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1. Yanıt: C

	 Çeviri	sorularında	her	zaman	olduğu	gibi	öncelikle	
özne–yüklem	 ikilisini	 sorgulayarak	 işe	 başlamak	
doğru	 olur.	 Soru	 kökünde	 verilen	 ana	 cümlenin	
özne	 +	 yüklemi	 “The trait that makes human 
language different from animal language is 
the complexity …”	ifadesidir	ve	bu	ifade	yalnızca	
C	seçeneğinde	“İnsan dilini hayvan dilinden farklı 
kılan özellik … karmaşıklığıdır” şeklinde	 doğru	
olarak	çevrilmiştir.

– the trait:
özellik

– that makes human language different from 
animal language:
insan	dilini	hayvan	dilinden	farklı	kılan

– is the complexity:
karmaşıklığıdır

– of sentence structures:
cümle	yapılarının 

– that we employ:
kullandığımız

2. Yanıt: E

	 Bu	 soru	 kökünde	 verilen	 “but was otherwise 
very different”	 ifadesinin	Türkçe	dengi	yalnızca	
E	seçeneğinde	“ancak bu teknik başka açılardan 
çok farklıydı”	olarak	verilmiştir.

– the Egyptian technique:
Mısırlıların	…	tekniği

– of pressing together vertical and horizontal 
wet strips of fibre:
enine	ve	boyuna	yerleştirilmiş	ıslak	lif	şeritlerini	
birlikte	sıkıştırma

– from the core of the papyrus plant:
papirüs	bitkisi	özünden	elde	edilen

– is similar to:
benzer 

– the bonding of the cellulose:
selülozun	sıkıştırılmasına 

– in modern paper making:
günümüz	kağıt	yapımında 

– but:
ancak

– was otherwise very different:
bu	teknik	başka	açılardan	çok	farklıydı
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3. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “not only epic and lyric 
poetry, but also rhetoric, philosophy, and the 
writing of history”	ifadesinin	ve	soru	kökündeki	
cümlenin	 yüklemi	 olan	 “adopted”	 fiilinin	 Türkçe	
dengi	 yalnızca	 A	 seçeneğinde	 sırasıyla“sadece 
destanı ve lirik şiiri değil, aynı zamanda söylevi, 
felsefeyi ve tarih yazımını”	 ve	 “almışlardır” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– the Romans:
Romalılar 

– adopted:
almışlardır

– from the Greeks:
Yunanlılardan

– not only epic and lyric poetry:
sadece	destanı	ve	lirik	şiiri	değil

– but also rhetoric, philosophy, and the 
writing of history:
aynı	 zamanda	 söylevi,	 felsefeyi	 ve	 tarih	
yazımını

4. Yanıt: E

	 Soru	kökünde	verilen	 ikinci	cümlede	geçen	“but 
since then”	 ifadesinin	 Türkçe	 dengi	 yalnızca	 E	
seçeneğinde	“ancak … o zamandan beri” şeklinde	
doğru	olarak	çevrilmiştir.

– until the 1950s:
1950’lere	kadar

– Nepal was a closed society:
Nepal,	kapalı	bir	toplumdu

– ruled by hereditary prime ministers:
aynı	soydan	gelen	başbakanlarca	yönetilen 

– but:
ancak

– since then:
o	zamandan	beri 

– it has had an open–door policy:
açık	kapı	siyaseti	izlemiştir

– for integration with the outside world:
dış	dünya	ile	bütünleşmek	için
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5. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlede	 geçen	 “The 
health care sector will have to alter its 
plans fundamentally …”	 ifadesinin	 Türkçe	
dengi	 yalnızca	 D	 seçeneğinde	 “Sağlık sektörü 
... planlarını temelden değiştirmek zorunda 
kalacaktır”	şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– the health care sector:
sağlık	sektörü

– will have to alter its plans:
planlarını	değiştirmek	zorunda	kalacaktır 

– fundamentally:
temelden

– which are currently failing:
günümüzde	başarısız	kalan

– to produce inexpensive and highly efficient 
drugs:
ucuz	ve	çok	etkili	ilaçları	üretmede

6. Yanıt: B

	 Soru	kökünde	verilen	ana	cümlenin	yüklemi	“has 
today become popular all over the world” 
ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 B	 seçeneğinde	
“bugün bütün dünyada yaygınlık kazanmıştır” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.	

– the game of golf:
golf	oyunu

– which is thought to have originated in the 
15th century:
15.	yüzyılda	ortaya	çıkmış	olduğu	düşünülen

– has today become popular all over the 
world:
bugün	bütün	dünyada	yaygınlık	kazanmıştır

– mostly as a means of socializing and 
prestige:
çoğu	kez	sosyalleşme	ve	prestij	aracı	olarak 
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7. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“Several problems have to be overcome” 
ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 C	 seçeneğinde	
“çeşitli	 sorunların	 aşılması	 gerekmektedir”	
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– several problems:
çeşitli	sorunların

– have to be overcome:
aşılması	gerekmektedir

– to make any nuclear reactor function:
bir	nükleer	reaktörü	çalıştırabilmek	için

8. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ana	 cümlenin	 özne	 +	
yüklemi	 “astronomical observations began” 
ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 A	 seçeneğinde	
“Astronomi gözlemleri başlamıştır”	şeklinde	doğru	
olarak	çevrilmiştir.

– astronomical observations:
astronomi	gözlemleri

– began soon after 3000 B.C.:
M.Ö.	3000’den	hemen	sonra	başlamıştır 

– with the early civilizations of Mesopotamia:
Mezopotamya’nın	ilk	uygarlıkları	ile 

– where the patterns formed by stars in the:
galakside	 yıldızlar	 tarafından	 oluşturulan	
şekillerin	tanındığı	

–  galaxy were recognized and named:
ve	adlandırıldığı


