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1. Yanıt: D

	 Soru	kökünde	verilen	“Omega 3 yağ asitlerinin 
yararları, birçok araştırma sonuçları ile teyit 
edildiğinden”	 ifadesinin	 İngilizce	dengi	yalnızca	
D	seçeneğinde	“Because the benefits of omega–3 
fatty acids have been confirmed by the results of 
various studies”	şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– omega 3 yağ asitlerinin yararları:
the	benefits	of	omega–3	fatty	acids 

– birçok araştırma sonuçları ile teyit:
because	 ….	 have	 been	 confirmed	 by	 the	
results	of	various	

– edildiğinden:
studies

– gıda sanayi:
the	food	industry 

– satışlarını artırmak için:
so	as	to	increase	its	sales

– omega 3 asitlerini bebek sütünden 
margarine kadar her şeye koymuştur:
has	 put	 omega–3	 acids	 in	 everything	 from	
baby	milk	to	margarine

2. Yanıt: D

	 Bu	soruda	da	cümlenin	yan	cümlesi	durumundaki	
zarf	 cümleciğinin	 karşılığını	 sorgulayabiliriz.	
Soru	 kökünde	 verilen	 zarf	 yan	 cümleciği	
durumundaki	 “Geçmişin ne anlama geldiğini 
sorguladığımızda …” ifadesinin	 doğru	 çevirisi	
yalnızca	D	seçeneğinde	“… when we ask what 
the past means” şeklinde	verilmiştir.

– geçmişin ne anlama geldiğini 
sorguladığımızda:
when	we	ask	what	the	past	means

– şüphesiz:
certainly 

– farklı insanlara farklı şeyler ifade eder:
it	…	means	different	things	to	different	people
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3. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ilk	 cümlenin	 öznesi	
olan	 “Nanoteknoloji alanında çalışan 
bilim insanlarını bekleyen en büyük 
güçlüklerden biri”	 ifadesinin	 İngilizce	 dengi	
yalnızca	 C	 seçeneğinde	 “One of the biggest 
challenges awaiting scientists working in the 
field of nanotechnology”	 şeklinde	 doğru	 olarak	
çevrilmiştir.

– nanoteknoloji alanında çalışan bilim 
insanlarını bekleyen en büyük:
one	 of	 the	 biggest	 challenges	 awaiting	
scientists	working	in	

– güçlüklerden biri:
the	field	of	nanotechnology 

– arzu edilen bir nano yapı inşa edebilmek:
is	to	be	able	to	make	a	desired	nanostructure 

– ve bu yapıyı, çıplak gözle görülebilen:
and	then	 integrate	 it	with	a	 functional	system	
that	is	visible	

– işlevsel bir sistemle bütünleştirebilmektir:
to	the	naked	eye	

4. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne+yüklemi	
“her element tek tip atomdan oluşur”	ifadesidir	
ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 C	 seçeneğinde	 “each 
element consists of one kind of atom”	şeklinde	
doğru	olarak	çevrilmiştir.

– her element:
each	element

– diğer bir elementin atomlarından farklı:
which	is	different	from	the	atoms	of	any	other	
element

– tek tip atomdan:
one	kind	of	atom 

– oluşur:
consists	of
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5. Yanıt: A

	 Soruda	 verilen	 cümlenin	 yüklemi	 olan	 “göç 
etmiştir”	ifadesinin	İngilizce	karşılığı	“migrated” 
olur.	Bu	karşılığın	cümlenin	ana	yüklemi	olmadığı	
B	ve	E	seçenekleri	hemen	elenmelidir.	Sorudaki	
cümlenin	 öznesini	 oluşturan	 “Bugün Malezya 
yarımadasında oturan halkın ataları” öbeğinin	
İngilizce	 karşılığı	 ise	 “The ancestors of the 
people that today inhabit the Malaysian 
peninsula”	 olacaktır.	 Cümlenin	 yüklemi	 ancak	
bu	 özne	 öbeğinden	 sonra	 gelebilir.	 A	 seçeneği	
dışındaki	seçeneklerde	bu	durum	mevcut	değildir	
ve	yanlıştır.

6. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlede	 geçen	 “…… 
sadece haber sunmak ve eğlence sağlamaktan 
ziyade ….”	 ifadesinin	 İngilizce	 dengi	 yalnızca	C	
seçeneğinde	 “rather than just report news and 
provide entertainment”	 şeklinde	 doğru	 olarak	
çevrilmiştir.

– kitle iletişim araçları:
the	media	of	mass	communication 

– sadece haber sunmak ve eğlence 
sağlamaktan ziyade:
rather	 than	 just	 report	 news	 and	 provide	
entertainment

– toplumları aydınlatmalı:
should	illuminate	societies

– ve onların hem bireysel hem de kültürel 
özelliklerini:
and	 …….	 both	 their	 individual	 and	 cultural	
properties

– şekillendirmelidir:
shape
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7. Yanıt: D

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 özne	 +	 yüklemi	
“farklı ekonomik gelişim evrelerindeki birçok 
ülke + göstermiştir”	 ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	
yalnızca	 D	 seçeneğinde	 “Many countries at 
varying stages of economic development have 
shown”	şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– farklı ekonomik gelişim evrelerindeki:
at	varying	stages	of	economic	development

– birçok ülke:
many	countries 

– göstermiştir:
have	shown

– evrensel sağlık güvencesine doğru:
toward	universal	health	coverage

– önemli bir gelişme kaydetmenin:
to	make	substantial	progress 

– mümkün olduğunu:
that	it	is	possible

8. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ana	 cümlenin	 özne	 +	
yüklemi	 “bilgisayar programı + eksiksiz 
yapılandırılmış komutlar dizisidir”	 ifadesidir	
ve	bu	ifade	yalnızca	E	seçeneğinde	“A computer 
program is a complete structured sequence of 
instructions” şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– bilgisayar programı:
a	computer	program

– belirli görevleri yerine getirmek üzere:
to	carry	out	specific	tasks

– bilgisayarı yönlendiren:
which	directs	a	computer

– bir programlama dilindeki:
in	a	programming	language

– eksiksiz yapılandırılmış komutlar dizisidir:
is	 a	 complete	 structured	 sequence	 of	
instructions


