
www.pelikanyayinevi.com.tr

4x4 YDS

Deneme - 16
TRANSLATION TURKISH to ENGLISH

1. Yanıt: E

	 Ortak	 özneli	 ve	 iki	 eylemli	 bu	 cümlede,	 yüklem	
durumunda	verilen	“etkilenmiş”	 ve	“yazmıştır” 
ifadelerinin	karşılıkları,	sırasıyla	“was impressed” 
ve	 “wrote”	 olacaktır.	 Bu	 iki	 eylemden	 birincisi	
edilgen,	 ikincisi	 etken	 çatılıdır.	 Bu	 karşılıklar	
yalnızca	E	seçeneğinde	verilmiştir	ve	bu	seçenek	
doğrudur.	 Diğer	 seçeneklerde	 kullanılan	 yüklem	
durumundaki	 ifadelerin	 karşılıkları	 aşağıdaki	
gibidir:

– depend on / impressed:
dayanır	/	etkiledi;	etkilemiştir

– was … admirer of / are centered around:
hayranıydı	/	etrafında	odaklanır

– wrote / that depend on:
yazmıştır	/	–e	dayanan

– admired / wrote:
hayranıydı	/	yazdı

2. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 geçen	 “ilk kez on yedinci 
yüzyılda”	 ifadesinin	 İngilizce	 karşılığı	 yalnızca	
A	 seçeneğinde	geçen	 “for the first time in the 
seventeenth century”	ifadesidir.	

– biyografi:
biography

– ilk kez on yedinci yüzyılda İngiltere’de:
for	the	first	time	in	the	seventeenth	century	in	
Britain

– edebiyatın önemli bir dalı:
as	an	important	branch	of	literature	

– olarak kabul edildi:
was	recognized	

3. Yanıt: E

	 Çoğu	 zaman	 olduğu	 gibi	 yine	 öncelikle	 yüklemi	
inceleyelim:	 Cümlenin	 yüklemi	 “anlaştılar” 
olduğuna	 göre,	 bunun	 çeviride	 karşılığı	
seçenekler	 içinde	 E	 seçeneğindeki	 “agreed” 
olur.	Diğer	seçeneklerdeki	temel	cümle	yüklemleri	
ve	 anlamları	 ise	 şöyledir:	 A	 seçeneğinde	 “was 
needed = gerek vardı”;	B	seçeneğinde	“took two 
years = iki yıl aldı”;	C	 ve	D	 seçeneklerinde“was 
agreed = anlaşmaya varıldı (edilgen)”	 Öyleyse	
doğru	yanıt	E	olacaktır.
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4. Yanıt: B

	 Soruda	 iki	 bağımsız	 cümle	 verilmiş	 ve	 bu	 iki	
cümle	 “ancak”	 bağlacı	 ile	 ilişkilendirilmiştir.	 Bu	
bağlacın	İngilizce	karşılığı	“but”	olur.	Bunun	yanı	
sıra,	 birinci	 bölümde	 kullanılan	 “belli değildir” 
ifadesinin	 İngilizce	 karşılığı	 “is not certain / is 
uncertain”	olacaktır.	İkinci	bölümün	yüklemi	olan	
“biliyoruz”	sözcüğünün	karşılığı	da	“we know” 
olacağından,	bütün	bu	şartların	sağlanmış	olduğu	
B	seçeneği	doğru	yanıt	olur.

5. Yanıt: A

	 Bu	 cümlede	 temel	 cümlenin	 yüklemi	 “vardır” 
olduğuna	 göre,	 bunun	 İngilizce	 çevirisindeki	
karşılığı	 “there is / are”	 olacaktır.	 Ayrıca	 temel	
cümle	 ile	 yan	 cümle	 arasında	 bir	 neden	 sonuç	
ilişkisi	 olduğunu	 “olduğundan”	 sözcüğünden	
anlıyoruz.	 İngilizce	 cümlede	 böyle	 bir	 anlamı	
kazandıracak	 bağlaç	 seçenekler	 içinden	 A	
seçeneğindeki	 “since”	 olur.	 Aynı	 bağlaç	
D	 seçeneğinde	 kullanılmış	 olsa	 da,	 yüklem	
bakımından	uyumsuzdur.	

6. Yanıt: D

	 Sorudaki	 cümlenin	 yüklemi	 “felç etmiştir” 
olduğuna	 göre,	 bunun	 İngilizce	 çevirisindeki	
karşılığı	D	 seçeneğindeki	 “have crippled” olur.	
Diğer	 seçeneklerde	 temel	 cümlede	 kullanılan	
yüklemler	 ve	 anlamları	 şöyledir:	 A	 seçeneğinde	
“is … the source = kaynağıdır”;	 B	 seçeneğinde	
“is … affected = etkilenmektedir”;	C	seçeneğinde	
“would … cripple = felç ederdi”	ve	E	seçeneğinde	
“would be … affected = etkilenirdi”	O	halde	doğru	
yanıt	D	olacaktır.	
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7. Yanıt: D

	 Bu	soruda	iki	bölümde	iki	ayrı	yüklem	görmekteyiz:	
“üretilir = is produced”	ve	“çok daha fazladır = 
is much more … than.” Bu	 ifadelerin	 yalnızca	
D	 seçeneğinde	 kullanılmış	 olduğu	 açıkça	
görülmektedir	ve	bu	seçenek	doğrudur.

8. Yanıt: B

	 Bu	 sorudaki	 cümlenin	 yüklemi	 “meydana 
getirir”	 olduğuna	 göre,	 bunun	 İngilizce	 karşılığı	
“produces / causes” olabilir.	 Cümle	 geniş	
zamanlıdır	 ve	 dolayısıyla	 çevirideki	 fiilde	 geniş	
zaman	 kipinde	 ve	 etken	 çatılı	 olmalıdır.	 Bu	
açıklamalara	uygun	düşen	seçenek	B	olur.


