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1. Yanıt: B

	 Soru	 kökünün	 öznesi	 olan	 “Uluslararası Müzik 
Yarışması adıyla 1939’da başlayan Cenevre 
Yarışması”	ifadesinin	İngilizce	karşılığı	yalnızca	B	
seçeneğinde	geçen	“The Geneva Competition, 
which started in 1939 under the name of the 
International Music Competition”	ifadesidir.

– Uluslararası Müzik Yarışması adıyla:
The	 Geneva	 Competition,	 which	 started	 in	
1939	under	the	

– 1939’da başlayan Cenevre Yarışması:
name	of	the	International	Music	Competition

– şu anda dünyanın en eski ve en saygın:
is	 now	 one	 of	 the	 world’s	 oldest	 and	 most	
prestigious	music	

– müzik yarışmalarından birisidir:
contests

2. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“iki galaksinin çarpışması ..… sağlar”	ifadesidir	
ve	bu	ifade	yalnızca	B	seçeneğinde	“the collision 
of two galaxies provides …”	şeklinde	doğru	olarak	
çevrilmiştir.

– iki galaksinin çarpışması
the	collision	of	two	galaxies

– hükmettiği sanılan:
assumed	to	dominate

– evrenin kütlesine:
the	mass	of	the	universe

– görünmez kara maddenin:
of	the	invisible	dark	matter 

– bugüne kadar elde edilen:
yet	obtained

– en iyi kanıtını:
the	best	evidence 

– sağlar:
provides
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3. Yanıt: C

	 Soru	 kökünün	özne	+	 yüklemi	 olan	“Tayvan ve 
Çin …… yavaş yavaş ilerlemektedir”	ifadesinin	
İngilizce	karşılığı	yalnızca	C	seçeneğinde	geçen	
“Taiwan and China have been slowly moving 
towards …”	ifadesidir.	

– Tayvan ve Çin:
Taiwan	and	China

– iki ülke arasında doğrudan ticaret, iletişim:
that	 will	 make	 possible	 direct	 business,	
communications	

– ve ulaşım bağlantılarını sağlayacak:
and	transport	links	between	the	two	countries

– bir anlaşmaya:
an	agreement

– doğru yavaş yavaş ilerlemektedir:
have	been	slowly	moving	towards

4. Yanıt: E

	 Soruda	 verilen	 ifadede	 “ve”	 bağlacı	 ile	
ilişkilendirilmiş	iki	bağımsız	cümle	yer	almaktadır.	
Bu	 nedenle	 öncelikle	 seçeneklerde	 bu	 bağlacın	
karşılığı	 olan	 “and”	 sözcüğünü	 aramamız	
gerekmektedir.	 Seçenekler	 içinde	 bu	 bağlacı	
yalnızca	 B,	 C	 ve	 E	 seçeneklerinde	 görüyoruz.	
Görüldüğü	 gibi	 yalnızca	 bu	 bilgi	 iki	 seçeneği	
derhal	 elememizi	 sağladı.	 Şimdi	 de	 yüklemleri	
sırasıyla	irdeleyelim:	Birinci	cümlenin	yüklemi	olan	
“patladı”	sözcüğünün	çevirisi	“erupted”	ve	ikinci	
cümlenin	 yüklemi	 olan	 “gömdü”	 sözcüğünün	
çevirisi	 ise	 “buried”	 olur.	 C	 seçeneğinde	
“erupted”	fiilinin,	cümlenin	ana	yüklemi	değil,	“it 
is more than …”	ile	başlayan	cümlenin	“since” 
ile	ifade	edilmiş	zaman	belirtecindeki	fiil	olduğunu	
görüyoruz.	Bu	nedenle	bu	seçeneği	de	eleyebiliriz.	
B	 seçeneğinde	 ise	 “3500 yıldan daha fazla 
bir zaman” ifadesinin	 karşılığı	 hatalı	 bir	 şekilde	
“3,500 years ago”	olarak	kesin	bir	süre	şeklinde	
verilmiştir.	 Bu	 durumda	 doğru	 yanıt	 E	 seçeneği	
olacaktır.
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5. Yanıt: C

	 Sorudaki	 cümlede	 iki	 yüklem	 olduğu	 dikkatimizi	
çekiyor.	 Bunlardan	 birinci	 yüklem	 olan	 “kurdu” 
fiilinin	 çevirisi	 “established / formed / set up” 
ve	ikinci	yüklem	durumundaki	“suikasta uğradı” 
fiilinin	çevirisi	de,	edilgen	bir	anlama	sahip	olması	
nedeniyle	 “was assassinated”	 olacaktır.	 Bu	
koşulların	 sağlandığı	 tek	 seçenek	 olan	 C	 doğru	
yanıttır.	 B	 seçeneğinde	 “set up”	 kullanılmış	
olsa	 da,	 asıl	 fiil	 bundan	 önce	 gelen	 “wanted” 
olduğundan,	bu	seçenek	doğru	değildir.	

6. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	ana	 cümlenin	 yüklemi	“… 
kadar izlenebilir”	ifadesidir	ve	bu	ifade	yalnızca	
A	 seçeneğinde	 “..… , can be traced back to” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– Darwin’in ileri sürmüş olduğu:
Darwin	advanced

– başlıca düşünceler:
the	main	ideas 

– bilimdeki pek çok kavram gibi:
like	many	concepts	in	science 

– eski Yunanlılara:
the	ancient	Greeks

– kadar izlenebilir:
can	be	traced	back	to



www.pelikanyayinevi.com.tr

4x4 YDS

Deneme - 18
TRANSLATION TURKISH to ENGLISH

7. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ana	 cümlenin	 özne	 +	
yüklemi	“kozmik ışınlar, aslında ..… iyonlardır” 
ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 C	 seçeneğinde	
“cosmic rays are in fact ions” şeklinde	 doğru	
olarak	çevrilmiştir.

– kozmik ışınlar:
cosmic	rays

– aslında:
in	fact 

– atmosferin tepesine hemen hemen ışık 
hızına yakın bir hızda çarpan:
that	strike	the	top	of	the	atmosphere	at	nearly	
the	speed	of	light 

– ve çoğunlukla güneş sisteminin ötesinden 
gelen:
and	mostly	come	from	beyond	the	solar	system

– iyonlardır:
are	ions

8. Yanıt: D

 “Ancak”	 bağlacı	 kullanılarak	 birleştirilen	 sıralı	
iki	 cümleden	 oluşan	 soru	 kökünde	 iki	 yüklem	
vardır.	Bu	 iki	yüklemden	ilki	“bağlıdır”	ve	 ikincisi	
de “tehdit etmektedir”	 ifadeleridir	 ve	 doğru	 bir	
şekilde	çevirisi	sırasıyla	“depends on”	ve	“threaten” 
şeklinde	yalnızca	D	seçeneğinde	verilmiştir.

– tür olarak varlığımızı sürdürmemiz:
our	survival	as	a	species

– toprağa bağlıdır:
depends	on	soil

– ancak:
yet

– erozyon ve kimyasal kirlilik:
erosion	and	chemical	pollution 

– bu yaşamsal kaynağı:
this	vital	resource

– tüm dünyada:
throughout	the	world 

– tehdit etmektedir:
threaten 


