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1. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 geçen	 “vücut bağışıklığı zayıf 
olan insanlar”	 ifadesinin	 İngilizce	 karşılığı	
“people with immune deficiencies” ifadesidir	ve	
yalnızca	B	seçeneğinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– vücut bağışıklığı zayıf olan insanlar:
people	with	immune	deficiencies

– genellikle kansere daha yatkındırlar:
are	often	usually	susceptible	to	cancer

– ve bu da:
and	this	

– bağışıklık sisteminin:
that	the	immune	system	

– en azından bazı kanser türlerine karşı:
against	at	least	some	forms	of	cancer	

– koruyucu rol oynadığını:
plays	a	protective	role

– gösteren bir gerçektir:
is	a	fact	suggesting

2. Yanıt: E

	 Bu	 soru	 kökünde	 verilen	 “Genel olarak, okur–
yazarlık oranlarındaki artış düzeylerine 
rağmen”	 ifadesinin	 İngilizce	 dengi	 yalnızca	 E	
seçeneğinde	 “Despite levels of increase in 
literacy rates, generally” olarak	verilmiştir.

– genel olarak:
generally 

– okur-yazarlık oranlarındaki:
in	literacy	rates 

– artış düzeylerine:
levels	of	increase 

– rağmen:
despite

– kadınlar:
women 

– hâlâ:
still 

– okuma yazma bilmeyen dünya nüfusunun:
the	world’s	illiterate	population	of

– yaklaşık üçte ikisini:
almost	two-thirds

– temsil etmektedirler:
represent
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3. Yanıt: D

	 Bu	 soru	 kökünde	 verilen	 “Medyadaki şiddet 
görüntülerini izlemenin daha sonra çocuklarda 
saldırgan davranışlara yol açtığını kesin 
biçimde ortaya koyamasalar da”	 ifadesinin	
İngilizce	dengi	yalnızca	D	seçeneğinde	“Despite 
their inability to demonstrate unequivocally 
that viewing media depictions of violence 
produces subsequent aggressive behaviours 
in children” olarak	verilmiştir.

– medyadaki şiddet görüntülerini izlemenin:
that	viewing	media	depictions	of	violence

– daha sonra çocuklarda saldırgan 
davranışlara yol açtığını:
produces	 subsequent	 aggressive	 behaviours	
in	children

– kesin biçimde:
unequivocally

– ortaya koyamasalar da:
despite	their	inability	to	demonstrate 

– aradaki bağlantıyı araştıran çalışmalar:
correlational	studies 

– şiddet izlenmesi ile sonradan ortaya çıkan 
saldırganlık arasında:
between	 observation	 of	 violence	 and	 later	
aggression 

– dikkate değer bir ilişki kurmaktadırlar:
establish	a	significant	link

4. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“Galileo olmuştur”	ifadesidir	ve	bu	ifade	yalnızca	
B	 seçeneğinde	“It was Galileo” şeklinde	doğru	
olarak	çevrilmiştir.

– Samanyolu’nun sayısız yıldızdan ibaret 
olduğunu:
that	 the	Milky	Way	 is	comprised	of	countless	
stars

– ilk gözlemleyen:
who	first	observed

– Galileo olmuştur:
it	was	Galileo
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5. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ana	 cümlenin	 özne	 +	
yüklem	+	nesnesi	“bir sitokin türü üzerinde bazı 
araştırmalar yapılmıştır”	 ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	
yalnızca	 C	 seçeneğinde	 “some research was 
done on a type of cytokine”	 şeklinde	 doğru	
olarak	çevrilmiştir.

– 1990’larda:
in	the	1990s 

– bir tümöre yüksek seviyelerde:
into	a	tumour	at	high	levels 

– doğrudan uygulanınca:
when	administered	directly 

– kanser hücrelerini öldüren:
which	kills	cancer	cells

– bir sitokin türü üzerinde:
on	a	type	of	cytokine 

– bazı araştırmalar:
some	research

– yapılmıştır:
was	done

6. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“kabul ediliyordu”	ifadesidir	ve	bu	ifade	yalnızca	
A	seçeneğinde	“it was admitted” şeklinde	doğru	
olarak	çevrilmiştir.

– 1930’ların ortalarına kadar:
until	the	mid-1930s

– tüm atomların:
that	all	atoms 

– nötronlar, protonlar ve elektronlardan 
oluştuğu:
were	 made	 up	 of	 neutrons,	 protons,	 and	
electrons 

– kabul ediliyordu:
it	was	admitted
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7. Yanıt: E

	 Bu	 soru	 “ve”	 bağlacıyla	 bağlanan	 iki	 ayrı	
cümleden	 oluşmuştur	 ve	 bu	 bağlacın	 karşılığı	
“and”	olarak	yalnızca	E	seçeneğinde	verilmiştir.

– aşağı yukarı 200 yıl öncesine kadar:
until	about	200	years	ago

– bilimsel araştırmalarda:
in	scientific	research 

– ölçüm birimleri standart değildi:
the	 units	 of	 measurement	 were	 not	
standardized

– ve:
and 

– bu standart eksikliği:
this	lack	of	standards

– bilimsel iletişimi zorlaştırıyordu:
made	scientific	communication	difficult

8. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ana	 cümlenin	 yüklemi	
“aşırı derecede ağırdır” ifadesidir	ve	bu	ifadenin	
İngilizce	karşılığı	“… is extremely heavy”	ifadesi	
yalnızca	A	ve	E	seçeneklerinde	verilmiştir.	Ancak	
soru	 kökünde	 geçen	 yancümlenin	 bağlacı	 olan	
“–e rağmen”	 ifadesi	 yalnızca	 A	 seçeneğinde	
“although”	 olarak	 verilmiştir.	 Yalnızca	 bu	
ifadelere	 bakarak,	 A	 seçeneğinin	 doğru	 yanıt	
olduğu	açıkça	görülür.	

– Dünya, Güneş sisteminde diğerlerine 
oranla küçük bir gezegen olmasına rağmen:
although	Earth	is	a	comparatively	small	planet	
in	the	solar	system

– çok geniş demir çekirdeği nedeniyle:
due	to	its	large	iron	core

– aşırı derecede ağırdır:
it	is	extremely	heavy


