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1. Yanıt: E

	 Soru	kökünde	verilen	cümlenin	öznesi	 ile	özneyi	
niteleyen	 sıfat	 cümleciği	 “Angiography, which 
involves injecting a radiopaque substance 
into an artery …”	ifadesidir	ve	bu	ifade	yalnızca	
E	 seçeneğinde	 “Atardamara radyopak madde 
enjekte etmeyi içeren anjiyografi”	 şeklinde	
doğru	olarak	çevrilmiştir.

– angiography:
anjiyografi

– which involves:
içeren

– injecting a radiopaque substance:
radyopak	madde	enjekte	etmeyi 

– into an artery:
atardamara

– is the most invasive:
en	yüksek	yayılımı	sağlayan yöntemdir

– of all kidney imaging procedures:
tüm	böbrek	görüntüleme	işlemleri	içinde 

– and is reserved for:
ve	kullanılır

– special situations:
özel	durumlarda

– such as when a doctor must evaluate the:
doktorun	 böbreklere	 gelen	 kan	 miktarını	
değerlendirmesi	

– blood supply to the kidneys:
gerektiği	zamanlar	gibi

2. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 geçen	 “according to some 
physicists, the universe” ifadesinin	 Türkçe	
dengi	 yalnızca	 E	 seçeneğinde	 “Bazı fizikçilere 
göre, evren” şeklinde	doğru	olarak	verilmiştir.

– according to some physicists:
bazı	fizikçilere	göre

– the universe:
evren

– is just a little lighter:
yalnızca	biraz	daha	hafiftir

– than a black hole of the same size:
aynı	boyuttaki	bir	kara	delikten
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3. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ilk	 cümle	 olan	 “global 
competition regarding limited petroleum 
and natural gas resources is intense …” 
ifadesinin	 Türkçe	 dengi	 yalnızca	A	 seçeneğinde	
“Sınırlı petrol ve doğal gaz kaynakları konusunda 
küresel rekabet yoğundur” şeklinde	doğru	olarak	
çevrilmiştir.

– global competition:
küresel	rekabet	

– regarding limited petroleum and natural 
gas resources:
sınırlı	petrol	ve	doğal	gaz	kaynakları	konusunda	

– is intense:
yoğundur	

– and:
ve

– even a mild production shortage:
hafif	bir	üretim	açığı	bile 

– can send prices skyrocketing:
fiyatları	birden	yükseltebilir

– as we have been seeing for some time:
bir	süredir	gördüğümüz	gibi

4. Yanıt: E

	 Soru	kökünde	verilen	cümlenin	zaman	zarfı	“until 
recently …”	 ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 E	
seçeneğinde	 “son zamanlara kadar” şeklinde	
doğru	 olarak	 çevrilmiş	 ve	 zaman	 zarfı	 olarak	
kullanılmıştır.

– until recently:
son	zamanlara	kadar

– there was no reliable method:
güvenilir	bir	yöntem	yoktu

– to measure the age of dinosaurs:
dinozorların	yaşını	ölçmek 

– and thus:
ve	böylece

– to figure out the conditions in which they 
grew:
büyüdükleri	koşulları	anlamak	için
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5. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 öznesi	 “the 
discovery in Japan of a 130-million-year-old 
lizard fossil”	 ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 C	
seçeneğinde	“Japonya’da 130 milyon yaşında 
bir kertenkele fosilinin keşfi”	 şeklinde	 doğru	
olarak	çevrilmiştir.

– the discovery in Japan of a 130-million-
year-old lizard fossil:
Japonya’da	130	milyon	yaşında	bir	kertenkele	
fosilinin	keşfi

– may re-determine:
yeniden	belirleyebilir

– the date:
tarihi

– when flowering plants are believed to have 
emerged on Earth:
çiçekli	 bitkilerin	 yeryüzünde	 ortaya	 çıktığına	
inanılan

6. Yanıt: E

	 Bu	 soru	 kökünde	 verilen	 “with an estimated 
200,000 species of plants and animals” 
ifadesinin	 Türkçe	 dengi	 yalnızca	E	 seçeneğinde	
“tahmini 200.000 bitki ve hayvan türüyle” 
olarak	doğru	bir	şekilde	verilmiştir.

– with an estimated 200,000 species of plants 
and animals:
tahmini	200.000	bitki	ve	hayvan	türüyle

– Madagascar:
Madagaskar

– is among the top five:
ilk	beş	ülke	arasındadır

– most biologically diverse countries in the 
world:
dünyada,	 biyolojik	 olarak	 en	 çok	 çeşitliliğe	
sahip
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7. Yanıt: D

	 Soru	kökünde	verilen	“by stimulating dead brain 
tissue”	 ifadesinin	dengi	yalnızca	D	seçeneğinde	
“Ölü beyin dokularını uyararak”	şeklinde	doğru	
olarak	verilmiştir.

– by stimulating dead brain tissue:
ölü	beyin	dokularını	uyararak

– neuroscientists have concluded:
sinirbilimciler	……	sonucuna	varmışlardır 

– that a specific receptor found in the outer 
layer of neurons:
sinirlerin	 dış	 katmanında	 bulunan	 belirli	 bir	
reseptörün

– functions differently:
farklı	biçimde	işlev	gösterdiği

– in schizophrenic brains:
şizofrenik	beyinlerde

8. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “in North America” 
ifadesinin	Türkçe	dengi	 yalnızca	C	 seçeneğinde	
“Kuzey Amerika’da” şeklinde	 doğru	 olarak	
çevrilmiştir.

– in North America:
Kuzey	Amerika’da

– the electrical grid:
elektrik	şebekesi

– has evolved:
gelişmiştir

– in piecemeal:
düzensiz	bir	şekilde


