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İNGİLİZCE-TÜRKÇE ÇEVİRİ SORULARI

1. Çeviri sorularında seçeneklerde sorudaki bütün 
cümlenin değil sırasıyla sadece öznenin, fiilin ve 
bağlacın karşılığını arıyoruz. Bu soruda öznenin 
bir “which” cümlesi var. Türkçede sıfat cümleleri 
İngilizcenin tersine niteledikleri isimden önce 
geliyorlar. Özne “şiir’, bu sıfat cümlesi ile beraber 
sadece C seçeneğinde bulunuyor.

Cevap: C 

2. Özne “Avrupa Birliğine üye devletlerin 
parlamentoları” C, D ve E’de var. O zaman fiilin 
karşılığının hangisinde doğru olduğuna bakalım. 
Burada fiil “agreed’- anlaştılar, sözcüğüdür. Bu fiil C 
ve E’de var. Anlaşma Euro’nun kullanımı üzerinde 
olduğu için doğru seçenek E’dir.

Cevap: E 

3. Öznenin ne olduğunu bulmak zor burada. O zaman 
fiilden çözmeye başlayalım. Bu cümlede fiil –dir 
/ -dır anlamına gelen “is’dir. Dolayısı ile A veya D 
doğru olabilir. A yanlış, çünkü soru “biridir” anlamına 
gelen “one of the….” ifadesini içermiyor.

Cevap: D 

4. Özne “Amazon yağmur ormanı” uzunca bir sıfat 
cümlesine sahip. Onu çevirmek zor olabilir. O 
zaman yine fiilden yardım alalım. Fiil burada da 
“is” olduğu için seçeneklerde yine “-dir / -dır’, ekiyle 
biten bir fiil arayacağız. C ve E –dir ekiyle bitiyor 
ama bunlar eylem veya iş bildiren fiillerdir. Bize oluş 
bildiren bir “–dir” fiili gerekiyor. Bu A ve D de var. 
Bu durumda bu seçeneklerin öznelerine bakıyoruz. 
Sorudaki which cümlesi A’daki öznede var. D’de ise 
karşılığı “due to” olan ve sebep bildiren “yüzünden” 
sözcüğü var. Bu soruda olmadığı için D yanlıştır.

Cevap: A 

5. Özne ‘psikologlar’ üç seçenekte birden var; B, C 
ve E. Ancak fiil “söylüyorlar” da iki seçenekte var; 
B ve E. O zaman “unless” bağlacının hangisinde 
olduğuna bakalım. Bu yalnızca B’de var. E’deki 
bağlaç “even if’. “O nedenle B seçeneği doğrudur.

Cevap: B 

6. Özne, aslında fiil pasif yapıda olduğu için nesne 
‘Deniz yaşamı’ hiçbir seçenekte görünmüyor. 
O zaman yine fiilin hangisinde doğru olduğuna 
bakalım. Bu sorunun yüklemi olan “(fotoğrafları) 
çekilmektedir” yalnızca C seçeneğinde vardır. 
Nesne pasif fiille beraber okunduğunda “deniz 
yaşamının fotoğrafları” olduğu için ilk bakışta 
görünmüyor.

Cevap: C 
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7. Bu soru da fiili pasif olan bir cümlecik ile başlıyor. O 
nedenle özne değil nesnenin karşılığına bakacağız. 
Nesne yine hiçbir seçeneğin başında görülmüyor. 
O zaman fiile bakalım. Burada esas alacağımız fiil 
ilk bakışta yan cümle gibi görülen “but” cümleciğinin 
fiilidir, çünkü asıl yapılan eylem odur. İlk cümle 
onun yapılması önündeki engeli anlatır. İkinci 
cümlecikteki eylem ona karşın yapılmıştır. Bu 
nedenle seçeneklerin son kelimeleri arasında “has 
been influential-etkili olmuştur” fiilinin karşılığı 
arayacağız. Bu yalnızca A’da bulunuyor.

Cevap: A 

8. Yine yüklemin kolayca bulunduğu ve yalnızca tek 
seçenekte kullanıldığı bir soru ile karşı karşıyayız. 
Öğrenciler eğitime ihtiyaç duyuyorlarmış. O nedenle 
B seçeneği doğru olmaktadır.

Cevap: B 

9. Özne burada olduğu gibi uzun olduğunda 
çözüme fiilden başlamak gerekir. Bu sorunun fiili 
“are of immense importance’, çok fazla öneme 
sahiptir, anlamına gelir, çünkü “be of’, have fiili 
ile eş anlamlıdır. Bu fiil yalnızca A seçeneğinde 
bulunuyor. ‘Önem’ sözü B seçeneğinde de var 
ama ‘oldukça’ sözü soruda yok. Sorunun öznesinin 
çevirisi “Avusturyalı besteci Haydn’ın klasik müziğe, 
özellikle senfoni alanına katkıları” imiş.

Cevap: A 

10. Özne “who” sıfat cümlesi almış. Kısa bir cümle 
olduğu için onu özneyle beraber çevirmek kolay. 
Burada “Bir 18. Yüzyıl İngiliz şairi olan Thomas 
Gray”, deniyor. Bu eksiksiz olarak yalnızca B 
seçeneğinde bulunuyor. D ve E’de de aynı özne var 
ama “bir” ifadesi onlarda yok.

Cevap: B 

11. Hititlerin kim olduğunu anlatan bu sorudaki özne 
“Hititler’, sadece E seçeneğinde var. Cümlenin 
fiili “were” de “haklıydı” şeklinde olduğu için doğru 
seçenek E’dir.

Cevap: E 

12. Sıfat cümlesi “which’in çevirisi yalnızca C’de. Fiili 
“has an orbit-yörüngeye sahiptir’, de yalnızca C 
seçeneğinde var.

Cevap: C 
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13. İlk cümlecik pasif yapıda olduğu için bu soruda 
özne yok. “No certainity-hiçbir kesinlik” nesne. 
Burada, “Londra adının anlamı konusunda kesin bir 
bilgiye ulaşılamamıştır.”, ancak Londra’yı kuranlar 
neredeyse kesinlikle Romalılardı.”, deniyor. Bu 
şekilde çeviri yapamasak ta Burada yüklem yan 
cümle sanılan ama aslında ana cümlecik olan “but” 
cümleciğinin fiili olan “was” dır. Bu fiil yalnızca bir 
seçenekte var, A.

Cevap: A 

14. Bu soruda da özneyi niteleyen bir sıfat cümlesi var 
ama kısaltılmış olduğundan herkes bunun farkında 
olamayabilir ve onu doğru çeviremeyebilir. Bu 
durumlarda fiile bakıyoruz. Fiil, “can only be read 
by- yalnızca …. tarafından okunabilmektedir., 
sadece E seçeneğinde bulunuyor.

Cevap: E 

15. Bu soruda da “there has been” yapısından dolayı 
özne yok. O zaman fiile bakalım. Daha önce “but” 
bağlacından sonra gelen fiili esas almıştık. Şimdi 
ise “and” ten sonrakini alıyoruz, çünkü bu cümlede 
iki fiil var. Zamanları present perfect (have V3) 
olduğu için ilk fiil “artan bir ilgi olmuştur” ikincisi ise 
“kurulmuştur’, şeklinde Türkçeleştirilebilir. Bu ikinci 
fiil ne yazık ki D hariç 4 seçenekte birden var. O 
zaman ilk fiil “There has been-olmuştur’a bakalım. 
Bu yalnızca A’da var. 

Cevap: A 

16. Burada da özne yok. Aslında “that cümlesinin tümü 
özne. Cümleye “that isim cümlesi ile başlamak 
yerine başa onun yerine geçen boş özne dediğimiz 
“it” konuyor. Bu uzun özneyi çevirmek kolay 
olmayabilir. O zaman fiil “was believed-dığına 
inanılıyordu” ya bakalım. Bu yüklem C ve E’de 
var. E’de Amazonlar ismini niteleyen “göğüslerini 
aldıran” sıfat cümlesi var. Soruda böyle bir sıfat 
cümlesi olmadığı için C doğru oluyor.

Cevap: C 
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17. İngilizceden Türkçeye çeviri sorularını hızlı ve 
tereddütsüz çözmek için seçeneklerde sırasıyla 
özne, fiil veya bağlacın karşılıklarını ararız. Özne 
birden fazla seçenekte olduğunda fiile, yine tek 
seçeneğe indiremediğimizde bağlaca bakarız. Bu 
yöntem sorudaki cümlenin 3-4 satır olduğu durumda 
çok önemli zaman kazandırır, çünkü seçeneklerin 
hepsi bir araya geldiğinde ortaya bir okuma 
parçası sorusu kadar uzun bir metin çıkmaktadır. 
Bunları yöntemsiz olarak teker teker okuyup anlam 
testinden geçirmek hiç akıllıca bir yöntem olmaz.

Bu sorunun öznesi olağan dışı bir yapı içerisinde. 
Dahası “that” sıfat cümlesi de almış. Onu çevirmek 
zor olabilir. O nedenle fiiline bakalım. Fiil “began”, 
başladı veya başlamıştır, diye çevrilmektedir. Bu 
fiillerin her ikisi de C ve D seçeneklerinde var. Cümle 
başındaki zaman belirteci “14. yüzyılın başlarında” 
ifadesi D seçeneğinde var. O zaman doğru çeviri 
budur. C’deki İtalya sözcüğü soruda zaman belirteci 
içinde değil, fiilden sonra yer belirteci olarak 
bulunuyor.

Cevap: D 

18. Bu soru “Although” yan cümlesi ile başlıyor. Özne 
“the legend of King Midas and his obsession with 
gold” un karşılığı sadece E’de var. Virgülden sonra 
gelen ana cümlenin fiilinin Türkçesi “çok az şey 
söyler / anlatır”, E’de “söylemektedir” olarak var. 
O zaman bu seçeneğin doğruluğundan iyice emin 
oluyoruz.

Cevap: E 

19. Yüklem “exist”, var olmak demektir. Ancak öznedeki 
“no” onu olumsuz yapmamızı gerektiriyor. Yani 
seçeneklerde “yoktu” arayacağız. Bu B ve D’de var. 
Öznedeki “no” nun karşılığı olan “hiç bir” yalnızca 
D’de bulunmaktadır.

Cevap: D 

20. Burada özne Türkçeye “hayvanlar” ve virgülden 
sonra gelen ana cümleciğin fiili “is”, –dir / dır 
olarak çevrilir. Özne sadece A’da var. Fiil de doğru 
kullanılmış. O zaman diğer seçenekleri okumaya 
gerek kalmıyor. Doğru seçenek A oluyor. 

Cevap: A


