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ANSWERS

1. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Görünüşte, 
üretim gelirlerindeki düşüşün modern çiftçilik 
metotlarının uygulanmasıyla hiçbir ilişkisi yoktu” 
olmalıdır. Cümleye bu anlamı verecek sözcük “do 
with (ile ilgili olmak)” olmalıdır. 

Seçenekler;

A) close down = (shut down) kapatmak, 
kapanmak; tasfiye etmek

B) make out = (understand, figure out) 
anlamak; çözmek; ayırt etmek

C) sort out = (classify, categorize) 
sınıflandırmak, kategorilere 
ayırmak; çözmek

D) force out = (put undue strain on) zorla 
elde etmek

Cevap E

2. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Umarım, 
2015 yılı civarlarında petrol kaynaklarının 
tükeneceği konusundaki tahminleri insanları bu 
değerli kaynağı daha tutumlu kullanmaya ikna 
eder” olmalıdır. Cümleye bu anlamı verecek 
sözcük “run out of (-sız kalmak, tükenmek)” 
olmalıdır.

Seçenekler;

A)  run out of = (exhaust the supply of) 
tükenmek, bitmek, -sız 
kalmak

B)  bring about = (cause to happen) meydana 
getirmek, sebep olmak

C)  slow down = (make slow) yavaşlatmak, 
yavaşlamak

D)  make do with = (manage to get along with the 
means available) ile yetinmek, 
ile idare etmek

E)  send out for = (request to come by) 
istetmek, getirtmek, sipariş 
vermek

Cevap A
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3. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Kalabalık 
şehirlerdeki hava kirliliği seviyesini azaltma 
gayreti içinde İtalya’da 150 şehirde her Pazar 
10 saat araba kullanmak yasaklanır” olmalıdır. 
Cümleye bu anlamı verecek sözcük “cut back on 
(azaltmak)” olmalıdır.

Seçenekler;

A) put up with = (tolerate, endure) -e 
tahammül etmek, -e 
katlanmak

B) force out = (depose, give the sack, rout 
out, drive out; force to leave 
an office) dışarı çıkmaya 
zorlamak, zorla görevden 
uzaklaştırmak

C) cut back on = (reduce) azaltmak, kısmak

D) move off with = (leave with) ile uzaklaşmak

E) bring off = (accomplish) başarmak

Cevap C

4. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Kıtanın 
en eski örgütü olan Avrupa Konseyi diğer şeylere 
ilaveten insan haklarını ve hukuk kurallarını 
korumak için 1949’da kuruldu” olur. Cümleye 
bu anlamı verecek sözcük “set up” (kurmak) 
olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt A seçeneğidir.

A) set up : (establish) kurmak

B) pull through : (to come or bring successfully 
through trouble or illness) 
zorlukları ya da hastalığı 
aşmak

C) set aside : (separate and reserve for 
special purpose) ayırmak

D) put up : (built, erect) inşa etmek, 
dikmek

E) make out : (to discern or see, especially 
with difficulty) seçebilmek, 
anlamak

Cevap A
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5. Açıklamalı çözüm:

Soruda verilen cümlenin anlamı “Bu romanın 
bazı okuyucuları, konu örgüsünün iyi bir şekilde 
düzenlenmediği hissine …” olduğuna göre, 
cümleyi anlam bakımından en iyi B seçeneğindeki 
“end up” (… ile sonlanmak; sonuçta … -ye 
kapılmak) tamamlayacaktır.

Diğer seçenekler:

A) fall through : (collapse, fail) çökmek, 
başarısız olmak

C) get away with : (run away, escape, flee) 
kaçmak, kurtulmak

D) make up : (devise, form, construct) 
oluşturmak, uydurmak, 
düzenlemek

E) get off : (depart, alight, dismount) 
ayrılmak, inmek, konmak

Cevap B

6. Açıklamalı çözüm:

Cümleye “Evlat edinilmiş olan çocuklar için 
biyolojik ebeveynlerini aramaları büyük bir 
cesaret gerektirir; çünkü onlar neden terk edilmiş 
olduklarını bilemezler” anlamını D seçeneğinde 
verilen “search for” (aramak) verebilir. Doğru 
yanıt D seçeneğidir.

Seçenekler;

A) run up : (biriktirmek, artırmak, yüseltmek) 
to make or become greater or 
larger

B) look out : (dikkat etmek) to be watchful or 
careful; take care 

C) confess to : (itiraf etmek) to disclose 
(something damaging or 
inconvenient to oneself); admit 

D) search for : (araştırmak, aramak) to make a 
thorough examination of; look 
over carefully in order to find 
something; explore 

E) put back : (yerine koymak) to return to its 
proper place

Cevap D
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7. Açıklamalı çözüm:

Cümleye “Dünya her yıl 2 milyar ton çöpü atar 

ve çöp yığınları Çin ve Hindistan gibi ülkelerde 

hızla artıyor” anlamını B seçeneğinde geçen 

“throw away” (atmak) verebilir. Doğru yanıt B 

seçeneğidir.

Seçenekler; 

A) breaks down : (çökmek, yıkılmak) to cause 

to collapse; destroy; to have 

a physical or mental collapse

B) throws away : (atmak, çöpe atmak) to get 

rid of as useless; to waste or 

use in a foolish way

C) winds up : (tamamlamak, bitirmek) to 

come or bring to a finish; end

D) puts off : (ertelemek) to delay; 

postpone

E) drives into : (çarpmak) to rush, dash, or 

advance violently against an 

obstruction

Cevap B

8. Açıklamalı çözüm:

Cümleye “Hastanelerde sterilizasyon; cerrahi 

aletlerin üstünde buğu birikmesini önlemek için 15 

ila 30 dakikalık kuruma zamanı ile malzemelerin 

basınçlı sıcak su buharına maruz bırakıldığı 

otoklavda yapılır” anlamını A seçeneğinde 

verilmiş olan “building up” (birikmek, toplanmak) 

verebilir. Doğru yanıt A seçeneğidir.,
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Seçenekler;

A) build up : (birikmek, yığılmak) to develop or 
increase in stages or by degrees, 
to accumulate or collect

B) keep off : (uzak durmak) to stay away from

C) make out : (seçebilmek, ayırt etmek) to 
discern or see, especially with 
difficulty

D) move off : (uzaklaşmaya başlamak) to 
begin moving away

E) set out : (başlamak, işe koyulmak) to 
begin an earnest attempt; 
undertake; to start a journey

Cevap A

9. Açıklamalı çözüm:

Cümleye “1475 yılında İngiltere’de ilk satranç 
kitabının basımını müteakiben, oyun özellikle 
oyunun kuralları değiştikten sonra Avrupa’da 
daha modern bir şekle kavuştu” anlamını C 
seçeneğinde geçen “took on” (şeklini almak) 
verebilir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

Seçenekler;

A) set off : (fitillemek, ayrı koymak) to 
give rise to; cause to ocur, 
to cause to explode, to make 
suddenly or demonstrably 
angry

B) pay back : (geri vermek) to give back (to 
someone something that one 
has borrowed)

C) take on : (almak, üstüne almak) to 
acquire (an appearance, for 
example) as or as if one’s 
own

D) come across : (rast gelmek) to meet or find 
by chance

E) rule out : (bir olasılığı yok saymak) to 
prevent; preclude, to remove 
from consideration; exclude

Cevap C
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10. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümle “ABD’deki temel 

sağlık hizmet doktorlarındaki hâlihazırdaki 

eksiklik, hiçbir sigorta ile telafi edilemeyecek 

bir sağlık bakım eksikliğine neden olmaktadır ” 

anlamındadır. Cümleye bu anlamı verecek sözcük 

“make up for” (telafi etmek) olur. Bu nedenle 

doğru yanıt C seçeneğidir.

Seçenekler;

A) wipe out : (yok etmek, temizlemek, 

bozmak) to destroy or be 

destroyed completely

B) take over  : (devralmak, teslim 

almak) to assume 

control, management, or 

responsibility, to assume the 

control or management of or 

the responsibility for

C) make up for  : (telafi etmek) compensate 

for, redress, make amends 

for, atone for, offset, expiate, 

requite, make reparation for, 

make recompense for 

D) put off : (ertelemek) to switch off (a light 

etc)to delay; to postpone, to 

cancel an arranged meeting 

etc. with (a person)

E) keep out : (girmesine izin vermemek) not 

to (allow to) enter 

Cevap C


