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1. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“China’s one-child policy, enforced by 
the authorities through heavy fines, came 
into force”	 ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 A	
seçeneğinde	 “Yetkililerce ağır para cezaları 
koyularak dayatılan Çin’in tek çocuk politikası 
… yürürlüğe girmiştir”	 şeklinde	 doğru	 olarak	
çevrilmiştir.	

– China’s one-child policy
Çin’in	tek	çocuk	politikası 

– enforced by the authorities:
yetkililerce	dayatılan 

– through heavy fines:
ağır	para	cezaları	koyularak 

– came into force:
yürürlüğe	girmiştir

– in 1979:
1979’da

– after a period of explosive population 
growth in the country:
ülkede	 aşırı	 ölçüde	 nüfus	 artışının	 yaşandığı	
bir	dönemden	sonra	

2. Yanıt: D

	 Bu	 soru	 kökünün	 öznesi	 “the first known 
system of writing”	 ve	 bu	 özneye	 bağlı	 iki	
yüklem	 öbeği	 “was not a re–expression of 
spoken language”	 ve	 “had a pictorial basis” 
ifadeleridir.	Bu	 ifadelerin	 İngilizce	dengi	sırasıyla	
yalnızca	D	seçeneğinde	 “Bilinen ilk yazı sistemi, 
… konuşulan dilin yeniden ifade edilişi değildi … 
özünde resme dayanıyordu”	olarak	verilmiştir.
– the first known system of writing:

bilinen	ilk	yazı	sistemi

– was not:
değildi 

– a re-expression of spoken language:
konuşulan	dilin	yeniden	ifade	edilişi 

– but had a pictorial basis:
özünde	resme	dayanıyordu 

– creating two-dimensional analogues:
iki	boyutlu	benzerlerini	yaratarak 

– of three-dimensional things:
üç	boyutlu	şeylerin 

– in the world:
dünyadaki
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3. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ikinci	 cümle	 olan	 “the 
British press has never enjoyed such a 
right …”	 ifadesinin	 Türkçe	 dengi	 yalnızca	 D	
seçeneğinde	 “İngiliz basını hiçbir zaman böyle 
bir hakka sahip olmamıştır” şeklinde	doğru	olarak	
çevrilmiştir.

– whereas the freedom of the press in America 
is guaranteed by the First Amendment to 
the Constitution:
Amerika’da	 basın	 özgürlüğü,	Birinci	 Anayasa	
Değişikliği	ile	güvence	altına	alındığı	halde

– the British press has never enjoyed such a 
right:
İngiliz	 basını	 hiçbir	 zaman	 böyle	 bir	 hakka	
sahip	olmamıştır

4. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 geçen	 “Due to high fertility 
and the high number of young people in the 
population” ifadesinin	 Türkçe	 dengi	 yalnızca	
B	 seçeneğinde	 “Yüksek doğurganlık ve nüfus 
içindeki gençlerin yüksek sayısı nedeniyle” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– due to:
nedeniyle

– high fertility:
yüksek	doğurganlık

– and the high number of young people in the 
population:
ve	nüfus	içindeki	gençlerin	yüksek	sayısı 

– the proportion of adolescents in the total 
global population:
toplam	küresel	nüfusta	ergenlerin	oranı 

– is likely to increase in the coming years:
gelecek	yıllarda	muhtemelen	artacaktır
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5. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“All oil–producing African countries have 
agreed in principle”	 ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	
yalnızca	D	seçeneğinde	“Petrol üreten tüm Afrika 
ülkeleri … ilke olarak anlaşmışlardır” şeklinde	
doğru	olarak	çevrilmiştir.

– all oil–producing African countries:
petrol	üreten	tüm	Afrika	ülkeleri 

– have agreed in principle:
ilke	olarak	anlaşmışlardır

– to set aside a certain percentage:
belirli	bir	yüzdesini	ayırmak	için 

– of the revenues they earn from oil exports:
petrol	ihracatından	elde	ettikleri	gelirlerin

– in order to establish a common investment 
fund:
ortak	bir	yatırım	fonu	kurmak	amacıyla

6. Yanıt: A

	 Soru	kökünde	verilen	cümlenin	özne	+	yüklemi	“a 
large part of Afghanistan is covered”	ifadesidir	
ve	bu	ifade	yalnızca	A	seçeneğinde	“Afganistan’ın 
büyük bir bölümü, … kaplıdır”	 şeklinde	 doğru	
olarak	çevrilmiştir.

– with the exception of its southwest:
güneybatısı	hariç	

– a large part of Afghanistan:
Afganistan’ın	büyük	bir	bölümü

– is covered:
kaplıdır

– by high snow-capped mountains:
zirveleri	karla	örtülü	yüksek	dağlarla

– and:
ve

– divided by deep valleys:
derin	vadilerle	bölünmüştür
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7. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verien	 “although”	 ifadesinin	
Türkçe	dengi	yalnızca	E	seçeneğinde	“–e rağmen” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– although the British gained control of the 
Alabama region in 1763 with the Treaty of 
Paris:
İngilizler	1763’te	Paris	Antlaşması’yla	Alabama	
bölgesinin	 kontrolünü	 ele	 geçirmelerine	
rağmen 

– they had to cede almost all of the region 
to the US and Spain after the American 
Revolution:
Amerikan	 Devrimi’nden	 sonra	 bölgenin	
hemen hemen	 tümünü	Birleşik	 Devletlere	 ve	
İspanya’ya	bırakmak	zorunda	kaldılar.	

8. Yanıt: C

	 Bu	 soru	 kökünde	 “and”	 bağlacı	 ile	 bağlanmış	
iki	 ayrı	 cümle	 vardır.	 Soru	 kökünde	 verilen	 her	
iki	 cümlenin	 sırasıyla	özne	+	yüklemi	“Russia’s 
oil and steel companies were thoroughly 
criminalized, and output fell”	 ifadesidir	 ve	 bu	
ifade	 yalnızca	 C	 seçeneğinde	 “Rusya’nın petrol 
ve çelik şirketleri tamamen yasadışı işlere giriştiler 
ve üretim ……… düştü”	 şeklinde	 doğru	 olarak	
çevrilmiştir.

– before privatization:
özelleştirmeden	önce	

– Russia’s oil and steel companies:
Rusya’nın	petrol	ve	çelik	şirketleri

– were thoroughly criminalized:
tamamen	yasadışı	işlere	giriştiler

– and:
ve	

– output fell:
üretim	düştü

– day by day:
günden güne


