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Cevap Anahtarı

Sınavın Yabancı Kelimeleri

Uyarılar:

1. Bu testte 80 soru vardır. Bu sorular için toplam 3 saat (180 dakika)
süre ayrılmıştır.

2. Soru türlerine ait giriş ve çıkış saatleri, sınavın sabah 09:30 - 12:30
arasında uygulanacağı varsayılarak belirlenmiştir. Soru türlerine
giriş ve çıkış saatlerini, sınava başladığınız saati esas alarak
değiştirebilirsiniz.

3. Düzeyinizi tam olarak belirlemek istiyorsanız, sınavı tek bir
oturumda uygulayınız.

4. Soru türleri için önerilen süreleri aşmayınız.
5. Bir soru üzerindeki değerlendirmenizi bitirdikten sonra, o soruya

tekrar dönmeyiniz.
6. Sorularınıza verdiğiniz cevapları daha sonra değiştirmeyiniz.
7. Cevabını iki seçeneğe kadar indirgediğiniz sorularda, size göre

doğru çıkma ihtimali zayıf olan seçeneği işaretleyiniz.
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1. – 18. sorularda, cümlede boş bırakılan
yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi
bulunuz.

Başlangıç saati : 09:30
Bitiş saati : 09:48
Toplam süre : 18 dakika

1. In the Philippines, with its numerous scandals
and continuing power struggle, the public is
frustrated, and economic ---- is in jeopardy.

A) progress B) decline

C) recession D) depression

E) failure

2. Both Saudi Arabia and China know that it is in
their ---- interest to cooperate economically and
increase trade between them.

A) notable B) precious

C) mutual D) responsible

E) implicit

3. Whereas in the past, some Asian countries were
driven ---- by ideology, today, economics has
become their driving force.

A) respectively B) unequally

C) likely D) entirely

E) favourably

4. As the automotive sector continues to ---- its
operations, it creates even more jobs and
opportunities in the communities where it does
business.

A) settle B) extract

C) expand D) contract

E) reduce

5. According to the World Bank’s latest figures from
2005, of 196 countries around the world, 131 ----
food imports to feed their citizens.

A) keep up B) rely on

C) drop out D) bring about

E) run out

6. Few people know that many research projects
are ---- solely by the EU.

A) settled down B) put up with

C) written up D) set out

E) carried out

7. Since 1985, Bolivia ---- economic changes that ----
phenomenally successful.

A) implemented / had been

B) has implemented / have been

C) was implementing / were

D) implements / are

E) had implemented / will be
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8. For a long time, psychologists ---- that major
personality makeovers ---- impossible.

A) have believed / are

B) believe / are going to be

C) believed / will be

D) would have believed / have been

E) had believed / had been

9. When Germany ---- Yugoslavia in 1941, Bosnia
and Herzegovina ---- part of the Nazi-controlled
Croatia.

A) has invaded / had been made

B) had invaded / would have been made

C) invaded / were made

D) invades / have been made

E) was to invade / could have been made

10. If she ---- more pessimistic, most probably she
---- up, but instead, she went on trying.

A) were / had given

B) has been / has given

C) had been / may have given

D) is / will give

E) were / would have given

11. There ---- no doubt that the oil sector ---- the
basis of the Iraqi economy for many years to
come.

A) has been / may have formed

B) is / will form

C) was / has formed

D) had been / formed

E) will be / would form

12. ---- an average of five credit cards per person, the
people in the United States buy more ---- credit
than the people in any other country in the world.

A) By / from B) For / of

C) To / with D) With / on

E) At / by

13. The Bush Administration’s restoration of
diplomatic relations with Libya ---- more than a
quarter of a century of often violent confrontation
is largely the result of several years ----
painstaking and mostly secret diplomacy.

A) for / by B) in / over

C) after / of D) through / through

E) at / with
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14. Perfectionism constricts people just when the
fast-moving world requires more flexibility, and
---- , it turns them into success slaves.

A) consequently B) nevertheless

C) still D) however

E) contrarily

15. ---- Americans are generally marrying less, they
still marry, divorce and especially remarry at
rates higher than in most other countries.

A) As B) When

C) Since D) Just as

E) Even though

16. ---- English contains a vast lexical inheritance
from Latin, Persian has absorbed a great number
of Arabic loanwords.

A) As long as B) Because

C) Even if D) Just as

E) Whether

17. Some 30 women are running in the Kuwaiti
general election, ---- few, if any, are expected to
win.

A) so that B) in that

C) whether D) because

E) although

18. Studying the origin of language was once
thought to be ---- an endeavour ---- scientific
societies actually forbade it.

A) rather / than B) such / that

C) not / but D) either / or

E) both / and
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19. – 23. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük
ya da ifadeyi bulunuz.

Başlangıç saati : 09:48
Bitiş saati : 09:53
Toplam süre : 5 dakika

The first half of this interesting book provides an
introduction to the theory and practice (19) ---- logic.
The authors provide a historical (20) ---- of models of
logic from Aristotle to choice theory and “fuzzy logic.”
They show (21) ---- to use the principles to analyze
and construct logical arguments. (22) ---- they give
some medical examples, this section is generic and
thus, this book (23) ---- well as a text for an
introductory course in a philosophy curriculum. Good
illustrations and boxed definitions help to guide the
reader, too.

19.

A) of B) in

C) at D) under

E) within

20.

A) quotation B) controversy

C) omission D) overview

E) result

21.

A) what B) whether

C) whom D) which

E) how

22.

A) Just as B) Although

C) Since D) After

E) Because

23.

A) will have served

B) has served

C) had served

D) would serve

E) may have served
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24. – 35. sorularda, verilen cümleyi uygun
şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.

Başlangıç saati : 09:53
Bitiş saati : 10:10
Toplam süre : 17 dakika

24. ---- , which are cheap but durable.

A) In Africa, China has found a ready market for its
manufactured goods

B) Most Chinese products are ideal for African
conditions

C) Some African states are still trying to recover
from internal conflicts

D) Africa can learn far more from China than it can
from the developed nations

E) The US has openly criticized China for selling
arms to Africa’s undemocratic regimes

25. ---- that the US is trying hard to increase the
share of its oil imports from sub-Saharan Africa.

A) There is a great deal of controversy

B) It will be interesting

C) It has been revealed in a recent report

D) There has been much debate

E) Most African states have been approached

26. ---- , but much is being done to improve facilities.

A) The Moroccan government has invested in the
expansion of some airports

B) Morocco needs to reduce its reliance on foreign
aid

C) The main obstacle in Morocco at present to
further growth in mass tourism is the lack of
infrastructure

D) Agadir is Morocco’s most developed coastal
resort

E) The World Bank has agreed to provide Morocco
new funds

27. ---- , who were later joined by Germanic peoples.

A) Prague, one of Europe’s most beautiful capital
cities, has a population of just over one million

B) Today we all know that the Czech Republic is
one of Europe’s youngest nations

C) In 1993 Czechoslovakia was peacefully divided
into two independent states as the Czech
Republic and Slovakia

D) The Czech Republic has produced writers,
artists, and musicians of world renown

E) Around 500 B.C. the area now known as the
Czech Republic was settled by Celtic tribes
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28. ---- , although the sculptural decorations were not
completed until 1795.

A) The Brandenburg Gate has witnessed many
historical events

B) Berlin’s Brandenburg Gate was designed by Carl
Gotthard Langhans

C) The Brandenburg Gate is crowned by the
famous sculpture of a chariot drawn by four
horses

D) The Brandenburg Gate in Berlin was erected
between 1788 and 1791

E) The Brandenburg Gate is the most striking
symbol of the city of Berlin

29. ---- when it was conquered by Scipio Africanus.

A) Spain, originally inhabited by Celts, became a
part of the Roman Empire in 206 B.C.

B) From the 12th to the 15th century, Aragon and
Castile were the only Spanish states

C) Off Spain’s east coast in the Mediterranean are
the Balearic Islands

D) In 711, the Muslims under Tariq entered Spain
from Africa

E) Today Spain occupies 85% of the Iberian
Peninsula, which it shares with Portugal

30. After World War I, the League of Nations gave
France a mandate over Syria, ---- .

A) as it formed in 1958, together with Egypt, the
United Arab Republic

B) since France recognized it in 1930 as an
independent republic

C) even though nationalist demonstrations in 1945
broke into actual fighting

D) but the French were soon opposed by several
nationalist uprisings

E) whereby it became independent on 29
September 1961, following a revolution

31. Finding less expensive accommodation in big
cities can be difficult, ---- .

A) while most cities have several international chain
hotels

B) unless one stays outside the city centre

C) whereas high prices generally apply to hotels in
historic buildings

D) if a room in a pension or private home is usually
more reasonable

E) since most hotels prefer to create a family
atmosphere
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32. Present-day Austria emerged in 1919, ---- .

A) when the lands of its former Habsburg Empire
were granted independence

B) since it was bordered by Switzerland and
Germany to the west and north

C) because it has existed as a country for less than
100 years

D) while it has thrived thanks to its position at the
heart of Europe

E) even though visitors are attracted by the glories
of its imperial past

33. A report issued by the International Energy
Agency warned that oil prices could be volatile in
2009, ---- .

A) even though Venezuela had suspended trade
agreements with several countries

B) as several of America’s largest banks had
announced high profits

C) just as the inflation rate in the EU economic
zone has risen well over 1%

D) so that Europe’s finance ministers came closer
to agreeing radical reforms in banking

E) because production and refining capacity are not
enough to meet world energy needs

34. The more fundamental question is ---- .

A) because the government has put into effect new
policies in agriculture

B) that most EU countries are in favour of radical
reforms in the economy

C) whether such a biased foreign policy can serve
the interests of the country

D) in case there may be a call from the government
for an early election

E) while there have been introduced new plans to
change working conditions

35. One of the many criticisms made of the British
media is ---- .

A) why Britain has been the final destination for
illegal immigrants from the Middle East

B) how it can best engage its own audience in
public affairs and international problems

C) whether the politicians opposed to the
government’s monetary policy are right

D) that it is not interested in the everyday interests
of its own listeners and readers

E) because it has mostly been indifferent to the
problem of rising unemployment
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36. – 38. sorularda, verilen İngilizce cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

Başlangıç saati : 10:10
Bitiş saati : 10:15
Toplam süre : 5 dakika

36. An effective work group should be designed well
from the start, bringing together people who can
contribute to the right mix of knowledge, skills,
tools and other resources necessary to succeed.

A) İşin başında tasarlanmış etkin bir çalışma grubu,
bilgi, beceri, gereç ve diğer kaynaklar
konusunda katkıda bulunabilen insanları bir
araya getirmektedir.

B) Etkin bir çalışma grubunun bir araya getirilmesi
için, bilgi, beceri, gereç ve diğer kaynakların
doğru biçimde kaynaştırıldığı süreçlere katkıda
bulunabilecek kişilerin daha baştan planlanması
gerekir.

C) Bilgiye, beceriye, gereçlere ve başarı için gerekli
diğer kaynaklara katkıda bulunarak etkin bir
çalışma grubu oluşturacak kişiler, henüz işin
başındayken doğru biçimde bir araya
getirilmelidir.

D) Etkili bir çalışma grubunun, başarılı olmak için
bilgiye, becerilere, gereçlere ve diğer kaynaklara
katkıda bulunabilecek insanları bir araya
getirerek tasarlanması gerekir.

E) Etkin bir çalışma grubu, başarmak için gerekli
bilginin, becerilerin, gereçlerin ve diğer
kaynakların doğru bileşimine katkıda bulunabilen
kişileri bir araya getirerek baştan iyi bir biçimde
tasarlanmalıdır.

37. Bad things will come and find you, but for the
good things you have to keep the door open, go
hunt for them and find them.

A) Kötülükler gelip seni bulacaktır, ancak iyilikler
için kapıyı açık tutman, onları araman ve bulman
gerekir.

B) Gelip seni bulanlar kötü şeylerdir ama senin
kapıyı açıp izlediğin ve bulduğun şeyler iyi
şeylerdir.

C) Kötülükler gelir seni bulur, ama iyi şeyler için
kapıyı açık tut, onları ara ve bul.

D) Kötü olaylar gelir seni bulur, ama iyi olaylarla
karşılaşmak istiyorsan, kapıyı açık tutmalı, onları
arayıp bulmalısın.

E) Kötü şeyler gelip seni bulsa da iyi şeyleri arayıp
bulmalısın ve kapını her zaman açık tutmalısın.

38. Couples, who repeatedly break up and then make
up, often find themselves caught between their
desire for freedom and their fear of regret.

A) Devamlı ayrılıp barışan çiftler, bağımsız olma
isteği ile pişman olma korkusu arasında kalırlar.

B) Her zaman ayrılıp barışan çiftler, genellikle
kendilerini bağımsız olma istekleri ile pişman
olma korkuları arasında bulurlar.

C) Tekrar tekrar ayrılıp barışan çiftler, çoğu kez
kendilerini bağımsız olma istekleri ile pişman
olma korkuları arasında kalmış bulurlar.

D) Bağımsız olma isteği ile pişman olma korkusu
arasında kalan çiftler, tekrar tekrar ayrılıp
barışırlar.

E) Bağımsız olma isteği ile ayrılan çiftler, genelde
pişman olma korkusu ile barışırlar.
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39. – 41. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın İngilizce cümleyi bulunuz.

Başlangıç saati : 10:15
Bitiş saati : 10:20
Toplam süre : 5 dakika

39. Geçmişin ne anlama geldiğini sorguladığımızda,
şüphesiz farklı insanlara farklı şeyler ifade eder.

A) If we ask what the past may mean, it is clear
that, for different people, it means different
things.

B) When we question the meaning of the past,
undoubtedly different people interpret it
differently.

C) Since the past means different things to different
people, we must question what the meaning is.

D) When we ask what the past means, it certainly
means different things to different people.

E) As the meaning of the past varies from people to
people, clearly we must ask how these
meanings are made.

40. Suudi Arabistan kralı Abdullah’ın Çin’e seyahati,
iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin 1990’da
kurulmasından beri, bir Suudi kral tarafından
yapılan ilk seyahatti.

A) King Abdullah of Saudi Arabia’s trip to China
was the first by a Saudi king since the diplomatic
relations were established in 1990 between the
two countries.

B) The trip which King Abdullah of Saudi Arabia
made to China in 1990 was the first made by a
Saudi king since the establishment of diplomatic
relations between the two countries.

C) When King Abdullah of Saudi Arabia travelled to
China in 1990, it was the first trip ever made by a
Saudi king since the establishment of diplomatic
relations between the two countries.

D) Following the establishment in 1990 of
diplomatic relations, King Abdullah of Saudi
Arabia’s trip to China was the first by a Saudi
king.

E) After the diplomatic relations between China and
Saudi Arabia were established in 1990, King
Abdullah made his first trip to this country.

41. İsviçre yatırım bankası UBS, çoğunlukla Asya ve
Avrupa üzerinden kanalize edilen petrol
dolarlarının, ABD carî açığının beşte ikisini
finanse ettiğini tahmin etmektedir.

A) UBS, the Swiss investment bank, claims that
generally Asia and Europe channel petrodollars
in order to pay for two fifths of the US current
deficit.

B) According to the estimation of UBS, the Swiss
investment bank, two fifths of the US current
deficit are mostly funded by the petrodollars
channelled through Asian and European banks.

C) The Swiss investment bank UBS has announced
that Asian and European banks are channelling
most of petrodollars in order to fund two fifths of
the US current deficit.

D) As UBS, the Swiss investment bank, has stated,
the petrodollars, generally channelled through
Asia and Europe, are being used to pay for two
fifths of the US current deficit.

E) UBS, the Swiss investment bank, estimates that
petrodollars, mostly channelled through Asia and
Europe, are funding two fifths of the US current
deficit.
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42. – 46. sorularda, boş bırakılan yere,
parçada anlam bütünlüğünü sağlamak için
getirilebilecek cümleyi bulunuz.

Başlangıç saati : 10:20
Bitiş saati : 10:35
Toplam süre : 15 dakika

42. For many Central American immigrants heading
north, the first dangerous border crossing is not
the one into the US. It’s southern Mexico where
the danger begins. Every year, hundreds of
thousands of Central Americans cross illegally
into Mexico along the country’s southern border.
---- . The pace of illegal migration north has
increased dramatically over the past decade,
propelled in part by the lingering effects of the
1970s and 80s civil wars in Guatemala, El
Salvador, and Nicaragua.

A) The US wants Mexico’s southern border to be
more secure, even as American employers
demand cheap labour and American drug users
demand smuggled cocaine

B) Guatemalan border towns are growing quickly as
they cater to the growing number of migrants
north to Mexico

C) Nobody knows exactly how many of those
migrants are headed to the United States, but
most experts estimate the figure to be 150,000
or more a year

D) The simplicity with which people and goods pass
illegally across Mexico’s southern border is
obvious to anyone who spends time there

E) The US government has already put much
pressure on Mexico so that illegal migration can
be stopped completely

43. Until recently, Sudan’s Nubian history remained
largely unknown. ---- . They have recognized that
these pharaohs came from a strong African
civilization that had flourished on the southern
banks of the Nile for 2,500 years, going back at
least as far as the first Egyptian dynasty. The
most important remains of this civilization are the
pyramids in the Nubian Desert, which are greater
in number than those in Egypt.

A) Human figures in Egyptian, Greek, and Roman
art indicate a clear awareness of racial features

B) Only in the past four decades have
archaeologists uncovered the story of the so-
called ‘‘black’’ pharaohs

C) Sudan’s pyramids are extremely interesting
structures and have not been properly studied

D) Therefore, the Sudanese government has
decided to build a dam on the Nile, 970 kms
upstream from Egypt’s Aswan High Dam

E) The Nubian Desert, which is vast and extremely
uninhabitable, needs to be fully explored

44. The United Arab Emirates’ (UAE’s) poultry sector
has lost $5.5 million because of a 50% cut in
consumption due to bird flu fears. Many small
farms have been forced to close, and production
has been cut by 30%, with surplus meat being
frozen and sold off cheaply. The consumption of
eggs has not been affected. ---- .

A) Nevertheless, the country claims to be free of
the disease

B) Moreover, Kuwait and Saudi Arabia have
announced cases of bird flu on their territories

C) In fact, the UAE’s oil income has doubled over
the last few years due to a sharp rise in its
exports

D) Among the Gulf states, it is the UAE that most
aspires to become a major global investor

E) However, the UAE is facing big increases in the
price of consumer goods and transport
equipment imported from Europe
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45. Jordan’s 1994 peace deal with Israel has paved
the way for growing economic links between the
two countries. Jordan is now taking the lead in
encouraging other Arab states to improve
relations with Israel. ---- . He has argued that
future peace initiatives should come out of the
region itself, rather than being designed and
imposed by foreign authorities.

A) The US permits all Jordanian textiles to be
exported to the US as long as they have a
minimum 8% Israeli content

B) According to some diplomats, economic
cooperation between Jordan and Israel is rather
more advanced than political cooperation

C) King Abdullah of Jordan has also raised hopes
that the Saudi Middle East peace plan of 2002
might be revived by persuading the Arab League
to make the plan more attractive to Israel

D) Actually, the two countries signed an economic
agreement in 2002 in order to establish joint
ventures in all the sectors

E) Jordan has made relatively rapid economic
progress during the five years since King
Abdullah ascended to the throne

46. This year, the map of international adoptions will
be redrawn. The US, which adopts the most
children from abroad, will become a full
participant in the Hague Convention on
Intercountry Adoption. The treaty regulates
adoption among the 74 members and helps
ensure that adoption agencies comply with
convention rules, which call for counselling for
adoptive parents and ban child buying. ---- .
Although it is a Hague signatory, the country has
been accused of child trafficking.

A) Numbers of adoptions to the US from other
Hague participants are expected to rise

B) When the Cold War ended, Russia and former
Soviet-bloc countries opened to adoption

C) With a dropping birth-rate, Russia now favours
local families, as does China

D) Adoptive parents often embrace the culture of
their new child

E) That could be a problem for Guatemala, a
mainstay of US adoption for a decade

47. – 51. sorularda, karşılıklı konuşmanın
boş bırakılan kısmını tamamlayabilecek
ifadeyi bulunuz.

Başlangıç saati : 10:35
Bitiş saati : 10:45
Toplam süre : 10 dakika

47. Robert :
- I hear that, with regard to the current oil crisis,

the US Senate is planning to set up a
subcommittee.

James :
- What do you think the subcommittee will be

authorized to do?

Robert :
- ----

James :
- Clearly, this is a matter that the subcommittee

must look into as soon as possible.

A) As far as I am concerned, the role of the
multinational oil companies in the current crisis
urgently needs to be investigated.

B) It has been reported that new oil discoveries can
keep up pace with predicted growth in demand.

C) In my opinion, no country can claim that oil
companies have not behaved in a responsible
manner.

D) You know that the Middle East with its rich
reserves supplies most of the oil consumption in
the world.

E) In fact, during the first half of this year, there was
a rising demand for all petroleum products.
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48. Sarah :
- The book you are reading is about Brazil, isn’t

it? I know a little bit about this country’s
economy.

Henry :
- It is, indeed. It says, since 1930, successive

governments have persistently pursued
policies for economic growth and Amazon
area development.

Sarah :
- ----

Henry :
- That explains partly why by the 1990s Brazil

has become one of the world’s largest
economies.

A) Unfortunately, development has destroyed much
of the ecosystem that has characterized the
Amazon basin.

B) This is not surprising, since Brazil has vast
natural resources and a huge labour force.

C) Geographically, the north eastern region of Brazil
is semiarid scrubland, heavily settled and poor.

D) However, it is true that today more than one out
of four Brazilians survive on less than $1 a day.

E) Well, Brazil’s narrow coastal belt includes most
of the major cities, of which Rio de Janeiro is the
most famous one.

49. Frank :
- Have you ever heard about what is called

“landscape archaeology”?

Jane :
- No, I haven’t. Can you tell me what it is?

Frank :
- ----

Jane :
- So, in other words, the view from above can

yield archaeological insights on the ground.

A) In fact, there are unstable areas in the Middle
East, where landscape archaeology cannot be
practised.

B) Among archaeologists, it is regarded as
extremely useful for a comprehensive
description of the excavations at an
archaeological site.

C) Look, according to this article, it is the kind of
archaeology that, through the use of satellite
imagery, reveals a landscape’s hidden
archaeological details, such as buried roads and
canal systems.

D) In the end, archaeologists have accepted the
fact that landscape archaeology contributes a lot
to our understanding of a site.

E) Historically, not until the invention of the airplane
did the idea of aerial photography become
practical.
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50. John :
- What do you know about Bertolt Brecht?

Friend :
- As I remember, he was a modern German

dramatist.

John :
- ----

Friend :
- As far as I know, he also encouraged

audiences to develop an active and critical
attitude to a play’s subject.

A) In my opinion, as a genre, comedy has
undergone many changes since classical
antiquity.

B) Moreover, drama is distinct from literature in that
it is a performing art.

C) The drama that contains elements of tragedy
and comedy is called tragicomedy.

D) Right. More than that, he was one of the most
influential figures in the 20th-century theatre.

E) On the other hand, theatre history can be traced
back to the ancient Greek festivals for Dionysus.

51. George:
- This summer, I spent my holiday in Spain. I

was particularly impressed by Madrid.

Mark :
- I am sure you were. While there, you must have

found time enough to visit the Prado Museum.

George :
- ----

Mark :
- Originally, all these paintings, especially the

major works of Velásquez and Goya, were in
the royal collection.

A) Of course, certainly, because it houses the
world’s greatest collection of Spanish paintings
from the 12th to the 19th centuries.

B) Actually, the origins of the city date back to A.D.
852, when the Moors built a fortress near the
Manzanares River.

C) In fact, it was under the Habsburgs that the city
acquired some of its most notable landmarks,
including its splendid palaces.

D) Let me tell you that the museum was designed in
1719 by the royal architect Juan de Villanueva.

E) In Spanish culture, the 18th century was an era
of French influence, following the Bourbon
accession to the Spanish throne.
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52. – 56. sorularda, cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi bulunuz.

Başlangıç saati : 10:45
Bitiş saati : 10:55
Toplam süre : 10 dakika

52. (I) Christine Lagarde, France’s first female
minister for finance and the economy, says it is
time for French people to “roll up their sleeves”
and stop thinking about holidays. (II) The former
international lawyer, impressed by the work ethic
she witnessed during her time in the US, wants
to instill the same spirit in her countrymen and
women. (III) The French government’s plans to
reorganize the retail industry have brought fears
that greater competition will threaten livelihoods.
(IV) Her approach is calm and rational, bearing
little resemblance to the harsher style of the
French president, Nicolas Sarkozy. (V) Yet
Christine Lagarde shares the president’s
convictions when it comes to the French people
and the world of work.

A) I         B) II         C) III         D) IV         E) V

53. (I) The mountain kingdom of Bhutan has decided
to build its national policies on improving its
gross national product. (II) The “Easterlin
Paradox”, which states that a nation’s happiness
actually declines in relation to its economic
growth, was once thought to be limited to rich
Western countries. (III) However, researchers
have recently shown that it also applies to
developing countries. (IV) For example, even as
China experienced extraordinary economic
growth between 1990 and 2000, the percentage of
Chinese who described themselves as very
happy fell from 28 per cent in 1990 to 12 per cent
in 2000. (V) Experts attribute this phenomenon to
the fact that people’s desires and expectations
change along with their material fortunes.

A) I         B) II         C) III         D) IV         E) V

54. (I) Britain’s character has been shaped by its
geographical position as an island. (II) Never
successfully invaded since 1066, its people have
developed their own distinctive traditions.
(III) Founded by the Romans in the first century
A.D. as an administrative centre and trading port,
London is the capital of the country. (IV) This is
also reflected in the country’s historical heritage
of castles, cathedrals and stately homes.
(V) Indeed, although today a member of the
European Union, Britain continues to maintain its
nonconformity.

A) I         B) II         C) III         D) IV         E) V

55. (I) “Each day is a journey, and the journey itself is
home”, the poet Matsuo Basho wrote more than
300 years ago in the first entry of his masterpiece
Narrow Road to a Far Province. (II) Today, Basho
is the first writer that many Japanese read
seriously, and many people admire his poetry.
(III) Thousands of people make pilgrimages to his
birthplace and burial shrine, and travel parts of
Basho’s Trail. (IV) After three centuries, his
Narrow Road still speaks to readers around the
world. (V) After his master died, Basho spent
most of his life in Kyoto.

A) I         B) II         C) III         D) IV         E) V

56. (I) France, Russia and the United States are the
world’s biggest exporters of small arms. (II) Last
year they produced 75% of all small arms sold in
the world. (III) But several other countries, such
as Egypt and Israel, are also emerging as major
producers and traders. (IV) Especially in the
Middle East, the problem of arms smuggling is
widespread. (V) For instance, in 2006 Israel
exported $175 million worth of small arms.

A) I         B) II         C) III         D) IV         E) V

5 dakika dinlenme arası.

Seçeneklerinizi sayınız.
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57. - 80. sorular

Başlangıç saati : 11:00
Bitiş saati : 12:00
Toplam süre : 60 dakika

57. – 60. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

In 1786 Sir William Jones, a British judge serving
in India, made a discovery that transformed
knowledge about prehistory and began the
formal study of historical linguistics. Turning his
spare time towards the study of Sanskrit, the
ancient language from which the predominant
languages of the South Asian subcontinent
derive, Jones discovered that Sanskrit shares
features of grammar and vocabulary with Latin
and ancient Greek to an extent inexplicable by
sheer coincidence. His interest further aroused,
he then examined the early Germanic language
called “Gothic”, the ancient Celtic languages of
Europe, and Old Persian, and found that they,
too, exhibited marked similarities to Sanskrit. He
concluded that all these languages must have
evolved from a common but now-extinct
linguistic source. In the early nineteenth century,
both this ancient language and the later
languages that derived from it, were labelled
“Indo-European,” reflecting their wide
distribution from India and Ireland.

57. One can conclude from the passage that Gothic
---- .

A) originally derived from Latin and had the same
grammatical features

B) had no relationship whatsoever with Sanskrit
and other languages

C) was an old language which was spoken
throughout Europe, including Ireland

D) was the only language in which Sir William
Jones took a special interest

E) was the language spoken by early Germanic
peoples

58. It is pointed out in the passage that Sanskrit ---- .

A) is the only language which is widely spoken
among the peoples of South Asia

B) and other Indo-European languages are closely
related with each other

C) was first studied by Sir William Jones in the
eighteenth century

D) was the most ancient language from which Latin
and Greek have evolved

E) has a grammatical structure which is entirely
different from that of Old Persian

59. As one understands from the passage, Sir
William Jones ---- .

A) made fundamental changes in the judicial
system of eighteenth-century India

B) was a professional linguist and spent his time in
India by the study of Sanskrit

C) rejected the view that the European Celtic
languages derived from a common source

D) studied Sanskrit only when he was free from his
judicial responsibilities

E) was very interested in the prehistory of India and
made several discoveries

60. According to the passage, the beginnings of
historical linguistics ---- .

A) were marked by the discovery in the eighteenth
century that the languages of the South Asian
subcontinent had evolved from Sanskrit

B) can be dated back to the early nineteenth
century when the term “Indo-European” was
introduced

C) are traced back to the work of Sir William Jones
in the eighteenth century

D) have always been controversial, since Sir
William Jones’s theory about the Indo-European
languages was based on a false assumption

E) were confined only to Jones’s study of Sanskrit
and did not include his study of the other Indo-
European languages
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61. – 64. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

The Stone Age is, in fact, divided into various
stages. Dominating the period is the Palaeolithic
Age, which most anthropologists would extend
down to roughly 11,000 B.C. Within the Stone Age
in general, however, scholars also speak of an
Upper Palaeolithic Era, beginning around 40,000
B.C. They draw attention to some significant
changes in human behaviour around this date,
including the appearance of sophisticated cave
paintings, and evidence of religious ideas.
Humans also began producing the most
effective, finely crafted tools such as fishhooks,
arrowheads, and sewing needles made from
organic materials, such as wood or animal bone.
Yet, despite these important developments, the
basic patterns of human life changed little during
this era. Virtually all human societies before
11,000 B.C. consisted of small bands of
hunter-gatherers that moved incessantly in
search of food. Because they could not stay in
any one location for long, these groups left no
continuous archaeological record whereby we
might trace the development of their culture. Our
knowledge of them is, therefore, very limited.

61. It is stressed in the passage that, during the
Upper Palaeolithic Era, ---- .

A) there were no settled human communities but
groups of wandering hunter-gatherers

B) humans practised different forms of art but
preferred to specialize in cave painting

C) hunter-gatherers had plenty of food whereby
they were able to feed themselves easily

D) bands of hunter-gatherers produced different
kinds of tools whereby the development of
culture can be traced

E) there appeared new and most developed
cultures, which have been brought to light
through archaeological excavations

62. According to the passage, the Stone Age ---- .

A) was, according to archaeologists, the most
sophisticated and developed period of early
human history

B) and the cultures of the period have been fully
revealed by archaeologists

C) is generally known as the Upper Palaeolithic
Era, during which man learned how to produce
food

D) is not one continuous period but consists of
different eras

E) is generally dated to 11,000 B.C. and has always
been a serious academic concern among
anthropologists

63. It is suggested in the passage that humans ---- .

A) in the Stone Age were very skilled and far
advanced in making tools for their farming needs

B) seem to have first developed their religious
ideas during the Upper Palaeolithic Era

C) in the Upper Palaeolithic Era knew how to
defend themselves when they were attacked by
hunter-gatherers

D) in the Palaeolithic Age were skilled not only in
hunting but also in different kinds of cloth-
making

E) in the Stone Age had no notion of religion and,
therefore, did not know how to worship

64. It is pointed out in the passage that, with the
Upper Palaeolithic Era beginning around 40,000
B.C., ---- .

A) most human societies worshipped various gods

B) cave painting became very popular among
hunter-gatherers

C) fully organized human societies began to appear

D) human beings ceased to be hunter-gatherers

E) man entered a new period of important
developments
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65. – 68. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

By the end of the twentieth century, East Asia had
become a centre of industrial and manufacturing
production. Especially China began to establish
commercial ties with the West in the 1970s and
became the world’s leading heavy industrial
producer by the year 2000. Its state-owned
companies acquired contracts from Western
firms to produce products cheaply and in bulk,
for sale back to home markets in the United
States and Europe. Moreover, the Chinese
government established semi-capitalist
commercial zones around major port cities like
Shanghai. These commercial zones were
intended to encourage massive foreign
investment on terms that left China a favourable
balance of trade for its huge volume of cheap
exports. Yet, in practice, they enjoyed only mixed
success. Problems in farming and a looming
energy crisis hampered prosperity and economic
growth, but Hong Kong only managed to maintain
its traditional economic and cultural ties with the
rest of the world. However, in recent years, China
has overcome most of these problems and
radically upgraded its economic performance.

65. The passage is mainly concerned with ---- .

A) the extent and complexity of problems in
Chinese agriculture

B) the variety and volume of Western investments
in China in the 1970s

C) Hong Kong’s economic prosperity and its impact
on social life in the city

D) China’s economic development and
performance since the last century

E) the improvement of China’s balance of trade
since the 1970s

66. It is claimed in the passage that China’s
commercial zones ---- .

A) absolutely provided China with a huge volume of
foreign investment

B) were not as successful as had been originally
intended

C) were solely located around Shanghai and Hong
Kong

D) have been the most efficient ones throughout
East Asia

E) were originally intended for state-owned
companies

67. It is pointed out in the passage that Western
firms ---- .

A) made contracts with Chinese companies
because of favourable production conditions in
China

B) made huge investments in commercial zones,
but they failed to make any profit

C) established closer commercial ties with China to
benefit from cheap exports

D) were mainly concentrated in Hong Kong, since it
was a major port city

E) cooperated with China in order to upgrade its
economic performance

68. It is stated in the passage that Hong Kong ---- .

A) was the major exporter of cheap products to the
United States and Europe

B) contributed enormously to the emergence of
China as an economic power in East Asia

C) was not affected at all by the decline of
prosperity and economic growth in the rest of
China

D) took immediate measures to prevent the looming
energy crisis in the area

E) was a major centre of industrial and
manufacturing production in China in the 1970s
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69. – 72. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

In 1914, Europe had built a seemingly stable
peace. Through the complex negotiations of
great power geopolitics, Europe had settled into
two systems of alliance: the Allied Powers which
consisted of Britain, France and Russia, and the
Central Powers that included Germany, Austria,
and Italy. Within this balance of power, the
nations of Europe challenged one another for
economic, military, and imperial advantage. The
rivalry for colonies abroad accompanied a fierce
arms race at home, where military leaders
assumed that superior technology and larger
armies would result in a quick victory in a
European war. Indeed, in the prevailing
atmosphere of international suspicion, such a
war seemed likely to many of Europe’s political
and military leaders. Yet none of them predicted
that the war would break out so soon. Nor did
many expect that the assassination in June 1914
of the Austrian archduke and his wife would
spark off that war, which engulfed all of Europe
in just over a month’s time.

69. It is suggested in the passage that, when the
Austrian archduke and his wife were
assassinated in June 1914, ---- .

A) the European balance of power was not affected
by this incident, and the European peace was
maintained

B) the British government immediately began
negotiations for an alliance with France and
Russia

C) Austria turned to Germany and Italy for an
alliance and declared war on Britain and France

D) most European leaders did not think that this
incident would soon lead to a war

E) many European leaders believed that this was a
plot of the Allied Powers against the Central
Powers

70. It is pointed out in the passage that, while the
European powers were competing with each
other for colonization overseas, ---- .

A) their main concern was how to benefit from the
geopolitical importance of their colonies

B) they were also involved in an escalating process
of rearmament

C) they held the view that technological superiority
was essential for the exploitation of their
colonies

D) they held various negotiations for the prevention
of a possible war that would destroy Europe

E) it seemed to many politicians that international
problems could be solved through negotiations

71. The writer asserts in the passage that the peace
in Europe in 1914 ---- .

A) was essentially the achievement of political and
military leaders

B) was maintained efficiently by the Allied Powers

C) mainly depended on superior technology and
very strong armies

D) seemed a lasting one, but it was, in fact, fragile

E) was not affected at all by the assassination of
the Austrian archduke

72. According to the passage, although Europe had
achieved a balance of power by 1914, ---- .

A) Germany, Austria and Italy continued their efforts
to build very large armies and began to
challenge the Allied Powers

B) European leaders encouraged the development
of advanced technologies for a comprehensive
victory

C) this did not prevent the European nations from
challenging each other for various advantages

D) military leaders strongly argued that larger
armies were needed in order to protect the
colonies overseas

E) political leaders were extremely suspicious of
military leaders and, therefore, did their best to
prevent a war
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74. According to the passage, although the practice
of imperialism may be varied, ---- .

A) native peoples in the European colonies were
always in favour of formal imperialism

B) it was formal imperialism in the past which most
suited the Europeans for their trade overseas

C) the European nations followed a common
strategy in the past in order to set up colonies in
other parts of the world

D) for historians, it is mainly divided into “formal”
and “informal” imperialism

E) in the 18th and 19th centuries the European
nations gave up formal imperialism because of
native resistance

75. As one understands from the passage, in
informal imperialism, ---- .

A) the colonizing nations sign treaties with native
governments to help them solve economic
problems

B) the independence of the weaker nation is
respected by the colonizing nation

C) the sovereignty of the colonized nation is totally
disregarded by the colonizing power

D) the management of the ports in a country is
undertaken by economically stronger nations

E) native governments are granted certain
privileges and political powers by stronger
nations

76. It is clear that the passage ---- .

A) gives an account of the historical reasons why
formal imperialism in the past was more widely
practised than informal imperialism

B) is a detailed account of how the Europeans
colonized other peoples in the 18th and 19th
centuries

C) is mainly concerned with the process of
resistance that colonial peoples put up against
the European nations

D) is a full description of the economic and cultural
privileges which, in the past, the Europeans got
from native governments

E) theoretically explains imperialism and refers to
the European practice of it in the past

73. – 76. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

The term “imperialism” means the process of
extending one nation’s control over another; it is
a process that takes many forms. Historians
distinguish between “formal imperialism” and
“informal imperialism.” Formal imperialism is
colonialism, and it was exercised by the
Europeans in the past mainly by direct rule: the
colonizing nations annexed territories outright
and established their own governments to
subjugate and administer the peoples of these
territories. Sometimes formal imperialism was
exercised through indirect rule: the conquering
nations reached agreements with native leaders
and governed them. There was no single practice
of colonial management, and resistance from the
natives forced colonial powers to shift strategies
frequently. As for “informal imperialism,” it refers
to a more subtle and less visible exercise of
power, in which the stronger nation allows the
weaker one to maintain its independence while
reducing its sovereignty. For the Europeans in
the past, informal imperialism took the form of
carving out zones of European sovereignty and
privilege, such as treaty ports, within other
countries. Essentially it meant using European
economic, political, and cultural power to get
advantageous treaties or terms of trade. Informal
imperialism was not only common, it played an
even more fundamental role in shaping global
power relations in the 18th and 19th centuries.

73. It is asserted in the passage that, in the past,
informal imperialism ---- .

A) enabled the Europeans to conquer the lands of
other peoples and face no resistance

B) was preferred by the natives who were involved
in free trade with the European nations

C) was far more effective than formal imperialism in
the development of power relations in the world

D) was commonly practised by the Europeans
because it allowed them to make use of various
strategies

E) provided the European nations with an economic
power which enabled them to rule the rest of the
world
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77. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Since 1993, China has invested in more than fifty
oil and gas projects in some thirty nations. In
particular, China has focused on acquisitions and
partnerships in Sudan and Iran. In Sudan alone,
China has reportedly spent $15 billion developing
oil fields. In the meantime, China has also begun
to use its military to protect its oil investments
abroad. Reportedly, troops disguised as oil
workers patrol Chinese oil infrastructure in
Sudan. Moreover, in recent years, China has
strengthened its military presence in the oil-and
gas-rich parts of the South China Sea, over which
sovereignty is still disputed. Perhaps most
significant in the short term is China’s
relationship with Iran. With Saudi Arabia and Iraq
clearly within the American sphere of influence,
China has been steadily courting Tehran and
aims to become the biggest buyer of Iranian oil.
In return for oil, China has supplied Iran not only
with conventional weapons but also with
technology and materials that can be used for the
manufacturing of nuclear weapons.

77. It is claimed in the passage that the Chinese oil
workers in Sudan ---- .

A) have increased steadily because China has
acquired many oil and gas fields in this country

B) are, in fact, military personnel in disguise,
employed to protect the Chinese oil investments
in this country

C) have been employed in over fifty oil and gas
projects, for which China has already spent
billions of dollars

D) have been extremely efficient and built the
extensive oil infrastructure that this country has

E) mostly prefer to work for the companies that
China has set up in this country for partnership
in oil and gas projects

78. One learns from the passage that there are ---- .

A) many Chinese workers already employed in
nearly thirty nations

B) several Chinese companies involved in oil
projects in the South China Sea

C) a number of economic issues that China faces in
the South China Sea

D) many oil fields in Iran that have been developed
by China

E) areas in the South China Sea which are rich in
oil and gas

79. One understands from the passage that, just as
the United States maintains its dominant position
in Saudi Arabia and Iraq, so China ---- .

A) has made efforts to develop its partnership with
Iranian oil companies

B) is resolved to increase its military presence in
some thirty countries

C) has sought to establish closer economic
relations with Iran

D) has decided to invest heavily in Iran’s various oil
and gas projects

E) tries hard to persuade Iran to become an ally in
the region

80. It is clear from the passage that Iran’s nuclear
technology ---- .

A) has been aided by China through its logistical
support

B) is not so advanced and efficient as that of China

C) has been strongly criticized by the United States

D) has been financed through its oil exports to a
number of countries

E) can develop fully even though China is not
willing to cooperate

• Kalan 30 dakika sürenin 15 dakikasını hiç
bakamadığınız sorular için kullanabilirsiniz. Daha
önce üzerinde uğraştığınız sorulara tekrar geri
dönmeyiniz.

• Son 15 dakikalık süreyi asla soru çözerek
geçirmeyiniz. Bu süre zarfında seçeneklerinizi
sayınız ve boş bıraktığınız soruları, cevap
kağıdınızda sayıca en az çıkan seçeneğe göre
işaretleyiniz.
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YABANCI KELİMELER

Soru 1. Philippines = Filipinler (Batı Pasifik’te yer alan, 7000’den fazla adadan oluşan bir ülke)
numerous = sayısız, çok, pek çok, many, several, zıt anl.= few
scandal = skandal, rezalet, kepazelik
continuing = devam eden / etmekte olan, ongoing
power struggle = (siyasi, ekonomik vs.) güç elde etmek için yapılan mücadele
public = kamu, halk
frustrated = (başarısızlık veya olumsuz koşullar sebebiyle) engellenmiş, hüsrana uğramış,
kösteklenmiş, discouraged, thwarted, zıt anl.= encouraged
jeopardy = tehlike, risk, danger, risk, zıt anl.= security
progress = ilerleme, gelişme, advancement, development, zıt anl.= regress
decline = azalma, düşüş, gerileme, çöküş, drop, decay, deterioration, zıt anl.= upturn, progress, re-
covery
recession = (ekonomide) durgunluk, resesyon
depression = 1) depresyon (ruhsal çöküntü); 2) (ekonomide) buhran
failure = yetersizlik, yetmezlik, bozukluk, malfunction

Soru 2. Saudi Arabia = Suudi Arabistan (petrol kaynakları bakımından çok zengin olup vergi alınmayan,
günümüzde Suud Hanedanı tarafından katı şeriat rejimiyle yönetilen ve Arap Yarımadası’nın büyük
bölümünü kaplayan ülke)
interest = çıkar, menfaat, kar, kazanç
cooperate = işbirliği yapmak, beraber çalışmak, collaborate, zıt anl.= compete
economically = ekonomik olarak, ekonomik alanda
increase = arttırmak, çoğaltmak, geliştirmek, grow, enhance, raise, improve, zıt anl.= decrease,
weaken
trade = ticaret, commerce
notable = dikkate değer, remarkable
precious = değerli, kıymetli, yararlı, valuable, (Salt was nearly as precious as gold in the ancient
world. = Tuz, antik dünyada neredeyse altın kadar kıymetliydi.)
mutual = karşılıklı, common, reciprocal
responsible = sorumlu
implicit = 1) ifade edilmeden anlaşılan, saklı, zıt anl.= explicit; 2) ima edilen, dolaylı olarak anlaşılan

Soru 3. whereas = oysa, iken, while
Asian = Asyalı, Asya’ya ait
driven by = (bir şey ya da biri tarafından) güdümlenmiş
ideology = ideoloji (insanların veya sosyal örgütlenmelerin kendilerine rehber edindikleri görüşler /
fikirler / inançlar bütünü)
economics = (bilim alanı veya kavram olarak) ekonomi
driving force = itici güç
respectively = sırasıyla, (birden fazla unsur için) her birinin ayrı ayrı (özelliklerinden bahsederken),
(The cities of Basle and Brussles are in Switzerland and in Belgium respectively. = Basel ve Brüksel
kentleri sırasıyla İsviçre ve Belçika’dadır.)
unequally = eşit olmayan bir biçimde, zıt anl.= equally
likely = olası, muhtemel, beklenen, probable, expected, zıt anl.= improbable, unlikely
entirely = tümüyle, tamamen, completely, totally, zıt anl.= partially
favourably = olumlu biçimde, approvingly, positively, zıt anl.= unfavourably

Soru 4. automotive = otomotiv (kara taşıtları üretimi ile ilgili sanayi alanı)
sector = 1) sektör (ticarette ya da sanayide, gıda ya da giyim gibi uzmanlaşılan bir alan); 2) bölge,
mıntıka
continue = devam et(tir)mek, sürdürmek, carry on, go on, zıt anl.= terminate, end
operation = faaliyet, operasyon, çalışma, iş yürütme, activity
create = yaratmak, oluşturmak, produce
even more = daha da fazla / çok, yet more
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opportunity = fırsat, prospect, chance
community = topluluk, toplum, halk, society
do business = (ticari vs.) iş yapmak
settle = 1) (bir yere) yerleş(tir)mek, iskân etmek, dwell, inhabit; 2) halletmek, çözmek, karara
varmak / bağlamak, conclude, resolve
extract = çekmek, çekip çıkarmak, elde etmek, draw out
expand = genişle(t)mek, büyü(t)mek, extend, broaden, zıt anl.= shrink, contract, compress
contract = 1) (hastalık) kapmak, (hastalığa) yakalanmak / tutulmak, catch, obtain, pick up, zıt anl.=
infect, give, transmit; 2) kas(ıl)mak, büz(ül)mek
reduce = azal(t)mak, cut down (on), diminish, decrease, lower, zıt anl.= increase

Soru 5. according to = (bir kişi ya da şey)’e göre
World Bank = Dünya Bankası (Birleşmiş Milletler’e bağlı, üye ülkelerin ekonomilerini
düzenlemelerine yardımcı olmak amacıyla 1944 yılında kurulan banka), International Bank for
Reconstruction and Development
latest = en son, en yeni, newest, most recent
figure = rakam, sayı, number
import = ithalat, dışalım, zıt anl.= export
citizen = vatandaş, yurttaş
keep up = devam etmek, sürdürmek, sustain, maintain
rely on = bağımlı olmak, bel bağlamak, güvenmek, itimat etmek, depend on, entrust, zıt anl.=
distrust
drop out = ayrılmak, (üyelikten) çıkmak, (okula vs.) devam etmemek
bring about = meydana getirmek, neden olmak, give rise to, produce, effectuate, account for, (The
administration helped bring about a peaceful settlement between the two sides. = Yönetim, iki taraf
arasında barışçıl bir uzlaşmaya varılmasını sağladı.), (The new law brought about many complaints.
= Yeni yasa pek çok şikayete neden oldu.)
run out (of) = 1) yit(ir)mek, bit(ir)mek, tükenmek, tüketmek, exhaust, use up, deplete, (I am afraid
we have run out of antibiotics. = Korkarım ki antibiyotiğimiz tükendi.); 2) geçerliliğini yitirmek, expire

Soru 6. research = araştırma
solely = sadece, yalnızca, tek başına, only, just, merely
EU = Avrupa Birliği, European Union
settle down = 1) (bir yere) yerleşmek / yerleşmeyi tamamlamak; 2) uslanmak, yola gelmek,
sakinleşmek, calm down
put up with = tahammül etmek, dayanmak, katlanmak, tolerate, (There are many inconveniences
that have to be put up with when you are undergoing a major operation. = Büyük bir ameliyat
geçirdiğinizde, katlanılması gereken pek çok rahatsızlık ortaya çıkar.)
set out = başlamak, yola koyulmak, girişmek, embark (on), start, begin, commence, leave, set off,
zıt anl.= stay, halt
carry out = yapmak, uygulamak, gerçekleştirmek, yerine getirmek, accomplish, fulfil, implement,
perform, conduct, (The experiments were carried out by Dr. Preston. = Deneyler Dr. Preston
tarafından gerçekleştirilmiştir.), (She is carrying out her duties efficiently. = Görevlerini düzgün bir
şekilde yerine getiriyor.)

Soru 7. Bolivia = Bolivya (Güney Amerika’da yer alan, adını Simon Bolivar’dan alan, coğrafik olarak yüksek
dağlardan yağmur ormanlarına kadar pek çok değişik iklim bölgesi içeren, denize kıyısı olmayan bir
ülke)
change = değişiklik, değişim, alteration, modification
phenomenally = olağanüstü / şaşılacak şekilde
successful = başarılı, effective
implement = uygulamak, yerine getirmek, put through, carry out, perform
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Soru 8. for a long time = uzun zamandır
psychologist = psikolog (zihni ve zihinsel aktiviteleri inceleyen bilim insanı)
major = geniş / büyük çaplı, büyük, başlıca, asıl, chief, primary, great, zıt anl.= minor, unimportant,
little
personality makeover = kişilik değişikliği
makeover = önemli değişiklik(ler) ve yenilik(ler), (The office underwent a total makeover. = Ofis
büyük bir değişiklik geçirdi / baştan aşağı değişti.)
impossible = imkansız, olanaksız

Soru 9. Germany = Almanya (Avrupa’nın ortasında yer alan, 16.yy başında Protestanlık mezhebinin Martin
Luther önderliğinde ortaya çıktığı, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Doğu ve Batı Almanya olarak ikiye
bölünen ve 1990 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla yeniden birleşen, Rönesans dönemi binaları
ile ünlü ülke)
Bosnia and Herzegovina = Bosna Hersek (Balkan Yarımadası’nda, Adriyatik Denizi’nin kıyısında
yer alan, 1992 yılında Yugoslavya’nın parçalanması sonucu bağımsızlığını kazanan, halkı büyük
oranda Slav kökenli olmasına rağmen kültüründe halen Osmanlı izleri taşıyan ülke)
part of = (bir şey)’in bir kısmı / parçası
Nazi-controlled = Nazi kontrolü altında (Nazi = Adolf Hitler’in lideri olduğu Milliyetçi Sosyalist Alman
İşçi Partisi)
Croatia = Hırvatistan (Balkan Yarımadası’nda, Adriyatik Denizi’nin kıyısında yer alan, 1992 yılında
Yugoslavya’nın parçalanması sonucu bağımsızlığını kazanan, futbol alanındaki başarıları ve
Dalmaçya Adaları ile ün yapmış olan ülke)
invade = istila etmek, saldırmak, overrun, assault, zıt anl.= withdraw

Soru 10. pessimistic = kötümser, karamsar, zıt anl.= optimistic
most probably = büyük olasılıkla
give up = teslim olmak, pes etmek, vazgeçmek, bırakmak, quit, zıt anl.= go on
instead = (onun) yerine
go on = sür(dür)mek, devam etmek, continue, zıt anl.= stop
try = denemek, attempt

Soru 11. doubt = şüphe, kuşku
oil = ham ya da işlenmiş halde petrol
basis = temel, ana ilke
Iraqi = Irak’a ait, Irak ile ilgili
for many years to come = daha uzun yıllar, yıllar boyu, gelecekteki pek çok yıl
form = şekillendirmek, biçimlendirmek, oluşturmak, shape

Soru 12. average = ortalama
per person = kişi başı
United States = (the United States (of America) şeklinde kullanılır) Amerika Birleşik Devletleri, (the)
US / USA

Soru 13. Bush = George Walker Bush Jr. (2001-2009 yılları arasında 2 dönem görevde kalmış olan, bu
görevden önce Teksas valiliği yapmış olan, 1946 doğumlu 43. ABD devlet başkanı)
administration = idare
restoration = eski haline döndürme, düzeltme, reestablishment
relation = ilişki, bağlantı, münasebet
Libya = Libya (Kuzey Afrika’da, eskiden Osmanlı’nın Trablusgarp vilayetinin olduğu yerde bulunan,
tarih boyunca Fenikeliler, Kartacalılar, Romalılar, Araplar, Osmanlılar gibi farklı toplumların
egemenliğinde kalmış olması sebebiyle çeşitli kültürel izler taşıyan ülke)
quarter = çeyrek, one fourth
century = yüzyıl, asır
violent = yıkıcı, sert, şiddetli, zorlu, destructive, strong, zıt anl.= mild, passive
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confrontation = karşı karşıya gelme, çatışma
largely = büyük ölçüde, greatly, mostly
result = sonuç, outcome
several = ikiden çok, çok, pek çok, many, various
painstaking = zahmetli, uğraştıran
secret diplomacy = gizli diplomasi (işleyişi hızlandırmak amacıyla genellikle yalnızca üst düzey
bürokratlar arasında, pek çok resmi prosedürün uygulanmaması sebebiyle kamuya açıklanmayan
görüşmelerle yürütülen diplomasi)

Soru 14. perfectionism = mükemmeliyetçilik (her şeyin kusursuz olmasını sağlama arayışı)
constrict = sıkıştırmak, zorlamak
fast-moving = hızlı giden
require = (bir şey)’i gerektirmek / zorunlu kılmak, compel, demand, oblige
flexibility = esneklik
turn into = (bir şey)’e dönüştürmek, convert to / into
success slave = başarı kölesi, başarının esiri (sürekli başarı kazanmaya şartlanmış / başarısızlığı
kabullenmeyen kişi)
consequently = sonuç olarak, dolayısıyla, bu nedenle, accordingly, subsequently, as a result,
therefore
nevertheless = yine de, bununla birlikte, however, even so
contrarily = aksine, tersine, bilakis, on the contrary

Soru 15. generally = genellikle
marry = (birisi) ile evlenmek, get married to, zıt anl.= divorce, disunite, split up
divorce = boşanmak, ayrılmak, separate, zıt anl.= marry, unite
especially = özellikle, particularly, in particular, zıt anl.= generally, in general
remarry = yeniden evlenmek
rate = oran

Soru 16. contain = kapsamak, içermek, include, zıt anl.= exclude, leave out
vast = çok büyük, çok geniş, engin, huge, immense, (They are building these roads at vast
expense. = Bu yolları çok büyük harcamalarla yapıyorlar.)
lexical = kelimeler ile ilgili, sözlüğe ait
inheritance = miras
Latin = Latince (Roma İmparatorluğu’nun resmi dili olan, pek çok modern Avrupa dilini büyük
oranda etkilemiş olan, günümüzde Katolik din adamları tarafından kullanılması ve kimi Avrupa
üniversitelerinde tez yazmak için izin verilen dillerden birisi olması dışında kullanılmayan Hint-
Avrupa grubuna ait bir dil)
Persian = Farsça (bugün İran’da konuşulan, Osmanlıca’yı oluşturan dillerden birisi olması sebebiyle
günümüzde pek çok kelimesini kullandığımız Hint-Avrupa grubuna ait bir dil)
loanword = bir dile başka bir dilden girmiş olan kelime, ödünç kelime
as long as = sürece, müddetçe, so long as
even if = ... olsa bile

Soru 17. some = yaklaşık, ... kadar, (some 30 women = 30 kadar kadın)
run = (seçime) katılmak, (seçimde) yarışmak, take part
Kuwaiti = Kuveyt’e ait, Kuveyt ile ilgili, Kuveytli
election = seçim, seç(il)me, (general election = genel seçim)
few, if any = olursa da / varsa da çok az
expect = beklemek, (olacağını) tahmin etmek, predict, foresee
so that = öyle ki …, ...mek / ...mak için, in order that

Soru 18. origin = köken
be thought to be = …olduğu / olacağı düşünülmek

SOSYAL BİLİMLER - 14



w w w . b a d e m c i . c o m
5

endeavour = (maceraperest bir) girişim, (yenilik getirmeye yönelik) çaba, enterprise
scientific = bilimsel
society = dernek, topluluk, community
scientific society = bilgi toplumu
actually = aslında, gerçekten, aslına bakılırsa, as a matter of fact, to tell the truth, in fact
forbid = yasaklamak, ban, prohibit, bar, zıt anl.= allow, permit

19. - 23. sorular (Metinde geçen yabancı kelimeler)
provide = sağlamak, bulmak, temin etmek, supply, render, zıt anl.= withhold
introduction = giriş, önsöz, takdim, tanıtım
practice = uygulama
logic = mantık
author = (kitap vs. için) yazar, (writer = (meslek olarak) yazar)
historical = tarihsel
model = model (karmaşık bir sistemi anlamayı ve incelemeyi kolaylaştırmak amacı ile üretilmiş olan
daha basit bir düzenleme / düzenek)
Aristotle = Aristoteles (Aristo olarak da tanınan, M.Ö. 384 – 322 yılları arasında yaşamış, Platon’a
öğrencilik, Büyük İskender’e ise hocalık yapmış olan, fizik, astronomi, zooloji, mantık, politika gibi
çeşitli konularda pek çok eseri bulunan filozof)
choice theory = seçim / tercih teorisi (William Glasser tarafından önerilen, insan davranışının,
çevresindeki her şeyi önem sırasına dizmek ve buna göre hareket etmek biçiminde modellendiği
psikolojik teori)
fuzzy logic = bulanık mantık (önermelerin mantıksal doğru ve yanlıştan ya da matematiksel 1 ve
0’dan farklı değerler de alabildiği mantık sistemi)
principle = prensip, ilke
analyze = analiz etmek, çözümlemek
construct = oluşturmak, kurmak, yapmak, form, compose
logical = mantıksal, mantık yürüterek oluşturulmuş, mantık ile ilgili
argument = argüman, sav, iddia, assertion
medical = tıbbi, tıp alanında(n), tıp ile ilgili
section = kısım, kesim, parça, dilim, kesit, part
generic = genel, geniş kapsamlı, zıt anl.= specialized
thus = böylece, bu yolla, bu nedenle, therefore, hence
text = ders kitabı
introductory = tanıtıcı, giriş / başlangıç niteliğinde, basic, zıt anl.= advanced
course = ders, kurs
philosophy = felsefe (doğruları, varlık, bilgi, davranış gibi kavramların işleyişini sistematik olarak
araştıran alan)
curriculum = (çoğul: curricula) ders programı, müfredat
illustration = resim, tasvir, şekil, resimleme, illustrasyon
boxed = kutu / çerçeve içine alınmış
definition = tanım
guide = rehberlik etmek, yol göstermek, yönlendirmek
reader = okuyucu, okur

Soru 19. within = içinde, içerisinde

Soru 20. quotation = (bir kişinin sözlerinden) alıntı, aktarım, kotasyon
controversy = tartışma, çekişme, anlaşmazlık, debate, argument, dispute, zıt anl.= agreement,
unanimity
omission = at(la)ma, (dışarıda) bırakma, ihmal, skip, zıt anl.= inclusion
overview = genel bakış, özet(leme) şeklinde sunum
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Soru 23. serve as = görevini görmek, (bir şey)’e yaramak, …olarak hizmet etmek

Soru 24. durable = dayanıklı, sağlam, sturdy, long-lasting, zıt anl.= fragile
market = pazar, piyasa
manufactured = imal edilmiş / üretilmiş
good = ticari mal / eşya / ürün
product = ürün
African = Afrika ile ilgili, Afrika’ya ait
condition = hal, durum, şart, situation
state = devlet
recover = kendine gelmek, iyileşmek, get well, zıt anl.= deteriorate
internal = dahili, iç, ülke içi ile ilgili, iç tarafta, zıt anl.= external
conflict = anlaşmazlık, ihtilaf, çatışma, disagreement, fight, zıt anl.= accord, peace
far more = çok daha fazla, much more
developed = gelişmiş
nation = millet, ulus
openly = açıkça, açıktan açığa, publicly, zıt anl.= covertly, privately
criticize = eleştirmek
arms = (çoğul kullanılır) silahlar, (firearm, side arm gibi türevleri tekil de kullanılabilir)
undemocratic regime = demokratik olmayan rejim (özellikle, gelişmemiş ülkelerde rastlanan,
devlet başkanının genellikle asker kökenli bir diktatör olduğu ve muhalifleri ile ülke halkını büyük
baskı altında tuttuğu devlet idaresi)

Soru 25. try hard to = (bir şey yapmak için) büyük çaba sarf etmek
share = pay
sub-Saharan = Sahra altı (Büyük Sahra Çölü’nün güneyi)
a great deal (of) = oldukça fazla, çok, a lot (of), much, zıt anl.= a little, a bit
reveal = göstermek, açığa vurmak, ortaya çıkarmak, tell, show, disclose, zıt anl.= conceal, hide
recent = (yakın geçmişten bahsederken) en son, en yakın / yeni, late, current, zıt anl.= past
report = rapor
debate = tartışma, müzakere, argument, discussion
approach = 1) yaklaşmak, yanaşmak, reach, near; 2) düşünmeye / üzerinde durmaya / ilgilenmeye /
uğraşmaya başlamak

Soru 26. improve = düzeltmek, yoluna koymak, geliştirmek, arttırmak, enhance, upgrade, increase, zıt anl.=
degrade, weaken
facility = tesis
Moroccan = Fas ile ilgili, Fas’a ait, Fas’lı
government = hükümet, devlet
invest (in) = yatırım yapmak
expansion = genişle(t)me, büyü(t)me, development
Morocco = Fas (Kuzeybatı Afrika’da, Cebelitarık Boğazı’nın güneyinde yer alan, Roma ve Abbasi
mimarilerinin özelliklerini bir arada gösteren eski binaları ve ünlü bir filme konu olmuş Kasablanka
kentiyle tanınan, günümüzde Arapça, Fransızca, İspanyolca ve Berberi dillerinin bir arada
kullanıldığı ülke)
reliance = bağımlılık, bel bağlama, dependance, dependence
foreign = dış, yabancı
aid = katkı, destek, yardım, help, relief, support
obstacle (to) = engel, difficulty, hindrance
at present = hali hazırda, şu an için, currently, presently, at this time
further = daha da, daha öteye, daha fazla, (mevcut olana) ek / ilave, more
infrastructure = altyapı
Agadir = Agadir (Fas’ın batı kıyısında bulunan, 1960 yılındaki bir depremde yıkıldıktan sonra
yeniden inşa edilen, özellikle kuzey Avrupalılar’ın rağbet ettiği bir tatil yeri ve liman kenti)
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developed = gelişmiş
coastal = kıyıya / sahile ait
resort = tatil beldesi, dinlenme yeri
agree to (do smt) = (bir şey yapma)’ya razı olmak, (bir şey yapma)’yı kabul etmek, zıt anl.= object to
fund = sermaye, parasal destek

Soru 27. join = katılmak
Germanic = Germenler’e ait, (Germen = Hint-Avrupa kökenli, Orta Avrupa’da yerleşmiş ve bölgeye
yayılmış bir halk)
people = (çoğul: peoples) halk
Prague = Prag (Rönesans Mimarisi özellikleri gösteren pek çok iyi korunmuş binası ile tanınan Çek
Cumhuriyeti’nin başkenti)
capital city = başkent
population = nüfus
just over = ...’nın biraz üzerinde, ...’dan biraz fazla
Czech Republic = (çek ripablik gibi okunur) Çek Cumhuriyeti (1993’te Çekoslovakya’nın
dağılmasıyla kurulan, Almanya, Polonya, Avusturya ve Slovakya’nın arasında yer alan ülke)
Czechoslovakia = (çekoslovakya gibi okunur) Çekoslovakya (1. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan,
1993’te Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ikiye ayrılan ülke)
peacefully = barışçıl bir şekilde, savaşsız, barış içinde
divide (into) = (örn. iki, on, gruplar, bölgeler vs.)’ye böl(ün)mek, split (into), zıt anl.= join
independent = bağımsız, özgür, self-reliant, free, zıt anl.= dependent (on)
Slovakia = Slovakya (1993’te Çekoslovakya’nın dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan, Avusturya ve
Macaristan ile sınırını oluşturan Tuna Nehri üzerinde yer alan başkenti Bratislava’nın dünyanın
komşu bir ülkeye en yakın başkenti ünvanına sahip olduğu ülke)
produce = üretmek, generate, make
writer = (meslek olarak) yazar, author
artist = ressam, sanatçı
musician = müzisyen
smo of world renown = dünya çapında ün sahibi birisi
around = dolay(lar)ında, aşağı yukarı, yaklaşık
B.C. = Milattan / İsa’dan önce, before Christ, zıt anl.= A.D., anno Domini
area = bölge, region
be known as = ... olarak tanınmak / bilinmek
Celtic = Keltler’e ait, Kelt kökenli
tribe = kabile, boy, aşiret, clan

Soru 28. sculptural = heykeltıraşlık veya heykeller ile ilgili
decoration = dekorasyon, süsleme, ornament
complete = tamamlamak, bitirmek, finish
Brandenburg Gate = Brandenburg Kapısı (Berlin’de yer alan, Almanya birleşmeden önce Berlin
Duvarı’nın üzerinde bulunan, tasarımı Atina Akropolü’nün anıtsal giriş kapısına benzer şekilde
yapılan, tepesinde dört atlının çektiği bir arabayı süren Victoria (Roma Zafer Personifikasyonu)
heykeli bulunan antısal kapı)
witness = tanık / şahit olmak, tanıklık / şahitlik etmek, observe
historical = tarihsel
event = olay, hadise, incident
design = dizayn etmek, tasarım yapmak, tasarlamak
Carl Gotthard (von) Langhans = Berlin’deki Brandenburg Kapısı’nın mimarı (1732-1808)
crown = taçlandırmak, (sorudaki anlam = en tepesinde bulunmak)
famous = ünlü, tanınmış, renowned, well-known
sculpture = yontu, heykel
chariot = atlı savaş arabası
draw = çekmek, pull, zıt anl.= push, repel
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chariot drawn by four horses = dört at tarafından çekilen savaş arabası, quadriga
erect = dikmek, kurmak, inşa etmek, build, put up, zıt anl.= demolish, destroy
striking = göze çarpan, dikkat çeken, göz kamaştıran, astonishing, outstanding, zıt anl.= ordinary

Soru 29. Scipio Africanus = M.Ö. 236 – 183 yılları arasında yaşamış olan, Hannibal’ı yenmesi ile tanınan,
Afrika’da kazandığı zaferler sonrasında Africanus (Afrikalı) ünvanını alan Romalı general ve devlet
adamı
Spain = İspanya (İber Yarımadası’nda yer alan, 16. ve 17. yy’larda Avrupa’nın en güçlü
devletlerinden birisi olan, Roma ve Arap mimari kalıntılarının birlikte bulunduğu Avrupa ülkesi)
originally = ilk başta, başlangıçta, in the beginning
inhabit = içinde oturmak, yuvalanmak, barınmak, dwell, occupy, (Only birds and small animals
inhabit these remote islands. = Bu uzak adalarda yalnızca kuşlar ve küçük hayvanlar
barınmaktadır.)
Celts = Keltler (İrlandalılar, Galler, İskoçlar ve Britonlar’ın ait olduğu Hint-Avrupa grubuna ait bir
halk)
Roman Empire = Roma İmparatorluğu (M.Ö. 1. yy ile M.S. 4. yy arasında tüm Akdeniz havzası
çevresine egemen olmuş ve edebiyat, hukuk, mühendislik, mimari alanlarında derin kültürel izler
bırakmış, para ve ölçü birimleri konusunda standartlar geliştirmiş, Makedonya’dan Mezopotamya’ya
kadar tüm bölgeleri, döşediği taş yollar ile birbirine bağlamış, Türkiye’de bulunan Side, Perge,
Aspendos, Myra gibi tanınmış antik kentlerde kalıntıları görülebilen tiyatro, hamam, bazilika gibi
binaların yüzde doksanından fazlasının yapımına önayak olmuş, büyük ekonomik ve askeri gücü ile
egemenlik alanındaki halkları özellikle M.S. 2. yy içerisinde savaşlardan uzak, refah içinde
yaşatarak “Roma Barışı” diye bir kavramın oluşmasını sağlamış, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük
imparatorluklarından biri)
Aragon = Kuzey İspanya’da yer alan, Aragonca, Katalanca ve İspanyolca dillerinin birlikte
konuşulduğu eyalet
Castile = İspanya’nın, 1983’te Leon ile birleştirilerek Kastil ve Leon adlı eyaletini oluşturan bölge
Spanish = İspanyol, İspanya’ya ait
off Spain’s east coast = İspanya’nın doğu kıyısı açıklarında
Mediterranean = (the Mediterranean (Sea) şeklinde kullanılır) Akdeniz
Balearic Islands = Balear Adaları (İspanya’nın Akdeniz’de yer alan, Mayorka, Minorka, İbiza,
Formentera ve başka küçük adalardan oluşan eyaleti)
under = komutası / emri altında
Tariq = Tarık bin Ziyad (‘Tarık’ın Kayası’ anlamına gelen Cebelitarık Boğazı’nın adını aldığı, 711
yılında İber Yarımadası’nı fetheden Emevi komutan)
occupy = (bir alanı) kaplamak
Iberian Peninsula = İber Yarımadası (İspanya ve Protekiz’i içeren, Avrupa’nın batı ucunda yer alan
büyük yarımada)
Portugal = Portekiz (Kıta Avrupa’nın en batısında yer alan, 16. yy’da Güney Amerika’da ve
Afrika’da koloniler kurmuş ama daha sonra bu gücünü kaybetmiş olan ülke)

Soru 30. World War I = 1. Dünya Savaşı (yükselen milliyetçilik ve sanayi devrimi sebebi ile 1914 – 1918
yılları arasında önce Avrupa’da patlak veren, daha sonra Afrika ve Orta Doğu’ya da yayılan,
milyonlarca insanın ölmesi, Osmanlı, Avusturya-Macaristan gibi çokuluslu imparatorlukların
yıkılması ve yeni ulus-devletlerin oluşması, Milletler Cemiyeti’nin kurulması ve Alman kolonilerinin el
değiştirmesi ile sonuçlanan savaş)
League of Nations = Milletler Cemiyeti (ülkeler arası anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmek
amacıyla 1. Dünya Savaşı’nı takiben 1920 yılında kurulan ama fazla etkili olamayıp 1946 yılında
dağılan, Birleşmiş Milletler’in öncüsü sayılan uluslararası organizasyon)
France = Fransa (Orta Avrupa’da yer alan, 16. ve 17. yy’ın en büyük sömürgeci güçlerinden olan,
1789’da dünyanın toplumsal yapısında büyük değişimlere yol açan Fransız İhtilali’nin meydana
geldiği, halen büyük ekonomik ve (nükleer de dahil) askeri gücünün de etkisiyle hem Avrupa
Birliği’nin en etkin devleti, hem de BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinden biri olan ülke)
mandate = manda (1. Dünya Savaşı’ndan sonra eski Osmanlı toprakları ve Alman kolonilerini
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yönetmek için Milletler Cemiyeti tarafından başka devletlere verilen yetki)
Syria = Suriye (tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış, Asurlular, Persler, Romalılar ve
Bizanslıların istilasına uğramış, Hz. İsa’nın konuştuğu dili halen konuşan Malua köyünün bulunduğu,
5000 yıllık geçmişiyle başkenti (Şam) dünyanın en uzun ömürlü yerleşim bölgelerinden olan ve
topraklarında dünyanın ilk alfabelerinden birinin icat edildiği güney komşumuz)
together with = (bir şey) ile birlikte, yanı sıra, along with
Egypt = Mısır (medeniyetin ilk ortaya çıktığı düşünülen iki yerden birisi olan (diğeri Mezopotamya),
İskenderiye Feneri ve Kütüphanesi ile M.Ö. 3. binyıldan kalma ünlü piramitlerin bulunduğu, M.Ö.13.
yüzyılda (2. Ramses dönemi) topraklarında Yahudilik’in ortaya çıktığı, dünyanın bilinen ilk kadın
hükümdarının (M.Ö. 15. yy Hatchepshut) ve en ünlü iki kadın hükümdarının (M.Ö. 14. yy Nefertiti ve
M.Ö. 1. yy Kleopatra) hüküm sürmüş bulunduğu, kendi ünlü hanedanlarının yanı sıra Makedonya
(Büyük İskender), Roma, Araplar ve Osmanlı egemenlikleri altında yaşamış, savaşlarla, barışlarla,
kültürel gelişmelerle ve etkileşimlerle dolu çok köklü ve zengin bir geçmişe sahip Kuzeydoğu Afrika
ülkesi)
United Arab Republic = Birleşik Arap Cumhuriyeti (1958 ile 1961 yılları arasında Mısır ve Suriye’yi
içeren, Suriye’nin ayrılması ile 1971’e kadar Mısır’ın resmi adı olarak kalan birlik)
recognise (as) = (olarak) tanımak
nationalist = milliyetçi (toplumların kendi milli değerlerini ve kültürlerini ayrı ayrı yaşatması
gerektiğini savunan)
demonstration = gösteri
break into = birden (bir şey yapmaya) başlamak, burst into
actual = fiili, gerçek, real
fighting = savaş, silahlı çatışma
French = (the French şeklinde kullanılır) Fransızlar
oppose = karşı koymak, direnç göstermek, resist, zıt anl.= support
uprising = ayaklanma, başkaldırı, revolt, rebellion
whereby = onunla, onun vasıtasıyla, by means of which, through which
following = (bir olay / şey / kişi)’yi takiben, (bir olay / şey / kişi)’nin ardından, after, zıt anl.= prior to,
before
revolution = devrim (siyasal veya ekonomik bir düzenin veya bir yaşayış şeklinin yıkılıp yerine
başka bir düzenin gelmesi)

Soru 31. accommodation = kalacak yer, konut
international = uluslararası
chain hotels = oteller zinciri (aynı isim altında, değişik yerlerde pek çok otel)
price = fiyat
apply to = (bir şey) için geçerli olmak, (bir şey)’i içermek / kapsamak / ilgilendirmek
historic building = tarihi değeri / önemi olan bina
pension = 1) pansiyon (lüksten yoksun, küçük ve ucuz otel); 2) emekli maaşı
private = özel, hususi, zıt anl.= public
reasonable = makul, mantıklı, sound, logical, zıt anl.= unreasonable
prefer = tercih etmek, opt
atmosphere = atmosfer, ortam

Soru 32. present-day = günümüz(deki)
Austria = Avusturya (resmi dili Almanca olup 16. ve 17. yy’larda güçlü bir imparatorluk konumunda
iken bugun bu özelliğini yitirmiş Orta Avrupa ülkesi)
emerge = ortaya / meydana çıkmak, appear, arise, zıt anl.= disappear, fade
former = önceki, eski, previous, old, zıt anl.= latter, future, next
grant = vermek, bahşetmek, give, award, concede
independence = bağımsızlık, zıt anl.= dependence
Habsburg Empire = Habsburg Hanedanlığı (16. yy sonundan itibaren Avusturya çevresine egemen
olan, 1804 – 1867 arasında Avusturya İmparatorluğu, 1867 – 1914 arasında Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu olarak anılan monarşi)
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border = (bir ülke vs.) ile sınır oluşturmak, (bir yer)’i çevrelemek, çevirmek
Switzerland = İsviçre (Avrupa’nın ortasında Alp Dağları bölgesinde yer alan, ekonomik olarak çok
güçlü olan ve bu sebeple halen Avrupa Birliği’ne üye olmayan, dünyanın en saygın pek çok
bankasının bulunduğu ülke)
exist = var olmak, bulunmak, mevcut olmak, be present
thrive = istikrarlı bir şekilde büyümek, gelişmek, prosper, flourish
thanks to = sayesinde, owing to, (Thanks to the nurse’s patient explanations, we now know what to
do in this huge medical centre. = Hemşirenin sabırlı açıklamaları sayesinde artık bu devasa tıp
merkezinde ne yapacağımızı biliyoruz.)
position = pozisyon, yer, konum, location
at the heart = merkezinde, ortasında, kalbinde
visitor = ziyaretçi
attract = (ilgisini) çekmek, cezbetmek, etkilemek, appeal to
glory = ihtişam, vakar, şan ve şeref
imperial = imparatorluğa ait, emperyal, emperyalist, sömürgeci

Soru 33. issue = yayınlamak, release, publish
International Energy Agency = Uluslararası Enerji Ajansı (1974’te petrol krizi sonrasında, petrol
piyasasındaki dalgalanmaları kontrol altında tutmak amacıyla kurulan uluslararası organizasyon)
warn = uyarmak, ikaz etmek, ihtar etmek
volatile = 1) değişken, kararsız, dengesiz, unstable, zıt anl.= stable; 2) (kimyada) uçucu, çabuk
buharlaşan
Venezuela = Venezüella (Güney Amerika’nın kuzey kesiminde yer alan, 1821’de Simon Bolivar
liderliğinde İspanya’dan bağımsızlığını kazanan, petrol kaynakları bakımından zengin ülke)
suspend = askıya almak (belirli veya belirsiz bir süre için durdurmak)
trade agreement = ticaret anlaşması
announce = ilan etmek, duyurmak
profit = kar, zıt anl.= loss
inflation = enflasyon (ülkedeki mal ve hizmet fiyatlarındaki genel artış)
EU economic zone = AB ekonomik alanı (ekonomik bir bütün olarak Avrupa Birliği’nin tamamı)
rise = yükselmek, artmak, tırmanmak, increase, zıt anl.= decrease
well under = epeyce altında
finance minister = maliye bakanı
come close to = (bir şey yapma)’ya yaklaşmak
radical = radikal, kökten, esaslı, fundamental
reform = reform, yenilik, improvement, revision
banking = bankacılık
production = üretim
refining capacity = rafine etme / işleme kapasitesi
meet = karşılamak, satisfy, zıt anl.= fail to meet
need = ihtiyaç, requirement, demand

Soru 34. fundamental = esas, temel, asıl, önemli, basic, central, primary, essential, central, zıt anl.=
secondary, (Hard work is fundamental to success. = Sıkı çalışma, başarının temelidir.)
put into effect = yürürlüğe koymak, put into force
policy = (bir konuda izlenecek) siyaset, politika, tutum
agriculture = tarım
in favour of = lehine / lehinde, in support of, zıt anl.= against
biased = önyargılı, prejudiced, zıt anl.= unbiased
foreign policy = dış politika (ülkenin dış ilişkilerinde izlenen politika)
in case = halinde, durumunda
call (isim) = çağrı
early election = erken seçim (olağan zamandan veya bir önceki seçim sırasında öngörülen
zamandan daha erken yapılan seçim)
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introduce to = (bir ortama, piyasaya vs.) getirmek / arz etmek / sunmak
change = değiştirmek, alter, modify
working conditions = çalışma koşulları (çalışma süresi, işin zorluğu / riskleri, ücret, sendikal haklar
vs.)

Soru 35. criticism = eleştiri
British = İngiliz, İngiltere’ye (Britanya’ya) ait
media = (tekil: medium) medya, yazılı ve görsel iletişim araçları, mass media
medium = 1) ortam, (Cactuses require a hot and dry medium. = Kaktüs sıcak ve kuru ortam ister.) ;
2) (belli bir ortamda) iletişim için kullanılan dil, (The medium in this university is Turkish. = Bu
üniversitede eğitim dili Türkçedir.)
Britain = Britanya (Kuzey Avrupa’da, İngiltere, İskoçya ve Galler’in üzerinde yer aldığı ada)
final = son, nihai, last, zıt anl.= first
destination = hedef, gidilecek yer, varış yeri
illegal = yasa dışı, kanuna aykırı, illicit, prohibited, zıt anl.= legal, legitimate
immigrant = göçmen, ülkeye / kente göç ederek gelen kimse, zıt anl.= emigrant
Middle East = Orta Doğu (görece sınırları içinde Arap Yarımadası, Doğu Akdeniz, Mısır, Suriye,
Irak, İran, Afganistan, Pakistan ve Türkiye’nin bulunduğu, pek çok farklı kültürün beşiği olmuş ve
olan, jeopolitik önemi ve zengin yeraltı kaynakları sebebiyle günümüz dahil, tarih boyunca savaşlar
ve kargaşadan kurtulamamış bölge)
engage = işin içine sokmak, angaje etmek
audience = dinleyiciler, izleyiciler
public affairs = kamu işleri / konuları (tüm halkı ilgilendiren konular / sorunlar)
politician = politikacı, siyasetçi
opposed to = karşı, aleyhinde, against, zıt anl.= in favour of
monetary policy = mali politika (ekonominin idaresi ile ilgili izlenen politika)
interested in = (bir şey) ile ilgilenen / ilgili
everyday interest = gündelik hayata dair ilgilenilen mesele vs.
indifferent (to) = aldırmaz, umursamaz, disinterested (in), zıt anl.= careful, thoughtful, heedful
rising = yükselen, artan, increasing, zıt anl.= falling, decreasing
unemployment = işsizlik

Soru 42. Central American = 1) Orta Amerikalı; 2) Orta Amerika’ya ait, Orta Amerika ile ilgili
head = (bir yön)’e doğru gitmek, yönünü (belli bir nokta)’ya doğru çevirmek
dangerous = tehlikeli, risky, zıt anl.= safe
border = (ülke için) sınır
crossing = (örn. sınır ya da nehrin) (karşı tarafına) geçme
one = (soruda ‘border crossing’ yerine geçmiş olan zamir)
southern = güney, güneye doğru, güneyden gelen
danger = tehlike, risk, hazard, risk
pace = hız
migration = göç
dramatically = dramatik / çarpıcı bir biçimde, strikingly, sensationally, zıt anl.= unexcitingly,
undramatically
decade = on yıl
propel = ilerletmek, ileriye hareket ettirmek, yürütmek
in part = kısmen, bazı açılardan, partly, zıt anl.= wholly
lingering = geciktirici, yavaşlatıcı, hampering, zıt anl.= hastening
effect = etki, sonuç, influence, outcome
civil war = iç savaş
Guatemala = Guatemala (Orta Amerika’nın kuzeybatı kesiminde yer alıp Meksika ile sınır oluşturan
ülkesi)
El Salvador = El Salvador (Orta Amerika’da yer alan, Hazreti İsa’ya atfen, ‘kurtarıcı’ anlamına gelen
ismi İspanyollar tarafından bölgeye verilmiş olan küçük bir ülke)
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Nicaragua = Nikaragua (Orta Amerika’nın orta kesiminde yer alan, hem Atlas, hem de Pasifik
Okyanusları’na kıyısı olan ülke)
secure = güvenli, konrol / denetim altında, safe, under control
employer = işveren, patron
demand = talep etmek, istemek, request, claim, call for
labour = 1) işgücü, iş, çalışma, emek; 2) işçi sınıfı; 3) doğum sancısı; 4) zahmet, zorluk
drug = uyuşturucu madde
user = kullanıcı
smuggled = ülkeye yasadışı yollardan sokulmuş, kaçak
cocaine = kokain (Güney Amerika yerlilerinin zihinsel aktiviteyi arttırmak amacı ile yapraklarını
çiğnedikleri koka bitkisinden elde edilen, bağımlılık yapması sebebiyle dünyada pek çok ülkede
üretimi, bulundurulması, ticareti ve kullanımı yasak olan uyarıcı madde)
Guatemalan = Guatemala’ya ait
border town = sınır kasabası
grow = büyümek, expand, flourish, zıt anl.= shrink
cater to = (birileri)’ne hizmet vermek, (birileri)’nin ihtiyaçlarını karşılamak, meet the needs of
migrant = göçmen
exactly = tam olarak, tamı tamına, precisely, accurately, zıt anl.= roughly
expert = uzman
estimate = tahmin etmek, kestirmek, guess, reckon
be headed to = (bir yön)’e doğru gitmek, yönünü (belli bir nokta)’ya doğru çevirmek
simplicity = sadelik, basitlik, plainness, zıt anl.= difficulty
obvious = açık, belli, aşikâr, görünürdeki, göze çarpan, apparent, visible, evident, clear, zıt anl.=
obscure, hidden, ambiguous
put pressure on = baskı yapmak, (bir şey yapmaya) zorlamak
completely = tamamen, bütünüyle, entirely, totally, zıt anl.= partly, partially

Soru 43. until recently = yakın zamana kadar
Sudan = Sudan (Afrika’nın kuzeydoğu kesiminde yer alıp kıtanın en büyük yüzölçümüne sahip olan,
Yukarı Mısır kültürünün doğduğu toprakları barındıran ülke)
Nubian = Eski Mısır’ı oluşturan kültürlerden birisi olan Nubia’ya ait
remain = değişmeden kalmak, durumunu korumak, stay, zıt anl.= vary
unknown = bilinmez, bilinmeyen, unidentified, zıt anl.= known
recognize = farkına varmak, realise, acknowledge, become aware of
pharaoh = (ferow şeklinde okunur) firavun (antik Mısır’da, kendisine tanrısal bir kimlik atfedilmiş
olan kral)
come from = 1) (bir şey)'den kaynaklanmak, result from; 2) (bir yer)'den gelmek, oralı olmak,
(I come from Manisa. = Manisalıyım.)
civilization = medeniyet, uygarlık
flourish = gelişmek, büyümek, ilerlemek, grow, develop, zıt anl.= fade
bank = (nehir, ırmak, hendek, göl vs. için) kıyı, kenar
Nile = Nil Nehri (Afrika’nın doğu kesiminden kaynaklanıp Akdeniz’e dökülen, içinden geçtiği
toprakları verimli kılan ve pek çok kendine özgü canlı türünü barındıran dünyanın en uzun nehri)
go back = (tarihsel olarak) eskiye / geriye gitmek / dayanmak
at least = en azından, at any rate, zıt anl.= at most
as far as = … kadar uzağa (sorudaki anlam = ... kadar eskiye)
first Egyptian dynasty = Eski Mısır’ın 1. Hanedanı (Kral Narmer tarafından aşağı ve yukarı Mısır’ın
birleştirilmesi ile M.Ö. 3100 yılı dolaylarında kurulan ilk hanedan)
remains = (çoğul kullanılır) kalıntı(lar), leftover
pyramid = piramit (Mısır’da yer alan piramit biçimli antik mezar yapılarından her biri)
Nubian Desert = Nubia Çölü (Afrika’nın doğu kesiminde, Nil Nehri ile Kızıldeniz arasında yer alan
çöl)
in number = sayıca
those = (soruda ‘pyramids’ yerine geçmiş olan zamir)
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human figure = insan figürü
Egyptian Art = Mısır Sanatı (tarihte ilk kez yapılan dev boyutlu heykelleri ve kişisel özelliklerin
yansıtıldığı portreleriyle ünlü dünyanın en eski sanat akımlarından biri)
Greek Art = Yunan Sanatı (ticaretin gelişmesi ile büyük ölçüde Mısır ve doğu etkili olarak ortaya
çıkan ve felsefi gelişmeleri takiben birçok yenilikçi hareketin gözlendiği, antik ve modern pek çok
akımı etkilemiş ve etkilemekte olan sanat akımı)
Roman Art = Roma Sanatı (içinde Roma İmparatorluğu sınırları içindeki ve dışındaki pek çok sanat
akımından öğeler barındıran, heykellerin büyük talep karşısında kopyalanarak seri üretiminin
yapıldığı ve bu sebeple orijinali korunmamış pek çok heykeli günümüze taşıyan sanat akımı)
indicate = belirtmek, göstermek, denote
clear = açık, bariz, aşikar, net, belirgin, obvious, zıt anl.= unclear
awareness = farkında olma, bilinç, perception, recognition, zıt anl.= unawareness
racial feature = ırksal özellik
archaeologist = arkeolog (insanı ve insanlık tarihini, geride bırakılan eserlere dayanarak inceleyen
bilim insanı)
uncover = ortaya / meydana /açığa çıkarmak, reveal, unveil, zıt anl.= cover
story = hikaye, öykü
so-called = ... denilen, sözde
extremely = aşırı şekilde, çok, maximally, zıt anl.= mildly, moderately
structure = yapı, bina, building
properly = doğru dürüst / düzgün, gerektiği gibi, uygun bir şekilde, doğru olarak, adequately, cor-
rectly, duly, zıt anl.= improperly, unduly, (He didn’t close the door properly and the room got colder
and colder in a few minutes. = Kapıyı doğru dürüst kapatmadı ve oda birkaç dakika içinde gittikçe
soğudu.)
Sudanese = Sudan’a ait, Sudanlı
decide = karar vermek
build = inşa etmek, construct
dam = baraj
upstream = akıntıya göre yukarıda, zıt anl.= downstream
Aswan High Dam = Yüksek (Yeni) Asvan Barajı (Mısır’ın güney kesiminde yer alan, 1976 yılında
tamamlanan, sular altında bıraktığı yerler ile ilgili olarak arkeolojik kaygılara yol açan bir baraj)
uninhabitable = yaşanmaz
fully = tamamen, tam anlamıyla, completely, zıt anl.= partially
explore = (keşif için) dolaşmak, araştırmak, incelemek, search, examine

Soru 44. United Arab Emirates = (the United Arab Emirates şeklinde kullanılır) Birleşik Arap Emirlikleri
(Arap Yarımadası’nın güney kesiminde yer alan, 1971 yılında 7 emirliğin birleşmesi ile kurulan,
petrol kaynakları bakımından zengin bir ülke)
poultry = kümes hayvanları
because of = nedeniyle, due to, owing to, on account of
cut = kesinti, kısıntı
consumption = tüketim, yeme-içme
due to = nedeniyle, because of, owing to, on account of
bird flu = kuş gribi / vebası (kanatlı hayvanlarda gözlenen, insanlarda da ölümcül olabilen bir
hastalık), avian influenza
fear = korku
farm = çiftlik
force = zorlamak, mecbur etmek, zorla yaptırmak, oblige
surplus = fazlalık, artakalan miktar, herhangi bir şeyin fazlası, excess, zıt anl.= shortage
freeze = dondurmak, zıt anl.= thaw
sell off = satarak bitirmek, hepsini satmak
affect = etkilemek, involve, have an effect on, influence
claim = iddia etmek, zıt anl.= disclaim, deny
free of = (bir şey)’in etkisinde / elinde olmayan, zıt anl.= affected by
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disease = hastalık, illness
moreover = bundan başka, ayrıca, üstelik, additionally, furthermore
Kuwait = Kuveyt (Basra Körfezi’nde bulunup Körfez Savaşı’nda Irak’ın işgaline uğramış olan ve
gelirinin neredeyse tamamını zengin petrol kaynaklarından sağlayan küçük bir arap ülkesi)
case = vaka, incident
territory = toprak, alan, bölge
in fact = aslında, esasen, in reality, in truth, indeed
income = gelir, zıt anl.= expense
double = iki misline / katına çık(ar)mak
sharp = sert, keskin, steep, zıt anl.= mild, gentle
rise = yükseliş, artış, increase, zıt anl.= fall, decrease
export = ihracat, dışsatım, zıt anl.= import
among = (bir grup vs.)’in arasında, içinde
Gulf states = Körfez ülkeleri (Basra Körfezi çevresinde yer alan ülkeler: İran, Irak, Kuveyt, Suudi
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri)
aspire to = (bir şey)’i şiddetle istemek, kuvvetle arzu etmek, seek, desire
global investor = küresel yatırımcı (dünyanın bir çok ülkesinde yatırımları bulunan yatırımcı)
face = (birisi / bir şey) ile karşı karşıya gelmek, yüzleşmek, yüz yüze gelmek, confront, encounter, zıt
anl.= avoid, evade
increase = artış, rise, zıt anl.= decrease, fall
consumer goods = hazır ürünler, piyasada bulunan / herkesin satın alabileceği mallar transport =
(bir yerden) (başka bir yere) götürmek, taşımak, nakletmek, move
equipment = ekipman, gereç, malzeme
import = ithal etmek, zıt anl.= export

Soru 45. Jordan = Ürdün (Orta Doğu’da Suriye’nin güneyinde yer alan, İngiliz mandasının 1946 yılında sona
ermesiyle bağımsız olan ülke)
peace deal = barış antlaşması, peace treaty
Israel = İsrail (Akdeniz’in batı kıyısında yer alan, 1948 yılında bölgede yoğunlukla toprak satın alan
Yahudiler tarafından kurulan, dünyanın 3 büyük dininin de kutsal saydığı Kudüs’ün bulunduğu ülke)
pave the way for = başlatmak, yol(unu) açmak, open up
link (between) = bağ, bağlantı
take the lead = başa geçmek
encourage = teşvik etmek, özendirmek, cesaret vermek, yüreklendirmek, promote, zıt anl.= deter,
discourage
argue = (bir fikri vs.) savunmak, (belli bir) görüşte olmak
future = gelecek(teki), zıt anl.= past
initiative = insiyatif, girişim
region = yöre, bölge, alan, çevre, zone, area, location
rather than = (bir şey)’den çok / ziyade
impose = zorla kabul ettirmek, dayatmak, (yasa, kural, yaptırım vs.) uygulamak, empoze etmek,
assert, dictate
authority = otorite, yetkili, yetkili merci
permit = izin vermek, ruhsat / yetki vermek, imkan vermek, allow, zıt anl.= ban, forbid
Jordanian = 1) Ürdünlü; 2) Ürdün’e ait, Ürdün ile ilgili
textiles = tekstil ürünleri
export = ihraç etmek, zıt anl.= import
Israeli = 1) İsrailli; 2) İsrail’e ait, İsrail ile ilgili
content = içerik, composition
cooperation = işbirliği, beraber çalışma, collaboration
rather = oldukça, epeyce, bir hayli, quite, somewhat
advanced = gelişmiş, ileri düzeyde
political = politik, siyasi
King Abdullah of Jordan = Ürdün Kralı 2. Abdullah (1999 yılından beri tahtta olan Ürdün Devlet
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Başkanı)
raise = yükseltmek, arttırmak, elevate, increase, zıt anl.= lower, decrease
hope = umut
peace plan = barış planı
revive = canlan(dır)mak, (yeniden) hayat vermek
persuade = ikna / razı etmek, convince, induce, zıt anl.= dissuade (from)
Arab League = Arap Birliği (1945’te Mısır, Irak, Lübnan gibi bazı Arap ülkeleri tarafından kurulan,
daha sonra başka ülkelerin de katılımıyla genişleyen ittifak)
attractive = çekici, güzel, appealing, zıt anl.= repulsive
sign = imzalamak, imza etmek
in order to = amacıyla, (bir şey yapmak) için, so as to, to
establish = oluşturmak, oturtmak, form, found, lay down, constitute
joint venture = ortaklık, ortak girişim
make progress = ilerleme kaydetmek, gelişme göstermek, advance
relatively = göreceli olarak, nispeten, comparatively
rapid = çabuk, hızlı, tez, quick, zıt anl.= slow
ascend = (tahta, yüksek irtifaya, yörüngeye vs.) çıkmak, yükselmek, rise
throne = taht

Soru 46. map = harita, chart
adoption = evlat edinme
redraw = yeniden çizmek
adopt = 1) evlat edinmek; 2) (bir fikri vs.) benimsemek
abroad = yurt dışına / dışında
participant = katılımcı
Hague Convention on (Protection of Children and Co-operation in Respect of) Intercountry
Adoption = Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliği ile ilgili Lahey
Sözleşmesi (1995'ten beri yürürlükte olan, ülkelerarası çocuk evlat edinilmesi ile ilgili kuralları
belirleyen bir sözleşme)
treaty = antlaşma, agreement
regulate = denetim altında tutmak, düzene sokmak, düzenlemek, ayarlamak, monitor, adjust,
arrange, zıt anl.= upset, confuse, mess up
member = üye
ensure = garanti etmek, sağlamak, temin etmek, make it possible, secure, guarantee, (Taking
vitamin pills does not necessarily ensure good health. = Vitamin hapları almak, sağlıklı olmayı
garanti etmez.), (The best intentions will not always ensure success. = İyi niyet her zaman başarı
getirmez.)
adoption agency = evlat edinme ajansı (insanların çocuk evlat edinmesine yardım ve aracılık eden
şirket)
comply with = uymak, uygun davranmak, itaat etmek, conform to, abide by, zıt anl.= disregard, resist
convention rules = sözleşme kuralları
call for = (bir şey)’i gerektirmek, require, (Great necessities call for great leaders. = Büyük ihtiyaçlar,
büyük liderler gerektirir.)
counselling = rehberlik, danışmanlık
adoptive parent = evlatlık çocuk alan ebeveyn, üvey ebeveyn
ban = yasaklamak, forbid, prohibit, bar, zıt anl.= allow, permit
child buying = çocuk satın alma (genellikle evlatlık çocuk sahip olmaları uygun görülmeyen
insanların yasa dışı yollardan, genellikle kaçırılmış çocukları satın almaları)
signatory = (bir antlaşmayı) imza eden taraflardan her biri
accuse of = (bir şey) ile suçlamak / itham etmek, blame with, zıt anl.= acquit
trafficking = (uyuşturucu, kaçak mal / insan vs.’yi) yasa dışı şekilde nakletme, satma ve satın alma
Cold War = Soğuk Savaş (2. Dünya Savaşı sonrasında oluşan, Sovyetler Birliği ile ABD
önderliğindeki Batı devletleri arasında yaşanan savaşsız gerginlik ve düşmanlık ortamı)
Russia = Rusya (Asya’nın kuzeyine tamamen, Avrupa’nın doğu kesimine ise kısmen yayılan
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topraklarıyla dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip olan, 9. yy’dan beri neredeyse kesintisiz
sürdürdüğü varlığı ve mevcut doğal kaynakları ile gücünü, tarihin her döneminde koruyagelmiş bir
ülke)
former Soviet-bloc countries = eski Sovyet ülkeleri (aralarında Azerbaycan, Gürcistan ve
Ukrayna’nın da bulunduğu, 1991’de Sovyetler Birliği’nden ayrılan ülkeler)
dropping = azalan, düşmekte olan, falling, decreasing, zıt anl.= rising, increasing
birthrate = doğum oranı
favour = tarafını tutmak, kayırmak, lehin(d)e olmak, tercih etmek, fancy, prefer, zıt anl.= dislike
local = yerli, yerel, yöresel, native, zıt anl.= foreign
embrace = benimsemek, kabullenmek, accept, zıt anl.= reject, shun
culture = kültür
mainstay = kaynak, başlıca dayanak

Soru 47. with regard to = (bir şey)’e gelince, (bir şey) ile ilgili olarak, with respect to
current = şimdiki, güncel, halihazırdaki, present, contemporary
crisis = (çoğul: crises) kriz
US Senate = ABD Senatosu (Temsilciler Meclisi ile birlikte ABD Kongresi’ni oluşturan yasama
organı)
set up = (sistem, komisyon vs.) kurmak, oluşturmak, institute, found, zıt anl.= abolish
subcommittee = alt komite (bir üst komiteye bağlı olarak çalışan komite)
authorized = yetkili
clearly = açıkça, açık ve net olarak, obviously
matter = konu, sorun, mesele, point, issue, question
look into = araştırmak, soruşturmak, incelemek, check out, inspect
as soon as possible = mümkün olduğu kadar çabuk, ASAP
as far as ... is concerned = söz konusu ... olduğunda, ... yı ilgilendirdiği kadarıyla, as far as ... goes,
(as far as I am concerned = beni ilgilendirdiği kadarıyla / benim fikrim sorulursa)
role = rol, yer, konum, part
multinational = (şirket vs. için) çokuluslu
company = şirket, corporation
urgently = önemle, acilen, acil olarak, ivedilikle, immediately
investigate = araştırmak, soruşturmak, teftiş etmek, incelemek, inquire, inspect, examine
report = rapor etmek, bildirmek
discovery = keşif, bulgu
keep (up) pace with = (bir şey)’e ayak uydurmak, (bir şey) ile aynı düzeyi / hızı yakalamak
predicted = tahmin edilen, öngörülen, beklenen, anticipated, estimated
demand = talep, request, zıt anl.= supply
in my opinion = bence, benim düşünceme göre, I believe / think
behave = davranmak
responsible = sorumlu, zıt anl.= irresponsible
manner = tavır, yaklaşım
reserves = rezerv, kaynaklar, supplies
supply = sağlamak, bulmak, temin etmek, tedarik etmek, provide, render, zıt anl.= withhold
petroleum products = petrol ürünleri (petrolden elde edilen yakıt, plastik, zift gibi ürünler)

Soru 48. Brazil = Brezilya (Güney Amerika’nın doğu kesiminde yer alan, dünyanın Portekizce konuşan en
büyük nüfusuna sahip, kahve ihracatında ve kazandığı 5 şampiyonlukla futbolda dünya liderliğini
elinde tutan ülke)
a little bit = biraz, az
successive = peş peşe, art arda, consecutive, zıt anl.= interrupted
persistently = ısrarlı / inatçı / sürekli bir şekilde, determinedly, relentlessly
pursue = izlemek, (bir uğraşı) sürdürmek, follow, zıt anl.= give up, quit
Amazon = Amazon (Güney Amerika’nın, And Dağları’nın doğusunda kalan orta ve kuzey kesiminde
bulunup nehirlerinde, dünyadaki bütün nehirlerin %20’si miktarında su taşınan ve pek çok değişik
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türde canlıya ev sahipliği yapan Amazon Yağmur Ormanı ile kaplı bölge)
development = geliş(tir)me, kalkın(dır)ma, advancement, zıt anl.= regress
explain = açıklamak
partly = kısmen, partially, zıt anl.= completely
unfortunately = ne yazık ki, maalesef, regrettably, zıt anl.= fortunately
destroy = yok etmek, ortadan kaldırmak, demolish, exterminate, wipe out, zıt anl.= preserve,
restore, construct
ecosystem = ekosistem (sınırlı bir alanda, örneğin bir göl çevresinde, yaşayan tüm canlıları ve
onların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimlerini içeren sistem)
characterize = karakterize etmek, tanımlamak, nitelendirmek, define, describe
basin = havza
surprising = şaşırtıcı
huge = çok büyük, devasa, muazzam, immense, gigantic, enormous, zıt anl.= tiny
labour force = iş / emek gücü, çalışan kesim, workforce
geographically = coğrafik olarak, coğrafya / yerşekilleri bakımından
semiarid = yarı kurak
scrubland = makilik / fundalık arazi
heavily = yoğun bir şekilde, densely, zıt anl.= loosely, sparsely
one out of four Brazilians = her dört Brezilyalı’dan biri
survive on = (bir şey) ile yaşamak / yetinerek hayatta kalmak, live on
narrow = dar, zıt anl.= broad, wide
coastal belt = sahil şeridi
include = içermek, kapsamak, embody, zıt anl.= exclude
Rio de Janeiro = Brezilya’nın güneydoğu kıyısında yer alan, dünya çapında tanınan samba
festivallerinin gerçekleştiği eski başkent

Soru 49. landscape archaeology = araziye dayalı arkeoloji (bir bölgenin arkeolojik geçmişini anlamak için, o
bölgenin topografyasını incelemeyi öngören araştırma alanı)
in other words = başka bir deyişle, put differently
view = görünüş
yield = (sonuç, ürün vs.) vermek, produce, (The investigation yielded some unexpected results. =
Araştırma, bazı beklenmedik sonuçlar ortaya çıkardı.)
archaeological = arkeolojik, arkeoloji ile ilgili
insight = anlayış, olayların iç yüzünü kavrama, awareness, comprehension, zıt anl.= ignorance,
dullness
unstable = dengesiz, kararsız, değişken, sabit olmayan, inconstant, zıt anl.= stable
practise = 1) tatbik etmek, uygulamak; 2) (bir bilim ya da spor dalında çalışma) yapmak, icra etmek,
do
regard (as) = (olarak) saymak, gözüyle bakmak, (olduğuna) inanmak, (olarak) görmek /
değerlendirmek, believe, deem, consider as, view as
useful = yararlı, faydalı, beneficial, helpful, zıt anl.= useless, harmful
comprehensive = kapsamlı, geniş, etraflı, inclusive, overall, in depth, thorough, zıt anl.= exclusive,
narrow, limited
description = betimleme, tarif, eşkal, depiction, picture
excavation = kazı
archaeological site = arkeolojik alan (eski eserlerin bulunduğu bölge)
article = gazete / dergi makalesi, yazı, paper
kind = çeşit, tür, type, variation
through = (bir kişi ya da şey) aracılığı ile / vasıtası ile / sayesinde, by means of, by, thanks to, via
satellite imagery = uydu görüntüleme (uydudan fotoğraf çekme)
hidden = saklı, gizli, out of sight
buried = gömülü
accept = kabul etmek, onaylamak, zıt anl.= deny
fact = gerçek, var olan olgu
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contribute a lot to = (bir şey)’e çokça katkıda bulunmak / büyük katkı sağlamak
understanding = anlayış, anlama, comprehension
historically = tarihsel olarak
invention = icat, icat etme / edilme
airplane = uçak
aerial photography = hava fotoğrafçılığı (bir hava taşıtından fotoğraf çekme)
practical = pratik, elverişli, uygulanabilir, practicable, feasible, zıt anl.= impractical, theoretical, airy

Soru 50. Bertolt Brecht = 1898 – 1956 yılları arasında yaşamış olan, epik tiyatro kavramını geliştiren Alman
tiyatro yazarı ve şair
as I remember = hatırladığım kadarıyla, as I recall, as my memory serves me right, as far as I
remember
German = Alman
dramatist = tiyatro yazarı
as far as I know = bildiğim kadarıyla
develop = geliştirmek, oluşturmak, ortaya çıkarmak, bring out
critical = (görüş, yaklaşım vs. için) eleştirel
attitude = tutum, tavır, yaklaşım, approach, stance
play = oyun, tiyatro eseri
subject = konu
genre = (film, tiyatro vs. için) tür (örn. aksiyon, dram, komedi vs.)
undergo = 1) (ameliyat, değişim vs.) geçirmek, (tamirat, eğitim vs.) görmek, have, go through; 2)
(sıkıntı, acı vs.) çekmek, experience; 3) (zorluk, işkence vs.)’ye maruz kalmak, be subjected to, be
exposed to
classical antiquity = Eski Yunan Klasik Dönemi (günümüzde de tanınan pek çok felsefi akımın
ortaya çıktığı, geç dönem sanat akımlarını etkileyen pek çok sanatçının eserler verdiği, Yunanistan
ve Batı Anadolu için M.Ö. 500 – 330 yılları arası dönem)
drama = tiyatro
distinct = ayrı, farklı, müstakil, separate, discrete, zıt anl.= similar, associated
in that = şu bakımdan ki
performing arts = sahne sanatları (tiyatro, müzik, sinema gibi, sanatçının kendisinin bir gösteri
sunduğu sanat alanları)
element = öğe, eleman, unsur
tragicomedy = trajikomedi (komik ve trajik öğeleri bir arada içeren tiyatro veya sinema eseri)
more than that = dahası, ayrıca, moreover
influential = etkili, sözü geçen, nüfuzlu, hatırlı, powerful
figure = figür, karakter, kişi
on the other hand = ... diğer / öte yandan
trace back = geriye / eskiye doğru izini sürmek / bulmak
ancient Greek = Eski Yunan (Atina’nın M.Ö. 7. yüzyılda ticaret yollarını ele geçirerek en güçlü
bölgesel güç konumuna gelmesi ile başlayıp M.Ö. 3. yy başlarına kadar devam eden dönemde
kültürel, felsefi, sanatsal alanlarda pek çok yeniliğe imza atan, Roma İmparatorluğu dönemine ve
modern Batı dünyasına örnek oluşturmuş medeniyet)
Dionysus = Eski Yunan’da şarap ve bağ tanrısı

Soru 51. particularly = özellikle, özel olarak, especially, specifically, zıt anl.= generally
impress = (genelde iyi yönde) etkilemek, (iyi) izlenim bırakmak, influence
Madrid = Madrid (İspanya’nın, zengin bir tarihe ve kültürel mirasa sahip başkenti)
find time = zaman bulmak, zamanı olmak
Prado Museum = Prado Müzesi (Madrid’de yer alan, 10.000’den fazla eser barındıran bir sanat
müzesi ve galerisi)
painting = resim, tablo
especially = özellikle, özel olarak, particularly, in particular, specifically, zıt anl.= generally, in general
work = iş, çalışma, eser
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Velásquez = Diego Velásquez (1599 – 1660 yılları arasında yaşamış olan İspanyol ressam)
Goya = Francisco Goya (1746 – 1828 yılları arasında yaşamış, portreleri ve hicivleri ile ünlü
İspanyol ressam ve matbaacı)
royal = kraliyete ait
collection = toplama, koleksiyon
of course = tabii ki, elbette ki
house = barındırmak
date back to = tarihlenmek, tarihine uzanmak, date from, date to, be dated to
A.D. = Milattan / İsa’dan sonra, anno Domini, zıt anl.= B.C., before Christ
Moors = Mağribiler (8 ile 15. yüzyıllar arasında Fas’ta yaşamış olan halk)
fortress = kale, hisar, castle, stronghold
Manzanares River = Manzanares Nehri (Madrid’den geçen, Jarama Nehri’ne dökülerek sonlanan
bir nehir)
acquire = elde etmek, kazanmak, obtain, gain, zıt anl.= forfeit, lose
notable = dikkate değer, remarkable
landmark = herkesçe bilinen ve yol tariflerinde kullanılan dağ, tepe gibi yerler veya kule, özelliği
olan bir bina vs., sınır taşı, nirengi noktası, dönüm noktası
including = ... da dahil, zıt anl.= excluding
splendid = harika, muhteşem, beautiful, gorgeous
palace = saray
architect = mimar
Juan de Villanueva = 1739 – 1811 yılları arasında yaşamış olan, İspanya’nın en tanınmış
Neoklasik akım mimarlarından biri
era = devir, çağ, dönem, period
influence = etki, tesir, nüfuz, effect, impact
following = (bir olay / şey / kişi)’yi takiben, (bir olay / şey / kişi)’nin ardından, after, zıt anl.= prior to,
before
Bourbon = Burbon (İspanya ve Lüksemburg’un bazı yöneticilerinin halen mensubu bulunduğu,
Avrupa’da özellikle 16 – 18. yy’lar arasında güçlü konumda olmuş bir hanedan)
accession (to) = (tahta) çıkma, vasıl olma, ulaşma

Soru 52. Christine Lagarde = Fransa’nın, bu sözlüğün hazırlandığı 2008 yılında görevde olan ekonomi
bakanı
female = dişi, (soruda = kadın), zıt anl.= male
roll up one’s sleeves = kollarını sıvamak (bir işe girişmeye hazırlanmak)
lawyer = avukat
work ethic = iş ahlakı
instill = aşılamak
spirit = gayret, heves
countryman = aynı memleketli
reorganize = yeniden düzenlemek
retail industry = perakende satışa yönelik sanayi
competition = rekabet, rivalry, zıt anl.= cooperation
threaten = tehdit etmek, jeopardise, zıt anl.= relieve, protect
livelihood = geçim, geçim yolu, subsistence, sustenance
approach = tutum, tavır, yaklaşım, attitude, stance
calm = sakin
rational = mantıklı, akla uygun, aklı başında, sensible, zıt anl.= irrational, insensible
bear little resemblance to = (bir şey)’e pek az benzemek / benzememek
harsh = sert, katı, acımasız, rough, bitter, zıt anl.= mild
president = başkan, devlet başkanı
Nicolas Sarkozy = Fransa’nın, bu sözlüğün hazırlandığı 2008 yılında görevde olan devlet başkanı
yet = yine de, buna rağmen, however
conviction = kanaat, inanç
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when it comes to = iş (bir şey)’e gelince, (When it comes to writing compositions, I am hopeless. =
İş kompozisyon yazmaya gelince ben umutsuz bir vakayım.)

Soru 53. kingdom = krallık
Bhutan = Butan (Çin ile Hindistan arasında Himalayalar üzerinde yer alan, 1907’den beri bağımsız
olan küçük bir ülke)
national policy = ulusal siyaset, milli politika
improve = düzel(t)mek, yoluna koymak, geliş(tir)mek, arttırmak, enhance, upgrade, increase, zıt
anl.= deteriorate, worsen, decrease, weaken
gross national product = gayri safi milli hasıla (bir ülkenin vatandaşlarının (ülkedeki yabancılar
hariç, yurtdışındaki vatandaşlar dahil) örneğin, bir yıl içinde ürettiği tüm ürünlerin ve hizmetlerin
toplam piyasa değeri)
Easterlin Paradox = Easterlin Paradoksu (ekonomist Richard Easterlin tarafından 1974 yılında
ortaya atılan, bir ülke içinde ekonomik durumu daha iyi olan insanların daha mutlu olması, ancak
uluslar arası karşılaştırmalar yapıldığında, kişi başına düşen ortalama gelirle ortalama mutluluk
düzeyleri arasında belirgin farklar görülmemesi, hatta gelirde belli bir artış eğilimi yakalandıktan
sonra gelir ve mutluluk düzeyleri arasında bir tür ters orantı bulunduğu şeklinde özetlenebilecek
çelişkili durum)
paradox = çelişki, contradiction
in relation to = ilgili olarak, açısından, bakımından, on the basis of, in terms of
be limited to = (bir yer veya bir şey)’e sınırlandırılmış olmak
Western = Batılı
researcher = araştırmacı
recently = yakın zamanda, son zamanlarda, lately
developing country = gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülke, underdeveloped country
experience = (bir dönemden) geçmek, yaşamak, go through, undergo, zıt anl.= avoid
extraordinary = olağanüstü, fevkalade, exceptional, outstanding, zıt anl.= common, usual, ordinary
percentage = yüzde, yüzde oranı
describe = tanımlamak, betimlemek, anlatmak, resmetmek, define, explain, picture
attribute to = 1) (bir neden)’e bağlamak, yormak, associate with, connect to; 2) (bir şey)’e mal
etmek, atfetmek, ascribe to
phenomenon = (çoğul: phenomena) önemli / olağanüstü olay, fenomen, occurence
desire = arzu, şiddetli istek
expectation = beklenti, anticipation
along with = (bir şey) ile birlikte, yanı sıra, together with
material fortunes = maddi olanaklar / varlıklar

Soru 54. character = karakter (nitelikler / özellikler bütünü)
shape = şekil vermek, biçimlendirmek, form
successfully = başarılı şekilde, effectively
distinctive = tipik, kendine özgü, kolaylıkla ayırt edilebilen, characteristic, zıt anl.= ordinary
tradition = gelenek, adet, custom, convention
found = kurmak, tesis etmek, establish, institute
administrative centre = yönetim / idare merkezi
trading port = ticaret limanı
London = Londra (İngiltere’nin pek çok kitaba ve filme konu olmuş ve mimari tarzı yanında, yağışlı
ve sisli havası ile de ün yapmış başkenti)
reflect = yansıtmak, göstermek, show, (The words of the matron clearly reflected concern over the
patient’s situation. = Başhemşirenin sözleri açıkça hastanın durumu ile ilgili kaygı yansıtmaktaydı.)
heritage = miras, kalıt
castle = kale, hisar, fortress, stronghold
cathedral = katedral (bir piskoposluk yönetiminin merkez kilisesi veya herhangi büyük bir kilise)
stately home = İngiltere’de genellikle mimari öneme sahip ve halkın ziyaretine açık malikane
European Union = Avrupa Birliği, E.U.
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maintain = sürdürmek, devam ettirmek, sustain
nonconformity = (kurallara vs.) uymama / kendini bağlı saymama (durumu)

Soru 55. journey = yolculuk, travel
poet = şair
Matsuo Basho = 1644 – 1694 yılları arasında yaşamış olan, döneminin en ünlü Japon şairi
entry = (örn. bir günlük veya seyir defterindeki) madde, kısım, kayıt, düşülen not
masterpiece = başyapıt
Narrow Road to a Far Province = Uzak Diyara Giden Dar Yol (Matsuo Basho tarafından bir gezi
günlüğü şeklinde yazılan, feodal Japonya içinde yaya olarak yaptığı tehlikeli yolculuğun anlatıldığı ve
pek çok kişiye esin kaynağı olmuş eser)
Japanese = (hem tekil, hem çoğul) Japon
seriously = ciddi olarak / şekilde, ciddiyetle
admire = takdir etmek, beğenmek, hayran olmak, esteem, zıt anl.= look down (on / upon)
poetry = şiir sanatı
pilgrimage = hac (genellikle yürüyerek gidilen kutsal veya mistik öneme sahip bir yere ziyarette
bulunulması)
birthplace = doğum yeri, place of birth
burial = gömü, gömülme
shrine = yatır, türbe, kutsal yer
travel = seyahat etmek, yolculuk etmek
Basho’s Trail = Basho’nun Yolu (Matsuo Basho’nun Uzak Diyara Giden Dar Yol isimli eserinin
konusunu oluşturan ve şairin, üzerinde seyahatini gerçekleştirdiği yol)
speak to = (sorudaki anlam = (birileri)’ne ulaşmak, erişmek)
master = usta, hoca, eğitmen, şeyh
Kyoto = Kyoto (Japonya’nın İmparatorluk Dönemi’ndeki başkenti)

Soru 56. exporter = ihracatçı, zıt anl.= importer
small arms = (çoğul kullanılır) (örn. tabanca, tüfek, el bombası gibi) küçük / hafif silahlar
last year = geçen yıl
producer = 1) üretici, imalatçı, manufacturer; 2) (film vs. için) yapımcı
trader = tüccar, ticaret yapan
smuggling = kaçakçılık, gümrükten kaçırma
widespread = yaygın, extensive, prevalent, zıt anl.= limited, rare, (There was a widespread belief
that the newspapers had invented the story. = Gazetelerin hikayeyi uydurduğu yönünde yaygın bir
inanış vardı.)
for instance = mesela, örneğin, sözgelimi, for example
worth = ... değerinde

57. - 60. sorular (Metinde geçen yabancı kelimeler)
Sir William Jones = Hindu dilleri ile ilgili çalışmalarıyla ün yapmış olan İngiliz filolog (1746 – 1794)
judge = yargıç, hakim
serve = hizmet etmek
India = Hindistan (Asya’nın güney kesiminde yer alan, 1947 yılında Gandi önderliğinde İngiltere’den
bağımsızlığını kazanan, dünyanın 2. en kalabalık ülkesi)
transform = dönüştürmek, değiştirmek, change, zıt anl.= conserve
knowledge = bilgi
prehistory = tarih öncesi (tarih kaydedilmeye başlamadan önceki dönem)
formal = resmi, usule uygun, conventional, proper, zıt anl.= informal, casual
linguistics = dilbilim (dilleri, dillerin gelişimini ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı),
philology
spare time = boş zaman
Sanskrit = Sanskritçe (halen Hindistan’ın resmi dillerinden birisi olan, tarihçesi M.Ö. 15. yy’a kadar
uzanan çok eski ve köklü bir dil)

21

SOSYAL BİLİMLER - 14



w w w . b a d e m c i . c o m

ancient = eski, antik, antique, archaic, zıt anl.= modern
predominant = ağır basan, hakim olan, çoğunlukta olan, en etkili, ruling, prime, prevailing, zıt anl.=
minor, subsidiary
South Asian subcontinent = Asya kıtasının Himalayalar’ın güneyinde yer alan kesimi
derive (from) = türemek, kök almak, originate (from)
discover = keşfetmek, bulmak, ortaya çıkarmak, meydana çıkarmak, find
grammar = gramer (bir dilin söz dizilimi (sentaks) ve yapısı (morfoloji) ve bunların incelendiği
araştırma alanı)
vocabulary = kelime bilgisi, (örn. bir dil veya konunun) kelime içeriği
ancient Greek = Eski Yunanca (M.Ö. 10. yy dolaylarına kadar gittiği düşünülen, Modern
Yunanca’nın kökenini oluşturan, Latince’yi ve pek çok Avrupa dilini etkilemiş, en yakın versiyonunu
ülkemizde Trabzon çevresinde yaşayan Rumlar’ın konuştuğu antik dil)
extent = kapsam, oran, büyüklük, derece, degree
inexplicable = açıklanamayan, anlatılamaz, anlaşılmaz, unaccountable, peculiar, zıt anl.=
explicable
sheer = saf, halis, yalnız, ancak, tam, pure, complete
coincidence = tesadüf, chance
His interest further aroused = (ifadenin, metinde bir indirgenmiş cümle olarak anlamı: İlgisi daha
da artmış bir şekilde)
examine = dikkatle gözden geçirmek, incelemek
early = erken, (tarihsel olarak) önce gelen, zıt anl.= late
Gothic = Gotik (8. yy dolaylarında yok olmuş olan, Goth halklarının kullandığı bir dil)
Old Persian = Eski Farsça (Modern Farsça’nın kökenini oluşturan, İran, Irak, Türkiye ve Mısır’da
belgelerine rastlanan, yaklaşık M.Ö. 10 ve M.S. 7. yy’lara kadar geçerliliğini korumuş bir dil)
exhibit = sergilemek, göstermek, show
marked = belirgin, göze çarpan, obvious, noticeable, zıt anl.= inconspicuous
similarity = benzerlik, resemblance, zıt anl.= distinction
conclude = sonuç çıkarmak, determine
evolve = (uzun bir zaman diliminde) gelişmek, evrim geçirmek, progress, develop
common = yaygın, prevalent, widespread, zıt anl.= rare, uncommon
now-extinct = bugün yok olmuş / var olmayan
linguistic = dilbilimsel, dilbilim bakımından
source = kaynak, köken, origin, root, supply
later = daha sonraki, daha geç (tarihsel olarak daha sonra gelen), zıt anl.= earlier
label = isimlendirmek, tanımlamak
Indo-European = Hint-Avrupa (Arapça, Rusça, Yunanca gibi dilleri ve Avrupa dillerinin çoğunu
içeren dil grubu)
wide = geniş, broad
distribution = dağılım, yayılım
Ireland = İrlanda (Britanya’nın batısında yer alan, üzerinde İrlanda Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık’a
bağlı Kuzey İrlanda’nın bulunduğu ada)

Soru 57. grammatical = gramer ile ilgili, gramatik
feature = özellik, vasıf
relationship = ilişki, ilinti
whatsoever = hiçbir surette, at all
throughout = 1) her yerinde, (bir şeyin) tamamında, around, all over; 2) baştanbaşa, boyunca, bir
uçtan diğerine, end-to-end, all through
take a special interest in = (bir şey)’e özel ilgi duymak

Soru 58. point out = (bir şey)’e dikkat çekmek, belirtmek, call attention (to), indicate, bring up
widely = 1) genellikle, geniş çapta, yaygın olarak, commonly, usually; 2) büyük ölçüde, açık farkla,
uzak ara
related = ilgili, bağlantılı, in connection, zıt anl.= unrelated
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structure = yapı
that = (E seçeneğinde ‘grammatical structure’ yerine geçmiş olan zamir)

Soru 59. judicial = yargı ile ilgili, yargıya ait
professional = profesyonel, zıt anl.= casual, part-time
linguist = dilbilimci
reject = yadsımak, reddetmek, dismiss, refuse, deny, zıt anl.= accept
view = görüş, fikir, düşünce, inanç, bakış açısı, opinion, conception
European = Avrupa’ya ait, Avrupalı
when he was free from his judicial responsibilities = yargıçlık mesleğini icra etmediği
zamanlarda
responsibility = sorumluluk, yükümlülük, duty, liability, zıt anl.= immunity, exemption

Soru 60. beginning = başlangıç, onset, advent, zıt anl.= termination, end
be marked by = (bir şey) ile belirgin hal almak
controversial = hakkında konuşulan, tartışma konusu olan, tartışmalı, ihtilaflı, debatable, zıt anl.=
uncontroversial, unquestionable
be based on / upon = (bir şey)’e dayanmak, be built on, depend on
false = sahte, güvenilmez, yanlış, hatalı, wrong, unreal, fake, zıt anl.= real, genuine
assumption = varsayım, farz etme, sanı, supposition
confined to = (bir şey) ile sınırlı, limited to, restricted to, (The problem of underdevelopment does
not appear to be confined only to a few African countries. = Az gelişmişlik sorunu yalnızca birkaç
Afrika ülkesi ile sınırlı gibi görünmüyor.)

61. - 64. sorular (Metinde geçen yabancı kelimeler)
Stone Age = Taş Devri (insanların başlangıçta basit taş aletler üretip avcı-toplayıcı bir hayat
sürdükleri, ateşi icat ettikleri, çok daha sonraları ise yerleşik hayata geçip tarım, çömlekçilik,
tekerlek, yazı gibi buluşlar gerçekleştirdikleri, en geç M.Ö. 500.000’de başlayıp metalin gündelik
yaşama girdiği M.Ö. 5. bin yıl dolaylarında sona eren dönem)
various = çeşitli, miscellaneous, numerous
stage = aşama, evre, safha, phase
dominate = hakim / egemen olmak, govern, prevail
period = dönem, süre
Palaeolithic Age = Paleolitik Dönem, Yontma Taş Devri (insanların ürettiği aletlerin basit taş
kesiciler ve eziciler ile sınırlı olduğu, homo sapiens’in dünyaya yayıldığı Taş Devri’nin ilk aşaması)
anthropologist = antropolog, insan bilimci
extend down to = (soruda = (Paleolitik Dönem’in tarihini) geriye / eskiye çekmek)
roughly = kabaca, yaklaşık olarak, aşağı yukarı, approximately, about, more or less, zıt anl.=
accurately, exactly
in general = genel olarak, zıt anl.= in particular
scholar = bilgin, akademisyen
speak of = (bir şey)’den bahsetmek
Upper Palaeolithic Era = Üst Paleolitik Dönem (genellikle ateşin bulunmasıyla birlikte başladığı
varsayılan, insanlarda gelişmiş sosyalleşme, biriktirme, mağara resmi yapma gibi davranışların
gözlemlendiği ve üretilen taş aletlerin geliştiği dönem)
draw attention to = (bir şey)’e ilgi / dikkat çekmek, attract attention to
significant = kayda / dikkate değer, önemli, considerable, important, zıt anl.= insignificant,
unimportant, (Meat offers a significant amount of protein. = Et, kayda değer miktarda protein sağlar.)
behaviour = davranış
appearance = ortaya çıkma, emergence
sophisticated = ileri düzeyde, gelişmiş, komplike, advanced, elaborated, complex, zıt anl.= simple,
naive
cave painting = mağara resmi (ilkel insanların mağara duvarlarına yaptıkları, genelllikle hayvanları
ve av sahnelerini betimleyen resimler)

23

SOSYAL BİLİMLER - 14



w w w . b a d e m c i . c o m

evidence = belirti, delil, gösterge, işaret, indication, hint, proof, clue
religious = dinsel, din ile ilgili
effective = verimli, randımanlı, etkili, efficient, powerful, zıt anl.= inefficient, ineffective
finely crafted = ustalıkla / incelikle yapılmış
tool = el aleti
fishhook = olta iğnesi
arrowhead = ok başı (sert malzemeden yapılarak okun ucuna takılan delici kısım)
sewing needle = dikiş iğnesi
organic material = organik malzeme (canlı organizmaların oluşturduğu, çabuk bozulduğu için
arkeolojik kazılarda pek sık ele geçmeyen ahşap, kemik gibi malzeme)
wood = ahşap
animal bone = hayvan kemiği
despite = (bir şey)’e karşın / rağmen, in spite of, regardless of
pattern = tür, tarz, model, şablon, yöntem, style, type, method, system, order
virtually = neredeyse, hemen hemen, nearly, almost
society = topluluk, community
consist of = (bir şey)’den meydana gelmek / ibaret olmak, be made up of
band = takım, grup
hunter-gatherer = avcı-toplayıcı (hayvanları avlayarak ve doğadaki yemişleri toplayarak beslenen)
move = hareket etmek, yer değiştirmek
incessantly = durmaksızın, sürekli bir şekilde, zıt anl.= occasionally
in search of = (bir şey)’in arayışı içinde
location = belirli bir yer, konum, mahal
for long = uzun süre boyunca / süreliğine
continuous = sürekli, devamlı
record = kayıt
limited = kısıtlı / sınırlı

Soru 61. stress = vurgulamak, altını çizmek, emphasise, underline
settled = yerleşik, zıt anl.= wandering
wandering = gezen, dolaşan, dolanan, roaming, roving, zıt anl.= settled
form = çeşit, tür, type, kind
specialize (in) = (bir konuda) uzmanlaşmak
plenty (of) = pek çok, bol, a lot (of), zıt anl.= very little
be able to = yapabilmek, başarabilmek, elinden gelmek, succeed in / at, zıt anl.= fail to
appear = ortaya çıkmak, belirmek, emerge, arise, zıt anl.= disappear, vanish, fade
bring to light = açığa çıkarmak, ışık tutmak

Soru 62. man = insan(lık), human(ity)
date to = (belli bir yıl vs.)’ye tarihle(ndir)mek
serious = ciddi, önemli, significant
academic = akademik, bilimsel
concern = ilgi, ilgilenilen şey, interest, zıt anl.= indifference, neglect

Soru 63. suggest = ileri / öne sürmek, önermek, propose
skilled = yetenekli, marifetli, ehil
far advanced = çok daha ileri / gelişmiş
farming = çiftçilik
seem to = gibi görünmek, olduğu anlaşılmak, appear to
defend = savunmak, korumak, protect, zıt anl.= attack, assault
attack = saldırmak, assault, zıt anl.= defend
hunting = avcılık
cloth-making = giysi yapımı
notion = düşünce, fikir, inanç, idea, thought
worship = tapınmak, ibadet etmek
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Soru 64. god = (pagan dinlerde birden fazla olabilen) tanrı
popular = popüler, sevilen
organized = organize olmuş, düzenli
cease (to) = dur(dur)mak, sona er(dir)mek, stop, end, halt, quit, zıt anl.= begin, continue

65. - 68. sorular (Metinde geçen yabancı kelimeler)
industrial = endüstriyel, sanayi ile ilgili
manufacturing = imalat
commercial = ticari
tie = bağ, connection
leading = önde gelen, başlıca, outstanding, zıt anl.= secondary
heavy industry = ağır sanayi (otomotiv, gemi, demir-çelik, ağır makine üretimi, tank, top vb. askeri
teçhizat üretimi gibi büyük çaplı fabrikalar gerektiren, genellikle metal işleme ile ilgili sanayi alanı)
state-owned = devlet tarafından sahip olunan
contract = kontrat, sözleşme
firm = firma, şirket, company
in bulk = büyük miktarda
sale = satış, zıt anl.= purchase
semicapitalist = yarı kapitalist
commercial zone = ticaret bölgesi (bazı özel ticaret, vergi, gümrük kurallarına veya antlaşmalarına
tabi bölge)
port city = liman kenti
Shanghai = Şanghay (Çin’in doğu kıyısında yer alan, 20 milyondan fazla nüfusu olan, dünyanın en
işlek liman kenti)
intend = niyet etmek, tasarlamak, amaçlamak, planlamak, aim, plan
massive = büyük, muazzam, çok büyük, enormous, immense, zıt anl.= tiny, (The social impact of
this economic crisis will be massive. = Bu ekonomik krizin sosyal sonuçları çok ağır olacak.)
investment = yatırım
terms = koşullar, şartlar, conditions
favourable = avantajlı, uygun, advantageous, zıt anl.= unfavourable
balance of trade = dış ticaret dengesi
on terms that left China a favourable balance of trade for its huge volume of cheap exports =
(metinde, Çin’in ucuz ihraç mallarını devasa miktarlarda satarak, dış ticaret dengesini kendi lehine
koruyabildiği anlaşma koşullarına atıfta bulunulmuş)
volume = hacim (örn. ticaret hacmi)
in practice = gerçekte, pratikte, gerçek hayatta, zıt anl.= in theory
enjoy = (bir şey)’in tadını / keyfini çıkarmak
mixed success = kısmi başarı, kimi alanlarda başarı, partial success
loom = uzakta belirmek, yaklaşmak
hamper = engellemek, güçleştirmek, prevent, hinder, impede, obstruct, zıt anl.= help, facilitate
prosperity = refah
Hong Kong = Hong Kong (Çin’in güneydoğu kıyısında yer alan, yönetimi 1997 yılında Birleşik
Krallık’tan Çin Halk Cumhuriyeti’ne geçen kent)
manage (to) = başa çıkmak, üstesinden gelmek, becermek, accomplish, succeed (in / at), handle,
tackle, deal (with), cope (with), zıt anl.= fail (to)
traditional = geleneksel, conventional
rest = (‘the rest’ şeklinde kullanılır) geri kalan kısım
overcome = aşmak, üstesinden gelmek, yenmek, defeat, get over, zıt anl.= retreat, surrender (to),
(She overcame her fear of the dark by the help of a psychiatrist. = Karanlık korkusunu bir psikiyatrın
yardımı ile yendi.)
radically = alışılmadık / radikal bir şekilde, extraordinarily
upgrade = geliştirmek, düzeyini yükseltmek, improve, advance, zıt anl.= worsen, weaken
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Soru 65. mainly = büyük ölçüde, esas olarak, mostly, chiefly
be concerned with = (bir şey) ile ilgili olmak, (bir şey)’i konu etmek, be about, deal with
complexity = karmaşıklık, çapraşıklık, complication, zıt anl.= simplicity
variety = çeşitlilik
impact = güçlü etki, tesir, nüfuz, effect, influence
social life = sosyal yaşam
improvement = düzelme, ilerleme, iyileşme, gelişme, enhancement, progress, advance, zıt anl.=
impairment, deterioration

Soru 66. absolutely = tamamen, kesinlikle, totally, definitely
efficient = verimli, randımanlı, etkin, effective, zıt anl.= inefficient, ineffective
ones = (soruda ‘commercial zones’ yerine geçmiş olan zamir)

Soru 67. fail = başarısız olmak, be unsuccessful, zıt anl.= succeed, achieve
make profit = kar etmek, zıt anl.= end up with loss
benefit from = yarar / fayda sağlamak, yararlanmak, capitalise, profit from, zıt anl.= suffer
concentrate in = (bir şey)’in içinde toplanmak, birikmek

Soru 68. economic power = ekonomik güç (ekonomisi dünyayı etkileyecek kadar güçlü devlet anlamında)
at all = hiç mi hiç, hiçbir surette / şekilde, whatsoever
take a measure = önlem / tedbir almak, take a precaution
immediate = anlık, anında, hemen o anda, acil, urgent
prevent = önlemek, önüne geçmek, engellemek, hinder, stop, zıt anl.= let, allow

69. - 72. sorular (Metinde geçen yabancı kelimeler)
seemingly = görünüşe göre, evidently
stable = istikrarlı, kararlı, sabit, devamlı, sağlam, steady, consistent, zıt anl.= unstable, unsteady,
shaky
complex = karmaşık, complicated, zıt anl.= simple, straightforward
negotiation = müzakere, görüşme, talks
great power = süper / büyük güç (soruda güçlü devletlere atfen kullanılmış)
geopolitics = jeopolitik (sorudaki anlam = bir devletin saldırgan nitelikteki genişlemesini ekonomik
ve siyasi coğrafya açısından haklı kılmaya yönelik politikası)
settle into = (sorudaki anlam = ayrılmak, ayrılarak / kamplaşarak yer almak)
alliance = ittifak, birleşme, association, accord
Allied Powers = İtilaf Devletleri (1. Dünya Savaşı’nda İngiltere, Fransa, Rusya ve diğer bazı
ülkelerin oluşturduğu topluluk / cephe)
Central Powers = İttifak Devletleri (1. Dünya Savaşı’nda Almanya, Avusturya-Macaristan,
Bulgaristan ve Osmanlı Devleti’nin oluşturduğu topluluk / cephe)
Italy = İtalya (Avrupa’nın güneyinde, çizme biçimli bir yarımada üzerinde yer alan, üzerinde Roma
İmparatorluğu’nun kurulduğu ve geliştiği zengin arkeolojik kalıntılar barındıran ülke)
balance of power(s) = güçler dengesi (1) 1. ve 2. Dünya Savaşları (ve kısmen Soğuk Savaş)
döneminde dünya devletlerinin kamplaşarak oluşturdukları ittifakların birbirleri üzerinde ezici
üstünlük kuramamasından kaynaklı olarak oluşan ve silahlanma yarışı ile birlikte sürekli değişme
eğiliminde olan denge ortamı; 2) bir ülke içindeki yasama, yürütme ve yargı gibi güçlerin dengesi
challenge = meydan okumak, kafa tutmak, (gücünü, yeteneğini vs.) sınamak, confront
one another = birbirleri(ni/ne), each other
military = askeri
advantage = avantaj, üstünlük sağlayan şey, yarar, zıt anl.= disadvantage
rivalry = rekabet, competition
colony = koloni, sömürge
accompany = eşlik etmek, (bir şey)’in beraberinde gelmek, come / go with, be associated with
fierce = şiddetli, sert, brutal, violent, zıt anl.= tame, gentle
arms race = silahlanma yarışı (silah üretiminde ve ordu gücünde ülkelerin birbirlerine üstünlük
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sağlamaya çalışmaları ve bu uğurda ekonomik güçlerinin çoğunu harcamaları)
assume = 1) farz etmek, varsaymak, suppose; 2) benimsemek, kabul etmek, believe, presume
superior = üstün nitelikli, kaliteli, üstün, better, high-class, zıt anl.= inferior, worse
army = ordu
result in = (bir şey) ile sonuçlanmak, (bir şey)’e yol açmak / neden olmak, cause
victory = zafer, triumph, zıt anl.= defeat
prevailing = geçerli, yaygın, hakim olan, dominant, current, widespread, zıt anl.= unusual, rare
suspicion = şüphe, kuşku, doubt, distrust, zıt anl.= trust
likely = muhtemel, olası
predict = tahmin etmek, öngörmek, anticipate, guess
break out = patlak vermek, birden ortaya çıkmak, erupt
expect = 1) tahmin etmek, kestirmek, predict; 2) beklemek, anticipate
assassination = suikast
Austrian = Avusturya’ya ait, Avusturyalı
archduke = arşidük (Avusturya-Macaristan imparatorluğu yöneticisi)
spark (off) = tetiklemek, kışkırtmak, ateşlemek, trigger, provoke
engulf = olduğu gibi sarmak, bütünüyle kapsamak / örtmek, etkisi altına / içine almak, engross
in just over a month’s time = bir aydan biraz uzun bir zaman (dilimi / süresi) içinde

Soru 69. incident = (genellikle kötü sonuçları olan) olay, hadise, occurrence, event, happening
immediately = derhal, hemen, anında, at once, right away
turn to = (birisi)’ne başvurmak, (birisi)’nin yardımını istemek, invoke, refer to, resort to
declare = ilan etmek, bildirmek, make known, announce, zıt anl.= deny, revoke
lead to = (bir şey)’e yol açmak, neden olmak, cause
plot = 1) fesat, entrika; 2) (bir romanda vs.) olayların kurgusu veya ana öykü

Soru 70. compete with / against = (birisi / bir şey) ile rekabet etmek / yarışmak, rival with / against
colonization = kolonizasyon, sömürgeleştirme
overseas = denizaşırı
geopolitical importance = jeopolitik önem (bir bölgenin bulunduğu coğrafi pozisyon ile siyasi ve
ekonomik etkiler yaratabilme kapasitesi)
involved (in) = 1) (bir şey) ile meşgul; 2) (bir olaya) karışmış, işin içinde olan
escalating = artan, hızlanan, yükselen
process = süreç, procedure, progression
rearmament = yeniden silahlanma
hold the view that = … görüşünde olmak
superiority = üstünlük, dominance, supremacy, zıt anl.= inferiority
essential = 1) gerekli, zaruri, crucial, vital; 2) asıl, esas, temel, fundamental, zıt anl.= incidental,
peripheral
exploitation = sömürme, kullanma, yararlanma
prevention = önleme, engelleme, avoidance, protection
possible = olası, likely
solve = çözmek, figure out

Soru 71. assert = ileri sürmek, iddia etmek, put forward
essentially = aslında, esas itibariyle, primarily, fundamentally, actually
achievement = başarı, elde etme, kazanma, accomplishment, success, zıt anl.= failure, defeat
efficiently = etkin / verimli bir şekilde, effectively, zıt anl.= inefficiently
depend on / upon = (bir şey)’e bağımlı / bağlı olmak, rely on, zıt anl.= be independent (from)
lasting = devamlı, sürekli, kalıcı, enduring, long-term, permanent, zıt anl.= temporary, (She left a
lasting impression on her boyfriend. = Kız, erkek arkadaşında kalıcı bir iz bıraktı.)
one = (soruda ‘peace’ yerine geçmiş olan zamir)
fragile = hassas, kırılgan, nazik, narin, delicate, subtle, tender, zıt anl.= tough, solid
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Soru 72. achieve = başarmak, (zorlu bir uğraştan sonra) elde etmek, kazanmak, accomplish, zıt anl.= fail,
lose, quit
strongly = sertçe, güçlü bir şekilde
protect = korumak, kollamak, defend, keep safe, secure
be suspicious of = (birisi)’nden kuşku duymak / şüphelenmek
do one’s best = elinden geleni(n en iyisini) yapmak, do the best one can

73. - 76. sorular (Metinde geçen yabancı kelimeler)
in particular = özellikle, bilhassa, particularly, especially
focus (on / upon) = (üzerinde / üzerine) odaklanmak, yoğunlaşmak, ağırlık vermek, concentrate (on)
acquisition = elde etme, sahip olma, gain, earning
partnership = ortaklık
Iran = İran (topraklarında, bir zamanların tüm bölgeye hakim olmuş Pers İmparatorluğu’nun
kurulduğu, çok zengin arkeolojik kalıntılar barındıran ülke)
in Sudan alone = sadece / yalnızca Sudan’da
reportedly = bildirilene göre, anlatılana göre
oil field = petrol sahası (petrol kaynaklarına sahip bölge)
in the meantime = bu arada, bu süre zarfında, aynı zamanda, meanwhile
military = 1) ordu, silahlı kuvvetler, armed forces; 2) askeri (military term = askeri terim)
troop = askeri birlik
disguised as = (bir şey / kişi) kılığına bürünmüş, kamufle olmuş
strengthen = güçlendirmek, sağlamlaştırmak, geliştirmek, reinforce, invigorate, support, zıt anl.=
weaken, undermine
military presence = askeri varlık (örn. bir ülkenin bir bölgedeki silahlı kuvvetlerinin tamamı)
South China Sea = Güney Çin Denizi (Büyük Okyanus’un, Çin, Tayvan, Filipinler, Malezya,
Endonezya, Singapur, Kamboçya ve Vietnam arasında kalan kısmı)
sovereignty = egemenlik, dominion
disputed = ihtilaflı, tartışmalı, anlaşmazlıklar içeren, controversial
perhaps = belki, muhtemelen, possibly, probably, zıt anl.= certainly, absolutely
in the short term = kısa vadede, yakın gelecekte
Iraq = Irak
sphere of influence = etki alanı, güdüm
steadily = tutarlı / istikrarlı / devamlı bir şekilde, invariably, regularly, zıt anl.= falteringly, unsteadily
court = flört etmek
Tehran = (İran’ın başkenti) Tahran (soruda İran yönetimi kastediliyor)
aim = hedeflemek, amaçlamak
buyer = alıcı, satın alan, zıt anl.= seller, vendor
Iranian = 1) İranlı; 2) İran’a ait, İran ile ilgili
in return for = karşılığında, karşılık olarak
conventional = konvansiyonel (nükleer olmayan), nonnuclear, (The country has the ability to use
conventional as well as nuclear weapons. = Ülkenin hem konvansiyonel hem de nükleer silah
kullanma kapasitesi var.)
weapon = silah
nuclear weapon = nükleer silah, atom bombası (atom çekirdeğinin parçalanmasından açığa çıkan
büyük enerji ile patladıktan kısa bir süre sonra 5 milyon santigrat derece ısı yayarak yakın
çevresinde çok büyük yıkıma yol açan, saçtığı radyasyonla, uzun vadede kendisini kullanan ülkeyi
de olumsuz etkileyecek güce sahip, insanlığın şimdiye kadar ürettiği en güçlü, en tehditkar silah)

Soru 73. personnel = personel (bir işte veya organizasyonda çalışan / görev alan insan grubu), staff
in disguise = kılık değiştirmiş
employ = 1) çalıştırmak, istihdam etmek, iş vermek, işe almak, hire, recruit, zıt anl.= fire; 2)
kullanmak, yararlanmak, use, utilize
extensive = yaygın, geniş çaplı, kapsamlı, comprehensive, zıt anl.= limited, narrow
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Soru 74. nearly = neredeyse, hemen hemen, almost
a number of = çok sayıda, (belli) bir miktar(da), a lot of, plenty of
issue = konu, sorun, mesele, point, matter, question
rich in oil and gas = petrol ve doğalgaz bakımından zengin, oil- and gas-rich

Soru 75. dominant = başat, üstün, egemen, presiding, controlling, zıt anl.= inferior, recessive
make effort = çaba / gayret göstermek, struggle
resolve = karar vermek, decide
seek to do smt = (past: sought) bir şey yapmaya çabalamak, bir şey yapmak için uğraşmak
heavily = büyük ölçüde, ciddi şekilde
ally = müttefik, cooperator, friend, partner, zıt anl.= enemy, foe

Soru 76. nuclear technology = nükleer teknoloji (atomların parçalanması yolu ile nükleer reaktör ve
sonrasında atom bombası üretimine olanak sağlayan teknoloji)
aid = katkı sağlamak, destek vermek, yardım etmek, help, relieve, support
logistical = lojistik (nakliye, hareket etme / ettirme ile ilgili)
support = destek, katkı
logistical support = lojistik destek (insan ve ekipman nakliyesi alanında veya erzak, cephane ve
benzeri mühimmat sağlamak sureti ile verilen destek)
that = (soruda ‘nuclear technology’ yerine geçmiş olan zamir)
willing = istekli, gönüllü, eager, ready, zıt anl.= reluctant, unwilling

77. - 80. sorular (Metinde geçen yabancı kelimeler)
imperialism = emperyalizm, sömürgecilik (güçlü bir devletin, dünyanın az gelişmiş bölgelerinde,
doğal kaynaklardan, insan gücünden, jeopolitik konumdan vs. yararlanmak amacı ile çoğunlukla
askeri destekli etki alanları oluşturması)
extend = genişletmek, yaymak, uzatmak
take many forms = pek çok biçimde ortaya çıkmak / biçim almak
historian = tarihçi (tarihi inceleyen ve araştıran bilim insanı)
distinguish between = (arasında) ayrım yapmak, ayırmak, ayırt etmek, recognize, identify, tell (the
difference)
formal imperialism = açık emperyalizm (bir ülkenin, bir başka bölgeyi açıktan açığa kontrol altına
aldığı, o bölgeye kendi bayrağını, dilini, kültürünü götürdüğü, doğal kaynaklarına ve insan gücüne el
koyduğu, 16. yy’dan 1. Dünya Savaşı öncesi döneme kadar yaygın olarak görülen sömürgecilik
uygulaması)
informal imperialism = gizli emperyalizm (bir ülkenin, bir başka bölgeyi açıktan açığa kontrol altına
almadan, bölgeyi idare eden hükümet vs. ile özel ticaret veya askeri antlaşmalar yapması ve
bölgenin ekonomisinde veya askeri güvenliğinde söz sahibi olması)
colonialism = kolonicilik, sömürgecilik (bir ülkenin, başka bölgelere asker ve yerleşimci insan
göndererek sömürgeler oluşturması)
exercise = uygulamak, yapmak, practice, do
direct rule = doğrudan yönetim
colonizing = sömürgeleştiren, sömürgeci
annex = ilhak etmek
outright = kesin, tam, düpedüz, complete, definite, zıt anl.= hidden
subjugate = boyun eğdirmek, itaat ettirmek
administer = yönetmek, idare etmek, govern
indirect rule = dolaylı yönetim (doğrudan emir vermek yerine, gizli baskı uygulayarak veya kendi
taraftarlarını yönetime getirmek sureti ile yönetim)
conquering = işgal eden, fetih yapan, ele geçiren
reach = ulaşmak, varmak, arrive, come
agreement = anlaşma, sözleşme
native = yerli, zıt anl.= foreign
govern = yönetmek, yönlendirmek, etkisi altında tutmak, administer, guide, influence
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resistance = direniş, karşı koyma, hindrance, opposition, zıt anl.= surrender
colonial power = sömürgeci güç / devlet
shift = değiştirmek, switch, alter
strategy = strateji, taktik, tactics
frequently = sık sık, çokça, often, zıt anl.= seldom
as for = (bir şey)’e gelince, (bir şey) ile ilgili olarak
refer to = söz etmek, bahsetmek, mention, bring up
subtle = ince, fark edilmesi zor, incelikli, insidious, delicate
visible = görünebilir, görülür, açık, belli, apparent, conspicuous, detectable, zıt anl.= obscured,
concealed, hidden
excercise of power = güç uygulama
allow = izin vermek, sağlamak, imkân vermek, mümkün kılmak, yetki vermek, enable, let, empower,
permit, zıt anl. = forbid, hinder, prohibit
take the form of = ... biçimini almak
carve out = ayırmak
privilege = ayrıcalık, concession
treaty port = serbest liman (mal alım satımında çeşitli ticari avantajlar ve / veya kolaylıklar sağlanan
liman)
advantageous = avantajlı, yararlı, beneficial, zıt anl.= disadvantageous
shape = şekil vermek, biçimlendirmek
global power relations = küresel güçler arasındaki ilişkiler

Soru 77. enable = sağlamak, imkân vermek, mümkün kılmak, allow, let, make it possible, zıt anl.= forbid,
hinder, (New techniques enable surgeons to open and repair the heart. = Yeni teknikler, cerrahların
kalbi açıp onarmasına imkan vermektedir.)
free trade = serbest ticaret (gümrük / vergi olmaksızın yapılan ticaret)
commonly = çoğunlukla, usually, zıt anl.= rarely, seldom
make use of = kullanmak, yararlanmak, utilise, benefit from, zıt anl.= make no use of
rule = yönetmek

Soru 78. varied = değişiklik gösteren, çeşitli
suit = uygun gelmek / düşmek, (bir şey ya da birisi)’ne göre olmak, be appropriate (for), fit in (to)
give up = (bir şey)’den vazgeçmek, (bir şey)’i terketmek / bırakmak, let go (of), zıt anl.= seize, stick
to

Soru 79. respect = saygı göstermek, regard highly
totally = tamamen
disregard = hiçe saymak, boş vermek, aldırmamak, ignore, overlook, zıt anl.= consider, pay
attention
undertake = üstlenmek, taahhüt etmek, bir işe girişmek, get in charge (of), carry out

Soru 80. give an account of = 1) (bir şey)’i sunmak / açıklamak; 2) (bir şey)’in hesabını vermek
reason = sebep, neden, cause
account = anlatım, narrative
put up = (direnç vs.) göstermek
theoretically = teorik / kuramsal olarak, in theory, on paper, zıt anl.= in practice, practically,
empirically
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