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İNGİLİZCE-TÜRKÇE ÇEVİRİ SORULARI

1. Yine sorudaki fiilin tek seçenekte olduğu bir soru 
ile karşı karşıyayız. Yine fiil “to be”, “is”. Dolayısı ile 
çevirisinin “…olasılığıdır”, diye bitmesi gerekiyor. Bu 
yalnızca A seçeneğinde var.

Cevap: A 

2. İngilizceden Türkçeye çeviri sorularında fiilden 
yardım alıyoruz, çünkü Türkçe cümlelerde fiil 
cümlenin sonunda olduğu için seçenekleri elemek 
kolay oluyor. Aynı fiilin birden fazla seçenekte olması 
durumunda bunları öznelerine bakarak eleyebiliriz. 
Birleşik cümlelerde, yani bağlaç içeren cümlelerde 
birden fazla fiil olur. Bu durumda ana cümlenin fiili 
esas alınır. Ancak “but” bağlacı bulunan cümlelerde 
ana cümle “but” tan sonra gelen cümle olduğu için 
onun fiilinden hareket edilir. Bu soruda da böyle 
bir “but” bağlacı var. Buna göre seçeneklerden 
arayacağımız fiil “-de / da harcarlar”. Bu fiil A, B ve 
C seçeneklerinde var. Fakat özne people-insanlar 
yalnızca A’da olduğu için doğru seçenek budur

Cevap: A 

3. Bu soruda işimiz biraz daha zor, çünkü “but” 
bağlacından sonraki fiilin karşılığı “öyle değildir” B, 
C ve D seçeneklerinde bulunuyor. İlk satırdaki fiil 
“believe” bunlardan sadece D’de doğru kullanılıyor.

Cevap: D 

4. Bu cümlenin fiili “has been implicated” in anlamı, 
“implicate” çok sık karşılaşılan bir fiil olmadığı 
için adaylarca bilinmeyebilir. Ancak “have + V3” 
yapısındaki bir fiilin, -mıştır, -mış bulunuyor, diye 
çevrildiğini herkes bilebilir. Bu şekilde biten fiil 
“nedeni olmuştur” şeklinde A ve C’de bulunuyor. 
Bu durumda öznelerine bakıyorduk. “alcohol use-
alkol kullanımı” yalnızca C’de var. Dolayısı ile doğru 
seçenek budur.

Cevap: C 

5. Bu soru cümlesindeki “but” bağlacı bu bölümün ilk iki 
sorusundaki “but” lardan farklı olarak bir cümleden 
önce değil iki sıfatın arasında kullanılıyor. Bu 
nedenle ondan sonra bir fiil bulunmuyor. Bu cümlenin 
fiili “gururluyuz” sözcüğü. Bu fiil E seçeneğinde, 
anlamlısı “kıvançlıyız” da C’de bulunuyor. Yine iki 
seçenekten birini özneye bakarak eliyoruz. Özne 
“we” yalnızca E’de var. C’deki “hepimiz” ile kıvançlı 
sıfatını niteleyen “son derece” sözcükleri cümleye 
fazladan ilave edilmiş sözcüklerdir.

Cevap: E 
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6. Cümledeki “but” sözcüğü açısından yine bir 
önceki soruya benzer bir soru. Fiil “is to accustom-
alıştırmaktır”, bu defa tek seçeneğe konmuş; D. 
Bu seçenek, özne “Bu eğitimin amacı” ifadesi ile 
başladığı için de kesinlikle doğru cevaptır.

Cevap: D 

7. İngilizceden Türkçeye çeviri sorularında fiilden 
hareket ediyoruz. Çünkü onu seçeneklerin son 
sözcüklerinde bulmak kolay. Yani satır aralarında 
bir şeyi aramak zor olduğu için fiilden veya özneden 
başka ipucu kullanmak zaman kaybettirir. Bu 
sorunun öznesi Malta, fiili seek-sought, aramak, 
araştırmak, bir şey bulmaya çalışmaktır. Bu yalnızca 
A seçeneğinde var.

Cevap: A 

8. Bu sorunun fiili ise lifted-kaldırdı sözcüğüdür. A ve D 
seçeneklerinde bulunuyor. Ancak A’daki “-ebilmek” 
eki fazladır. 

Cevap: D 

9. Seçeneklere karşılığı aranacak fiil sorudaki ana 
cümlenin fiilidir. Yani so, in case, so that gibi bir 
bağlaç ile başlayan cümlenin fiili esas alınmaz. 
Bunlar yan cümledir. Ancak so, therefore, but, 
however gibi bir bağlaç, ana cümlenin başında 
kullanıldığı için o cümlenin fiili esas alınmalıdır. Bu 
soruda da benzer bir durum var. “But” tan sonra 
gelen fiil “is unlikely” “ihtimal dışında anlamına 
gelir. Bu fiil A ve D seçeneklerinin son sözcüğü 
olmaktadır. Ancak “but” ın karşılığı D seçeneğinde 
bulunmuyor. Dolayısı ile doğru cevap A’dır.

Cevap: A 

10. Bu sorunun fiili “remained-kalmıştır” fiili de iki 
seçenekte bulunuyor. Bu durumda özneye bakarız. 
Arnavutluk, öznesi yalnızca E’de var.

Cevap: E 
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11. Buradaki yan cümle “because” Türkçede çünkü ile 
başlayıp ana cümleden sonra getirildiğinde onun 
fiili esas alınır. Ancak –dığı için, dedikten sonra 
yapılan işten söz edildiğinde bu ikinci eylemin fiili 
esas alınır. Burada birinci durum söz konusudur. 
Yani seçeneklerin son sözcüklerinde “because” 
cümlesinin fiilini arayacağız. “be exposed to” –e 
maruz kalmak anlamına gelir. Buna yakın bir fiil 
yalnız D’de bulunuyor. Akciğerler-the lungs öznesi 
de doğru. Bu özne bir de A seçeneğinde var ama 
onun fiili farklı olmaktadır.

Cevap: D 

12. İngilzceden Türkçeye çeviri sorularında sorudaki 
cümlenin fiilinin karşılığını seçeneklerin son 
sözcüklerinde ararız, çünkü Türkçede yüklem 
cümlenin en son sözcüğüdür. Bu sorunun fiili “is” 
Türkçeye –dir, -dır, olarak çevrilir. “Neither..nor” 
yapısı Türkçeye çevrilirken fiilin olumlu olması 
gerekir. Bu nedenle doğru yanıt B dir.

Cevap: B 

13. İngilizceden Türkçeye çeviri sorularını çok hızlı ve 
doğru bir şekilde yapmak için en kestirme yol soru 
cümlesinin fiilinin Türkçe karşılığını seçeneklerin 
son sözcüklerinde aramaktır. Bu sorunun fiili 
“emerged” ortaya çıktı, anlamındadır. Bu sözcük 
yalnızca B seçeneğinde bulunmaktadır.

Cevap: B 

14. Bu soruda fiil “are also used”, “da kullanıl-maktadır” 
anlamına gelir. Bu da tek seçenekte var; D.

Cevap: D 

15. Yine fiilin tek seçenekte olduğu bir soru. “Israr eder”- 
insist on, yalnızca A’da bulunuyor.

Cevap: A 
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16. Bu sorunun fiili “had precipitated”, -mişli geçmiş 
zaman bir fiil. Bu fiilin anlamını bilmeyebilirsiniz. 
Ancak seçeneklerde –miş’li geçmiş zamanla biten 
iki fiil olduğunu görebilirsiniz; C ve D. Bu durumda 
iki seçeneğin özneleri sorunun öznesi “Siyaset ve 
iktisat” sözcükleri ile karşılaştırılır. Buna göre doğru 
çeviri C’dir. 

Cevap: C 

17. Soru cümlesinin fiili “has pushed” a bakarak soruyu 
ve seçenekleri hiç okumadan bile yapılabilecek bir 
soru. Çünkü A hariç bütün seçeneklerin fiili çoğul 
bitmektedir. Öznesi tekil olan cümlede “present 
perferct tense “has” yardımcı fiili ile kurulur. Fiil 
sözcüğü olan “push” kapılarda push / pull olarak 
sıkça görülen sözcükler olduğu için anlama sorunu 
da yaratmamaktadır.

Cevap: A 

18. Burada kısaltılmış bir cümle ile karşı karşıyayız. 
Genellikle özneleri aynı olan sebep veya zaman 
bildiren bir yan cümlesi olan birleşik cümlelerde bu 
yan cümle V3, Ving veya Having V3 ile kısaltılabilir. 
Buradaki cümle normal olarak “Because it is 
deprived of the moderating effect..” diye başlar. 
Çevirisi “Okyanusların iklimi yumuşatıcı etkisinden 
yoksun olduğu için Orta Asya çok soğuk kışlar ile 
kavurucu yazlar yaşamaktadır.”, şeklinde yapılabilir. 
“Yaşar” fiili yalnızca doğru seçenek olan D de vardır.

Cevap: D 

19. Yine filline bakarak seçenekleri kolayca teke 
indirebildiğimiz bir soru. “There are” vardır veya 
mevcuttur anlamına gelir. Doğru yanıt buna göre E 
dir.

Cevap: E 

20. Burada da aynı şekilde “set up” a bakarak doğru 
yanıtın C olduğu hemen bulunmaktadır.

Cevap: C


