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1. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ana	 cümlenin	 özne	 +	
yüklem	 +	 nesnesi “people …… may benefit 
from calcium supplements” ifadesidir	 ve	
bu	 ifade	 yalnızca	 B seçeneğinde “insanlar … 
kalsiyum desteğinden yararlanabilirler” şeklinde	
doğru	olarak	çevrilmiştir.

– people:
insanlar

– who do not consume milk products or:
süt	ürünleri	ya	da	kalsiyum	bakımından	zengin	
diğer	besinleri

– other calcium-rich foods:
tüketmeyen 

– that provide even half of the:
tavsiye	edilen	kalsiyum	miktarının	yarısını	bile	
karşılayacak

– recommended calcium amount:
miktarda

– may benefit from calcium supplements:
kalsiyum	desteğinden	yararlanabilirler	

2. Yanıt: E

	 Soru	kökünde	verilen	yan	cümle	(if a person has 
a family history of a certain disease)	bir	koşul	
cümleciğidir.	Bu	koşul	cümleciğinin	doğru	çevirisi	
yalnızca	 E	 seçeneğinde	 verilmiştir:	 “Kişinin 
belirli bir hastalıkla ilgili aile öyküsü varsa …”

– if a person has a family history of a certain 
disease:
kişinin	 belirli	 bir	 hastalıkla	 ilgili	 aile	 öyküsü	
varsa 

– it is a powerful indicator:
bu,	güçlü	bir	göstergesidir

– of his/her tendency:
onun	eğiliminin 

– to contract that disease:
o	hastalığa	yakalanma 
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3. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 yüklemi	 olan	
“have a clever way”	 ifadesinin	Türkçe	 karşılığı	
yalnızca	 C	 seçeneğinde	 geçen“zekice bir 
yöntemi vardır”	ifadesidir.

– whales have a clever way of distinguishing 
their own sounds from other sounds:
balinaların,	 kendi	 seslerini	 diğer	 seslerden	
ayırmada	zekice	bir	yöntemi	vardır

– in order to navigate and locate their prey:
yollarını	 bulabilmek	 ve	 avlarının	 yerini	
belirleyebilmek	için

4. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 yüklemi	 olan	
“has been raging” ifadesinin	 Türkçe	 karşılığı	
yalnızca	A	seçeneğinde	geçen	“şiddetle devam 
etmektedir”	ifadesidir.

– debate has been raging:
tartışma	.......	şiddetle	devam	etmektedir. 

– for years:
yıllardan	beri

– among the experts:
uzmanlar	arasında 

– over just how risky radon really is:
radonun	 …...	 gerçekten	 ne	 denli	 tehlikeli	
olduğuna	ilişkin
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5. Yanıt: A

	 Soru	kökünde	verilen	cümle	iki	yüklemi	olan	basit	
bir	 cümledir	 ve	 bu	 iki	 yüklemin	 (…	 is a striking 
feature and is used to form)	 doğru	 çevirileri	 A	
seçeneğinde	 verilmiştir: “çarpıcı bir özelliktir” 
ve “……. için kullanılır”.

– in Muslim architecture:
İslam	Mimarisi’nde

– the dome:
kubbe

– is a striking feature:
çarpıcı	bir	özelliktir

– and is used:
kullanılır

– to form a contrast:
tezat	oluşturmak	için

– with the graceful minarets:
zarif	minareleriyle

6. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 yüklemi	 “is 
expected”	 ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 E	
seçeneğinde	 “beklenmektedir”	 şeklinde	 doğru	
olarak	çevrilmiştir.

– population growth in both China and India:
gerek	Çin	gerek	Hindistan’daki	nüfus	artışının

– in the next five years:
gelecek	beş	yılda

– is expected:
beklenmektedir

– by the World Bank:
Dünya	Bankası’nca

– to be under two per cent:
yüzde	ikinin	altında	olması
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7. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 yüklemi	 “was 
based”	 ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 C	
seçeneğinde	 “dayanıyordu” şeklinde	 doğru	
olarak	çevrilmiştir.

– the plots of classical Greek tragedies:
Klasik	Yunan	tragedyalarının	konuları

– were based:
dayanıyordu

– on legends:
efsanelere

– with which the audiences of the time were 
more or less familiar:
dönemin	 seyircilerinin	 az	 çok	 aşina	 olduğu	
efsanelere	

8. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 yüklemi	 “has 
been an enormous boost”	ifadesidir	ve	bu	ifade	
yalnızca	 B	 seçeneğinde	 “muazzam bir destek 
olmuştur”	şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.
– a successful transition by Russia:

Rusya’nın	....	başarılı	geçişi

– from a communist monopoly on power to 
political pluralism:
...	 komünist	 bir	 iktidar	 tekelinden	 siyasi	
çoğulculuğa	

– has been an enormous boost:
muazzam	bir	destek	olmuştur

– to the stability of the new democracies 
throughout Eastern Europe:
tüm	 Doğu	 Avrupa’daki	 yeni	 demokrasilerin	
istikrarı	için	


