
www.pelikanyayinevi.com.tr

4x4 YDS

Deneme - 17
TRANSLATION TURKISH to ENGLISH

1. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 öznesi	
“rekabetten öğrenilen” ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	
yalnızca	D	 seçeneğinde	 “what is learned from 
competition”	şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– rekabetten öğrenilen:
what	is	learned	from	competition

– rakibin gibi davranmayı öğrenmek değil:
is	not	learning	to	act	like	your	competitor

– o hata yapmışsa:
if	he	has	made	a	mistake 

– onun davranışını tekrarlamamayı 
öğrenmektir:
but	learning	not	to	repeat	his	behavior

2. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	“… her ne kadar 43 000 
yıllık Neandertal fosillerinden elde edilen 
DNA örneklerinin modern insanlarınki ile 
aynı mutasyonlara sahip olduğu bulunmuş 
olsa da …”	 ifadesinin	 İngilizce	 dengi	 yalnızca	
D	 seçeneğinde	 “although DNA samples from 
43,000-year-old Neanderthal fossils are found to 
have had the same mutations as those of modern 
humans	…”	şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– her ne kadar …… olsa da:
although

– 43 000 yıllık Neandertal fosillerinden elde 
edilen:
from	43,000-year-old	Neanderthal	fossils

– DNA örneklerinin:
DNA	samples

– modern insanlarınki:
as	those	of	modern	humans

– ile aynı mutasyonlara sahip olduğu 
bulunmuş:
are	found	to	have	had	the	same	mutations

– bu:
this

– atalarımızın konuşabildiği:
that	our	forefathers	were	able	to	talk

– anlamına gelmemektedir:
does	not	mean
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3. Yanıt: A

	 Soru	kökünde	verilen	ilk	cümle	“tek bir türün yok 
olması çok etkili değildir”	ifadesidir	ve	bu	ifade	
yalnızca	A	seçeneğinde	“the disappearance of a 
single species is not dramatic”	şeklinde	doğru	
olarak	çevrilmiştir.

– tek bir türün yok olması:
the	disappearance	of	a	single	species 

– çok etkili değildir:
is	not	dramatic

– ama:
but

– bir ikinci, üçüncü veya daha fazla sayıda 
tür:
when	 a	 second,	 third,	 or	 greater	 number	 of	
species 

– yok olduğunda:
becomes	extinct

– ekosistemin tutarlılığı:
the	stability	of	the	ecosystem

– tehdit altına girer:
is	threatened

4. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ana	 cümlenin	 özne	 +	
yüklemi	 “2006 yazında Mars’ın atmosferinde 
oluşan bulutlar … gözlemlendi”	 ifadesidir	 ve	
bu	ifade	yalnızca	D	seçeneğinde	“in the summer 
of 2006, clouds forming in the atmosphere 
of Mars were observed”	 şeklinde	doğru	olarak	
çevrilmiştir.

– 2006 yazında:
in	the	summer	of	2006

– Mars’ın atmosferinde oluşan bulutlar:
clouds	forming	in	the	atmosphere	of	Mars

– ilk defa olarak:
for	the	first	time

– beklenmeyen bir yükseklikte 80–100 km 
arasında:
at	an	unexpected	height	between	80	and	100	
km

– sıcaklığın –193°C olduğu:
where	the	temperature	was	–193°C	

– gözlemlendi:
were	observed 
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5. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ana	 cümlenin	 öznesi	 “dil 
teknolojilerinin en büyük ilerleme gösterdiği 
uygulama alanlarından biri”	 ifadesidir	 ve	 bu	
ifade	 yalnızca	 B	 seçeneğinde	 “one of the fields 
of application in which language technology is 
progressing the most”	 şeklinde	 doğru	 olarak	
çevrilmiştir.

– dil teknolojilerinin en büyük ilerleme 
gösterdiği:
in	 which	 language	 technology	 is	 progressing	
the	most	

– uygulama alanlarından biri:
one	of	the	fields	of	application	

– ses komutuyla çalışan:
operated	by	voice	command

– ev aletleri alanıdır:
is	that	of	domestic	appliances

6. Yanıt: E

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

– bazı kanser türlerine bağlı ölüm:
death	rates	due	to	some	types	of	cancer	have	
decreased	in	

– oranları son yıllarda düşmüştür:
recent	years

– ancak:
but

– kanserin yol açtığı ölümlerin genel oranı,:
the	overall	rate	of	deaths	caused	by	cancer	is	
alarmingly	on

– endişe verici bir şekilde artmaktadır:
the	rise
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7. Yanıt: C

	 Bu	 soruda	 da	 “ancak”	 bağlacı	 yalnızca	 C	
seçeneğinde	 “but”	 şeklinde	 doğru	 olarak	
çevrilmiştir.	 Diğer	 seçeneklerin	 hiçbirinde	
“ancak” bağlacının	karşılığı	olmadığından	doğru	
yanıt	olamaz.

– egzersiz, kalp hastalığı riskini yarıya 
indirebilir:
exercise	 can	 cut	 the	 risk	 of	 heart	 disease	 in	
half

– ancak:
but

– çoğu yetişkin, tavsiye edilen egzersizleri 
yapmayı ihmal etmektedir:
most	 adults	 neglect	 to	 do	 the	 exercises	
recommended

8. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 yan	 cümle	 olan	 “Leibniz, 
bilgisayar programının icadından 250 yıl 
önce yaşamış olmasına rağmen …”	 ifadesinin	
İngilizce	dengi	yalnızca	A	seçeneğinde	“although 
Leibniz lived 250 years before the invention of 
the computer program” şeklinde	 doğru	 olarak	
çevrilmiştir.

– Leibniz, bilgisayar programının icadından:
although	 Leibniz	 lived	 250	 years	 before	 the	
invention	of	

– 250 yıl önce yaşamış olmasına rağmen:
the	computer	program

– modern algoritmik bilgi düşüncesine çok:
he	 came	 very	 close	 to	 the	 modern	 idea	 of	
algorithmic	

– yaklaşmıştı:
information


