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TEST 3 
 

1. You have the right to import certain products 
provided that you pay the customs duties.  
 
A) Yurtdışından gelen ürünler için 

gümrük vergisi ödemek zorundasınız. 
B) Gümrük vergisini ödemeden 

yurtdışından ürün getirme 
hakkınız yoktur. 

C) Gümrük vergisini ödemeniz 
 koşuluyla bazı ürünleri ithal etme 
 hakkınız vardır. 
D) Bazı malların ithal edilmesi ancak 

gümrük vergisinin ödenmesiyle 
mümkün olabilir. 

E) Bazı ürünleri, gümrüğünü 
ödeyerek, yurtdışından 
sağlayabilirsiniz. 

 
2. Approximately one-third of Britain's fuel 

requirements are still supplied by coal. 
 
A) Đngiltere'nin yakıt ihtiyacının 

yaklaşık üçte biri hala kömürle, 
karşılanmaktadır.     

B) Đngiltere'nin yakıt ihtiyacının 
hemen hemen üçte birini kömür 
karşılamaktadır. 

C) Đngiltere, yakıt ihtiyacının ancak 
üçte birini kendi kömür kaynakla- 
rından sağlayabilmektedir. 

D) Đngiltere'nin kömür kaynakları, 
ülkenin tüm yakıt ihtiyacının üçte 
birini karşılamaktadır. 

E) Yakıt ihtiyacının üçte birini 
sağlaması bakımından kömür, 

 Đngiltere için hala önemli bir kaynaktır. 
 

 
 

3. The building of the new car has given rise to 
certain technical problems that have not yet 
been entirely overcome . 
 
A) Yeni arabanın yapımı için öncelikle 

bazı teknik sorunları tamamen    
aşmak gerekiyor. 

B) Yeni arabanın yapımı henüz 
tümüyle çözülemeyen bazı teknik 
sorunlara yol açtı. 

C) Ortaya çıkan teknik sorunları tümüyle 
çözmeden, yeni arabanın 
yapımı konusunda ilerleme  
kaydedilemez. 

D) Yeni arabanın yapımı sırasında 
bazı teknik sorunlar çıktı ve bunlar 
henüz çözülemedi.  

E) Bazı teknik sorunları tümüyle 
çözdükten sonra yeni arabanın 
yapımına başlandı. 

 

4. We are convinced that repeating the 
advertisement at regular intervals is by far the 
most effective way  

 
A) Reklamı düzenli aralıklarla tekrar 

etmenin çok daha etkili bir yöntem 
olduğuna bizi ikna ettiler. 

B) Düzenli aralıklarla reklam 
vermenin en etkili yöntem 
olduğundan emindik. 

C) Reklamı düzenli aralıklarla tekrar 
etmenin kesinlikle en etkili yöntem 
olduğundan eminiz. 

D) Onları, reklamın, ancak düzenli 
aralıklarla tekrarlandığında etkili 
olacağına ikna ettik. 

E) Şu ana kadar düzenli aralıklarla 
reklam vermemiz kesinlikle çok 
etkili oldu. 

 
5. The terms they propose are the least 

advantageous we have encountered. 
 

A) Onların teklifi, karşılaştıklarımız 
içinde en kötü olanıydı.  

B) Size yapılan teklifler içinde en avantaj- 
lı olanı onların teklifi. 

C) Onların önerdiğinden daha elverişli 
koşullarla karşılaşamayız. 

D) Bizim için en az avantajlı olan koşullar 
onların önerdiği koşullardır. 

E) Onların önerdiği koşullar karşılaştıklarımızın 
içinde en elverişsiz olanı. 

 
 
 
 
 
 
 
6. Candidates have to comply with the rules laid 

down by the board  
 

A) Adaylar kurul tarafından konmuş olan 
kurallara itiraz ettiler. 

B) Adaylar kurul tarafından konmuş olan 
kurallara uymak zorunda kaldılar. 

C) Adaylar, kurallarla ilgili olarak kurulla 
tartıştılar. 

D) Adaylar kurul tarafından konmuş olan 
kurallara uymak zorundadır. 

E) Adaylar, kurul tarafından, kurallara uymaya 
zorlandı.  
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7. The peculiarity of the gloves was that they were  
hand-knitted.  
 
A) Eldivenlerin özelliği elde örülmüş olmalarıydı 
B) Eldivenler elde örülmüş olduğu için çok 

değerliydi  
C) Elde örülmüş eldivenler genellikle tuhaf oluyor. 
D) Eldivenler elde örülmüş olduğu için çok ilgi 

gördü. 
E) En çok beğenilen eldivenler elde örülmüş 

olanlardı. 
 

8. After a brief inquiry, it turned out that he had  
distorted the facts. 
 
A) Onun gerçekleri söylemediğinden 

kuşkulanılarak, kısa bir soruşturma 
yapıldı. 

B) Onun gerçekleri saptırdığı ancak 
soruşturma yapıldıktan sonra 
anlaşıldı. 

C) Kısa bir soruşturmadan sonra,     
gerçekleri saptırmış olduğu ortaya 
çıktı. 

D) Soruşturmanın sonunda onun gerçeği söylediği 
anlaşıldı. 

E) Soruşturmanın sonunda ortaya çıkan gerçekler, 
onun söylediklerinden çok farklıydı. 

 

 
9. As we mostly create the circumstances of our 

individual lives ourselves, it is up to us to 
change them. 
 
A) Özel yaşamımızdaki  koşulların çoğunu 

kendimiz yaratırız ve bunları        
değiştirmek de bize bağlıdır. 

B) Özel yaşamımızdaki koşullar 
kendimiz yarattığımız için 
bunları değiştirmek bizim elimizdedir. 

C) Hepimiz, özel yaşamımızdaki koşulları 
yaratabilme ve gerektiğinde bunları   
değiştirebilme gücüne sahip olmalıyız. 

D) Çoğumuzun özel yaşamında, kendi 
yarattığımız ama değişmesini 
istediğimiz koşullar vardır. 

E) Özel yaşamımızdaki koşulları çoğu    
zaman kendimiz yarattığımız halde 
zaman zaman bunları değiştirmek 
isteriz. 

 
10. Psychologists rely mainly upon field 

investigations as the principal source of 
data about human reactions to stress. 
 
A) Đnsanın strese karşı tepkisiyle ilgili olarak  

veri toplamak için psikologlar sık sık alan 
araştırması yaparlar. 

B) Psikologların çeşitli alanlarda yaptıkları 
araştırmaların verileri, stres altındaki insanların 
güvenle başvurabilecekleri bir kaynaktır. 

C) Çeşitli alanlarda yapılan araştırmaların verileri, 
psikologların insanın strese karşı tepkisi 
konusunda başvurabilecekleri temel kaynaktır. 

 

D) Psikologlar, insanın strese karşı tepkileri 
konusunda başlıca veri kaynağı olarak 
öncelikle alan araştırmalarına 
güvenmektedirler. 

E) Psikologlar, stres altındaki insanların 
tepkileriyle ilgili olarak en güvenilir bilgileri            
alan araştırmalarından elde etmektedirler. 

 
11. The children's favourite part of the circus was  

the monkey's performance. 
 

A) Çocuklar, sirkteki maymunların 
gösterisini çok beğendi. 

B) Çocuklar. sirkteki maymunların 
gösterisini büyük bir heyecanla 
izlediler. 

C) Sirkte çocukların en çok ilgisini 
çeken bölüm her zaman 
maymunların gösterisi olmuştur. 

D) Sirkte çocukların en çok sevdiği 
bolüm maymunların gösterisiydi. 

E) Sirkte maymunların gösterisi  
genellikle bütün çocukların 
favorisidir. 

 
12. The development of a society in the field of 

thought depends primarily on the richness of 
its language . 

 
A) Zengin bir dile sahip olan toplumlar 

düşünce alanında büyük bir ilerle- 
me kaydetmişlerdir. 

B) Düşünce alanında bir toplumun 
ilerlemesi öncelikle dilinin zengin- 
liğine bağlıdır. 

C) Ancak dilini zenginleştirebilen bir 
toplum düşünce alanında ilerleye- 
bilir. 

D) Dilinin zenginliği bir toplumun 
düşünce alanında ilerlemesini 
sağlar.    

E) Düşünce alanında ilerlemenin dilin 
zenginliğine bağlı olması,toplumun 
bu konuya öncelik vermesini 
gerektirmektedir. 

 
13. A significant part of the electricity 

requirements of our country is supplied by 
hydroelectric power stations. 

 
A) Ülkemizde hidroelektrik santraller, 

bütün elektrik ihtiyacımızı sağla- 
maları bakımından büyük öneme 
sahiptirler. 

B) Ülkemizin elektrik ihtiyacının 
önemli bir bölümü hidroelektrik 
santrallerden sağlanmaktadır. 

C) Ülkemizdeki hidroelektrik santral- 
ler elektrik ihtiyacımızın ancak bir 
bölümünü sağlayabilmektedir. 

D) Ülkemizdeki hidroelektrik santral- 
lerin büyük bir bölümü elektrik 
üretimi bakımından verimlidir. 

E) Ülkemizde hidroelektrik santral- 
ler ihtiyacımız olan elektriğin 
büyük bir bölümünü üretebilecek 
kapasitededir. 



ĐNGĐLĐZCE-TÜRKÇE ÇEVĐRĐ / TEST 3 (40 ADET SORU)               Eskişehir YESDĐL 

www.yesdil.com 3 

B
a
şa
rm
a
k
 i
çi
n
 Y
E
S
D
ĐL
! 

14. Rather than long-term, loans, a great majority of 
banks prefer to grant less risky short-term ones . 
 
A) Uzun vadeli krediler yerine kısa 

vadeli krediler vermek pek çok 
banka tarafından daha az riskli 
olarak düşünülmektedir. 

B) Bankaların büyük bir çoğunluğunun  
tercihi uzun vadeliden daha 
az riskli olan kısa vadeli krediler vermektir. 

C) Uzun vadeli kredi vermek riskli 
olduğu için pek çok banka kısa 
vadeli kredi vermeyi daha uygun 
bulmaktadır. 

D) Daha riskli olduğu halde, çoğu 
banka kısa vadeli kredi vermekten- 
se uzun vadeliyi tercih etmektedir. 

E) Bankaların büyük bir bölümü, 
uzun vadeli krediler yerine, daha 
az riskli olan kısa vadeli kredi 
ihraç etmektedir. 

 
 
 

15. Amsterdam, connected to the North Sea through 
a canal, consists of approximately ninety 
islands . 
 
A) Yaklaşık doksan adadan oluşan 

Amsterdam, bir kanalla Kuzey 
Denizi'ne bağlıdır. 

B) Amsterdam'ı Kuzey Denizi'ne bağ- 
layan kanal boyunca doksana 
yakin ada bulunmaktadır. 

C) Kuzey Denizi'ne bir kanalla bağlı 
olan Amsterdam, doksana yakın 
adadan oluşur. 

D) Bir kanalla Kuzey Denizi'ne bağlı olan  
Amsterdam'ın çevresinde yaklaşık doksan 
tane ada vardır. 

E) Kuzey Denizi'ne doğru sıralanmış olan 
doksana yakın ada, Amsterdam'ı denize  
bağlayan bir kanal görünümündedir. 

 
 
 

16. During the last few years of his life, he had t o 
live solely on his old age pension. 
 
A) Yaşamının son yıllarında tek geliri 

emekli maaşıydı. 
B) Son birkaç yıldır sadece emekli 

maaşıyla geçinmek zorunda 
kalıyor. 

C) Yaşamının son yıllarında emekli 
maaşından başka hiçbir geliri 
yoktu. 

D) Yaşamının son birkaç, yılında 
sadece emekli maaşıyla geçinmek 
zorunda kaldı. 

E) Emekli maaşını almaya bağladık- 
tan sonra ancak birkaç yıl yaşadı . 

 
 
 

17. Thousands of years ago the Ancient 
Egyptians used a simple shadow  
clock to measure  time during the day. 

 
A) Binlerce yıl önce Eski Mısırlılar, 

gün boyu zaman ölçmek için basit 
bir gölge saati kullanıyorlardı. 

B) Binlerce yıl önce Eski Mısırlıların 
icat ettiği saati sadece gündüzleri 
kullanılabiliyordu. 

C) Eski Mısırlıların zaman ölçmek 
için kullandıkları gölge saati 
binlerce yıl öncesine kadar uzanmaktadır. 

D) Binlerce yıldır kullanılmakta olan 
basit gölge saati, Eski Mısırlılar 
tarafından da biliniyordu. 

E) Binlerce yıl önce Eski Mısırlılar, 
gündüzleri gölgelerin durumuna 
bakarak, basit bir şekilde zamanı 
ölçebiliyorlardı. 

 
18. However brave they are, everybody must be 

afraid of something. 
 

A) Çok cesur insanlar bile bir şeyler- 
den korkabilir. 

B) Ne kadar cesur olursa olsun, 
herkesin korktuğu bir şey vardır. 

C) Bazı şeyler en cesur insanları bile 
korkutmaktadır. 

D) Cesur insanlar hiçbir şeyden 
korkmuyor olmalı. 

E) Herkesin korktuğu bir şey cesur 
insanları etkilemeyebilir. 

 
 
 

 
 
 
 
 

19. As the old speak on the basis of their 
experience, their advice is usually helpful for 
the young. 

 
A) Genellikle deneyimlerini göz önüne  

alarak konuşan yaşlılar verdikleri 
öğütlerle gençlere çok yardımcı 
olmaktadırlar. 

B) Gençler, yaşlıların öğüdünü 
dinleyerek onların deneyimlerinden 
yararlanabilirler. 

C) Yaşlılar deneyimlerine dayanarak 
konuştukları için çoğu zaman 
verdikleri öğütler gençler için çok 
yararlıdır. 

D) Yaşlılar gençlere öğüt verirken, 
genellikle kendi deneyimlerini 
temel alarak konuşurlar. 

E) Yaşlılarla konuşmak onların 
deneyimlerinden yararlanmak 
açısından gençler için çok 
değerlidir. 
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20. Many acres of fertile,  arable land  would 
disappear if the dam collapsed. 
 
A) Barajın patlaması sonucu ekilebilir 

arazinin büyük bir bölümü harap 
oldu. 

B) Eğer baraj patlarsa, hektarlarca 
verimli ekilebilir arazi yok olur. 

C) Baraj patlarsa, çevresindeki 
hektarlarca ekili toprak büyük 
hasar görür. 

D) Barajın patlaması sonucu hektar- 
larca ekili toprak yok olabilir. 

E) Bu verimli topraklar barajın patla- 
ması sonucu her an yok olabilir. 

 
 
 
 
 
 

21. Doctors sometimes stay on duty for twenty-four 
hours without a break. 
 
A) Bazı doktorlar hiç ara vermeden 

yirmi dört saat çalıştılar.  
B) Çoğu zaman doktorlar hiç ara 

vermeden yirmi dört saat çalışmak 
zorunda kalıyorlar.  

C) Doktorların nöbeti bazen hiç 
aralıksız yirmi dört saat devam 
edebiliyor. 

D) Bazen doktorlar hiç ara vermeden 
yirmi dört saat görev başında 
kalıyorlar. 

E) Bazen nöbetçi doktorlar aralıksız 
yirmi dört saat hizmet vermek 
zorunda kalmaktadırlar. 

 
 
 
 
 
 

22. The film was not very successful from the point  
of techniques, yet its subject matter was greatly 
appreciated. 
 
A) Film teknik açıdan pek beğenilmedi 

ama konusu çok güzel işlenmişti. 
B) Film daha çok teknik açıdan 

başarısız bulundu fakat konusu çok etkiliydi. 
C) Film teknik açıdan çok basarılı 

değildi ama konusu çok beğenildi. 
D) Konusu çok beğenildiği halde, film 

teknik açıdan hiç de başarılı 
değildi. 

E) Konu çok güzel işlendiği halde, filmde kullanılan 
bazı teknikler çok başarısız bulundu 

 
 
 
 
 
 
 

23. This firm manufactures products that suit 
people from, almost all walks of life. 

 
A) Toplumun her kesiminden 

insanlar bu firmanın ürünlerini 
alabilmektedir. 

B) Bu firmanın ürünleri toplumun 
her kesiminden insanlar 
tarafından beğenilmektedir. 

C) Bu firma, toplumun hemen her  
kesiminden insanlara  
hitap eden ürünler üretmeye 
özen göstermektedir. 

D) Bu firma, toplumun hemen her 
kesiminden insanlara uyan 
ürünler üretmektedir. 

E) Bu firmanın özelliği, ürünlerinin 
toplumun her kesiminden alıcı bulmasıdır. 

 
24. The room where the meeting is to be held 

should be big enough to take a table for 
twelve. 

 
A) Toplantının yapılacağı oda yeterin- 

ce büyük olduğu için on iki tane 
masayı çok rahat alabilir. 

B) Toplantının yapılacağı odanın on 
iki kişilik bir masayı alacak büyük- 
lükte olması gerekiyor. 

C) Toplantının nerede yapılacağı 
önemli değil ancak odanın on iki 
kişilik bir masayı alması gerekiyor. 

D) Toplantının yapılacağı odaya on iki 
kişilik bir masa daha sığdırmak 
zorundayız. 

E) Toplantının yapıldığı odanın on iki 
masa alacak büyüklükte olması 
gerekiyor. 

 
25. Crocodiles are one of the few surviving 

species which once shared the earth with 
dinosaurs  

 
A) Günümüzde yaşayan bazı timsah 

türlerinin geçmişi, dünyada 
dinazorların yaşadığı döneme 
kadar uzanmaktadır.  

B) Dinazorlarla aynı dönemde 
yaşamış olan timsahlar, o 
dönemlerden günümüze kadar    
gelmeyi başaran tek canlı türüdür. 

C) Timsahlar bir zamanlar dünyayı 
dinazorlarla paylaşmış olan 
yaşayan birkaç türden biridir. 

D) Dinazorlarla dünyayı paylaşmış 
olan birkaç canlı türünden sadece 
timsahlar günümüzde de yaşamını  
sürdürmeyi başarmıştır 

E) Timsahlar, bir zamanlar dünyada 
yaşamış olan dinazorların, 
günümüze kadar gelmiş olan 
türleridir. 
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26. More than fifty proposals have been scheduled 
to be discussed at tomorrow's meeting. 
 
A) Elliden fazla teklifin yarınki 

toplantıda tartışılması planlandı. 
B) Yarınki toplantıda ellinin üzerinde 

öneri tartışılacak. 
C) Yapılan önerilerin ancak elli kadar 

yarınki toplantıda tartışılabilir. 
D) Yarınki toplantıda tartışılmak 

üzere elliden fazla teklif hazırlandı. 
E) Yarınki toplantıda tartışılacak 

konuların elliyi geçmemesi kararlaştırıldı. 
 

27. The Inequality of the distribution of wealth is  the 
primary cause of social disturbances. 
 
A) Servet dağılımının eşit olmadığı 

toplumlarda mutlaka huzursuz- 
luklar olacaktır. 

B) Servet dağılımındaki eşitsizlik, 
toplumun bireyleri arasında 
huzursuzluğa yol açar. 

C) Toplumsal huzursuzlukların en 
önemli nedeni servet dağılımındaki eşitsizliktir. 

D) Servet dağılımındaki eşitsizlik 
toplumsal huzursuzlukların başlıca 
nedenidir. 

E) Toplumsal huzursuzluklar ancak 
servet dağılımındaki eşitsizliğin  
giderilmesiyle ortadan 
kaldırılabilir. 

 
 

28. The high attendance rate at the conference 
during the week greatly pleased the speakers. 
 
A) Bir hafta süren konferansa katılımın yüksek 

olması konuşmacıları çok memnun etti. 
B) Bütün bir hafta konferansa katılım oranının çok 

yüksek olması, büyük 
ölçüde konuşmacıların başarısından dolayıdır. 

C) Hafta boyunca katılım oranının çok yüksek 
olduğunu görünce, 
konferanstaki konuşmacılar çok sevindiler. 

D) Bir hafta süren konferansta çok sevilen 
konuşmacıların bulunması, 
 katılım oranının son derece yüksek olmasını 
sağladı. 

E) Hafta boyunca konferansa katılım oranının 
yüksek olması konuşmacıları                       
son derece memnun etti. 

 
29. Hong Kong is one of the main trading centres in  

the Far East . 
 
A) Hong Kong, Uzak Doğu'nun en 

gelişmiş ticaret merkezlerinden    
biridir.        

B) Uzak Dogu'nun en işlek ticaret   
merkezi Hong Kong'dur.  

C) Uzak Dogu'da ticaretin en yoğun 
olduğu merkezlerden biri Hong 
Kong'dur. 

D) Uzak Dogu'da belli başlı ticaret 
merkezlerinden biri de Hong 
Kong'dur.  

E) Hong Kong Uzak Dogu'daki başlıca 
ticaret merkezlerinden biridir. 

 
30. If soil is deficient in potassium, plants grown  

in that soil will rot in the roots.  
 

A) Toprak potasyum yönünden 
fakirse, o toprakta yetişen bitkilerin 
kökleri çürür. 

B) Potasyum oranının düşük olduğu 
topraklarda yetişen bitkiler kolayca 
köklenebilir. 

C) Bitkiler, kökleriyle topraktaki 
potasyumu emerek beslenirler. 

D) Bitki köklerinde çürüme olmaması 
 için toprağın potasyum yönünden 
zengin olması gerekir. 

E) Topraktan yeterince potasyum 
alamayan bitkilerin kökleri cılız 
olur. 
 
 
 
 
 
 

31. They still haven't received the goods we sent 
them last week. 

 
A) Mallar geçen hafta gönderdiğimiz 

halde hala onlara ulaşmamış, 
B) Onların geçen hafta ısmarladığı , 

malları henüz göndermedik. 
C) Geçen hafta onlara gönderdiğimiz 

malları hala almamışlar. 
D) Bizim gönderdiğimiz malları daha 

geçen hafta almışlar. 
E) Bizim geçen hafta istediğimiz 

mallar hala göndermemişler. 
 

 
 

 
 
 

32. Houses in this neighbourhood range in price 
between $ 10,000 and $ 15,000. 

 
A) Burada on-on beş bin dolar 

arasında bir fiyata bahçeli ev 
bulunabilir. 

B) Bu semtte ev fiyatları on-on beş bin 
doları geçmez. 

C) Bu çevrede ev fiyatları on-on beş bin 
doların çok üzerindedir, 

D) Bu semtte bir ev yaptırmak, on bin 
dolarla on beş bin dolar arasında 
bir fiyata mal olur. 

E) Bu çevrede ev fiyatları on bin 
dolarla on beş bin dolar arasında 
değişmektedir. 
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33. Fossils of certain plants support the theory th at 
southern Australia may once have had a tropical 
climate. 
 
A) Bazı bitki fosillerinin bulunmasıyla, 

Avustralya'nın güneyinde eskiden 
tropik iklim olduğu teorisi ispatlan- 
mis oldu. 

B) Bazı bitki fosilleri, Güney 
Avustralya'nın bir zamanlar tropik 
iklime sahip olabileceği teorisini 
desteklemektedir. 

C) Avustralya'nın güneyinde bulunan 
bazı fosil türleri burada bir 
zamanlar tropik bitkilerin yetiştiğini 
 göstermektedir. 

D) Bazı tropik bitki fosilleri Güney 
Avustralya'nın eskiden sahip olduğu 
iklime ilişkin teorileri doğrulamıştır. 

E) Güney Avustralya'da bulunan bitki 
 fosilleri ülkede eskiden tropik 
 iklimin hakim olduğu teorisini 
 ortaya çıkarmıştır. 

 
 
 

34. Contrary to the general notion among the public , 
high blood pressure is not only confined to the 
aged. 
 
A) Halk arasındaki genel kanının 

aksine, yüksek tansiyon sadece 
yaşlılara özgü değildir. 

B) Halk arasında yüksek tansiyon 
yaşlılara özgü bir hastalık olarak 
düşünülmektedir. 

C) Halk sağlığı alanında çalışan 
uzmanlar, sadece yaşlılarda yüksek 
tansiyon olabileceği görüşüne karşı 
çıkıyorlar.  

D) Halk arasında da çok iyi bilindiği 
gibi, yüksek tansiyon sadece 
yaşlılara özgü değildir, 

E) Yüksek tansiyon sadece yaşlıları 
değil, genel olarak her yaştan 
insanları etkilemektedir. 

 
 
 

35. The lorry driver nearly hit the pedestrians in his 
effort to avoid a cyclist. 
 
A) Kamyon sürücüsü bisikletliye çarpmamaya 

çalışırken yayalara 
çarptı. 

B) Kamyondan kaçmaya çalışan bisikletli az kalsın 
yayalara çarpıyordu. 

C) Kamyon sürücüsü bisikletliye çarpmamaya 
çalışırken neredeyse yayalara çarpıyordu. 

D) Yayalara çarpmayı önleyen kamyon sürücüsü 
bisikletliye çarpmayı önleyemedi 

E) Yayalardan kaçan kamyon sürücüsü bisikletiyle 
çarpmamak için büyük çaba sarf etti. 

 
 
 

36. Of the books mentioned, which would you 
recommend us primarily to read? 

 
A) Sizce bu kitaplardan, önce hangisini 

okumalıyız? 
B) Sözü edilen kitaplardan öncelikle 

hangisini okumamızı tavsiye 
edersiniz? 

C) Öncelikle okumamızı istediğiniz 
kitaplar hangileridir? 

D) Bu kitaplardan hangisini ilk önce 
okumamızı tavsiye edersiniz? 

E) Sözünü ettiğiniz kitaplardan, 
özellikle hangilerini okumamızı 
önerirdiniz? 

 
37. Authorities said that among the items stolen 

from the museum was a small bronze statue. 
 

A) Yetkililer, müzeden çalınan eşyaların 
arasında bir de küçük bir bronz 
heykelin bulunduğunu söylediler. 

B) Yetkilere göre, müzeden çalınan 
eşyalar arasında en iyi durumda 
olan parça, küçük bronz heykeldi. 

C) Müze yetkililerinin bildirdiğine 
göre, küçük bronz heykel de 
çalınan eşyalar arasındaydı. 

D) Yetkililer müzeden çalınan küçük 
bronz heykelin çok değerli olduğunu 
söylediler. 

E) Yetkililer müzeden, küçük bronz 
heykelin yani sıra başka parçaların 
da çalındığını söylediler. 

 
 
 
 
 

38. Experiments prove that humans continue to 
think about their problems and  
find solutions to them while they sleep. 

 
A) Deneyler, pek çok insanın uyurken 

de sorunlarını düşünmeye devam 
ettiğini ve onlara çözümler bulduğunu 
göstermiştir. 

B) Araştırmacılar, insanların, uyurken de  
sorunlarını düşündüklerini 
ve bunlara çözüm bulmaya çalıştıklarını 
ileri sürmektedir. 

C) Araştırmalar, insanların uyurken 
sorunlarını düşünüp onlara çözüm 
aradıklarını ortaya çıkarmıştır. 

D) Deneyler, insanların, uyurken 
sorunlarını düşünmeye devam 
ettiklerini ve onlara çözümler 
bulduklarını göstermektedir. 

E) Uzmanlar insanların uyurken sorunlarını 
düşünüp düşünmediğini kanıtlamak için    
deneyler yapmaktadırlar. 
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39. The biggest mistake we make in our relations 
with others is to underestimate their feelings. 
 
A) Eğer başkalarıyla olan ilişkilerimizde,  
 onların duygularını hafife alırsak, çok     
 büyük bir yanlış yapmış oluruz, 
B) Başkalarının görüşlerini dikkate 

almak hata yapmamızı önlemek 
açısından çok yararlı olabilir. 

C) Başkalarıyla olan ilişkilerimizde 
yaptığımız en büyük hata onların 
duygularını hafife almaktır. 

D) Yaptığımız en büyük hatalardan 
biri, başkalarıyla olan ilişkilerimiz- 
de onların duygularına değer 
vermemektir. 

E) Başkalarıyla olan ilişkilerimizde 
 hata yapmamak için onların duygularına 

 değer vermeliyiz. 
 

40. Children under twelve should not be given 
non-prescription drugs without first  
consulting a doctor . 

 
A) Doktorlar, on iki yaşından küçük 

çocuklara reçetesiz ilaç verilmemesi 
gerektiğini söylüyorlar. 

B) Doktorlara göre, on iki yaşın altındaki 
çocukların reçetesiz ilaç 
 kullanmaları çok sakıncalı. 

C) Doktorlar, on iki yaşından küçük 
çocukların ilaç kullanmasını pek 
tavsiye etmiyorlar. 

D) On iki yaşın altındaki çocuklara ilaç 
vermeden önce, mutlaka bir doktora 
danışmak gerekir. 

E) On iki yaşın altındaki çocuklara, doktora  
danışmadan reçetesiz ilaçlar verilmemelidir. 
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