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KELİME SORULARI

ÇÖZÜM - 6

1. Hem Çin hem de Suudi Arabistan ekonomik işbirliği 
yapmanın ve aralarındaki ticareti arttırmanın 
kendi ….. çıkarlarına olduğunu bilirler., şeklinde 
çevrilebilecek bu cümledeki eksik kelime “çıkar”-
interest sözcüğünü niteleyecek bir sıfattır. İki ülke 
veya kişi arasında “karşılıklı”-mutual çıkar olur. 
Diğer sözcükler sırasıyla, dikkat çekici, değerli, 
sorumlu, üstü kapalı, anlamına gelir.

Cevap: C 

2. Bu soruyu bağlaç bilgisiyle kolayca yapmak 
mümkün. “Whereas”-oysa, zıtlık bağlacıdır. Nerde 
çokluk orda zıtlık, kuralını tersten çalıştırırsak, 
yani soruda bir zıtlık bağlacı verildiğine göre, 
seçeneklerde çokluk bildiren bir sözcük ararsak, 
D’deki “entirely-tamamen” sözcüğü bu boşluğu 
en anlamlı şekilde dolduran sözcük olur. Burada 
“Eskiden tamamen ideolojik olarak yönetilen 
bazı Asya ülkelerinde bugün ekonomi itiş gücü 
olmuştur.”, deniyor.

Cevap: D 

3. Otomobil sektörü ….dikçe, iş yaptığı ülkelerde 
daha fazla iş imkanı yaratmaktadır., şeklinde 
çevrilebilecek bu soruda eksik olan fiil, daha fazla 
iş yaratma eylemine paralel bir eylem olmalıdır. 
Çünkü “as” paralellik bildiren bir bağlaçtır. Bir sektör 
büyüdükçe-expand, yeni iş imkânları yaratır. Doğru 
cevap C’dir. Diğer sözcüklerin anlamları sırasıyla; 
yerleşmek, çıkarmak, büzüşmek, azaltmak’tır.

Cevap: C 

4. Bazı gelişmekte olan ülkelerde 1990’larda başlayan 
sosyal ve ekonomik reform süreci, bu ülkelerin 
işgücü piyasalarının işlevi ve düzenlemesi üzerinde 
derin bir ne yapmıştır?, sorusunun cevabı etki 
yapmıştır, olur. Seçeneklerden C’deki sözcük bu 
anlama gelir. Diğerleri kovulma, iyileşme, tanıma ve 
güvensizlik demektir.

Cevap: C 

5. “Tarihi kentlerin ve devletlerin etkileyici kalıntılarının 
ilk olarak ortaya çıkarılmasından bu yana buralardaki 
uygarlıkların çöküşü tartışma ve araştırma konusu 
olmaktadır.” Bu tarihi kentlerdeki kalıntılar etkileyici 
olmalı ki bir tartışma ve araştırma ilgisi yaratsın. 
Seçenekleri “kalıntı” sözcüğü ile eşleyerek te bu 
sonuca varabilirdik çünkü sırasıyla uyumlu kalıntı, 
farkında olmadan yapılan / gerçekleşen kalıntı, 
incinebilir kalıntı ve usta / yetenekli kalıntı olmaz.

Cevap: E 
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6. Arawak Kızılderilileri Grenada’ya yerleşen ilk 
insanlardır ancak tümü saldırgan Karib yerlileri 
tarafından soykırıma uğratılmışlardır. Bu cümlede de 
resmin eksik parçası nasıl soykırımı uğramışlardır, 
sorusunun cevabı olacaktır. Bu “sonunda-evetually” 
sözcüğüdür. Diğer seçenekler, oldukça, önceden, 
başlıca ve nadiren, anlamına gelmektedir.

Cevap: C 

7. Bir reklamdaki mesajın hem anlaşılması hem de 
reklamın beğenilmesi için ne yapılması gerekir?, 
sorusunun cevabı reklamın sık sık tekrarlanması 
olur. Doğru seçenek bu yüzden A’dır. Diğer 
sözcükler bağlanmak, görüşmek, dâhil olmak ve 
yerleşmek demektir.

Cevap: A 

8. Bu bölüm sorularında tüm cümleyi anlamak 
mümkün olmasa da boşluktan önceki veya sonraki 
sözcüğün anlamını bilmek ve bununla seçeneklerde 
bulunan sözcükler arasında ne veya nasıl sorusu 
sorarak anlamlı bir bütün oluşturmak mümkün 
olmaktadır. Bu soruda “such as” ile gösterilen 
hükümet, edebiyat, bilim ve sanat uygarlığın nesi 
olabilir, sorusunu soralım. Bu kavramlar uygarlığın 
sırasıyla kalıntıları, etkileri, deklerasyonları, ticari 
malları olamaz. İzi, eseri, örneği, yani manifestosu 
olabilir.

Cevap: E 

9. Siyah-beyaz televizyon görüntülerinin iletilmesi 
1920’lerin sonlarında İngiltere’de teknik olarak ne 
olmuş olabilir? Mümkün olmuş olabilir. Bu nedenle 
Türkçe’ye de fizibil olarak girmiş olan “feasible” 
sözcüğü doğrudur. Bu sözcüğün son eki –ible, 
-able sözcüğü ile eş anlamlıdır. Bu ek “possible” 
sözcüğünde olduğu gibi muktedirlik bildirir. Bu ek 
yardımıyla bile doğru cevaba ulaşılabilirdi. 

Diğer seçenekler sırasıyla temsilci, bozulmak, 
isteksiz ve enstrümental anlamına gelir.

Cevap: D 

10. Orta Çağ’daki entellektüel canlanma sırasında 
genel halkın eğitiminin yükselmesi Batı Avrupa 
tarihinde ne kadar önemli olmuş olabilir? Çok önemli 
olmuştur, mutlaka. Bunu karşılayacak belirteç B 
seçeneğindeki “enormously” dir. 

Cevap: B 
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11. 1 Ocak 1999’da Euro ne olmuş olabilir? Tabii ki 
tedavüle çıkmıştır. Bu durumu kampanya filan 
başlatmak anlamına da gelen “launch” fiili ile 
anlatabiliriz. Diğer fiiller sırasıyla, güvence vermek, 
keşfetmek, işaretlemek ve hızlandırmaktır.

Cevap: E 

12. İnsan beyninin evrim sonucu bu hale gelmesi 
bir süreç, bir işlemdir. O nedenle “process by 
which”, anlamlı olmaktadır. Bu yapı daha önce de 
sorulmuştu. 

Cevap: B 

13. II. Dünya Savaşı’ndan sonra 60 milyon insanın 
Avrupa’dan ayrılması kitlesel yani “massive” bir 
eylemdir. O nedenle bu eylemi benzer bir kavram 
olan “immense-çok büyük” sıfatının nitelemesi çok 
doğal. 

Cevap: E 

14. Bir insan bir şeyden nasıl büyülenebilir sorusunun 
cevabı “çok veya olağanüstü” anlamındaki 
“tremedously” ile verilebilir. Çok anlamına gelen 
örneğin extremely gibi sözcükler sık sorulmaktadır, 
unutmayalım.

Cevap: B 

15. Anestezi hastanın ağrısını azaltmak içindir, o zaman 
“reduce” doğrudur. Diğer sözcükler, ilgisini çekmek, 
düşünmek, onaylamak ve değerlendirmek anlamına 
gelir.

Cevap: C 

16. Çağdaş İngiliz romancı Anthony Powel yazılarında 
Proust’un yazma tekniğinden etkilendiğini gösterir 
ancak ona doğrudan ne yapmaktan kaçınır?, gibi 
bir soru soralım. Aklımıza uygun bir cevap gelmese 
de burada “to” ipucu veriyor. Seçeneklerde bu ilgeci 
alan fiil sadece “refer” dür. “Quote” from alır. Interest 
“in”, depend “on”, obses “about” alır. Reference, 
gönderme yapma, doğru cevap olmaktadır.

Cevap: D 
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17. Az nüfusuna ve … uzak olmasına rağmen 
Avustralya bilim alanında güçlü bir yer tutar, 
şeklinde çevrilebilecek bu cümlede uzaklığı 
niteleyebilecek bir sıfata ihtiyaç var. Seçeneklerdeki 
sıfatların anlamları sırasıyla; nihai, elle tutulur, 
göreceli olarak, yoğun ve tekrarlayan. Bunlardan 
“göreceli olarak” yani diğerlerine kıyasla ifadesi 
cümleyi tamamlamaktadır. Yani diğer kıtalarla 
karşılaştırıldığında ulaşımın zor olduğu uzak bir 
ülke olmasından dolayı, anlamı var.

Cevap: C 

18. Almanya’nın II. Dünya Savaşı sırasında 
Müttefiklerce bombalanması ülkenin fabrikaları, 
ulaşım hatları, nüfusu ve nasıl kısıtlı olan yakıt 
üretim kapasitesi üzerinde korkunç bir tahribat 
yapmıştır? Bu soru cümlesinde “kısıtlı” sıfatını 
niteleyebilecek bir belirtece ihtiyaç var. Bu sözcük A 
seçeneğindeki zaten-already” dir. Yalnızca, hemen, 
yetersizce ve haklı bir şekilde kısıtlı olunmaz.

Cevap: A 

19. Amerikan futbolunun yaratıcı olma potansiyeli 
böylesi büyük bir alanda oynanmasından (from) 
ne olabilir? Gerektirmek, -den oluşmak, sonucuna 
varmak ve ileri sürmek, sözcükleri “from” ile 
kullanılamaz. Ancak – den / dan kaynaklanabilir. 
Yani “derive from” doğru fiil olmaktadır.

Cevap: E 

20. Bu cümle iyi liderliğin neler gerektirdiği ile ilgili. 
İyi bir lider zor ve büyük işlerle uğraşırmış. Ancak 
bu süreçteki en birinci ve en önemli adım hangi 
işin diğerlerine göre daha önemli olduğunu 
bilebilmekmiş. Buna göre “iş”, veya “sorun” 
anlamına gelen “issue” boşluğu dolduran sözcüktür. 
Diğer sözcükler, takıntı, tartışma, salınım ve aday 
anlamına gelir.

Cevap: E


