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1. Yanıt: C

	 Sorudaki	 İngilizce	 cümlede,	 temel	 cümlenin	
yüklem	öbeği	durumundaki	“is still complicated 
and difficult” ifadesinin	 Türkçe	 karşılığı	 “hala 
karmaşık ve zordur” olacaktır.	 Bu	 bilgi	 bizi	 B	
ve	 C	 seçeneklerine	 sınırlar.	 Özneyi	 niteleyen	
sıfat	 cümleciği	 olan	 “which has evolved 
continuously since the Middle Ages” ifadesinin	
Türkçe	 karşılığı	 ise	 “Ortaçağdan beri sürekli 
ilerlemiş olan” olacaktır.	 Bu	 durumda	 doğru	
yanıt	C	seçeneği	olacaktır.

2. Yanıt: E

	 Cümle	 başında	 yer	 ya	 da	 zaman	 belirten	 ilgeç	
öbeği	 bulunan	 çeviri	 sorularında,	 öncelikle	 bu	
bölümün	 çevirisini	 seçeneklerde	 aramak	 çoğu	
zaman	 doğru	 yanıtı	 bulmada	 yeterli	 olacak,	 ya	
da	 en	 azından	 seçeneklerde	 eleme	 yapmamızı	
kolaylaştıracaktır.	 Bu	 soruda	 cümle	 başında	
yer	 alan	 “In most industrial societies today” 
ifadesinin	 Türkçe	 karşılığı	 “Bugün sanayi 
toplumlarının çoğunda” olacaktır.	Bu	çeviri	bizi	
doğru	 yanıt	 olarak	 E	 seçeneğine	 götürecektir.	
Ayrıca	 soruda	 verilen	 cümlenin	 yüklemi	 olan	
“is shown”	 ifadesinin	 çevirisi	 de	 “gösterilir / 
gösterilmektedir”	 olur.	 Bu	 bilgi	 de	 doğru	 yanıtı	
bulmaya	yardımcı	diğer	ipucudur.	A	seçeneğinde	
yer	alan	“sanayileşmiş”	sözcüğünün	karşılığının	
“industrialized”	 olması	 gerektiğinden	 doğru	
olamaz.	 Yine	 bu	 seçenekte	 geçen	 “giderek” 
sözcüğünün	sorudaki	cümlede	karşılığı	yoktur.	B	
seçeneğindeki	“pek çok”	 ifadesinin	 karşılığı	 ise	
“many”	olurdu.	C	seçeneğinin	yükleminin	çevirisi	
(görmektedirler)	 doğru	 değildir.	 Aynı	 şekilde	 D	
seçeneğinin	de	yüklemi	(azalmaktadır) yanlıştır.
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3. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“Angry Portuguese took to the streets” 
ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 E	 seçeneğinde	
“Öfkeli Portekizliler, … sokaklara döküldü” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– angry Portuguese:
öfkeli	Portekizliler

– took to the streets:
sokaklara	döküldü

– against a decision:
kararına	karşı	

– taken by their new center-right prime 
minister:
yeni	merkez	sağ	başbakanları	tarafından	

– to revise the current budget by cutting:
kamu	 harcamalarını	 keserek	 ve	 KDV’yi	
artırarak	mevcut	

– public spending and raising VAT:
bütçeyi	yeniden	gözden	getirme

4. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“What matters most about the recent election 
in Sierra Leone … , but the fact that it was held at 
all”	ifadesidir	ve	bu	ifade	yalnızca	B	seçeneğinde	
“Sierra Leone’deki son seçimle ilgili en önemli 
husus … seçimin yapılmış olması gerçeğidir” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– what matters most about the recent election 
in Sierra Leone:
Sierra	Leone’deki	son	seçimle	ilgili	en	önemli	
husus

– is not who has won:
kimin	kazanmış	olduğu	değil

– but the fact that it was held at all:
seçimin	yapılmış	olması	gerçeğidir
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5. Yanıt: C

	 Soru	kökünde	verilen	“but unfortunately few do” 
ifadesinin	Türkçe	karşılığı	yalnızca	C	seçeneğinde	
“ancak ne yazık ki çok az kişi bunu yapıyor” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– things would be better:
her	şey	daha	iyi	olur	

– if people took an interest in local politics:
insanlar	yerel	siyasete	ilgi	duysa

– but unfortunately few do:
ancak	ne	yazık	ki	çok	az	kişi	bunu	yapıyor

6. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 yüklemi	 olan	
“came into being”	 ifadesinin	 Türkçe	 karşılığı	
yalnızca	A	seçeneğinde	geçen“ortaya çıkmıştır” 
ifadesidir.	Buna	göre	doğru	yanıt	A	seçeneğidir.	

– as a field of study based on scientific 
principles:
bilimsel	ilkelere	dayalı	bir	çalışma	alanı	olarak

– Chemistry, ……. , came into being:
kimya,	ortaya	çıkmıştır

– in the latter part of the eighteenth century:
on	sekizinci	yüzyılın	son	bölümünde
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7. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 yüklemi	 olan	
“exist”	 ifadesinin	 Türkçe	 karşılığı	 yalnızca	 E	
seçeneğinde	geçen“varlıklarını sürdürür”	ifade-
sidir.	Buna	göre	doğru	yanıt	E	seçeneğidir.

– certain species of bees and ants:
arıların	ve	karıncaların	bazı	türleri

– exist:
varlıklarını	sürdürür	

– as colonies:
koloniler	halinde	

– made up of several different individuals:
birtakım	değişik	bireylerden	oluşan 

– each adapted for some particular function:
her	biri	belli	bir	işleve	uyum	sağlamış

8. Yanıt: D

	 Soru	kökünde	verilen	cümlenin	yüklemi	olan	“… 
is not is not Earth’s magnetic field …, but 
rather the bulk of the atmosphere”	 ifadesinin	
Türkçe	 karşılığı	 yalnızca	 D	 seçeneğinde	
geçen“yerkürenin manyetik alanı değil daha 
çok atmosferin kalınlığıdır”	ifadesidir.

– contrary to popular belief:
yaygın	inancın	tersine

– it is:
–dır.

– not Earth’s magnetic field:
yerkürenin	manyetik	alanı	değil

– that shields people on the ground from 
cosmic rays:
yeryüzündeki	 insanları	 kozmik	 ışınlardan	
koruyan	

– but rather the bulk of the atmosphere:
daha	çok	atmosferin	kalınlığı


