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Translation

ANSWERS

1. Soru kökünde geçen “... düzenleyenler, İngiliz 
tütün ve pamuk tüccarlarıydı” ifadesinin doğ-

ru çevirisi “It was British tobacco and cotton 
traders who organized ...” ifadesidir. B seçeneği 

doğru yanıttır.

Cevap B

2. Bu soruda da önce temel cümlenin yüklemini in-

celeyelim: “söyledi” = “said / told” Seçenekler 

içinde, A’da “warned,” (uyardı) C’de “warned,” 

(uyardı) D’de “asked,” (istedi, talep etti) ve E’de 

“were asked” (istendi) yüklemi oluşturmaktadır. 

Görüldüğü gibi bu seçeneklerde aradığımız fiil 

yoktur. Doğru yanıt B olacaktır.

Cevap B

3. Bu çeviri cümlesinde cümlede geçen “birçok 
bakımdan” ifadesinin doğru çevirisi olan “in 
many ways” yalnızca B seçeneğinde verilm-

iştir. Ayrıca ilk bölümde yüklemi oluşturan “old-
ukça benziyordu” ifadesinin doğru karşılığı da 

B seçeneğinde “was pretty similar” şeklinde 

verilmiştir. Bu soruda ayrıca iki nokta üst üste 

şeklindeki noktalama işaretinden de yararlanmak 

mümkündür. Bu karşılığa A ve B seçeneklerinde 

rastlıyoruz. Ayrıca A seçeneğinde geçen “actual-
ly” (aslında) zarfının, D seçeneğinde geçen “in 
fact” (aslında) zarfının ve E seçeneğindeki “from 
the point of view of size” (büyüklüğü açısından) 

ifadesinin karşılıkları sorudaki cümlede yoktur.

Cevap B
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4. Bu cümledeki “kaldırır kaldırmaz” ifadesi en 

önemli ipucunu oluşturmaktadır, çünkü çevirisinde 

hemen bir “as soon as” aramamızı gerekli kılar. 

Buna uygun olan tek seçenek de D olacaktır. 

Ayrıca cümlenin yüklem bölümünü de değerlen-

direlim: “ziyaret etmeye başladı” = “started to 
visit”

Diğer seçeneklerdeki bağlaçlar ve karşılıkları:

A) following : takiben, ardından, peşinden

B) even before : -den bile önce

C) if : eğer, -se, -sa

D) as soon as : -er …-emez

E) as : -dığı için, -dığından dolayı

Cevap D

5. Bu sorudaki cümlenin temel öğelerine göre 

sadeleştirilmiş şekli “ağlamak … bir özellik-
tir” olduğuna göre, bunun çevirisi “crying … is 
a characteristic …” olacaktır. Ayrıca sorudaki 

cümlede geçen “gülmenin tersine” ifadesinin 

karşılığı “unlike crying / as opposed to cry-
ing” ifadelerinden birisi olabilir. Bu ifadelere E 

seçeneğinde rastlıyoruz ve bu seçenek doğrudur. 

Ayrıca sorudaki cümlede geçen “tersine” ifadesi-

nin karşılığı “as opposed to” şeklinde sadece E 

seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Bu ifadeye 

benzer diğer sözcükler diğer seçeneklerde çeldiri-

ci olarak şu şekilde verilmiştir:

A) in common with : ile ortak olarak / biçimde

B) like : gibi, benzer

C) alike : benzer şekilde

D) but : ancak, fakat, ama

Cevap E
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6. Bu sorudaki ana cümlenin öznesi “devletler” if-
adesidir ve yalnızca A seçeneğindeki ana cüm-
lede kullanılan “they” sözcüğü, yan cümlede 
geçen “the states” kelimesinin yerine kullanılan 
zamirdir. Cümledeki yüklem ise “teşvik ederler” 
ifadesidir. A seçeneğinde, bu yapıların karşılığını 
bir arada görmekteyiz. Ayrıca, bu seçenekte-
ki “sadece sığınak olmaz, aynı zamanda ...” 
ifadeleri de “not only became ... , but also 
prompt ...” ifadeleri ile uyumlu olup doğru çeviriyi 
vermektedir.

Cevap A

7. Soru kökünde “ve” bağlacı ile yapılmış sıralı 
iki yüklem öbeği verilmiştir. İlk yüklem öbeği-
nin kökü “oluşur” ve ikinci yüklem öbeğinin 
kökü “taşınabilir” eylemleridir. Seçenekler in-
celendiğinde “ve” bağlacının İngilizce doğru 
karşılığının “and” olarak yalnızca B seçeneğinde 
görmekteyiz. Buna ilaveten, soru kökündeki 
yüklemlerin de İngilizce karşılığı olan “form” ve 
“can ... be brought” ifadeleri sıralı bir şekilde yal-
nızca B seçeneğinde verilmiştir.

Diğer seçeneklerin yüklemleri ve karşılıkları şu 
şekilde olurdu:

A) emerge : ortaya çıkar

B) form/ can be brought to : oluşur / taşınabilir 
(passive + modal)

C) are needed : gereklidir

D) have forced : zorlamıştır

E) have been brought to : taşınmıştır 
(passive)

elmaslar yerkürenin derinliklerinde oluşur:

diamonds form deep within the Earth

ve:

and

sadece:

only

güçlü yanardağ patlamaları ile:

by powerful volcanic eruptions.

yüzeye taşınabilir:

can … be brought to the surface

Cevap B
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8. Soru kökündeki cümlenin yüklemi olan “orta-
ya koymuştur” ifadesinin İngilizce karşılığı E 
seçeneğinde “has yielded” olarak verildiğinden, 
bu seçenek doğru yanıt olur. A seçeneğinde bir sı-
fat fiil yapısı (is astounding = şaşırtıcıdır) vardır. B 
seçeneğinde farklı bir fiil söz konusudur : (has pro-
duced = üretmiştir; yaratmıştır). C seçeneğindeki 
yüklemi oluşturan “have come to light” ifadesinin 
karşılığı “gün ışına çıktı” olmalıydı. D seçeneğinde-
ki “has brought to light” ifadesi de Türkçe cümlede 
“gün ışığına çıkardı” şeklinde karşılık bulmalıydı. 
Bu nedenlerden dolayı diğer seçenekler doğru ol-
amaz. Doğru yanıt E seçeneğidir.

Cevap E

9. Soruda verilen cümlenin yükleminin “vardır” 
olduğunu görüyoruz. Bu fiilin İngilizce karşılığı 

“have” olacaktır. Temel cümlenin öznesi “hep-
sinin = cells of the human body” çoğul isim 

olduğundan, fiilin çekimi de üçüncü çoğul şahsa 

göre “have” olacaktır. Cümlede geçen “olsa da” 
ifadesinden, İngilizce cümlede “although / even 
though / in spite of” bağlaçlarından birisinin kul-

lanılması gerektiği sonucuna varırız. Seçenekle-

rden B, C ve D seçeneklerinde istediğimiz 

bağlaçların kullanılmış olduğunu görüyoruz. Ama 

C ve D seçeneklerinin yüklemlerinin “are differ-
ent from = farklıdır” olduğunu ve bu yüklemin de 

soruda ki “vardır” ifadesine karşılık gelmediğini 

görüyoruz. Doğru yanıt B olacaktır. 

Cevap B
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10. Soru kökünde verilen cümlenin yüklemi olan “kul-
lanılmaktadır” ifadesinin Türkçe karşılığı yal-
nızca E seçeneğinde geçen “are being used” 
ifadesidir. Doğru yanıt E seçeneğidir. Diğer 
seçeneklerin yüklemleri ve karşılıkları şu şekilde 
olurdu:

A) great efforts have been made:

 büyük çabalar sarf edilmiştir

B) there is a need:

 bir ihtiyaç vardır

C) will help:

 yardımcı olacaktır

D) have been kept:

 saklanmıştır / muhafaza edilmiştir

E) are being used:

 kullanılmaktadır

Avustralya’da sismik olay kayıtları; sadece 
150 yıl geriye gittiğinden:

Since records of seismic activity in Australia only 
go back 150 years

daha önce neler olduğunu anlamak için:

to find out what had happened before then

günümüzde çeşitli yeni teknikler 
kullanılmaktadır:

a variety of new techniques are presently being 
used

Cevap E


