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1. Yanıt: B

	 Soru	kökünde	verilen	cümlede	geçen	“… such a 
high point of development that …”	 ifadesinin	
Türkçe	 dengi	 yalnızca	 B	 seçeneğinde	 “… 
öylesine yüksek bir gelişme noktasına ulaştı 
ki …”	şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– music in Western Europe:
Batı	Avrupa’da	müzik	

– in the fifteenth and sixteenth centuries:
on	beşinci	ve	on	altıncı	yüzyıllarda	

– reached such a high point of development 
that:
öylesine	yüksek	bir	gelişme	noktasına	ulaştı	ki

– like painting and sculpture:
resim	ve	heykel	gibi

– it constituted one of the most brilliant 
aspects of the era:
dönemin	 en	 parlak	 yönlerinden	 birini	
oluşturmuştur.

2. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ana	 cümlenin	 özne	 +	
yüklemi	+	nesnesi	“… organized terrorist tactics 
became an important part”	 ifadesidir	 ve	 bu	
ifade	 yalnızca	 C	 seçeneğinde	 “örgütlü terörist 
taktikler … önemli bir parçası olmuştur” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– in the 1960s:
1960’larda

– organized terrorist tactics:
örgütlü	terörist	taktikler	

– became an important part:
önemli	bir	parçası	olmuştur	

– of political conflict:
siyasal	çatışmanın	

– in the Middle East, Europe, and Latin 
America:
Orta	Doğu,	Avrupa	ve	Latin	Amerika’da	
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3. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“Many of the concepts, terms, and issues 
related to social classes are also used” 
ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 D	 seçeneğinde	
“Toplumsal sınıflara ilişkin pek çok kavram, 
terim ve konu, …... de kullanılmaktadır” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– many of the concepts, terms, and issues 
related to social classes:
toplumsal	 sınıflara	 ilişkin	 pek	 çok	 kavram,	
terim	ve	konu

– are also used in Marxist criticism:
Marksist	eleştiride	de	kullanılmaktadır

– which stems:
kaynaklanan

– from the works of the nineteenth-century 
German philosopher Karl Marx:
on	 dokuzuncu	 yüzyıl	 Alman	 filozofu	 Karl	
Marx’ın	eserlerinden

4. Yanıt: A

	 Bileşik	cümleden	oluşan	çeviri	sorularında	bazen	
yalnızca	 temel	 cümlenin	 ya	 da	 yan	 cümlenin	
doğru	çevirisini	tespit	etmek,	soruyu	doğru	olarak	
yanıtlamak	 için	 yeterli	 olur.	 Bu	 soruda,	 soru	
kökünde	verilen	ve	bir	zarf	cümlesi	olan	“Although 
Plato loves Homer and regularly cites from 
his epics”	 ifadesi,	 A	 seçeneğinde	 “Platon, 
Homeros’u sevmesine ve onun destanlarından 
düzenli olarak alıntılar yapmasına rağmen” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– Although Plato loves Homer and regularly:
Platon,	 Homeros’u	 sevmesine	 ve	 onun	
destanlarından	

– cites from his epics:
düzenli	olarak	alıntılar	yapmasına	rağmen	

– he insists on:
ısrar	eder	

– the censorship of those passages:
bölümlerin	sansür	edilmesinde	

– that represent morally controversial 
behavior:
ahlâkî	 bakımdan	 tartışmalı	 davranışları	
yansıtan
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5. Yanıt: A

	 Soru	kökünde	verilen	ana	cümlenin	özne	+	yüklemi	
“Most historians have argued …”	ifadesidir	ve	
bu	 ifade	 yalnızca	A	 seçeneğinde	“Çoğu tarihçi 
… ileri sürmüşlerdir” şeklinde	 doğru	 olarak	
çevrilmiştir.

– most historians:
çoğu	tarihçi	

– have argued:
ileri	sürmüşlerdir

– that the causes and outcomes of the French 
Revolution:
Fransız	İhtilali’nin	nedenlerinin	ve	sonuçlarının

– should be understood:
anlaşılması	gerektiğini	

– in terms of class interests:
sınıf	çıkarları	bağlamında

6. Yanıt: B

	 Çeviri	 sorularında	 bazen	 cümle	 başında	 yer	
alan	 ilgeç	 öbekleri,	 deyimsel	 ifadeler	 ya	 da	
giriş	 ve	 bağlantı	 sağlayan	 zarflar	 (as we know; 
according to … ; in this case, etc.) doğru	yanıtı	
kolayca	bulmamıza	yardımcı	olabilir.	Bu	soruda,	
soru	kökünde	geçen	“in part”	 ifadesinin	Türkçe	
karşılığı	 “kısmen” ifadesidir	 ve	 yalnızca	 B	
seçeneğinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– the Romantic movement in the arts:
sanatta	Romantik	akım

– inspired in part by the American and French 
revolutions:
kısmen	 Amerikan	 ve	 Fransız	 devrimlerinden	
esinlenmiş	olup	

– emerged towards the end of the eighteenth 
century:
on	 sekizinci	 yüzyılın	 sonuna	 doğru	 ortaya	
çıkmıştır.
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7. Yanıt: C

	 Bu	 soruda,	 soru	 kökünde	 verilen	 ve	 bir	 zarf	
cümlesi	 olan	 “because the stock market 
crash in October 1929 had precipitated a 
total collapse in the economy”	 ifadesi,	 C	
seçeneğinde	 “çünkü borsanın Ekim 1929’da 
yere çakılması, ekonomide tam bir çöküşe yol 
açmıştı” şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– politics and economics:
siyaset	ve	iktisat	

– were primary concerns of:
öncelikli	konuları	idi

– writers and intellectuals in America:
Amerika’da	yazarların	ve	aydınların	

– during the 1930s:
1930’larda

– because the stock market crash in October 
1929:
çünkü	borsanın	Ekim	1929’da	yere	çakılması

– had precipitated a total collapse in the 
economy:
ekonomide	tam	bir	çöküşe	yol	açmıştı

8. Yanıt: B

	 Çeviri	sorularında	bazen	de	cümle	başında	verilen	
ve	 isim	 öbeğinden	 oluşan	 öznenin	 ve	 yüklem	
grubunun	 doğru	 çevirisini	 bulmak	 yeterli	 olabilir.	
Örneğin	bu	soruda,	soru	kökünde	verilen	cümlenin	
özne	 +	 yüklemi	 “The amount and severity of 
global warming depend on”	 ifadesidir	 ve	 bu	
ifade	yalnızca	B	seçeneğinde	“Küresel ısınmanın 
miktarı ve şiddeti + bağlıdır”	 şeklinde	 doğru	
olarak	çevrilmiştir.

– the amount and severity of global warming:
küresel	ısınmanın	miktarı	ve	şiddeti

– depend on:
bağlıdır

– how much greenhouse gas:
ne	kadar	sera	gazı

– we add to the atmosphere:
atmosfere	ilâve	ettiğimize.


