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1. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “ister kendinden emin 
büyük çocuk, ister çok yönlü ortanca çocuk 
olun …” ifadesinin	 İngilizce	 dengi	 yalnızca	 C	
seçeneğinde	 “whether you are a confident first–
born or a resourceful middle child …” şeklinde	
doğru	olarak	çevrilmiştir.

– ister kendinden emin büyük çocuk:
whether	you	are	a	confident	first–born

– ister çok yönlü ortanca çocuk olun:
or	a	resourceful	middle	child

– aile içindeki konumunuz:
your	position	in	the	family

– iş seçiminizden:
from	your	choice	of	career	

– evliliğinizin ne kadar başarılı olduğuna 
kadar:
to	how	successful	your	marriage	is	

– her şeyi:
everything

– etkileyebilir:
can	affect	

2. Yanıt: B

	 Soru	kökünde	verilen	yan	cümle	“… daha fazla 
bir şey yapılmazsa …” ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	
yalnızca	 B	 seçeneğinde	 “… if nothing further is 
done to …” şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– Rusya ve Amerika’nın yoğun nükleer 
silahlarını:
the	extensive	Russian	and	US	nuclear	arms

– ortadan kaldırmak için:
to	dismantle	

– eğer ….. daha fazla bir şey yapılmazsa:
if	nothing	further	is	done

– Kuzey Kutup bölgesi:
the	Arctic

– yeniden:
once	again	

– bir nükleer cephe:
a	nuclear	front	

– haline gelebilir:
could	become
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3. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ana	 cümlenin	 öznesi	
“göğüs kanseri hakkındaki korkunun bir kısmı” 
ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 D	 seçeneğinde	
“some of the fear about breast cancer”	 şeklinde	
doğru	olarak	çevrilmiştir.

– göğüs kanseri hakkındaki korkunun bir 
kısmı:
some	of	the	fear	about	breast	cancer

– bu hastalığın tehlikelerine ilişkin yanlış 
bilgiye:
and	misunderstanding	concerning	the	risks	of	
this	disease

– ve yanlış anlamaya dayanmaktadır:
is	based	on	misinformation	

4. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 öznesi	“Başkan 
Bill Clinton’ın en kayda değer başarısı” 
ifadesidir	ve	bu	ifade	yalnızca	E	seçeneğinde	“the 
most remarkable achievement of President Bill 
Clinton”	şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– siyasi bir dahi:
who	was	a	political	genius

– ancak bir ekonomi amatörü olan:
but	an	economic	amateur

– Başkan Bill Clinton’ın en kayda değer 
başarısı:
the	most	remarkable	achievement	of	President	
Bill	Clinton	

– Beyaz Saray’da bulunduğu sekiz yıl 
boyunca:
during	 the	 eight	 years	 he	 was	 in	 the	 White	
House

– Amerika’nın ekonomik temeline:
to	America’s	economic	base	

– gerçekten yeni bir güç katılmasıdır:
was	that	truly	new	power	was	added
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5. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“iklim değişikliği ile ilgili çoğu bilim adamı … 
görüşündedir”	 ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	
A	 seçeneğinde	 “most scientists concerned with 
climate change are of the opinion”	şeklinde	doğru	
olarak	çevrilmiştir.

– iklim değişikliği ile ilgili çoğu bilim adamı:
most	scientists	concerned	with	climate	change

– kentlerin, çevrelerinden daha sıcak olduğu:
that	cities	are	hotter	than	their	surroundings

– ve bulut oluşumuna neden olan dikey hava 
akımları yarattığı:
and	 create	 updrafts	 of	 air	 causing	 cloud	
formation	

– görüşündedir:
are	of	the	opinion	

6. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlede	 yan	 cümle	
konumundaki	 “çoğu oyunda, bize sunulan 
dünya ne denli gerçek dışı olursa olsun” 
ifadesinin	dengi	yalnızca	B	seçeneğinde	“in most 
plays however unreal may the world presented to 
us be”	şeklinde	doğru	olarak	verilmiştir.

– çoğu oyunda:
in	most	plays	

– bize sunulan dünya:
the	world	presented	to	us	

– ne denli gerçek dışı olursa olsun
however	unreal	may	be	

– bizden onu … görmemiz beklenir:
we	are	expected	to	regard	it

– geçici olarak:
temporarily

– gerçek dünya gibi:
as	the	real	world
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7. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 öznesi	 “yıllık 
olarak üretilen 67 milyon ton dokuma ipliğinin 
yarısından fazlası”	 şeklinde	bir	 isim	öbeğinden	
oluşmaktadır.	 Bu	 ifade	 yalnızca	 D	 seçeneğinde	
“more than half of the 67 million tons of textile 
fibers produced annually” şeklinde	doğru	olarak	
çevrilmiştir.

– yıllık olarak:
annually

– üretilen 67 milyon ton dokuma ipliğinin:
of	the	67	million	tons	of	textile	fibers	produced

– yarısından fazlası:
more	than	half

– petrolden elde edilen:
made	from	petroleum 

– sentetiklerdir:
are	synthetics

8. Yanıt: B

	 Çeviri	 sorularında	 bazen	 de	 cümle	 başında	
yer	 alan	 ilgeç	 öbekleri,	 deyimsel	 ifadeler	 ya	 da	
giriş	 ve	 bağlantı	 sağlayan	 zarflar	 (as we know; 
according to …… ; in this case, etc.) doğru	yanıtı	
kolayca	bulmamıza	yardımcı	olabilir.	Bu	soruda,	
soru	kökünde	geçen	“bildiğimiz gibi”	 ifadesinin	
İngilizce	 karşılığı	 “as we know” ifadesidir	 ve	
yalnızca	B	seçeneğinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– bildiğimiz gibi:
as	we	know

– Amerika Birleşik Devletleri anayasasına 
göre:
according	 to	 the	 Constitution	 of	 the	 United	
States	of	America 

– Kongre sınırsız bir yasama yetkisine sahip 
değildir:
Congress	 does	 not	 have	 unlimited	 power	 of	
legislation


