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Vocabulary

ANSWERS

1. Açıklamalı çözüm:

Cümlede söz konusu olan kişinin “resilient 

= kendini çabuk toparlayan” birisi olduğu 

söyleniyor. Öyleyse, bu kişi durumun üstesinden 
gelebilecektir. Doğru yanıt C olur.

Diğer seçenekler:

A) make out = çıkarım yapmak, ayırt etmek

B) look up = hayran olmak

D) give up = vazgeçmek, bırakmak, terk 

etmek

E) put through = bitirmek

Cevap C

2. Açıklamalı çözüm:

Cümlede “… kendisine ne kadar baskı yapılırsa 

yapılsın, James’in kimseye pes etmeyeceği…” 

anlatılmaktadır. Doğru yanıt C olur.

Diğer seçenekler:

A) walk away with = çalmak, aşırmak, yürütmek

B) get away with = atlatmak, kurtulmak, 

cezasız kurtulmak, yanına 

kâr kalmak

D) fall through = başarısız olmak, suya 

düşmek

E) make up for = telafi etmek

Cevap C
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3. Açıklamalı çözüm:

“Sanayileşme ve sömürgeleşme yüzünden on 

dokuzuncu yüzyıl dünyanın hiç tecrübe etmediği 

en büyük servet patlamasını getirdi (sebep 
oldu).” Cümleye bu anlamı verecek olan sözcük 

“bring (brought) about” (sebep olmak) olur. 

Diğer seçenekler;

B) put off = ertelemek

C) hold up = geciktirmek; soymak (hırsızlık); 

kaldırmak

D) give in = boyun eğmek, pes etmek

E) set off = yola çıkmak, başlamak, işe 

koyulmak

Cevap A

4. Açıklamalı çözüm:

“Kurul toplantısında, önerisi siyasi bakımdan 

tartışmalı gibi göründüğünden bir tarafa atıldı.” 
Cümleye bu anlamı verecek sözcük “cast aside” 
(bir tarafa fırlatıp atmak) olmalıdır.

Diğer seçenekler:

A) put out = söndürmek

B) burst into = kapılmak, tutulmak

C) take up = benimsemek

E) hold in = ele almak 

Cevap D

5. Açıklamalı çözüm:

“Göçmenlerin ülkeye beklenen akışıyla nasıl 

başa çıkabileceğimizi bilmiyorum.” Cümleye 

bu anlamı verecek sözcük “cope with” (başa 

çıkmak) olmalıdır.

Diğer seçenekler:

A) run over = çiğnemek, ezmek

C) put out = söndürmek

D) take down = kaydetmek, not etmek

E) look into = incelemek

Cevap B
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6. Açıklamalı çözüm:

“Dünyadaki ticari elmalar genetik çeşitliliğe sahip 

olmadıklarından, hastalıklarla ve böceklerle 

savaşacak kabiliyette değillerdir” anlamına gelen 

cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken 

sözcük “fight off” olur. Doğru yanıt C olacaktır.

Diğer seçenekler:

A) put away = bir tarafa koymak; tüketmek; 

temizlemek

B) hold up = soygun yapmak; kaldırmak; 

engellemek

D) get off = taşıttan vb. inmek

E) break out = patlak vermek; birden başlamak

Cevap C

7. Açıklamalı çözüm:

“Toplantı başlamadan önce, hiçbir şekilde 

işsizlik sigortası konusunu ortaya atmamasını 
ona hatırlatmak iyi olacak.” Cümleye bu anlamı 

verecek olan sözcük “bring up” (ortaya atmak) 

olmalıdır.

Seçenekler;

A) look through = önemli noktaları iyice 

incelemek

C) take back = sözünü geri almak

D) break out = (savaş, yangın) çıkmak, 

başlamak

E) make out = seçebilmek

Cevap B
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8. Açıklamalı çözüm:

Bu cümlede tecrübesiz bir kaplanın bir hayvana 
nasıl saldıracağını kestirmesinden söz 
edilmektedir: “Özellikle tecrübesiz bir kaplan 
için, karşılaştığı bir hayvana nasıl saldıracağını 
kestirmek zordur.” Doğru seçenek A (figure out) 
olur.

Diğer seçenekler:

B) keep away = uzak durmak

C) rule out = hariç tutmak, çıkarmak (liste vs.)

D) fall back = geri kalmak, başarısız olmak

E) run over = çiğnemek, aşmak, ezmek

Cevap A

9. Açıklamalı çözüm:

Bu cümlede özetle doğal afetlerin toplumun 
dengelerini bozduğu ve dışarıdan destek 
gerektirdiği anlatılmaktadır: “Doğal afetler 
toplumun uyum kapasitesini aşan ve dışarıdan 
destek gerektiren ekolojik patlamalar olarak 
tanımlanmıştır.” Doğru seçenek D (calling for) 
olur. 

Diğer seçenekler:

A) step up = yükselmek, çıkmak

B) put up with = katlanmak, dayanmak

C) look after = bakmak, ilgilenmek

E) deal with = uğraşmak, ele almak

Cevap D

10. Açıklamalı çözüm:

“Ürettiğimiz büyük miktarda çöple nasıl 
uğraşacağımız sorunu, bizim acil dikkatimizi 
gerektirir.” Cümleye bu anlamı verecek olan 
sözcük “deal with” (uğraşmak) olmalıdır.

Seçenekler;

A) bring up = yetiştirmek, söz konusu etmek

B) run over = gözden geçirmek, çiğnemek, 
ezmek

C) find out = keşfetmek, öğrenmek, fark etmek

D) put out = söndürmek (ateş)

Cevap E


