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1. Yanıt: A

	 Soru	kökünde	verilen	“yüksek rakım ve verimli 
topraklar sayesinde gelişen kahve üretimi 
nedeniyle” ifadesinin	 İngilizce	 dengi	 yalnızca	
A	seçeneğinde	 “due to the production of coffee, 
which developed thanks to the high altitude and 
fertile soil”	şeklinde	doğru	olarak	verilmiştir.

– 1700’lerde küçük bir kasaba olarak 
kurulmuş olan Sao Paulo:
founded	 as	 a	 small	 town	 in	 the	 1700s,	 Sao	
Paulo 

– yüksek rakım ve verimli topraklar:
due	 to	 the	 production	 of	 coffee,	 which	
developed	thanks	to	

– sayesinde gelişen kahve üretimi nedeniyle:
the	high	altitude	and	fertile	soil

– hızla büyümüştür:
grew	rapidly 

2. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “her biri farklı öykü 
anlatan kadın portreleri” ifadesinin	 İngilizce	
dengi	 yalnızca	C	seçeneğinde	“his portraits of 
women, each telling a different story” şeklinde	
doğru	olarak	verilmiştir.

– her biri farklı öykü anlatan:
each	telling	a	different	story

– kadın portreleri ile tanınan Nuri İyem:
Nuri	 İyem,	 who	 is	 known	 for	 his	 portraits	 of	
women

– Türkiye’nin olağanüstü yetenekli 
ressamlarından birisidir:
is	 one	 of	 Turkey’s	 extraordinarily	 talented	
painters
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3. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 yüklemi	 olan	
“… önemli olabilir”	 ifadesinin	 İngilizce	 dengi	
yalnızca	 B	 seçeneğinde	 “may be important” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– kalp hastalıklarına:
heart	disease

– ve çeşitli hastalıklara:
and	a	variety	of	other	diseases 

– yol açan:
which	contributes	to

– kronik yangıyı anlamak:
understanding	chronic	inflammation 

– kanserin bilinmeyen nedenlerini 
tanımlamak için:
in	identifying	the	unknown	causes	of	cancer

– önemli olabilir:
may	be	important

4. Yanıt: E

	 Soru	kökünde	verilen	ana	cümlenin	özne	+	yüklem	
+	 nesnesi	 “Sir William Osler ……… sorunlar 
üzerine görüşlerini açıklamaktadır” ifadesidir	
ve	bu	ifade	yalnızca	E	seçeneğinde	“Sir William 
Osler points out his views on the problems” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– kitabında:
in	his	book	

– hastalıkların tedavisinde:
in	the	treatment	of	disease	

– hasta farklılıklarının neden olduğu:
posed	by	the	variability	of	patients

– sorunlar üzerine:
on	the	problems

– görüşlerini:
his	views

– açıklamaktadır:
points	out
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5. Yanıt: A

	 Soru	kökünde	verilen	ana	cümlenin	özne	+	yüklem	
+	nesnesi	 “Paul Cézanne, çağının en yenilikçi 
ressamıydı”	 ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 A	
seçeneğinde	 “Paul Cézanne ... was the most 
revolutionary painter of his age” şeklinde	doğru	
olarak	çevrilmiştir.

– olağanüstü bir yaratıcılığa sahip olan:
who	had	extraordinary	creativity

– Paul Cézanne:
Paul	Cézanne

– çağının en yenilikçi ressamıydı:
was	the	most	revolutionary	painter	of	his	age

6. Yanıt: C

	 Soru	kökünde	verilen	ana	cümlenin	özne	+	yüklem	
+	nesnesi	“yaylı çalgılar dörtlüsü ……… kabul 
edilmektedir”	 ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	
C	 seçeneğinde	 “The string quartet …… is 
considered” şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– iki keman, bir viyola ve bir çellodan oluşan:
which	 consists	 of	 two	 violins,	 one	 viola	 and	
one	cello

– yaylı çalgılar dörtlüsü:
the	string	quartet

– çoğu kimse tarafından:
by	many

– en doyurucu oda müziği biçimi olarak:
to	 be	 the	 most	 satisfying	 form	 of	 chamber	
music

– kabul edilmektedir:
is	considered
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7. Yanıt: E

	 Soru	kökünde	verilen	“ilk insanlar …… beslenme 
ihtiyaçlarını sebze ve meyve gibi gıdaları 
tüketerek karşılamışlardır”	 ifadesinin	 İngilizce	
dengi	 yalnızca	 E	 seçeneğinde	 “early human 
beings met their dietary needs by consuming 
foods such as vegetables and fruits”	şeklinde	
doğru	olarak	çevrilmiştir.

– ilk insanlar:
early	human	beings 

– ateşi keşfedip pişirmeyi öğreninceye kadar:
until	the	time	they	discovered	fire	and	learned	
cooking 

– beslenme ihtiyaçlarını:
their	dietary	needs 

– sebze ve meyve gibi gıdaları tüketerek:
by	consuming	 foods	such	as	vegetables	and	
fruits 

– karşılamışlardır:
met

8. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklem	
+	 nesnesi	 “Çiklet, ... George Bates tarafından 
1635’te icat edilmiştir”	 ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	
yalnızca	 C	 seçeneğinde	 “Chewing gum was 
invented in 1635 by George Bates”	 şeklinde	
doğru	olarak	çevrilmiştir.

– çiklet:
chewing	gum 

– Kral Charles I’in hekimlerinden biri olan:
who	was	one	of	the	physicians	of	King	Charles	
I 

– George Bates tarafından:
by	George	Bates 

– 1635’te icat edilmiştir:
was	invented	in	1635


