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1. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 bağlacı	 olan	
“… ancak …”	 ifadesidir	 ve	bu	 ifade	 yalnızca	C	
seçeneğinde	 “… but …”	 şeklinde	 doğru	 olarak	
çevrilmiştir.

– Kuzey İrlanda:
Northern	Ireland 

– Birleşik Krallığın ayrılmaz bir parçasıdır:
is	an	integral	part	of	the	United	Kingdom	

– ancak:
but

– 1920’de İrlanda’nın Yönetimi Yasası’na:
in	 accordance	 with	 the	 provisions	 made	 in	
1920	in	the	

– konmuş olan hükümlere göre:
Government	of	Ireland	Act

– yarı özerk bir yönetime sahiptir:
it	has	a	semi-autonomous	government

2. Yanıt: C

	 Soruda	 verilen	 bileşik	 cümlede,	 temel	 cümlenin	
yüklemi	 olan	 “işleyebilir”	 ifadesinin	 karşılığı	
İngilizce	 cümlede	 “can operate / can work” 
olacaktır.	 Bu	 karşılıkta	 olasılık	 gösteren	 “can” 
kipliği	 özellikle	 doğru	 yanıtı	 bulmada	 önemli	
rol	 oynamaktadır.	 Zira	 bu	 kiplik	 yalnızca	 C	
seçeneğindeki	 doğru	 yanıt	 olan	 cümlede	
verilmiştir.	Diğer	 seçeneklerde	 kullanılan	 yüklem	
durumundaki	 ifadelerin	 karşılıkları	 aşağıdaki	
gibidir:

– operate:
işler

– start to operate:
işlemeye	başlar

– start to desire:
arzu	etmeye	başlar

– prompt:
harekete	geçirir	/	teşvik	eder
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3. Yanıt: B

	 Ortak	özneli	“ancak”	bağlacıyla	bağlanmış	soru	
cümlesinin	 iki	 yüklemi	 ve	 bağlacı	 “… düşlemiş 
…”	ve	“ancak ..… engellenmiştir” ifadeleridir	ve	
bu	ifadeler	yalnızca	B	seçeneğinde	“… dreamt” 
ve	“… but was prevented” şeklinde	doğru	olarak	
çevrilmiştir.

– on altıncı yüzyılın ilk yarısında Fransa kralı 
olan:
the	 king	 of	 France	 in	 the	 first	 half	 of	 the	
sixteenth	century

– I. François:
François	I

– ülkesini Avrupa’da önde gelen bir güç 
yapmayı düşlemiş:
dreamt	of	making	his	country	a	leading	power	
in	Europe

– ancak Avusturya imparatoru V. Charles 
tarafından engellenmiştir:
but	was	prevented	by	Charles	V,	emperor	of	
Austria

4. Yanıt: B

	 Çeviri	 sorularını	 yanıtlarken	 bazen	 bir	 ifadenin	
dengi	 yalnızca	 belirli	 bir	 seçenekte	 verilmiş	
olabilir.	 Bu	 soruyu	 bu	 mantıkla	 çözümlersek	
soru	 kökünde	 verilen	 “bakmadan ya da 
dokunmadan”	 ifadesinin	 İngilizce	 denginin	
yalnızca	 B	 seçeneğinde	 “without looking or 
touching”	olarak	verildiği	görülecektir.

– bakmadan ya da dokunmadan:
without	looking	or	touching

– kol ve bacaklarımızın nerede olduğunu:
where	our	arms	and	legs	are

– ve üzerinde durduğumuz zeminde:
on	the	ground	that	we	stand	on

– nasıl hareket edebildiğimizi:
and	how	we	can	move

– biliyoruz:
we know
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5. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 yan	 cümle	 “…… on 
dokuzuncu yüzyılın sonlarında X ışınları 
keşfedildiğinde” ifadesidir	ve	bu	ifade	yalnızca	E	
seçeneğinde	“when X–rays were discovered in 
the late nineteenth century …” şeklinde	doğru	
olarak	çevrilmiştir.

– on dokuzuncu yüzyılın sonlarında X ışınları 
keşfedildiğinde:
when	 X–rays	 were	 discovered	 in	 the	 late	
nineteenth	century

– bilim adamları:
scientists	

– hemen yoğun araştırmalara giriştiler:
immediately	set	out	on	intensive	research

– benzer tür başka ışınlar bulmak için:
to	find	other	similar	types	of	rays

6. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	 yan	 cümle	 “Roma 
İmparatorluğu’nun yıkılışından sonra …” 
ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 D	 seçeneğinde	
“after the fall of the Roman Empire …”	şeklinde	
doğru	olarak	çevrilmiştir.

– Roma İmparatorluğu’nun yıkılışından 
sonra:
after	the	fall	of	the	Roman	Empire

– imparatorluğun bir parçası olan Avusturya:
Austria,	which	had	been	a	part	of	the	Empire	

– Slav kökenli çeşitli milletlerce:
by	various	nations	of	Slavic	origin

– istila edilmiştir:
was	invaded
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7. Yanıt: D

	 Soruda	 verilen	 Türkçe	 cümlenin	 yüklemi	
durumundaki	 “korunmuş olabilir”	 ifadesinde	
geçmişte	 olasılık	 durumu	 söz	 konusudur.	
Geçmişte	 olasılığı	 ifade	 etmek	 üzere	 “may / 
might have V3” yapısından	 yararlanırız.	 Bu	
durumda	 Türkçe	 cümlenin	 yükleminin	 İngilizce	
karşılığı	 “might / may have been preserved” 
olacaktır.	Bu	 karşılığın	 yer	 aldığı	 tek	 seçenek	D	
seçeneğidir	 ve	 bu	 seçenek	 doğru	 yanıttır.	 Diğer	
seçeneklerde	 kullanılan	 yüklem	 durumundaki	
ifadelerin	karşılıkları	aşağıdaki	gibidir:

– may have been around:
piyasada	/	ortada	var	olabilir

– had already existed:
zaten	mevcuttu

– had probably existed:
belki	de	vardı

– go back to:
–lara	kadar	geri	gider

8. Yanıt: E

	 Bu	 soruda	 “ama”	 bağlacı	 ile	 birleştirilmiş	 iki	
bağımsız	 cümle	 yer	 almaktadır.	 Bu	 iki	 bağımsız	
cümlenin	 yüklemleri	 sırasıyla	 “gösterir”	 ve	
“kazanılmıştır”	 şeklindedir.	 Etken	 durumdaki	
“gösterir” yükleminin	İngilizce	cümledeki	karşılığı	
“show”	 ve	 edilgen	 durumdaki	 “kazanılmıştır” 
yükleminin	 karşılığı	 ise	 “have been claimed” 
olacaktır.	 Bu	 iki	 yüklemin	 karşılığı	 D	 ve	 E	
seçeneklerinde	verilmiştir.	Fakat	D	seçeneğindeki	
ilk	 cümlede,	 Türkçe	 cümledeki	 “neredeyse” 
zarfının	 karşılığı	 “nearly / almost” olarak	 yer	
almadığından	 eksik	 ve	 yanlıştır.	 Doğru	 yanıt	 E	
seçeneğidir.	Diğer	seçeneklerde	kullanılan	yüklem	
durumundaki	 ifadelerin	 karşılıkları	 aşağıdaki	
gibidir:

– is under water / has withdrawn:
su	altındaydı	/	çekilmişti

– have often been claimed / were under 
water:
genellikle	kazanılmıştır	/	su	altındaydı

– does not exist / were recovered:
yer	almaz	/	kazanıldı;	elde	edildi

– show / have since been reclaimed:
gösterir	 /	 o	 zamandan	 beri	 yeniden	 geri	
kazanıldı


