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1. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “bir barajın inşası 
başlamadan önce”	 ifadesinin	 İngilizce	 dengi	
yalnızca	B	seçeneğinde	 “before the construction 
of a dam begins”	şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– bir barajın inşası başlamadan önce:
before	the	construction	of	a	dam	begins 

– mühendisler:
engineers

– barajın ağırlığını kaldırmaya yetecek kadar 
güçlü:
strong	 enough	 to	 support	 the	 weight	 of	 the	
dam

– bir temel sağlayacağından emin olmak için:
to	make	sure	that	it	will	provide	a	foundation 

– önerilen bölgenin jeolojik yapısını 
incelerler:
survey	the	geology	of	the	proposed	site 

2. Yanıt: C

	 Soru	kökünde	verilen	ana	cümle	olan	“I. Dünya 
Savaşı’nın başında Romanya tarafsızlığını 
ilân etti …”	 ifadesinin	İngilizce	dengi	yalnızca	C	
seçeneğinde	“At the start of World War I, Romania 
proclaimed its neutrality” şeklinde	 doğru	 olarak	
çevrilmiştir.

– I. Dünya Savaşı’nın başında:
at	the	start	of	World	War	I 

– Romanya:
Romania

– tarafsızlığını ilân etti:
proclaimed	its	neutrality 

– ancak:
but

– daha sonra:
later 

– Almanya ve müttefiklerine karşı:
against	Germany	and	her	allies

– savaşa katıldı:
joined	the	war
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3. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 “Bilgisayarlar artan 
yararlarıyla yaşamı kolaylaştırsalar da” 
ifadesinin	İngilizce	dengi	yalnızca	C	seçeneğinde	
“Although computers make life easier with 
their increasing efficacy”	 şeklinde	 doğru	 olarak	
çevrilmiştir.

– bilgisayarlar artan yararlarıyla yaşamı 
kolaylaştırsalar da:
although	computers	make	life	easier	with	their	
increasing	efficacy

– kullanımları daha yaygın hâle geldikçe:
as	they	become	more	widespread 

– onları kötüye kullanma olasılığı da 
artmaktadır:
the	possibility	of	their	misuse	also	grows.	

4. Yanıt: B

	 Bu	soru	kökünde	verilen	“ancak X–ışınları, her 
zaman daha ince ayrıntıların saptanmasında 
yardımcı olamaz”	 ifadesinin	 İngilizce	 dengi	
yalnızca	 B	 seçeneğinde	 “but X–rays cannot 
always help to detect the finer details” olarak	
doğru	bir	şekilde	verilmiştir.

– X–ışını görüntüleme yöntemleri:
X–ray	imaging	methods

– kırıkların tanılanmasını:
diagnosing	fractures 

– bir yüzyıldan fazla zamandır daha kolay:
easier	for	more	than	a	century

– kılmıştır:
have	made

– ancak:
but

– X–ışınları:
X–rays

– her zaman
always

– daha ince ayrıntıların saptanmasında:
to	detect	the	finer	details

– yardımcı olamaz:
cannot	help
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5. Yanıt: A

	 Bu	soru	kökünde	verilen	“Çin’deki sanayileşme, 
öyle büyük çevresel değişikliklere yol 
açmıştır ki”	 ifadesinin	 İngilizce	 dengi	 yalnızca	
A	seçeneğinde	“Industrialization in China has 
brought about such massive environmental 
changes that”	olarak	verilmiştir.

– Çin’deki sanayileşme:
industrialization	in	China

– öyle büyük çevresel değişikliklere yol 
açmıştır ki:
has	brought	about	such	massive	environmental	
changes	that

– fabrikaların yarattığı kirlilik:
pollution	created	by	factories 

– dağlık alanlardaki yağışı:
the	rainfall	in	mountainous	areas

– yüzde 50’ye varan miktarda:
by	as	much	as	50	per	cent 

– düşürmüştür:
has	reduced

6. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	 verilen	 cümlenin	 yüklemi	 “çok 
büyük moleküllerdir”	 ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	
yalnızca	 E	 seçeneğinde	 “are very large 
molecules” şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– nişasta ve glikojen:
starch	and	glycogen

– pek çok glikoz molekülünün birleşmesiyle 
oluşan:
formed	 by	 the	 association	 of	 many	 glucose	
molecules

– çok büyük moleküllerdir:
are	very	large	molecules
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7. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 geçen	 “Yunan alfabesinden 
kendi alfabelerini geliştiren Akdeniz ulusları 
arasında …”	ifadesinin	İngilizce	dengi	yalnızca	B	
seçeneğinde	“Among the Mediterranean peoples 
who developed their own alphabets from the 
Greek alphabet” şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– Yunan alfabesinden kendi alfabelerini 
geliştiren Akdeniz ulusları arasında:
among	 the	 Mediterranean	 peoples	 who	
developed	their	own	alphabets	from	the	Greek	
alphabet

– M.Ö. 9. yüzyılda İtalya’ya yerleşmiş olan:
who	had	settled	in	Italy	in	the	9th	century	B.C.

– Etrüskler de bulunuyordu:
were	also	the	Etruscans

8. Yanıt: C

	 Bu	 soruda	 da	 “ancak”	 bağlacı	 ile	 birleştirilmiş	
olan	 iki	 cümle	 verilmiştir.	 Soru	 kökünde	 verilen	
“ancak”	 ifadesi,	 yalnızca	 C	 seçeneğinde	 “but 
…” şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.


