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Vocabulary

ANSWERS

1. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Geçen 

yıl Kyoto’daki Dünya Su Forumu’na katılan 

araştırmacılar, suyu daha verimli kullanmanın 

daha fazla baraja olan ihtiyacı azaltacağını iddia 

ettiler” olacaktır. Cümleye bu anlamı verecek 

sözcük “efficiently (verimli)” olur.

Seçenekler; 

B) plentifully = (existing in great quantity and 

ample supply) fazlasıyla, bol 

bol

C) wastefully = (extravagantly) savurganca, 

müsrifçe

D) remarkably = (worthy of notice, considerably) 

dikkat çekecek derecede, 

kayda değer biçimde

E) speedily = (fast, rapidly, swiftly, quickly) 

hızla, hızlıca

Cevap A

2. Açıklamalı çözüm:

Soruda verilen cümlede Afrika’nın çöllerinin, aşırı 

otlatma ve dengesiz tarım ile birlikte kuraklık 

süreçlerine bağlı olarak yayılıp genişlediği 

anlatılmaktadır. Bu yayılmanın ne şekilde 

olduğunu belirtmek üzere fiili niteleyecek doğru 

zarfı bulmamız istenmektedir. Seçenekler içinde 

“spread” fiilini cümlenin anlamına göre doğru bir 

şekilde niteleyecek zarf “continuously” (sürekli 

olarak, devamlı olarak) olacaktır. Doğru yanıt D 

seçeneğidir: “Dengesiz tarım ve aşırı otlatmayla 

birlikte kuraklık devreleri yüzünden Afrika’nın 

çölleri sürekli olarak genişlemektedir.” 
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Diğer seçenekler:

A) influentially = (strongly, substantially) güçlü 

bir şekilde, etkili bir şekilde

B) successfully = (victoriously, fortunately, 

triumphantly) başarılı bir 

şekilde

C) fundamentally = (essentially, basically, 

mainly) temel olarak, esas 

olarak

E) conveniently = (suitably, usefully) elverişli 

biçimde, uygun olarak

Cevap D

3. Açıklamalı çözüm:

Bu soruda da doğru yanıtı bulmamıza yardımcı 

olacak yapısal bir ipucu olmadığından, anlamdan 

sonuca gitmeye çalışacağız. Soruda verilen 

cümlenin anlamı “Şu anda ne kadar inanılmaz 

bulursak bulalım, mühendisler genel maksatlı 

bir mikroçip fikrini …………….. benimsemediler” 
olur. Cümleyi anlamlı bir şekilde tamamlamak 

üzere boşluğa A seçeneğindeki “instantly” ( = 

immediately, quickly, right away) (hemen, derhal, 

çabucak, çarçabuk) gelmelidir.

Diğer seçenekler:

B) urgently = (vitally, gravely, immeaditely) acil 

olarak, çok zaruri bir şekilde

C) crudely = (roughly, immaturely, rudely) 

kabaca, kabataslak, arınmamış 

olarak

D) scarcely = (hardly, barely, only just) nadiren, 

neredeyse hiç, ender olarak

E) reliably = (dependably, soundly, safely) 

güvenilir bir şekilde, güvenle

Cevap A
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4. Açıklamalı çözüm:

Cümle başında bir edat öbeği verilmiş ve bu edat 
öbeğinde “Batı Avrupa’nın bazı kesimlerinde, 
…… Fransa, Danimarka ve İsveç’te, …” 
denilmiştir. Edat öbeğinden sonra virgülle birlikte 
gelen ifadede Batı Avrupa’nın hangi bölgelerinin 
kastedildiği belirtilmiştir. Seçenekler içinden bu 
ifadeyi anlamca doğru tamamlayacak sözcük E 
seçeneğindeki “notably” (= özellikle, bilhassa) 
olacaktır. Cümlenin bütün olarak anlamı “Batı 
Avrupa’nın bazı kesimlerinde, özelikle Fransa, 
Danimarka ve İsveç’te, birlikte yaşama neredeyse 
evlilik kadar yaygınlaşmıştır.” 

Diğer seçenekler:

A) completely = (entirely, wholly, fully, totally) 
tamamen, büsbütün, topyekün

B) voluntarily = (willingly, intentionally, eagerly) 
isteyerek, istekli bir şekilde, 
gönüllü olarak

C) deceptively = (trickily, untruthfully, 
fraudulently) yanıltıcı şekilde, 
aldatmaca olarak

D) relatively = (comparatively, relevantly) 
göreceli olarak, karşılaştırmalı 
olarak

Cevap E

5. Açıklamalı çözüm:

Bu soruda verilen cümlenin anlamı “Son otuz 
yıl içinde, eski Maya medeniyeti ile ilgili bilgimiz, 
yeni bulunmuş olan bir yazıtın çözülmesi 
sonucu belirgin ölçüde arttı” olduğuna göre, 
cümleyi anlamca doğru tamamlayacak sözcük A 
seçeneğindeki “significantly” (belirgin ölçüde) 
olur.

Diğer seçenekler:

B) persuasively = ikna edici biçimde, inandırıcı 
şekilde

C) alternatively = alternatif olarak

D) conditionally = şartlı olarak

E) suspiciously = şüpheli şekilde, şüpheyle, 
kuşkuyla

Cevap A
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6. Açıklamalı çözüm:

Soruda verilen cümlenin anlamı “Anlaşmayı 

istiyorsa Perşembeye kadar bize bildirmeli; teklifi 

sonsuza kadar açık tutamayız” olur. Cümleye 

bu anlamı verecek olan sözcük “indefinetely” 
(sonsuza kadar, süresiz olarak) olmalıdır.

Seçenekler;

A) infinitely (adv) = son derece, muazzam, 

çok

B) conclusively (adv) = kesin bir şekilde

C) indefinitely (adv) = sonsuza kadar

D) decisively (adv) = sonucu belirleyici bir 

şekilde, kati surette, 

kesin olarak

E) reluctantly (adv) = isteksizce, gönülsüzce, 

istemeye istemeye

Cevap C

7. Açıklamalı çözüm:

Cümlenin anlamı “Çerezler, cipsler ve gevrek gibi 

gıdalarda potansiyel olarak kansere yol açma 

ihtimali olan bir kimyasalın keşfedilmesi, bu yılın 

başlarında haber başlıklarında yer alınca, bütün 

dünyada bir şok etkisi yarattı” olduğundan, bu 

anlamı cümleye verecek seçenek A (potentially 
= potansiyel olarak; potansiyel) olur. 

Diğer seçenekler:

B) memorably (adv) = unutulmaz bir şekilde

C) remarkably (adv) = belirgin biçimde; 

kayda değer şekilde

D) concisely (adv) = kısaca; öz olarak

E) controversially (adv) = tartışmalı biçimde 

Cevap A
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8. Açıklamalı çözüm:

“Pek çok ülkede, sanayi eğitiminin daima, devletin 

değil de, sanayinin bizzat kendisinin asıl ilgi 

odağı olması gerektiği düşünülmüştür.” Cümleye 

bu anlamı verecek olan sözcük “primarily” (asıl, 

başlıca / temel olarak) olmalıdır.

Diğer seçenekler;

A) socially (adv) = toplumsal olarak

C) suitably (adv) = uygun şekilde

D) firmly (adv) = kararlı biçimde; sertçe, 

sıkıca

E) inherently (adv) = doğuştan

Cevap B

9. Açıklamalı çözüm:

Cümledeki “rural = kırsal” ve “unspoiled 

= bozulmamış” sözcüklerini ipucu olarak 

değerlendirirsek, söz konusu bölgenin nüfusunun 

çok seyrek olmasının doğru olacağı çıkarımı 

yapılabilir. Bu durumda doğru seçenek A 

(sparsely = seyrek) olur. 

Diğer seçenekler:

B) nearly (adv) = neredeyse, hemen hemen, 

yaklaşık

C) primarily (adv) = temelde, temel olarak

D) suitably (adv) = uygun olarak

E) efficiently (adv) = verimli bir şekilde; etkilice

Cevap A
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10. Açıklamalı çözüm:

Soruda verilen cümlenin anlamı “Şu andaki sosyal 

güvenlik sistemi, kısmen yaygın olduğundan 

ve kısmen de emeklilik yardımlarına bağlantılı 

olduğu için son derece revaçtadır; bundan dolayı 

pek çok kişi bu sistemin adil olduğunu düşünür” 

olacaktır. Cümleye bu anlamı verecek olan sözcük 

“extremely” (son derece) olmalıdır.

Diğer seçenekler;

B) likely (adv) = özellikle, muhtemel, 

olası

C) eventually (adv) = sonunda, nihayet

D) indispensably (adv) = zorunlu olarak, 

kaçınılmaz olarak

E) favorably (adv) = olumlu şekilde, uygun 

biçimde, tercihen

Cevap A


