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1. Yanıt: B

	 Bu	 çeviri	 cümlesinde	 cümlenin	 nesnesi	
durumundaki	 ad	 cümleciğinin	 (Noun Clause) 
yükleminin	 (.... have made .....)	 doğru	 çevirisi	
(...	 bulunduklarını ....)	 yalnızca	 B	 seçeneğinde	
verilmiştir.

2. Yanıt: E

	 Bu	 çeviri	 cümlesinde	 cümlenin	 yüklemi	 olan	
“Nobody ... thinks”	ve	açıklayıcı	öbeği	olan	“... 
not even the Conservatives themselves ...” 
doğru	çevirisi	sırasıyla	“... sanmıyor...”	ve	“... hatta 
muhafazakarların kendileri bile....”	 yalnızca	 E	
seçeneğinde	verilmiştir.

3. Yanıt: D

	 Bu	 çeviri	 cümlesinde	 cümlenin	 kısaltılmış	 zarf	
yancümleciği	 olan “Once inside the EU..” 
ve	 yüklemi	 durumunda	 olan	 “...will rank 
immediately below ...”	 ifadesinin	 doğru	 çevirisi	
sırasıyla	 “Polonya, AB içinde olunca ....”	ve	 “ .... 
hemen altında yer alacak”	yalnızca	D	seçeneğinde	
verilmiştir.

4. Yanıt: A

	 Çoğu	 zaman	 olduğu	 gibi	 yine	 özne	 ile	 yüklemi	
inceleyelim:	 Cümlenin	 öznesi	 “most people in 
the world today” çevirisinde	 “bugün dünyada 
pek çok insan” olarak	 ifade	 edilir.	 Cümlenin	
yüklemi	 ise	“recognize”	ve	anlamı	da	“tanımak; 
kabul etmek”	olduğuna	göre,	sorunun	doğru	yanıtı	
A	olur.	
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5. Yanıt: D

	 Bu	 cümlede	 “but” bağlacından	 sonraki	 bölüm	
daha	 kısa	 olduğundan,	 bu	 bölümü	 inceleyelim:	
“... but it is Dubai that has come to the fore” 
= “... ancak öne çıkmış olan Dubai’dir”	Bu	 ifade	
şekline	D	seçeneğinde	rastlıyoruz	ve	bu	seçenek	
doğrudur.

6. Yanıt: B

	 Sorudaki	cümlenin	hemen	başında	bir	yer	belirteci	
var:	 “In some parts of the world”	 Bu	 gibi	
durumlarda,	öncelikle	bu	kısa	öbeklerin	çevirisini	
bulmaya	çalışmak,	bizi	çoğu	zaman	doğru	yanıta	
götürebilir.	 Örneğin	 bu	 soruda,	 yukarıda	 sözü	
edilen	 ifadenin	 Türkçe	 karşılığı	 “Dünyanın bazı 
bölgelerinde” olur.	 Diğer	 seçeneklerde	 aynı	
ifadede	“çeşitli”	sözcüğü	kullanıldığından	yanlıştır.

7. Yanıt: A

	 Bu	 sorudaki	 cümlenin	 yüklemi	 olan	 “points 
to”	 Türkçe’de	 “işaret etmektedir / eder”	 olarak	
ifade	 edilebilir.	 Cümlenin	 öznesi	 durumunda	
yine	 bir	 sözcük	 öbeği	 görüyoruz:	 “Analysis of 
the reddish surface soil of Mars”	 Bu	 ifadenin	
karşılığı	 ise	 “Mars’ın kızılımsı yüzey toprağının 
analizi” olacağından,	 doğru	 yanıtın	 A	 olduğu	
anlaşılır.	

8. Yanıt: E

	 Çeviri	 sorularında	 öncelikle	 yüklem	 ve	 öznenin	
doğru	çevirisini	bulmak	doğru	yanıta	ulaşmamızı	
kolaylaştıracaktır.	 Bu	 soruda	 geçen	 cümlenin	
yüklemi	olan	“... is making efforts ...”	ifadesinin	
doğru	çevirisi	 yalnızca	E	seçeneğinde	geçen	 “... 
çaba gösteriyor”	ifadesidir.


