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İNGİLİZCE-TÜRKÇE ÇEVİRİ SORULARI

1. Burada fiil “kutluyorlar” dört seçenekte da var. Bu 
durumda özneye bakıyorduk. Bu da 3 seçenekte 
var. C’deki “but-ancak”, soruda olmadığı için geriye 
D ve E kalıyor. D’de “yıllar önce-years ago” zaman 
zarfı olmadığı için doğru cevap E oluyor.

Cevap: E 

2. Özne ben – ‘I’ olduğu için onu ancak yüklemin içinde 
görebiliriz. O zaman cümle başında “Gitme zamanı 
geldiğinde” zaman cümlesinin hangi seçeneğin 
başında olduğuna bakalım. Buna göre C veya D 
doğru olabilir. Still-hala yalnızca D’de var.

Cevap: D 

3. Özne üç seçenekte var; A, C ve D. Bağlaç “if” te 
var bu seçeneklerde. O zaman fiil “study” den 
hareket ederek seçenekleri bakarsak onları 
ikiye indirebiliyoruz; B ve C. B’deki “oluşturan” 
sözcüğünün soruda karşılığı yok. O nedenle C 
doğrudur.

Cevap: C 

4. Bu soruda da özneden hareket etmek zor. Ancak fiil 
“is said-söylenir” bu defa yalnızca B seçeneğinde 
var.

Cevap: B 

5. Çözüme bu defa özneden başlayamıyoruz, çünkü 
çok uzun, çünkü içinde kısaltılmış sıfat cümleleri 
var. O zaman fiil “were valued- değerindeydi” hangi 
seçenekte bakalım. Bu fiile en yakın ifade sadece 
C’deki “değeri 152 milyar Sterlin olmuş” fiilidir. 

Cevap: C 
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6. “18. yüzyıl itibarıyla,” zaman belirtecinin karşılığı A 
ve E seçeneklerinde var. O zaman öznenin karşılığı 
hangisinde ise o doğrudur. Öznenin “isim + in” 
şeklinde kısaltılmış bir sıfat cümlesi var. İngilizcenin 
tersine Türkçede who / which sıfat cümleleri 
özneden önce söylenir. Burada bu sıfat cümlesi 
özneyi “çeşitli disiplinlerdeki” ifadesi ile niteliyor. A 
seçeneğindeki niteleme cümlesi fazla uzun. E’deki 
ise tam karşılığı oluyor. O zaman doğru çeviri budur.

Cevap: E 

7. Özne “bir şeyi seçmek” bu soruda tek seçenekte; A.

Cevap: A 

8. “It” ile başlayıp “to infinitive” ile veya “that cümlesi 
ile devam eden cümlelerin öznesi “it” değildir. 
O boş özne, “to infinitive” veya “that cümlesinin 
tümünü özne işlevi ile temsil eder. Bu durumda 
seçeneklerde fiilin karşılığı aramak daha kestirme 
bir yoldur. Fiil “sağlık sorunlarını ele almak zordur” 
B ve E seçeneklerinde var. B’deki “onunla ilgili” 
ifadesi soruda olmadığı için E seçeneği doğru çeviri 
olmaktadır. Ayrıca sorudaki “all aspect- tüm yönleri 
ifadesi de yalnızca E’de bulunuyor.

Cevap: E 

9. “Sebep oldu” fiili sadece C’de bulunmaktadır.

Cevap: C 

10. Bu soruda fiil “walk out” bir deyim-fiil, o nedenle 
fiilin köküne bakarak anlamını tahmin etmek yanlış 
olur. Fabrikalarının şirket tarafından tasarruf için 
kapatılacağını duyan işçiler ne yapmış olabilir, iş 
bırakmışlardır, herhalde. Bu fiil C ve D’de var. “Dün” 
ifadesi yalnızca D’de olduğu için doğru cevap bu.

Cevap: D 
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11. Bu soruda oldukça uzun ve karmaşık bir cümle var. 
Birkaç tane fiil bulunuyor. Fakat bize bunlardan 
yalnızca ana cümlenin fiili gerekiyor. “…bakarsanız, 
……dığını görürsünüz, şeklinde özetlenebilecek 
“if” cümlesinde ana fiil ikinci cümleciğin fiilidir. 
“Görürsünüz” fiili yalnızca A’da bulunmaktadır.

Cevap: A 

12. “Buldular-found” fiili yalnızca E’de bulunmaktadır.

Cevap: E 

13. Bu soruda da ana cümleciğin fiili “was”- bir tekstil 
fabrikası işçisi idi.”, yalnızca A seçeneğinde 
bulunmaktadır.

Cevap: A 

14. Bu soruda fiil çok daha net; “are”. “To be” fiili 
Türkçeye “-dir / dır, diye çevrilir. “kuruluşlardır, 
ifadesi A ve E seçeneklerinde var. E seçeneği 
soruya göre çok kısa (bir satır) olduğundan onun 
çevirisi olamaz.

Cevap: A 

15. Bu cümlenin fiili “seemed- gibi görünüyordu”, 
yalnızca E seçeneğinde var.

Cevap: E 

16. Bu sorunun seçeneklerini teker teker okuyup 
incelemeye kalksaydık, beş paragraflık bir okuma 
parçası kadar uzun bir metin okumak zorunda 
kalırdık Bu durumlarda bizim hızlı test çözme 
tekniklerimiz, birer zaman kazandırma aracı 
olmaktadır.

Bu soruda “but” bağlacı olduğu için ondan sonra 
gelen cümlenin fiilini esas almamız gerekir. Bu 
cümlenin fiili “expect”in anlamını herkes bilir; 
ummak. Bu fiil C ve D seçeneklerinde var. D’de ilk 
cümlenin fiili “believe” in karşılığı olan “inanmak” 
olmadığı için doğru cevap C oluyor.

Cevap: C 
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17. Önceki soruda “it” öznesi için yaptığımız açıklama 
burada da işimize yarayacak. Bu cümlede baştaki 
“it” in temsil ettiği özne “that drives us out of 
recession”ın Türkçe karşılığı “Bizi durgunluktan 
çıkaran” ifadesidir. Bu yalnızca doğru seçenek 
B’de bulunmaktadır. Diğer seçenekler sorudan kısa 
olduğu için de doğru çeviri olma ihtimalleri zayıftır.

Cevap: B 

18. Bu sorunun öznesi “studies-çalışmalar”. Ancak 
onu niteleyen ve 3 satır süren iki sıfat cümlesine 
sahip. Bunları çevirdikten sonra “çalışmalar” diyen 
bir cümle bulmamız zor. O nedenle seçeneklerde 
fiil “have reached- ulaşmıştır”,ı bulalım. Bu fiille 
biten iki seçenek var; D ve E. “Sonuçlar” nesnesini 
niteleyen çelişkili-conflicting sıfatı yalnızca D’de 
bulunduğu için doğru seçenek budur.

Cevap: D 
 

19. Burada özne “can help” fiiline kadar uzanan 8 
kelimeden oluşuyor. Çevirisi “yerel toplum için 
sanat eserleri üretmek” şeklinde yapılabilir. Bu ifade 
yalnızca D seçeneğinde bulunuyor. Fiilin karşılığı 
“yardımcı olabilir” de bu seçenekte var.

Cevap: D 

20. Fiil burada “is” dir. Buna göre “evleridir”, sözcüğü ile 
biten seçeneği arayacağız. Buna en yakın ifade E 
seçeneğindedir.

Cevap: E


