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Vocabulary

ANSWERS

1. Açıklamalı çözüm:

“Kalkış saatini bilmiyorum, ancak İstanbul 
uçağının çoktan kalktığını biliyorum.” Cümleye bu 
anlamı verecek olan sözcük “departure” (kalkış, 
ayrılış) olmalıdır.

Seçenekler;

A) purchase = alış, satın alma

B) customs = gümrük

C) accommodation = barınma

D) reference = referans, ilgi, atıf, başvuru
Cevap E

2. Açıklamalı çözüm:

Cümlede enerji tüketimindeki artıştan söz 
edilmektedir. Cümlede boşluktan sonra gelen 
bölümde enerji “tüketimindeki” artış nedeniyle 
dünyada kullanılan katı yakıtların kullanımında bir 
azalma olduğuna işaret edilmektedir. Cümlenin 
anlamı “Enerji …… -deki artış dünyanın kullanması 
gereken katı yakıt miktarında bir azalmaya neden 
olmuştur” olduğuna göre bu ifadeyi anlamca en 
iyi E seçeneğindeki “consumption” (tüketim) 
sözcüğü tamamlar.

Diğer seçenekler:

A) redundancy = gereksinim fazlası

B) suitability = uyumluluk, uygunluk

C) efficiency = etki, yeterlik

D) conformity = uyum, uygunluk
Cevap E

3. Açıklamalı çözüm:

“Köprü yapım mühendislerinin karşılaştıkları 
problemler arasında en ciddi olanları bakım ve 
onarımdır.” Cümleye bu anlamı verecek olan 
sözcük “maintenance” (bakım) olmalıdır.

Diğer seçenekler;

A) improvement (n) = gelişme, ilerleme

B) reevaluation (n) = yeniden değerlendirme

C) determination (n) = kararlılık, azim

D) distinction (n) = ayrım, fark
Cevap E
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4. Açıklamalı çözüm:

Bu cümlede Amerika’nın tarihi yapılarının ahşap 

olduklarından nem ve böceklerden “hasar” 

görmeye müsait olduğu söylenmektedir: 

“America’s historical buildings .... subject to 

damage from moisture and insects” Doğru 

seçenek C (damage) olur.

Diğer seçenekler:

A) rebuke (n) = azarlama, paylama

B) deficiency (n) = eksiklik, yetersizlik, kusur

D) obsession (n) = saplantı, takıntı

E) frustration (n) = düş kırıklığı, hüsran

Cevap C

5. Açıklamalı çözüm:

“Pek çok zengin ülkede büyük ölçüde mali 

baskılardan dolayı fakir ülkelere yapılan yardımda 

1990’larda genel bir azalma oldu.” Cümleye bu 

anlamı verecek olan sözcük “decline” (azalma) 

olmalıdır.

Seçenekler;

A) consumption (n) = tüketim

C) contingency (n) = olasılık, rastlantı

D) conviction (n) = suçlama, ithaf, kanaat, 

inanç

E) expenditure (n) = masraf, harcama

Cevap B
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6. Açıklamalı çözüm:

“Modern yaşamda tüm çalışanların belirli 

aralıklarla yemek yemesi sosyal bir davranış ve 

uyum olayından başka bir şey değildir.” Cümleye 

bu anlamı verecek olan sözcük “interval” (aralık) 

olmalıdır.

Seçenekler;

A) approach (n) = yaklaşım, yöntem

B) substance (n) = madde, gereç

D) requirement (n) = gereksinim, gereklilik

E) proportion (n) = oran, orantı

Cevap C

7. Açıklamalı çözüm:

Bu soruda verilen cümlenin anlamı “Bir kar 

fırtınasında, çok düşük ısı, kuvvetli rüzgar 

ve boğucu kar yağışının birleşimi genellikle 

öldürücü olur” olduğuna göre, cümleyi anlamca 

doğru tamamlayacak sözcük E seçeneğindeki 

“combination” (birleşim) olur. Diğer seçenekler: 

A) expectation (n) = beklenti

B) determination (n) = azim, kararlılık

C) engagement (n) = söz, randevu; angajman, 

girişim

D) consistence (n) = uyum, istikrar

Cevap E



www.pelikanyayinevi.com.tr

Vocabulary

PRACTICE TEST 6
ANSWERS

8. Açıklamalı çözüm:

Cümlenin ilk bölümündeki “owing to the 

shortages in some building materials and labor 

.... scarcity in some trades...” ifadesinde inşaat 

malzemelerindeki kıtlıktan söz edilmektedir. 

Daha sonra gelen “and” bağlacından dolayı 

ikinci unsurun da buna paralel bir durum ifade 

etmesi gerekir: “bazı iş alanlarındaki işgücü 

azlığı / yetersizliği” gibi. Cümleyi bu doğrultuda 

anlamca doğru tamamlayacak seçenek seçenek 

D “scarcity” (azlık, kıtlık) olur.

Diğer seçenekler:

A) immunity (n) = bağışıklık

B) sincerity (n) = iyi niyet, samimiyet, içtenlik

C) cavity (n) = oyuk, boşluk

E) morality (n) = ahlaklılık, erdem

Cevap D

9. Açıklamalı çözüm:

Cümlenin anlamı “Eğer, bir etkinlik alanında kâr 

düzeyi düşerse, girişimciler kaynaklarını daha 

yüksek kazançlı olan endüstriye taşıyabilirler” 

olacaktır. Cümleye bu anlamı verecek olan sözcük 

“level” (düzey / seviye) olmalıdır.

Diğer seçenekler;

A) phase (n) = safha, evre

B) liability (n) = sorumluluk, yükümlülük, 

mesuliyet

D) supply (n) = gereç, malzeme

E) policy (n) = politika, yöntem

Cevap C
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10. Açıklamalı çözüm:

Bu cümlede anlatılmak istenen “Hükümet 

tarafından resmi onay verildiğine göre, proje ekibi 

oluşturulabilir” olduğuna göre, cümleyi anlamca 

en doğru tamamlayacak sözcük “approval” = 

“onay” olur. Doğru seçenek A olacaktır.

Diğer seçenekler:

B) apprehension (n) = anlayış; korku, endişe

C) reference (n) = referans, başvuru, atıf, 
ilgi

D) expression (n) = ifade

E) determination (n) = kararlılık, azim

Cevap A


