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1. Yanıt: A

	 Soru	kökünde	verilen	cümlede	geçen	“1870’lerden 
itibaren …”	 ifadesinin	 İngilizce	dengi	yalnızca	A	
seçeneğinde	“From the 1870s on …” şeklinde	
doğru	olarak	çevrilmiştir.

– 1870’lerden itibaren:
from	the	1870s	on

– pazar, mal ve nüfuz arayışı:
search	for	markets,	goods,	and	influence

– Avrupalı sanayileşmiş ülkelerin 
emperyalist:
fuelled	the	imperial	expansion	of	the	European	

– yayılışını körüklemiş:
industrialized	countries 

– ve sonuçta:
and,	consequently

– onları çoğu kez birbirleriyle karşı karşıya 
getirmiştir:
often	put	them	at	odds	with	each	other

2. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 öznesi	 “her 
yabancı yazarın Çin’e bakış açısı”	ifadesidir	ve	
bu	ifade	yalnızca	D	seçeneğinde	“every foreign 
writer’s perspective on China”	 şeklinde	doğru	
olarak	çevrilmiştir.

– her yabancı yazarın:
every	foreign	writer’s

– Çin’e bakış açısı
perspective	on	China

– içinde büyüdüğü ülke ile:
by	the	country,	in	which	he	grew	up

– biçimlenir:
is	shaped
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3. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlede	 geçen	 “pek çok 
başka insan gibi …”	 ifadesinin	 İngilizce	 dengi	
yalnızca	B	seçeneğinde	“like many other people 
…”	şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– pek çok başka insan gibi:
like	many	other	people 

– 1920’lerde ve 1930’larda:
in	the	1920s	and	1930s

– romancılar, şairler ve oyun yazarları:
novelists,	poets	and	dramatists 

– I. Dünya Savaşı’nın insanlık dışı 
koşullarından:
by	the	inhuman	conditions	of	World	War	I

– ve zaferin, vaatlerini yerine 
getirememesinden:
and by	the	failure	of	victory	to	fulfill	its	promises

– düş kırıklığına uğramışlardır:
were	disillusioned 

4. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“100 yaş ve üzerinde olan insanlar, …. temsil 
etmektedir”	 ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 E	
seçeneğinde	 “people living to age 100 and 
beyond represent”	 şeklinde	 doğru	 olarak	
çevrilmiştir.

– 100 yaş ve üzerinde olan insanlar:
people	living	to	age	100	and	beyond 

– Amerikan nüfusunun:
of	the	American	population

– en hızlı artan yaş gruplarından birini:
one	of	the	fastest-growing	age	groups 

– temsil etmektedir:
represent 
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5. Yanıt: D

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

– Dadaist sanatçılar:
Dadaist	artists 

– eserlerinin anlamsız ve gayriciddi 
olduğunu:
that	their	works	were	meaningless	and	playful 

– iddia etmişlerdir:
claimed 

– ancak:
but

– eleştirmenler, farklı düşünüyor:
critics	thought	otherwise 

– ve onların eserlerini bilinçaltının ifadeleri:
and	regarded	their	works	as	expressions	of	the	

– olarak görüyorlardı:
subconscious

6. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“yürek parçalayıcı haberler sızmaktadır” 
ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 A	 seçeneğinde	
“heart–rending news has been filtering out …” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– Zimbabve’den:
from	Zimbabwe	

– insanların:
that	the	people

– açlıktan ölmeye başladıklarına ilişkin:
are	starting	to	die	of	starvation	

– yürek parçalayıcı haberler:
heart-rending	news

– sızmaktadır:
has	been	filtering	out
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7. Yanıt: C

	 Bu	 soru	 kökünde	 verilen	 “OPEC’in ikinci en 
büyük petrol ihracatçısı olarak, İran …… iddia 
etmektedir”	 ifadesinin	 İngilizce	 dengi	 yalnızca	
C	 seçeneğinde	 “As OPEC’s second largest oil 
exporter, Iran claims”	olarak	verilmiştir.

– OPEC’in ikinci en büyük petrol ihracatçısı 
olarak:
as	OPEC’s	second	largest	oil	exporter

– İran:
Iran 

– halkının artan enerji gereksinimlerini 
karşılamak amacıyla:
to	meet	the	growing	energy	needs	of	its	people

– sadece nükleer yakıt elde etmek için:
only	to	make	nuclear	fuel 

– uranyumu zenginleştirmek istediğini:
that	it	wants	to	enrich	uranium

– iddia etmektedir:
claims	

8. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“Kafkaslar … barındırmaktadır”	 ifadesidir	 ve	
bu	ifade	yalnızca	C	seçeneğinde	“the Caucasus 
harbours …”	şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– Kafkaslar:
the	Caucasus

– 1991’de Sovyetler Birliği’nin çöküşünden:
the	collapse	of	the	Soviet	Union	in	1991

– arta kalmış:
left	after

– birçok içten içe kaynayan çatışmayı:
several	simmering	conflicts

– barındırmaktadır:
harbours


