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ANSWERS

1. Açıklamalı çözüm:

Bu soruda doğru yanıtı bulmamıza yardımcı 

olacak yapısal bir ipucu olmadığından, anlamdan 

sonuca gitmeye çalışacağız. Soruda verilen 

cümlenin anlamı “İdam cezasının kaldırılması 
yaygın anlaşmazlıklara neden oldu” olur. Cümleyi 

anlamlı bir şekilde tamamlamak üzere boşluğa C 

seçeneğindeki “abolition” (kaldırmak) gelmelidir. 

Diğer seçenekler:

A) consultation = (a conference with usu. 

someone important) görüş 

alışverişi, danışma

B) contest = (a competition) yarışma

C) abolition = (annulment, the act of 

doing away with) kaldırma, 

yürürlükten kaldırma

D) distinction = (the act of distinguishing, 

differenciation) ayrım, fark

E) confiscation = (seizure by the government, 

expropriation) el koyma, 

kamulaştırma, haciz

Cevap C

2. Açıklamalı çözüm:

Soruda verilen cümlenin anlamı “Gelişmiş 

ülkelerde bile kadınlara karşı ücret ve iş ayrımı 

yapıldığını görmek olağandışı değildir” olduğuna 

göre, cümleyi anlamca doğru tamamlayacak 

sözcük C seçeneğindeki “discrimination” 
(ayrım, ayrımcılık) olacaktır. Diğer seçenekler:

A) separation = (detachment, disconnection, 

break) ayrılma, ayrılık, kopma

B) difference = (contrast, controversy, 

deviation) fark, ayrılık

D) insurance = (assurance, coverage, security, 

warranty) sigorta, güvence

E) diversity = (difference, variance) fark, 

farklılık, çeşitlilik

Cevap C
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3. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Kirlilik bir 

gün dünyanın oksijen arzını tehlikeye sokabilir” 

olmalıdır. Cümleye bu anlamı verecek sözcük 

“supply (arz, tedarik, ikmal)” olmalıdır. Doğru 

yanıt B seçeneğidir. Seçenekler;

A) exploitation = (using up sb/stg unfairly) 

sömürme, kendi çıkarına 

kullanma, istismar

B) supply = (an amount of stg that is 

available for use) arz, tedarik, 

ikmal

C) extinction = (total destruction of a species) 

soy tükenmesi

D) recovery = (getting better) iyileşme, 

kurtulma, düzelme

E) decline = (decrease, diminish) azalma, 

küçülme, gerileme, çöküş

Cevap B

4. Açıklamalı çözüm:

Soruda asetik asidin hangi amaçlarla kullanıldığını 

anlatan bir cümle verilmiş. Boş bırakılan yerin 

hemen ardından kullanış amacı olarak sıralanan 

amaçlardan ikincisini “kokulandırıcı madde” olarak 

verilmiş olduğunu görüyoruz. Boşluktan önce 

verilen “food” (= yiyecek, gıda) sözcüğünden sonra 

gelecek isim türünden sözcük bir isim tamlaması 

oluşturmakla birlikte, asetik asidin gıdalarda hangi 

amaçla kullanıldığını da vurgulayacaktır. Bilindiği 

gibi asetik asit gıdalarda “koruyucu” vazifesi 

görmektedir. Bu nedenle de seçenekler içinde 

doğru yanıt “preservative” (koruyucu) sözcüğü 

olur. Doğru yanıt A olur. Diğer seçenekler “food” 

sözcüğüyle ardı ardına geldiğinde cümleyi 

anlamlı olarak tamamlayacak bir isim tamlaması 

oluşturmamaktadır. Cümlenin anlamı “Asetik 

asit, bir gıda koruyucu ve kokulandırıcı madde 

olarak ve aynı zamanda beyaz kurşun imalatında 

kullanılır” olur.
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Diğer seçenekler;

B) decay = (rot, decomposition, spoil) 

çürüme, bozulma

C) absorption = (soaking, sucking) emme

D) solution = (resolution, explication) 

çözülme; eriyik; solüsyon

E) process = (system, approach, method) 

süreç

Cevap A

5. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Toprak 

mekaniğinin pratik uygulaması, temellerin ve 

toprak tutan yapıların dizaynını içerir” olmalıdır. 

Cümleye bu anlamı verecek sözcük “application” 
(uygulama) olmalıdır.

Seçenekler;

A) application = (the act of applying) uygulama; 

başvuru

B) appreciation = (an expression of gratitude) 

takdir, minnettarlık, değer

C) reference = (the act of referring) 

gönderme, başvurma, 

referans, ilgi

D) detention = (a forced and punitive delay, 

arrest) gecikme, alıkoyma, 

tevkif

E) elimination = (omission, extraction) ihraç; 

eliminasyon, eleme

Cevap A
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6. Açıklamalı çözüm:

Soruda, boşluğa geldiğinde cümleyi anlamlı bir 

şekilde tamamlayacak isim türünden bir sözcüğü 

bulmamız isteniyor. Bu sözcüğü doğru olarak 

kestirebilmek için cümlenin anlamına bakmak 

gerekecektir: “Ölüdeniz’in suyundaki brom 

………. okyanustakinden yüz kat daha fazladır.” 

Bu cümlede boşluğa gelecek sözcük, “brom” 

sözcüğünü niteleyecek ve tamamlayacak uygun 

bir sözcük olmalıdır. Doğru yanıt B seçeneğindeki 

“concentration” (yoğunluk, birikim) olacaktır: 

“brom yoğunluğu”

Diğer seçenekler:

A) extraction = (removal, cutting off, pulling 

out) çıkarma, sökme

C) composition = (formation, construction, 

combination, production) 

derleme, toplama, bileşim, 

oluşum

D) complexity = (complication, intricacy, 

complicatedness) karmaşa, 

kargaşa, karışıklık

E) sufficiency = (adequacy, efficiency) 

yeterlilik, kifayet

Cevap B

7. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Büyük 

topluluklar halinde yaşayan hayvan türleri 
önceleri inanıldığından daha çok birbirlerine 

bağlıdırlar” olacaktır. Cümleye bu anlamı verecek 

sözcük “species (tür, türler)” olur. Seçenekler;

A) instincts = (an inborn pattern of behavior) iç 

güdüler

B) patterns = (models, structures) modeller, 

yapılar, kalıplar, yöntemler

C) relatives = (kins) akrabalar

E) habitats = (natural living place) doğal 

ortamlar, yaşam alanları

Cevap D
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8. Açıklamalı çözüm:

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “1994 
yılında yedi ülke, alabalık yetiştiriciliğinin Kuzey 
Atlantik’te yaban balıkları üzerindeki etkisini 
azaltmak için hazırlanan şartları kabul eden 
bir antlaşmayı imzaladılar” olacaktır. Cümleye 
bu anlamı verecek sözcük “impact (etki)” olur. 
Ayrıca, soru kökünde kullanılan “on wild fish” 
ilgeç öbeğinde yer alan “on” (üzerinde) ilgeci 
“impact” isminin bağıl ilgecidir. Seçeneklerde 
“on” ilgeci ile beraber kullanılan başka bir isim 
daha verilmemiştir. Bu nedenle doğru yanıt C 
seçeneğidir.

Seçenekler;

A) relevance = (pertinence to the matter at 
hand) uygunluk, ilişki

B) establishment = (the act of establishing, 
installation) kurma; işletme, 
tesis, kuruluş

C) impact = (effect, impression) etki, 
darbe

D) perception = (the act of perceiving, 
understanding) algılama, 
fark etme, sezme, algı

E) improvement = (progress, development, 
advance) ilerleme, gelişme, 
düzelme

Cevap C

9. Açıklamalı çözüm:

Kelime sorularında, kelimeden sonra gelen 
bir bağıl edat doğru yanıtı bulmamız için çok 
yardımcı olacaktır. Örneğin bu soruda, boşluktan 
hemen sonra gelen “between” edatı, seçenekler 
içinden yalnızca “distinction” (differentiation, 
discrimination, separation, eminence) (iki 
şey arasında ayrım / fark / ayırt edici özellik) 
sözcüğünün bağıl edatı olabilir. Bu nedenle doğru 
yanıt D seçeneği olacaktır: “Kuşlarda göz rengini 
dikkate alırken, gözün etrafındaki renkli deri olan 
göz kafesi ile iris rengi arasında bir ayrım yapmak 
önemlidir.” Diğer seçenekler ve sözcüklerle 
kullanılan bağıl edatlar:
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A) consideration = (to / of) (thought, 
deliberation, concern) 
düşünce, önem, itibar, 
saygınlık

B) contribution = (to) (grant, bestowal, 
donation, support) destek, 
katkı, yardım, bağış

C) replacement = (for / of) (substitution, 
succession, renew) 
değiştirme, yerini alma, 
yenileme

E) significance = (of / for / to) (importance, 
value, meaning) önem, 
değer, anlam

Cevap D

10. Açıklamalı çözüm:

Kelime sorularında boşluktan sonra gelen bir edat 
varsa, bu edat o ismin bağıl edatı olabilir ve soruyu 
yanıtlamada ayırt edici rol oynayabilir. Örneğin bu 
soruda boşluktan sonra gelen “between” edatı 
böyle bir rol taşımaktadır. Seçenekler içinde 
verilen isimlerden yalnızca E seçeneğindeki 
“gap” (=interval, space, blank, opening) (boşluk, 
açıklık, ara) sözcüğü ardından bağıl edat olarak 
“between” ile devam edebilir. Cümlenin anlamı 
“Yaşam bilimlerinde, biyologların bilim ile teknoloji 
arasındaki boşluğun daha çok farkında olmaya 
ihtiyaçları vardır” olur.

Diğer seçenekler ve isme bağlı olarak kullanılan 
bağıl edatları:

A) approach = (to / of) (access, entry, 
advance, course) yaklaşım, 
yaklaşma, tutum, yanaşma

B) departure = (from) (exit, diversion, take-off) 
ayrılma, terk etme, uzaklaşma

C) complexity = (of) (complication, intricacy, 
complicatedness) karmaşa, 
karışıklık, kargaşa

D) extremity = (of) (maximum, height, peak) 
aşırılık, fazlalık, abartı

Cevap E


