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Vocabulary

ANSWERS

1. Açıklamalı çözüm:

Bu cümlede anlatılmak istenen “ABD’deki 

önde gelen araştırma üniversiteleri, kadın 

araştırmacıların kariyer ilerlemesinde ciddi 

engellerle karşılaştıkları gerçeğiyle yüz yüzeler” 

olduğuna göre, cümleyi bu anlamda doğru 

tamamlayacak seçenek C (facing up to = yüz yüze 

olmak) olur.

Diğer seçenekler:

A) waiting for = beklemek

B) pulling out of = çekilmek, geri çekilmek

D) trying out = denemek, giyip denemek

E) turning off = kapatmak, işlerliğini 

durdurmak

Cevap C

2. Açıklamalı çözüm:

Bu cümlede “Doktoru sürekli olarak ona bir süre 

rahat etmesini tavsiye etti, ama o dinlemedi” 

deniliyor. Cümleye bu anlamı verecek sözcük B 

seçeneğindeki (keep on = devam etmek, sürekli 

yapmak) olur.

Diğer seçenekler:

A) make out = sonuç çıkarmak, seçmek, 

anlamak

C) run through = saldırmak; tüketmek

D) leave out = hariç tutmak

E) play down = önemsememek, hafife almak

Cevap B
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3. Açıklamalı çözüm:

“Hamilelik boyunca kritik anlar meydana 

gelebileceğinden, bir kadın sürekli olarak 

sağlığına dikkat etmelidir.” Cümleye bu anlamı 

verecek olan sözcük “take good care of” (iyi 

bakmak / dikkat etmek) olmalıdır.

Diğer seçenekler;

A) keep in with = arkadaş kalmak, anlaşmak, 

dost kalmak

B) put up with = katlanmak, dayanmak, 

tahammül etmek

C) find out = keşfetmek, öğrenmek, farkına 

varmak, fark etmek

E) look up to = saygı göstermek, hayran 

olmak

Cevap D

4. Açıklamalı çözüm:

“20. yüzyılın başlarında, fizikçi olarak eğitilen 

bir grup bilim adamı biyolojik organizmalar 

konusundaki çalışmaya ilgi duydular ve onların 

çabaları şimdi bizim moleküler biyoloji dediğimiz 

alanı ortaya çıkarmaya neden oldu.” Cümleye bu 

anlamı verecek olan sözcük “give rise to” (yol 

açmak /neden olmak) olmalıdır.

Diğer seçenekler;

A) take leave of = ayrılmak, yola çıkmak

B) make up for = telafi etmek

D) show up = gözükmek, ortaya çıkmak

E) fall apart = ayrı düşmek

Cevap C
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5. Açıklamalı çözüm:

Bu soruda verilen cümlenin anlamı “Gelişmemiş 

ülkelerin nüfusu o kadar hızlı artıyor ki, buralardaki 

tarımsal faaliyetler sürekli artan yiyecek talebini 

karşılayamayacak durumdadır” olur. Cümleyi bu 

doğrultuda anlamca doğru tamamlayacak sözcük 

A seçeneğindeki “keep up with” (yetmek, başa 

çıkmak, karşılamak) olmalıdır.

Diğer seçenekler:

B) make sure of = emin olmak

C) look out for = dikkat etmek

D) bring up = yetiştirmek, yükseltmek

E) sort out = çözmek, halletmek

Cevap A

6. Açıklamalı çözüm:

“İlk bilgisayar virüsünü bulan kişi yirmi aya 

mahkum edilmiştir ve onun hak ettiğinden az bir 
cezayla kurtulduğu düşünülmektedir.” Cümleye 

bu anlamı verecek olan sözcük “let off” (az 

cezayla kurtulmak) olur. 

Seçenekler:

A) show upon = ortaya çıkmak

C) take down = parçalamak

D) give up = bırakmak, vazgeçmek

E) bring in = kazanç sağlamak, kâr getirmek

Cevap B
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7. Açıklamalı çözüm:

Cümlenin anlamı, “Çin’in en büyük psikiyatri 

tesisinde ciddi bir kaynak yetersizliği var, ama 

personel hastaların tedavisinde bu durumu telafi 
etmek için çok çaba gösteriyorlar” olduğundan, 

bu anlamı sağlayacak sözcük D seçeneğindeki 

“make up for” (telafi etmek) olur.

Diğer seçenekler:

A) come up with = öne sürmek, ortaya atmak

B) set out for = işe / yola koyulmak

C) go in for = katılmak, meraklısı olmak

E) put up with = dayanmak, katlanmak

Cevap D

8. Açıklamalı çözüm:

Sorudaki cümlede başlangıçta eksik olarak 

verilmiş olan ifadeye gerekçe olarak “… maliyet 

ve pek çok bölgede kışın yetersiz olan gün 

ışığı nedeniyle …” denilmiştir. İlk bölümde ise 

anlatılmak istenen “Güneş enerjisi ABD’de hiçbir 

zaman …….” deniliyor. Bu bilgilere göre cümleyi 

anlamlı bir şekilde tamamlayacak ‘phrasal verb’ 

seçenekler içinden A seçeneğindeki “catch 
on” (moda olmak, tutmak, kabul görmek) olur. 

Cümlenin anlamı “Maliyeti ve pek çok bölgede 

kışın yetersiz olan gün ışığı nedeniyle güneş 

enerjisi hiçbir zaman ABD’de popüler olmadı” 

olacaktır.

Diğer seçenekler:

B) wait on = (serve, be patient) hizmet 

etmek, sabretmek

C) play up = (make the most of, emphasize) 

belirtmek, üzerinde durmak, 

vurgulamak

D) look back = (turn one’s thoughts to past) 

dönüp geçmişe bakmak

E) turn over = (reverse, upset, invert, capsize) 

alt üst etmek, iç dış etmek, 

bozmak

Cevap A
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9. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Bir doku 
zedelendiğinde, hızlı gelişen olaylar zinciri sıvı 
kandan pıhtı oluşumunu sağlayan yapışkan 
çözülmez bir protein kütlesi olan fibrin oluşumuna 
yol açar” olacaktır. Cümleye bu anlamı verecek 
sözcük “lead to” (yol açmak) olur. Bu nedenle 
doğru yanıt D seçeneğidir. 

Seçenekler;

A) holds up = (to obstruct or to delay, to 
rob while armed, to continue 
to function without losing 
force or effectiveness) 
geciktirmek, korumak; 
soygun yapmak

B) makes up = (to put together, construct 
or compose) oluşturmak, 
meydana getirmek, icat 
etmek

C) breaks down = (to cause to collapse, to 
destroy) parçalamak

E) puts out = (to extinguish, to expel, to 
publish) söndürmek

Cevap D

10. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Bir 
bebeğin katı yiyeceklere başlayacağı doğru 
zaman hazır olma durumuna ve gereksinimlerine 
bağlıdır” olmalıdır. Cümleye bu anlamı verecek 
sözcük “depend on” (bağlı olmak) olmalıdır. Bu 
nedenle doğru yanıt B seçeneğidir.

Seçenekler;

A) builds up = (to accumulate or to collect) 
yükseltmek, birikmek

C) cares for = (look after, be fond of, be 
attached to, provide treatment 
for) bakmak, ilgilenmek

D) puts forward = (to propose for consideration) 
önermek, öne sürmek

E) slows down = (become slow or slower) 
yavaşlatmak

Cevap B


