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Translation

ANSWERS

1. Soru kökünde geçen “… is not only a tragedy in 
itself but is also fuelling …” ifadesinin Türkçe 

karşılığı yalnızca E seçeneğinde geçen “... sa-
dece başlı başına bir facia değildir; aynı za-
manda, bölgedeki başka savaşları da körükle-
mektedir” ifadesidir. Bu soruda da “coordinating 

conjunction” yapısının çevirisinden yararlanarak 

doğru yanıtı bulmak kolay olmuştur. Doğru yanıt 

E seçeneğidir.

the civil war in Liberia:

Liberya’daki iç savaş

which is a small west African state:

Küçük bir batı Afrika devleti olan

is not only a tragedy in itself but is also fuelling 
other wars in the region:

sadece başlı başına bir facia değildir; aynı 
zamanda, bölgedeki başka savaşları da 
körüklemektedir

DİĞER 
SEÇENEKLERDEKİ 

BENZER YAPILAR ve 
BAĞLAÇLAR:

A) yanısıra

 besides, as well as

B) hem … hem de

 both … and …

C) –de / -da

 also

D) --------

E) sadece … değil, aynı zamanda

 not only …. , but also ….

Cevap E

PRACTICE TEST 3
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2. Çeviri sorularında cümle başında yer alan ilgeç 

öbekleri çoğu zaman doğru yanıtı bulmada çok işe 

yarar. Örneğin, bu soru kökünde geçen “in addi-
tion to” ifadesinin İngilizce dengi “-e ek olarak” 
şeklinde C seçeneğinde verilmiştir. Bu seçenek 

doğru yanıt olacaktır.

in addition to urine:

idrara ek olarak

water is given off:

su, … , olarak atılır

by the lungs as vapour and by the skin as 
sweat:

akciğerlerden buhar ve ciltten ter

Cevap C

3. Soru kökünün bir isim fiil olan yüklem öbeğini oluş-

turan “is a powerful indicator” ifadesinin Türkçe 

dengi sadece D seçeneğinde geçen “güçlü bir 
göstergedir” ifadesidir. Son dönem YDS sınav-

larındaki çeviri sorularında yüklemin “is” ya da 

“was” olduğu sorulara sıkça rastlıyoruz. Bu sor-

ularda eylem belirten bir fiil olmadığından, çoğu 

aday yüklemi tespit etmekte zorlanmaktadır. 

Yüklemin “is” olduğu soruların Türkçe karşılığın-

da isim ya da sıfat türü bir sözcüğün sonuna “-dır, 
-dir, -tır, -tir” takısı gelir ve o sözcüğü fiilimsi yap-

ar. Bu açıklamalara göre bu soruda doğru yanıt D 

seçeneğidir.

a family history of a disease:

bir hastalığa ilişkin aile öyküsü

is a powerful indicator of:

için güçlü bir göstergedir

a person’s tendency to contract that disease:

kişinin o hastalığa yakalanma eğilimi 

Cevap D
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4. Soruda verilen cümlede en önemli ayırt edici ipu-

cu iki cümle arasında kullanılan “but” bağlacıdır. 

Bu gibi bağlaç içeren çeviri sorularında öncelikle 

bağlacın karşılığını çeviri cümlesinde aramak 

çoğu zaman işe yarar. Seçeneklere baktığımızda, 

bu bağlacın karşılığı olabilecek “ancak, fakat, 
ama” gibi herhangi bir ifadenin yer almadığı A, C, 

D ve E seçeneklerinin tümünü hemen eleyebilir-

iz. Bu şekilde bir çeviri sorusu da ancak bu kadar 

kısa sürede ve kolaylıkla yanıtlanmış olacaktır. Bu 

soruda ayrıca sorudaki cümlede yer alan “once” 
(-ınca, -dığında) bağlacından da yararlanabiliriz. 

Doğru yanıt B seçeneğidir.

Cevap B

5. Soruda verilen cümlenin yüklemi “possesses” 

olduğuna göre, bu sözcüğün Türkçe çeviride-

ki karşılığı “sahiptir” olacaktır. Bu karşılığa B 

ve C seçeneklerinde rastlıyoruz. Bu durumda 

İngilizce cümlenin hemen başında yer alan ve 

karşılaştırma belirten “compared with the ape 
skeleton” ifadesinin karşılığına bakacak olursak, 

bu ifadenin karşılığının “maymun iskeletiyle 
karşılaştırıldığında” olması gerektiğini görürüz. 

İki seçenek arasında bu karşılık ise yalnızca B 

seçeneğinde doğru bir şekilde verildiğinden, doğ-

ru yanıt B seçeneği olacaktır. Yüklemlerine göre 

diğer seçenekler:

A) vardır  : there is  

C) sahiptir  : possessess (yüklem doğru ama 

diğer bölümler hatalı çevrilmiştir)

D) ilgilidir  : is related

E) görülür ki  : is seen that …

Cevap B
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6. Soruda verilen ve “but” bağlacı ile birleştirilen 

iki cümleden birincisinin yüklemi olan “have” 

sözcüğünün karşılığı “sahiptir” ve ikincisinin 

yüklem öbeği olan “is four times larger” ifadesi-

nin karşılığı ise “dört kat daha büyüktür” olacak-

tır. Seçenekler içinde bu karşılıklar doğru olarak 

yalnızca C seçeneğinde verilmiştir ve bu nedenle 

doğru yanıt C seçeneği olacaktır. Çeviri soruların-

da soru kökündeki cümlede yer alan “compara-

tive” ve “superlative” yapıların tam karşılıklarını 

seçeneklerde aramak yanlış seçenekleri elemeyi 

kolaylaştırır ve doğru yanıtı daha kolay bulmamıza 

yardımcı olur. Seçeneklerde “four times larger” 

ifadesinin doğru karşılığı sadece C seçeneğinde 

verilmiştir.

Diğer seçenekler ve yüklemleri:

A) açıktır

 is clear / is apparent

B) olsa da / sahiptir

 even if … is / have

D) insan beynidir / bilinmektedir

 is the human brain / is known

E) dört katıdır / insanınkidir

 is four times larger / is that of man’s

Cevap C

7. Çeviri sorularında sorgulamayı, her zaman olduğu 

gibi yüklem, özne, cümle başındaki edat öbeği 

(varsa), cümlenin nesnesi, yan cümlenin yüklemi, 

yan cümlenin öznesi vb. sırasını izleyerek yapmayı 

tercih ederiz. Sorudaki cümlenin yüklemi “shut 
down” ve zaman kipi “present perfect” olduğuna 

göre, bunun Türkçe cümledeki karşılığı “durdur-
muştur” olur. Bu durumda edilgen yapı kullanılan 

A seçeneği ile şimdiki zaman kipi kullanılan D 

seçeneğini hemen eleriz. Özne konumunda özn-

eyle birlikte özneyi niteleyen bir edat öbeği yer 

zarfı durumunda kullanılmıştır. Özneyi oluşturan 
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“an underground physics laboratory in Italy” 
ifadesinin Türkçe karşılığı “İtalya’da bir yer altı 
fizik laboratuarı” olur. Böylece D seçeneğini 

de elemiş oluruz. Geriye kalan iki seçenekten B 

seçeneğinde geçen ve amaç belirten “için” if-

adesinin İngilizce cümlede karşılığı (to_infinitive 

phrase / in order to) yoktur. Cümlede geçen “fol-
lowing concerns” ifadesinin çevirisi “kaygılar 
üzerine” olur. Doğru yanıt C seçeneğidir.

Cevap C

8. Yan cümlesinde bir koşul cümlesinin verildiği bu 

soruda önce temel cümlenin yüklemi ile değer-

lendirmeye başlayalım: Temel cümlenin yüklemi 

ile yüklemi niteleyen zarf durumundaki “would 
probably perish” ifadesinin Türkçe karşılığı “bel-
ki de / muhtemelen yok olurdu” olacağına göre, 

B seçeneği doğru yanıt olacaktır. A seçeneğinin 

yüklemi (kaçınılmaz olacaktı = would be inevita-

ble) doğru değildir. C seçeneğinde de aynı sorun 

vardır : (yok olmasına yol açabilir = may cause to 

perish). D seçeneğinin yüklemi durumundaki “yok 

olma olasılığını doğurabilir” ifadesinin karşılığı 

soru cümlesinde “may give rise to the possibili-

ty of getting perished” olabilirdi. E seçeneğindeki 

yüklemin zamanı yanlıştır : “yok olup gidecek = 

will perish.”

Cevap B
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9. Sorudaki cümlede yüklem durumunda bir isim 

fiil öbeği vardır: “is an ancient continent.” Bu 

ifadenin Türkçe çevirisindeki karşılığı “eski bir 
kıtadır” olacağından, bu ifadenin yüklem konu-

munda yer almadığı A, C ve E seçeneklerini eleye-

biliriz. İkinci olarak yan cümle durumundaki sıfat 

cümleciğinin yüklem öbeği olan “that has been 
unchanged” ifadesine bakacak olursak, bu ifad-

enin Türkçe karşılığı “değişmemiş” olacağından 

D seçeneği doğru olacaktır. B seçeneğinde aynı 

fiil edilgen durumda değil, etken (active voice) 

durumda (değiştiremediği = that couldn’t change) 

verildiğinden yanlıştır.

Cevap D

10. Bir isim fiil içeren cümlenin özne + yüklem 

bölümünün çevirisi “Rezonans …. artıştır” 
olacaktır. Bu çeviriye uygun görünen A, B ve D 

seçeneklerini sırasıyla irdeleyelim. A seçeneğinde, 

sorudaki cümlede geçen ve “acoustic system” 
ifadesini niteleyen sıfat cümleciği durumundaki 

“caused by an external influence” ifadesinin 

karşılığı “bir dış etkinin neden olduğu” şeklinde 

karşılık bulmamıştır. A seçeneği bu nedenle doğru 

değildir. B seçeneğinin öznesi durumundaki “bir 
sistemde rezonans” ifadesinin Türkçe cümlede-

ki karşılığı “Resonance in a system” olmalıydı. 

Ama soruda verilen cümlede böyle bir karşılık 

yoktur. Doğru yanıt D seçeneğidir. Bu seçenekte 

özne “rezonans” yüklem “artıştır” ve sıfat cüm-

leciği “bir dış etkinin neden olduğu” ifadeleri 

Türkçe cümledeki ifadelerin bire bir karşılığı duru-

mundadır.

Cevap D


