
www.pelikanyayinevi.com.tr

İNGİLİZCE-TÜRKÇE ÇEVİRİ SORULARI

1. İngilizce’den Türkçe’ye çeviri sorularında fiilden 
hareket ediyorduk. Fiil, Türkçe cümlelerin son 
kelimesi olduğundan seçeneklerde aramak 
kolay olur. Buna göre “inanıyordu” fiilini D ve E 
seçeneklerinde görüyoruz. Bu durumda öznelere 
bakarız. İkisi de aynı. O zaman “that” cümlesinin 
fiiline bakarız. “Had been created-yaratılmış olduğu” 
fiili, E seçeneğinin doğru olduğunu gösteriyor.

Cevap: E 

2. Yine fiilleri ve özneleri aynı olan iki seçeneğin 
bulunduğu bir soru ile karşı karşıyayız. “Rol 
oynamıştır” fiili C ve D seçeneklerinde var. Ancak 
sorudaki “some”ın karşılığı olan “biraz” yalnız D 
seçeneğinde bulunduğu için doğru budur.

Cevap: D 

3. Bu soruda da fiil “oluşturmak” sözcüğü iki 
seçenekte birden bulunuyor. Bu soruda “such + 
adj + noun + that” yapısı olduğu için fiil olarak that 
cümlesininki alınmaktadır. “Oluşturmak” fiili B ve C 
seçeneklerinde var. Ancak “such” lı yapı yalnızca 
B’de bulunuyor.

Cevap: B 

4. Nihayet fiilin tek seçenekte olduğu bir soruyla 
karşı karşıyayız. “Become”-olmak yalnızca C’de 
var. “conflict”, eş anlamlıları, controversy, debate, 
dispute, argument, quarrel, gibi çok sık karşılaşılan 
bir sözcüktür.

Cevap: C 

5. Yine fiilin tek seçenekte olduğu bir soru. Yalnız 
bu fiil, İngilizce öğrenenlerin anlamını ilk olarak 
“tartışmak” olarak bellediği “argue” fiildir. Bu 
sözcük “that” cümlelerinde ise “iddia etmek”, “ileri 
sürmek” anlamına gelir. Bu nedenle doğru çevirisi A 
seçeneğindeki cümledir.

Cevap: A 
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6. Çeviri sorularında seçeneklerde sorunun özne 
veya fiilinin karşılığını arayarak doğru seçeneğe 
kolayca ulaşmak mümkündür. Çünkü hocalarımız 
orijinal cümleyi genellikle kelime kelime, satır satır 
çevirmektedir. Örneğin bu soruda öznenin yerindeki 
“The real measure-gerçek ölçü” ifadesi yalnızca B 
seçeneğinde var.

Cevap: B 

7. Burada öznenin yerinde duran “unless -medikçe, 
-madığı sürece”, bağlacı bize yardımcı olacak. 
Çünkü yalnızca C ve E seçeneklerinde var. Unless 
cümlesinin içindeki “ban-yasaklamak” fiili yalnız 
C’de olduğu için doğru seçenek budur.

Cevap: C 

8. Yine bağlaçlı bir soru, hem de zıtlık bağlacı (while) 
sorusu. Ancak karşılığı üç seçenekte birden var; B, 
D ve E. İlk ikisi soruya göre kısa olduğu için çözüme 
E’yi inceleyerek başlayalım. Sorudaki ana cümlenin 
fiili “has had little impact=az etkili olmuştur, fiili de 
yalnızca bu seçenekte olduğuna göre doğru çeviri 
budur.

Cevap: E 

9. Çeviri sorularında seçeneklerde sorunun özne 
veya fiilinin karşılığını arayarak doğru seçeneğe 
kolayca ulaşmak mümkündür. Çünkü hocalarımız 
orijinal cümleyi genellikle kelime kelime, satır satır 
çevirmektedir. Örneğin bu soruda öznenin yerindeki 
“The real measure-gerçek ölçü” ifadesi yalnızca B 
seçeneğinde var.

Cevap: B 

10. Burada öznenin yerinde duran “unless -medikçe, 
-madığı sürece”, bağlacı bize yardımcı olacak. 
Çünkü yalnızca C ve E seçeneklerinde var. Unless 
cümlesinin içindeki “ban-yasaklamak” fiili yalnız 
C’de olduğu için doğru seçenek budur.

Cevap: C 



www.pelikanyayinevi.com.tr

ÇÖZÜM - 6
İNGİLİZCE-TÜRKÇE ÇEVİRİ SORULARI

11. Yine bağlaçlı bir soru, hem de zıtlık bağlacı (while) 
sorusu. Ancak karşılığı üç seçenekte birden var; B, 
D ve E. İlk ikisi soruya göre kısa olduğu için çözüme 
E’yi inceleyerek başlayalım. Sorudaki ana cümlenin 
fiili “has had little impact=az etkili olmuştur”, fiili de 
yalnızca bu seçenekte olduğuna göre doğru çeviri 
budur.

Cevap: E 

12. Aynı kurallar veya teknikler Türkçe’den İngilizce’ye 
çevirilerde de geçerlidir. Özne “İnsan Hakları 
Sözleşmesi” A, B ve E seçeneklerinde var. Fiil 
“ifadesidir=is, ise yalnızca A ve B’de var. “En somut-
the most concrete” sıfatı ise yalnızca B’de var.

Cevap: B 

13. Sorunun ikinci satırındaki “karşılaştırıldığında” fiilinin 
içinde “when” zaman bağlacı var. Seçeneklerden 
yalnızca B ve E bu bağlaçla başlıyor. B soruya 
göre daha kısa olduğu için önce E’yi okuyalım. 
Karşılaştırma fiilinin karşılığı yalnızca burada 
olduğu için doğru seçenek budur.

Cevap: E 

14. Burada fiil “has supported” desteklemiştir, anlamına 
gelir. Bu B ve C seçeneklerinde var. Bu durumda 
her iki cümlenin öznesine bakarız. Ancak ilginçtir 
özne “Avrupa Birliği” her iki seçenekte de var. Fakat 
C seçeneğinde bulunan “yanı sıra” ifadesi fazla 
olduğu için doğru seçenek B olmaktadır.

Cevap: B 

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

Cevap: C 
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16. 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 

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. 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 D seçeneğinde var.

Cevap: D 

20. 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 “idare etmektedir” 
olsaydı, o zaman “manage”ın karşılığı olabilirdi.

Cevap: E


