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ANSWERS

1. Soru kökünde verilen ana cümlenin yüklemi olan 

“has been estimated” ifadesinin Türkçe karşılığı 

yalnızca A seçeneğinde geçen “tahmin edilme-
ktedir” ifadesidir. Bu soruda sadece yüklemin 

zamanı ve etken/edilgen özelliğinin sorgulanması 

doğru yanıtı bulmamızı sağlamıştır. Doğru yanıt A 

seçeneğidir.

it has been estimated:

tahmin edilmektedir

that 35 to 45 per cent of:

yüzde 35 ile 45’inin

all the energy used in developed countries:

gelişmiş ülkelerde kullanılan tüm enerjinin

is consumed by industry:

sanayi tarafından tüketildiği

Cevap A

2. Bu soruda temel cümlenin yüklemi olarak verilen 

“must be made to feel” öbeğinin Türkçe karşılığı 

“hissettirilmelidir” olur. Bu fiil öbeğinde “ettirgen” 

(causative) yapının varlığına dikkat edilmelidir. Bu 

cümlede yer alan ettirgen yapının aynı zamanda 

edilgen çatıda olduğunu da göz önünde bulun-

durmalıyız. E seçeneğinde de ettirgen yapı ver-

ilmiş ama fiil etken çatılı olarak (hissettirmelidir) 

kullanılmıştır. Doğru çeviri karşılığına yalnızca 

B seçeneğinde rastlıyoruz ve bu seçenek doğru 

yanıttır. Bu soruda yüklemin etken/edilgen/ettirgen 

olma özelliğinin sorgulanması doğru cevabı bul-

mamızı sağlamıştır. Doğru yanıt ile birlikte diğer 

seçeneklerdeki fiillerin İngilizce karşılıklarının 

aşağıdaki gibi olması gerekirdi:

A) hissetmelidirler   must feel

B) hissettirilmelidir  mus be made to feel

C) hissedebilmelidirler  must be able to feel

D) hissetmelidirler   must feel

E) hissettirmelidir  must make them feel 

(causative case / active voice)
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Ek Gramer Notu :

* “make” fiili ile etken ve edilgen çatılı (active / 

passive) ettirgen (causative) cümleler…

Causative + Active

They made him tell the truth.

Causative + Passive

He was made to tell the truth.

NOT: Edilgen yapılı ettirgen cümlede, iki fiili 

arasında dahil olan “to” ilgecine özellikle dikkat 

edilmelidir. 

Cevap B

3. Bu soruda verilen cümlenin yüklemi olan “is en-
gaged in” (be engaged in) edilgen yapılı ve geniş 

zaman çekimlidir. Bu yüklemin Türkçe karşılığı 

“ilgileniyor, meşgul oluyor” şeklinde çevr-

ilmelidir. Bu karşılığa seçenekler içinde yalnızca 

C seçeneğinde rastlıyoruz. Bu seçenek doğru 

yanıttır. Diğer seçeneklerdeki yüklem öbeklerinin 

karşılıkları aşağıdaki gibi olurdu:

A) izin veriyor  permits; allows

B) ilgileniyor  is interested in

D) düzenliyor  arranges; organizes / is 

arranging; is organizing

E) ilgilidir  is related with; is related to

Cevap C
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4. Soru kökünde verilen ana cümlenin öznesi 
“Twentieth-century experience” ifadesidir ve 
bu ifade yalnızca C seçeneğinde “Yirminci yüzyıl 
tecrübesi” olarak çevrilmiştir. Bu soruda ise uzun 
özne öbeğinin doğru karşılığının bulunması doğru 
cevabı kolayca bulmamızı sağlamıştır.

twentieth-century experience:

yirminci yüzyıl tecrübesi

frequently shows that:

sıklıkla göstermiştir ki

democracies don’t attack each other : 

demokrasiler birbirlerine saldırmazlar

and that nations that respect their citizens’ 
rights also respect their neighbors’ rights:

ve kendi vatandaşlarının haklarına saygı 
gösteren uluslar komşularının da haklarına saygı 
gösterirler

Cevap C

5. Sorudaki birinci cümlenin yüklemi olan “contain” 
sözcüğünün Türkçe karşılığı “içermektedir” 
olur. İkinci cümlenin yüklemi olan “are related” 
ifadesinin karşılığı ise “ilgilidir” olacaktır. Bu çe-
viri karşılıkları yalnızca E seçeneğinde sırasıyla 
doğru bir şekilde verildiğinden E seçeneği doğru 
yanıttır. Bu soruda ise temel cümle ile yan cüm-
lenin yüklemlerinin doğru çeviri karşılıklarının 
tespit edilmesi, doğru yanıtı bulmamıza imkan 
sağlamıştır.

the unemployment statistics:

işsizlik istatistikleri

published by the government:

hükümet tarafından yayımlanan

contain a number of problems:

birçok sorun içermektedir

and some of these:

ve bunların bazıları

are related to hidden unemployment:

gizli işsizlikle ilgilidir

Cevap E
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6. Soru kökünde verilen “but unfortunately few do” 

ifadesinin Türkçe karşılığı yalnızca C seçeneğinde 

“ancak ne yazık ki çok az kişi bunu yapıyor” 
şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. Bu soruda yan 

cümle ile yan cümlenin önünde kullanılmış olan 

bağlaç doğru yanıtı bulmayı kolaylaştıran unsur-

lardır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

things would be better: her şey daha iyi olur 

if people took an interest in local politics:

insanlar yerel siyasete ilgi duysa

but unfortunately few do:

ancak ne yazık ki çok az kişi bunu yapıyor

Cevap C

7. Soruda verilen cümlenin özne+yüklem öbeği olan 

“there has been a very great increase” ifadesi-

nin çevirisi “çok büyük bir artış olmuştur” ola-

cağından ve bu karşılık yalnızca B seçeneğinde 

yer aldığından, doğru yanıt B seçeneği olacaktır. 

A seçeneğinde geçen “artış göstermesi” ifadesi 

temel cümlenin yüklemi değil, A seçeneğindeki 

cümlede özneyi oluşturan isim cümleciğinin fiilidir. 

C seçeneğinde yer alan “büyük artış nedeniyle” 

ifadesinin karşılığının ise “because of the great 

increase” olması gerekirdi. D seçeneğindeki “en 

büyük artış” ifadesi ise sorudaki cümlede “the 

greatest increase” şeklinde yer alması gerekirdi. 

E seçeneğinde yer alan “büyük bir artış vardır” if-

adesinin karşılığı ise “there is a great increase” 

olmalıydı.

Cevap B



www.pelikanyayinevi.com.tr

Translation

PRACTICE TEST 1
ANSWERS

8. Soruda verilen cümlenin yüklemi durumundaki 

“may follow” ifadesinin Türkçe karşılığı “takip 
edebilir / izleyebilir” olacağından, bu bilgiyle 

B, C ve D seçenekleri elenebilir. Sorudaki cüm-

lede geçen “as with” ilgeç öbeğinin karşılığı 

ise “-de olduğu gibi” olacağından, kalan A ve 

E seçenekleri arasında doğru yanıtın E olduğu 

açıkça görülür. Bu soruda yüklemle birlikte kul-

lanılan kiplik de (may) dikkate alınması gereken bir 

unsurdur. Ancak bu sorunun tüm seçeneklerinde 

karşılık (-ebilir) bulmuştur.

Cevap E

9. Çeviri sorularında cümle başında yer alan yer ya 

da zaman belirteçleri, doğru yanıtı bulmada çoğu 

zaman önemli rol oynar. Bu sorudaki cümlenin he-

men başında yer alan “in cases of drowning” 
ifadesinin karşılığı “boğulma vakalarında” ola-

cağından, bu bilgiyle birlikte C, D ve E seçenekler-

ini derhal eleyebiliriz. İkinci olarak, cümlenin 

yüklem öbeği olan “it is not right” ( = doğru 

değildir) ifadesinden, sorunun doğru yanıtının B 

olacağını açıkça görebiliriz.

Cevap B
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10. Ortak özneli soru kökünde iki yüklem verilmiştir. 

Bu iki yüklemden ilki “promotes” ve ikincisi de 

“provides” ifadeleridir ve doğru bir şekilde çeviri-

si sırasıyla “geliştirir” ve “sağlar” şeklinde yal-

nızca A seçeneğinde verilmiştir. Bu soruda olduğu 

gibi çortak özneli ve çift yüklemli sorulara çok dik-

kat etmek gerekir. Sadece tek yükleme odaklan-

mak ve sadece o yüklemin doğru karşılığını bul-

mak yeterli olmayabilir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

breast-feeding:

emzirme

promotes a close bond: 

yakın bir bağ geliştirir

between mother and child: 

anne ile çocuk arasında

and provides milk: 

ve sütü sağlar

tailored to the nutritional needs of the infant: 

bebeğin beslenme gereksinimlerine uygun olan 

Cevap A


