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İNGİLİZCE-TÜRKÇE ÇEVİRİ SORULARI

1. Çeviri sorularında seçeneklerde tüm cümlenin 
değil sadece önce öznenin sonra da fiilin karşılığını 
arıyoruz. Bu soruda özne tüm balıklar. Fiil ise sahip 
olma. Özne A, D ve E’de var ama fiil “vardır” yani 
sahiptir, sadece D seçeneğinde bulunuyor.

Cevap: D 

2. Sorudaki öznesi “we” olan “when” zaman cümlesi 
sadece A ve E’de var. Devamındaki fiil “kolaydır” ise 
sadece E’de bulunuyor.

Cevap: E 

3. “16. yüzyılda Türk çömlekçiler” öznesi sadece D 
seçeneğinde var. Fiil “move towards-e yönelmek” 
te bulunuyor. O zaman lafı fazla uzatmadan D 
seçeneğini işaretliyoruz.

Cevap: D 

4. Devrik sıfat cümlesi görmemiş olanlar için bir parça 
zor bir çeviri sorusu. Buradaki cümle aslında Onur, 
who was walking alone in the park, watched….and 
remembered….”, şeklinde yazılmış olan bir sıfat 
cümlesidir. Sorudaki sıfat cümlesi hem “who was” 
kısmı atılarak kısaltılmış hem de nitelediği ismin 
başına getirilerek devrikleştirilmiş bir sıfat cümlesi. 
Ancak anlamı aynı, çevirisi aynı. O nedenle C veya D 
doğru olabilir. Özneyi bu şekilde belirleyemediğimiz 
zaman fiilin hangi seçeneklerde doğru kullanıldığına 
bakıyoruz. Ana cümlenin fiilleri iki tane; izledi ve 
hatırladı. Bu fiiller D’de doğru kullanılmış.

Cevap: D 

5. Her iki tür çeviri sorusunda da seçeneklerde 
önce öznenin sonra ise fiilin karşılığını arıyoruz. 
Yine de tek seçeneğe indiremez isek bağlacın 
hangisinde doğru çevrildiğine bakıyoruz. Burada 
özne Hindistan cevizi. Sadece A seçeneği onunla 
başlıyor. Fiil “yetiştirmek-harvested” ta var. Bağlaç 
“But’ın karşılığı da “ama” olarak bulunuyor. O zaman 
daha fazla zaman kaybetmiyor, diğer seçenekleri 
okumadan A’yı işaretliyoruz. 

Cevap: A 
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6. “Life does not stay the same” ana cümledir. Buradaki 
özne “hayat” A hariç bütün seçeneklerde var ama fiil 
“aynı kalmaz”ın karşılığı sadece D’de bulunuyor.

Cevap: D 

7. Özne “bilgi” D ve E’de, fiil “should be shared” 
karşılığı ikisinde de var. Bu durumda, yani fiilin 
birden fazla seçenekte olduğu durumlarda bağlacın 
hangisinde olduğuna bakarız. “And” bağlacı sadece 
E’de bulunuyor.

Cevap: E 

8. Özne “Hitit uygarlığı” B ve D seçeneklerinde var. 
Fiili “yüz yıl sürdü” de her ikisinde kullanılmış. Bu 
durumda yine bağlacın hangisinde doğru olduğuna 
bakıyoruz. Burada da “and” bağlacı sadece B’de 
var.

Cevap: B 

9. Özne “Modern Astronomi” yalnızca E’de bulunuyor. 
Fiil “Kopernik ile başlamıştır” da doğru kullanılmış. 
O zaman diğer seçeneklere bakmaya gerek yok.

Cevap: E 

10. Özne “Van Gogh Müzesi” sadece D ve E’de var. 
Sorudaki fiil “present perfect continuous”, yani 
geçmişte başlamış ve hala devam eden bir olayı 
anlatıyor. Bu D’de doğru. E’deki fiil “yapmıştır- has 
translated” ise tamamlanmış bir olayı anlatıyor. 

Cevap: D 
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11. Özne Avrupa Birliği iki seçenekte var; B ve C. 
Fiil biraz farklı görünse de ikisinde de var. Ancak 
“by providing- sağlayarak ifadesi sadece B’de 
bulunuyor. Ayrıca C’deki “yanı sıra-besides” bağlacı 
/ ilgeci soruda bulunmuyor.

Cevap: B 

12. Bu soruda işimiz daha zor, çünkü özne (fiil “is” a 
kadar olan sözcüklerin toplamı) yerinde pek çok 
kişinin Türkçeye çevirmekte zorlanacağı bir yapı 
var. 

O zaman fiil “is” den yardım alalım. But’tan sonra 
da aslında bir “is” var ama kullanılmamış. O yüzden 
orası için de geçerlidir ve “the fact”i nitelemektedir. 
Buna göre B seçeneği doğru cevaptır.

Cevap: B 

13. Bu sorudaki cümlede de fiil “is impossible”-
imkansızdır, birden fazla seçenekte bulunmaktadır. 
Ancak Özne “data-veriler yalnızca C de 
bulunmaktadır.

Cevap: C 

14. Bu sorunun fiili “has found”, that cümlesi ile, 
-dığını bulmuştur / ortaya çıkarmıştır, anlamına 
gelmektedir. Hem bu fiil, hem de özne “Bir Amerikan 
Araştırma Merkezince yapılan bir çalışma” Yalnızca 
D seçeneğinde vardır.

Cevap: D 

15. Özne Unicef bu sorunun son üç seçeneğinde var. 
Fiil “manage=yönetmek” ise sadece bir seçenekte, 
yani E’de bulunuyor. Benzer bir fiil “idare etmektir”, 
tekrar İngilizceye çevrilse ortaya “is to manage” 
çıkar. O nedenle A’daki fiil sorudakinden farklıdır. 
Bu fiil çok benzer bir kelime olan “idere etmektedir” 
olsaydı, o zaman “manage”ın karşılığı olabilirdi.

Cevap: E 
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16. Çeviri sorularında seçeneklerde tüm cümlenin 
değil önce özne sonra da fiilinin karşılığı aranır. 
Bu seçeneklerin tümünde aynı özne olduğuna 
göre fiilinin Türkçe karşılığın hangisinde olduğuna 
bakalım. Kullanmak fiili A ve B’de var. Ancak amaç 
cümleciğinin fiili “to understand-anlamak için” 
yalnızca A’da var.

Cevap: A 

17. Bu sorunun fiili “put pressure” – baskı yapmak 
ta yalnızca tek seçenekte, yani E seçeneğinde 
bulunmaktadır. Avrupa Birliği vergileri arttırması, 
harcamaları kısması için yeni bir plan yapması 
konusunda Yunan Hükümeti’ne baskı yapmıştır.

Cevap: E 

18. Çeviri sorularında sorunun ilk sözcük veya 
sözcüklerinin karşılığını seçeneklerde arayarak 
doğru cevaba çoğu kez çabucak ulaşıyoruz. Çünkü 
bu soruları hazırlayan hocalarımız çoğu kez satır 
satır çeviri yapıyorlar. Seçeneklerde karşılığını 
aradığımız sözcük genellikle özne oluyor. Aynı 
özneden birden fazla seçenekte olduğunda ise fiilin 
hangisinde olduğuna bakıyoruz. 

Bu soruda fiil “are” a kadar olan isim tamlaması 
“enerjiyi depolamanın daha iyi yolları” hiçbir 
seçeneğin başında değil. O zaman fiil “are needed 
= ihtiyaç duyulmaktadır” ı seçeneklerin son 
kelimelerinde arayalım. Bu yalnızca C seçeneğinde 
var. 

Cevap: C 

19. Bu soruda da özne “medeniyet” bütün seçeneklerde 
bulunuyor. O zaman fiile bakalım. Fiil “is the product 
of = …nın ürünüdür” yalnızca C seçeneğinde var.

Cevap: C 

20. Bir önceki soruda özne ne kadar belirginse burada 
da ilk satırda hiç yok. İlk satırın çevirisi “Sadece 4,2 
milyon ışık yılı uzaklıkta olmasına rağmen” yalnızca 
B seçeneğinde bulunuyor. O zaman doğru cevap bu 
oluyor.

Cevap: B


