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1. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ana	 cümle	 olan,“yoksul 
ülkelerdeki çoğu insan, sıtma, AIDS, verem 
ile zengin ülkelerde daha az bilinen birçok 
hastalık çekmektedir …”	 ifadesi	 yalnızca	 B	
seçeneğinde	 “… most people in poor countries 
suffer from malaria, AIDS, tuberculosis and many 
diseases lesser known in rich countries” şeklinde	
doğru	olarak	çevrilmiştir.	

– yoksul ülkelerdeki çoğu insan:
most	people	in	poor	countries

– sıtma, AIDS, verem:
malaria,	AIDS,	tuberculosis

– ile zengin ülkelerde daha az bilinen birçok:
and	 many	 diseases	 lesser	 known	 in	 rich	
countries 

– hastalık çekmektedir:
suffer	from

– çünkü:
since

– hükümetleri:
their	governments

– ilâç şirketlerinin istediği fiyatları:
the	prices	drug	companies	want

– karşılayamamaktadır:
cannot	afford

2. Yanıt: B

 “Ancak”	 bağlacı	 kullanılarak	 birleştirilen	 sıralı	
iki	 cümleden	 oluşan	 soru	 kökünde	 iki	 yüklem	
vardır.	Bu	iki	yüklemden	ilki	“sanır”	ve	ikincisi	de	
“tümüyle doğru değildir”	 ifadeleridir	 ve	 doğru	
bir	 şekilde	 çevirisi	 sırasıyla	 “think” ve	 “is not 
entirely true”	 şeklinde	 yalnızca	 B	 seçeneğinde	
verilmiştir.

– pek çok insan:
many	people 

– egzersiz yapmanın daha çok yemelerine 
neden olacağını:
that	exercising	will	make	them	eat	more 

– sanır:
think

– oysa bu:
but	this

– tümüyle doğru değildir:
is	not	entirely	true
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3. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ana	 cümle	 olan“insan 
vücudu ……. son derece karmaşık bir 
sistemdir”	ifadesi	yalnızca	A	seçeneğinde	“… the 
human body is a highly complex system” şeklinde	
doğru	olarak	çevrilmiştir.

– insan vücudu:
the	human	body

– her biri:
each

– yaşamı sürdürmek için gerekli olan:
essential	to	maintaining	life

– bir işlevi yerine getiren:
performing	a	function

– ayrı ayrı organ ve dokulardan oluşmuş:
made	up	of	separate	organs	and	tissues

– son derece:
highly

– karmaşık bir sistemdir:
is	a	complex	system

4. Yanıt: E

 Soru	 kökünde	 geçen	 “… ancak, bu habis kök 
hücrelerinin nasıl oluştuğu hâlâ belirsizdir” 
ifadesi	 yalnızca	 E	 seçeneğinde	 “but how these 
malignant stem cells arise is still uncertain” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– tümör büyümesine neden olan:
that	drive	tumor	growth

– kanser kök hücrelerinin varlığı:
the	existence	of	cancer	stem	cells

– çeşitli kan kanseri ve tümör türlerinde:
in	several	blood	cancer	and	tumor	types

– tespit edilmiştir:
has	been	established

– ancak:
but

– bu habis kök hücrelerinin nasıl oluştuğu:
how	these	malignant	stem	cells	arise

– hâlâ belirsizdir:
is	still	uncertain
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5. Yanıt: E

	 Soru	 kökündeki	 cümlenin	 yüklemi	 olan	 “ortaya 
koymuştur” ifadesinin	 İngilizce	 karşılığı	 E	
seçeneğinde	“has yielded” olarak	verildiğinden,	
bu	 seçenek	 doğru	 yanıt	 olur.	 A	 seçeneğinde	
bir	 sıfat	 fiil	 yapısı	 (is astounding = şaşırtıcıdır) 
vardır.	B	seçeneğinde	farklı	bir	fiil	söz	konusudur:	
(has produced = üretmiştir; yaratmıştır). C	
seçeneğindeki	 yüklemi	 oluşturan	 “have come to 
light”	ifadesinin	karşılığı	“gün ışına çıktı” olmalıydı.	
D	seçeneğindeki	“has brought to light” ifadesi	de	
Türkçe	 cümlede	 “gün ışığına çıkardı” şeklinde	
karşılık	 bulmalıydı.	 Bu	 nedenlerden	 dolayı	 diğer	
seçenekler	doğru	olamaz.

6. Yanıt: E

	 Soru	kökünde	verilen	“930’dan Norveç’le birleştiği 
1262’ye kadar bağımsız bir cumhuriyet olan 
İzlanda”	 ifadesinin	 İngilizce	 dengi	 “Iceland, 
which was an independent republic from 930 
to 1262 when it joined with Norway” ifadesidir	
ve	 yalnızca	 E	 seçeneğinde	 doğru	 bir	 şekilde	
verilmiştir.

– 930’dan Norveç’le birleştiği 1262’ye kadar:
from	930	to	1262	when	it	joined	with	Norway 

– bağımsız bir cumhuriyet olan İzlanda:
Iceland,	which	was	an	independent	republic	

– bağımsızlığını 1944 yılında geri kazandı:
regained	its	independence	in	1944
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7. Yanıt: C

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 yüklemi	 “oluşmuştur” 
ve	öznesi	ise	“birbiriyle bağlantılı büyük göller” 
isim	 öbeğidir.	 Bu	 iki	 öğenin	 çevirisine	 sırasıyla	
bakacak	olursak,	yüklemin	çevirisi	“were formed 
/ came into being” ve	 öznenin	 çevirisi	 “large 
interconnected lakes”	 olur.	Bu	durumda	doğru	
yanıt	 C	 seçeneği	 olacaktır.	 A	 seçeneğindeki	
cümlenin	 yüklemi	 bir	 isim	 fiildir	 (buzullardır).	
B	 seçeneğinde	 cümle	 başında	 verilen	 zaman	
zarfının	 (towards the end of the last ice age = 
son buzul çağının sonuna doğru) soru	kökündeki	
cümlede	 karşılığı	 yoktur.	 D	 seçeneğinde	 özneyi	
niteleyen	 sıfat	 cümleciği	 (situated in the Death 
Valley area = Ölüm Vadisi bölgesinde yer 
alan) soruda	 verilen	 Türkçe	 cümlede	 yoktur.	 E	
seçeneğinde	 zaman	zarfı	 durumundaki	 “towards 
the end of the last ice age = son buzul çağının 
sonuna doğru” B	seçeneğinde	olduğu	gibi,	soruda	
verilen	Türkçe	cümlede	karşılığı	yoktur.	

8. Yanıt: B

 Soru kökünde “ve”	 bağlacı	 ile	 yapılmış	 sıralı	
iki	 yüklem	 öbeği	 verilmiştir.	 İlk	 yüklem	 öbeğinin	
kökü “oluşur” ve	 ikinci	 yüklem	 öbeğinin	
kökü “taşınabilir” eylemleridir.	 Seçenekler	
incelendiğinde	 “ve”	 bağlacının	 İngilizce	 doğru	
karşılığının	“and” olarak	yalnızca	B	seçeneğinde	
görmekteyiz.	 Buna	 ilaveten,	 soru	 kökündeki	
yüklemlerin	de	 İngilizce	karşılığı	olan	“form” ve	
“can ... be brought” ifadeleri	 sıralı	 bir	 şekilde	
yalnızca B	seçeneğinde	verilmiştir.

– elmaslar yerkürenin derinliklerinde oluşur:
diamonds	form	deep	within	the	Earth	

– ve:
and

– sadece:
only

– güçlü yanardağ patlamaları ile:
by	powerful	volcanic	eruptions

– yüzeye taşınabilir:
can	…	be	brought	to	the	surface	


