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1. Yanıt: D

	 Bu	soruda	verilen	cümlede	yüklem	durumundaki	
“has estimated”	 ifadesinin	 Türkçe	 karşılığı	
“hesaplamıştır, hesap etmiştir”	olduğuna	göre,	
bu	karşılığın	yer	aldığı	tek	seçenek	olan	D	seçeneği	
doğru	yanıt	olacaktır.	Diğer	seçeneklerde	yüklem	
işlevi	 gören	 ifadelerin	 karşılıkları	 aşağıdaki	 gibi	
olurdu:

	 A)	gereksizdir:	it is not necessary …

	 B)	belirtmiştir:	stated, indicated, told that …

	 C)	gereksinim	yoktur:	there is no need to …

	 E)	kararlıdır:	is determined to …

2. Yanıt: A

	 Soruda	 verilen	 uzun	 cümle	 yapısında,	 temel	
cümlenin	 yüklemi	 olan	 “upset”	 fiili,	 bu	 cümle	
de	 geçmiş	 zaman	 çekimli	 olarak	 kullanılmıştır	
ve	 Türkçe	 karşılığı	 “canını sıktı, üzdü” olur.	
Seçenekler	 içinde	 bu	 karşılığa	 yalnızca	 A	
seçeneğinde	 rastlıyoruz.	 A	 seçeneği	 doğru	
yanıttır.	Diğer	seçeneklerdeki	yüklem	öbeklerinin	
karşılıkları	aşağıdaki	gibi	olurdu:

	 B)	telaşlandırmıştır:	agitated

	 C)	kazanmış	/	sıkıntıya	sokmuştur:	won / annoyed; 
bothered; distressed

	 D)	kazanmıştır:	won

	 E)	telaşa	kapılmıştır:	became anxious; got anxious 
/ agitated

3. Yanıt: C

	 Bu	 soruda	 verilen	 cümlenin	 yüklemi	 olan	 “is 
engaged in” (be engaged in) ifadesinin	
Türkçe	 karşılığı	 “ilgileniyor, meşgul oluyor” 
olur.	 Bu	 karşılığa	 seçenekler	 içinde	 yalnızca	
C	 seçeneğinde	 rastlıyoruz.	 Bu	 seçenek	 doğru	
yanıttır.	Diğer	seçeneklerdeki	yüklem	öbeklerinin	
karşılıkları	aşağıdaki	gibi	olurdu:

	 A)	izin	veriyor:	permits; allows

	 B)	ilgileniyor:	is interested in

	 D)	düzenliyor:	arranges; organizes / is arranging; 
is organizing

	 E)	ilgilidir:	is related with; is related to
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4. Yanıt: B

	 Soru	kökünde	verilen	cümlenin	özne	+	yüklemi	“a 
person’s health history may reveal …”	 ifadesidir	
ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 B	 seçeneğinde	 “Kişinin 
sağlık öyküsü, …. açığa çıkarabilir …” şeklinde	
doğru	olarak	çevrilmiştir.	

–  a person’s health history:
kişinin sağlık öyküsü

– may reveal:
açığa çıkarabilir

–  a disease:
bir hastalığı

–  that interferes with the body’s use of 
nutrient:
bedenin besinlerden yararlanmasını 
engelleyen 

–  or that affects the person’s eating habits:
veya kişinin yemek yeme alışkanlıklarını 
etkileyen

5. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ana	 cümle	 “… they were 
thought to be plants …”	 ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	
yalnızca	C	seçeneğinde	“… onların bitki olduğu 
sanılıyordu”	şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

–  as we learn from the works of many 
biologists in the past:
geçmişteki pek çok biyologun eserlerinden 
öğrendiğimiz kadarıyla 

–  since sponges did not move from one place 
to another:
süngerler bir yerden bir yere hareket etmediği 
için 

–  they were thought to be plants:
onların bitki olduğu sanılıyordu
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6. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ana	 cümlenin	 yüklemi	 +	
nesnesi	 “… had a great impact …”	 ifadesidir	 ve	
bu	 ifade	yalnızca	A	seçeneğinde	“… büyük bir 
etkisi oldu”	şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– James Joyce:
James Joyce

–  whom Samuel Beckett knew in Paris in the 
1920s:
Samuel Beckett’in 1920’lerde Paris’te tanıdığı 

–  had a great impact:
büyük bir etkisi oldu

–  on Beckett’s thinking:
Beckett’in düşünceleri üzerinde

–  regarding the art of writing
yazma sanatıyla ilgili

7. Yanıt: E

	 Soru	kökünde	verilen	“… and on June 20, 1919, 
was recognized as an independent state by the 
Treaty of Versailles”	 ifadesinin	 doğru	 çevirisi	
yalnızca	 E	 seçeneğinde	 geçen	 “… 11 Kasım 
1918’de bağımsızlığını ilân etmiş ve Versailles 
Antlaşması’yla 20 Haziran 1919’da bağımsız 
bir devlet olarak tanınmıştır”	ifadesidir.	

–  overrun by the Austro–German armies in 
World War I:
Avusturya–Alman	 ordularınca	 I.	 Dünya	
Savaşı’nda	işgal	edilmiş	olan	

–  Poland declared its independence on 
November 11, 1918:
Polonya, 11 Kasım 1918’de bağımsızlığını ilân 
etmiş 

–  and on June 20, 1919, was recognized 
as an independent state by the Treaty of 
Versailles:
ve Versailles Antlaşması’yla 20Haziran 
1919’da bağımsız bir devlet olarak tanınmıştır
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8. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“New Zealand was the first country”	 ifadesidir	
ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 C	 seçeneğinde	 “Yeni 
Zelanda …..… ilk ülkeydi”	 şeklinde	doğru	olarak	
çevrilmiştir.

– New Zealand:
Yeni	Zelanda

– was the first country:
ilk	ülkeydi

– in the world:
dünyada

– to give:
veren	

– women:
kadınlara	

– in 1893:
1893’te

– the right to vote:
seçme	hakkı


