
www.pelikanyayinevi.com.tr

KELİME SORULARI

1. Özel jetlerle yolculuk yapan ve dünyanın dört bir 
yanındaki 5 yıldızlı hotellerde konaklayan insanların 
yaşam biçimi nasıldır? Herhalde A seçeneğinde de 
söylendiği gibi göz kamaştırıcıdır. Bu yaşam tarzı 
zorlu, cüretkâr, hevesli ve ispat edilebilir olamaz.

Cevap: A 

2. Yine bir ara cümle. Burada da “they” in kim olduğu 
bilinmiyor o yüzden. Bu kişiler bir sonuca varmışlar. 
Bunu da cinayet mahallinde bulunan kanıtlara 
dayandırmışlar. Bu dayandırma eylemi sırasıyla 
arada bir, sürekli, yavaş yavaş veya kasıtlı olarak 
yapılacak bir iş değildir. Ancak “esasen-primarily” 
yapılabilir.

Cevap: C 

3. Geçenlerde yapılan basın toplantısında şirket 
Ağustos’ta yeni bir hibrit arabayı piyasaya sürme 
planlarını ne yapmış olabilir, diye sormaya 
gerek yok. Basın toplantısında açıklama yapılır. 
Bu anlama gelen fiil, B’deki “reveal” dir. Diğer 
kelimeler, kaynaklanmak, yeterli kılmak, tavsiyede 
bulunmak ve katkıda bulunmaktır. Bunlar planlara 
karşı yapılacak eylemler değildir. Yani planlar bu 
eylemlerin nesnesi olmaz.

Cevap: B 

4. Psikolog için kişilik duygu, düşünce ve davranış 
nesinden oluşabilir?, diye bir soru sorsak 
biçimlerinden oluşur diye cevap alırız. Seçeneklerde 
“biçim-form” diye bir kelime yok ama kalıp anlamında 
“pattern” var. Diğer kelimeler, mal-mülk, övgü, buluş 
ve hizmet anlamına gelir.

Sorunun tam çevirisi: Bir psikoloğa göre kişilik, kalıcı 
düşünce, duygu ve davranış kalıplarından oluşur.

Cevap: B 

5. Malatya ve Antep son 30 yılda ekonomik açıdan çok 
gelişmiş. Şimdi her ikisi de geçmişe göre önemli 
ölçüde nasıl olabilir?, sorusunun cevabı “daha 
zengin” dir. İlk dört sıfat zaten olumsuzluk bildiriyor. 
Diğer seçenekler sırasıyla daha zayıf, daha katı, 
daha basit ve daha riskli anlamına geliyorlar. 
Zengin anlamına gelen diğer sıfatlar rich, well-off, 
prosperious’tur.

Sorunun tam çevirisi: Malatya ve Gaziantep son 
otuz yıldır ekonomik olarak büyüdüler ve her ikisi de 
eskisinden çok daha zengin.

Cevap: E 
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6. Eskiden kendi türünden olanlara bilgi aktarmanın 
yalnızca insana ait bir yetenek olduğu 
düşünülüyormuş ama bunu yapan pek çok başka tür 
canlı da varmış. Cümleyi bu şekilde çeviremeyenler 
seçeneklerde “İnsan yeteneği nasıl olur?”, sorusuna 
cevap arayabilirler. A’da eşsiz biçimde, B’de tehlikeli 
şekilde, C’de hızlıca, D’de cömertçe, E’de ise 
istikrarlı şekilde anlamına gelen sözcükler var. İnsan 
yeteneğini tanımlayabilen tek sözcük A’dakidir.

Sorunun tam çevirisi: Bilgiyi başkalarına aktarmak, 
bir zamanlar insana has bir yetenek olarak 
görülüyordu, ancak birkaç başka tür bunun aksini 
ispatlıyor.

Cevap: A 

7. Duygu ve düşüncelerimiz biyokimyasal reaksiyonlar 
tarafından ne yapılır?, sorusuna, ancak etkilenir, 
diye cevap verebiliriz. Yine birinci sorudaki gibi 
zor bir cümle, çünkü seçeneklerde “etkilemek” 
fiili veya benzeri yok. O zaman seçenek eleme 
yoluna gidelim. “Pretend” numara yapmak, 
“reject” reddetmek, “appoint” atamak, “accompany 
beraberinde olmak ve “detect” tespit etmek anlamına 
gelir. Bu sözcüklerden “accopmany” dışındakiler 
sadece insanların yapabildiği eylemlerdir. Yani 
biokimyasal reaksiyonlar bu eylemleri yapamazlar, 
çünkü bu tür eylemler beyin ve düşünme gücüne 
bağlı eylemlerdir. “Rheumatic diseases are 
accompanied by inflammation= romatizmal 
hastalıklar enflamasyonla seyrederler.”, örneğinde 
olduğu gibi “accompany” cansız bir varlığın da 
yapabildiği bir eylemdir.

Sorunun tam çevirisi: Psikolojik faktörler fiziksel 
sağlığımızı etkiler, çünkü duygularımıza ve 
düşüncelerimize her zaman vücudumuzda 
biyokimyasal reaksiyonlar eşlik eder.

Cevap: D 

8. Bütçe nesi %3’ten daha fazla olamaz?, sorusunun 
cevabı olumsuzdur. Seçeneklere sırayla sorarsak, 
bütçe açıkları, kısıtlamaları, oranları, tahsisleri 
ve değerleri, sözcüklerinden en anlamlısı ilki olur. 
Ayrıca sözcüklerin önekleri de bize anlamları 
konusunda bilgi verir. Burada “-de” ön eki destroy, 
destruct ve deport örneklerinde de olduğu gibi 
olumsuzluk anlatıyor. 

Cevap: A 
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9. Avrupa Komisyonu şu anki bankacılık 
uygulamalarında nasıl bir değişime karşı olabilir? 
Herhalde, önemli (crucial) bir değişime karşıdır. 
Diğer sözcüklerin anlamları sırasıyla isteksiz, 
duygusal, yerinde duramayan ve kırgın’dır.

Cevap: D 

10. Bilgi sistemlerinin düzgün çalışması için, teknolojiyi 
duruma uyarlamak amacıyla ne yapmanız gerekir? 
Ayarlamanız (adjust) gerekir. Teknoloji açıklanabilir 
(explain), sürdürülebilir (sustain), azaltılabilir 
(reduce) ama ikna edilmez (convince).

Cevap: B 

11. Olumsuz propagandayı herkes kınar ama her 
politikacı da bunun çok etkili (extremely effective) 
olduğunu bilir. Küstahça, uygun bir şekilde, hassas 
bir şekilde, son zamanlarda belirteçleri bu nedenle 
burada anlamlı değil. 

“Though” bir zıtlık bağlacıdır. Yani bir tarafında 
olumlu, diğer tarafında olumsuz bilgi olan 
cümlelerde kullanılan bir bağlaçtır. Sekizinci sorunun 
çözümünde de söylediğimiz gibi “denounce’-
kınamak sözcüğünün ön eki bu sözcüğün anlamının 
olumsuz olduğunu bildiriyor. O zaman boşlukta 
olumlu bir sözcük olmalı. Çok etkili ifadesi o nedenle 
de buraya uygundur.

Cevap: C 

12. “Ayrıntılama, olayların anlatımını kolaylaştırma, film 
ve edebi eserlere detay katma aracıdır.” Resmin 
eksik parçası kuralına göre boşluğa gelmesi 
gereken kavram –araç- sözcüğüdür. Doğru yanıt C 
seçeneğidir. Diğer seçeneklerin anlamları sırasıyla, 
referans / gönderim, gösterme, yanıltma ve takdir 
etme” dir.

Cevap: C 

13. “Coğrafi konumu, …… tarihi mirası ve stratejik 
önemi yüzünden, Strasbourg pek çok Avrupa 
kurumunun yerleşmek için seçtiği bir kenttir.”, 
şeklinde çevrilebilecek cümlede, boşluktan sonraki 
“tarihi miras” isim tamlamasını niteleyebilecek sıfat, 
B seçeneğindeki “rich-zengin” sözcüğüdür. Diğer 
seçeneklerdeki sözcüklerin anlamları sırasıyla, 
tanıdık / bildik, akıcı, seçici ve birbirini izleyen, 
anlamına gelmektedir.

Cevap: B 
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14. “Sonsuz gibi görünen düz topraklar ve binlerce 
millik iyi bakımlı bisiklet yolları, bisiklet sporunu 
Hollanda’da ………… popüler bir etkinlik haline 
getirmiştir.”, şeklinde tercüme edilebilecek soru 
cümlesinde “popüler” sıfatını niteleyebilecek 
zamir / belirteç “çok” anlamına gelen “extremely” 
sözcüğüdür. Kalan seçeneklerdeki sözcükler, 
ilaveten, etkili bir şekilde, sonunda, doğru bir 
şekilde, anlamına gelmektedir.

Cevap: D 

15. “Gerçeği arama araştırması mantıksal 
esaslar…………., ve bazı deneklerimiz bilimsel 
araştırmanın dış limitlerinde olsalar dahi, biz 
onları bilimsel bakış açısı ile inceleriz.”, şeklinde 
çevirebileceğimiz sorumuzda eksik sözcüğü tahmin 
etmek biraz zor görünmektedir. Bunun nedeni 
konunun soyut, gündelik bilgilerimizden uzak bir 
konu olmasıdır. İster anadilde isterse yabancı 
dilde olsun, bir cümleyi anlamak o konuda ön 
bilgimiz olmasını gerektirir. Dolayısı ile yabancı dil 
sınavlarında hazırlanan adayların ana dillerinde de 
çok okuması sınavda işlerini kolaylaştıran bir etmen 
olacaktır. Seçeneklerdeki sözcüklerin anlamları; 
istemek / gerektirmek, ilgili olmak, ulaşmak, 
emretmek ve kurmak’tır. Soru cümlesindeki boşluğu 
en iyi ilk sözcük tamamlamaktadır.

Cevap: A 

16. Bu bölüm sorularında eksik kelimenin seçeneklerden 
hangisi olabileceğini boz-yap bulmacanın parçasını 
bulma tekniği ile buluyoruz. Boşluktan önceki veya 
sonraki kelimelere göre ne, neyi, nasıl, vb. sorularını 
sorarak aldığımız cevaba göre seçenekleri 
değerlendiriyoruz. Örneğin burada mimarlar modern 
mimarinin anti-sosyal görün-tüsünün üstesinden 
gelmek (overcome) ne içinde olurlar, sorusuna bir 
çaba, bir uğraş içinde olurlar diye cevap veririz. 
Bu anlama gelen sözcük C’deki “attempt” tir. Diğer 
sözcükler kaçınma, koşul, karışma / dahil olma, ve 
gelişme anlamına gelir.

Cevap: C 

17. Romalıların hangi veya nasıl yaşamları 
konusundaki bilgimiz Pompei’deki ve Herculaneum 
yakınlarındaki kazılarda elde edilmiştir? Tabii ki 
günlük (daily) yaşamları konusundaki bilgilerimiz. 
Diğer sözcüklerin anlamları; rol gereği, eksiksiz, 
uygun ve yoğun’dur.

Cevap: B 
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18. Körfez ülkeleri ile Çin arasında gittikçe artan yakınlık 
diğer ülkelerin gözünden kaçmadı, en önemlisi 
(notably) de Amerika’nın. Remarkable, significant, 
considerable, outstanding, eminent, vital, crucial, 
notable ile eş anlamlıdır. Bunlardan bir tanesi bu 
bölümde çok sık soru malzemesi yapılır.

Cevap: E 

19. “Dil öğrenimi, farklı toplumlarda ve farklı kültürel 
ortamlarda farkı olabilir.”, şeklinde çevirebileceğimiz 
bu cümlede sorudaki anlamlı olarak boşluğu 
“vary” doldurmaktadır. Diğerleri, bölmek, ayırmak, 
eğiliminde olmak ve şok etmek, anlamına geliyor.

Cevap: C 

20. Bu bölüm sorularında cümlede bilmediğimiz birkaç 
kelime olduğu için tümünü çeviremediğimizde, eksik 
kelimenin boşluktan önceki veya sonraki sözcükle 
oluşturabileceği deyimi tahim etmeye çalışıyoruz. 
Örneğin burada Filipinlerde ekonomi ile ilgili ne 
tehlike içinde olabilir?, sorusunu sorarsak, bu olumlu 
bir durumu niteleyen bir sözcük olur. Seçeneklerdeki 
sözcüklerden sadece biri olumlu; progress-ilerleme. 
Diğer sözcükler, düşüş, durgunluk, depresyon 
ve başarısızlık, anlamına geldikleri için olumsuz 
ifadelerdir.

Cevap: A


