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Vocabulary

ANSWERS

1. Açıklamalı çözüm:

Cümlenin anlamı “Normal diyet demir alımı kronik 
kanamadan kaynaklanan demir kaybını genellikle 
…… -emez” olduğuna göre, seçenekler içinden 
bu cümleyi en anlamlı biçimde, D seçeneğindeki 
“compensate for” (telafi etmek, karşılamak) 
ifadesi tamamlar. Diğer seçenekler ve anlamları:

A) withdraw from = (retreat, draw back, back 
out) geri çekilmek, geri 
çekmek

B) result in = (end up, finish) bitmek, sona 
ermek, ile sonuçlanmak

C) take over = (assume, accept, adopt) 
üstlenmek, üzerine almak, 
benimsemek

E) clear up = (resolve, clarify) çözmek, 
açıklığa kavuşturmak

Cevap D

2. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Hastalar, 
doktorların onlarla yalnızca hasta olarak değil de 
insan olarak ilgilendiklerine inanmak isterler” 
olmalıdır. Cümleye bu anlamı verecek sözcük 
“care about” (ilgilenmek, bakmak) olmalıdır. Bu 
nedenle doğru yanıt B seçeneğidir.

Seçenekler;

A) put up with = (to tolerate) katlanmak, 
dayanmak

C) take after = (to resemble) benzemek, 
birisine çekmek

D) look into = (to search) araştırmak, 
incelemek

E) pull through = (to get better) iyileşmek, 
düzelmek

Cevap B
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3. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “O 
ameliyattan sonra kesinlikle oldukça iyileşti 
ancak sekiz yaşındaki çocuklardan oluşan sınıfa 
öğretmenlik yapacak kadar iyi hissetmiyor” 
olmalıdır. Cümleye bu anlamı verecek sözcük 
“feel up to” (iyi hissetmek) olmalıdır. Bu nedenle 
doğru yanıt C seçeneğidir.

Seçenekler;

A) do well by = (to treat or consider 
adequately and fairly) adil 
davranmak

B) look down on = (to despise) hor görmek, 
aşağılamak, küçük görmek

D) make up for = (to compensate) telafi etmek

E) find out about = (to discover) keşfetmek

Cevap C

4. Açıklamalı çözüm:

Diğer bir “phrasal verb” sorusu olan bu soruda, 
cümledeki boşluk en sonda yer almaktadır. 
Boşluğa gelecek fiil edilgen çatılı olmadığına ve 
de nesne almadığına göre, geçişsiz bir fiildir. 
Seçenekler içinde “geçişsiz” (intransitive) olma 
özelliğine sahip olan tek fiil B seçeneğindeki 
“pull through” (recover, recuperate = iyileşmek, 
paçayı kurtarmak) olur: “Genel durumunda belirgin 
iyileşme işaretleri var, bu yüzden doktorlar paçayı 
kurtaracağını düşünüyorlar.” 

Özelliklerine ve anlamlarına göre diğer seçenekler: 

A) break down (tr.) = (collapse, fail, stop) 
çökmek, başarısız olmak, 
durmak

C) make up (tr.) = (arrange, complete, 
create, invent) 
düzenlemek, yaratmak

D) bring off (tr.) = (achieve, fulfill, 
perform) başarmak, 
gerçekleştirmek

E) clear out (tr.) = (clean, erase, refine) 
temizlemek, arındırmak

Cevap B
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5. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Bulgular 
aynı zamanda diğer tür hasarlardan sonra beyin 
iyileşmesini geliştirici yolları düzene koymada 
araştırmacılara yardım eder” olacaktır. Cümleye bu 
anlamı verecek sözcük “work out” (düzenlemek) 
olur. Bu nedenle doğru yanıt A seçeneğidir.

Seçenekler;

B) put out = (to extinguish, to expel, to 
publish) söndürmek, sürmek

C) turn in = (to hand in, to give over, to 
inform on, to deliver, to go 
to bed, to produce) teslim 
etmek, uyumak, üretmek

D) bring through = (to save) kurtarmak, 
iyileştirmek, ayıltmak

E) take over = (assume responsibility) 
üstlenmek, üzerine almak

Cevap A

6. Açıklamalı çözüm:

Soru kökündeki ifadede “Soğuk algınlığı için bir 
tedavi ….…… iddia ediyor, ama ben sanmıyorum” 
denilmektedir. Bu cümleyi anlam bakımından en 
iyi E seçeneğinde verilen “come up with” (öne 
sürmek, ortaya atmak) fiili tamamlar.

Diğer seçenekler:

A) wait for = (expect) ummak, beklemek

B) make sure of = (assure) emin olmak, temin 
etmek

C) put through = (accomplish, achieve, 
complete) başarmak, 
tamamlamak

D) take care of = (look after, attend to) bakmak, 
ilgilenmek

Cevap E
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7. Açıklamalı çözüm:

Cümlenin anlamına bakacak olursak, cümlede 
“Bu tedaviye, iyileşmenin tamamlanacağı ilave 
bir hafta daha .… -cağız” denilmektedir. Bu 
doğrultuda sorudaki cümleyi anlamca doğru 
tamamlayacak fiil E seçeneğindeki “keep to” 
(bağlı kalmak, devam etmek) olacaktır.

A) take down = (demolish, lower / record, 
write) yıkmak, aşağılamak; 
kaydetmek, yazmak

B) bring in = (earn, introduce, yield) 
kazandırmak, tanıtmak, ürün 
vermek

C) run out = (end, expire, finish) sona 
ermek, vadesi bitmek, 
tükenmek

D) put through = (accomplish, achieve, 
complete) başarmak, 
tamamlamak

Cevap E

8. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Rapor, 
sahil sularındaki ciddi asitleşmeden dolayı 
bir çok deniz organizmasının yok olduğunu 
vurgulamaktadır” olmalıdır. Cümleye bu anlamı 
verecek sözcük “died out (yok oldu)” olmalıdır.

Seçenekler;

A) die out = (to become extinct) soyu 
tükenmek, yok olmak

B) take off = (to remove) çıkarmak; 
havalanmak (uçak)

C) use up = (to exhaust, to deplete) 
tüketmek, bitirmek

D) run down = (to stop because of lack of force 
or power) bitmek, zayıf düşmek

E) end up = (finally be or do something) ile 
sonuçlanmak

Cevap A
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9. Açıklamalı çözüm:

Sorudaki cümlede anlatılmak istenen “Yakalanan 
balık miktarı, gemi tonajları ve balık yakalama 
çabalarındaki büyük artış ….” anlamına geldiğine 
göre, bu cümleyi seçenekler içinden anlam 
bakımından doğru tamamlayacak “phrasal verb” 
“keep pace with” (ayak uydurmak) olacaktır. 
Cümlenin anlamı “Yakalanan balık miktarı, gemi 
tonajları ve balık yakalama çabalarındaki büyük 
artış ile ayak uyduramadı” olacaktır.

Diğer seçenekler:

A) pull through = (recover, improve, get 
better) düzelmek, iyileşmek

B) make do with = (manage with a limited 
amount) az bir miktarla 
yetinmek

D) come across = (be effective or understood, 
meet or find by chance) 
karşılaşmak, rast gelmek, 
istenileni yapmak

E) break out of = (escape, burst, erupt) 
kaçmak, sıvışmak, patlamak

Cevap C

10. Açıklamalı çözüm:

Bu cümlede boşluktan sonra gelen cümle, boşluğa 
gelmesi gereken fiilin nesnesi durumundaki isim 
cümleciğidir. Bu isim cümleciğinin anlamı “… şu 
ana değin test bölgesi haricinde hiçbir radyoaktif 
kirlenme tespit edilmedi” olduğuna göre, bu söz 
hükümetin nükleer danışmanı tarafından ifade 
edilmiş bir söz durumundadır. Cümleyi anlamca 
doğru tamamlayacak fiil A seçeneğindeki “point 
out” (belirtmek, işaret etmek, ifade etmek) 
olacaktır. Cümlenin anlamı “Hükümetin nükleer 
danışmanı şu ana değin test bölgesi haricinde 
hiçbir radyoaktif kirlenme tespit edilmediğini 
belirtti” olacaktır.
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Diğer seçenekler:

B) put out = (annoy, extinguish, dislocate) 
canını sıkmak, söndürmek, 
ayırmak, bölmek

C) set up = (build, erect, raise, assemble, 
construct) yapmak, dikmek, inşa 
etmek

D) take over = (take control, take the ownership 
of) kontrolü / yönetimi devralmak

E) get in = (enter, penetrate) içine girmek, 
nüfuz etmek

Cevap A


