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Translation

ANSWERS

1. Bu cümlenin yüklemi, bir isim fiil öbeği oluşturmak-
tadır. Bu isim fiil öbeği olan “is the first tangible 
clue” ifadesinin Türkçe karşılığı “elle tutulur 
ilk ipucudur” şeklinde yalnızca E seçeneğinde 
verilmiştir. Diğer bütün seçeneklerde yüklem 
farklı olduğundan, sadece bu gerekçeden dolayı 
kolayca elenebilir. Daha önce de belirtildiği gibi, 
yüklemin “is” olduğu cümlelerde, eylem belirten 
bir fiil yoktur ve çevirisinde isim ya da sıfat türü bir 
sözcüğün sonuna “-dır, -dir, -tır, -tir” gibi ekler 
gelir. Örneğin bu sorudaki duruma bakalım: “… is 
the first tangible clue”

Diğer seçeneklerin yüklemlerinin karşılığı şu 
şekilde olurdu:

A)  düşünebiliriz : we may think / we can think 
(modal)

B)  elde edilmiştir : was obtained (passive)

C)  gezegenlerdir : are the planets (be verb)

D)  keşfedilmiştir : have been discovered 
(passive) 

Cevap E

2. Sorudaki cümlede temel cümlenin etken yapıdaki 
ve geniş zamanlı yüklemi olan “turn out to be” 
ifadesinin Türkçe karşılığı “olduğu ortaya çıkar” 
olacaktır. Bu karşılık yalnızca E seçeneğinde ver-
ilmiştir ve bu seçenek doğrudur. Diğer seçenekleri 
inceleyecek olursak, A seçeneğindeki “gibi 
görünür = seems to be / appears to be,” B 
seçeneğindeki edilgen yapıdaki “anlaşılır = is 
understood,” C seçeneğindeki edilgen yapılı 
“gözlenir = is observed” ve D seçeneğinde-
ki yine edilgen yapılı “görülür = is seen” doğru 
yanıtı oluşturamazlar. Seçeneklerden C, D ve E 
seçeneklerindeki Türkçe cümlelerin hepsinde ver-
ilen fiiller edilgen çatılı olduğundan, soru kökünde 
verilen İngilizce cümledeki etken çatılı “turns out 
to be” ifadesine karşılık olmamaktadır. Ayrıca 
soruda yer alan “though” (-e rağmen, -sa da) 
bağlacı da doğru yanıtı kolayca bulmamıza imkan 
sağlamaktadır. Bu bağlacın karşılığının sadece D 
ve E seçeneklerinde verilmiş olduğu görülmekte-
dir. Doğru yanıt E seçeneğidir.

Cevap E
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3. Soru kökünde verilen cümlenin yüklemi olan “… 
is not is not Earth’s magnetic field …, but 
rather the bulk of the atmosphere” ifadesinin 

Türkçe karşılığı yalnızca D seçeneğinde geçen 

“yerkürenin manyetik alanı değil daha çok 
atmosferin kalınlığıdır” ifadesidir. Ayrıca cüm-

le başında yer alan “contrary to popular be-
lief” ifadesinin çevirisini sorgulamak da işimizi 

kolaylaştıracaktır. Bu ifadenin karşılığı “Yaygın 
inancın tersine” olacağından, bu karşılığın C 

ve D seçeneklerinde verildiği görülmektedir. Bu 

açıklamalara göre doğru yanıt D seçeneğidir. 

Cümlenin diğer unsurlarının çeviri karşılıkları şu 

şekilde olur:

contrary to popular belief:

yaygın inancın tersine

it is:

-dır

not Earth’s magnetic field:

yerkürenin manyetik alanı değil

that shields people on the ground from cosmic 
rays:

yeryüzündeki insanları kozmik ışınlardan koruyan

but rather the bulk of the atmosphere:

daha çok atmosferin kalınlığı

Cevap D

4. Soru kökünde verilen cümlenin yüklemi olan 

“came into being” ifadesinin Türkçe karşılığı yal-

nızca A seçeneğinde geçen “ortaya çıkmıştır” if-

adesidir. Buna göre doğru yanıt A seçeneğidir. Bu 

soruda sadece yüklemin sorgulanması ve doğru 

karşılığının bulunması doğru cevabı bulmak için 

yeterlidir. Buna ek olarak soruda verilen cümlede 

yer alan bağlaçların karşılıkları da doğru yanıtı 

bulmamızı kolaylaştıran unsurlardır. Örneğin bu 

soruda geçen “as” sözcüğü bu soruda “olarak” 

anlamında kullanılmıştır. Bu karşılığa A ve B 

seçeneklerinde rastlıyoruz. Görüldüğü gibi sa-

dece bağlacın tam karşılığı üç seçeneği kolayca 

elememizi sağladı.
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as a field of study based on scientific 
principles:

bilimsel ilkelere dayalı bir çalışma alanı olarak

Chemistry, …. , came into being:

kimya, ortaya çıkmıştır

in the latter part of the eighteenth century:

on sekizinci yüzyılın son bölümünde

Cevap A

5. Soruda verilen temel cümlenin yüklemi olan 

“show” fiilinin cümleye göre Türkçe karşılığı 

“göstermektedir / gösteriyor / gösterir” olur. Bu 

karşılığın yer aldığı tek seçenek olan A seçeneği 

doğru yanıttır. B seçeneğinde verilen “gösterge-
sidir” ifadesinin karşılığının soruda “is a sign 
/ indicator” gibi bir ifade olması gerekirdi. Aynı 

şekilde C seçeneğindeki “görünmektedir” ifade-

si, “see” fiilinin edilgen halidir ve sorudaki cüm-

lede “is seen” şeklinde karşılık bulması gerekirdi. 

Bu nedenlerle bu iki seçenek doğru yanıt olamaz.

Cevap A

6. Sorudaki cümlenin özne + yüklem grubunu oluş-

turan “Many social psychologists have turned 
their attention” ifadesinin doğru çevirisi “Birçok 
sosyal psikolog ilgisini … çevirdi / yöneltti” 

olur. Türkçe cümlelerde özne cümle başında ve 

yüklem cümle sonunda olacağından, sorudaki 

özne ve yüklemin doğru çevirileri diğer seçenekle-

rde ya karşılık bulmamış ya da cümle dizilişinde 

yanlış yerde ifade edilmiştir. Bu durumda yukarıda 

vermiş olduğumuz çevirinin doğru karşılığının bu-

lunduğu tek seçenek olan B seçeneği doğru yanıt 

olur.

Cevap B
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7. Soruda verilen cümlenin özne + yüklem grubu 

“Gorbachev came to power” olduğuna göre, 

bu ifadenin Türkçe çevirisi “Gorbaçev iktidara 
geldi / gelmiştir” olacaktır. Bu karşılık yalnızca 

D seçeneğinde verildiğinden, bu seçenek doğ-

ru yanıt olur. A ve C seçeneklerinde “came to 
power” ifadesi hatalı olarak edilgen (passive) 

olarak verilmiştir (= getirilmiştir). E seçeneğinde-

ki “iktidarı ele geçirmiştir” ifadesi ise sorudaki 

cümlenin öznesinden tamamen farklıdır. Bu soru-

da yüklemi niteleyen “partly” (kısmen) zarfının 

seçeneklerde aranması da işimizi kolaylaştırabilir. 

Çoğu soruda bu hususa dikkat etmek seçenekleri 

kolayca elememize imkan verir. Bu sorunun 

seçeneklerini incelediğimizde, seçeneklerini in-

celediğimizde, “kısmen” ifadesine sadece D 

seçeneğinde verilmiş olduğunu ve bu neden-

le bu seçeneğin doğru yanıt olduğunu görürüz. 

B seçeneğinde geçen “bir kısmını” ifadesinin 

karşılığı “a part of” olurdu.

Cevap D

8. Çeviri sorularında etkili bir sorgulama yapmak 

için, sorgulama sırasının yüklem, özne, yan cüm-

lenin yüklemi ve öznesi, bağlaçlar, cümle başın-

da kullanılan yer ve zaman zarfları olduğunu bir 

kez daha hatırlayalım. Bu soruda verilen cümlenin 

yüklemi ile öznesi “Charles Dickens is one of 
…” olduğuna göre, bu ifade Türkçe’de “Charles 
Dickens …. biridir” olarak karşılık bulacaktır. Bu 

karşılığın yalnızca A seçeneğinde verilmiş old-

uğunu görüyoruz. A seçeneği doğru yanıttır.

Cevap A
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9. Bu soru kökünde “and” bağlacı ile bağlanmış iki 

ayrı cümle vardır. Soru kökünde verilen her iki 

cümlenin sırasıyla özne + yüklemi “Russia’s oil 
and steel companies were thoroughly crimi-
nalized, and output fell” ifadesidir ve bu ifade 

yalnızca C seçeneğinde “Rusya’nın petrol ve 
çelik şirketleri tamamen yasadışı işlere giriştil-
er ve üretim … düştü” şeklinde doğru olarak 

çevrilmiştir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

before privatization:

özelleştirmeden önce

Russia’s oil and steel companies:

Rusya’nın petrol ve çelik şirketleri

were thoroughly criminalized:

tamamen yasadışı işlere giriştiler

and:

ve

output fell:

üretim düştü

day by day:

günden güne

Cevap C

10. Soru kökünde verilen cümlenin yüklemi “is a lead-
er” isim fiilidir ve bu ifade yalnızca B seçeneğinde 

“… bir liderdir” şeklinde doğru olarak çevrilm-

iştir. Bu soruda da son dönem sınavlarda sıkça 

rastladığımız yüklemin “is” olma durumu söz 

konusudur. Doğru yanıt B seçeneğidir.

speaking for 25 nations:

25 ulus adına konuşan

and bringing together their considerable voice 
and influence:

ve onların güçlü sesini ve nüfuzunu birleştiren

the European Union Avrupa Birliği is a leader:

bir lideridir 

in global efforts to protect human rights:

insan haklarını koruma amaçlı küresel çabaların

Cevap B


