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1. Yanıt: D

	 Çeviri	 sorularında,	 verilen	 cümlenin	 çevirisini	
sorgulamaya	 başlarken	 her	 zaman	 önce	 temel	
cümlenin	 yükleminden	 başlamak	 en	 uygun	
hareket	 olur.	 Örneğin,	 bu	 cümlede	 yüklem	
durumundaki	“are struggling”	 ifadesinin	Türkçe	
karşılığının	 “uğraşıyor / mücadele ediyor 
/ çaba harcıyor”	 gibi	 karşılıkları	 olacağını	
düşünürsek,	 bu	 alternatiflere	 uygun	 düşen	
tek	 seçeneğin	 D	 seçeneğindeki	 “çabalıyor” 
çevirisinin	 doğru	 çeviri	 olduğunu	görürüz.	Bu	da	
bizi	 yalnızca	 yüklemden	hareket	 etmek	 suretiyle	
doğru	yanıta	götürmüş	olacaktır.	C	seçeneğinde	
verilen	 “çalışılmaktadır”	 çevirisi	 anlamca	 yakın	
görünmekle	 beraber,	 edilgen	 çekimli	 olması	 ve	
sorudaki	cümlenin	etken	çekimli	olması	nedeniyle	
doğru	olamaz.

2. Yanıt: B

	 Sorudaki	 cümlenin	 yüklemi	 durumundaki	
“has started”	 ifadesinin	 karşılığı	 “başladı / 
başlamıştır”	olacağından,	yüklem	çevirileri	uygun	
olmayan	C,	D	ve	E	seçenekleri	hemen	elenebilir.	
Diğer	 iki	 seçenekten,	 A	 seçeneğindeki	 çeviride	
cümlenin	 “ve”	 bağlacı	 ile	 iki	 bağımsız	 cümleye	
ayrılmış	 olduğunu	 görüyoruz.	 Ama	 sorudaki	
cümlede	böyle	bir	durum	söz	konusu	değildir.	Bu	
nedenle	doğru	yanıt	B	seçeneğidir.	

3. Yanıt: A

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 ana	 yüklemi	 olan	
“show”	 fiilinin	 cümleye	 göre	 Türkçe	 karşılığı	
“göstermektedir / gösteriyor”	olur.	Bu	karşılığın	
yer	 aldığı	 tek	 seçenek	 olan	 A	 seçeneği	 doğru	
yanıttır.	 B	 seçeneğinde	 verilen	 “göstergesidir” 
ifadesinin	 karşılığının	 soruda	 “is a sign / 
indicator”	 gibi	 bir	 ifade	 olması	 gerekirdi.	 Aynı	
şekilde	 C	 seçeneğindeki	 “görünmektedir” 
ifadesi,	 “see”	 fiilinin	 edilgen	 halidir	 ve	 sorudaki	
cümlede	 “is seen”	 şeklinde	 karşılık	 bulması	
gerekirdi.	 Bu	 nedenlerle	 bu	 iki	 seçenek	 doğru	
yanıt	olamaz.	
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4. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “in poor and middle–
income countries” ifadesinin	 Türkçe	 dengi	
yalnızca	 B	 seçeneğinde	 “yoksul ve orta gelirli 
ülkelerde”	şeklinde	doğru	olarak	verilmiştir.

– in poor and middle-income countries:
yoksul	ve	orta	gelirli	ülkelerde

– the four million HIV-infected people:
dört	milyon	HIV	bulaşmış	insan 

– who are now on drugs:
ilaçları	alan 

– that are intended to keep the virus under 
control:
virüsü	kontrol	altında	tutmayı	amaçlayan	

– account for only 42% of those:
sadece	%	42’sine	karşılık	gelmektedir.	

– who need the drugs:
bu	ilaçlara	gereksinim	duyanların	

5. Yanıt: C

	 Soru	kökünde	verilen	“Guatemala is hardly one 
of Latin America’s poorest countries, but …” 
ifadesinin	Türkçe	dengi	 yalnızca	C	 seçeneğinde	
“Guatemala tam olarak Latin Amerika’nın en 
yoksul ülkelerinden biri değildir, ama ”	 şeklinde	
doğru	olarak	verilmiştir.

– Guatemala is hardly one of:
Guatemala	 tam	 olarak	 Latin	 Amerika’nın	 en	
yoksul	

– Latin America’s poorest countries:
ülkelerinden	biri	değildir

– but:
ama

– according to UNICEF:
ama	UNICEF’e	göre 

– almost half of all children in this country:
bu	 ülkedeki	 tüm	 çocukların	 hemen	 hemen	
yarısı 

– are chronically malnourished:
kronik	olarak	kötü	beslenmektedir 
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6. Yanıt: E

	 Soru	 kökünün	 özne	 +	 yüklemi	 olan	 “The first 
modern unions of workers were founded 
…”	 ifadesinin	 Türkçe	 karşılığı	 yalnızca	 E	
seçeneğinde	geçen	“İlk çağdaş işçi sendikaları 
… kurulmuştur”	ifadesidir.

– the first modern unions of workers:
ilk	çağdaş	işçi	sendikaları

– were founded:
kurulmuştur

– in the nineteenth century:
on	dokuzuncu	yüzyılda

– when class warfare had some meaning:
sınıf	savaşının	bir	anlam	taşıdığı

7. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“most scientists are of the opinion …”	ifadesidir	
ve	bu	 ifade	yalnızca	B	seçeneğinde	 “Çoğu bilim 
adamı …… görüşündedir”	 şeklinde	doğru	olarak	
çevrilmiştir.

– most scientists:
çoğu	bilim	adamı 

– are of the opinion:
görüşündedir 

– that hurricane Katrina:
Katrina	kasırgasının

– which caused colossal damage to the:
Amerika’da	 Louisiana’nın	 sahil	 bölgelerinde	
çok	büyük	

– coastal areas of Louisiana in America:
hasara	neden	olan

– was clearly linked with global warming:
küresel	ısınmayla	açıkça	bağlantılı	olduğu 

8. Yanıt: D

	 Soru	kökünde	verilen	cümlenin	yüklemi	“… does 
not make it absolutely right”	 ifadesidir	 ve	 bu	
ifade	 yalnızca	 D	 seçeneğinde	 “… , bu görüşü 
mutlak doğru kılmaz”	 şeklinde	 doğru	 olarak	
çevrilmiştir.

– the fact that the majority of the scientific 
world subscribes to a particular view:
bilim	 dünyasının	 çoğunluğunun	 belirli	 bir	
görüşü	kabul	etmesi

– does not make it absolutely right:
bu	görüşü	mutlak	doğru	kılmaz.	


