
www.pelikanyayinevi.com.tr

4x4 YDS

Deneme - 3
TRANSLATION TURKISH to ENGLISH

1. Yanıt: E

	 Soru	kökünde	geçen	ikinci	cümle	olan	“ve bunu 
başarırlarsa “yanan buz” geleceğin yakıtı 
olabilir” ifadesinin	 İngilizce	 karşılığı	 “if they 
succeed, “burning ice” may become the fuel of 
the future” ifadesidir	ve	yalnızca	E	seçeneğinde	
doğru	olarak	çevrilmiştir.

– bilim insanları:
scientists

– buz kristalleri içinde saklı doğalgazı:
the	natural	gas	hidden	in	ice	crystals

– çıkarıp sıfır emisyonlu yakıta 
dönüştürmenin:
extracting	 and	 transforming	 into	 a	 zero-
emission	fuel

– yollarını arıyorlar:
are	looking	for	ways	of

– ve bunu başarırlarsa:
and	if	they	succeed

– “yanan buz” geleceğin yakıtı olabilir:
“burning	ice”	may	become	the	fuel	of	the	future

2. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“Bizim tek seçeneğimiz …… mümkün olan en 
iyi şekilde kullanmaktır”	 ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	
yalnızca	A	seçeneğinde	“Our only option is to 
make the best possible use …”	şeklinde	doğru	
olarak	çevrilmiştir.

– bizim tek seçeneğimiz:
our	only	option

– iyi eğitimli insanlarımızı:
of	our	well-educated	people 

– en üst düzey yeteneklerimizi:
our	top-class	facilities

– ve:
and

– bilgiyi yeni hizmet ve ürünlere dönüştürme:
to	turn	knowledge	into	innovative	services and	
products

– becerimizi:
our	ability

– mümkün olan en iyi şekilde kullanmaktır:
is	to	make	the	best	possible	use
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3. Yanıt: B

	 Bu	 soru	 kökünde	 verilen	 “Fatih Sultan 
Mehmet’in emriyle”	 ifadesinin	 İngilizce	 dengi	
yalnızca	B	seçeneğinde	“on Sultan Mehmed the 
Conqueror’s order”	olarak	verilmiştir.

– Dünyanın en eski ve en büyük:
being	the	oldest	and	the	largest	bazaar	in	the	
world the

– çarşısı olan Kapalıçarşı:
Grand	Bazaar 

– İstanbul’un fethinden hemen sonra:
soon	after	the	conquest	of	Istanbul

– Fatih Sultan Mehmet’in emriyle:
on	Sultan	Mehmed	the	Conqueror’s	order 

– Ayasofya’ya gelir sağlamak amacıyla:
to	provide	income	for	St.	Sophia

– inşa edilmiştir:
was	built

4. Yanıt: C

	 Sıralı	 iki	 cümleden	 oluşan	 soru	 kökünde	 geçen	
eylemler	olan	“… kirletmez …”	ve	“… sınırlıdır” 
sözcüklerinin	 İngilizce	 karşılığı	 yalnızca	 C	
seçeneğinde	geçen	“… does not pollute”	ve	“… 
is limited”	ifadeleridir.	

– hidroelektrik güç çevreyi kirletmez:
hydroelectric	 power	 does	 not	 pollute	 the	
environment

– fakat:
but

– bu gücün üretimi:
the	production	of	this	power

– mevcut olan suyla sınırlıdır:
is	limited	by	the	availability	of	water
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5. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 öznesi	 “İlk kez 
rıhtım bölgesinde çalışan Güney Carolinalı 
zenciler tarafından yapılan Çarliston dansı” 
ifadesidir	ve	bu	ifade	yalnızca	E	seçeneğinde	“The 
Charleston, first danced by the South Carolina 
negro population working in the dockland 
area”	şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– ilk kez yapılan:
first	danced

– rıhtım bölgesinde çalışan:
working	in	the	dockland	area

– Güney Carolinalı zenciler tarafından:
by	the	South	Carolina	negro	population

– Çarliston dansı:
the	Charleston

– George White tarafından:
by	George	White

– Birinci Dünya Savaşı’nın hemen 
sonrasındaki yıllarda:
in	 the	 years	 immediately	 following	 the	 First	
World	War

– tanıtılmış:
was	launched

– ve 1920’lerin bir özelliği olmuştur:
and	it	became	characteristic	of	the	1920s

6. Yanıt: B

	 Soru	kökünde	geçen	ana	cümlenin	özne	+	yüklemi	
“Galilei ….. adlandırılmıştır”	ifadesinin	İngilizce	
karşılığı	 yalnızca	B	 seçeneğinde	 geçen	 “Galilei 
is … called”	ifadesidir.	

– bilime yaklaşımı bakımından:
because	of	his	approach	to	science

– çoğu kez:
often

– “çağdaş bilimin babası”:
the	“father	of	modern	science”

– adlandırılmıştır:
is	called
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7. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “İnternet bankacılığının 
güvenlik özelliklerinde gerçekleştirilen son 
zamanlardaki gelişmelerle”	 ifadesinin	 İngilizce	
dengi	 yalnızca	 B	 seçeneğinde	 “With recent 
improvements that have been made in the 
security features of Internet banking”	 olarak	
verilmiştir.

– İnternet bankacılığının:
of	Internet	banking 

– güvenlik özelliklerinde:
in	the	security	features 

– gerçekleştirilen:
that	have	been	made 

– son zamanlardaki gelişmelerle:
with	recent	improvements 

– müşteriler:
customers 

– evlerinden ya da ofislerinden:
from	their	homes	or	offices 

– İnternet aracılığı ile:
over	the	Internet

– banka işlemlerini yapabilmektedirler:
can	bank

8. Yanıt: A

	 Soru	kökünde	verilen	ilk	cümlenin	özne	+	yüklemi	
“Bir organizmanın çalışması …. bağlıdır” 
ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 A	 seçeneğinde	
“The functioning of an organism depends on” 
şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– bir organizmanın çalışması:
the	functioning	of	an	organism

– onun kendi hücrelerine:
its	own	cells

– bağlıdır:
depends	on

– ancak her hücre:
yet	each	cell 

– kendi bağımsız yaşamını:
its	own	independent	life

– sürdürür:
maintains


