
www.pelikanyayinevi.com.tr

4x4 YDS

Deneme - 10
TRANSLATION TURKISH to ENGLISH

1. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ikinci	 cümlenin	 özne	 +	
yüklemi	 “dünyadaki yağmur ormanları + yok 
edilmekte ve yakılmaktadır”	 ifadesidir	 ve	 bu	
ifade	yalnızca	B	seçeneğinde	“rainforests in the 
world + are being destroyed and burned”	şeklinde	
doğru	olarak	çevrilmiştir.

– Dünyadaki yağmur ormanları:
rainforests	in	the	world

– özellikle Amazon ve Kongo Irmağı 
havzalarında olanlar:
particularly	 those	 in	 the	 Amazon	 and	 Congo	
River	basins

– insanlık tarihinde görülmemiş bir hızla:
at	a	rate	unprecedented	in	human	history

– yok edilmekte ve yakılmaktadır:
are	being	destroyed	and	burned

2. Yanıt: E

	 Soru	kökünde	verilen	cümlenin	isim	cümleciğinde	
geçen	iki	yüklem	öbeği	olan	“zihnin çalışmasını 
geliştirebildiğini ve Alzheimer’s önlemeye 
yardımcı olabileceğini” ifadesinin	 İngilizce	
dengi	 yalnızca	 E	 seçeneğinde	 “improve mental 
functioning and help to prevent Alzheimer’s …” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– son araştırmalar:
recent	research

– kolesterol düşürücü bazı ilaçların aynı:
that	some	cholesterol-lowering	drugs	might	

– zamanda zihnin çalışmasını 
geliştirebildiğini:
also	improve	mental	functioning

– ve Alzheimer’s önlemeye yardımcı 
olabileceğini:
and	help	to	prevent	Alzheimer’s

– gösteriyor:
shows
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3. Yanıt: D

	 Soru	kökünde	verilen	cümlenin	yüklem	+	nesnesi	
“bize, jeolojik kanıtlar, özellikle fosil kayıtları 
sağlamaktadır”	 şeklinde	 bir	 isim	 öbeğinden	
oluşmaktadır.	 Bu	 ifade	 yalnızca	 D	 seçeneğinde	
“is provided to us by geological evidence, in 
particular fossil records” şeklinde	 doğru	 olarak	
çevrilmiştir.

– gezegenimizdeki yaşam tarihi hakkında 
bildiklerimizin çoğunu:
much	of	what	we	know	about	the	history	of	life	
on	our	planet 

– bize:
to	us

– jeolojik kanıtlar:
by	geological	evidence 

– özellikle fosil kayıtları:
in	particular	fossil	records

–  sağlamaktadır:
is	provided

4. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlede	 geçen	 “on üç 
bin yıl kadar önce, buzullar yavaş yavaş 
çekilirken …..”	ifadesinin	İngilizce	dengi	yalnızca	
E	 seçeneğinde	 “about thirteen thousand years 
ago, when glaciers slowly receded ……”	şeklinde	
doğru	olarak	çevrilmiştir.

– on üç bin yıl kadar önce:
about	thirteen	thousand	years	ago

– buzullar yavaş yavaş çekilirken:
when	glaciers	slowly	receded

– Akdeniz’in doğu ucunda:
at	the	eastern	end	of	the	Mediterranean	Sea

– bataklıklar, otlaklar ve evcil hayvanlardan 
oluşan:
of	marshes,	grasslands	and	domestic	animals

– yeni bir ekolojik alan:
a	new	ecological	area 

– ortaya çıkmıştır:
emerged
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5. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlede	 geçen	 “tüm 
zamanların en büyük düşünürlerinden biri 
kabul edilen Einstein …”	 ifadesinin	 İngilizce	
dengi	yalnızca	E	seçeneğinde	“recognized as one 
of the greatest intellects of all time, Einstein …” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– tüm zamanların en büyük düşünürlerinden 
biri kabul edilen:
recognized	as	one	of	the	greatest	intellects	of	
all	time 

– Einstein:
Einstein 

– yirminci yüzyılın başlarında:
early	in	the	twentieth	century 

– bizzat geleneksel fiziğin temellerini 
sorgulamaya başlamıştır:
began	 to	 question	 the	 very	 foundations	 of	
traditional	physics 

6. Yanıt: B

	 Soru	kökünde	verilen	cümlenin	öznesi	“tüm AB 
devletleri, Ekonomi ve Para Birliği’nin parçası 
olmalarına rağmen”	 ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	
yalnızca	 B	 seçeneğinde	 “although all EU states 
are part of the Economic and Monetary Union” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– tüm AB devletleri:
all	EU	states

– Ekonomi ve Para Birliği’nin parçası 
olmalarına rağmen:
although	……	 are	 part	 of	 the	 Economic	 and	
Monetary	Union 

– AB ülkelerinin tümü:
not	all	EU	countries

– Avro bölgesinin parçası değildir:
are	part	of	the	euro	area
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7. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“çoğu bilim insanı önemini kavramamıştır” 
ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 A	 seçeneğinde	
“most scientists have underestimated” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– çoğu bilim insanı:
most	scientists 

– yıllarca:
for	years 

– gezegenimizdeki ekolojik sistemlerin 
dengesinin gerçekten:
of	 the	 ecological	 systems	 just	 on	 our	 planet	
really	is

– ne denli hassas olduğunun:
how	delicate	the	balance	

– önemini kavramamıştır:
have	underestimated

8. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 öznesi	 “mevcut 
küresel kriz nedeniyle uluslararası ticaretin 
çökmesi”	 ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 E	
seçeneğinde	 “the collapse of international trade 
due to the current global crisis”	 şeklinde	 doğru	
olarak	çevrilmiştir.

– mevcut küresel kriz nedeniyle:
due	to	the	current	global	crisis

– uluslararası ticaretin çökmesi:
the	collapse	of	international	trade 

– kalkınma iktisatçılarını:
development	economists 

– ticareti:
trade

– bir büyüme motoru olarak:
as	an	engine	of	growth 

– görme konusunda:
about	regarding

– kuşkulandırmıştır
has	made	sceptical


