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Translation

ANSWERS

1. Sorudaki cümlenin yüklemi olan “iddia edilebilir” 

ifadesi edilgen çatılıdır ve İngilizce karşılığı “can 
be claimed” olur. Seçenekler içinde bu karşılığı 

yalnızca A seçeneğinde görüyoruz. Doğru yanıt A 

seçeneği olur.

Diğer seçeneklerin yüklemleri ve karşılıkları şöyle 

olurdu:

B) can be argued : ileri sürülebilir

C)  is known  : biliniyor

D)  is nothing to do with : ilgisi / alakası yoktur

E) is a result  : sonucudur

Cevap A

2. Çeviri sorularında soru kökünde verilen cüm-

lede yer alan yapısal ipuçlarından azami ölçüde 

yararlanmamız gerekir. Bu yapısal ipuçlarını 

genel olarak şu sırada inceleyebiliriz: temel cüm-

lenin yüklemi, temel cümlenin öznesi, kullanılan 

bağlaç(lar), yan cümlenin yüklemi, yan cümlenin 

öznesi, cümle başında yer alan yer ya da zaman 

tümleçleri, vb. Verilen cümlenin özelliğine göre en 

dikkat çekici özelliği sonuca gitmek üzere ipucu 

olarak kullanabiliriz. Örneğin bu soruda yan cüm-

lede geçen “verilmedikçe” ifadesindeki “-me-
dikçe” son eki, İngilizce’deki “unless” bağlacını 

akla getirmektedir. Bu bilgi bize bu bağlacın 

yer almadığı B ve E seçeneklerini eleme şansı 

verir. İkinci olarak temel cümlenin yüklemine 

bakalım: Temel cümlenin yüklemi durumundaki 

“satılamaz” ifadesinin çevirisi “cannot be sold” 

olur. Buna göre D seçeneğinin yükleminin (can 

go into) doğru olmadığı açıktır. Son olarak temel 

cümlenin öznesi olan “hiçbir yeni ilaç” ifadesi-

nin doğru karşılığının “no new drug” olduğunu 

düşünürsek, doğru yanıtın da C olacağı görülür. 

C seçeneğinin yüklemi olan “can be sold” olumlu 

olmakla birlikte, öznedeki “no” ifadesi, yüklemin 

anlamını da olumsuz kılacaktır.

Cevap C

PRACTICE TEST 1
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3. Soru kökünde verilen Türkçe cümledeki en önemli 

ipuçları “hemen hemen” ve “ancak bugün” if-

adeleridir. Bunların İngilizce karşılıkları sırasıyla 

“almost / virtually” ve “but today” olacaktır. 

Bunlardan “almost / virtually” karşılığını B, D ve 

E seçeneklerinde görebiliyoruz. İkinci olarak “but 
today” karşılığını bu üç seçenek içinde yalnızca D 

seçeneğinde görüyoruz. Bu durumda D seçeneği 

doğru yanıt olacaktır. B ve E seçeneklerinde geçen 

“but nowadays” ifadesinin karşılığı “ancak bu 
günlerde” olacağından ve A ve C seçeneklerinde 

geçen “but now” ifadesinin karşılığı da “ancak 
şimdi” olacağından doğru olmayacaktır.

Cevap D

4. Sorudaki yan cümlenin yüklemi olan “gird-
iğinde” sözcüğünden, cümlede kullanılması ge-

reken bağlacın “when” (-diğinde, -diği zaman, 

-ince) olduğunu anlıyoruz. Seçenekler içinde bu 

bağlacı yalnızca B seçeneğinde görebiliyoruz. C 

seçeneğinde yer alan “whenever” bağlacının 

karşılığının sorudaki cümlede “her ne zaman 
… -sa” şeklinde ifade edilmiş olması gerekir-

di. Bu nedenle C seçeneği doğru olamaz. Diğer 

seçeneklerde ise “when” bağlacı zaten kullanıl-

mamış olduğundan, doğru yanıtın B olacağı ko-

laylıkla bulunur.

Cevap B
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5. Soruda verilen cümlede yüklemi oluşturan “akıl-
da tutulmalıdır” ifadesi edilgen yapılı bir yüklem 

öbeğidir. Bu ifadenin İngilizce karşılığı “must be 
kept in mind” olabilir. Ama seçenekler içinde 

buna benzer edilgen yapılı bir cümle verilmemiştir. 

“Keep in mind” ifadesiyle eş anlamlı tek ifade 

D seçeneğindeki “bear in mind” ifadesidir. Bu 

seçenekte özne konumunda kullanılan “one” 

zamiri, cümleye edilgen anlam kazandırmak için 

kullanılmıştır. Doğru yanıt D seçeneği olacaktır. 

Diğer seçeneklerdeki yüklem öbekleri ve anlam-

ları:

should not overlook:

göz ardı etmemelidir

must ignore the fact that:

gerçeğini görmezden gelmelidir

should be remembered:

hatırlanmalıdır

is very well aware of the fact:

gerçeğinin çok iyi farkındadır

Cevap D

6. Soru kökünün özne + yüklem öbeği olan “Bu ki-
tabın büyük bölümü ... ile ilgilidir” ifadesinin 

doğru çevirisi yalnızca B seçeneğinde geçen “A 
large part of this book is concerned with ...” 

ifadesidir. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir.

bu kitabın büyük bir bölümü:

a large part of this book

ilkel mağara resimlerinden günümüz 
akımlarına kadar:

from primitive cave drawings to contemporary 
movements

dünya sanatında görülen değişiklikler ve 
yenilikler:

the changes and innovations observed in the 
world’s art

ile ilgilidir:

is concerned with

Cevap B
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7. Soru kökünde verilen cümlenin yüklemi olan “gi-
derek kaybolmaktadır” ifadesinin doğru çevirisi 
C seçeneğinde geçen “is gradually vanishing” 
ifadesidir. Daha önce de vurgulanmış olduğu gibi 
çeviri sorularında yüklemi niteleyen bir zarf varsa, 
seçeneklerde bunu aramak genelde çok işe yarar. 
Örneğin bu soruda yer alan “giderek” ifadesi 
“gradually” şeklinde sadece C seçeneğinde doğru 
karşılık bulmuştur. Bu nedenlerle doğru yanıt C 
seçeneğidir.

Amerika’daki son başkanlık kampanyası 
sırasında:

during the last presidential campaign in America

her iki adayın da açıkça vurguladığı gibi:

as both candidates explicitly stressed

dış ve iç politika arasındaki geleneksel ayrılık:

the traditional distinction between foreign and 
domestic policy

giderek kaybolmaktadır:

is gradually vanishing

Cevap C

8. Soru kökünde bir özne ve bu özneye bağlı olan 
iki yüklem verilmiştir. Bu iki yüklemden ilki “yer-
ini almış” ve ikincisi de “önem kazanmıştır” 
ifadeleridir ve doğru bir şekilde çevirisi sırasıyla 
“has replaced” ve “has gained much impor-
tance” şeklinde yalnızca A seçeneğinde verilm-
iştir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

bugün tüm dünyada

today, throughout the world

pazar ve teknolojik üstünlük için rekabet

competition for markets and technological 
supremacy

eski ideolojik farklılıkların yerini almış:

has replaced old ideological differences

ve uluslararası ilişkilerde çok önem 
kazanmıştır:

and gained much importance in international 
relations

Cevap A
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9. Soru kökünde geçen ana cümlenin özne + yükle-
mi “sahip olmamız gerekir” ifadesinin İngilizce 
karşılığı yalnızca E seçeneğinde geçen “we have 
to have…” ifadesidir. Ayrıca çeviri sorularında 
cümlede geçen bağlaçların doğru karşılıklarını 
seçeneklerde aramak genelde işe yarar ve seçe-
nek elemeyi kolaylaştırır. Örneğin bu sorudaki 
cümlede geçen “hızlandıkça” ve “ettikçe” if-
adelerindeki altı çizili bölümlerden ilgili bağlacın 
“as” olması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu bağlaca 
yalnızca B ve E seçeneklerinde rastlıyoruz. Bu 
durumda üç seçeneği kolayca elemiş oluruz.

küresel ısınma hızlandıkça:

as global warming accelerates

ve enerji gereksinimlerimiz artmaya devam 
ettikçe:

and our energy demands continue to rise

bizim … sahip olmamız gerekir:

we have to have

daha temiz ve daha sürekli enerji kaynaklarına:

cleaner and more sustainable sources of energy

Cevap E

10. Sıralı iki cümleden oluşan soru kökünde geçen 
eylemler olan “… kirletmez …” ve “… sınırlıdır” 
sözcüklerinin İngilizce karşılığı yalnızca C 
seçeneğinde geçen “… does not pollute” ve “… 
is limited” ifadeleridir. Sorudaki Türkçe cümlede 
geçen “fakat” bağlacının karşılığı “but” olmalıdır. 
Bu karşılığa sadece B ve C seçeneklerinde ras-
tlıyoruz. Sadece bağlacın karşılığını aramak sure-
tiyle üç seçeneği elemiş oluyoruz.

hidroelektrik güç çevreyi kirletmez:

Hydroelectric power does not pollute the 
environment

fakat:

but

bu gücün üretimi:

the production of this power

mevcut olan suyla sınırlıdır:

is limited by the availability of water

Cevap C


