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1. Yanıt: A

	 Bu	 soruda,	 soru	 kökünde	 verilen	 ve	 bir	 sıfat	
cümlesi	 olan	 “designed to collect more 
data about solar energy and improve our 
understanding of how tiny atmospheric 
particles called aerosols affect the Earth’s 
climate”	 ifadesi,	A	seçeneğinde	“güneş enerjisi 
ile ilgili daha fazla veri toplamak ve aerosol adı 
verilen küçük hava parçacıklarının dünya iklimini 
nasıl etkilediği hakkındaki anlayışımızı geliştirmek 
için tasarlanmış” şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– NASA has launched:
NASA,	fırlattı

– a new observing satellite:
yeni	bir	gözlem	uydusu

– designed:
tasarlanmış

– to collect more data about solar energy:
güneş	enerjisi	ile	ilgili	daha	fazla	veri	toplamak

– and improve our understanding of:
ve	hakkındaki	anlayışımızı geliştirmek	için

– how tiny atmospheric particles:
küçük	hava	parçacıklarının	nasıl 

– called aerosols:
aerosol	adı	verilen

– affect the Earth’s climate:
dünya	iklimini	….	etkilediği

2. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“The discovery of the electron in the 1890s 
might be said”	ifadesidir	ve	bu	ifade	yalnızca	A	
seçeneğinde	“1890’larda	elektronun	keşfinin,	…….	
söylenebilir”	şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– the discovery of the electron in the 1890s:
1890’larda	elektronun	keşfinin	

– might be said:
söylenebilir

– to mark the beginning of modern physics:
modern	fiziğin	başlangıcını	belirlediği
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3. Yanıt: A

	 Soru	kökünde	verilen	cümlenin	“özne	+	yüklemi”,	
“Foreign students in such fields as engineering 
and computer science + find it much easier 
...”	ifadesidir	ve	bu	ifade	yalnızca	A	seçeneğinde	
“Mühendislik ve bilgisayar bilimi gibi alanlardaki 
yabancı öğrenciler ….... çok daha kolay buluyorlar” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– foreign students
yabancı	öğrenciler 

– in such fields as:
gibi	alanlardaki 

– engineering
mühendislik

– and:
ve

– computer science:
bilgisayar	bilimi

– find it much easier:
çok	daha	kolay	buluyorlar

– to learn the English equivalents:
İngilizce	karşılıklarını	öğrenmeyi

– of the terms they have learned:
daha	önce	öğrendikleri	terimlerin

4. Yanıt: E

	 Çeviri	 sorularını	 yanıtlarken	 bazen	 bir	 ifadenin	
dengi	yalnızca	belirli	bir	seçenekte	verilmiş	olabilir.	
Bu	soruyu	bu	mantıkla	çözümlersek	soru	kökünde	
verilen	“Even though embryos used are at an 
immature stage of development”	 ifadesinin	
Türkçe	 denginin	 yalnızca	 E	 seçeneğinde	
“Kullanılan embriyolar gelişmemiş bir evrede 
olsalar da”	olarak	verildiği	görülecektir.

– even though ... are:
olsalar	da

– embryos used:
kullanılan	embriyolar 

– at an immature stage of development:
gelişmemiş	bir	evrede

– some people:
bazı	insanlar

– are opposed to stem cell research:
kök	hücre	araştırmalarına	karşıdır 

– since they are destroyed:
yok	edildikleri	için

– during the stem cell production process:
kök	hücre	üretimi	sürecinde
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5. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“The accumulation of financial capital, and its 
intelligent outlay for the acquisition of new 
goods and services, are the major features” 
ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 A	 seçeneğinde	
“Mali sermayenin birikimi ve bunun yeni mal ve 
hizmetler edinmek için akıllı biçimde harcanması, 
... başlıca özellikleridir”	 şeklinde	 doğru	 olarak	
çevrilmiştir.

– the accumulation of financial capital:
mali	sermayenin	birikimi

– and its intelligent outlay:
ve	bunun	akıllı	biçimde	harcanması

– for the acquisition of new goods and 
services:
yeni	mal	ve	hizmetler	edinmek	için 

– are the major features:
başlıca	özellikleridir

– of the modern merchantile system:
modern	ticari	sistemin

– in which we live:
içinde	yaşadığımız

6. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“One of the most interesting applications of 
laser light is the production”	 ifadesidir	 ve	 bu	
ifade	 yalnızca	B	 seçeneğinde	 “Lazer	 ışığının	en	
ilginç	 uygulamalarından	 biri,	 …...	 üretilmesidir”	
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– one of the most interesting applications:
en	ilginç	uygulamalarından	biri

– of laser light:
lazer	ışığının

– is the production:
üretilmesidir

– of three–dimensional images called 
“holograms”:
“hologram”	adı	verilen	üç	boyutlu	görüntülerin
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7. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 yüklemi	 “is 
delivering”	 fiilidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 B	
seçeneğinde	“… vermektir”	şeklinde	doğru	olarak	
çevrilmiştir.

– one of the greatest challenges:
en	büyük	sorunlardan	biri

– in developing and using cancer drugs:
kanser	 ilaçlarının	 kullanılmasında	 ve	
geliştirilmesinde

– is delivering the drugs:
bu	ilaçları	vermektir 

– to the diseased tissues:
hastalıklı	dokulara 

– without poisoning the patient’s entire body:
hastanın	tüm	vücudunu	zehirlemeden

8. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlede	 geçen	 “A blood 
test today could take a few days because of …” 
ifadesinin	 Türkçe	 dengi	 yalnızca	E	 seçeneğinde	
“Bir kan testi, günümüzde, ...... –dan dolayı, birkaç 
gün alabilir”	şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– a blood test today:
bir	kan	testi,	günümüzde

– could take a few days:
birkaç	gün	alabilir 

– because of:
dan	dolayı

– the many steps:
birçok	adım

– needed to separate blood components:
kan	 bileşenlerini	 ayırmak	 için	 gereksinim	
duyulan


