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ANSWERS

1. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Kuvars 
en çok bulunan kaya oluşturan ve erimeye karşı 
en dirençli olan minerallerden biridir” olmalıdır. 
Cümleye bu anlamı verecek sözcük “resistant 
(dirençli)” olmalıdır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

Seçenekler;

A) resistant = (resisting, offering resistance) 
dayanıklı, dirençli

B) reliable = (dependable, trustable) 
güvenilir, sağlam

C) convenient = (easily accessible) uygun

D) reluctant = (unwilling to do something) 
çekimser, isteksiz, gönülsüz

E) indifferent = (having or showing no 
partiality, bias, or preference) 
tarafsız, ilgisiz, kayıtsız

Cevap A

2. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlede, söz konusu 
olan derginin, uydu cihazı satın alacak kişilerin 
alacakları kararları nasıl etkileyeceğini niteleyecek 
uygun bir sıfat sözcüğü aranmaktadır. Cümlenin 
anlamı “Bu dergi, uydu cihazı satın alıcılarının 
satın alma kararlarında daha …….. olmalarına 
yardımcı olmak ve onları yeni gelişmelerin 
önünde tutmak üzere tasarlanmıştır” olduğuna 
göre, boşluğa gelecek uygun sözcük “informed” 
(bilgili; haberdar) olur.

Doğru yanıt D seçeneğidir. Diğer seçenekler;

A) representative = (typical, characteristic) 
temsilci

B) obscure = (hazy, unclear, vague, 
indistinct) gizli, belirsiz, net 
olmayan

C) foreseen = (predicted, estimated) 
öngörülen, tahmin edilen

E) indifferent = (impartial, aloof, 
neutral) kayıtsız, ilgisiz, 
vurdumduymaz

Cevap D
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3. Açıklamalı çözüm:

Sıfat türünden bir sözcüğün sorgulandığı cümlenin 

anlamı “Altı aylık kuluçka dönemiyle yarasalar, 

vücut büyüklüklerine göre en yavaş üreyen 

memelidirler ve bu yüzden de nesli tükenmeye 

özellikle ………. -dirler.” Cümleyi anlamca 

doğru tamamlayacak sözcük E seçeneğindeki 

“vulnerable” (korumasız, savunmasız, zayıf, 

yatkın) olur.

Diğer seçenekler:

A) applicable = (suitable, proper, appropriate) 

uygulanabilir, uygun, elverişli

B) reliable = (dependable, turstworthy, 

infallible) güvenilir, emin

C) variable = (changeable, adjustable) 

değişken, değiştirilebilir

D) sizeable = (large, fairly large) iri, oldukça 

büyük

Cevap E

4. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Orman 

miktarının iklim üzerinde önemli bir etkisi olduğu 

şimdi anlaşılıyor” olmalıdır. Cümleye bu anlamı 

verecek sözcük “significant (önemli)” olmalıdır.

Seçenekler;

A) reliable = (countable, dependable) 

güvenilir, emin

B) compulsive = (having the capacity to 

compel) zorunlu, zorlayıcı

D) controversial = (disputatious) tartışmalı

E) sensitive = (easily irritated) duyarlı, 

hassas

Cevap C
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5. Açıklamalı çözüm:

Cümlede anlatılmak istenen “Dünyanın pek çok 

yerinde ana elektrik şebekeleri halen …… ya da 

hiç yoktur” olduğuna göre, bu cümleyi anlamlı bir 

şekilde tamamlamak üzere boşluğa gelebilecek 

sözcük D seçeneğindeki “unreliable” (sağlıksız, 

güven vermeyen) sözcüğü olacaktır.

(NOT: Bu cümlede “unreliable” sözcüğünün 

yaygın anlamından farklı bir anlamının kullanılmış 

olduğuna dikkat edelim.)

Diğer seçenekler:

A) convenient = (suitable, useful, accesible) 

uygun, elverişli

B) aggressive = (belligerent, warlike, hostile) 

düşmanca, saldırgan, atak

C) deliberate = (intentional, wilful) bilinçli, 

bilerek, kasten

E) impressive = (moving, stirring, arousing, 

imposing) etkileyici, tesirli

Cevap D

6. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Hindistan, 

unutulmuş yerel su kaynak sistemlerinin pek çok 

yüzyıllık altyapısını bırakın, düzinelerce yarım 

kalmış su projelerine sahiptir” olmalıdır. Cümleye 

bu anlamı verecek sözcük “vast (birkaç, çok)” 

olmalıdır.
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Seçenekler;

A) perishable = (subject to decay, spoilage 

or destruction) kolay bozulur, 

dayanıksız (gıda malzemesi); 

ölümlü, fani, bozulmaya 

yatkın

B) stable = (enduring or permenant) 

sağlam, sabit, dengeli, kararlı; 

ahır

C) vast = (broad, wide, very great in 

size, number, amount) çok, 

birçok, geniş, engin

D) predominant = (main and prevalent) hakim, 

ağır basan, baskın

E) sensitive = (touchy, easily irritated) 

hassas, duyarlı; duygulu, 

alıngan

Cevap C

7. Açıklamalı çözüm:

Soruda verilen cümlede istenilen sözcüğü 

bulmamıza yarayacak yapısal ipucu 

bulunmamaktadır. Bu durumda cümlenin 

anlamından yola çıkarak sonuca gitmeye 

çalışacağız. Cümlenin anlamı “ABD Hükümeti, 

ozon tabakasına zarar veren bir böcek ilacı 

olan metil bromürün kullanımı üzerindeki 

dünya çapındaki yasaktan ………….. muafiyet 

talep ediyor” olduğuna göre, cümleyi anlamca 

doğru tamamlayacak sözcük A seçeneğindeki 

“responsive” (reactive, alert, sensitive, keen) 

(duyarlı, belirgin, keskin, hassas, tepkisel) olur.
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Diğer seçenekler:

B) eager = (willing, volunteer, ardent, 

enthusiastic) istekli, arzulu, 

gönüllü

C) indefinite = (vague, uncertain, unlimited) 

belirsiz, kesin olmayan, 

sınırları belli olmayan

D) susceptible = (vulnerable, accessible, liable, 

open, subject to) açık, maruz, 

kırılgan, narin

E) major = (vital, important, crucial, 

critical) temel, ana, esas, 

önemli, elzem

Cevap A

8. Açıklamalı çözüm:

Sıfat türünden bir sözcüğü tespit ederken bu 

sıfattan sonra bir isim kullanılmışsa seçenekler 

arasında o ismi en anlamlı bir şekilde niteleyen 

sıfatı seçmemiz gerekir. Bu soruda “projects” 

ismini seçenekler arasında en anlamlı bir şekilde 

“comprehensive (detaylı, kapsamlı)” sıfatı 

tamamlamaktadır.

Diğer seçenekler:

A) defensive = (of the defense) 

savunmacı, savunma ile 

ilgili

B) excessive = (more than necessary) 

aşırı, fazla, abartılı

C) comprehensive = (detailed) detaylı, 

kapsamlı, kapsayıcı

D) regrettable = (that can be regretted) 

pişman edici, pişmanlık 

uyandıran

E) forceful = (strong, astute, mighty) 

güçlü, kuvvetli

Cevap C
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9. Açıklamalı çözüm:

Soruda iki bağımsız cümle verilmiş ve ilk cümlede 

“refleks davranışı” tanımlayacak sıfat türünden 

sözcüğün yeri boş bırakılmıştır. Cümlenin anlamı 

“Refleks davranış ………. ; uygun bir uyarıcıya 

karşılık otomatik olarak ortaya çıkar” olduğuna 

göre, cümledeki bilgilere göre refleks davranışın 

istem dışı ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. O halde 

cümleyi anlamca doğru tamamlayacak sözcük B 

seçeneğindeki “involuntary” ( = unintentional 

/ istem dışı, bilmeden, farkına varmadan) 

olacaktır. Seçenekler içinde eşanlamlı olan C ve 

E seçeneklerini hemen elemek doğru olacaktır. 

Aynı şekilde A ve D seçenekleri de benzer ve 

yakın anlamlı olduğundan değerlendirmede göz 

ardı edilebilir.

Diğer seçenekler:

A) insignificant = (scanty, trivial, unimportant) 

belirgin olmayan, önemsiz, 

değersiz

C) inadequate = (insufficient, not enough) 

yetersiz

D) invalid = (baseless, false, illegal, 

worthless) asılsız, geçersiz, 

değersiz

E) insufficient = (inadequate, not enough) 

yetersiz

Cevap B
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10. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Hiçbir 

dış otorite bir ülkeye sosyalist ya da kapitalist 

ekonomik politikayı dikte etme hakkına sahip 

değildir” olmalıdır. Cümleye bu anlamı verecek 

sözcük “outside” (dış) olmalıdır. Bu nedenle 

doğru yanıt B seçeneğidir.

Seçenekler;

A) comprehensive = (detailed, thorough) 

kapsamlı

B) outside = (the outer surface) dış, 

harici

C) reputable = (honorable, having a good 

reputation) saygın

D) irresponsible = (showing lack of care for 

consequences) sorumsuz

E) compulsive = (having the capacity 

to compel, caused 

or conditioned by 

compulsion) zorlayıcı, 

zorunlu

Cevap B


