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Translation

ANSWERS

1. Soru kökünde verilen cümlede “ve” bağlacını 

görüyoruz ve bu bağlaç “gelmekteydi” ile 

“ayrılmıştı” fiillerini birleştirmek için kullanılmış. 

Diğer bir deyişle, cümlede iki bağımsız fiil var. 

Ayrıca başka önemli bir yardımcı unsur cümle 

başında kullanılan “Birinci Dünya Savaşı’nın 
sonlarına doğru” şeklindeki zaman tümlecidir. 

Bu zaman tümlecinin çeviri cümlesinde karşılığı 

“Towards the end of World War I” olacaktır. 

Fiillerin çevirisi ise sırasıyla “was / were becom-
ing” ve “was / were divided” olacaktır. Özne 

durumundaki “uçaklar” sözcüğü çoğul isim old-

uğuna göre, ilk fiilin çevirisi de “were becoming 
… were divided” olacaktır. Bu şartları sağlayan 

tek seçenek D olur.

Cevap D

2. Soru kökündeki cümlenin öznesi “hava 
taşımacılığı” yüklemi ise “oluşturmuştur” if-

adeleridir. Bu ifadelerin İngilizce çevirisindeki 

karşılıkları sırasıyla “air transport” ve “has been 
…” olur. Cümlede geçen “ilk günlerinden beri” 

şeklindeki zaman tümlecinin karşılığı ise “since 
its earliest days” olacaktır. Saydığımız bu koşul-

ları sağlayan tek seçenek olan A seçeneği doğru 

yanıttır.

Cevap A

PRACTICE TEST 2
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3. Soru kökünde verilen ana cümlenin yüklemi olan 

“oluşur” ifadesinin İngilizce karşılığı yalnızca 

C seçeneğinde geçen “consists of” ifadesidir. 

Ayrıca çeviri sorularında yer alan cümleyi ya da 

yüklemi niteleyen zarfların da doğru yanıtı bul-

ma konusunda çok yararlı olduğunu daha önce 

vurgulamıştık. Bu soruda geçen “genellikle” if-

adesinin İngilizce karşılığı A seçeneğinde “on 
the whole”, B seçeneğinde “in general” ve C 

seçeneğinde “usually” şeklinde verilmiştir. D ve 

E seçeneklerinde bu zarfın karşılığı yoktur. Doğru 

yanıt C seçeneğidir. 

bir hipotez:

a hypothesis

genellikle:

usually

bir soruna olası bir çözüm getiren:

that give a possible solution to a problem

birbiriyle bağlantılı bir ifadeler grubundan:

a group of interconnected statements

oluşur:

consists of

Cevap C

4. Soru kökünde verilen ana cümlenin yüklemi olan 

“ile tanınır” ifadesinin İngilizce karşılığı yalnızca 

E seçeneğinde verilen “is noted for” ifadesi ola-

bilir. Doğru yanıt E seçeneğidir. Diğer seçenekle-

rdeki yüklemlerin karşılıkları şöyle olurdu:

A) is its superb ring system : muhteşem 

halka sistemidir

B) has : sahiptir

C) is its fantastic ring system : harika halka 

sistemidir

D) is made up of : -den oluşur / 

meydana gelir
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Satürn, ... tanınır:

Saturn is noted for

muhteşem halka sistemi ile:

its magnificent ring system

buz kaplı sayısız parçacıktan oluşan:

which is composed of myriads of ice-covered 
particles

Cevap E

5. Bu soruda “ancak” bağlacı ile yan yana getir-

ilmiş iki bağımsız cümle verilmiştir. Bu tip sor-

ularda öncelikle bağlaç ile işe başlamalı, son-

ra da ilk cümlenin yüklemi ve gerekirse ikinci 

cümleni yüklemi ile işe devam etmelidir. Türkçe 

cümledeki “ancak” bağlacının İngilizce cümle-

deki karşılığı “but” olmalıdır. Birinci cümlenin 

yüklemi olan “kullanmazlar” ifadesinin karşılığı 

ise özne çoğul olduğundan “don’t use” olacak-

tır. Bu iki şartı sağlayan E seçeneği doğru yanıttır. 

A seçeneğindeki “though” D seçeneğindeki 

“because” bağlaçları Türkçe cümlede kullanıl-

madığından doğru olamazlar. B seçeneğinde kul-

lanılan “and so” bağlacının da sorudaki cümlede 

karşılığı yoktur. C seçeneğindeki cümle bağlaç 

içermediğinden bileşik cümle değil basit cümle-

dir. Bu cümledeki “but” iki cümleyi değil iki ismi 

birleştirmektedir.

Cevap E
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6. Soruda verilen bileşik cümlede, temel cümlenin 

yüklemi olan “işleyebilir” ifadesinin karşılığı İn-

gilizce cümlede “can operate / can work” ola-

caktır. Bu karşılıkta olasılık gösteren “can” kipliği 

özellikle doğru yanıtı bulmada önemli rol oyna-

maktadır. Zira bu kiplik yalnızca C seçeneğinde-

ki doğru yanıt olan cümlede verilmiştir. Diğer 

seçeneklerde kullanılan yüklem durumundaki if-

adelerin karşılıkları aşağıdaki gibidir:

A) operate  işler

B) start to operate  işlemeye başlar

D) start to desire  arzu etmeye başlar

E) prompt  harekete geçirir / teşvik 

eder

Cevap C

7. Soruda verilen Türkçe cümlenin yüklemi olan sıfat 

fiil durumundaki “yaygındı” ifadesinin İngilizce 

karşılığı “it was common” olacaktır. İngilizce’de 

sıfat ya da isim fiil kullanılan cümlelerde, cümle 

başında genellikle boş özne olarak “it” kullanılır. 

Bu açıklamalara uygun tek seçeneğin B olduğu 

açıkça görülmektedir. Bu seçenekte hem sözünü 

ettiğimiz boş özne kullanımı vardır, hem de “yay-
gındı” ifadesinin karşılığı olan “it was common” 

ifadesi yalnızca bu seçenekte verilmiştir. Doğ-

ru yanıt B seçeneğidir. Diğer seçeneklerde kul-

lanılan yüklem durumundaki ifadelerin karşılıkları 

aşağıdaki gibidir:

A) was regarded  olarak kabul edildi

C) were prejudiced  ön yargılıydı

D) was seen  olarak görülüyordu

E) grew prejudiced  ön yargılı bir hale geldi

Cevap B
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8. Temel cümle ile yan cümle arasında bir neden 

sonuç ilişkisi olduğunu “olduğundan” sözcüğün-

den anlıyoruz. İngilizce cümlede böyle bir anlamı 

kazandıracak bağlaçlar “since, as, because, 
for” sözcükleri olabilirdi. Bu durumda doğru cev-

ap seçenekler içinden A seçeneğindeki “since” 
olur. Aynı bağlaç D seçeneğinde kullanılmış olsa 

da, yüklem bakımından uyumsuzdur: Sorudaki 

cümlenin yüklemi olan “vardır” sözcüğünün doğ-

ru karşılığı A seçeneğindeki “have” sözcüğüdür. 

D seçeneğinin yüklemi ise “it is natural” ifade-

sidir ve karşılığının “doğaldır” olması gerekir. 

Cevap A

9. Her zaman olduğu gibi bu soruda da öncelikle 

yüklemleri sorgulayalım. Bu soruda iki bölümde iki 

ayrı yüklem görmekteyiz: “üretilir = is produced” 
ve “çok daha fazladır = is much more … than.” 
Bu ifadelerin yalnızca D seçeneğinde kullanılmış 

olduğu açıkça görülmektedir ve bu seçenek 

doğrudur. Öznenin çok kelimeden oluştuğu 

özne bloğu bulunan cümlelerde özne bloğunun 

karşılığını seçeneklerde aramak da yararlı olabilir. 

Örneğin bu sorudaki Türkçe cümlede yer alan “At-
mosferdeki oksijenin yaklaşık % 20’si” ifadesi-

nin karşılığı “about 20% of the oxygen in the 
atmosphere” olur. Bu ifadede yer alan “about” 
(yaklaşık) ifadesi de yine son derece ayırt edici 

rol oynamaktadır. Özne bloğu tam karşılığıyla sa-

dece D seçeneğinde verilmiştir. Ayrıca “about” 
sözcüğü de yine bu seçenekte doğru karşılık bul-

muştur. Diğer seçeneklerde yer alan “at least” 

(en azından / en az) ile “more than” (-den daha 

fazla/çok) ifadeleri doğru karşılık değildir.

Diğer seçeneklerin yüklemleri ve karşılıkları:

A) can produce : üretebilir

B) produce : üretir

C) are responsible : sorumludur

D) is produced : üretilir

E) could not produce : üretemez

Cevap D
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10. Bu soruda geçen, “Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi” ve “... kararı oybirliği ile almıştır” 

ifadelerinin doğru çevirileri sırasıyla “The UN 
Security Council ...” ve “... has unanimously 
passed a resolution ...” ifadeleridir. Ayrıca soru-

daki yüklemi niteleyen “oybirliğiyle” zarfının 

çeviri karşılığı “unanimously” olmalıdır. C ve D 

seçeneklerinde bu karşılık yoktur. Doğru yanıt E 

seçeneğidir.

Seçeneklere göre yüklemler ve karşılıkları:

A) have been banned : yasaklanmıştır

B) will unanimously pass : oybirliğiyle 

alacaktır

C) have been criminalized : suç sayılmıştır

D) have made …. legal : …. yasal 

saymıştır

E) has unanimously passed : oybirliğiyle 

almıştır

Cevap E


