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1. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ana	 cümlenin	 öznesi	
“twentieth-century experience”	ifadesidir	ve	bu	
ifade	 yalnızca	 C	 seçeneğinde	 “yirminci yüzyıl 
tecrübesi”	olarak	çevrilmiştir.	
– twentieth-century experience:

yirminci	yüzyıl	tecrübesi

– frequently shows that:
sıklıkla	göstermiştir	ki

– democracies don’t attack each other:
demokrasiler	birbirlerine	saldırmazlar

– and that nations that respect their citizens’ 
rights also respect their:
ve	 kendi	 vatandaşlarının	 haklarına	 saygı	
gösteren	uluslar	

– neighbors’ rights:
komşularının	da	haklarına	saygı	gösterirler

2. Yanıt: B

	 Bir	koşul	cümlesinin	verildiği	bu	soruda	önce	temel	
cümlenin	yüklemi	ile	değerlendirmeye	başlayalım:	
Temel	 cümlenin	 yüklemi	 ve	 yüklemi	 niteleyen	
zarfı	 olan	 “would probably perish” ifadesinin	
Türkçe	 karşılığı	 “belki	 de	 /	 muhtemelen	 yok	
olurdu”	 olacağına	 göre,	 B	 seçeneği	 doğru	 yanıt	
olacaktır.	 A	 seçeneğinin	 yüklemi	 (kaçınılmaz 
olacaktı = would be inevitable)	 doğru	 değildir.	
C	 seçeneğinde	 de	 aynı	 sorun	 vardır:	 (yok 
olmasına yol açabilir = may cause to perish).	
D	 seçeneğinin	 yüklemi	 durumundaki	“yok olma 
olasılığını doğurabilir”	 ifadesinin	 karşılığı	 soru	
cümlesinde	 “may give rise to the possibility 
of getting perished”	olabilirdi.	E	seçeneğindeki	
yüklemin	zamanı	yanlıştır:	“yok olup gidecek = 
will perish.”
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3. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 ortak	 özneli	 iki	 yüklem	 verilmiştir.	
Bu	 iki	 yüklemden	 ilki	 “must emphasize”	 ve	
ikincisi	de	“not exaggerate”	ifadeleridir	ve	doğru	
bir	 şekilde	 çevirisi	 sırasıyla	 “vurgulamalı”	 ve	
“abartmamalıdır” şeklinde	yalnızca	C	seçeneğinde	
verilmiştir.

– health information on product packages:
ürün	paketlerinin	üzerindeki	sağlık	bilgileri

– must emphasize the importance of the total 
diet:
diyetin	tümünün	önemini	vurgulamalı

– and not exaggerate:
ve	abartmamalıdır

– the role of a particular food in disease 
prevention:
belirli	bir	gıdanın	hastalık	önlemedeki	rolünü 

4. Yanıt: A

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 isim	 fiil	 durumundaki	
yüklem	öbeği	olan	“are vast structures of stone 
or brick”	 ifadesinin	 Türkçe	 karşılığı	 “büyük 
taş veya tuğla yapılardır”	 şeklinde	 yalnızca	 A	
seçeneğinde	 karşılık	 bulmuştur.	 Dolayısıyla	 A	
seçeneği	 doğru	 yanıttır.	 Diğer	 seçeneklerdeki	
yüklem	öbekleri	ve	anlamları:

– çok büyük taş veya tuğla eserlerdir:
are	very	big	stone	or	brick	works	of	art

– Nil’in batı tarafında yer alır:
are	located	to	the	west	of	Nile

– yer altı girişleri ve esrarengiz geçişler 
içerir:
include	underground	entrances	and	mysterious	
passages

– ... esrarengiz geçitlerden meydana 
gelmiştir:
are	made	up	of	mysterious	passages
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5. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“the percentage of twin births in the US has 
nearly doubled …”	ifadesidir	ve	bu	ifade	yalnızca	
D	 seçeneğinde	 “ABD’de ikiz doğum oranı 
hemen hemen ikiye katlandı ………”	 şeklinde	
doğru	olarak	çevrilmiştir.

– owing to infertility treatments:
Kısırlık	tedavilerinden	dolayı

– the percentage of twin births in the US:
ABD’de	ikiz	doğum	oranı

– has nearly doubled:
hemen	hemen	ikiye	katlandı

– in the past 20 years:
son	20	yılda 

6. Yanıt: A

 “But”	 bağlacı	 kullanılarak	 birleştirilen	 sıralı	 iki	
cümleden	oluşan	soru	kökünde	iki	yüklem	vardır.	
Bu	 iki	 yüklemden	 ilki	 “was used”	 ve	 ikincisi	 de	
“was difficult”	 ifadeleridir	 ve	 doğru	 bir	 şekilde	
çevirisi	 sırasıyla	 “kullanılmıştır”	 ve	 “zordu” 
şeklinde	yalnızca	A	seçeneğinde	verilmiştir.

– alcohol was used for centuries as an 
anesthetic:
alkol	 yüzyıllar	 boyunca	 anestetik	 olarak	
kullanılmıştır

– but it was difficult to determine the correct 
dosage:
ancak	doğru	dozu	belirlemek	zordu

– because doctors could never be sure how 
much would be fatal:
çünkü	 doktorlar	 ne	 kadarının	 öldürücü	
olacağından	asla	emin	olamıyorlardı
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7. Yanıt: E

	 Soru	kökündeki	İngilizce	cümlede	yüklem	+	nesne	
öbeğini	 oluşturan	 “attracted great interest” 
ifadesinin	Türkçe	karşılığı	“büyük ilgi çekmiştir” 
olur.	Bu	karşılık	yalnızca	E	seçeneğinde	bu	şekilde	
verildiğinden	 E	 seçeneği	 doğru	 yanıttır.	 Diğer	
seçeneklerdeki	yüklem	öbekleri	ve	anlamları:

– büyük ilgi görmüştür:
has	met	with	great	interest

– herkesin dikkatini çekmiştir:
has	attracted	everyone’s	attention

– herkesin ilgisini çekmiştir:
has	attracted	everyone’s	interest

– büyük dikkat çekmiştir:
has	attracted	great	attention

8. Yanıt: D

	 Sorudaki	 cümlede	 yüklem	 durumunda	 bir	 isim	
fiil	 öbeği	 vardır:	 “is an ancient continent”	 Bu	
ifadenin	 Türkçe	 çevirisindeki	 karşılığı	 “eski 
bir kıtadır”	 olacağından,	 bu	 ifadenin	 yüklem	
konumunda	yer	almadığı	A,	C	ve	E	seçeneklerini	
eleyebiliriz.	 İkinci	olarak	yan	cümle	durumundaki	
sıfat	 cümleciğinin	 yüklem	 öbeği	 olan	 “that has 
been unchanged”	 ifadesine	 bakacak	 olursak,	
bu	 ifadenin	 Türkçe	 karşılığı	 “değişmemiş” 
olacağından	 D	 seçeneği	 doğru	 olacaktır.	 B	
seçeneğinde	aynı	fiil	edilgen	durumda	değil,	etken	
(active voice)	 durumda	 (değiştiremediği = that 
couldn’t change)	verildiğinden	yanlıştır.	


