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1. Yanıt: C

	 Soru	kökünde	verilen	cümlenin	yan	cümlesi	olan	
“Though France’s African and Arab minorities 
make up 10 to 12 per cent of the populace 
……”	 ifadesi	 C	 seçeneğinde	 “Her ne kadar 
Fransa’nın Afrikalı ve Arap azınlıkları halkın 
yüzde 10–12’sini oluştursa da ……”	 şeklinde	
doğru	olarak	çevrilmiştir.

– though France’s African and Arab 
minorities make up 10 to 12 per cent of:
her	 ne	 kadar	 Fransa’nın	 Afrikalı	 ve	 Arap	
azınlıkları	halkın

– the populace:
yüzde	10–12’sini	oluştursa	da	

– there are no minority politicians 
representing them:
onları	temsil	eden	azınlık	siyasetçisi	yoktur

2. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“certain kidney disorders + are diagnosed 
...”	ifadesidir	ve	bu	ifade	yalnızca	A	seçeneğinde	
“bazı böbrek bozuklukları ……. teşhis edilir” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– certain kidney disorders are diagnosed:
bazı	böbrek	bozuklukları ……..	teşhis	edilir

– by injecting a radioactive chemical into the 
patient’s blood:
hastanın	 kanına	 radyoaktif	 bir	 kimyasal	 zerk	
edilerek

– and then measuring the amount of 
radioactive material passed in the urine:
ve	 sonra	 idrara	 geçen	 radyoaktif	 maddenin	
miktarı	ölçülerek
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3. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 yüklemi	 “have 
……… been recognized”	 ifadesidir	 ve	bu	 ifade	
yalnızca	 D	 seçeneğinde	 “kabul edilmektedir” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– milk and other dairy products:
süt	ve	diğer	süt	ürünleri

– have been recognized:
kabul	edilmektedir

– long:
eskiden	beri

– as highly nutritious foods:
son	derece	besleyici	gıdalar	olarak

– rich in protein and minerals:
protein	ve	mineraller	bakımından	zengin

– necessary for good teeth and strong bones:
sağlam	 diş	 ve	 kuvvetli	 kemikler	 için	 gerekli	
olan

4. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 öznesi	 “almost 
all the molecules a cell makes”	 ifadesidir	 ve	
bu	 ifade	 yalnızca	B	 seçeneğinde	 “bir hücrenin 
ürettiği moleküllerin hemen hemen tümü” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.	

– almost all the molecules a cell makes:
bir	hücrenin	ürettiği	moleküllerin	hemen	hemen	
tümü

– are composed of:
oluşmaktadır

– carbon atoms:
karbon	atomlarından

– bonded to one another and to atoms of 
other elements:
birbirine	ve	diğer	elementlerin	atomlarına	bağlı



www.pelikanyayinevi.com.tr

4x4 YDS

Deneme - 17
TRANSLATION ENGLISH to TURKISH

5. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“some intelligence services in the world know” 
ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 E	 seçeneğinde	
“dünyadaki bazı istihbarat örgütleri … 
bilmektedir”	şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.
– undoubtedly:

kuşkusuz	

– some intelligence services in the world 
know:
dünyadaki	 bazı	 istihbarat	 örgütleri	 ….	
bilmektedir

– where every single high–ranking member 
of the largest terrorist groups is:
en	büyük	terörist	gruplarının	her	bir	üst	düzey	
üyesinin	nerede	olduğunu	

6. Yanıt: E

	 Bu	 soruda	 cümlenin	 yan	 cümlesi	 durumundaki	
sıfat	 cümleciğinin	 (… which would, in turn, 
influence atmospheric circulation in the 
region)	karşılığını	sorgulayabiliriz.	Soru	kökünde	
verilen	 sıfat	 yan	 cümleciği	 durumundaki	 “… 
which would, in turn, influence atmospheric 
circulation in the region”	 ifadesinin	 doğru	
çevirisi	yalnızca	E	seçeneğinde	“… dolayısıyla, bu 
durum bölgedeki hava dolaşımını etkileyecektir” 
şeklinde	verilmiştir.

– the change in temperature distribution:
sıcaklık	dağılımındaki	değişme 

– in the Arctic:
Kuzey	kutup	bölgesinde

– would also affect ocean currents in the 
Atlantic:
Atlantik’teki	okyanus	akıntılarını	da	etkileyecek 

– which would influence:
bu	durum	etkileyecektir

– in turn:
dolayısıyla

– atmospheric circulation in the region:
bölgedeki	hava	dolaşımını
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7. Yanıt: A

	 Çeviri	sorularında	etkili	bir	sorgulama	yapmak	için,	
sorgulama	sırasının	yüklem,	özne,	yan	cümlenin	
yüklemi	 ve	 öznesi,	 bağlaçlar,	 cümle	 başında	
kullanılan	yer	ve	zaman	zarfları	olduğunu	bir	kez	
daha	 hatırlayalım.	 Bu	 soruda	 verilen	 cümlenin	
yüklemi	 ile	 öznesi	 “Charles Dickens is one of 
…”	olduğuna	göre,	bu	ifade	Türkçe’de	“Charles 
Dickens ……. biridir” olarak	karşılık	bulacaktır.	
Bu	 karşılığın	 yalnızca	 A	 seçeneğinde	 verilmiş	
olduğunu	görüyoruz.

8. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ana	 cümlenin	 öznesi	
“breaking the hypersonic barrier of 6,000 
km/h for commercial air transport” ifadesidir	
ve	bu	ifade	yalnızca	C	seçeneğinde	“Ticari hava 
taşımacılığındaki 6.000 km/s lik hiper ses hızı 
sınırını aşmak”	şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.
– breaking the hypersonic barrier:

hiper	ses	hızı	sınırını	aşmak 

– of 6,000 km/h for commercial air transport
ticari	hava	taşımacılığındaki	6.000	km/s	lik

– is a very serious research field:
çok	ciddi	bir	araştırma	alanıdır

– for today’s European aircraft 
manufacturers:
günümüz	Avrupalı	hava	taşıtı	üreticileri	için


