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1. Açıklamalı çözüm:

“İtalya’nın beş kez Başbakanı olan Signor Aldo 
Mora’nın Mayıs 1978’de teröristler tarafından 
katledilişi herkes tarafından bir barbarlık olarak 
kınandı.” Cümleye bu anlamı “condemn” 
(kınamak) sözcüğü verir.

Diğer seçenekler;

A) applaud (v) = alkışlamak

B) appeal (v) = başvurmak

C) reiterate (v) = birkaç kez yenilemek

E) restrain (v) = tutmak, engel olmak

Cevap D

2. Açıklamalı çözüm:

Bu soruda fiil türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Soru kökünde verilen cümle “Seatle’daki Boing 
Havaalanından kalkan ve aynı havalananına 
inen uçağın lithium-ion aküsüyle ilgili detaylı bilgi 
edinmek için yapılan test uçuşu 2 saat 19 dakika 
sürdü” anlamındadır. Cümleye bu anlamı verecek 
sözcük “lasted (sürmek)” olmalıdır. Bu nedenle 
doğru yanıt B seçeneğidir. 

Diğer seçenekler:

A) spurred = kamçılamak,teşvik etmek

C) accomodated = konaklamak

D) directed = yönetmek

E) plummeted = aniden düşmek

Cevap B

3. Açıklamalı çözüm:

“Olayların gidişatı karşısında korkuyorum ve 
inanıyorum ki şu anda olduğundan çok daha iyi 
muameleyi hak ediyor.” Cümleye bu anlamı 
verecek olan sözcük “deserving” (hak etmek) 
olmalıdır.

Diğer seçenekler; 

A) rebut (v) = yanlışı ortaya çıkarmak, 
çürütmek

C) defend (v) = savunmak

D) safeguard (v) = korumak, muhafaza etmek

E) indulge (v) = düşkün olmak, bir şeye 
kendini kaptırmak

Cevap B
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4. Açıklamalı çözüm:

“Beyazlar tarafından yönetilen bir ülkede 
siyah olmanın ne demek olduğunu merak eden 
insanların Dennis William’ın yeni romanı ‘Üstgeçit’ 
dışında bir şeye bakmalarına gerek yoktur.” 
Cümleye bu anlamı verecek olan sözcük “run” 
(yönetmek) olmalıdır. Seçenekler;

A) tempt (v) = baştan çıkarmak; ayartmak; 
kandırmak

B) undermine (v) = zayıflatmak; sarsmak

C) perpetrate (v) = bir suç işlemek

E) abolish (v) = yürürlükten kaldırmak 

Cevap D

5. Açıklamalı çözüm:

“Irak Güvenlik Konseyi kararlarına tamamen 
uymadıkça ABD’nin yaptırımları kaldırmayacağı 
açıktır.” Cümleye bu anlamı verecek olan sözcük 
“comply” (uymak) olmalıdır. Seçenekler;

A) concern (v) = ilgilenmek

B) elaborate (v) = ayrıntıya girmek 

D) resume (v) = yeniden başlamak

E) accomplish (v) = başarmak

Cevap C

6. Açıklamalı çözüm:

Soru kökündeki cümlede “Maraton eğitim 
programları dört ila altı ay arasında değişir ve daima 
büyük bir disiplin ………..” deniliyor. Cümleye 
anlamca mantıklı ve doğru tamamlayacak fiil 
“require” (gerektirmek) olur.

Diğer seçenekler;

B) reduce (v) = azaltmak, indirgemek

C) imply (v) = ima etmek, belirtmek, ifade 
etmek

D) combine (v) = birleştirmek

E) improve (v) = geliştirmek, iyileştirmek

Cevap A



www.pelikanyayinevi.com.tr

Vocabulary

PRACTICE TEST 1
ANSWERS

7. Açıklamalı çözüm:

Soru kökündeki cümlede “Filmler oldukça sık 
gazetecilik konusuna odaklanırlar, ve zaman 
zaman da bu mesleği sıkı bir şekilde incelemiş 
ve ………. lerdir” deniliyor. Cümleyi anlamca 
mantıklı ve doğru tamamlayacak fiil “influenced” 
(etkilemişlerdir) olur.

Diğer seçenekler;

A) succeed (v) = başarmak; izlemek, halefi 
olmak

B) deserve (v) = hak etmek, layık olmak

C) deny (v) = inkar etmek; esirgemek, 
vermemek; reddetmek

E) suspect (v) = şüphe duymak

Cevap D

8. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlede “Jeologlar 
Afrika’nın bir zamanlar günümüzde olduğundan 
daha sıcak ve nemli olduğunu ……………. ” 
denilmiştir. Cümleyi anlamca doğru tamamlayacak 
sözcük “discovered” (keşfettiler, farkına vardılar, 
anladılar) olur. 

Diğer seçenekler;

A) explore (v) = keşfetmek (yeni bir yer)

C) survey (v) = araştırma yapmak, 
incelemek

D) search (v) = aramak, bulmaya çalışmak

E) experiment (v) = denemek, deney yapmak

Not : Bu soruda, “explore” fiili “discover” fiili ile eş 
anlamlı olmakla birlikte, “explore” daha çok yeni 
coğrafi yerler keşfetmek anlamında kullanılır. Bu 
nedenle bu cümleye anlamca uymaz.

Cevap B
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9. Açıklamalı çözüm:

“Turistler sahil yolundan bir sonraki kasabaya 
gitme niyetindeydiler, fakat kar fırtınası tarafından 
engellendiler.” Cümleye bu anlamı verecek olan 
sözcük “prevent” (engellemek) olmalıdır.

Seçenekler;

A) deceived = kandırdı

B) influenced = etkiledi

C) compelled = zorladı, mecbur kıldı

D) encouraged = cesaretlendirdi, teşvik etti

Cevap E

10. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde yer alan “Motorun neden 
değiştirilmesi gerektiğini …………. için çok 
uğraştım, ama ne demeye çalıştığımı anlayamadı” 
anlamındaki cümleyi anlamca doğru bir şekilde 
“explain” (açıklamak) sözcüğü tamamlar. Doğru 
yanıt E olur.

Diğer seçenekler;

A) insist = ısrar etmek

B) complain = yakınmak, şikayet etmek

C) reply = karşılık vermek, yanıtlamak

D) inform = bilgilendirmek

Cevap E


