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KELİME SORULARI

1. Yine uzun bir cümle; yine bir isim soruluyor; yine 
sadece boşluğun sağındaki veya solundaki kelime 
yardımıyla bir “ne” sorusu soracağız. Burada kahkaha 
ile kendini iyi hissetme nesinden söz ediliyor? İyi 
hissetme bir duygudur. Duygu kelimesinin İngilizce 
karşılığı “sense”tir. A seçeneğindeki “sensation” 
bundan türeyen bir isimdir. O nedenle de doğru 
olmaktadır. Buna benzeyen “sensational” kelimesi 
ise Türkçeye sansasyonel olarak girmiştir. Yine 
ondan türeyen “sensitive” sıfatı hassas, kırılgan 
anlamına gelir. Seçeneklerdeki diğer kelimeler 
düşünce, farkındalık, gereklilik ve ifade anlamına 
gelmektedir.

Sorunun tam çevirisi: Kahkahanın sağladığı 
kendini iyi hissetme duygusunun tamamen 
psikolojik olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bilim, 
akıl ve vücudun ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı 
olduğunu ve ruh halimizin fiziksel sağlığımızı da 
etkilediğini kanıtlamıştır.

Cevap: A 

2. Yine bir paragraf kadar uzun bir cümle ile karşı 
karşıyayız. Konu 1999 depremi. O nedenle önceki 
soruda olduğu gibi tüm cümle yerine yine boşluğun 
olduğu satırı çevirmek yeterlidir. Construction, 
inşaat demektir. Builders ise müteahhit. Eksik kelime 
bir sıfat. Bu durumda “nasıl” sorusu soracağız. 
Depremde hangi binalar yıkıldı? Kötü, kusurlu 
yapılmış binalar yıkıldı. O zaman seçeneklerde bu 
anlama gelen bir sıfat arayalım. Bu sözcük futbol 
oyununda Türkçede “faul” olarak isim biçiminde 
kullanılan D’deki “faulty”dir. Diğer sıfatlar pahalı, 
çekici olmayan, güzel ve hüsrana uğramış anlamına 
gelmektedir.

Sorunun tam çevirisi: 1999 depreminden sonra 
hükümet, kötü inşaatları yıkım miktarını ve ölü 
sayısını artıran inşaatçılar için yeterli denetim 
sağlamamış olmasından dolayı suçlandı.

Cevap: D 
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3. Yine bir sıfat soruluyor. Bir romanda yazar 
karakterlerin nasıl olmasına çalışır? Etkileyici 
olmasına çalışır. Seçeneklerde “influential”, 
“effective” sözcükleri yok. O zaman bunlara anlamca 
en yakın sıfatın hangisi olduğuna karar verelim. 
Seçeneklerdeki sıfatların anlamları muazzam, 
unutulmaz, pişman, ölçülebilir, pratik’tir. Bunlardan 
ikincisi en anlamlısıdır, çünkü unutulmaz karakter 
olur ama muazzam, pişman, ölçülebilir veya pratik 
bir roman karakteri olmaz.

Sorunun tam çevirisi: Yazar romanına, karakterleri 
okuyucunun aklında kalsın diye kendi renkli 
hayatından pek çok olay ilave eder. 

Cevap: B 

4. Burada bir zarf / belirteç soruluyor. Bu zarf fiilin nasıl 
yapıldığını değil, bir sıfatın nasıl olduğunu açıklayan 
bir zarf. Sıfat accessible’ın anlamı erişilebilir, 
ulaşılabilir’dir. Yabancı romanlar çevirmenler 
tarafından Türk okuyucusuna nasıl ulaşılabilir hale 
getirilirler, diye bir soru sorarsak alınacak cevap 
“kolaylıkla-easily” olacaktır. Seçeneklerde bu zarf 
yok. O zaman ona yakın anlamlı bir zarf bulalım. 
Seçeneklerdeki zarfların anlamları ihtiyatla, ucu 
ucuna, büyük ölçüde, özellikle ve yavaş yavaş’tır. 
En yakın zarf C’deki “büyük ölçüde-largely”dir. 
Diğerleri “erişilebilir” sıfatıyla beraber anlamlı bir 
bütün oluşturamadığı için bu seçenek doğrudur. 

Kelime sorularının zorluğu buradadır. Verilen 
cümlenin alındığı yazıda vurgulanan diğer 
bilgilerden haberdar olamadığımız için yani 
bağlamın özelliklerini tam olarak bilemediğimiz 
için bazen uygun değil de uygun olmaya en yakın 
kelimeyi seçmek durumunda kalıyoruz. 

Ayrıca bu sorudaki cümlenin yapısı, çevirmenleri 
ön plana çıkarmak veya onların işlevinin önemini 
vurgulamak için kullanılan bir yapıdır. Örneğin 
“Camı sen kırdın.”, derken vurgulu bir söylem için 
“You broke the window.”, demek yerine “It was 
you who broke the window-Camı kıran sendin.”, 
kalıbı kullanılır. Burada da yabancı romanların Türk 
okuyucusuna büyük ölçüde çevirmenler sayesinde 
ulaştığı anlatılmak isteniyor. Diğer bir deyişle, 
burada “Yabancı romanların bazıları yabancı dil 
bilen Türk okuyucuları tarafından kaynak dilde 
okunuyor.”, ya da “Yabancı romanların önemli bir 
kısmı çevirmenlerce Türkçeye çevriliyor.”, denmek 
isteniyor.

Sorunun tam çevirisi: Yabancı dilde yazılmış edebi 
eserleri Türk okuyucularına büyük ölçüde erişilebilir 
hale getirenler çevirmenlerdir.

Cevap: C 
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5. Önceki soruyu daha kolay yapmak için çeviri okumuş 
olmak gerekiyordu. Burada da jeoloji okumuş olmak 
gerekiyor. O da yetmiyor aslında. Bu soru için 
akla ilk gelen seçenek “unobserved” sözcüğünün 
bulunduğu A’dır, çünkü sorudaki cümleye göre kayıt 
edilen tarihin başlangıcından beri dünya yüzeyinde 
faaliyette bulunan 550 volkan tespit edilmiş, fakat 
bu sayıdan çok daha fazlası okyanus dibinde 
patlamış. Onlar için kesin bir sayı verilemediği için 
bu patlamaların kayıt altına alınamadığı, çünkü 
gözlemlenemediği sonucuna varabiliriz. Bu nedenle 
de A’yı işaretleyebiliriz. Oxford Advanced Learners” 
Dictionary de bu sözcüğün “It is not easy for 
someone to enter the building unobserved” örnek 
cümlesiyle “without being seen” anlamında olduğu 
yani “deeply” gibi bir zarf olarak kullanıldığı, yazıyor.

Okyanus derinliklerinde anlamı veriyormuş gibi 
duran “erupted deeply” ifadesi Google aramalarında 
çok düşük bir kullanım sıklığına sahip. O da 
çoğunlukla duygu patlaması anlamında ve argoda 
kullanılıyor. O nedenle buraya uymuyor. On the 
ocean floor” ifadesi zaten patlamanın derinlerde 
olduğunu anlatmaya yetiyor.

Cevap: A 

6. “Genç ve henüz kendini kanıtlamış bir ressam olsan 
da şansını kullanıp eserlerini ortaya çıkarma vakti 
geldi de geçiyor.”, şeklinde çevrilebilecek bu soruda 
karşımıza engel olarak “collocation-eşdizimli ifade” 
çıkıyor. Yani diller arası en önemli fark birtakım 
kelime çiftlerinin dilden dile farklı oluşturulması. 
Biz şansın kullanılması diyoruz, İngilizler “take 
chances” diyor. Yani “use chances” demiyor. Biz 
biriyle evlenmek derken ağzımızdan “marry with 
someone” çıkıyor, ama İngilizler biriyle evlenmek 
derken “marry to someone” diyor. Dolayısı ile bu 
soruyu doğru yapmak için “take chances” ifadesinin 
geçmiş olduğu metin metinler okumuş olmamız 
gerekiyordu. Sözün özü bu sınavda başarılı 
olmanın yolu yalnızca test çözmekten geçmiyor, bol 
bol okuma da yapmak gerekiyor. C ve D eş anlamlı 
ve sahip olmak anlamına geliyor. A’daki sözcük para 
vs kazanmak anlamında. “Get” alıp getirmek, “take” 
alıp götürmek anlamına geliyor. 

Cevap: E 
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7. Burada fiil soruluyor. O zaman özneye ve / veya 
nesneye ne yapmak sorusu soracağız. Bir hotel 
müşterilerine ideal bir çevre ne yapar? Sunar. 
O zaman “offer” doğru fiil oluyor. Diğer fiiller 
tanımlamak, davet etmek, kastetmek, değişmek 
anlamına geliyor.

Sorunun tam çevirisi: Hotel, lüks misafir odaları, 
harika restoranları ve dinlendirici barları ile 
İşadamları ve turistler için onların amaçlarına uygun 
bir ortam sunuyor / sağlıyor.

Cevap: D 

8. Bu bölüm sorularında isim sorulduğunda “ne”, 
fiil sorulduğunda “ne yapmak”, sıfat veya zarf 
sorulduğuna “nasıl” sorusu soruyoruz. Şöyle ki: 
Amerika’daki ilk Kızılderili ve Eskimo neleri buraya 
Bering Boğazı yoluyla gelmişlerdir?, sorusunun 
cevabı “göçmenler” olur. Seçeneklerde “immigrants” 
sözcüğü yok, ancak yakın bir ifade var “settlers”. 
Diğer sözcükler kaynaklar, iller, türler ve işçiler 
anlamına gelir.

Sorunun tam çevirisi: Muhtemelen Amerika’da ilk 
Kızılderili ve Eskimo yerleşimcileri, oraya deniz 
donduğunda Bering Boğazı’yla yoluyla geldiler.

Cevap: E 

9. Burada bir sıfat soruluyor. İçinde çok miktarda şiddet 
barındıran filmler çocuklar için nasıl değildir? Uygun 
değildir. Bunu herkes bilir, bu nedenle boşluğa 
“suitable” sözcüğünün geleceğini de herkes bilir. 
Diğer sözcüklerin anlamları sırasıyla; ayrı, acil, 
farklı ve eksiksiz’dir.

Sorunun tam çevirisi: İçinde çok miktarda şiddet 
barındıran filmler çocuklar için uygun değildir?

Cevap: A 

10. Burada zarf soruluyor. Avusturya’daki göl ve 
nehirler nasıl donar, diye soralım. Ya tamamen, ya 
da kısmen donar. Seçeneklerde completely, wholly, 
fully gibi zarflar yok. O zaman kısmen, yani “partly” 
donuyor, doğru cevaptır. 

Sorunun tam çevirisi: Avusturya’da tatlı su gölleri 
ile nehirler kışın büyük bir kısmında kısmen donar. 
Diğer sözcükler adil olmayan şekilde, kaygılı 
şekilde, aniden, yeni bir şekilde, anlamına gelir.

Cevap: B 
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11. Burada fiil soruluyor. İnsan ne yapmak için 
koşmak zorunda kalmıştır, diye soralım. Yabani 
hayvanlardan kaçmak için koşmak zorunda 
kalmıştır. Seçeneklerde “escape” yok ama “survive” 
var. Bu sözcük hayatta kalmak anlamına geldiği 
için doğru sözcük oluyor. İnsan vahşi hayvanlardan 
kaçıp canını kurtaracağım diye koşmayı öğrenmiştir. 
Diğer sözcükler sırasıyla; dönmek, itiraf etmek, 
yarışmak ve kalmak, anlamına gelmektedir.

Sorunun tam çevirisi: İnsan bugünkü koşma 
becerisini, hayatta kalabilmek için uzun mesafeler 
koşmak zorunda kaldığı için geliştirmiştir. 

Cevap: C 

12. Bu soruda sorulan fiilin ilgeci “into”. Buna bakarak 
bu fiilin içeri doğru yapılan bir eylem olduğunu 
anlıyoruz. Bu eylemlerin ön ekleri de bazen 
içeri doğru eylem bildiren “in” olur. Bu nedenle 
entegrasyon yani katılım, dahil olma anlamına 
gelen “integration” ile yatırım anlamına gelen 
“investment” yapı olarak doğru sözcükler olabilir. 
Gelişmekte olan ülkelerin dünya ticaretine katılımı 
daha doğru bir eylemdir. O nedenle doğru sözcük 
“integration”dur. Diğer kelimelerin anlamları: katkı, 
yatırım, azaltma, istifa.

Sorunun tam çevirisi: Gelişmekte olan ülkelerin 
dünya ticaretine başarıyla entegrasyonu, sadece 
ihracat pazarlarına ve uluslararası ticaret kurallarına 
açık erişimden daha fazlasını gerektirir.

Cevap: C 

13. Matbaanın Rönesans döneminde dini ve kültürel 
konulardaki dönüşümler üzerindeki etkisi nasıl 
olmuştur, diye sorarsak çok olmuştur. Bunu A 
seçeneğindeki “profound-derin” sıfatı anlatır. Diğer 
kelimelerin anlamları sırasıyla gereksiz, tartışmalı, 
manevi ve önceki’dir.

Sorunun tam çevirisi: Matbaa, Rönesans’taki 
kültürel ve dini meselelerin dönüşümü üzerinde 
derin bir etkiye sahipti.

Cevap: A 

14. Son 25 yılda çocuk müzelerinin sayısı nasıl 
artmıştır? Aniden, ayrı olarak, sık sık, yaygın olarak 
artma olmaz. E’deki gibi hızlı artma olur.

Cevap: E 
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15. Boşluktan sonraki “as” sözcüğünün anlamının 
“olarak” olduğunu bilmek bu soruyu hangi fiilin 
tamamladığını bulmamıza yardımcı olur. Nobel 
ödülleri dünyanın en prestijli ödülleri olarak 
yaygın bir şekilde keşfedilmez, açığa çıkarılmaz, 
yarıştırılmaz ve kurulmaz. Ama D seçeneğindeki 
gibi “kabul edilir”.

Sorunun tam çevirisi: Nobel Ödülleri, entelektüel 
başarı için verilen en prestijli ödül olarak kabul edilir.

Cevap: D 

16. Bu bölüm sorularında uygulanan yöntem boz-yap 
bulmacanın eksik parçasını bulma tekniğidir. Yani 
soru, eksik sözcüğüne aldırış etmeden okunur. 
Bu sırada eksik sözcük çoğunlukla kendiliğinden 
ortaya çıkar. Bazen cümlenin tümünü bile okumak 
gerekmeyebilir. Eksik sözcükten önce veya sonra 
gelen sözcükle oluşturabileceği ifade bile yardımcı 
olur. Örneğin bu soruda eksik kelime, kadınla erkek 
arasında ücret konusundaki fark olabilir. Buna 
en yakın sözcük açıklık, aralık, boşluk anlamına 
gelen “gap” sözcüğüdür. Diğer sözcükler sırasıyla 
miktar, doğru oran ve politika’dır. Doğru seçenek bu 
nedenle B’dir. 

Cevap: B 

17. But bağlacı bu sınavlarda bize çok fazla ipucu verir. 
Eksik kelime “but” tan sonra kullanılan “troubled” 
sıfatının zıt anlamlısı bir sözcük olmalıdır. Yani 
seçeneklerde olumlu bir sıfat aramamız gerekir. 
Olumlu tek sıfat A’daki “harika, zeki, parlak” 
anlamlarına gelen “brillant” tır. Diğer sözcükler, 
değersiz, huzursuz, kederli ve ters anlamına 
gelmektedir. Ünlü film yıldızının ölümü üzerine 
herkes çok üzülmüş ve onun harika ama sorunlu 
yaşamını hatırlamış. Doğru seçenek A.

Cevap: A 
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18. Bir ülkeyi ve onun kültürünü nasıl anlamak için 
onun bir parçası olmak gerekir? İyi anlamak veya 
tam anlamıyla anlamak için gerekir. Seçeneklerdeki 
sözcüklerin anlamı sırasıyla, sürekli olarak, açık 
bir şekilde, ağır bir şekilde, isteksizce ve gerçek 
anlamda, dır. Bunlardan sadece sonuncusu 
anlamlıdır. Bu yüzden doğru seçenek E’dir.

Cevap: E 

19. Avrupa Birliği’nin enerjisinin yaklaşık %40’ı 
petrolden ne yapar, diye sorarsak “gelir” cevabını 
alırız. Seçeneklerdeki sözcüklerin anlamları 
sırasıyla; ortaya çıkmak, -den gelmek / türemek, 
gelmek, akmak ve kaynaklanmak-’tır. Bu fiillerden 
“derive” ve “ come”, “from”, edatıyla kullanılır. Anlam 
olarak doğru olan “come” dır.

Cevap: C 

20. Toplumda yasaların nesi olur, diye soralım ve 
seçeneklerdeki sözcüklerle bu soruya cevap 
vermeye çalışalım. Yasaların inancı, ayrılması, 
yükümlülüğü, anlaşması ve önemi ifadelerinden en 
anlamlı cevap sonuncusu olur. Yasalar toplum için 
çok önemli olmasına rağmen, yasaların ilk ortaya 
çıkması MÖ 3000 yıllarında olmuştur.

Cevap: E


