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Vocabulary

ANSWERS

1. Açıklamalı çözüm:

“Enerji üretmek için baraj kullanılması komşu 
ülkeyle olan anlaşmayı ihlal etmeyecek ancak 
nehrin yolunu değiştirmek bu anlaşmayı ihlal 
edecekti.” Cümleye bu anlamı verecek olan 
sözcük “violate” (ihlal etmek / bozmak) olur. 
Seçenekler: 

A) intimidate (v) = korkutmak

B) betray (v) = ihanet etmek

D) convert (v) = değiştirmek

E) fetch (v) = alıp getirmek

Cevap C

2. Açıklamalı çözüm:

“Amerikan Anayasası, vatandaşları korumak 
amacıyla tasarlanmış çeşitli kısıtlamalarla aslında 
suçluları koruyor olabilir.” Cümleye bu anlamı 
verecek olan sözcük “designed” (tasarlanmış) 
olur.

Seçenekler:

A) discovered (v) = keşfedilmiş

B) complained (v) = şikayet edilmiş

C) persuaded (v) = ikna edilmiş

E) displayed(v) = gösterilmiş

Cevap D

3. Açıklamalı çözüm:

Cümlenin anlamı “Her yıl, otomobiller ve fabrikalar 
tarafından büyük miktarlarda karbon monoksit 
atmosfere yayılmaktadır” olduğuna göre, boş 
bırakılan yerde kullanılacak sözcük “emit” 
(göndermek, yaymak, salmak) olmalıdır. Diğer 
seçenekler:

A) absorb (v) = emmek

B) repulse (v) = püskürtmek, geri itmek

D) compel (v) = zorlamak, bastırmak

E) exchange (v) = takas etmek, değişmek

Cevap C
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4. Açıklamalı çözüm:

“John Kennedy’nin başkanlığının son aylarına yeni 
bir bakış gösteriyor ki ikinci bir Kennedy dönemi 
Küba ile yakınlaşma yaratabilirdi.” Cümleye 
bu anlamı verecek olan sözcük “indicate” 
(göstermek) olmalıdır.

Seçenekler;

A) promise (v) = söz vermek

B) describe (v) = tarif etmek

C) inflict (v) = ceza, acı vermek

E) involve (v) = içermek

Cevap D

5. Açıklamalı çözüm:

Bu cümlede anlatılmak istenen “Başbakanları 
geçen yıl daha saldırgan hareket edebildi çünkü 
hükümet içerisinde gücünü sağlamlaştırmıştı” 
olduğuna göre, cümleyi anlamca en doğru 
tamamlayacak sözcük “consolidated” = 
“sağlamlaştırdı / pekiştirdi” olur. Doğru seçenek B 
olacaktır.

Diğer seçenekler: 

A) recommend (v) = tavsiye etmek

C) reduce (v) = azaltmak, indirgemek

D) impair (v) = sakatlamak, zedelemek, 
engellemek

E) compel (v) = zorlamak, baskı yapmak

Cevap B

6. Açıklamalı çözüm:

“Avrupa’nın pamuk çiftçilerine yaptığı para 
yardımı, zengin ülkelerin para yardımlarının 
fakir ülkelere verdiği zararın dikkate değer bir 
örneğidir.” Cümleye bu anlamı verecek olan 
sözcük “inflict” (zarar / acı vermek) olmalıdır.

Seçenekler;

A) enforce (v) = uygulamak, tatbik etmek

B) provide (v) = sağlamak, temin etmek 

C) exceed (v) = aşmak, geçmek

E) employ (v) = kullanmak, istihdam etmek

Cevap D
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7. Açıklamalı çözüm:

Bu cümlede anlatılmak istenen, “İneklerdeki 
ölümcül beyin hastalığının (BSE) kontrolü için 
Kanada’da araştırma başlatılmıştır, fakat ABD 
riskin boyutunu ölçebilmek için hali hazırda yeterli 
sayıda büyükbaş hayvanı test etmekte olduğunu 
iddia etmektedir” olduğuna göre, boş bırakılan 
yere gelmesi uygun olacak sözcük “assess” 
(ölçmek, değerlendirmek) olacaktır. Doğru yanıt C 
olur. Diğer seçenekler:

A) assert (v) = iddia etmek

B) exceed (v) = aşmak, sınırı aşmak

D) discourage (v) = cesaretini kırmak, 
caydırmak

E) consult (v) = danışmak

Cevap C

8. Açıklamalı çözüm:

“Bir hava taşıtında iniş ve kalkış sırasında 
yolcuların acil bir durumda kendilerini karanlığa 
alıştırabilmeleri için kabin ışıkları karartılır.” 
Cümleye bu anlamı verecek olan sözcük 
“accustom” (alışmak, alıştırmak) olmalıdır. 

Seçenekler;

A) modify = ayarlamak, modifiye etmek

B) associate = bağlantı kurmak

D) relate = ilişkilendirmek

E) resume = başlamak

Cevap C

9. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde bir soru cümlesi verilmiş ve bu soru 
cümlesinde “Kardeşleri farklı bir şekilde etkileyen 
ve onların başarısını ya da başarısızlığını 
……… yardımcı olan bazı şeyler nelerdir?” 
denilmiştir. Bu ifadeyi anlamca doğru bir şekilde 
seçenekler içinden B seçeneğindeki “determine” 
(belirlemek, kestirmek) sözcüğü tamamlar. 
Cümlenin bütün olarak anlamı “Kardeşleri farklı 
bir şekilde etkileyen ve onların başarısını ya da 
başarısızlığını belirlemeye yardımcı olan bazı 
şeyler nelerdir?” olur. 
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Diğer seçenekler:

A)  pursue = (follow, chase, go after, track) 
izlemek, takip etmek, peşinden 
gitmek

C) recognize = (remember, perceive, realize, 
accept) tanımak, kabul etmek, 
hatırlamak

D) reinstate = (replace in a former position, 
restore) eski haline koymak, 
eski haline getirmek

E)  recreate = (reproduce, duplicate) 
çoğaltmak, kopyalamak

Cevap B

10. Açıklamalı çözüm:

Soruda boşluğa gelmesi gereken fiil türünden 
sözcüğü seçenekler içinden bulmamız 
istenmektedir. Soruda verilen cümlenin anlamı 
“Amerika’nın eylemlerine İngiltere’nin tevcih 
ettiği saygınlık Amerika için herhangi bir askeri 
yardımdan çok daha fazla değerlidir” olur. Cümleyi 
anlamlı bir şekilde tamamlamak üzere boşluğa E 
seçeneğindeki “confer” (tevcih etmek, vermek, 
sunmak) gelmelidir. Bu cümlede boşluktan sonra 
“on” ilgeci geldiğine göre, boşluğa gelmesi 
gereken fiil bu ilgeçle takip edilen bir fiil olmalıdır. 
Seçenekler arasında yalnızca E seçeneğinde 
geçen “confer” eyleminden sonra “on” edatı 
gelebilir. 

A) transmit = (convey) aktarmak

B) proclaim = (declare) ilan etmek

C) distribute = (to divide and dispense in 
portions) dağıtmak

D) commission = (to grant a commission to) 
ayarlamak, düzenlemek

Cevap E


