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Vocabulary

ANSWERS

1. Açıklamalı çözüm:

“Hakkını savunan ve savaşçı doğasına yeterince 

hitap etmediğini hissettiğinden dolayı görevinden 

istifa etmekte olduğunu kabul etti.” Cümleye bu 

anlamı verecek olan sözcük “self-assertive” 
(hakkını savunan) olmalıdır.

Seçenekler;

A) introverted (adj) = içine kapanık

B) reserved (adj) = ihtiyatlı, çekingen, 

ketum, sıkılgan

C) submissive (adj) = uysal, yumuşak, 

itaatkar

E) self-contained (adj) = kendi kendine yeten

Cevap D

2. Açıklamalı çözüm:

Cümle içinde geçen “headgear” “başlık” 

anlamına gelmektedir. Tek başına bu sözcük 

üzerinde düşünecek olursak, “başlık” sözcüğünün 

önüne gelebilecek en uygun sıfat, seçenekler 

içinden “protective” ( = koruyucu) olur.

Diğer seçenekler:

A) forceful (adj) = güçlü, zorlu; etkileyici

C) obstructive (adj) = engelleyici

D) intensive (adj) = yoğun

E) relentless (adj) = amansız, acımasız

Cevap B
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3. Açıklamalı çözüm:

Bu soruda verilen cümlenin anlamı “Operada ise, 

bütün prodüksiyonu koltuğunuzun rahatlığından 

seyredebilmenin yararları çok caziptir” olduğuna 

göre, cümleyi anlamca doğru tamamlayacak 

sözcük E seçeneğindeki “attractive” (cazip, 

etkileyici) olur.

Diğer seçenekler:

A) subtle (adj) = kurnaz, ustaca, gizli

B) excessive (adj) = aşırı, çok fazla

C) demonstrative (adj) = gösteren, belirten

D) deliberate (adj) = kasıtlı, bilinçli  

Cevap E

4. Açıklamalı çözüm:

Sorudaki ifadenin ilk bölümünde faiz oranlarından 

söz ediliyor ve ikinci bölümde ise öyle kalması 

dileğinde bulunuluyor. Faiz oranları ile ilgili 

öylece kalmasına yönelik bir dilek söz konusu 

olduğuna göre, faiz oranları istendik yönde 

olumlu bir trend içinde demektir. Soru kökünde 

verilen cümlenin anlamı “Şu anda faiz oranları 

nispeten …….. ; dileyelim öyle kalsın” olduğuna 

göre, cümleyi anlamca doğru tamamlayacak 

sözcük seçeneklerden D seçeneğindeki “steady” 
(istikrarlı, tutarlı, sabit, değişmez) olacaktır.

Diğer seçenekler:

A) frequent = (continual, habitual, 

constant, recurrent) sık, 

yoğun, devamlı

B) comprehensive = (inclusive, extensive, 

exhaustive) kapsamlı, 

yoğun, kapsayıcı

C) uneasy = (restless, uncomfortable, 

anxious) rahatsız, 

huzursuz, tedirgin, endişeli

E) consecutive = (successive, unbroken, 

continuous) ardışık, 

ardından gelen, peş peşe

Cevap D
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5. Açıklamalı çözüm:

Fiillerde olduğu gibi, sıfatlarda da bağıl ilgeç 

kullanımı söz konusu olabilir. Diğer bir yardımcı 

ipucu ise, sıfat türünden sözcüğün nitelemiş 

olduğu isim türünden sözcük olur. Bu cümlede 

bulunması istenen sıfatın nitelediği söz konusu 

isim türünden sözcüğün “sugar” (şeker) olduğu 

görülmektedir. Diğer bir ipucu ise, sıfatın geleceği 

boşluktan hemen sonra gelen “to” ilgecidir. 

Seçeneklerde verilen sıfatlardan anlamca cümleyi 

doğru tamamlayacak ve de ardından “to” ilgecini 

alacak olan E seçeneğindeki “detrimental” 
(zararlı) sözcüğü olacaktır. Cümlenin anlamı 

ise “Makul miktarlardaki şeker genellikle zararlı 
değildir, fakat aşırı miktarda alındığında, şeker 

sağlığa zararlı olabilir” olur.

Diğer seçenekler ve ardından gelebilecek bağıl 

ilgeçler:

A) significant (for / to) = (important, 

meaningful, serious) 

belirgin, önemli, 

ciddi

B) nutritious (for) = (beneficial, healthful, 

good) iyi, sağlıklı, 

yararlı, besleyici

C) dependent (on / upon) = (conditional, relative, 

liable to) bağımlı, 

maruz

D) preventive (--) = (hindering, 

obstructive, 

protective) 

engelleyici, 

koruyucu

Cevap E
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6. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Sigara ile 

akciğer kanseri arasındaki ilişki yıllardır hararetli 

bir şekilde tartışılmaktadır, ancak yakın bir 

zamana kadar kanıtlar hem eksik hem çelişkilidir” 

olacaktır. Cümleye bu anlamı verecek sözcük 

“fragmentary” (parça halinde, eksik, parçalı) 

olur. Bu durumda doğru yanıt D seçeneğidir.

Seçenekler;

A) exemplary = (serving for example) örnek 

oluşturacak şekilde

B) susceptible = (vulnerable) hassas, duyarlı, 

narin, kırılgan

C) compatible = (agreeable, congenial) uyumlu

D) fragmentary = (consisting of small 

disconnected parts) parçalı

E) confident = (marked by assurance, as of 

success) güvenli, emin

Cevap D

7. Açıklamalı çözüm:

Soruda verilen cümlede, “Biyo-teknoloji, 

yiyeceklerin kalitesini ve …..…… değerini 

yükseltme fırsatı sunuyor” denilmektedir. Cümleyi 

anlam bakımından en iyi tamamlayacak sözcük 

A seçeneğindeki “nutritional” (besinsel, besin) 

sözcüğü olacaktır. 

Diğer seçenekler:

B) conditional = (provisional, limited) şartlı, 

kısıtlı

C) collective = (combined, joint, shared) 

bileşik, müşterek, ortak

D) deceptive = (dishonest, misleading) dürüst 

olmayan, yanıltıcı, aldatıcı

E) complacent = (pleased, satisfied) memnun, 

hoşnut, tatmin olmuş

Cevap A
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8. Açıklamalı çözüm:

Sıfatların sorgulandığı sorularda, sıfatlardan 

sonra gelen isim ile sıfat arasındaki anlam ilişkisi 

ile sıfatlardan sonra gelen bağıl edatlar belirleyici 

ipuçları olarak çok işe yarar. Örneğin bu soruda 

boşluktan sonra gelen “for” edatı, boşluğa 

gelecek olan sıfatın ardından “for” edatının 

geleceğine işaret etmektedir. Seçenekler içinde 

ardından bu ilgeci alacak sıfat A seçeneğindeki 

“responsible” (sorumlu) olur. Cümlenin bu 

bölümündeki anlam ise “Amino asitler ile şekerler 

arasındaki reaksiyon, pişirilmiş yiyeceğin renk ve 

kokusundan sorumludur ve diğer bitki tabanlı …” 

olur.

Diğer seçenekler ve bağıl edatları:

B) dependent (on / upon) = (contingent, liable 

to, conditional) 

bağımlı, bağlı, şartlı

C) convertible (to / into) = (adaptable, 

adjustable) 

ayarlanabilir, 

dönüştürülebilir

D) avoidable (--) = (escapable, 

preventable) 

önlenebilir, 

kaçınılabilir

E) measurable = (assessable, 

calculable, 

computable) 

ölçülebilir

Cevap A

9. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Farklı 

zamanlarda birçok insan kaygı, depresyon ve uyku 

rahatsızlıkları geçirirler ancak belirtiler genellikle 

doğası gereği geçicidir” olmalıdır. Cümleye bu 

anlamı verecek sözcük “transient” (geçici)” 

olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt E seçeneğidir.
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Seçenekler;

A) reluctant = (unwilling, disinclined, 

offering resistance or 

opposing) gönülsüz, isteksiz

B) compulsive = (having the capacity 

to compel, caused or 

conditioned by compulsion or 

obsession) itici

C) excessive = (exceeding a normal, usual 

or proper limit) aşırı

D) predominant = (most frequent or common, 

having superior power or 

influence) baskın, hakim

E) transient = (temporary) geçici

Cevap E

10. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Şu anda 

çoğu araştırmacı aşırı ölüm oranının açıklaması 

olarak fakirliğe ve zayıf eğitime odaklanmıştır” 

olmalıdır. Cümleye bu anlamı verecek sözcük 

“excess” (aşırı) olmalıdır. Bu nedenle doğru 

yanıt C seçeneğidir.

Seçenekler;

A) probable = (likely to happen or to be true) 

muhtemel, olası

B) intense = (deeply felt, profound) yoğun

C) excess = (more than is needed, desired, 

or required) aşırı

D) occasional = (periodic, occurring from time 

to time) ara sıra

E) preventive = (tending to prevent or hinder) 

önleyici

Cevap C


