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1. Yanıt: E

	 Çeviri	 sorularında	bazen	de	 cümlenin	 yer	 ya	 da	
zaman	 zarfının	 (prepositional phrase of place 
/ time)	 doğru	 çevirisinin	 tespiti	 doğru	 yanıtı	
bulmak	 için	 yeterlidir.	 Örneğin	 bu	 soru	 kökünde	
verilen	cümlede	geçen	“in the 1970s in Britain” 
ifadesinin	 Türkçe	 dengi	 yalnızca	E	 seçeneğinde	
“1970’lerde İngiltere’de” şeklinde	 doğru	 olarak	
verilmiştir.

– in the 1970s in Britain:
1970’lerde	İngiltere’de

– it seemed:
gibi	görünüyordu 

– that union power had grown to the point:
sendika	gücü,	…	noktasına	ulaşmış

– where union leaders were amongst the 
most:
sendika	 liderlerinin	 ülkede	 en	 etkili	 siyasal	
kişiler	arasında	

– influential political figures in the country:
olma

2. Yanıt: C

	 Bazı	 çeviri	 sorularında	 işe	bağlaçları	 irdeleyerek	
başlamak	 doğru	 yanıtı	 kolayca	 bulmamızı	
sağlayabilir.	 Örneğin	 bu	 soruda,	 soru	 kökünde	
verilen	cümlede	geçen	“but”	bağlacının	İngilizce	
karşılığı	 yalnızca	 C	 seçeneğinde	 “ancak” 
şeklinde	doğru	olarak	verilmiştir.

– during World War II:
II.	Dünya	Savaşı	sırasında 

– many Britons:
pek	çok	İngiliz

– believed:
inanıyor

– that Churchill was clearly the man:
Churchill’in	kesinlikle	ülkeyi	kişi	olduğuna

– to lead the country to final victory:
nihaî	zafere	götürecek

– but:
ancak

– few expected him:
çok	azı	onun	…	umuyordu

– to go on after the war:
savaştan	sonra	devam	etmesini
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3. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“A new approach that is being tested in the 
treatment of cancer + is the possibility” 
ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 A	 seçeneğinde	
“Kanser tedavisinde denenmekte olan yeni bir 
yaklaşım + olasılığıdır”	 şeklinde	 doğru	 olarak	
çevrilmiştir.

– a new approach:
yeni	bir	yaklaşım 

– that is being tested in the treatment of 
cancer:
kanser	tedavisinde	denenmekte	olan

– is the possibility:
olasılığıdır 

– of mobilizing the immune system:
bağışıklık	sistemini	harekete	geçirme

– to attack tumour cells:
tümör	hücrelerine	saldırması	için

4. Yanıt: E

	 Soru	kökünde	verilen	ana	cümlenin	özne	+	yüklemi	
“we are proud”	ifadesidir	ve	bu	ifade	yalnızca	E	
seçeneğinde	“biz … gurur duyuyoruz”	şeklinde	
doğru	olarak	çevrilmiştir.

– we are proud:
biz	…	gurur	duyuyoruz

– to be part of a programme:
bir	programın	parçası	olmaktan

– that gives:
sağlayan	

– these:
bu

– often overlooked:
çoğu	kez	önem	verilmemiş

– but extremely talented athletes:
ancak	son	derece	yetenekli	…	atletlere

– long-overdue recognition:
çoktan	hak	ettikleri	itibarı



www.pelikanyayinevi.com.tr

4x4 YDS

Deneme - 7
TRANSLATION ENGLISH to TURKISH

5. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ana	 cümlenin	 özne	 +	
yüklemi	“many people believe”	ifadesidir	ve	bu	
ifade	yalnızca	D	seçeneğinde	“pek çok insan … 
inanır”	şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– many people believe:
pek	çok	insan	….	inanır

– that an ulcer is caused by stress or spicy 
foods
ülserin,	stres	veya	baharatlı	gıdalar	nedeniyle	
oluştuğuna

– but this is not the case:
ancak	durum	böyle	değildir

6. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“alcohol use has been implicated” ifadesidir	ve	
bu	ifade	yalnızca	C	seçeneğinde	“alkol kullanımı 
… olmuştur” şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– in addition to traffic fatalities:
trafik	ölümlerine	ek	olarak

– alcohol use has been implicated:
alkol	kullanımı	…	nedeni	olmuştur

– in many other deaths:
diğer	birçok	ölümün

– among young people:
gençler	arasında	

– including:
dahil

– drownings:
boğulmalar

– falls:
düşmeler

– suicides:
intiharlar

– and homicides
ve	cinayetler
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7. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ilk	 cümle	 konumundaki	
“People spend energy when they are physically 
active”	 ifadesinin	 Türkçe	 dengi,	 yalnızca	 A	
seçeneğinde	 “İnsanlar, bedensel olarak etkin 
olduklarında enerji harcarlar”	 şeklinde	 doğru	
olarak	verilmiştir.

– people spend energy:
insanlar,	enerji	harcarlar

– when they are physically active:
bedensel	olarak	etkin	olduklarında

– but:
ama

– also:
de,	aynı	zamanda

– they spend energy:
enerji	harcarlar

– when they are resting quietly:
sakin	bir	şekilde	dinlenirlerken

8. Yanıt: D

	 Soru	kökünde	verilen	ana	cümlenin	özne	+	yüklemi	
“The purpose of this training is to accustom” 
ifadesidir	ve	bu	ifade	yalnızca	D	seçeneğinde	“Bu 
eğitimin amacı … alıştırmaktır” şeklinde	doğru	
olarak	çevrilmiştir.	

– the purpose of this training:
bu	eğitimin	amacı

–  is to accustom:
alıştırmaktır

– the soldiers of the United Nations 
Peacekeeping Forces:
Birleşmiş	Milletler	Barış	Gücü	askerlerini

– to working in a dangerous but largely 
civilian environment:
tehlikeli	 fakat	 çoğunlukla	 sivil	 bir	 çevrede	
çalışmaya	


