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Vocabulary

ANSWERS

1. Açıklamalı çözüm:

Cümleye “Kış boyunca (süresince) faiz 
oranları gayet durgundu ama şu anda yeniden 
dalgalanmaya başladı” anlamını A seçeneğinde 
geçen “fluctuate” (dalgalanmak) verebilir. Doğru 
yanıt A seçeneğidir.

Diğer seçenekler; 

B) exchange : (to give in return for something 
received; trade) değiş tokuş 
yapmak

C) invest  : (to put money, energy, effort into 
stg) yatırım yapmak

D) incline : (to deviate from the horizontal or 
vertical) meyletmek

E) intensify : (to make intense or more 
intense) şiddetini arttırmak

Cevap A

2. Açıklamalı çözüm:

Cümleye “Kevin, motor sorunu yaşadığında 
ve yarıştan çekilmek zorunda kaldığında 
çölde yalnızca 20 mil yol almıştı” anlamını E 
seçeneğinde geçen “withdraw” (geri çekilmek, 
bırakmak)” verebilir. Doğru yanıt E seçeneğidir.

Diğer seçenekler;

A) treat : to act or behave in a specified 
manner toward (davranmak)

B) detour : to go or cause to go by a 
roundabout way (dolambaçlı yoldan 
gitmek)

C) deviate : to turn aside from a course or 
way  (sapmak)

D) defeat : to win victory over (yenmek)

Cevap E
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3. Açıklamalı çözüm:

Cümlede “… kendi haline bırakılan bir çocuğun 
kendi cisimleriyle tehlikeli işlere girişebileceği…” 
söz konusu edilmektedir. Cümleye bu anlamı 
verecek sözcük “embark” (girişmek) olmalıdır. 
Öyleyse doğru yanıt C olur. 

Diğer seçenekler:

A) assert : iddia etmek

B) entice : cezp etmek

D) reproach : azarlamak

E) reduce : azaltmak 

Cevap C

4. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlede “Bilgisayar ve 
bununla ilgili bütün mamullerin piyasası son 
yıllarda hızla ………” deniliyor. Bu cümleyi 
anlamca doğru tamamlayacak sözcük “expand” 
(genişlemek, büyümek) olur.

Diğer seçenekler;

A) reach : ulaşmak

C) explore : keşfetmek, bulmak

D) exceed : aşmak, ötesine geçmek, sınırları 
aşmak

E) disturb : rahatsız etmek, sıkıntı vermek

Cevap B

5. Açıklamalı çözüm:

Bu soruda fiil türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Eski bir 
İngiliz kolonisi olan Bermuda’ya 1968’de yeni bir 
anayasa ile dış ilişkiler, savunma ve iç güvenlik 
dışında otonomi verildi” olur. Cümleye bu anlamı 
verecek sözcük “granted” (bahşetmek, vermek) 
olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt D seçeneğidir.

A) leased = (let for money) kiralamak

B) exploited = (to make use of) kullanmak

C) appropriated = (confiscate) el koymak

E) abolished = (do away with, abrogate, 
annul) kaldırmak

Cevap D
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6. Açıklamalı çözüm:

Soruda cümleyi tamamlayacak doğru fiili 
seçenekler içinden bulmamız istenmektedir. 
Soruda verilen cümlenin anlamı “Fransız hukuku, 
Fransa’da satılan bütün gıda mamullerinin 
üzerinde Fransızca olarak muhteviyat listesinin 
bulundurulmasını …..” olduğuna göre, cümleyi 
anlamca en uygun A seçeneğindeki “stipulate” 
(şart koşmak) tamamlar.

Diğer seçenekler: 

B) dominate = (control, govern, direct, rule) 
hükmetmek, yönetmek, çekip 
çevirmek

C) suspend = (adjourn, cease, defer, delay) 
askıya almak, ertelemek

D) confide = (admit, confess, disclose) kabul 
etmek, itiraf etmek, ifşa etmek

E) treat = (handle, manage; give, provide) 
ele almak, uğraşmak, muamele 
etmek

Cevap A

7. Açıklamalı çözüm:

Sorudaki cümlede boş bırakılan yere fiil türünden 
bir sözcük gelecektir. Verilen cümlenin anlamı 
“Bilişim sistemlerinin düzgün çalışabilmesi için, 
teknolojiyi duruma …… gerekir” olduğuna göre, 
cümleyi en anlamlı şekilde tamamlayacak fiil B 
seçeneğindeki “adjust” (ayarlamak, uydurmak) 
olacaktır.

Diğer seçenekler:

A) convince = (persuade, assure) ikna etmek, 
temin etmek

C) reduce = (curtail, cut, decrease, diminish) 
azaltmak, indirgemek, eksiltmek

D) sustain = (keep, maintain, contain) 
sürdürmek, devam ettirmek, 
korumak

E) explain = (clarify, clear up, describe) 
açıklamak, tarif etmek

Cevap B
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8. Açıklamalı çözüm:

“ABD’deki iki büyük parti kendilerini ülkenin 
ekonomik sorunlarına çözüm olacak büyük, köklü, 
farklı yaklaşımlara adadılar.” Burada kullanılması 
gereken sözcük “committed” (adamak) olmalıdır. 
Kelime sorularını çözerken söz konusu kelimeden 
önce ve sonra kullanılan edatlara dikkat etmek 
gereklidir. Bu soruda ipucu olarak kullanılabilecek 
edat boşluktan sonra gelen “to” edatıdır. Bu 
edat seçenekler arasında yer alan “obsessed” 
ve “imply” sözcüklerinden sonra kullanılmaz. 
Dolayısıyla B ve D seçeneklerini soru kökünün 
anlamına bakmadan elemek mümkündür. 

Diğer seçenekler;

A) refer (v) = gönderimde bulunmak, 
değinmek

B) obsess (v) = saplantılı, takıntılı

D) imply (v) = ima etmek

E) require(v) = anlamına gelmek, gerektirmek

Cevap C

9. Açıklamalı çözüm:

“Son ekonomik rakamlar ülkenin yavaş yavaş 
krizden çıktığını gösteriyor.” Cümleye bu anlamı 
verecek olan sözcük “imply” (göstermek, 
işaret etmek) olmalıdır. Ayrıca boşluktan sonra 
görüldüğü gibi that ile başlayan bir isim cümleciği 
gelmektedir. Bu da boşluğa gelmesi gereken 
fiilin bu türden bir isim yan cümleciği alan bir fiil 
olmasını gerektirir. Diğer seçenekler; 

A) commit (v) = kendini vermek, adamak, 
bağlanmak

C) hide (v) = saklamak, gizlemek

D) evolve (v) = evrim geçirmek

E) invoke (v) = istemek, dilemek 

Cevap B
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10. Açıklamalı çözüm:

“1950’lerden beri Avrupa ve Amerika’da modern 
dans devingen bir yaratıcılık sürecini takip 
etmiştir.” Cümleye bu anlamı “follow” (takip 
etmek) sözcüğü verir. Diğer seçenekler; 

A) cast (v) = atmak, değiştirmek

B) explore (v) = öğrenmek, keşfetmek 

C) constitute (v) = meydana getirmek, 
oluşturmak

D) relax (v) = rahatlamak 

Cevap E


