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1. Yanıt: E

	 Soruda	 verilen	 Türkçe	 cümlenin	 yüklemi	
durumundaki	 “söyledi” sözcüğünün	 İngilizce	
karşılığı	 “said” olmalıdır.	 Seçenekler	 içinde	 bu	
karşılık	yalnızca	E	seçeneğinde	verilmiştir	ve	bu	
seçenek	doğru	çeviri	cümlesidir.	

– Rusya Cumhurbaşkanı Putin:
President	Putin	of	Russia

– Afganistan’ın Kuzey ittifakı güçlerini:
the	forces	of	Afghanistan’s	Northern	Alliance

– Taliban’a karşı mücadelelerinde:
in	their	fight	against	the	Taliban

– destekleyeceğini söyledi:
said	he	would	support	

2. Yanıt: B

	 Bağımsız	 iki	 cümlenin	 yer	 aldığı	 soru	 kökündeki	
cümlenin	 birinci	 bölümünün	 yüklemi	 olan	
“başlamıştır”	 sözcüğünün	 karşılığı	 “began / 
started” ve	ikinci	bölümün	yüklemi	olan	“dayanır” 
sözcüğünün	karşılığı	ise	“are based upon”	olur.	
Bu	bilgilere	göre	B	seçeneği	doğru	yanıt	olacaktır.	
A	 seçeneği	 de	 uygun	 gibi	 görünse	 de,	 cümle	
başındaki	 “impersonal subject” (it was as …) 
şeklindeki	 girişten	 dolayı	 “begin”	 fiili,	 cümlenin	
ana	 fiili	 olmaktan	 çıkmıştır.	 Diğer	 seçeneklerde	
fiillerden	ya	birisi,	ya	da	ikisi	birden	doğru	çeviri	ile	
karşılık	bulmamıştır.	

– Hemingway ….. başlamıştır:
Hemingway	began

– edebiyat kariyerine:
his	literary	career

– gazeteci olarak:
as	a	reporter

– ve gerçekten:
and	indeed

– romanlarının çoğu:
many	of	his	novels

– kendisinin … deneyimlerine:
his	own	….	experiences

– çok değişik:
extremely	varied

– dayanır:
are	based	upon
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3. Yanıt: C

	 Çeviri	sorularında	cümle	başında	yer	ya	da	zaman	
zarfı	 niteliğinde	 ilgeç	 öbeği	 olması	 durumunda,	
çoğu	zaman	yalnızca	bu	ilgeç	öbeğini	sorgulamak	
doğru	 yanıtı	 bulmak	 için	 yeterli	 olur.	 Bu	 cümle	
başındaki	 “on altıncı yüzyılın başından 
itibaren” ifadesinin	 İngilizce	 karşılığı	 “from the 
late sixteenth century onwards” olur.	 Bu	 bilgi	
de	doğru	yanıt	olarak	bizi	doğrudan	C	seçeneğine	
götürmeye	 yeter.	 Cümlenin	 yüklem	 öbeği	
olan	 “görülmeye başladı”	 ifadesi	 de	 yine	 C	
seçeneğinde	“began to be perceived” şeklinde	
doğru	karşılık	bulmuştur.	

– on altıncı yüzyılın sonlarından itibaren:
from	the	late	sixteenth	century	onwards

– hümanizm …. görülmeye başladı:
humanism	began	to	be	perceived 

– klasik geleneğe dayalı:
based	on	the	classical	tradition

– bir eğitim sistemi olarak:
as	a	system	of	education

4. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ana	 cümlenin	 yüklemi	
“… birkaç yıl alacaktır”	 ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	
yalnızca	 E	 seçeneğinde	 “it will be several 
years”	 şeklinde	 doğru	 olarak	 çevrilmiştir.	 Ayrıca	
yan	 cümle	 olan	 “Brezilya topraklarında petrol 
arayan 37 yabancı şirket olmasına rağmen” 
ifadesinin	doğru	çevirisi	 yalnızca	E	seçeneğinde	
geçen	 “Although there are 37 foreign firms 
exploring for oil in Brazilian territory”	ifadesidir.	
Bu	nedenlerle,	doğru	yanıt	E	seçeneğidir.

– Brezilya topraklarında petrol arayan:
firms	exploring	for	oil	in	Brazilian	territory

– 37 yabancı şirket:
37	foreign	firms

– olmasına rağmen:
although	there	are

– herhangi birinin üretime başlaması:
before	any	starts	producing

– birkaç yıl alacaktır:
it	will	be	several	years	
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5. Yanıt: A

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 yüklemi	 olan	
“Nazi karşıtı Ay Battı romanıdır”	ifadesi	bir	isim	
fiildir	ve	bu	ifade	yalnızca	A	seçeneğinde	“is his 
anti–Nazi novel, The Moon is Down”	 şeklinde	
doğru	olarak	çevrilmiştir.

– John Steinbeck’in diğer eserleri içinde:
of	John	Steinbeck’s	other	works

– Gazap Üzümleri kadar ilginç olan tek eseri:
the	only	one	to	be	as	interesting	as	The	Grapes	
of	Wrath

– Nazi karşıtı ‘Ay Battı’ romanıdır:
is	his	anti-Nazi	novel,	The	Moon	is	Down

6. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“Görünüşte zararsız bir icat … zararlı olabilir.” 
ifadesidir	ve	bu	ifade	yalnızca	B	seçeneğinde	“An 
apparently harmless invention may turn out to 
be harmful”	şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– görünüşte zararsız bir icat:
an	apparently	harmless	invention

– insanlar tarafından para veya güç elde:
when	misused	or	abused	by	people	in	pursuit	
of	

– etmek için yanlış veya kötüye 
kullanıldığında:
money	or	power

– zararlı olabilir:
may	turn	out	to	be	harmful
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7. Yanıt: D

	 Sorudaki	 cümlede	 bileşik	 cümle	 durumunda	 iki	
cümle	 verilmiştir	 ve	 yan	 cümlenin	 yüklemi	 olan	
“donmasa da” ifadesinden,	 İngilizce	 cümlede	
bağlaç	 olarak	 “even though” bağlacının	
kullanılması	 gerektiği	 sonucunu	 çıkarıyoruz.	
Temel	cümlenin	yüklemi	olan	“açıktır” ifadesinin	
karşılığı	 ise	“is open” olacaktır.	Bu	açıklamalar	
doğrultusunda,	 tek	 uygun	 seçeneğin	 D	 olduğu	
görülür.

– Hudson Körfezi her yıl tamamen donmasa 
da:
even	 though	 Hudson	 Bay	 is	 not	 completely	
frozen	every	year

– gemi seferlerine …... açıktır:
is	open	to	navigation

– ortalama olarak üç aydan daha kısa bir 
süre:
on	the	average,	for	less	than	three	months

8. Yanıt: A

	 Bu	 soru	 kökünde	 verilen	 “ancak”	 ifadesinin	
İngilizce	 dengi	 yalnızca	 A	 seçeneğinde	 “but” 
olarak	verilmiştir.	

– 12 milyondan fazla bilinen kimyasaldan:
out	of	over	12	million	known	chemicals 

– 3.000 kadarı:
some	3,000

– çeşitli tür zehirlenmelere neden olmaktadır:
cause	various	kinds	of	poisonings 

– ancak:
but

– yüksek miktarlarda alınan hemen hemen 
her madde toksik olabilir:
almost	any	substance	taken	in	large	quantities	
can	be	toxic


