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Translation

ANSWERS

1. Soru kökünde verilen cümlenin özne + yüklemi 

“görünüşte zararsız bir icat … zararlı olabilir.” 

ifadesidir ve bu ifade yalnızca B seçeneğinde “an 
apparently harmless invention may turn out to 
be harmful” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. 

Doğru yanıt B seçeneğidir.

Diğer seçeneklerin yüklem öbeklerinin karşılıkları 

şu şekilde olurdu:

A) turn out to be harmful : zararlı olduğu 

ortaya çıkar / 

zararlı olur

B) may turno ut to be harmful : zararlı olabilir 

(modal)

C) misuse or abuse : yanlış ya da 

kötüye kullanılır

D) misuse or abuse : yanlış ya da 

kötüye kullanılır

E) becomes harmful : zararlı hale gelir

görünüşte zararsız bir icat:

an apparently harmless invention

insanlar tarafından para veya güç elde etmek 
için yanlış veya kötüye kullanıldığında:

when misused or abused by people in pursuit of 
money or power

zararlı olabilir:

may turn out to be harmful

Cevap B

2. Soruda verilen cümlenin başında yer alan “-e 
göre” ( = according to) ifadesi, İngilizce cümlel-

erde genellikle hemen cümlenin başında yer alır. 

Bu bilgiye uygun olan iki seçeneğin C ve D olduğu 

açıkça görülmektedir. Soruda verilen “ABD Nüfus 
Sayımı Dairesi’nce açıklanan rakamlara göre” 
ifadesinin doğru çevirisi C seçeneğindeki gibi 

“According to the figures released by the US 
Census Bureau” olur. D seçeneğinde üzerinde 
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durduğumuz bu bölümde, sorudaki cümlede yer 

alan “açıklanan rakamlara” ifadesinin karşılığı 

olmadığından yanlıştır. Soruda verilen cümlenin 

yüklemleri ise “artmıştır” ve “olmuştur” olduğu-

na göre, bu yüklemlerin doğru çevirileri olan “has 
increased” ve “has been” ifadelerinin yer aldığı 

C doğru yanıt olacaktır.

Cevap C

3. Soruda verilen cümledeki en önemli ipucu bu 

kez cümlenin bağlacı olan “eğer” sözcüğüdür. 

Bu sözcüğün İngilizce karşılığı “if” olacağından, 

bu bağlacın kullanılmadığı E seçeneği dışında-

ki seçenekler derhal elenebilir. Doğru yanıt E 

seçeneğidir.

Diğer seçeneklerdeki bağlaçlar / bağlacımsılar + 

yüklemler ve karşılıkları:

A) even (when) compared:

 karşılaştırıldığında bile

B) when we compare:

 karşılaştırdığımızda

C) only when it is compared:

 ancak karşılaştırıldığında

D) even when we compare:

 karşılaştırdığımızda bile

E) if we compare:

 mukayese edersek

Cevap E
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4. Soru kökünde verilen cümlenin özne + yüklemi 

“Önemli olan … yetkilerine ilişkin sınırların 
var olup olmadığıdır ” ifadesidir ve bu ifade yal-

nızca D seçeneğinde “What is important is … 
whether limits exist on their powers” şeklinde 

doğru olarak çevrilmiştir. Bu sorudaki en belirleyici 

ifade soruda geçen “önemli olan” ifadesidir ve 

karşılığı “what’s important” şeklinde olmalıdır. 

Bu karşılık yalnızca D seçeneğinde bu şekilde 

verilmiştir. Doğru yanıt D seçeneğidir. 

önemli olan:

what is important

siyasi liderlerin uygun gördükleri gibi harcama 
yapmada özgür olup olmadıkları değil:

not whether political leaders are free to spend as 
they see fit

yetkilerine ilişkin sınırların var olup 
olmadığıdır:

is but whether limits exist on their powers

Cevap D

5. Soru kökünde velilen cümlede geçen “… ilerlem-
eye karşılık olarak …” ifadesinin İngilizce dengi 

yalnızca E seçeneğinde “in recognition of the 
progress” şeklinde doğru olarak çevrilmiştir. 

Doğru yanıt E seçeneğidir.

Ukrayna:

Ukraine

anayasaya dayalı demokrasi kurma yönünde 
sağladığı ilerlemeye karşılık olarak:

in recognition of the progress the country had 
made towards establishing a constitutionally-
based democracy

1995’te Avrupa Konseyi’ne kabul edildi:

was accepted into the Council of Europe in 1995

Cevap E
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6. Soru kökündeki cümlede geçen “gerekse de” 

ifadesinden, cümlede bağlaç olarak “although / 
even though / even if” ifadelerinden birisini ar-

amamızı gerekli kılmaktadır. Cümlenin yüklemi 

olan “denenmektedir” ifadesinin İngilizce çeviri 

cümlesindeki karşılığı “are being tested / are be-
ing experimented” ifadelerinden birisi olmalıdır. 

Diğer bir yüklem olan “gelişme sürecindedir” 
ifadesinin doğru çevirisi ise “are undergoing de-
velopment” olmalıdır. Bu üç şartı sağlayan tek 

seçenek olan E seçeneği doğru yanıt olacaktır. 

Diğer seçeneklerdeki bağlaçlar ve yüklemler:

A) Though / have been developed / are being 
tested

B) are being developed / tested / but / must … be 
overcome

C) Once / have been overcome / can be developed 
/ tested

D) have been developed / are being tested / if / 
remain

E) Although / must … be overcome / are 
undergoing / are being tested

Cevap E

7. Sorudaki cümlede yüklem durumunda “kay-
nağıdır” şeklinde bir isim fiil verilmiştir. Bu ifad-

enin karşılığı “is a source” olacaktır. İki cümle 

arasında ise “fakat” bağlacı kullanılmıştır. Bu 

bağlacın karşılığı ise “but” olur. İkinci cümlede 

ise yüklem pozisyonunda “doğru değildir” if-

adesi kullanılmıştır. Bu ifade ise İngilizce’de “is 
not true” olarak ifade edilecektir. Bu koşulları 

sağlayan tek seçenek A seçeneğidir. Doğru yanıt 

A’dır. Diğer seçeneklerde bağlaç ve yüklemler:

A) is an … source / but / is not true

B) Though / provides / is not what happens

C) are an … source / but / is not the case (durum 
böyle değildir)

D) Only when / are eaten / can … regard / but not

E) comes from / but / is significant

Cevap A
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8. Soruda yine “fakat” bağlacıyla birleştirilmiş iki 

bağımsız cümle vardır. Bunlardan birincisinin 

yüklemi olan “ilişkilendiriliyor” ifadesinin İn-

gilizce karşılığı “are correlated” ve ikinci cüm-

lenin yüklemi olan “biliyoruz” ifadesinin karşılığı 

ise “know” olur. İki cümle arasında da “but” 

bağlacını aramalıyız. Bu bilgileri seçeneklere göre 

sorguladığımızda, D seçeneğinin doğru yanıt old-

uğunu açıkça görebiliriz.

Karşılaştırmalı olarak diğer seçeneklerin 

özellikleri:

A) though / know / increase / know

B) increase / but / know

C) contribute / but / is known

D) are correlated / but / know

E) mean / but / don’t know

Cevap D

9. Soru kökünde verilen cümlenin yüklemi “… dik-
kate değer şekilde benzerdir” ifadesidir ve bu 

ifade yalnızca B seçeneğinde “… are remar-
kably similar …” şeklinde doğru olarak çevr-

ilmiştir. Ayrıca soruda geçen “dikkate değer 
şekilde” ifadesinin karşılığı “remarkably” olarak 

sadece B seçeneğinde verilmiştir. Doğru yanıt B 

seçeneğidir.

her ne kadar hücreler çok farklı gibi görünse 
de:

although cells may appear to be very diverse

temel özellikler:

the fundamental features

dikkate değer şekilde benzerdir:

are remarkably similar

Cevap B
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10. “Ancak” bağlacı kullanılarak birleştirilen sıralı 

iki cümleden oluşan soru kökünde iki yüklem 

vardır. Bu iki yüklemden ilki “sanır” ve ikincisi de 

“tümüyle doğru değildir” ifadeleridir ve doğru 

bir şekilde çevirisi sırasıyla “think” ve “is not 
entirely true” şeklinde yalnızca B seçeneğinde 

verilmiştir. Ayrıca soruda geçen “oysa” ifadesinin 

karşılığı “but” olarak A, B ve E seçeneklerinde 

verilmiştir. Seçeneklerdeki zarflara göz atacak 

olursak, buradan da sonuca gidebiliriz.

A) at all : hiç de

B) entirely : tümüyle, tamamen, büsbütün

C) not absolutely : mutlak olarak … değil

D) (zarf türü sözcük yok)

E) quite : oldukça

Doğru yanıt B seçeneğidir.

pek çok insan:

many people

egzersiz yapmanın daha çok yemelerine neden 
olacağını:

that exercising will make them eat more

sanır:

think

oysa bu:

but this

tümüyle doğru değildir:

is not entirely true

Cevap B


