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1. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlede	 geçen	 “… 
ekonomik kalkınma gibi … ” ifadesinin	Türkçe	
dengi	 yalnızca	 E	 seçeneğinde “like economic 
development”	şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– ekonomik kalkınma gibi:
like	economic	development

– siyasi barışıklık:
political	reconciliation	

– Afganistan için:
for	Afghanistan

– çözümün:
of	the	solution

– gerçekten:
indeed

– bir parçası:
part

– olmak zorundadır:
does	need	to	be

2. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlede	 geçen	 “… her 
ne kadar tüm yaratıcılık enerjisini öncelikle 
sahneye odaklamış olsa da …”	 ifadesinin	
Türkçe	 dengi	 yalnızca	 E	 seçeneğinde	 “although 
Shakespeare focused all his creative energy 
primarily on the stage”	 şeklinde	 doğru	 olarak	
çevrilmiştir.

– Shakespeare:
Shakespeare

– her ne kadar … olsa da:
although

– tüm yaratıcılık enerjisini:
all	his	creative	energy

– öncelikle:
primarily	

– sahneye odaklamış:
focused	on	the	stage	

– kendisi:
he

– aynı zamanda:
as	well

– çağının en önde gelen:
was	the	foremost	

– lirik şairi idi
lyric	poet	of	his	age	
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3. Yanıt: D

	 Soru	kökünde	verilen	cümlede	geçen	“… tarihçiler, 
üst sınıflar ve onların siyasi çatışmalarına 
ilişkin öykülere daha az, ancak … ”	 ifadesinin	
Türkçe	dengi	yalnızca	D	seçeneğinde	“historians 
have placed less emphasis on stories about the 
upper classes and their political conflicts, but …” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– son yıllarda:
in	recent	years	

– tarihçiler:
historians

– üst sınıflar ve:
about	the	upper	classes	and	

– onların siyasi çatışmalarına:
their	political	conflicts

– ilişkin öykülere:
on	stories

– daha az:
less	

– ancak:
but

– alt sınıf insanlarının yaşamlarını 
biçimlendiren:
that	shape	the	lives	of	lower–class	people.	

– iktisadi ve toplumsal güçlere:
on	the	economic	and	social	forces

– daha çok:
more

– vurgu yapmışlardır:
have	placed	emphasis	

4. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ana	 cümlenin	 özne	 +	
yüklemi	 “çoğu sindirim enzimi … üretilir” 
ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 C	 seçeneğinde	
“most digestive enzymes are produced …” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– çoğu sindirim enzimi … üretilir:
most	digestive	enzymes	are	produced

– yalnızca, sindirim kanalında yemek 
bulunduğu zaman:
only	when	food	is	present	in	the	digestive	tract
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5. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ana	 cümlenin	 özne	 +	
yüklem	 +	 nesnesi	 “… Singapur, Asya’nın en 
Batılılaşmış şehirleri arasındadır”	 ifadesidir	
ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 A	 seçeneğinde	 “Singapore 
is among the most westernized cities in Asia” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– sürücüsüz metroları:
its	driverless	subways

– kişi başına düşen 25.200 dolarlık milli geliri:
$25,200	per	capita	income

– ve tıkır tıkır işleyen ticaret merkezleri:
and	smoothly	running	business	centres

– ile:
with

– Singapur:
Singapore

– Asya’nın:
in	Asia	

– en Batılılaşmış şehirleri:
the	most	westernized	cities	

– arasındadır:
is	among	

6. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“Gladyatör dövüşleri … düzenlenmiştir” 
ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 A	 seçeneğinde	
“Gladiator fights were …… organized” şeklinde	
doğru	olarak	çevrilmiştir.

– Gladyatör dövüşleri:
Gladiator	fights

– ilk kez:
first

– Roma’da, M.Ö. 264 yılında:
in	Rome	in	the	year	264	B.C.	

– Junius Brutus’un oğulları tarafından:
by	the	sons	of	Junius	Brutus

– babalarının anısına:
in	memory	of	their	father

– düzenlenmiştir:
were	organized	
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7. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ana	 cümlenin	 öznesi	 “… 
çevredeki değişikliklerin, beyinlerimizde 
zamanın öznel biçimde algılanmasına nasıl yol 
açtığı sorusu” ifadesidir	ve	bu	 ifade	yalnızca	B	
seçeneğinde	“the question of how changes in the 
environment give rise to the subjective experience 
of time in our brains” şeklinde	 doğru	 olarak	
çevrilmiştir.

– çevredeki değişikliklerin:
changes	in	the	environment

– beyinlerimizde zamanın öznel biçimde 
algılanmasına:
the	subjective	experience	of	time	in	our	brains

– nasıl yol açtığı sorusu:
the	question	of	how	……	give	rise	to

– ruhbilimcileri ve beyin araştırmacılarını:
psychologists	and	brain	researchers

– düşündürmeye devam etmektedir:
continues	to	preoccupy

8. Yanıt: D

	 Soru	kökünde	verilen	ana	cümle	“…. geleneksel 
köy yaşamı hâlâ devam etmektedir”	ifadesidir	ve	
bu	ifade	yalnızca	D	seçeneğinde	“… traditional 
village life still continues” şeklinde	doğru	olarak	
çevrilmiştir.

– Patara’da pek çok pansiyon ve birkaç 
görkemli otel olmasına rağmen:
although	 in	 Patara	 there	 are	many	 pensions	
and	a	few	splendid	hotels

– geleneksel köy yaşamı hâlâ devam 
etmektedir:
traditional	village	life	still	continues


