşılaştırma 
eylemi “co“ ön eki alan diğer pek çok fiil gibi “with” 
ilgeci ile kullanılır. Burada “with” olmadığına göre A 
yanlış. Bir şiiri iyice anlamadan değerlendirmeye 
asla kalkışılmamalıymış.

Cevap: E 

12. Kelime sorularında isim ve fiil için ne, sıfat ve zarf 
için nasıl sorusu soruyoruz. Burada Stavanger 
kentinin Norveç’in en zengin şehri olduğu 
söyleniyor. Derive from, bir şeyden kaynaklanmak 
anlamına gelir. Bu kentin nesi petrolden 
kaynaklanır? Zenginliği. Zengin-wealthy kelimesinin 
eş anlamlılarını hep hatırlatırız. Bunlar rich, well-off, 
affulent ve prosperious’tur. Seçeneklerde bunların 
sonuncusu bulunuyor. O nedenle doğru cevap B’dir. 
Diğer kelimelerin anlamları sırasıyla genişleme, 
bulunabilirlik, ortaya çıkma ve uyarılma’dır.

Cevap: B 

13. Futbol ilk yeniliklerinin çoğunu birkaç oyuncu ve 
çalıştırıcıya borçluymuş. Bu oyuncu ve çalıştırıcılar 
futbolun nesi hakkında derin derin düşünmüşlerdir, 
diye soru sorarsak eksik kelimeyi bulmak 
mümkündür. Sırasıyla deneyleri, sonuçları, temel 
ilkeleri, sahip oldukları ve bağlantıları, anlamına 
gelen bu sözcüklerden üçüncüsü en anlamlısıdır.

Cevap: C 
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14. Cevabı yine bir soru yardımıyla bulmaya çalışalım. 
Çalışmalarını bilimsel dergilerde yayınlayan 
araştırmacılar deneylerini ne kadar detaylı anlatırlar 
ki diğer bilim adamları da o deneyleri kendi başlarına 
yapabilsin? Yani burada detay kelimesini niteleyecek 
bir sıfata ihtiyaç var. Seçeneklerdeki olumsuz sıfatlar 
harsh-sert ve irrelevant-alakasız doğal olarak 
elenir. Kalan sıfatlar sırasıyla adil, geçici ve yeterli 
anlamına gelir. Detay kelimesini ancak bunlardan 
sonuncusu niteleyebilir; “sufficient”. Bunun eş 
anlamlıları “enough” ve “adequate” sözcükleridir. Bu 
sözcükler de “to infinitive” ile kullanılır. Şöyle ki;

I am old enough to go out alone = Yalnız başıma 
dışarıya çıkacak kadar büyüğüm.

Cevap: E 

15. 1950’lerde daha gelişmiş ses kayıt tekniklerinin 
ortaya çıkması yeni müzik türlerinin doğması ile 
birlikte pop müzik, halk müziğinden ne yapmıştır?, 
diye soralım. Ayrılmıştır, diye bir cevap alırız. 
“Become-olmak” fiili A’daki “farklı” sıfatıyla beraber 
aradığımız sözcük olmaktadır. Buna göre pop müzik 
bu yeniliklerle halk müziğinden farklılaşmış. Diğer 
sıfatlar sırasıyla geçerli, güvenilir, değişebilir ve 
kesin anlamında oldukları için –den / dan anlamına 
gelen from’u almazlar. 

Cevap: A 

16. Burada “Suç işleme eğilimi tüm zamanlarda ve 
tüm toplumlarda ergenliğin başlarında artar ve orta 
yaşlarda düzelir.”, deniyor. Boşluk artmak fiilinin 
önünde olduğuna göre bu eylemin nasıl olduğunu 
anlatan bir belirtece (zarfa) ihtiyaç var. Suç işleme 
eğilimi ergenlik öncesi nasıl artar, diye bir soru 
soralım. Bu artış ilk üç seçenekteki gibi “rastgele, 
bilerek ve yeterli şekilde”, E’deki gibi “doğru şekilde” 
olmaz. Ancak D’deki gibi genellikle olur.

Cevap: D 

17. Sorunun tümünü okumadan, bilimsel kanıtlar bir 
şeyi nasıl gösterir, diye bir soru sorup cevabını 
seçeneklerdeki belirteçlerde arayalım. Bu cevap 
her halde E seçeneğindeki “açık bir şekilde” 
anlamına gelen clearly sözcüğü olur. Zaten A, C 
ve D’deki belirteçler olumsuzluk bildiren ön ekler 
aldığı için yanlıştır. Hopefully, umutla anlamına gelir. 
Kulağımızı çok tırmalamasa da clearly çok daha 
uygun bir sözcüktür. Burada bilimsel çalışmalar pasif 
içiciliğin çocuklar ve sigara içmeyenlerde hastalığa 
yol açacak tehlikeler içerdiği anlatılıyor. Bilimsel 
kanıtlar bunu açık şekilde ortaya koyuyormuş.

Cevap: D 
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18. Burada da “Antik Pompei kenti yaklaşık 250 dönüm 
alan üzerine ne yapmış olabilir?”, diye bir soru 
soralım. Harabelerin olduğu bir bölgeyi gözlerimizin 
önüne getirirsek eski yapıları oluşturan mermer 
blokların oraya buraya yayılmış olduğunu hatırlarız. 
Yayılma genellikle bir merkezden dışarıya doğru 
olduğu “ex-“ ön eki ile başlayan fiillere bakalım. 
Buna göre B veya E doğru olabilir. Explore 
araştırmak anlamındadır. O nedenle B doğrudur. 
Diğer sözcükler içermek, çökmek, temin etmek 
anlamına gelir 

Cevap: B 

19. Bu cümleyi, “Zikron elementi yalnızca kıtaların 
yaşını anlamak için değil aynı zamanda yaşamın 
ne zaman ortaya çıktığını …mek için de önemlidir.”, 
diye çevirirsek kararlaştırmak anlamına gelen A 
seçeneğinin doğru olduğunu anlarız. B onaylamak, 
C sağlamak, D maddi gücü yetmek ve E desteklemek 
anlamındadır.

Cevap: A 

20. Kelime soruları böyle uzun bir cümle yardımıyla 
sorulduğunda tüm cümleyi çevirmek kolay 
olmayabilir. O nedenle sadece boşluğun olduğu 
satırı çevirmek yeterlidir. Hatırlarsanız kelime 
sorularında sorulan kelimenin türüne göre “ne’, “ne 
yapmak” ve “nasıl” soruları soruyorduk. Örneğin 
burada bir isim soruluyor. “Görmemizi sağlaması 
ışığın nesidir?”, diye bir soru sorarsak “işlevidir” 
cevabı alırız. Seçeneklerde bu anlama gelen sözcük 
ararsak C’ye ulaşmamız kolay olur. O nedenle 
“function” eksik kelime oluyor. Diğer kelimelerin 
anlamları; yetenek, iş, destek ve sorumluluk’tur.

Sorunun tam çevirisi: Işığın tek faydasının 
görmemize yardımcı olması olduğunu 
düşünüyorsunuz çok yanılırsınız, çünkü ışık bizi 
hem fiziksel hem de zihinsel olarak etkiler.

Cevap: C 


