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1. Yanıt: B

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 yüklemi	 olan	 “incelir” 
ifadesinin	 İngilizce	 karşılığı,	 tekil	 özne	
durumundaki	 “the atmosphere” öznesinden	
dolayı	 “thins out” olacaktır.	 Bu	 ifadeyi	 A,	 B,	 C	
ve	 D	 seçeneklerinde	 görüyoruz.	 A	 seçeneğinde	
yüklem	öbeği	olan	“starts to thin out” ifadesinde,	
ana	 yüklem	 “starts” olduğundan	 doğru	 yanıt	
olamaz.	C	 seçeneğinde	 temel	 cümlenin	 yüklemi	
“thins out” değildir	ve	“there is a drop” ile	başlayan	
kısım	temel	cümledir.	D	seçeneği	en	yakın	cevap	
gibi	görünse	de,	bu	seçenekte	fiili	niteleyen	“fast” 
zarfı,	 soru	 kökünde	 verilen	 Türkçe	 cümledeki	
zarfın	 karşılığı	 (şaşırtıcı bir hızla)	 değildir.	
Doğru	 yanıt	 B	 seçeneğidir.	 Önceki	 açıklamada	
belirttiğimiz	 “şaşırtıcı bir hızla” ifadesinin	
karşılığı	bu	cümlede	“at a surprising rate” olarak	
verilmiştir.

2. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 yüklemi	 olan	
“finanse edilmektedir”	 ifadesinin	 İngilizce	
karşılığı	 yalnızca	 E	 seçeneğinde	 geçen	 “is 
financed”	ifadesidir.

– Avrupa’nın bir uydu ağı olan:
which	is	a	satellite	network	of	Europe

– Galileo sistemi .... finanse edilmektedir:
the	Galileo	system	,	...	,	is	financed

– Avrupa Birliği’ne üye devletler ve Avrupa 
Uzay Kurumu tarafından:
by	the	member	states	of	the	European	Union	
and	the	European	Space	Agency
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3. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 yüklemi	 olan	
“göstermiştir”	 ifadesinin	 İngilizce	 karşılığı	
yalnızca	 D	 seçeneğinde	 geçen	 “showed” 
ifadesidir.

– çeşitli süpernovalarla ilgili 1998’deki 
gözlemler:
observations	 in	 1998	 relating	 to	 various	
supernovae

– bunlardan en uzak olanların beklendiği 
kadar parlak olmadığını:
that	 the	most	distant	ones	were	not	as	bright	
as	had	been	expected

– göstermiştir:
showed	

4. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 yüklemi	 olan	
“kullanılmaktadır”	 ifadesinin	 Türkçe	 karşılığı	
yalnızca	E	seçeneğinde	geçen	“are being used” 
ifadesidir.

– Avustralya’da sismik olay kayıtları;
since	records	of	seismic	activity	in	Australia

– sadece 150 yıl geriye gittiğinden:
only	go	back	150	years

– daha önce neler olduğunu anlamak için:
to	find	out	what	had	happened	before	then

– günümüzde çeşitli yeni teknikler 
kullanılmaktadır:
a	 variety	 of	 new	 techniques	 are	 presently	
being	used
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5. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“önemli olan … yetkilerine ilişkin sınırların var 
olup olmadığıdır”	ifadesidir	ve	bu	ifade	yalnızca	
D	seçeneğinde	“what is important is … whether 
limits exist on their powers”	 şeklinde	 doğru	
olarak	çevrilmiştir.

– önemli olan:
what	is	important

– siyasi liderlerin uygun gördükleri gibi 
harcama yapmada özgür olup:
not	whether	political	leaders	are	free	to	spend	
as	they	

– olmadıkları değil:
see	fit

– yetkilerine ilişkin sınırların var olup 
olmadığıdır:
is	but	whether	limits	exist	on	their	powers

6. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“çoğu Fransız siyasetçi … sanmıyordu” 
ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 B	 seçeneğinde	
“most French politicians did not think …” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.	

– çoğu Fransız siyasetçi:
most	French	politicians	

– Avrupa Birliği Anayasası’nın halk:
that	the	European	Union	Constitution	would	be	

– tarafından ezici bir şekilde reddedileceğini:
overwhelmingly	rejected	by	the	people

– sanmıyordu:
did	not	think
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7. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlede	 geçen	 “… 
ilerlemeye karşılık olarak …” ifadesinin	İngilizce	
dengi	yalnızca	E	seçeneğinde	“in recognition of 
the progress”	şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– Ukrayna:
Ukraine

– anayasaya dayalı demokrasi kurma 
yönünde sağladığı ilerlemeye karşılık:
in	recognition	of	the	progress	the	country	had	
made	towards

– olarak:
establishing	 a	 constitutionally-based	
democracy	

– 1995’te Avrupa Konseyi’ne kabul edildi:
was	 accepted	 into	 the	 Council	 of	 Europe	 in	
1995

8. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ana	 cümlenin	 özne	 +	
yüklemi	“… hepimiz biliyoruz”	 ifadesidir	 ve	bu	
ifade	 yalnızca	 D	 seçeneğinde	 “we all know” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– bebeklerin büyüme ve gelişmesinin:
that	the	growth	and	development	of	babies

– yedikleri yiyeceklerden etkilendiğini:
are	influenced	by	the	food	they	eat

– hepimiz biliyoruz:
we	all	know


