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1. Açıklamalı çözüm:

Soruda verilen cümlede, seçenekler içinden 

gelecek zarf türünden sözcük, “a general strike” 

(genel grev) ifadesini niteleyecektir. Dolayısıyla 

zarf sözcüğünün nitelediği unsur, zarfların genel 

olarak fiilleri nitelediği kuralından farklı olarak, bu 

cümlede isim öbeğini nitelemiştir. Bu isim öbeği 

ise, öncesinde gelen “through direct action” 
ifadesindeki altı çizili olan “doğrudan eylem” 
ifadesine bir örnek teşkil etmektedir. Seçenekler 

içinde yer alan “tremendously, respectfully, 
consistently” fiil türünden sözcükleri, 

dolayısıyla iş ve oluş belirten eylemleri niteler. B 

seçeneğindeki “previously” (daha önceleri) zarf 

sözcüğü, zaman ilintili olayları ilişkilendirmek ve 

sıralamak için kullanılır. Cümleyi anlamca doğru 

bir şekilde tamamlayacak sözcük A seçeneğindeki 

“especially” (özellikle, bilhassa) olur. Bu sözcükle 

birlikte cümlenin anlamı “Sendikacılık , özellikle 

genel grev gibi doğrudan bir eylem yoluyla, 

işçilerin üretimde kontrolü ele geçirmesi ve bu 

sayede siyasi güç kazanması fikrine dayanır.” 
Diğer seçenekler:

B) previously = (formerly, before) önceleri, 

daha önce

C) tremendously = (enormously, exceptionally) 

büyük ölçüde, azami ölçüde

D) respectfully = (courteuously, politely) 

kibarca, saygılı bir şekilde, 

hürmetle 

E) consistently = (coherently, harmoniously) 

uyum içinde, tutarlı biçimde 

Cevap A
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2. Açıklamalı çözüm:

Soruda verilen cümlenin anlamı “Belli ki geçen 

yazki orman yangınlarının yüzde 40 kadarı ……. 

başlatılmıştır” olduğuna göre, bu ifadeyi anlamca 

en doğru tamamlayacak sözcük D seçeneğindeki 

“deliberately” (kasten, kasıtlı olarak) olacaktır. 

Diğer seçenekler:

A) reputably = (respectably, honorably) 

itibarlı bir şekilde, 

saygınlıkla

B) appropriately = (suitably, 

properly,congruously) uygun 

bir şekilde

C) preferably = (advisably, desirably) 

tercihen

E) compulsively = (urgently, forcefully, 

hopelessly) acilen, 

umutsuzca, zorla

Cevap D

3. Açıklamalı çözüm:

Bu soruda boşluğa, “deplete” fiilini niteleyecek 

zarf türünden sözcüğe gerek vardır. Soruda verilen 

cümlenin anlamı “Dünyanın balık alanlarının 

çoğu ….…. aşırı avlanma nedeniyle yok ediliyor” 

olduğuna göre, av alanlarının ne şekilde 

tüketildiğini nitelemek üzere boşluğa “inevitably” 
(kaçınılmaz biçimde) sözcüğü gelmelidir.

Diğer seçenekler:

A) favorably = (conveniently, suitably) uygun 

biçimde

B) inadequately = (insufficiently) yetersiz 

biçimde

C) fairly = (justly, honestly) adilce, 

dürüstçe; oldukça

E) properly = (appropriately, suitably) 

uygun biçimde, düzgün bir 

şekilde

Cevap D
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4. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Hali 
hazırda ülkede tüketici harcamaları yüksek, ancak 

artan işsizlikle yakında zayıflayabilir” olmalıdır. 

Cümleye bu anlamı verecek sözcük “currently” 
(hali hazırda, halen, şimdilik) olmalıdır. Bu nedenle 

doğru yanıt C seçeneğidir.

Seçenekler;

A) Eventually = (finally, ultimately) en 

sonunda, nihayet

B) Inevitably = (unavoidably, inescapably) 

kaçınılmaz bir şekilde

C) Currently = (now, at this time) şimdilerde, 

halen

D) Conclusively = (decisively, once and for all) 

kesin bir şekilde

E) Recently = (lately) son zamanlarda, 

yakınlarda

Cevap C

5. Açıklamalı çözüm:

Soruda verilen cümlenin anlamı “Negatif 

kampanyayı suçlamak moda olsa da, her 

siyasi uzman bunun …. etkili olacağını bilir” 

olduğuna göre, cümleyi anlamca en uygun 

şekilde tamamlayacak sözcük C seçeneğindeki 

“extremely” (aşırı şekilde, büyük ölçüde) olur.

Diğer seçenekler:

A) defiantly = (boldly, aggressively) cesurca, 

saldırgan bir tavırla, meydan 

okurcasına

B) suitably = (appropriately, conveniently) 

uygun bir şekilde

D) sensitively = (perceptive, delicately) hassas 

bir şekilde, duyarlı bir şekilde

E) lately = (formerly, recently) yakın 

zaman içinde, az önce, son 

zamanlarda

Cevap C
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6. Açıklamalı çözüm:

İngilizce’de zarflar cümleyi, eylemi, sıfatları ve 

diğer zarfları tamlayabiliriler. Bu soruda eylemi 

sıklık bakımından tamlayan bir zarf sorulmuştur. 

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Hiçbir 

model hiçbir zaman mükemmel değildir ve bilim 

adamları sürekli olarak modellerini yenilemeye 

çalışıyorlar” olmalıdır. Cümleye bu anlamı verecek 

sözcük “constantly (sürekli olarak)” olmalıdır. 

Doğru yanıt D seçeneğidir.

Seçenekler;

A) uniformly = (in a uniform manner, invariably) 

aynı tarzda, aynı şekilde

B) formerly = (previously) daha önceden, 

eskiden

C) mentally = (in one’s mind) zihnen, aklen, 

zihinsel açıdan

E) equally = (to the same degree, in equal 

amounts or shares) eşit bir 

şekilde, eşit olarak

Cevap D

7. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlede görüş mesafesinin 

neye dayandığı anlatılıyor: “Görüş kabiliyeti, 

…… havadaki su ya da toz zerrecikleri 

konsantrasyonuna bağlıdır.” Seçenekler içinde 

bu cümleyi anlamca doğru tamamlayacak sözcük 

E seçeneğindeki “chiefly” (mainly, basically / 

başlıca; özellikle; bilhassa) olmalıdır.

Diğer seçenekler;

A) rapidly = (quickly, swiftly) hızlıca, 

çabucak, hızla

B) obstinately = (stubbornly, persistently) inatçı 

bir şekilde, ısrarla

C) instantly = (immediately, suddenly) derhal, 

birden, anında, hemen o anda

D) suitably = (appropriately, conveniently) 

uygun bir şekilde

Cevap E
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8. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Muhtemel 

petrol kaynakları, kömür kaynakları kadar doğru 
olarak tahmin edilemez” olmalıdır. Cümleye 

bu anlamı verecek sözcük “accurately (doğru 

olarak)” olmalıdır.

Seçenekler;

A) considerably = (significantly, much, large in 

amount) oldukça, çok, kayda 

değer biçimde

B) ultimately = (at last, in the end, eventually) 

en sonunda, nihayet

C) essentially = (basically, fundamentally, in 

essence) esas itibarıyle

D) suitably = (appropriately, befittingly, fitly) 

uygun bir şekilde 

Cevap E

9. Açıklamalı çözüm:

Cümlenin anlamı “İyot esrarengiz bir madde olma 

özelliğini korumaktadır, ve …….. , denizdeki 

iyot sürekli bir kimyasal değişim içindedir” olur. 

Cümleyi anlamca doğru tamamlaması için boşluğa 

B seçeneğindeki “apparently” (belli ki, besbelli, 

apaçık, açık bir şekilde) sözcüğü gelmelidir. Diğer 

seçenekler:

A) comprehensively = (inclusively, extensively, 

thoroughly) kapsamlı 

olarak, geniş ölçüde 

C) conditionally = (depending upon a 

condition) şartlı olarak

D) comparably = (relatively, paralelly) 

kıyasla, karşılaştırmalı 

olarak

E) excessively = (extremely, largely) aşırı 

ölçüde, abartılı bir şekilde

Cevap B
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10. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Kuantum 

bilgisayarları hakkındaki bölümü takip edemedim 

ama gerisinin anlaşılması nispeten kolaydı” 

olmalıdır. Cümleye bu anlamı verecek sözcük 

“comparatively (nispeten)” olmalıdır.

Seçenekler;

A) comparatively = (relating to, based on 

comparison) nispeten, bir 

dereceye kadar

B) permanently = (lasting or remaining 

without essential change) 

sürekli, düzenli olarak, 

kalıcı olarak

C) consequently = (as a result) sonuç olarak, 

bu nedenle

D) sensibly = (acting with or exhibiting 

good senses) makul 

ölçüde, orta derecede

E) comprehensibly = (intelligibly) anlaşılabilir 

şekilde

Cevap A


