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Vocabulary

ANSWERS

1. Açıklamalı çözüm:

“Teröristlerin, kendilerini finanse eden 

bölgelerden istedikleri ülkeye paralarını götürmek 

için kullandıkları yöntemler suç örgütlerinin 

uyguladıklarıyla aynıdır.” Cümleye bu anlamı 

verecek olan sözcük “methods” (yöntemler) olur.

Diğer seçenekler:

A) regulations = düzenlemeler

B) methods = yöntemler

C) provisions = tedarikler / hükümler, koşullar

D) laws = yasalar

E) admissions = kabuller, girişler

Cevap B

2. Açıklamalı çözüm:

“Diğer bir parasal skandalın arifesinde baş 

muhasebeci istifasını direktöre verdi.” Cümleye 

bu anlamı verecek olan sözcük “resignation” 

(istifa) olur.

Seçenekler:

A) retirement = emeklilik

B) redundancy = gereksizlik, ihtiyaç fazlalığı

C) promotion = terfi, yükselme

E) vacancy = boş pozisyon

Cevap D
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3. Açıklamalı çözüm:

Soruda verilen cümlede anlatılmak istenen 

“Yeni işçi pek çok diğer işçiyle yakın işbirliği 
içinde çalışacağından, uygun kişiliğe sahip 

birisini seçtiğinizden emin olun” olduğuna göre, 

cümleyi anlamca en doğru tamamlayacak sözcük 

“collaboration” = “işbirliği” olur. Doğru seçenek 

E olacaktır.

Diğer seçenekler:

A) uniformity (n) = düzenlilik, tek biçim olma 

durumu

B) discretion (n) = yetki, salahiyet, inisiyatif

C) suspicion (n) = şüphe

D) productivity (n) = verimlilik, üretkenlik

Cevap E

4. Açıklamalı çözüm:

Cümlenin anlamı “Tan ağarması, solar rüzgarların 

Yerküre’nin atmosferindeki gazlarla etkileşimi 

sonucu ortaya çıkar” olduğundan, bu anlamı 

cümleye verecek seçenek B (interaction = 
etkileşim) olur.

Diğer seçenekler:

A) intersection (n) = kesişim

C) completion (n) = tamamlama, bütünleme

D) distraction (n) = saptırma, dikkatini dağıtma, 

sapma

E) perception (n) = algı

Cevap B
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5. Açıklamalı çözüm:

Cümlenin anlamı “Son yıllarda üretimdeki 

düşüş eğilimi hakkındaki yorumunun tek yorum 

olmadığını hatırlamaya değer” olduğuna 

göre, bu anlamı cümleye verecek seçenek A 

(interpretation = yorum) olur.

Diğer seçenekler:

B) discretion (n) = yetki, inisiyatif

C) departure (n) = ayrılış, çıkış, hareket

D) intention (n) = eğilim, niyet

E) compliance (n) = uyum, itaat

Cevap A

6. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı 

“1990’larda Belçika Hükümeti, ona yeteneksizlik 

ve yozlaşmayla ün saldırarak kirleten pek çok 

skandala karıştı” olur. Cümleye bu anlamı verecek 

sözcük “corruption” (yozlaşma) olmalıdır. Bu 

nedenle doğru yanıt C seçeneğidir.

A) participation = (taking part in) katılım

B) despair = (a state in which everything 

seems wrong or will turn out 

badly) ümitsizlik

D) dislike = (loathe) sevmeme, 

hoşlanmama

E) certainty = (the state of being certain) 

kesinlik

Cevap C
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7. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “O 

gerçekte çok güzel bir vazo fakat kulpundaki bir 

hata yüzünden belirgin bir şekilde kusurluydu” 

olmalıdır. Cümleye bu anlamı verecek sözcük 

“defect” (kusur, hata) olmalıdır. Bu nedenle 

doğru E yanıt seçeneğidir. Seçenekler;

A) diversion = (deviation, the act of 

diverting) sapma, yolunu 

değiştirme

B) attribute = (a characteristic, a quality 

inherent in) özellik, nitelik

C) distinction = (differentiation, a 

distinguishing factor) fark, 

üstünlük

D) preservation = (the activity of protecting stg. 

from loss or danger) saklama, 

koruma

Cevap E

8. Açıklamalı çözüm:

Soruda verilen cümlenin anlamı “Bugün, on yıllık 

yıkıcı bir savaş ve izolasyon döneminden sonra, 

Irak ekonomisini yeniden yapılandırma ….. ile 

karşı karşıyadır” olduğuna göre, bu cümleden, 

Irak’ın “ekonomisini yeniden yapılandırma 
görevi” ile karşı karşıya olduğu sonucunu 

çıkarabiliriz. Bu durumda A seçeneğindeki “task” 

(görev, vazife) sözcüğü doğru yanıt olacaktır.

Diğer seçenekler:

B) jeopardy = (risk, danger) riziko, risk, 

tehlike

C) effort = (enterprise, force, attempt) 

çaba, girişim, gayret 

D) failure = (breakdown, defeat, loss) 

başarısızlık 

E) achievement = (success, accomplishment) 

başarı

Cevap A
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9. Açıklamalı çözüm:

Verilen cümlenin anlamı “Fotoğraf yarışmasını 

kazanmanın dolaylı bir …… daha çok iş teklifinin 

olmasıydı” olduğuna göre, bu ifadeyi en anlamlı 

şekilde B seçeneğindeki “benefit” (fayda, 

yarar, çıkar) sözcüğü tamamlayacaktır. Diğer 

seçenekler:

A)  response = (reply, answer, feedback) 

yanıt, karşılık, cevap

C) appreciation = (acclamation, admiration, 

assessment, praise) övgü, 

takdir, değer

D)  disposition = (character, nature, spirit) 

karakter, huy, mizaç

E)  achievement = (success, accomplishment) 

başarı

Cevap B

10. Açıklamalı çözüm:

İsim türünden bir sözcüğü bulmamız istenen bu 

sorunun soru kökünde verilen cümlede anlatılmak 

istenen “Araştırma hayvanlarının çoğaltılması ile 

ilgili kanunlar, tıp araştırtmalarının …….. zararına 

olacak duruma dönüşebilirdi” olduğuna göre, 

cümleyi anlamca doğru tamamlayacak sözcük 

C seçeneğindeki “detriment” (zarar, hasar) 

olacaktır.

Diğer seçenekler:

A) admission = (acceptance, 

acknowledgement, access, 

entry) kabul, giriş

B) preference = (choice, selection, liking) tercih, 

seçim

D) cohesion = (consistency, lucidity) tutarlılık, 

istikrar, uyum, açıklık

E) exclusion = (prohibition, expulsion, 

rejection) dışlama, hariç tutma, 

yasaklama

Cevap C


