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1. Yanıt: A

	 Çeviri	sorularında	her	zaman	olduğu	gibi	öncelikle	
özne–yüklem	 ikilisini	 sorgulayarak	 işe	 başlamak	
doğru	 olur.	 Soru	 kökünde	 verilen	 ana	 cümlenin	
özne	+	yüklemi	“Malta sought to guarantee …” 
ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 A	 seçeneğinde	
“Malta, … güvence altına almaya çalışmıştır” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– in 1979:
1979’da

– when its alliance with Great Britain ended:
İngiltere	ile	ittifakının	sona	erdiği

– Malta sought to guarantee:
Malta,	…	güvence	altına	almaya	çalışmıştır

– its neutrality:
tarafsızlığını

– through agreements:
antlaşmalar	yaparak

– with other countries:
başka	ülkelerle	

2. Yanıt: D

	 Soru	kökünde	verilen	ana	cümlenin	özne	+	yüklem	
+	 nesnesi	 “the US lifted its trade embargo” 
ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 D	 seçeneğinde	
“ABD… ticaret ablukasını kaldırmıştır” şeklinde	
doğru	olarak	çevrilmiştir.	

– in February 1994:
Şubat	1994’te

– the US lifted its trade embargo:
ABD	…	ticaret	ablukasını	kaldırmıştır

– on Vietnam:
Vietnam	üzerinde

– which had been in place:
uygulamış	olduğu

– since it entered the war:
savaşa	girdiğinden	beri

Deneme - 8



www.pelikanyayinevi.com.tr

4x4 YDS

Deneme - 8
TRANSLATION ENGLISH to TURKISH

3. Yanıt: A

	 Bazı	çeviri	sorularında	kullanılan	bağlaç	tek	başına	
doğru	yanıtı	bulmak	için	yeterli	olabilir.	Örneğin	bu	
sorudaki	 “but”	 bağlacı	 yalnızca	 A	 seçeneğinde	
“ancak”	şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.	Diğer	
seçeneklerin	hiçbirinde	“but” bağlacının	karşılığı	
olmadığından	doğru	yanıt	olamaz.	

– in Egypt:
Mısır’da

– a number of oil deposits:
birçok	petrol	yatakları

– have been discovered:
keşfedilmiştir

– in recent years:
son	yıllarda	

– but:
ancak

– it is unlikely:
muhtemel	değildir

– that oil will play a major role in the country’s 
economy:
petrolün,	 ülke	 ekonomisinde	 önemli	 bir	 rol	
oynaması

– in the near future:
yakın	gelecekte

4. Yanıt: E

	 Bu	 soruda	 cümlenin	 yan	 cümlesi	 durumundaki	
zarf	 cümleciğinin	 (until it proclaimed its 
independence on 28 November 1912)	karşılığını	
sorgulayabiliriz.	 Soru	 kökünde	 verilen	 zarf	 yan	
cümleciği	 durumundaki	 “until it proclaimed 
its independence on 28 November 1912…” 
ifadesinin	doğru	çevirisi	 yalnızca	E	seçeneğinde	
“… 28 Kasım 1912’de bağımsızlığını ilân edinceye 
kadar” şeklinde	verilmiştir.

– Albania:
Arnavutluk

– remained:
kalmıştır
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– under Turkish rule:
Türk	yönetiminde

– for more than four hundred years:
dört	yüz	yıldan	fazla

– until it proclaimed:
ilân	edinceye	kadar

– its independence:
bağımsızlığını

– on 28 November 1912:
28	Kasım	1912’de

5. Yanıt: D

	 Ara	sırada	da	olsa	bazı	çeviri	sorularında	tek	bir	
sözcük	 doğru	 yanıtı	 bulmak	 için	 yeterli	 olabilir.	
Örneğin	bu	sorudaki	“particularly”	zarf	sözcüğü	
yalnızca	 D	 seçeneğinde	 “özellikle”	 şeklinde	
doğru	 olarak	 çevrilmiştir.	 Diğer	 seçeneklerin	
hiçbirisi	 “particularly” sözcüğünün	 karşılığı	
olmadığından	bu	seçenekler	doğru	olamaz.

– the lungs:
akciğerler

– are … prone:
yatkındır

– particularly:
özellikle

– to allergic reactions:
alerjik	reaksiyonlara

– because:
çünkü

– they are exposed to
açıktırlar

– large quantities of airborne antigens:
hava	ile	taşınan	büyük	miktardaki	antijenlere	

– including dusts, pollens, and chemicals:
toz,	polen	ve	kimyasallar	dahil
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6. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 yüklemi	 “can 
result from”	 fiilidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 A	
seçeneğinde	 “… kaynaklanabilir”	 şeklinde	 doğru	
olarak	çevrilmiştir.

– undernutrition:
yetersiz	beslenme

– a deficiency of essential nutrients:
temel	besin	eksikliği	olan

– can result from:
kaynaklanabilir

– inadequate intake:
yeterli	gıda	alınmamasından	

– because of:
dolayı

– poor diet:
az	beslenmeden

– or poor absorption from the intestine:
veya	bağırsaktaki	az	emilimden

7. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 yüklemi	 “is 
whether”	 isim	 fiilidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 B	
seçeneğinde	“…olup olmadığıdır”	şeklinde	doğru	
olarak	çevrilmiştir.

– the issue under debate today:
bugün	tartışılan	konu

– is whether:
olup	olmadığıdır	

– for all its flaws:
tüm	kusurlarına	rağmen	

– capitalism:
kapitalizmin	

– is the best economic system:
en	iyi	iktisadi	sistem	

– man has yet invented:
insanın	şimdiye	kadar	icat	ettiği	
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8. Yanıt: C

	 Soru	kökünde	verilen	cümlede	geçen	 “… needs 
to keep talking … ”	 ifadesinin	 Türkçe	 dengi	
yalnızca	C	 seçeneğinde	 “konuşmayı sürdürmesi 
gerekmektedir”	şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– the West:
Batı’nın

– needs to keep talking:
konuşmayı	sürdürmesi	gerekmektedir

– to Russia:
Rusya

– about many things:
ile	pek	çok	konu	üzerinde	

– notably:
özellikle

– about efforts:
çabaları	üzerinde	

– to prevent from:
engelleme

– Iran:
İran’ın

– acquiring nuclear weapons:
nükleer	silahlar	edinmesini	


