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1. Bugün artık herkes pek çok cep telefonunun kişisel 
bilgisayarlarla aynı işleve sahip olduğu bilmektedir. 
Bu nedenle bu soruyu okurken “işlevsel” sözcüğü 
kendiliğinden ağzımızdan dökülüvermektedir. Bu 
bölüm sorularında soru cümleleri kısa olduğu için 
Türkçe’ye çevirmek genelde kolay olmaktadır. 
Bunu yaparken eksik bırakılan sözcük ister istemez 
Türkçe cümlenin içinde yer almaktadır. Bir çeşit 
boz yap bulmaca tamamlar gibi resmin eksik kalan 
parçası kolaylıkla tahmin edilebilmektedir.

Cevap: A 

2. Bir cümle veya paragrafta verilen sayısal bilgiler 
o soruyu çözmede çok yardımcı olmaktadır. 
Burada da Nijerya’nın uranyum üretiminden 
sağladığı zenginlik döneminin 1970’lerde başlayıp 
1980’lerde bitmesi, bu dönemin çok kısa sürdüğünü 
göstermektedir. Dolayısı ile doğru sözcük Türkçe’de 
de “brifing” olarak kullanılan “brief”- kısa, öz, 
sözcüğü olmaktadır.

Cevap: C 

3. Bu soruda “thrive” sözcüğünün gelişmek olduğunu 
bilmesek bile verilen seçeneklerdeki sözcükler 
sırasıyla gerekli, yeterli, doğru ve geçici anlamına 
geldiği için sorunun ilk sözcüğü “poor” u nitelemez. 
Bunu ancak son seçenekteki “ümitsiz bir şekilde” 
anlamına gele “desperately” belirteci yapabilir. 
“Desperate houseviwes” dizisinden bu sözcüğün 
anlamını tahmin etmek te çok kolaydır. Bu sözcüğü 
koyduğumuz da sorudaki cümle “ İkinci dünya 
savaşından sonra umutsuz bir şekilde yoksul olan 
Girit şimdi turizm sayesinde gelişmektedir.

Cevap: E 

4. Çin’in ne kadar hızlı büyüdüğü yine herkesin bildiği 
bir gerçektir. Bu durumda her ülkede olduğu gibi 
kırsal kesimde kentlere hızlı bir göç yaşanır. Bu 
nedenle doğru yanıt B’dir. 

Cevap: B 

5. Roma rakamları harflerden oluşur ve bugün artık 
resmiyet için veya farklılık yaratma dışında pek 
sık kullanılmazlar. Bu ifadeye göre doğru sözcük 
“rarely” dir.

Cevap: E 
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6. İran Körfezi, Hint Okyanusu ve Güney Çin Denizi 
gittikçe daha da sorunlu bölgeler haline gelmektedir. 
Bu nedenle de Orta Doğu’dan Asya’ya yapılan 
petrol sevkiyatı sekteye uğrayabilir. Bu sözcüğün 
seçeneklerdeki karşılığı “disrupt” tır. Çünkü sorunlu 
bölgeler petrol sevkiyatını arttırmaz, tüketmez, 
gerektirmez ve genişletmez.

Cevap: B 

7. Bu cümlenin öznesi “İngiltere’de geliştirilmiş olan 
ve hukuki olarak bir kimlik belirleme ….. olarak 
kullanılan genetik parmak izi tekniğidir” Böyle 
bir teknik, kimlik belirleme konusunda ne olarak 
kullanılabilir? Tabii ki “araç” olarak kullanılır. Doğru 
sözcük “means” tir. Diğer sözcüklerin anlamları 
sırasıyla; fayda, yapı, yeterlilik ve birleşme’dir. 
Bunların hiçbiri bu cümlede as- olarak sözcüğü ile 
beraber anlamlı olmamaktadır.

Cevap: E 

8. Varoluşçulukta insanın kendi eylemlerinden 
sorumludur ve onların doğru olup olmadığına karar 
veren ……. kişidir. Bu boşluğu B seçeneğindeki 
“tek” anlamına gelen “sole” sıfatı doldurabilir. 
Unutmayalım, solely’nin eş anlamlıları, only, merely 
ve exclusively” dir. Diğer sıfatlar sırasıyla yayılmacı, 
önceki, karşı koyulmaz ve yaygın, anlamına gelir.

Cevap: B 

9. Popüler müzik 1990’ların başına gelene dek nasıl 
küreselleşmiş olabilir? Muhtemelen, nadiren, göz 
ardı edilebilecek ölçüde, önemli ölçüde, birbiri ardına, 
mı? Tabii ki, önemli ölçüde, yani “significantly”. 
Bu sözcüğün eş anlamlıları “remarkable, notable, 
considerable, vital, cricial, dramatical, outstanding, 
preminent, eminent”, seçeneklerde ve sorularda 
sıkça karşılaştığımız sözcüklerdir. O nedenle 
bilinmeleri çok önemlidir.

Cevap: D 

10. Nerdeyse bir paragraf kadar uzun bir cümle. Bir 
kişi veya kurum kararlarını ne yapma gücüne 
sahip olmayabilir? Tabii ki uygulamaya, yürürlüğe 
sokmaya. Bunun İngilizcesi “enforce’dur. Diğer 
seçenekler, etkilemek, zorlamak, başarmak ve 
olumsuz sonuç doğurmak, anlamına geliyor.

Cevap: E 
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11. Burada Belçika hükümetinin 1990’larda karıştığı 
skandallardan söz ediliyor. “Contaminate” ahlaki 
açıdan kirlenmiş anlamına gelir. Bu nedenle 
seçeneklerde onunla eş anlamlı olan “corruption” 
sorunun eksik kelimesi oluyor. Despair-umutsuzluk, 
dislike-sevmemek te olumsuz kavramlardır. 
Ancak “corruption” gibi skandallara yol açmazlar. 
Participation katılım anlamına gelir, çünkü “part” 
parça demektir. Katılım da bütünün parçası olmaktır. 
Son kelime ise “kesinlik” demektir. “Incompetence” 
ise beceriksizlik anlamındadır.

Cevap: C 

12. Kraliçe Mary 1550’lerde İngiltere’de Katolikliği 
yeniden canlandırmak istemiş. Böyle bir olay neye 
yol açar? İç karışıklıklara tabii. Onunla beraber 
kan da dökülmüş (bloodshed). O zaman “turmoil” 
karışıklık anlamına geliyor. Onu niteleyen sıfat ise 
“iç-internal” sözcüğü oluyor. A seçeneği bu nedenle 
doğrudur. Makul, sabit, kibirli ve çok yönlü karışıklık 
olmaz normal koşullarda.

Cevap: A 

13. Anglo-Saksonlar İngilizlerin atalarıdır. 
Hıristiyanlıktan çok etkilenmiş olmalarına rağmen 
pek çok eski inanış, gelenek ve batıl inançlarına 
ne yapmışlardır?, diye sorarsak bağlı kalmışlardır, 
cevabı alırız. O zaman boşluktan önceki “clung” 
fiili bu anlama geliyor. Nasıl bağlı kalmışlardır 
sorusunun cevabı “sık sıkıya-frimly” olur. Çünkü bu 
konular, yani inanç konuları insanların genellikle çok 
sıkı bağlı oldukları konulardır. C ve E hemen hemen 
eş anlamlıdır. Hardly-az veya hemen hemen hiç 
demektir. Olumsuz bir kavram olduğu için buraya 
uymaz. Fairly, dürüstçe, adilce anlamına geldiği için 
bağlı olma fiilini nitelemez.

Cevap: B 

14. Eski bir İngiliz sömürgesi olan Bermuda’ya 1968’de 
dış ilişkiler, iç güvenlik ve savunma konuları hariç 
yeni bir anayasa ve kendini yönetme yetkisi ne 
yapılmış olabilir? Tabii ki de verilmiştir. Bu verme 
fiili bildiğiniz “give” ile değil, ödül, unvan vs. verme 
anlamına gelen “grant” fiiliyle anlatılır. Diğer 
kelimeler sırasıyla kiralamak, sömürmek, uygun 
hale getirmek ve yıkmaktır.

Cevap: D 
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15. Hemen her sınavda olduğu gibi yine ilk soruda 
bir isim sorulmuş. İsim veya fiil sorulan sorularda 
boşluktan önceki veya sonraki kelimeye “ne” sorusu 
soruyorduk. Wilpower, irade gücü demektir. İrade 
gücünün genetiksel nesi olabilir?, diye sorunca akla 
tanım, seçim, bağıntı, parça ve tepki sözcüklerinden 
anlamlı olarak kulağa ilk olarak “genetiksel ilişki, 
genetiksel bağıntı geliyor ve “attachment” fiili de 
ilgeç olarak “to” aldığı için kulağa ve mantığa uygun 
geliyor. Ama “attach to” bir şeyi / kişinin başkasına 
fiziksel veya duygusal olarak bağlanması anlamında 
kullanılıyor. Burada ise irade gücünün kaynağı konu 
edilmiş. Bir kısmı genetikten geliyormuş, yani onun 
bir parçası (component) imiş. Bir kısmı da yetiştirme 
sırasında oluşuyormuş. 

Örnekler de iki fiilin benzerliğini göstermektedir.

a) “In nearly every species the mother has a deep 
genetic attachment to the young during their 
early dependency.”

b) “Obviously, from this list of neurochemicals 
it seems plausible that there is a genetic 
component to antisocial or criminal behavior.

Cevap: D 

16. Egsoz gazlarından çıkan kurşun (lead) çocukların 
sinir sisteminin nesini olumsuz yönde etkiler?, diye 
sorarsak “gelişmesini” diye cevap alırız. Çünkü 
çocuklar sürekli gelişirler. Yani çocuk deyince akla 
gelişme, büyüme (developing) gelir. O nedenle 
sırasıyla tekrarlayan, artan, kişiye özgü olan ve 
evsel sinir sistemi olmaz.

Cevap: B 

17. Burada belirteç bir sayı sıfatını niteliyor. Tüm, bütün 
anlamına gelen “all” sözcüğüne “nasıl” sorusunu 
soramadığımız için seçeneklerdeki sıfatlarla 
eşleştirmeye çalışalım. C hariç sırasıyla, benzer 
şekilde, esnek şekilde faydalı şekilde ve harici 
şekilde tüm günlük olaylarda, şeklindeki ifadeler 
kulağa hoş, mantığa uygun gelmiyor. “All” gibi miktar 
bildiren sözcüklerden önce yaklaşık anlamına 
gelen 9 sözcükten (nearly, virtually, almost, about, 
around, rougly, approximately, some, by) biri gelir. 
Çok sorulur bu soru. Bu soruda sayı bildiren sözcük 
“all”dur. 

Cevap: C 
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18. Sanatla ilgili sorularda konuya yabancı kişiler 
için yabancı kelime çok olur. Expressiyonistler iç 
dünyayı yansıtmak için doğal olan şeyleri çarpıtmak 
konusunda ne yaparlardı, sorusunu soralım. Teklif 
ederlerdi, umarlardı, rol yaparlardı ve ikna ederlerdi 
cevapları kulağa hoş mantığa doğru gelmiyorlar. 
O nedenle E’deki “eğilimleri (tend to) vardı” ifadesi 
doğru oluyor. Sanatçı zaten olağan şeyden farklı bir 
şey yaparsa sanatçı olur. 

Cevap: E 

19. İçindeki yabancı kelimeler yüzünden tüm cümleyi 
anlamak zor ama eksik kelimeden öncekileri 
herkes bilir. Bunlar yardımıyla “ne” sorusu soralım. 
Ani ekonomik neden kaçınılır? Provizyonlar 
(karşılık), benzerlikler, fırsatlar ve E seçeneğindeki 
gibi önlemler kaçınılacak şeyler değildir. D’deki 
“dalgalanmalar” ise ekonomiye zarar verdiği için 
kaçınılması gereken etmenlerdir.

Cevap: D 

20. Beynimizin gücünü anlatan bu cümlede eksik 
bırakılan sözcüğün olumlu bir sıfat olması çok 
doğaldır. İlk dört sıfat olumsuzdur, çünkü anlamları 
düşman, acemi, belirsiz, adı çıkmış’tır. Son sözcük 
ise büyük, engin, bilge, bilgili anlamına gelir. Bu 
anlama gelen sözcükler 2. veya 3. soru olarak 
sıkça sorulur. Mutlaka bilinmesi gereken kelimeler 
listesindeki ilk kelime “önemli”nin eş anlamlıları 
significant, remarkable, vital, crucial, dramatical, 
drastical, eminent, vb. sözcükleri bilmek çok 
önemlidir.

Cevap: E


