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Vocabulary

ANSWERS

1. Açıklamalı çözüm:

“Bildiğimiz kadarıyla, mahkemenin önüne sunulan 

delil adamı inandırmak için yeteri kadar kesin 

değildi.” Cümleye bu anlamı verecek olan sözcük 

“conclusive” (kesin, kati) olmalıdır.

Diğer seçenekler; 

A) subsequent (adj) = sonraki, ardından gelen, 

takip eden

B) earnest (adj) = kararlı, ciddi, azimli, 

ağırbaşlı

D) consecutive (adj) = ardışık, peş peşe gelen

E) inadequate (adj) = yetersiz

Cevap C

2. Açıklamalı çözüm:

“ABD kültürel olarak farklı halkların ergime potası 

olmakla uzun zaman kendisiyle gurur duymuştur.” 

Cümleye bu anlamı “diverse” (farklı, çeşitli) 

sözcüğü verir.

Diğer seçenekler;

B) redundant (adj) = fazla, gereksiz, ihtiyaç 

fazlası

C) incoherent (adj) = bağıntısız, birlikten 

yoksun, tutarsız

D) entire (adj) = tüm, bütün

E) substantial (adj) = katı, sağlam 

Cevap A
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3. Açıklamalı çözüm:

“Dünya kaynaklarının tükenir olması ve stratejik 

malzemelerin olası kıtlığı gibi sorunların 

üstesinden gelmek için malzeme araştırmasında 

gelişim çok gereklidir.” Cümleye bu anlamı 

verecek sözcük “crucial” (çok gerekli, elzem) 
olmalıdır.

Diğer seçenekler:

B) inexpensive (adj) = makul fiyatlı, pahalı 

olmayan

C) adamant (adj) = hevesli, arzulu, dik başlı, 

sert, katı

D) inadeqaute (adj) = yetersiz

E) subsequent (adj) = ardından gelen, ardışık

Cevap A

4. Açıklamalı çözüm:

“Bu projenin amacı, yenilikçi politikalar ve 

programlarla HIV virüsünün yayılmasının 

nedenleri ve sonuçları hakkında dünyada bir 

bilinç derinliği geliştirmektir” anlamındaki cümlede 

boş bırakılan yere gelebilecek en uygun sözcük 

“innovative” (yenilikçi) olur. Doğru yanıt B’dir.

Diğer seçenekler:

A) decadent (adj.) = gerilemiş, çökmüş, batmış

C) meager (adj.) = yumuşak, zayıf, hafif

D) ambigious (adj.) = ikircikli, çift anlamlı, belirsiz

E) poignant (adj.) = keskin, dokunaklı, acıklı

Cevap B
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5. Açıklamalı çözüm:

Bu cümlede ABS fren sisteminin kaygan yollarda 

bile sürüş güvenliği sağladığı anlatılmaktadır: 

“Kilitlenmeyi engelleyen ABS fren sistemi 

kaygan yollarda bile fren yaptığınızda arabanızın 

kontrolünü korumanızı sağlar.” Doğru seçenek D 

(slippery) olur.

Diğer seçenekler:

A) lonesome (adj) = yalnız, tek başına

B) fast (adj) = hızlı

C) reckless (adj) = dikkatsiz

E) stagnant (adj) = durağan

Cevap D

6. Açıklamalı çözüm:

“Son yıllardaki çalışmalar, sigara içenlerin soğuk 

algınlığı ve nezleye içmeyenlerden daha eğilimli 
olduğunu gösteriyor.” Cümleye bu anlamı verecek 

olan sözcük “susceptible” (eğilimli olma, zaafı / 

zayıf olma) olmalıdır. 

Seçenekler;

A) feasible (adj) = yapılabilir, mümkün, 

uygulanabilir

C) applicable (adj) = uygulanabilir

D) reliable (adj) = güvenilir

E) responsible (adj) = sorumlu

Cevap B



www.pelikanyayinevi.com.tr

Vocabulary

PRACTICE TEST 9
ANSWERS

7. Açıklamalı çözüm:

Bu cümlede boşluktan hemen sonra gelen “for” 
ilgeci her zaman olduğu gibi yine önemli bir ipucu 

durumundadır. Seçeneklerde verilen sıfatlardan C 

(available) ve B (appropriate) ’den sonra “for” ilgeci 

kullanılabilir. Cümlenin anlamı ise, “Hükümet, 

depremlerin önceden tahmini ile ilgili araştırma 

ödeneği olarak bir milyon doları kullanılabilir 
kıldı” Cümlede koyu harflerle yazılan sözcüğün 

anlamını verecek İngilizce sözcük “available” 
olur. Doğru seçenek C olur.

Diğer seçenekler:

A) conditional (adj) = şartlı, koşullu

B) appropriate (adj) = uygun

D) considerable (adj) = kayda değer, dikkate 

değer

E) vulnerable (adj) = hassas, tehlikelere 

açık, narin

Cevap C

8. Açıklamalı çözüm:

“Hatta 20. yüzyılın sonlarında bile pek çok erkek, 

bazı belirli mesleklerin yalnızca kendilerine özgü 
haklar olduğunu sanıyorlardı.” Cümleye bu anlamı 

verecek olan sözcük “exclusive” (tek / ...-ya 

özgü) olmalıdır.

Diğer seçenekler;

A) independent (adj) = bağımsız

C) adequate (adj) = yeterli, uygun

D) excessive (adj) = çok fazla, aşırı

E) unaccountable (adj) = şaşırtıcı

Cevap B
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9. Açıklamalı çözüm:

“Asit yağmuru, yalnızca 1970’lerdeki yer 

aşınmaları çalışmalarını takiben 1980’li yıllarda 

önemli / dikkate değer bir çevresel sorun haline 

gelmiştir.” Cümleye bu anlamı verecek olan 

sözcük “prominent” (önemli / dikkate değer) olur.

Seçenekler:

A) previous (adj) = bir önceki

B) deceitful (adj) = aldatıcı, yanıltıcı

C) reckless (adj) = dikkatsiz

D) destructive (adj) = yıkıcı, zarar verici

Cevap E

10. Açıklamalı çözüm:

Cümlenin anlamı, “Müfredat ile uyumlu 

olduğu kabul edilmek şartıyla, sponsorluğa 

okullarda giderek daha çok izin verilmektedir” 

olacağına göre, bu anlamı sağlayacak sözcük B 

seçeneğindeki “compatible” olur. Bu cümlede 

belirleyici bir diğer ayrıntı ise boşluktan sonra 

gelen “with” ilgecidir. Seçenekler içinde bu ilgeç 

tarafından takip edilebilen tek sözcük “compatible” 

olur.

Diğer seçenekler:

A) considerate (adj) = anlayışlı, düşünceli

C) predictable (adj) = tahmin edilebilir

D) provocative (adj) = kışkırtıcı, tahrik edici

E) decisive (adj) = kararlı, belirleyici

Cevap B


