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TÜRKÇE - İNGİLİZCE ÇEVİRİ SORULARI 

1. Bu sorunun öznesi ise “konulardan biri’, yani “one 
of the subjects’tir. Bu da yalnız tek seçenekte, yani 
A’da var. Fiil “idi” de “was” olarak bulunuyor.

Cevap: A 

2. Özne, “polisiye roman” da tek seçenekte var. The 
detective story, diye başlayan B seçeneği o nedenle 
doğrudur. Fiil “-dir” de “is” olarak bulunuyor.

Cevap: B 

3. Yine öznenin tek seçenekte olduğu bir soru. Charles 
Kingsley sadece D seçeneğinde bulunuyor. Fiili 
“wrote” ta doğru çevrilmiş.

Cevap: D 

4. Özne bu defa D ve E seçeneklerinde bulunuyor. 
But bağlacına kadar iki cümle de aynı. Bu nedenle 
doğru seçenek ancak “but” cümlesinin öznesi 
yardımıyla bulunabiliyor. Kavram-concept sözcüğü 
yalnızca E’de var.

Cevap: E 

5. Önceki sorulardan daha zor bir soru. Özne 
“Shakespeare’s tragedy Coriolanus’, A, C ve E’de 
var. Ancak fiilleri sırasıyla “is based’, “concerns” 
ve “is about’tur. Bunlardan hangisi ele almak fiilini 
karşılarsa doğru cevap odur. Bu ikinci fiil “concerns” 
tir. O nedenle C seçeneği doğru oluyor.

Cevap: C 

6. Bu defa öznenin iki seçenekte (D ve E) olduğu bir 
soru ile karşı karşıyayız. Yine “but” bağlacına kadar 
hemen hemen aynı. Doğru seçeneği belirleyici 
etmen, bu bağlaçtan sonraki eylem. Yaşamı 
boyunca şiir yazmış olmasından E seçeneğinde söz 
edilmiş. O zaman doğru seçenek budur.

Cevap: E 
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7. Bu sorudaki özne “Pek çok kişi” sözcüğünün 
İngilizcesi olan “Many people” birden fazla 
seçenekte var; A, C ve E. Bu durumda sorudaki 
fiilin hangi seçenekte doğru olduğuna bakıyoruz. 
İnanmak fiilinin İngilizcesi “believe’dir. Bu sadece C 
seçeneğinde var. Doğru çeviri o zaman budur.

Cevap: C 

8. Bu sorunun öznesi “Şekspir döneminde tiyatro” 
İngilizceye “Theatre in Shekespeare time” şeklinde 
çevrilir. Seçeneklerde buna en yakın özne B’de 
bulunuyor. Fiil “idi” de “was” olarak bulunduğuna 
göre doğru çeviri budur. 

Cevap: B 

9. Bu cümlenin öznesi “Volkanik patlama” soruda 
hemen cümle başında bulunmuyor, çünkü Türkçede 
özneyi veya nesneyi niteleyen sıfat cümleleri 
İngilizce söz diziminin tersine niteledikleri isimden 
sonra değil önce gelirler. Bu nedenle bu sorunun 
çözümü için özne “volcanic eruption “ı seçeneklerin 
ilk sözcüklerinde arayalım. Bu yalnızca A’da var.

Cevap: A 

10. Bu bölüm sorularını hazırlayan hocalar genellikle 
bire bir, satır satır, hatta sözcüğü sözcüğüne çeviri 
yaptıkları için sorudaki cümlenin öğe sıralaması 
çevirisi olan cümlede de büyük ölçüde aynı 
olmaktadır. Örneğin bu soru bir “when” zaman 
cümlesi ile başlamış. Seçeneklerde özne Anglo-
Saxonlar’ı ararken bu öznenin when zaman 
cümlesinin öznesi olmasına dikkat ediyoruz. Bu 
yalnızca C’de var.

Cevap: C 

11. Bu soruda özne, aslında yine nesne “daha fazla 
robot-more robots”, sadece A’da var. Bu durumda 
fiilin de doğru kullanılıp kullanılmadığına bakıyoruz. 
Fiil “are going to be needed gereksinim duyulacaktır” 
da uyuyor.

Cevap: A 
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12. Bu sorunun öznesi “Benzerlikler-similarities, B ve 
C seçeneklerinde var. Bu durumda fiil “şaşırtıcı 
değildir’in hangisinde olduğuna bakalım. Bu 
yalnızca C’de var.

Cevap: C 

13. Although –e karşın / rağmen bağlacı ile başlayan 
zıtlık cümlesi, bir soruda genellikle ilk cümle 
olmaktadır. Bu nedenle B seçeneğinin doğru olma 
ihtimali çok yüksektir. Özne “kent-the town” da 
bu seçenekte olduğundan doğru cevap budur. 
Ancak burada şunu söylemeden geçemeyeceğiz. 
Gerçekten, sözcüğü burada “really” ile değil de “in 
fact” veya “actually” ile daha iyi karşılanabilirdi.

Cevap: B 

14. Bu soruda olduğu gibi bazen İngilizce cümleler, 
özne ile değil de yer veya zaman belirteci ile 
başlamaktadır, çünkü çeviri sorularını hazırlayan 
hocamız İngilizce cümleyi satır satır, bire bir 
çevirdiği için bize de sorunun ilk kelimelerini 
seçeneklerde aramak düşüyor. Burada 17. yüzyılın 
sonunda dendiğine göre D seçeneğinin doğru olma 
ihtimali çok yüksektir. Emin olmak için fiil “büyük ve 
güçlüydü” nün burada olup olmadığına bakalım. 
Varmış. O zaman doğru seçenek D’dir.

Cevap: D 

15. Burada özel bir isim olan özneyi bulmak için onu 
İngilizceye çevirmek te gerekmiyor. Curtiss ismi 
yalnızca C ve D seçeneklerinde var. Bu durumda 
sorunun son kelimesi olan fiilin İngilizce karşılığını 
bu öznelerden sonraki kelimede arayalım. Oldu-
became, yalnızca D seçeneğinde var.

Cevap: D 

16. Bu sorunun öznesi Brezilya. Burada “kaplayan 
Brezilya” dendiği için bu özneyi niteleyen bir de 
“which” sıfat cümlesi var. Bu defa aynı özne D ve 
E’de var. Sorudaki “ülkesidir”, fiiline bakarsak bu 
fiil sıfat cümlesinden sonra sadece E’de var. Doğru 
seçenek o zaman E’dir.

Cevap: E 
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17. “….ileri süren yeni bir kuram” ifadesi burada da bir 
önceki soruda olduğu gibi bir özne arayacağımız 
anlamına geliyor. Şansımıza böyle bir özne yalnızca 
B’de bulunuyor. Buradaki “A new theory” öznesinden 
sonra her ne kadar “which” gelmiyor olsa da, burada 
“isim + Ving” sıfat cümlesi kısaltmasına benzeyen 
bir yapı var.

Cevap: B 

18. Bu cümlenin öznesi olan “bilim adamları-
scientists” sözcüğü C ve D seçeneklerinde var. Fiil 
“yararlanmaktadır” şimdiki zaman çekiminde olduğu 
için faydalanmak fiilinin İngilizcesini bilmesek te 
şimdiki zaman fiil çekimini bildiğimiz için doğru 
seçeneğin C olduğuna karar verebiliyoruz.

Cevap: C 

19. Yine bir sıfat cümlesi ile başlayan bir soru. 
İngilizcede sıfat cümlesi nitelediği isimden sonra 
geldiği için seçeneklerde “evrim-evolution” kelimesi 
ile başlayıp “which sıfat cümlesi ile devam eden bir 
cümle arayacağız. Bu yalnızca C’de var.

Cevap: C 

20. Bu cümlenin öznesi “Avustralya’nın büyük bir 
kısmı”. Dolayısı ile a / an’in ne anlama geldiğini 
bilen bir ilkokul 4. sınıf öğrencisi bile seçeneklerden 
C, D ve E’yi eleyebilir. A ve B’deki “large” ve “major” 
sıfatlarının ikisi de “büyük” anlamına geldiği için yine 
a / an bilgisi yardımı ile “bir çölden oluşur” ifadesine 
bakarak ve “a desert” ifadesi yalnızca B’de olduğu 
için bunun doğru olduğu sonucuna varabiliriz. Ayrıca 
“dönüşen” sıfat cümlesi “that” bağlacı ile yalnız B’de 
bulunuyor.

Cevap: B


