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1. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlede	 geçen	 “… can 
help ……. by offering … ”	 ifadesinin	 Türkçe	
dengi	 yalnızca	 B	 seçeneğinde	 “sunarak yardım 
edebilir”	şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– the European Union:
Avrupa	Birliği

– can help:
yardım	edebilir

– underdeveloped countries:
az	gelişmiş	ülkelere

– especially those in Africa:
özellikle	Afrika’dakilere	

– by offering:
sunarak	

– financial aid:
mali	yardım

– more open trade arrangements:
daha	açık	ticaret	düzenlemeleri	

– and easier visa conditions
ve	daha	kolay	vize	koşulları

2. Yanıt: B

	 Çeviri	 sorularını	 yanıtlarken	 bazen	 bir	 ifadenin	
dengi	yalnızca	belirli	bir	seçenekte	verilmiş	olabilir.	
Bu	soruya	bu	mantıkla	çözümlersek	soru	kökünde	
verilen	 “Despite the rapid industrialization of 
countries such as China and India”	 ifadesinin	
Türkçe	 denginin	 yalnızca	 B	 seçeneğinde	
“Hindistan gibi ülkelerin hızlı sanayileşmelerine 
rağmen”	verildiği	görülecektir.

– despite the rapid industrialization of 
countries such as China and India:
Çin	 ve	 Hindistan	 gibi	 ülkelerin	 hızlı	
sanayileşmelerine	rağmen	

– climate change:
iklim	değişikliği

– is neither any one country’s fault:
ne	herhangi	tek	bir	ülkenin	hatasıdır

– nor any one country’s responsibility:
ne	de	herhangi	tek	bir	ülkenin	sorumluluğudur
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3. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“America’s conventional military superiority 
has pushed”	 ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	
A	 seçeneğinde	 “Amerika’nın klasik askerî 
üstünlüğü … itmiştir”	 şeklinde	 doğru	 olarak	
çevrilmiştir.

– America’s conventional military superiority:
Amerika’nın	klasik	askerî	üstünlüğü

– has pushed its:
itmiştir

– enemies:
düşmanlarını	

– inevitably towards insurgency:
kaçınılmaz	olarak	ayaklanmaya	

– to achieve their objectives:
amaçlarını	gerçekleştirmek	için

4. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 bloğu	
“Deprived of the moderating effects of the 
oceans, much of Central Asia” ifadesidir	 ve	
bu	ifade	yalnızca	D	seçeneğinde	“Okyanusların 
yumuşatıcı etkilerinden yoksun olan Orta 
Asya’nın büyük bölümü”	şeklinde	doğru	olarak	
çevrilmiştir.

– deprived of the moderating effects of the 
oceans:
okyanusların	 yumuşatıcı	 etkilerinden	 yoksun	
olan	

– much of Central Asia:
Orta	Asya’nın	büyük	bölümü	

– experiences:
yaşar

– bitterly cold winters:
çok	sert	soğuk	kışlar

– and boiling hot summers:
ve	son	derece	sıcak	yazlar
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5. Yanıt: E

	 Bu	 soru	 kökünde	 verilen	 “places in the world 
where one can go to dive and see very little 
indication of human impact”	 ifadesinin	Türkçe	
dengi	 yalnızca	 E	 seçeneğinde	 “dalış yapmak 
için gidilebilecek ve insan etkisinin çok az 
belirtisi görülebilecek yerler”	olarak	verilmiştir.
– there are:

mevcuttur

– still:
hâlâ	

– places in the world:
dünyada,	yerler	

– where one can go to dive:
dalış	yapmak	için	gidilebilecek

– and see very little indication of human 
impact:
ve	insan	etkisinin	çok	az	belirtisi	görülebilecek

6. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 öznesi	 “The 
Democratic Republic of Congo’s government” 
ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 C	 seçeneğinde	
“Demokratik Kongo Cumhuriyeti hükümeti” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.	

– The Democratic Republic of Congo’s 
government:
Demokratik	Kongo	Cumhuriyeti	hükümeti

– set up:
kurmuştur

– a special commission:
özel	bir	komisyon

– last week:
geçen	hafta

– to review at least 60 mining contracts:
en	 az	 60	 madencilik	 sözleşmesini	 gözden	
geçirmek	için

– signed in the last ten years:
son	on	yılda	imzalanmış	olan
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7. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlede	 geçen	 “… 
according to mathematical laws”	 ifadesinin	
Türkçe	 dengi	 yalnızca	 E	 seçeneğinde	
“matematik yasalarına göre”	 şeklinde	 doğru	
olarak	çevrilmiştir.

– Kepler believed:
Kepler	…	inanıyordu	

– that everything in creation:
yaratılmış	olan	her	şeyin

– from human souls to the orbits of the 
planets:
insan	 ruhundan	 gezegenlerin	 yörüngelerine	
kadar	

– had been created:
yaratılmış	olduğuna

– according to mathematical laws:
matematik	yasalarına	göre	

8. Yanıt: D

	 Soru	kökünde	verilen	ana	cümlenin	özne	+	yüklemi	
+	 nesnesi	 “Renaissance humanism played 
some role …”	 ifadesidir	 ve	bu	 ifade	yalnızca	D	
seçeneğinde	“Rönesans hümanizması biraz rol 
oynamıştır”	şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– Renaissance humanism:
Rönesans	hümanizması

– played some role:
biraz	rol	oynamıştır	

– in the growing fascination
giderek	artan	hayranlıkta

– with the intricate mechanisms:
karmaşık	mekanizmalara	ilişkin	

– at work in the universe:
evrende	işleyen	


