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1. Yanıt: D

	 Soru	kökünde	verilen	ana	cümlenin	özne	+	yüklemi	
“many claim”	 ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	D	
seçeneğinde	 “pek çok kişi …. iddia etmektedir” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– many claim:
pek	çok	kişi	….	iddia	etmektedir 

– that eating a certain amount of honey every 
day:
her	gün	belli	bir	miktar	bal	yemenin

– lessens complaints of hay fever:
saman	nezlesi	şikâyetlerini	hafiflettiğini 

– as it reduces the susceptibility to local:
etraftaki	 polenlere	 karşı	 hassasiyeti	 azalttığı	
ve	

– pollens and creates a tolerance towards 
them:
onlara	karşı	direnç	sağladığı	için

2. Yanıt: C

	 Bu	 soruda	 cümlenin	 yan	 cümlesi	 durumundaki	
sıfat	cümleciğinin	karşılığını	sorgulayabiliriz.	Soru	
kökünde	verilen	sıfat	yan	cümleciği	durumundaki	
“who repeatedly break up and then make 
up…” ifadesinin	 doğru	 çevirisi	 yalnızca	 C	
seçeneğinde	 “… tekrar tekrar ayrılıp barışan” 
şeklinde	verilmiştir.

– couples:
çiftler

– who repeatedly break up and then make 
up:
tekrar	tekrar	ayrılıp	barışan 

– often find themselves:
çoğu	kez	kendilerini	kalmış	bulurlar

– caught between their desire for freedom 
and their fear of regret:
bağımsız	 olma	 istekleri	 ile	 pişman	 olma	
korkuları	arasında
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3. Yanıt: A

	 Çeviri	 sorularını	 yanıtlarken	 bazen	 bir	 ifadenin	
dengi	 yalnızca	 belirli	 bir	 seçenekte	 verilmiş	
olabilir.	Bu	soruyu	bu	mantıkla	çözümlersek,	soru	
kökünde	verilen	“scientifically”	ifadesinin	Türkçe	
denginin	yalnızca	A	seçeneğinde	“bilimsel olarak” 
verildiği	görülecektir.

– this new collection of cosmetics:
bu	yeni	kozmetik	serisi

– has been … developed:
geliştirilmiştir

– scientifically:
bilimsel	olarak

– to help correct:
düzeltmeye	yardımcı	olmak	için 

– the visible signs of aging:
gözle	görülür	yaşlanma	belirtilerini

– such as:
gibi

– fine lines and wrinkles:
ince	çizgiler	ve	kırışıklar 

– enlarged pores:
genişlemiş	gözenekler

– and skin imperfections:
ve	cilt	bozuklukları

4. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“It has been estimated” ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	
yalnızca	 E	 seçeneğinde	 “tahmin edilmektedir” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– it has been estimated:
tahmin	edilmektedir 

– that the number of tourists visiting China:
Çin’i	ziyaret	eden	turist	sayısının 

– will grow:
yükseleceği 

– by the end of this decade:
bu	on	yılın	sonuna	kadar 

– to about 50 million:
yaklaşık	50	milyona
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5. Yanıt: E

	 Çeviri	 sorularında	 her	 zaman	 olduğu	 gibi,	 işe	
öncelikle	 özne–yüklem	 ikilisini	 sorgulayarak	
başlamak	 doğru	 olur.	 Soru	 kökünde	 verilen	
cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	 “an effective work 
group should be designed well from the start 
…”	ifadesidir	ve	bu	ifade	yalnızca	E	seçeneğinde	
“Etkin bir çalışma grubu … baştan iyi bir biçimde 
tasarlanmalıdır” şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– an effective work group:
etkin	bir	çalışma	grubu

– should be designed well:
iyi	bir	biçimde	tasarlanmalıdır

– from the start:
baştan

– bringing together people:
kişileri	bir	araya	getirerek

– who can contribute to:
katkıda	bulunabilen

– the right mix of knowledge, skills, tools and 
other resources:
bilginin,	 becerilerin,	 gereçlerin	 ve	 diğer	
kaynakların	doğru	bileşimine 

– necessary to succeed:
başarmak	için	gerekli

6. Yanıt: A

	 Ara	sırada	da	olsa	bazı	çeviri	sorularında	tek	bir	
sözcük,	 doğru	 yanıtı	 bulmak	 için	 yeterli	 olabilir.	
Örneğin	 bu	 sorudaki	 “have to”	 kipi	 yalnızca	 A	
seçeneğinde	 “gerekir”	 şeklinde	 doğru	 olarak	
çevrilmiştir.	 Diğer	 seçeneklerin	 hiçbirinde	 “have 
to” sözcüğünün	 karşılığı	 olmadığından	 bu	
seçenekler	doğru	olamaz.

– bad things will come and find you:
kötülükler	gelip	seni	bulacaktır

– but:
ancak

– for the good things:
iyilikler	için 

– you have to keep the door open, go hunt for 
them and find them:
kapıyı	açık	 tutman,	onları	araman	ve	bulman	
gerekir



www.pelikanyayinevi.com.tr

4x4 YDS

Deneme - 14
TRANSLATION ENGLISH to TURKISH

7. Yanıt: C

	 Bu	 soru	 kökünde	 verilen	 “Logic suggests 
that having options allows people to select 
precisely what makes them happiest, but” 
ifadesinin	Türkçe	dengi	 yalnızca	C	 seçeneğinde	
“Mantık, seçeneklere sahip olmanın insanlara 
kendilerini tam anlamıyla en mutlu kılacak olanı 
seçme imkânı tanıdığını belirtir; ancak”	 olarak	
verilmiştir.

– logic:
mantık

– suggests:
belirtir 

– that having options:
seçeneklere	sahip	olmanın

– allows to select:
seçme	imkânı tanıdığını

– people:
insanlara

– precisely:
tam	anlamıyla

– what makes them happiest:
kendilerini	en	mutlu	kılacak	olanı

– but:
ancak 

– as studies show:
çalışmaların	da	gösterdiği	gibi

– excessive choice:
gereğinden	fazla	seçenek

– often makes for misery:
çoğu	kez	mutsuzluğa	neden	olmaktadır

8. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 geçen	 “in addition to” ifadesi-
nin	 İngilizce	 dengi	 “–e ek olarak” şeklinde	 C	
seçeneğinde	verilmiştir.	

– in addition to urine:
idrara	ek	olarak

– water is given off:
su,…	,	olarak	atılır

– by the lungs as vapour and by the skin as 
sweat:
akciğerlerden	buhar	ve	ciltten	ter


