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1. Yanıt: C

	 Soru	kökünde	verilen	ana	cümlenin	özne	+	yüklemi	
“most infectious diseases + are caused” 
ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 C	 seçeneğinde	
“çoğu bulaşıcı hastalık …… nedeniyle oluşur” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.	

– most infectious diseases:
çoğu	bulaşıcı	hastalık

– are caused by:
nedeniyle	oluşur

– microorganisms:
mikroorganizmalar

– that invade the body:
vücudu	işgal	eden 

– and multiply there:
ve	vücutta	çoğalan

2. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ana	 cümlenin	 özne	 +	
yüklemi	 “the severity of a burn depends on” 
ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 A	 seçeneğinde	
“Bir yanığın şiddeti …… bağlıdır”	şeklinde	doğru	
olarak	çevrilmiştir.

– the severity of a burn:
bir	yanığın	şiddeti

– depends on:
bağlıdır 

– the amount of tissue affected:
etkilenen	doku	miktarına

– and the depth of the injury, which is:
ve	hasarın	birinci,	ikinci	veya	üçüncü	derece	

– described as first, second, or third degree:
olarak	tanımlanan	derinliğine

Deneme - 22



www.pelikanyayinevi.com.tr

4x4 YDS

Deneme - 22
TRANSLATION ENGLISH to TURKISH

3. Yanıt: E

	 Soru	kökünde	verilen	ana	cümle	olan,“ … doctors 
may have different opinions about the most 
appropriate treatment ”	ifadesinin	Türkçe	dengi	
yalnızca	 E	 seçeneğinde	 “… hekimler, en uygun 
tedaviye ilişkin farklı görüşlere sahip olabilirler” 
şeklinde	doğru	olarak	verilmiştir.

– because much is still unknown about 
breast cancer:
göğüs	 kanseri	 hakkında	 çok	 şey	 hâlâ	
bilinmediğinden

– and no single treatment works all the time:
ve	hiçbir	 tedavi	 tek	başına	her	 zaman	sonuç	
vermediğinden 

– doctors:
hekimler

– may have different opinions:
farklı	görüşlere	sahip	olabilirler

– about the most appropriate treatment:
en	uygun	tedaviye	ilişkin

4. Yanıt: A

	 Çeviri	 sorularında	 bazen	 birleşik	 bir	 cümle	
verilmekte	 ve	 doğru	 seçenek	 dışındaki	
seçeneklerde	 yan	 cümle	 genellikle	 yanlış	
çevrilmektedir.	 Bu	 soruda	 verilen	 zarf	 cümlesi	
olan	“Even when we are not moving”	ifadesinin	
Türkçe	dengi	olan	“hareket etmediğimizde bile” 
ifadesi	 yalnızca	 A	 seçeneğinde	 doğru	 olarak	
verilmiştir.

– even when we are not moving:
hareket	etmediğimizde	bile 

– our muscles are in a state of partial 
contraction:
kaslarımız	kısmî	bir	kasılma	durumunda	olur

– known as “muscle tone”:
“kas	tonüsü”	olarak	bilinen
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5. Yanıt: E

	 Soru	kökünde	verilen	ana	cümlenin	özne	+	yüklemi	
“Brain activity can be studied”	ifadesidir	ve	bu	
ifade	 yalnızca	 E	 seçeneğinde	 “beyin faaliyeti 
……… tetkik edilebilir”	 şeklinde	 doğru	 olarak	
çevrilmiştir.

– brain activity can be studied:
beyin	faaliyeti	…	tetkik	edilebilir

– by measuring and recording the “brain 
waves”:
“beyin	dalgaları”nı	ölçerek	ve	kaydederek

– given off by various parts of the brain:
beynin	çeşitli	bölümleri	tarafından yayılan

– when they are active:
faal	oldukları	zaman

6. Yanıt: C

	 Bu	tür	çeviri	sorularında	bazen	tek	kelimenin	doğru	
çevrilip	çevrilmediği	test	edilebilir.	Örneğin	bu	soru	
kökünde	verilen	“since”	bağlacının	Türkçe	dengi	
yalnızca	 C	 seçeneğinde	 “için”	 şeklinde	 doğru	
olarak	çevrilmiştir.	Diğer	seçeneklerde	bu	bağlaç	
doğru	olarak	çevrilmemiştir.

– since salts are lost from the body daily:
tuzlar,	 her	 gün	 vücuttan	 ter,	 idrar	 ve	 dışkı	
yoluyla

– through sweat, urine and feces:
kaybedildiği	için	

– they must be replaced by dietary intake:
besin	alımı	ile	telafi	edilmelidir
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7. Yanıt: A

	 Soruda	 verilen	 bölümdeki	 “and”	 bağlacı	 ile	
birleştirilmiş	 iki	 bağımsız	 cümleden,	 birinci	
cümlenin	 yüklemi	 olan	 “was conducted” 
ifadesinin	 Türkçe	 karşılığı	 “yürütülüyordu” 
olur.	 İkinci	 cümlenin	 yüklemi	 olan	 “was to 
become”	 ifadesinin	 karşılığı	 ise	 “olmaktı”	 olur.	
Bu	 açıklamalara	 göre	 doğru	 yanıt	 A	 seçeneği	
olacaktır.	 E	 seçeneğinde	 ilk	 fiil	 doğru	 çevrilmiş	
olsa	 da,	 ikinci	 cümlenin	 yüklemi	 (mümkündü) 
farklıdır.	 Cümlenin	 öznesi	 olan	 “Education in 
the Middle Ages”	 ifadesi	 de	 yine	 yalnızca	 A	
seçeneğinde	 “Ortaçağda eğitim” olarak	 doğru	
bir	şekilde	karşılık	bulmuştur.	

– education in the Middle Ages:
Ortaçağda	eğitim

– was conducted in Latin:
Latince	yürütülüyordu	

– and the main goal:
ve	…	başlıca	amacı

– for receiving an education:
eğitim	almanın

– was to become a cleric:
rahip	olmaktı

8. Yanıt: D

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 yüklemi	 bir	 isim	 fiil	
niteliğindeki	 “is development”	 olduğuna	 göre,	
bu	 yüklemin	 doğru	 çevirisi	 “kalkınmadır” 
olacaktır.	 Bu	 karşılığa	 D	 ve	 E	 seçeneklerinde	
rastlıyoruz.	 Cümlenin	 öznesi	 olan	 “sustainable 
development”	 ise	 yalnızca	 D	 seçeneğinde	
“sürdürelebilir kalkınma” olarak	verilmiştir.

– sustainable development:
sürdürülebilir	kalkınma

– is development:
kalkınmadır

– that meets the needs of the present:
bugünün	ihtiyaçlarını	….	karşılayan

– without endangering:
tehlikeye	sokmadan

– the ability of future generations:
gelecek	kuşakların	….	gücünü

– to meet their own needs:
kendi	ihtiyaçlarını	karşılama


