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İNGİLİZCE-TÜRKÇE ÇEVİRİ SORULARI

1. Çeviri sorularında seçeneklerde önce öznenin, 
sonra fiilin, en sonunda gerekirse bağlacın hangi 
seçenekte olduğuna bakıyoruz. Bu soruda özne 
bir zamir. Biz Türkçede şahıs zamirlerini yüklemle 
beraber söylüyoruz. O zaman fiil value-değer 
vermek olduğuna göre seçeneklerde “değer veririz”, 
şeklinde biten bir cümle arayalım. Bu C’de var. 
Ancak orada “için” bağlacının karşılığı sorudaki 
“because” değil, “so that”tir. Aynı fiil D seçeneğinde 
de var. Bağlaç “because” da doğru kullanılmış.

Cevap: D 

2. Bu soruda özne “Ev yapmak amacıyla ağaçların 
kesilmesi”. Bu sadece A ve C’de var. C’de önceki 
soruda olduğu gibi bağlaç farklı; even if. Sorudaki 
“not only…but also” bağlacının karşılığı ise sadece 
A’da bulunuyor. 

Cevap: A 

3. Özne “Bilgisayarların gelişimi” bu kez tek bir 
seçenekte var; C. Bu durumda fiilin de doğru olup 
olmadığını kontrol etmekte yarar var. Fiil “could be 
different - farklı olabilir”, B, D ve E de olduğu gibi 
C’de de var. O zaman C doğrudur.

 Cevap: C 

4. Bu soruda özne yok, nesne var; çeşitli kuramlar. 
Bu pasif yapılı cümlenin sonunda “to explain.”, 
şeklinde bir de amaç cümleciği var. Amaç cümleleri 
Türkçede önce söylendiği için “çeşitli kuramlar” 
nesnesini ondan sonra, yüklem have been put 
forward-ileri sürülmüştür”den önce aramalıyız. O 
zaman Türkçede yüklem her zaman son kelime 
olduğu için seçeneklerde onun karşılığını arayalım. 
“Put forward- ileri sürmek” tek seçenekte, yani E’de 
bulunuyor. O zaman doğru çeviri budur.

Cevap: E 

5. Bu soruda özne “which” sıfat cümlesinden dolayı 
neredeyse sorunun tamamını oluşturuyor. Bu 
durumda seçeneklerde onun fiili olan “was built-
inşa edildi / yapıldı veya edilmiştir / yapılmıştır”ı 
arayalım. Bu fiiller B ve E’de var. Özne bir which 
cümlesi almıştı. Bağlaç sayılabilecek bu” which”in 
karşılığı E seçeneğinde yok. O zaman B doğrudur.

Cevap: B 
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6. Bu sorudaki özne “eski takvimlerin çoğu” yalnızca 
D’de var. Fiili “were” “-idi” olarak ta bu cümle 
sonunda bulunduğuna göre daha fazla uğraşmadan 
D seçeneğini işaretliyoruz. 

Cevap: D 

7. Bu soruda birleşik bir cümle var. Bu durumda 
seçeneklerde bağlaçlı yan cümleciğin değil, ana 
cümleciğin öznesine ve fiiline bakıyoruz. Ana 
cümlenin öznesi “insan ırkı”, B ve C’de var. Fiil de 
her ikisinde aynı. Ancak fiili niteleyen zarf “always-
daima” ise yalnızca C’de var.

Cevap: C 

8. Bu soruda ana cümlenin öznesi olan San Franssico, 
kısaltılmış (which iptal edilerek) bir sıfat cümlesi 
aldığı için fiilimiz “jumped”ın hangi seçenekte 
olduğuna bakıyoruz. Kaliforniya’da altın bulununca 
San Fransisko’nun nüfusu 10.000 e fırlamış. Bu fiil A 
ve E’de var. Ancak E seçeneğinde bulunan ve bu fiili 
niteleyen “suddently-aniden” belirteci soruda yok. O 
zaman doğru seçenek olarak geriye A kalıyor.

Aslında bu soru “when” cümlesine bakarak daha 
da kolay çözülebilirdi, çünkü sadece A seçeneğinde 
doğru çevrilmiş durumda.

Cevap: A 

9. Özne “Avrupa Birliği” B ve C’de var. O zaman fiilin 
hangisinde doğru kullanıldığına bakıyoruz. Bu 
soruda fiil “attribute to”, daha önce de geçmişti. Bir 
şeyin sebebini başka bir şeye bağlamak, anlamına 
gelir. Bu fiil yalnızca C seçeneğinde var. Aslında 
bu soruyu fiilin anlamını bilmeyenler de yapabilirdi. 
Anlamını bilemeyenler en azında fiilin geniş zaman 
olduğunu bilir. Diğer seçeneklerdeki fiillerin hiç biri 
geniş zaman değil.

Cevap: C 

10. Sıfat cümleleri bazen böyle kısaltılmış ve devrik 
olarak ve Türkçedeki gibi nitelediği isimden önce 
gelir. O nedenle bu cümlenin öznesini “600 yıl süren 
Osmanlı İmparatorluğu” şeklinde çevireceğiz. Bu 
özne C ve E’de var. Sorudaki “not only.. but also” 
bağlacı C’de yok.

Cevap: E 
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11. Burada belirgin bir özne yok. O zaman fiile bakalım. 
Önemli anlamına gelen vital, crucial, significant, 
remarkable, eminent, outstanding, dramatical, 
drastical, sözcükleri çok sorulur. Bunlardan ‘vital’ 
to be ile beraber fiili oluşturuyor. Ancak bu fiil D 
hariç bütün seçeneklerde var. Bu fiili niteleyen zarf 
“hiç olmadığı kadar-as never before” ise sadece C 
seçeneğinde bulunuyor.

Cevap: C 

12. Burada özneyi niteleyen bir sıfat cümlesi var ama 
bu sadece kısaltılmış (reduced) sıfat cümlesi, devrik 
değil. Bu defa tek seçenekte, yani D’de bulunuyor; 
“Çok kuru koşullarda yaşayan bitkiler”. 

Cevap: D 

13. Bildiğiniz gibi çeviri sorularında seçeneklerde özne 
veya fiilin karşılığını arıyoruz. Bu soruda özne yok. 
Fiil “vardır” ise yalnızca A seçeneğinde bulunuyor.

Cevap: A 

14. Bu cümlenin öznesi Etrüskler, fiili ise “were-idi” dir. 
Bu özne ile başlayan yine tek bir seçenek var; D. 
Fiili de uyuyor.

Cevap: D 

15. Bu soruda özne “hava emişli jetler” iki seçenekte 
var; A ve D. Ancak “çalışmazlar-do not work” fiili 
yalnızca A’da var. C zaten sorudan uzun. Demek ki 
fazladan 1-2 kelime ilave edilmiş.

Cevap: A 
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16. Burada özne tek bir kelime değil. Onunla fiil “is” 
arasında bir sıfat (relative) cümlesi var. Türkçede 
İngilizcenin aksine sıfat cümleleri niteledikleri 
isimden önce söylenir. Bu durumda bu soruyu 
çözmek için “that” sıfat cümlesinin öznesi ile 
başlamak gerek. “most people-pek çok kişi” öznesi 
yalnızca B’de var.

Cevap: B 

17. Çeviri sorularında sorudaki cümlenin öznesi veya 
fiilinin karşılığını seçeneklerde aramak en kestirme 
çözüm yolu olmaktadır. Burada sebep bildiren yan 
cümle “since”in öznesi “kuyruklu yıldızlar” A ve C’de 
var. C’deki sebep cümlesine fazladan “eski çağda 
ve özellikle” sözcükleri de katıldığı için bu çeviri 
yanlış.

Cevap: A 

18. Burada özne Petersburg kenti. A, C ve D bu özne ile 
başlamış. Bu durumda fiilin karşılığına bakıyoruz. 
Fiil “kentidir” bunlardan sadece D’de var. Ayrıca 
burada sorudaki bağlaç “not only...but also” nun 
karşılığı da sadece burada var.

Cevap: D 

19. Burada özne bir sıfat cümlesi aldığı için sorunun 
çevirisi öznenin kendisi ile değil bu sıfat cümlesi 
ile başlar. Bunu yapmak kolay değildir. O nedenle 
ana cümlenin fiilinin yani “the Vikings are believed 
to have reached the Atlantic coast centuries before 
him”, cümlesinin fiili olan “inanılmaktadır”ı sadece 
C’de var. 

Cevap: C 

20. Burada özne “Birçok Avrupa dili” yalnızca E’de var. 
Onu kolayca bulmak için sorudaki cümlenin başında 
bulunan zaman belirteci bizi C ve E’ye götürüyor. 
Özne ise yalnızca E’de var.

Cevap: E


