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1. Yanıt: E

	 Soru	kökünde	verilen	ana	cümlenin	özne	+	zarf	+	
yüklemi	“Kanuni Sultan Süleyman ….... yaygın 
bir şekilde ….... olarak kabul edilmektedir” 
ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 E	 seçeneğinde	
“Sultan Suleiman the Magnificent ..... is widely 
regarded as” şeklinde	doğru	olarak	çevrilmiştir.

– Osmanlı İmparatorluğu’nu:
the	Ottoman	Empire

– 16. yüzyılın ortasında:
in	the	mid-16th	century

– ihtişamının en yüksek noktasına ulaştıran:
who	took	to	the	highest	point	of	its	glory 

– Kanuni Sultan Süleyman:
Sultan	Suleiman	the	Magnificent

– yaygın bir şekilde:
widely

– Türkiye’de ….. kutsal bir kişi:
a	sacred	person	in	Turkey

– olarak kabul edilmektedir:
is	regarded	as

2. Yanıt: E

	 Soru	 kökünde	geçen	“sel ve yüksek dalgalara 
yol açmış olan tropikal fırtınalardan dolayı” 
ifadesinin	İngilizce	karşılığı	“due to tropical storms 
that have caused flooding and high waves” 
ifadesidir	ve	yalnızca	E	seçeneğinde	doğru	olarak	
çevrilmiştir.

– sel ve yüksek dalgalara yol açmış olan:
that	have	caused	flooding	and	high	waves 

– tropikal fırtınalardan dolayı:
due	to	tropical	storms 

– 1970’den bu yana:
since	1970

– Bangladeş’te:
in	Bangladesh

– en az 300.000 insan ölmüştür:
at	least	300.000	people	have	died
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3. Yanıt: A

	 Soru	kökünde	verilen	“ki bu da çevre kaygılarını 
artırır ve sebze–meyve fiyatlarını yükseltir” 
ifadesinin	 dengi	 yalnızca	 A	 seçeneğinde	 verilen	
“raising environmental worries and pushing 
up food prices”	şeklinde	doğru	olarak	verilmiştir.
– büyük miktarda böcek tüketen:

which	consume	huge	quantities	of	insects

– yarasaların yardımı olmazsa:
without	the	help	of	bats

– çiftçiler daha fazla böcek ilacı kullanmak 
zorunda kalabilirler:
farmers	may	have	to	use	more	insecticide

– ki bu da çevre kaygılarını artırır:
raising	environmental	worries

– ve sebze–meyve fiyatlarını yükseltir:
and	pushing	up	food	prices

4. Yanıt: D

	 Soru	kökünde	verilen	cümlede	belirleyici	unsurlar	
olarak,	 kullanılan	 iki	 sıfat	 fiil	 durumundaki	
“fakirdir” ve	 “zengindir” ifadeleriyle,	 bağlaç	
olarak	 kullanılmış	 olan “fakat buna karşın” 
ifadelerini	 görüyoruz.	 Yüklem	 olarak	 kullanılan	
sözcüklerin	 çevirileri	 sırasıyla	 “is poor” ve	 “is 
rich”	 olacaktır.	 Bağlaç	 durumundaki	 ifadenin	
çevirisi	 de	 “but nevertheless” olur.	 Bu	 çeviri	
koşullarını	 sağlayan	 tek	 seçenek	 D	 seçeneğidir	
ve	doğru	yanıttır.
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5. Yanıt: C

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ikinci	 özne	 +	 yüklem,	
“fosil yakıtlarından daha az çevre sorunlarına 
neden olur”	 ifadesidir	 ve	 bu	 ifade	 yalnızca	 C	
seçeneğinde	 “causes fewer environmental 
problems than do fossil fuels” şeklinde	doğru	
olarak	çevrilmiştir.

– su ve binaları ısıtmak:
to	heat	water	and	buildings

– ve:
and

– elektrik üretmek için kullanılabilen:
which	can	be	used	generate	electricity

– güneş enerjisi:
solar	energy 

– tükenmez bir kaynaktır:
is	an	inexhaustible	source 

– ve:
and 

– fosil yakıtlarından daha az çevre sorunlarına 
neden olur:
causes	fewer	environmental	problems	than	do	
fossil	fuels

6. Yanıt: A

	 Sorudaki	 cümlenin	 yüklemi	 “sona erdi” 
İngilizce’de	 “ended / came to end”	 gibi	 ifade	
edilebilir.	 Bu	 ifadeye	 A,	 C	 ve	 E	 seçeneklerine	
rastlamaktayız.	Şimdi	de	özne	öbeğine	bakalım:	
“Umman’ın Yemen’le olan sınır anlaşmazlığı” 
= “Oman’s border dispute with Yemen.”	Ancak	E	
seçeneğindeki	 “and” bağlacı	 ile	 birleştirilmiş	 iki	
bağımsız	 ifade	 sorudaki	 cümlede	 olmadığından	
yanlıştır.
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7. Yanıt: B

	 Soru	 kökünde	 verilen	 ikinci	 cümlenin	 özne	 +	
yüklemi	 “atmosferde karbon dioksit ve diğer 
sera gazlarının artışı + neden olmaktadır” 
ifadesidir	ve	bu	ifade	yalnızca	B	seçeneğinde	“the 
increase of carbon dioxide and other greenhouse 
gases in the atmosphere are causing”	 şeklinde	
doğru	olarak	çevrilmiştir.

– atmosferde
in	the	atmosphere

– karbon dioksit ve diğer sera gazlarının 
artışı:
the	 increase	 of	 carbon	 dioxide	 and	 other	
greenhouse	gases

– önümüzdeki yıllarda olabilecek:
that	may	occur	in	the	years	ahead 

– çok daha ciddî bir küresel ısınma hakkında 
kaygılara:
concerns	 about	 a	much	more	 serious	 global	
warming 

– neden olmaktadır:
are	causing

8. Yanıt: A

	 Cümlenin	 yüklemi	 olan	 “bir arada tutulur” 
cümleyi	 geniş	 zamanlı	 ve	edilgen	 çatılı	 (passive 
voice)	 yapar.	 Bu	 ifadenin	 İngilizce	 karşılığı	 “are 
held together” olacağından	A	seçeneğinin	doğru	
olduğu	 açıkça	 görülür.	 B	 seçeneği	 bir	 isim	 fiil	
(it is the chemical bonds = kimyasal bağlardır)	
içerdiğinden	yanlıştır.	C	seçeneğinde	“modal” ve	
kısıtlayıcı	zarf	 (only)	kullanımından	dolayı	anlam	
kayması	 olmuştur:	 “can only be held in place = 
ancak yerinde tutulabilir.” D	seçeneğindeki	“have 
the ability to keep …unified = bir arada tutma 
kabiliyetine sahiptir” ifadesi	 soru	 cümlesindeki	
yüklemden	 tamamen	 farklıdır.	E	seçeneği	de	bir	
isim	 fiil	 cümlesidir:	 “Forces of attraction …. are 
what hold … together = … bir arada tutan çekim 
kuvvetleridir.”


