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1. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“The writers of the Romantic movement 
generally regarded”	 ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	
yalnızca	D	seçeneğinde	“Romantik akım yazarları, 
genellikle, görmüşlerdir”	 şeklinde	 doğru	 olarak	
çevrilmiştir.

– the writers of the Romantic movement:
Romantik	akım	yazarları

– generally:
genellikle

– regarded:
görmüşlerdir

– humans:
insanları

– as:
olarak 

– inherently good:
doğuştan	iyi 

– but corrupted by society and its institutions:
fakat	toplum	ve	kurumları	tarafından	bozulmuş 

2. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 yüklemi	 “is 
a leader”	 isim	 fiilidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 B	
seçeneğinde	 “…… bir liderdir”	 şeklinde	 doğru	
olarak	çevrilmiştir.

– speaking for 25 nations:
25	ulus	adına	konuşan

– and bringing together their considerable 
voice and influence:
ve	onların	güçlü	sesini	ve	nüfuzunu	birleştiren

– the European Union:
Avrupa	Birliği	

– is a leader:
bir	lideridir	

– in global efforts to protect human rights:
insan	 haklarını	 koruma	 amaçlı	 küresel	
çabaların	
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3. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 yüklemi	 “can 
weaken”	 ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 B	
seçeneğinde	 “zayıflatabilir” şeklinde	 doğru	
olarak	çevrilmiştir.

– without treatment:
tedavi	edilmediği	takdirde 

– postpartum depression:
doğum	sonrası	depresyonu 

– can weaken:
zayıflatabilir 

– critically important bonds:
kritik	öneme	sahip	bağları

– between a mother and her child:
anne	ve	çocuğu	arasındaki

4. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 sıfat	 cümleciği	
“which carries information from the brain to 
the muscles, and one nerve at the back, which 
carries sensory information to the brain” 
ifadesidir	ve	bu	ifade	yalnızca	A	seçeneğinde	“biri 
omuriliğin ön tarafında bulunup iletiyi beyinden 
kaslara taşıyan, diğeri omuriliğin arka tarafında 
bulunup duyusal uyarıları beyne taşıyan”	şeklinde	
doğru	olarak	çevrilmiştir.

– each pair of spinal nerves includes:
her	bir	spinal	sinir	çiftinde	……	bulunur 

– one nerve at the front of the spinal cord:
biri	omuriliğin	ön	tarafında	bulunup

– which carries information from the brain to 
the muscles:
iletiyi	beyinden	kaslara	taşıyan 

– and one nerve at the back:
diğeri	 omuriliğin	 arka	 tarafında	 bulunup ……	
birer	sinir

– which carries sensory information to the 
brain:
duyusal	uyarıları	beyne	taşıyan
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5. Yanıt: D

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklem	 grubu	
“Gorbachev came to power”	 olduğuna	 göre,	
bu	 ifadenin	 Türkçe	 çevirisi	 “Gorbaçev iktidara 
geldi / gelmiştir” olacaktır.	Bu	 karşılık	 yalnızca	
D	 seçeneğinde	 verildiğinden,	 bu	 seçenek	 doğru	
yanıt	 olur.	 A	 ve	 C	 seçeneklerinde	 “came to 
power”	 ifadesi	 hatalı	 olarak	 edilgen	 (passive) 
olarak	verilmiştir	(= getirilmiştir).	E	seçeneğindeki	
“iktidarı ele geçirmiştir”	 ifadesi	 ise	 sorudaki	
cümlenin	öznesinden	tamamen	farklıdır.

6. Yanıt: B

	 Sorudaki	 cümlenin	 özne	 +	 yüklem	 grubunu	
oluşturan	 “many social psychologists have 
turned their attention” ifadesinin	doğru	 çevirisi	
“birçok sosyal psikolog ilgisini …… çevirdi / 
yöneltti”	 olur.	 Türkçe	 cümlelerde	 özne	 cümle	
başında	ve	yüklem	cümle	sonunda	olacağından,	
sorudaki	 özne	 ve	 yüklemin	doğru	 çevirileri	 diğer	
seçeneklerde	 ya	 karşılık	 bulmamış	 ya	 da	 cümle	
dizilişinde	 yanlış	 yerde	 ifade	 edilmiştir.	 Bu	
durumda	 yukarıda	 vermiş	 olduğumuz	 çevirinin	
doğru	karşılığının	bulunduğu	tek	seçenek	olan	B	
seçeneği	doğru	yanıt	olur.	
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7. Yanıt: E

	 Soru	kökünde	geçen	“… is not only a tragedy 
in itself but is also fuelling …” ifadesinin	
Türkçe	 karşılığı	 yalnızca	 E	 seçeneğinde	 geçen	
“... sadece başlı başına bir facia değildir; 
aynı zamanda, bölgedeki başka savaşları da 
körüklemektedir” ifadesidir.	
– the civil war in Liberia:

Liberya’daki	iç	savaş	

– which is a small west African state:
küçük	bir	batı	Afrika	devleti	olan

– is not only a tragedy in itself but is:
sadece	 başlı	 başına	 bir	 facia	 değildir;	 aynı	
zamanda,	

– also fuelling other wars in the region:
bölgedeki	başka	savaşları	da	körüklemektedir

8. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“the German cabinet has endorsed”	 ifadesidir	
ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 D	 seçeneğinde	 “Alman 
bakanlar kurulu ……. onayladı” şeklinde	doğru	
olarak	çevrilmiştir.

– the German cabinet has endorsed:
Alman	bakanlar	kurulu	

– a package of tax cuts:
vergi	indirimleri	paketini	onayladı

– proposed by the finance minister:
maliye	bakanı	tarafından	önerilen

– in order to boost the stagnant economy:
durgun	ekonomiyi	canlandırmak	için


