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Vocabulary

ANSWERS

1. Açıklamalı çözüm:

“Neredeyse dünya ülkelerinin yarısı idam cezasını 
yasal olarak ya da uygulamada kaldırmıştır ....” 
Cümleyi anlamca doğru tamamlayacak sözcük 
“abolished” (kaldırdı, iptal etti) olacaktır. 

Diğer seçenekler:

A) accuse (v) = suçlamak

C) execute (v) = icra etmek; infaz etmek

D) entail (v) = gerektirmek

E) frustrate (v) = hayal kırıklığı yaratmak

Cevap B

2. Açıklamalı çözüm: 

“Fiziki açıdan konuşulduğunda, Pasifik Havzası 
sadece Pasifik sahiline sınırı olan ülkeleri değil, 
aynı zamanda okyanusa dağılmış Pasifik ada 
uluslarını da kapsar.” Cümledeki boşluğa gelmesi 
gereken sözcük “scattered” (dağılmış) olur. 
Doğru yanıt A olacaktır. Diğer seçenekler:

B) base (v) = oturtmak, dayandırmak

C) graft (v) = aşılamak, nüfuzunu kendi 
yararına kullanmak

D) adopt (v) = benimsemek, üzerine almak

E) expand (v) = genişletmek

Cevap A

3. Açıklamalı çözüm:

“Bizim yarışımız müşterilerimize hem stratejide 
hem de uygulamada doğru kararları aldıracak en 
iyi danışmanlığı ve desteği sağlamaktır.” Cümleye 
bu anlamı verecek olan sözcük “provide” 
(sağlamak) olmalıdır. Seçenekler;

A) expand (v) = genişletmek, büyütmek

B) consult (v) = danışmak, başvurmak

C) improve (v) = ilerlemek, iyiye götürmek

E) respect (v) = saygı duymak

Cevap D
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4. Açıklamalı çözüm:

“O güzellikler ve fikirlerle dolu, önemli büyük 
soruları ortaya atan ve cevaplamaya çalışan ve 
insanın muktedir olduğu en etkin katılımı talep 
eden bir kitaptı.” Cümleye bu anlamı verecek 
olan sözcük “raise” (ortaya atmak) olmalıdır. 
Seçenekler;

B) attain (v) = varmak, ulaşmak

C) cast (v) = atmak, fırlatmak, dağıtmak

D) allude (v) = ima etmek, kastetmek, 
dokundurmak

E) accomplish (v) = başarmak, başarıyla 
bitirmek

Cevap A

5. Açıklamalı çözüm:

Bu cümlede Tuna nehrinin Almanya’dan doğduğu 
ve Orta Avrupa boyunca Karadeniz’e doğru aktığı 
anlatılmıştır: “Tuna nehri Almanya’dan doğar ve 
orta Avrupa boyunca Karadeniz’e akar.” Doğru 
seçenek C (flows) olur. Diğer seçenekler: 

A) cruises (v) = yolculuk yapar

B) spreads (v) = yayılır, dağılır

D) conducts (v) = iletir; yönetir

E) covers (v) = örter, kapatır, kaplar

Cevap C

6. Açıklamalı çözüm:

“Eğer bu işi istiyorsan, başvurunu çabuk 
yapmalısın, başvuruların son teslim edilme günü 
Cuma günüdür.” Cümleye bu anlamı verecek 
olan sözcük “submit” (teslim etmek) olmalıdır. 
Seçenekler;

A) reverse (v) = geri götürmek, kararı tersine 
çevirmek

B) withhold (v) = esirgemek, vermemek

C) enforce (v) = yasayı, kuralı yürürlüğe 
koymak

E) commit (v) = yasadışı, kötü bir şeyi yapmak 
/ adamak, işlemek, icra etmek

Cevap D
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7. Açıklamalı çözüm:

Bu cümlede boş bırakılan yerden sonra gelen 

“between” ilgeci önemli bir ipucu oluşturmaktadır. 

Demek oluyor ki, bu ilgeç bir fiile bağımlı olarak 

burada kullanılıyor ve iki nesne / olay arasında 

mukayese yapmamızı sağlıyor. Bu açıklamaya 

uygun düşen fiil C seçeneğindeki “distinguish” 
(ayırt etmek / seçmek) olur: “...distinguish 
sharply between innate and acquired 
behavior...” = “... doğuştan gelen davranışla 

sonradan edinilen davranışı birbirinden ayırt 

etmek...” 

Diğer seçenekler: 

A) exclude (v) = hariç tutmak, dışlamak

B) separate (v) = ayırmak

D) refer (v) = atfetmek, gönderme yapmak

E) assess (v) = değerlendirmek

Cevap C

8. Açıklamalı çözüm:

“Bakteri, önceki öldürücü ilaçlara karşı gözle 

görülür şekilde bağışıklık edinme kapasitesine 

sahiptir.” Cümleye bu anlamı verecek olan sözcük 

“acquiring” (edinme) olmalıdır. Diğer seçenekler;

B) denouncing (v) = kınama, eleştirme

C) deceiving (v) = aldatma, kandırma

D) repudiating (v) = reddetme

E) expanding (v) = genişleme

Cevap A
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9. Açıklamalı çözüm:

Bu soruda verilen cümlenin anlamı “Japonya, 

genellikle ulusal savunmaya yönelik sanayisini 

yabancıların sahip olduğu şirketlerden tamamen 

ayrı tutan bir ülke örneği olarak gösterilir” 
olduğuna göre, cümleyi anlamca doğru 

tamamlayacak sözcük E seçeneğindeki “cite” 

(örnek göstermek; bahsetmek) olur. Diğer 

seçenekler:

A) deduce (v) = sonuca varmak, sonuç 

çıkarmak

B) delay (v) = geciktirmek, ertelemek

C) deceive (v) = kandırmak, aldatmak

D) withdraw (v) = geri çekmek, çekilmek, 

çekmek

Cevap E

10. Açıklamalı çözüm:

Bu soruda verilen cümlenin anlamı “Mahkemedeki 

genel kanı tanıkların çoğunun davaya doğrudan 

etki edecek bilgileri sakladığı yönündeydi” olur. 

Bu durumda, boşluğa gelmesi gereken sözcük B 

seçeneğindeki “withhold” (saklamak, vermemek, 

esirgemek, alıkoymak) olur. Diğer seçenekler:

A) express (v) = ifade etmek, belirtmek

C) avoid (v) = sakınmak, kaçınmak

D) disrupt (v) = dağıtmak, bozmak, bölmek

E) decline (v) = geri çevirmek; azalmak, 

düşmek

Cevap B


