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1. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 öbeği	
“akciğerlerde, oksijen temini ile oksijen 
gereksinimi arasındaki normal ve hassas 
dengeyi bozan herhangi bir rahatsızlık” 
ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 D	 seçeneğinde	
“any disorder in the lungs that upsets the normal 
and delicate balance between oxygen supply 
and oxygen requirement”	 şeklinde	 doğru	 olarak	
çevrilmiştir.

– akciğerlerde:
in	the	lungs 

– oksijen temini ile oksijen gereksinimi 
arasındaki:
between	 oxygen	 supply	 and	 oxygen	
requirement 

– normal ve hassas dengeyi bozan:
that	upsets	the	normal	and	delicate	balance

– herhangi bir rahatsızlık:
any	disorder

– kişiyi:
a	person

– nefessiz bırakabilir:
can	make	short	of	breath

2. Yanıt: E

	 Bu	 çeviri	 cümlesinde	 cümlede	 geçen	 “1934’de 
imzalanmış olan on yıllık saldırmazlık 
antlaşmasına rağmen”	 ifadesinin	doğru	çevirisi	
olan	 “Despite a ten-year nonaggression 
pact signed in 1934”	 yalnızca	 E	 seçeneğinde	
verilmiştir.
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3. Yanıt: E

	 Soru	kökünde	verilen	“ya ..… ya da ..…”	ifadesinin	
İngilizce	 dengi	 yalnızca	 E	 seçeneğinde	 “either 
….. or ..…” şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– profesyonel yardım almadan:
without	seeking	professional	help

– bir idrar kaçırma sorunu:
an	incontinence	problem

– ile birlikte yaşamaya çalışan insanlar:
people	who	tend	to	live	with 

– problemi:
the	problem 

– doktorlarıyla konuşma konusunda:
to	discuss	with	their	doctor

– ya sıkılmakta:
either	too	embarrassed

– ya da yanlış bir inanışla:
or	they	mistakenly	

– idrar kaçırmanın:
that	incontinence

– yaşlanma sürecinin normal bir parçası 
olduğunu:
is	a	normal	part	of	aging

– düşünmektedirler:
are……	believe

4. Yanıt: B

	 Sorudaki	 cümlenin	 öznesi	 “Jean-Jacques 
Rousseau”	 ve	 yüklemi	 ise	 “koymuştur” 
olduğuna	 göre,	 bu	 ifadelerin	 İngilizce	 cümlede	
karşılıkları	 “Jean-Jacques Rousseau put” 
olacaktır.	Seçenekler	içinde	yüklem	durumundaki	
“koymuştur”	 ifadesi	 “put”	 olarak	 yalnızca	 B	
seçeneğinde	 karşılık	 bulmuştur.	 Bu	 nedenle	 de	
doğru	yanıt	B	seçeneğidir.



www.pelikanyayinevi.com.tr

4x4 YDS

Deneme - 20
TRANSLATION TURKISH to ENGLISH

5. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 öznesi	
“antidepresan kullanımındaki artışın bir 
nedeni”	 ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 C	
seçeneğinde	 “one cause of the rise in 
antidepressant use” şeklinde	 doğru	 olarak	
çevrilmiştir.

– antidepresan kullanımındaki:
one	cause	of	the	rise 

– artışın bir nedeni:
in	antidepressant	use

– birçok doktorun:
that	many	doctors

– normal üzüntüyü daha ciddi olan:
between	normal	sadness	and	the	more	serious

– hatta yaşam düzenini bozan:
even	life-threatening	condition

– klinik depresyon durumundan:
of	clinical	depression

– ayırt etmemesidir:
is	…	do	not	differentiate

6. Yanıt: E

	 Soruda	 verilen	 cümledeki	 en	 önemli	 ipucu	 bu	
kez	 cümlenin	 bağlacı	 olan	 “eğer” sözcüğüdür.	
Bu	sözcüğün	 İngilizce	karşılığı	“if”	olacağından,	
bu	 bağlacın	 kullanılmadığı	 E	 seçeneği	 dışındaki	
seçenekler	derhal	elenebilir.	
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7. Yanıt: B

	 Soru	kökünde	verilen	cümlenin	yüklemi	“… hala 
belirsizdir”	 şeklinde	 bir	 isim	 fiildir	 ve	 bu	 ifade	
yalnızca	 B	 seçeneğinde	 “it is still unclear …” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– değişik anlamları bebeklere ifade etmek 
için:
to	convey	different	meanings	to	infants.

– seslerinin ritim, tonlama ve vurgu gibi:
in	their	voices	such	as	rhythm,	pitch	and	stress	

– yetişkinlerin ... akustik özelliklerini nasıl 
kullandıkları:
how	adults	use	acoustic	properties	

– hâlâ belirsizdir:
it	is	still	unclear

8. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“Başbakan Berlusconi .... iddia etmektedir” 
ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 A	 seçeneğinde	
“Prime Minister Berlusconi claims …”	şeklinde	
doğru	olarak	çevrilmiştir.

– Başbakan Berlusconi:
Prime	Minister	Berlusconi	

– yargıçlarının siyasal yönden yanlı olması 
nedeniyle:
because	its	judges	are	politically	biased

– İtalyan yargısına güvenilemeyeceğini:
that	the	Italian	judiciary	cannot	be	trusted

– iddia etmektedir:
claims


