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Vocabulary

ANSWERS

1. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde yer alan ifadede “Sağırlık ve görme 
zayıflığı yaşlılığın …… arasındadır” deniliyor. 
Boşluğa gelecek sözcüğü bulabilmek için, sağırlık 
ve görme zayıflığının yaşlılığın “neleri” arasında 
olduğu sorusuna yanıt aramak gerekir. Bu 
açıklama ışığında cümleyi anlamca doğru olarak 
tamamlayacak sözcüğün B seçeneğinde verilen 
“infirmities” (hastalık, zayıflık, sakatlık) sözcüğü 
olduğu açıkça görülür.

Diğer seçenekler ve anlamları:

A) measure = (action, step, procedure) 
hareket, adım, önlem, 
prosedür

C) objection = (opposition, protest, 
complaint) karşı çıkma, itiraz, 
yakınma

D) pursuit = (chase, quest, search) takip, 
izleme, araştırma

E) controversy = (disagreement, dispute, strife) 
anlaşmazlık, ihtilaf, karmaşa

Cevap B

2. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı 
“İngiltere’de hükümet kaynaklı sağlık uyarılarına 
genel toplumun güvensizliği geçmişte bu tür 
bilgilerin sıklıkla yanlış olduğunun kanıtlanmış 
olmasından kaynaklanır” olmalıdır. Cümleye bu 
anlamı verecek sözcük “mistrust” (güvensizlik) 
olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt C seçeneğidir. 

Seçenekler;

A) approval = (favorable regard, 
commendation) onay

B) inadequacy = (lack of an adequate quantity 
or number) yetersizlik

D) distraction = (an obstacle to attention, 
a diversion that holds the 
attention) çeldirme

E) preference = (a predisposition in favor of 
something) tercih

Cevap C
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3. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Görünüşe 
göre, beynin belirli bir bölgesindeki faaliyet ile 
bireysel mizaç farklılıkları arasında önemli bir 
bağlantı bulunmaktadır” olmalıdır. Cümleye bu 
anlamı verecek sözcük “association” (bağlantı, 
ilişki) olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt A 
seçeneğidir.

Seçenekler;

A) association = (link, tie, bond, relationship) 
bağlantı, ilişki

B) revelation = (communication of 
knowledge to man by a 
divine or supernatural 
agency) vahiy

C) combination = (the act of combining) 
birleşme, birleşim

D) indication = (the act of indicating) 
gösterme, işaret, iz

E) reference = (a short note recognizing 
a source of information or 
of a quoted passage) ilgi, 
referans

Cevap A

4. Açıklamalı çözüm:

İsim türünden sözcükler, kullanıldıkları cümlede 
özne konumunda ya da yüklemin nesnesi 
konumunda kullanılabilirler. Bazen de başka 
bir isimle birlikte, bu soruda olduğu gibi, bir isim 
tamlaması oluştururlar. Bu durumda, soruda 
boşluktan önce gelen “blood” sözcüğünün, 
seçenekler içindeki sözcüklerden hangileri ile 
anlamlı bir isim tamlaması oluşturduğuna bakmak 
yerinde olacaktır. Bu sözcük C seçeneğindeki 
“supply” (kan sağlanması, kan tedariki) sözcüğü 
ve E seçeneğindeki “sample” (kan örneği, kan 
numunesi, kan stoğu) ile anlamlı isim tamlamaları 
oluşturmaktadır. Cümleyi anlamca doğru bir 
şekilde tamamlayacak seçenek ise C olacaktır: 
“Karaciğer kan stokunun çeyreğini hepatik 
arterden alır.” Anlamlarına göre diğer seçenekler:
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A) substance = (essence, element) öz, 
cevher, unsur

B) condition = (situation, position, 
circumstance) durum, hal, 
pozisyon, koşul

D) connection = (affinity, attachment, contact) 
ilişki, bağlantı, temas

E) sample = (example, model, pattern) 
örnek, numune

Cevap C

5. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Gelecekte, 
cerrahlar bugün sadece hayal edebildiğimiz 
tek hücrenin içine gen yerleştirmek veya çocuk 
doğmadan önce kusurları düzeltmek gibi bazı 
ameliyatları yapabilirler” olmalıdır. Cümleye bu 
anlamı verecek sözcük “defects” (kusurlar, 
sakatlıklar) olmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt C 
seçeneğidir.

Seçenekler;

A) incision = (the cutting of or into body tissues 
or organs) kesme, yarma

B) remedy = (a medicine or therapy that cures 
disease or relieve pain) çare, ilaç

C) defect = (a deficiency, the lack of 
something necessary) sakatlıklar, 
kusurlar

D) device = (a technique or means, an 
invention serving a particular 
purpose) aletler

E) force = (the capacity to do work or cause 
physical change, energy or 
strenght) güçler, kuvvetler

Cevap C
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6. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Bulgular 
et yemeyenler arasında daha az kanser vakasına 
rastlandığını göstermektedir” olacaktır. Cümleye 
bu anlamı verecek sözcük “incidence” (vaka) 
olur. Bu durumda doğru yanıt A seçeneğidir. 
Seçenekler;

A) incidence = (event) vaka, olay

B) disturbance = (annoyance) huzursuzluk, 
rahatsızlık

C) decline = (decrease) azalma, gerileme, 
geri çevirme, düşüş, çöküş

D) reversal = (turning in an opposite 
direction) terse dönüş, geri 
dönme

E) replacement = (substitution) yerine koyma, 
yedek

Cevap A

7. Açıklamalı çözüm:

İsim türünden bir sözcüğün sorgulandığı bu soruda 
en önemli ipucu, sözcüğün geleceği boşluktan 
hemen sonra gelen “to” ilgecidir. Bu ilgeçten 
sonra gelen “… certain drugs” ifadesini de birlikte 
dikkate alacak olursak, bu bölümde ilgili yüklem 
ile birlikte anlatılmak istenen ifadenin “belli ilaçlara 
… geliştirmiştir” olduğunu görürüz. Şimdi de bu 
boşluğa seçenekler içinden hangisinin en uygun 
olduğuna bakalım. Seçenekler içinde verilen 
sözcükleri anlamlarına göre irdelediğimizde, 
cümleyi ve de özellikle cümlenin bu bölümünü 
en iyi A seçeneğindeki “resistance” (direnç) 
sözcüğünün tamamlayacağını görürüz. Doğru 
yanıt A seçeneğidir. Cümlenin anlamı “1992 yılında 
dünya çapındaki sıtma salgınında, hastalığın 
bir zamanlar etkili olan belli ilaçlara karşı direnç 
geliştirmiş olduğu gözlemlendi” olacaktır.
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Diğer seçenekler:

B) reserve = (stock, substitute, supply) stok, 
yedek, erzak

C) denial = (contradiction, dismissal, 
refusal) çelişki, dışlama, 
reddetme

D) separation = (break, detachment, 
disconnection) aralanma, 
ayrılma, kopma

E) condition = (case, position, requirement) 
durum, hal, koşul, şart

Cevap A

8. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlede “Millerce mesafe 

içindeki tek okuldu ve bu yüzden ……… daki 

bütün çocuklar aynı okula gidiyordu” deniliyor. Bu 

cümleyi anlamca doğru tamamlayacak sözcük 

“neighborhood” (mahalle, civar, bölge) olur.

Diğer seçenekler;

A) situation = durum, vaziyet, hal

B) property = mal, mülk

C) department = bölüm, departman

E) circumstance = durum, hal, vaziyet, koşul

Cevap D

9. Açıklamalı çözüm:

“Hititlerin dini Güneş tanrıçası ve fırtına tanrısına 

tapmaya dayanırdı.” Cümleye bu anlamı verecek 

olan sözcük “worship” (tapma, tapınma) 

olmalıdır.

Seçenekler;

A) wonder = mucize, harika

B) invention = icat

C) survival = yaşamını sürdürme, idame, sağ 

kalma

E) display = gösteri

Cevap D
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10. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde yer alan “Bütün ergenlerin 

…………. vardır; mesele onlara bunu en iyi 

şekilde kullanmayı öğretmektir” anlamındaki 

cümleyi anlamca doğru bir şekilde “potential” 

(potansiyel) sözcüğü tamamlar. Doğru yanıt C 

olur.

Diğer seçenekler;

A) preference = tercih, seçim

B) compulsion = zorlama, tazyik, baskı

D) destiny = kader, alınyazısı

E) significance = önem, anlam

Cevap C


