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1. Açıklamalı çözüm:

Sıfat türünden bir sözcüğü tespit ederken bu 

sıfattan sonra kullanılan sözcüğe dikkat etmek 

gerekir. Bu soruda “amounts” miktar belirtecini 

seçenekler arasında en anlamlı bir şekilde 

“considerable” (hayli, çok, kayda değer, 

belirgin) sıfatı tamamlamaktadır. Doğru yanıt B 

seçeneğidir.

A) desolate = (barren, lifeless, deserted) çorak, 

boş, terkedilmiş

C) delicate = (exquisite, elegant, dainty) ince, 

nazik, kırılgan

D) sincere = (being without hypocrisy or 

pretense, true) içten, samimi

E) drastic = (severe, extreme) sert, katı, ani, 

şiddetli, etkili, güçlü

Cevap B

2. Açıklamalı çözüm:

Bu soruda, cümledeki “space” (alan, saha) 

sözcüğünü niteleyen uygun sıfatı seçenekler 

içinden bulmamız istenmektedir. Soruda verilen 

cümlenin anlamı “Küçük çocuklar, ….. bir alanda 

uzun zaman dilimleri geçirmeye zorlanırlarsa, 

genellikle tedirgin / huzursuz olurlar” olduğuna 

göre, çocukları bu duruma itecek “alan, saha” 

sözcüğünü niteleyebilecek sıfat, seçenekler 

içinden C seçeneğinde verilen “restricted” 
(kısıtlı, sınırlı) olacaktır.

A) considerable = (big, great, significant, 

noticeable) büyük, kayda 

değer, dikkat çekici

B) selected = (chosen, elected) seçilmiş

D) potential = (capacity, power, capability) 

kapasite, güç, kabiliyet, 

potansiyel

E) rejected = (refused, denied, repelled) 

geri çevrilmiş, reddedilmiş

Cevap C
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3. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Aslında, 
su altyapısı o kadar pahalıdır ki az gelişmiş 
ülkelerdeki pek çok hükümet, temiz su ve atık 
su için yatırım yapmayı oldukça zor bulurlar” 
olacaktır. Cümleye bu anlamı verecek sözcük 
“expensive” (pahalı) olur. Bu nedenle doğru 
yanıt E seçeneğidir.

Seçenekler;

A) offensive = (causing anger, displeasure, 
resentment, or affront) 
saldırgan, gücendirici, itici

B) conclusive = (decisive; serving to put an 
end, to doubt, question, or 
uncertainty) kesin, sonuç verici

C) obsessive = (excessive in degree or nature) 
saplantılı, takıntılı

D) exclusive = (single, sole, complete, 
undivided) özel, elit, seçkin

Cevap E

4. Açıklamalı çözüm:

Soruda verilen cümlede boşluğa gelmesi gereken 
doğru sıfat sözcüğünü bulmamız isteniyor. 
Cümlenin anlamı “Bu masa kesinlikle 18. yüzyıl 
mobilyacılığının nadir örneğidir ve bacaklardaki 
oymalar o dönemde ….…” olduğuna göre, 
cümleyi anlamca doğru tamamlayacak sözcük E 
seçeneğindeki “prevalent” (yaygın) olacaktır. 

Diğer seçenekler:

A) occasional = (incidental, uncommon, rare) 
ara sıra, tesadüfi, ender

B) distinguished = (celebrated, eminent, 
extraordinary) seçkin, 
olağanüstü

C) competitive = (ambitious, combative) hırslı, 
çekişmeli, rekabetçi

D) subjective = (biased, personal, 
prejudiced) öznel, kişisel, 
önyargılı

Cevap E
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5. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı 

“Rekabet, verimlilik ve yenilik arayışında 

genelde vazgeçilmez bir unsur olarak görülür” 

olmalıdır. Cümleye bu anlamı verecek sözcük 

“indispensable” (vazgeçilmez) olmalıdır. Bu 

nedenle doğru yanıt D seçeneğidir. 

Seçenekler;

A) irrepressible = (uncontrollable, difficult 

or impossible to 

control) bastırılamayan, 

frenlenemeyen, 

engellenemeyen

B) impulsive = (inclined to act on impulse 

rather than thought) 

zorlayıcı, itici

C) improbable = (not likely) olanaksız

E) arrogant = (self-important, chesty) kibirli, 

gururlu 

Cevap D

6. Açıklamalı çözüm:

Soruda verilen cümlenin anlamı “Avrupa 

Komisyonu mevcut bankacılık uygulamalarındaki 

herhangi bir ….. değişime karşıdır” olduğuna göre, 

cümleyi anlamca doğru bir şekilde tamamlayacak 

sözcük D seçeneğindeki “crucial” (çok önemli, 

can alıcı, zaruri) sözcüğü olur.

Diğer seçenekler:

A) reluctant = (uneager, unwilling, involuntary) 

isteksiz, gönülsüz

B) emotional = (sentimental, sensitive, touching) 

duygusal, hissi

C) relentless = (cruel, fierce, pitiless, merciless) 

acımasız, zalim, insafsız

E) resentful = (hurt, offended, indignant) 

gücenmiş, dargın, kırgın, kızgın

Cevap D
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7. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “1914’deki 

savaşın ortaya çıkışı hakkında çok fazla yazı 

yazılmıştır, ancak savaştan kimin sorumlu olduğu 

hala tartışılmaktadır” olacaktır. Cümleye bu 

anlamı verecek sözcük “responsible (sorumlu)” 

olmalıdır.

Seçenekler;

A) desirable = istendik, istenen, arzu edilen

C) compulsive = zorlayıcı, dürtücü, itici

D) peaceful = barışçı, barışçıl

E) adequate = yeterli

Cevap B

8. Açıklamalı çözüm:

“İdealde; müzeler, çok paraya, hazinelerin 

çoğunu sergileyebilecek yeterince yere ve onlara 

bakacak yeterli çalışana sahip olmalıdır.” Cümleye 

bu anlamı verecek olan sözcük “sufficient” 

(yeterince) olmalıdır.

Seçenekler;

A) grateful = müteşekkir, minnettar

C) incredible = inanılmaz

D) portative = taşınabilir, portatif

E) radiant = ışıyan, neşe saçan

Cevap B
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9. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Normalde 

tahıl ihraç eden bir ülke olan Avustralya, ……….. bir 

kuraklıktan kaynaklanan kıtlığı karşılamak üzere 

buğday ve mısır ithal etmeye başladı” olduğuna 

göre, cümleyi anlamca doğru tamamlayacak 

sözcük “widespread” (yaygın) olur.

Diğer seçenekler;

B) hostile (adj.) = düşmanca

C) sustainable (adj.) = sürdürülebilir

D) secular (adj.) = laik

E) restrictive (adj.) = kısıtlayıcı

Cevap A

10. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlede “Şirket yalnızca 

üstün nitelikli personel aramıyor, aynı zamanda 

onların işlerinde …………. olmalarını istiyor” 

denilmiştir. Cümleyi anlamca doğru tamamlayacak 

sözcük “enthusiastic” (hevesli, coşkulu, arzulu) 

olmalıdır.

Diğer seçenekler;

B) comprehensive = kapsamlı

C) relevant = ilgili, alakalı, ilişkin

D) indifferent = ilgisiz, kayıtsız, umursamaz

E) convenient = uygun, elverişli

Cevap A


