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İÇİNDEKİLER 

1. HEDEF KELİMELER 
 
Önemli Giriş Açıklaması: Dosyadaki Hedef Kelimeleri tanımlamak için üç farklı renk 
kullandık: kırmızı, siyah ve mavi. 
a) Kırmızı kelimelerin; fen, sağlık ya da sosyal ayrımı gözetmeksizin her adayın 

hazinesinde bulunması gerekir. 
b) Siyah kelimelerin büyük çoğunluğu ya bilim dallarının özel terminolojisine aittir ya 

da sınavda çok çıkmayan kelimelerdir. (Bkz. aşağıda Hedef Kelimeler 1. devastation) 
c) Eşanlamlı kelimeleri mavi renge boyadık. Birçok kelimenin zıt anlamlarını da verdik.  

2. ALIŞTIRMALAR 
Alıştırma 1. 
Alıştırma 2. 
Alıştırma 3. 
Alıştırma 4. 
Alıştırma 5. 
Alıştırma 6. 
Alıştırma 7. 
Alıştırma 8. 
Alıştırma 9. 

3. CEVAP ANAHTARLARI 
Alıştırma 1. Cevap Anahtarı 
Alıştırma 2. Cevap Anahtarı 
Alıştırma 3. Cevap Anahtarı 
Alıştırma 4. Cevap Anahtarı 
Alıştırma 5. Cevap Anahtarı 
Alıştırma 6. Cevap Anahtarı 
Alıştırma 7. Cevap Anahtarı 
Alıştırma 8. Cevap Anahtarı  
Alıştırma 9. Cevap Anahtarı 
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1. HEDEF KELİMELER 

 

 

 
 
1. devastating (sıfat) = yıkıcı, yok edici, harap edici, 
destructive, disastrous, zıt anl.= constructive, 
(Pesticides [tarım ilacı] have had a devastating effect 
on the environment.)  
 
devastate (fiil) = yıkmak, tahrip etmek, mahvetmek, 
destroy, ruin, zıt anl.= construct, restore 
 
devastation (isim) = yıkım, tahribat, destruction, zıt 
anl.= construction, building 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 
2. invariably (zarf) = değişmez / şaşmaz bir şekilde, 
her zaman, hep, always, ever, constantly, zıt anl.= 
never, rarely, (Metin is invariably late to work.) 
 
invariable (sıfat) = değişmez, sabit, constant, (My 
father’s invariable answer to my questions was 
“Wait and see.”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
3. locate (fiil) = konumlandırmak, yerini saptamak, 
(bir yerde) yerleşmek, position, spot, station, be 
situated, (Last night someone was making a lot of 
noise. But I couldn’t locate the source of the sound.) 
 
local (sıfat) = yerel, bölgesel, (Local food of Hatay 
is finger-licking [damak çatlatan].) 
locally (zarf) = yerel / bölgesel olarak 
location (isim) = yer, konum 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4. profound (sıfat) = derin, büyük, kapsamlı, deep, 
serious, intense, zıt anl.= superficial, shallow, (The 
lecturer’s [konferansta konuşmacı] knowledge of 
history was profound.) 
 
profoundly (zarf) = deeply, thoroughly, zıt anl.= 
weakly, superficially, shallowly 
 
profoundness (isim) = derinlik 
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5. thrive (fiil) = istikrarlı bir şekilde büyümek, 
gelişmek, prosper, flourish, (Philodendrons [deve 
tabanı] thrive with relatively [nispeten] little 
sunlight.) 
 
thriving (sıfat) = gelişen, büyüyen, prosperous, 
(Home delivery [eve teslim] is a thriving business 
sector.)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6. unique (sıfat) = benzersiz, eşsiz, yegâne, tek, (bir 
kişiye ya da şeye) özgü, unparalleled, (The shape of 
each and every snowflake [kar tanesi] is unique.) 
 
uniquely (zarf) = solely, zıt anl.= commonly 
 
uniqueness (isim) = benzersizlik, eşsizlik, teklik 
 
 
 
 

 
 
7. ambiguous (sıfat) = belirsiz, bulanık, muğlak, 
unclear, vague, zıt anl.= explicit, lucid, (The title of 
the article [makale] is somewhat [biraz] ambiguous. 
It is not clear what it is about.)  
 
ambiguously (zarf) unclearly, vaguely, zıt anl.= 
explicitly, lucidly 
 
ambiguity (isim) = belirsizlik, muğlaklık, vagueness 

 
 
8. blame (fiil) = suçu (bir kişinin) üstüne atmak, (bir 
şey ile) suçlamak, accuse (of), zıt anl.= acquit (of), 
(Don’t blame others. This is your fault [kusur, 
kabahat].) 
 
blame (isim) = suç, kabahat, fault, responsibility 
 
 
 

                      

 
9. cautiously (zarf) = ihtiyatlı, tedbirli, dikkatlice, 
carefully, thoughtfully, zıt anl.= carelessly, (The 
internet is a very useful resource [kaynak] when used 
cautiously.) 
 
caution (isim) = 1) tedbir, dikkat, alertness, attention, 
zıt anl.= recklessness; 2) uyarı, warning  
 
caution (fiil) = uyarmak, warn  
 
cautious (sıfat) = careful, prudent, zıt anl.= careless, 
thoughtless 
 
 
 

                         

 

10. excited (sıfat) = heyecanlı, rahat durmayan, 
aroused, zıt anl.= calm, unexcited, (I’m very excited 
that I’ll soon be retired [emekli olmak].) 
 
exciting (sıfat) = heyecan verici, zıt anl.= unexciting 
 
excitement (isim) = heyecan, coşku 
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2. ALIŞTIRMALAR 
 
Alıştırma 1. 
Aşağıdaki numaralandırılmış kelime ya da ifadelerin eşanlamlılarını kutudan bulup ilgili boşluklara yazınız. 
Her bir kelime ya da ifadeyi sadece bir kez kullanınız.  
 

vague unparalleled carefully destructive 
accuse (of) prosper station deep 

 
1. 1. ambiguous ----  
1. 2. thrive ----  
1. 3. cautiously ----  
1. 4. devastating ----  
1. 5. blame (for) ----  
1. 6. unique ---- 
1. 7. profound ----  
1. 8. locate ----  
 
  
Alıştırma 2. 
Aşağıdaki numaralandırılmış kelime ya da ifadelerin İngilizce karşılıklarını kutudan bulup ilgili boşluklara 
yazınız. Her bir kelime ya da ifadeyi sadece bir kez kullanınız. Kutuda, fazladan verilmiş iki kelime 
bulunmaktadır. 
 

ambiguous acquit (of) devastating excited carelessly 

invariably profound locate thrive calm 

 
2. 1. konumlandırmak ----  
2. 2. sakin ----  
2. 3. dikkatsizce ----  
2. 4. aklamak ----  
2. 5. yıkıcı ----  
2. 6. gelişmek ---- 
2. 7. her zaman ----  
2. 8. derin ----  
 
 
Alıştırma 3. 
Aşağıdaki sorularda boş bırakılan yerleri, verilen kelime grubundan sadece bir tanesini seçerek doldurunuz. 
Seçtiğiniz kelime için uygun olan artikeli (a/an) kullanınız. Kutuda, fazladan verilmiş bir kelime 
bulunmaktadır. 
 

devastating excited unique 
cautiously locate profound 

 
3. 1. Rescue planes are trying to ---- the missing sailors.  
3. 2. The old lady had a walking stick in her hand and she was ---- descending the stairs. 
3. 3. My granny has a/an ---- mistrust of anything new or foreign. 
3. 4. The young footballer was very ---- to be asked to play for Manchester United.  
3. 5. Oil spills have a/an ---- effect on coral reefs in the ocean.  
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Alıştırma 4. 
 
Aşağıdaki sorularda boş bırakılan yerleri, parantez içinde verilen kelimelerden birini seçerek doldurunuz. 
 
4. 1. ---- (Invariably / Never) ever tell anyone your password. 
4. 2. The government is encouraging all parties to play a ---- (devastating / constructive) role in the reform process.  
4. 3. He ---- (cautiously / carelessly) drove his car and caused the death of a young girl.  
4. 4. There were some ---- (ambiguous / explicit) instructions in the manual, so we couldn’t run the machine.  
4. 5. The acid test of a good driver is whether he or she remains ---- (excited / calm) in an emergency.  
 
 
Alıştırma 5. 
Aşağıdaki numaralandırılmış kelimelerin Türkçe karşılıklarını kutudan bulup ilgili boşluklara yazınız. Her 
bir kelime ya da ifadeyi sadece bir kez kullanınız. 
 

suçlamak  heyecanlı belirsiz  benzersiz ihtiyatlı 

 
5. 1. unique ---- 
5. 2. excited ---- 
5. 3. cautiously ---- 
5. 4. blame ---- 
5. 5. ambiguous ---- 
 
 
Alıştırma 6. 
Aşağıdaki tabloyu, verilen kelimelerin uygun halleri ile doldurunuz. 
 

İsim Fiil Sıfat Zarf 
  cautious  

location    
 devastate   
   ambiguously 

uniqueness    
   profoundly 
 thrive   

 
 
Alıştırma 7. 
Aşağıdaki kelime ya da ifadeleri, kutu içindeki İngilizce karşılıkları ile eşleştiriniz. 
 

thoughtfully serious station prosper intense 
devastating blame cautiously always locate 
thrive constantly profound ambiguous invariably 
unique vague destructive spot devastate 

7. 1. accuse   ---- 
7. 2. unparalleled  ----  
7. 3. carefully (2)* ----, ----  
7. 4. flourish (2)   ----, ----  
7. 5. disastrous (2)  ----, ----  

7. 6. unclear (2)   ----, ----  
7. 7. ever (3)   ----, ----, ----  
7. 8. deep (3)   ----, ----, ----  
7. 9. position (3)   ----, ----, ----  
7.10. ruin  ---- 

 
*Parantez içindeki rakam, kelimenin birden fazla eşanlamlısı olduğuna işaret eder.  
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Alıştırma 8. 
Aşağıdaki sorularda boş bırakılan yerleri, parantez içinde verilen kelimenin uygun haliyle doldurunuz. 
Kelimenin fiil halini kullanacağınız durumlarda, cümlenin gelişine uygun düşen tense’i tercih ediniz. 
 
8. 1. The bomb ---- much of the old part of the city. (devastating)  
8. 2. What happens to us in childhood ---- affects us for life. (profound)  
8. 3. The ---- of the combination of mountains and pastures struck the tourists. (unique)  
8. 4. Both drivers shared the ---- for the accident. (blame)  
8. 5. Sam ---- his son against making a hasty decision before he accepted the job offer. (cautiously)  
8. 6. When I heard the news, my heart started to pump with ----. (excited)  
 
 
Alıştırma 9. 
Aşağıdaki cümlelerden hangilerinin olumlu (+), hangilerinin olumsuz (-) olduğunu belirtiniz. 
 
9. 1. Before the elections, each and every politician makes vague promises about tax cuts. (+ / -)  
9. 2. As usual, the government was accused of incompetence. (+ / -)  
9. 3. According to some researchers, grammar and vocabulary should be taught superficially. (+ / -)  
9. 4. She deems it prudent not to say anything about her manager’s resignation. (+ / -)  
9. 5. The narrator mentions that the town, though an ancient one, has never flourished. (+ / -)  
9. 6. The severe drought that occurred last summer ruined the crop. (+ / -) 
9. 7. Unlike many others, I’m not offended by constructive criticisms. (+ / -) 
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3. CEVAP ANAHTARLARI 
 
Alıştırma 1. Cevap Anahtarı 
1. 1. vague 
1. 2. prosper 
1. 3. carefully 
1. 4. destructive 
1. 5. accuse (of) 
1. 6. unparalleled 
1. 7. deep 
1. 8. station  
 
Alıştırma 2. Cevap Anahtarı 
2. 1. locate 
2. 2. calm 
2. 3. carelessly 
2. 4. acquit (of) 
2. 5. devastating  
2. 6. thrive 
2. 7. invariably 
2. 8. profound 
 
Not: Karşılıkları alıştırmada yer almayan kelimeler: 
ambiguous, excited  
 
 
Alıştırma 3. Cevap Anahtarı 
3. 1. locate 
Arama kurtarma uçakları kayıp denizcilerin yerini 
tespit etmeye çalışıyor. 
 
3. 2. cautiously 
Yaşlı kadının elinde bir baston vardı ve 
merdivenlerden dikkatlice iniyordu.  
 
3. 3. profound 
Anneannem/Babaannem yeni ya da yabancı her şeye 
karşı derin bir güvensizlik duyuyor.  
 
3. 4. excited 
Genç futbolcu, Manchester United’da oynama teklifi 
aldığı için çok heyecanlandı. 
 
3. 5. devastating 
Petrol sızıntılarının okyanustaki mercan kayalıkları 
üzerinde yıkıcı etkisi vardır. 
 
Not: Karşılığı alıştırmada yer almayan kelime: 
unique 
 
 
Alıştırma 4. Cevap Anahtarı 
4. 1. never 
Şifreni hiçbir zaman başkasına söyleme. 
 
4. 2. constructive 
Hükümet, tüm partileri, reform sürecinde yapıcı rol 
üstlenmeleri için teşvik ediyor.  
 

 
 
4. 3. carelessly 
Arabasını dikkatsizce sürdüğü için bir genç kızın 
ölümüne neden oldu.   
 
4. 4. ambiguous 
Kullanma kılavuzunda bazı anlaşılmaz açıklamalar 
vardı. Bu nedenle makineyi çalıştıramadık. 
 
4. 5. calm 
Bir sürücünün iyi olup olmadığı, acil bir durumda 
sakin kalmayı başarmasından anlaşılır.  
 
Alıştırma 5. Cevap Anahtarı 
5. 1. benzersiz 
5. 2. heyecanlı 
5. 3. ihtiyatlı 
5. 4. suçlamak 
5. 5. belirsiz 
 
 
Alıştırma 6. Cevap Anahtarı 

İsim  Fiil  Sıfat Zarf  
caution caution cautious cautiously  

 
location   locate   local locally 

 
devastation devastate devastating devastatingly 

 
ambiguity  ambiguous ambiguously  

 
uniqueness  unique uniquely 

 
profoundness 
/ profundity 

 profound profoundly 

thrivingness thrive thriving thrivingly 
 

 
 
Alıştırma 7. Cevap Anahtarı 
7. 1. blame 
7. 2. unique 
7. 3. cautiously, thoughtfully 
7. 4. thrive, prosper 
7. 5. devastating, destructive 
7. 6. ambiguous, vague 
7. 7. constantly, always, invariably 
7. 8. serious, profound, intense 
7. 9. locate, spot, station 
7. 10. devastate 
 
 
Alıştırma 8. Cevap Anahtarı 
8. 1. devastated 
Bomba şehrin eski yerleşim bölgesinin büyük bir 
kısmını harap etti.  
 
8. 2. profoundly 
Çocukluğumuzda yaşadıklarımız, bizi hayatımız 
boyunca derinden etkiler.     
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8. 3. uniqueness 
Dağların ve çayırların oluşturduğu muhteşem 
birliktelik, turistleri çok etkiledi (adeta çarptı).  
 
8. 4. blame 
Sürücüler kazanın sorumluluğunu birlikte üstlendi. 
 
8. 5. cautioned 
Sam, iş teklifini kabul etmeden önce oğlunu acele 
karar vermemesi konusunda uyardı.  
 
8. 6. excitement 
Haberi duyduğumda kalbim heyecanla çarpmaya 
başladı. 
 
 
Alıştırma 9. Cevap Anahtarı 
9. 1. – 
Seçimlerden önce, bütün politikacılar vergi 
indirimleri konusunda boş vaatlerde bulunur. 
 
9. 2. – 
Hükümet her zamanki gibi beceriksizlikle suçlandı. 

9. 3. – 
Bazı araştırmacılara göre, gramer ve kelime 
yüzeysel öğretilmelidir.  
 
9. 4. + 
İhtiyatlı davranarak müdürünün istifası konusunda 
hiçbir şey söylemiyor. 
(deem = farz etmek, varsaymak, zannetmek) 
 
9. 5. – 
Yazar, kökü eskilere dayanmasına rağmen kasabanın 
hiçbir zaman gelişmediğini ifade ediyor.  
 
9. 6. – 
Geçen yaz meydana gelen şiddetli kuraklık, mahsulü 
mahvetti. 
 
9. 7. + 
Birçok kişinin aksine, yapıcı eleştiriye 
gücenmem/kırılmam.  
 
 

 


