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1. Yanıt: B

	 Soru	kökünde	geçen	ana	cümlenin	özne	+	yüklemi	
“fark etmeye başladılar”	 ifadesinin	 İngilizce	
karşılığı	yalnızca	B	seçeneğinde	geçen	“people 
began to notice …”	ifadesidir.	
– ateşin keşfinden sonra:

after	the	discovery	of	fire

– insanlar:
people 

– yüksek sıcaklıklara mâruz kalan belirli 
kayalar ve minerallerde değişiklikler:
changes	in	certain	rocks	and	minerals	exposed	
to	high	temperatures	

– fark etmeye başladılar:
people	began	to	notice

2. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 geçen	 ana	 cümlenin	 özne	 +	
yüklemi	 “bilgisayarların enerji ihtiyacını 
azaltmaya yönelik stratejilerin bazıları, …… 
benzemektedir”	 ifadesinin	 İngilizce	 karşılığı	
yalnızca	 C	 seçeneğinde	 geçen	 “some of the 
strategies for reducing the energy demands of 
computers are similar to …”	ifadesidir.	
– bilgisayarların enerji ihtiyacını azaltmaya:

some	of	the	strategies	for	reducing	the	energy	
demands	

– yönelik stratejilerin bazıları:
of	computers

– otomobillerde yakıt tasarrufunu sağlamak:
measures	taken	to	ensure	the	fuel	economy	of	

– için alınan önlemlere:
automobiles

– benzemektedir:
are	similar	to
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3. Yanıt: A

	 Soru	kökünde	verilen	Türkçe	cümle	iki	 farklı	ana	
önermeden	oluşmaktadır.	Cümlenin	birinci	yüklem	
öbeği	 olan	 “vazgeçilmez bir yere sahiptir” 
ifadesinin	 karşılığı	 “have an indispensable 
place” olacaktır.	 Cümlenin	 ikinci	 yüklem	
öbeği	 olan	 “geliştirmeye devam etmektedir” 
ifadesinin	 İngilizce	 karşılığı	 ise	 “continue to 
develop” olacaktır.	Bu	karşılıklar	sırasıyla	doğru	
olarak	yalnızca	A	seçeneğinde	verilmiştir.

4. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“Başkan Bush .... söylüyor”	 ifadesidir	 ve	 bu	
ifade	 yalnızca	 B	 seçeneğinde	 “President Bush 
says …”	şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– Başkan Bush, ..... söylüyor:
President	Bush	says	

– Amerikan yardımınım Afrika’daki iyi 
yönetilen, liberal ekonomiye sahip ülkelere:
he	wants	to	direct	American	aid	towards	well-
governed

– yönlendirmek istediğini:
countries	in	Africa	with	liberal	economies

5. Yanıt: E

 Soru kökünde “fakat = but” bağlacı	 ile	
ilişkilendirilmiş	 iki	 bağımsız	 cümle	 verilmiştir.	 Bu	
gibi	 bir	 bağlaç	 içeren	 sorularda,	 öncelikle	 çeviri	
cümlesinde	 bu	 bağlacın	 var	 olması	 şartı	 ile	 işe	
başlamak	 doğru	 olur.	 Seçenekler	 içinde	 “but” 
bağlacı	 olmayan	 C	 ve	 D	 seçeneklerini	 hemen	
eleyebiliriz.	 İkinci	 olarak	 ilk	 cümlenin	 yüklemi	
olan	“düşünürlerdi = used to think” ifadesinin	
karşılığını	 kalan	 seçeneklerde	 arayalım.	 B	
seçeneğinde	bunun	yerine	“thought = düşündüler, 
sandılar” ifadesi	 verildiğinden	 doğru	 olamaz.	 A	
seçeneğinde	 ikinci	 cümlenin	 öznesi	 olan	 “son 
araştırmalar = recent research” yanlış	olarak	“new 
studies = yeni araştırmalar” olarak	verilmiştir.	Bu	
nedenle	doğru	olamaz.	Doğru	yanıt	E	seçeneğidir.	
Bu	 seçenekte	 birinci	 cümlenin	 yüklemi	 olan	
“düşünürlerdi = used to think,” Türkçe	
cümledeki	 “fakat” bağlacının	 doğru	 karşılığı	 ve	
ikinci	 cümlenin	 öznesinin	 doğru	 çevirisi	 “recent 
research” olarak	verilmiştir.	



www.pelikanyayinevi.com.tr

4x4 YDS

Deneme - 19
TRANSLATION TURKISH to ENGLISH

6. Yanıt: C

	 Soruda	 verilen	 Türkçe	 cümlenin	 yüklemi	 olan	
“nitelendirilir” ifadesinin	 İngilizce	 karşılığı,	
öznenin	 çoğul	 olduğunu	 da	 dikkate	 alarak,	 “are 
being described; are being regarded as; are 
being considered as” ifadelerinden	birisi	olabilir.	
Bu	çeviri	ifadesi	bu	şekilde	yalnızca	C	seçeneğinde	
verilmiş	olduğundan	bu	seçenek	doğrudur.	Diğer	
seçeneklerde	 fiil	 gruplarının	 çevirisi	 hep	 yanlış	
olarak	ya	da	farklı	olarak	verilmiştir:	A	seçeneğinde	
“is usual to = olağandır,” B	seçeneğinde	 “is only 
natural = doğaldır,” D	seçeneğindeki	“are known 
as = olarak bilinir” ve	E	seçeneğindeki	“we mean 
= kastederiz” ifadeleri,	 sorudaki	 “nitelendirilir” 
ifadesinin	karşılığı	değildir.	

7. Yanıt: A

	 Sorudaki	 Türkçe	 cümlenin	 ana	 yüklemi	
“şüphelendiler” ifadesinin	 doğru	 çevirisi	
“suspected” olacaktır.	 Bu	 ifadeyi	 A	 ve	 E	
seçeneklerinde	 görmekteyiz.	 Bu	 seçeneklerden	
E	seçeneğinde,	soru	kökünde	geçen	“arkasında 
= behind” ifadesi	 farklı	 olarak	 “between” olarak	
karşılık	 bulmuştur	 ve	 bu	 nedenle	 yanlıştır.	 A	
seçeneği	doğru	yanıt	 olacaktır.	B	seçeneğindeki	
“come to the conclusion = sonucuna varmak,” 
B	 seçeneğindeki	 “is agreed = kabul edilir” ve	C	
seçeneğindeki	 “be aware of = farkında olmak” 
ifadeleri,	 soru	 cümlesindeki	 “şüphelendiler” 
ifadesinin	 İngilizce	 karşılığı	 değildirler	 ve	 bu	
nedenle	doğru	olamazlar.	

8. Yanıt: C

	 Soruda	 verilen	 Türkçe	 cümlenin	 yüklemi	 olan	
“karar verdi”	 ifadesinin	 İngilizce	 çevirisindeki	
karşılığı	 “decided / have decided”	 olacaktır.	
Bu	 ifade	 yalnızca	 C	 seçeneğinde	 doğru	 olarak	
yer	 aldığından,	 bu	 seçenek	 doğru	 yanıt	 olur.	
Diğer	 seçeneklerdeki	 yüklem	 tercihleri	 tamamen	
farklıdır:	 A	 seçeneğinde	 “is attracting”,	 B	
seçeneğinde	 “are eager”,	 D	 seçeneğinde	 “is 
attracting”	 ve	 E	 seçeneğinde	 “would benefit” 
sorudaki	yüklemin	doğru	çevirileri	olmadığından,	
yanlış	olurlar.


