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TÜRKÇE - İNGİLİZCE ÇEVİRİ SORULARI 

1. Bu soruda işimiz bir öncekine göre çok daha kolay, 
çünkü özne “Shakespeare’in oyunlarındaki amacı” 
yalnızca E seçeneğinde var. Bu öznenin içinde daha 
önce anlattığımız sıfat cümlelerinden var. Bu “isim 
+ at, in, on..” şeklinde kısaltılmış bir who / which 
cümlesi. Bu cümlenin kısaltılmamış hali şöyledir;

Shakespeare’s perposes (which he has) in his plays 
was nor to imitate…..

Cevap: E 

2. Özne “Klasik Yunan tragedyalarının konuları” 
ifadesi bize ilgeç / preposition sorularını çözmek 
için kullandığımız “The + isim...(of)… + isim” kalıbını 
hatırlatıyor. Burada “the” ile başlayan iki seçenek 
var; B ve E. Ancak ikincisinde sahiplik bildiren ilgeç 
“of” yok. B’nin doğru olup olmadığından iyice emin 
olmak istiyorsak fiil “dayanmak-based on / depend 
on” sözcüğünün B seçeneğinde olup olmadığına 
bakalım. Bunlardan ilki var. O zaman B kesin 
doğrudur.

Cevap: B 

3. Bu sorunun öznesi “William Butler Yeats yalnızca 
A ve C’de var. “Unlike” ifadesinin olduğu cümlenin 
öznesi ise bir sıfat cümlesine sahip; “yazmaya 
adanmış sakin bir yaşam sürdüren Thomas Hardy= 
Thomas Hardy, who lived a quiet life dedicated to 
writing”. Bu sıfat cümlesi C seçeneğinde yok. O 
zaman A doğrudur. Türkçe’de bir ismi niteleyen sıfat 
cümlesi İngilizce’nin tersine o isimden önce gelir.

Cevap: A 

4. Bu soruda birleşik bir cümle var. Özne “Kristof 
Kolomb ve arkadaşları”, bu birleşik cümlenin 
yan cümlesi olan “when” zaman cümlesinde. Bu 
zaman cümlesi B’de eksiksiz şekilde, C’de ise 
kısaltılmış olarak var. O zaman fiilin bu seçeneklerin 
hangisinde doğru olduğuna bakalım. C’nin fiili “fark 
etmek” anlamındaki “realize”, sorudaki fiil “gördüler” 
in karşılığı değil. O nedenle “saw” fiilinin olduğu B 
doğrudur.

Cevap: B 

5. Burada basit, yani yan cümlesi olmayan tek bir 
cümle var. Öznesi “insanlar-people”. Seçeneklerde 
bu özneye sahip 3 cümle var. Ancak yalnız bir 
tanesi onunla başlıyor; C. Doğru ifade budur, çünkü 
normal olarak İngilizce cümlelerde cümle öğelerinin 
sıralanması sabittir. Diğer bir değişle; özne + fiil + 
nesne, şeklindedir.

Cevap: C 
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6. Bu sorunun öznesi de bir sıfat cümlesine sahip. 
İngilizce cümlede bu isim önce, sıfat cümlesi 
ondan sonra gelir. “Records” öznesi ile başlayan 
üç seçenek var; A, C ve E. Ancak hiç birinden 
sonra bildiğimiz yapıda, yani “who / which” gibi bir 
sözcükle başlayan sıfat cümlesi yok, çünkü sıfat 
cümleleri bazen “isim + V3”, “isim + Ving” şeklinde 
kısaltılabilmektedir. Bu nedenle “19.yy’dan beri 
tutulan (kayıtlar)” sıfat cümlesi C’de yok. A” da ise 
“şimdiye kadar-so far” deniyor. Bu nedenle doğru 
seçenek E’dir.

Cevap: E 

7. Bu sorunun öznesinin İngilizce karşılığının “what we 
know about the Lycians” ifadesi olduğunu herkes 
bilemeyebilir. Ancak fiil “fazla dır”, “is”i herkes bilir. 
Bu yalnızca C’de var.

Cevap: C 

8. Burada özne “Gökbilimciler”i seçeneklerde bulmak 
kolay. Bu sözcük D ve E’nin başında var. O zaman 
fiilin hangisinde olduğuna bakalım. Görüşünde 
olmak, E’deki gibi “point out” değildir. “Be of the 
opinion that” ifadesi think, suppose, assume, 
regard, feel, gibi düşünce belirtmek için kullanılır.

Cevap: D 

9. Burada bir zaman cümlesi ile de onun ana cümlesi 
var. İkisinin özneleri farklıdır. Hocalarımız genellikle 
bire bir çeviri yaptığı için doğru çevirinin sorudaki 
cümle ile aynı sıralamada olma ihtimali yüksek. O 
nedenle zaman cümlesi ile başlayan seçeneklere 
bakarak hem “çok önce-long before” bağlacını hem 
de özne “skiing” i arayalım. Bu yalnızca A’da var.

Cevap: A 

10. “Olimpiyat Oyunları, başlangıçta” ifadesi yalnızca 
B ve C’de var. “Oluşuyordu” fiili ise yalnızca B’de 
“consisted of” olarak bulunuyor. O zaman doğru 
çeviri budur.

Cevap: B 
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11. Yer zarfı ile başlayan bir cümle bu; “Bir tropikal 
yağmur ormanının küçük bir parçasında bile”. Bu 
şekilde başlayan tek seçenek B’dir.

Cevap: B 

12. İlk dört kelimenin ilk ikisi ikinci ikisini niteleyen sıfat 
cümlesine ait. Bu sözcüklerle başlayan iki seçenek 
A ve C’dir. Ancak fiil “biridir, is one of” yapısı sadece 
C’de bulunuyor.

Cevap: C 

13. Bu soruda öznenin de içinde bulunduğu “if” 
cümleciği A, C ve D’de bulunuyor. O zaman ana 
cümleciğin fiilinin hangisinde doğru olduğuna 
bakalım. Kabullenebilmek ve uyum sağlayabilmek 
fiilleri sadece A’da bulunuyor.

Cevap: A 

14. Biraz geç oldu ama şunu da hatırlatalım; çeviri 
sorularında özne genellikle başlarda olur. Ancak 
onu niteleyen bir sıfat cümlesi veya burada olduğu 
gibi bir zarf cümlesinin öznesi olabilir diye, soruyu 
virgüle kadar okumakta yarar vardır. Burada özne 
“Bengaldeş’in nüfusu” ama bu cümlenin bitiminde 
“ise de” zıtlık bağlacı var. O nedenle seçeneklerde 
özneden önce bu zıtlık bağlacının hangi seçenekte 
olduğuna bakmak gerek. E hariç bütün seçeneklerde 
var. O zaman özneye bakalım. O da B ve C’de. Sıra 
fiile geldi. “Biraz daha fazladır”ın karşılığı B’de var. 
C’deki “çok daha fazla” anlamına geliyor.

Cevap: B 

15. Özne bazen birleşik cümlenin ikinci kısmında 
olabilir veya uzunca bir ifade olabilir. Ayrıca 
aynı özne birden fazla seçenekte bulunabilir. Bu 
durumda fiilden de yardım alırız. O da olmazsa 
bağlaca bakarız. “Bazı insanlar” öznesi C, D ve E 
seçeneklerinde var. Alışkın olmak fiili “be used to” 
ise yalnızca E de bulunuyor. Doğru cevap budur. 

Cevap: E 

16. Nida Tüfekçi öznesi (who) sıfat cümlesi ile birlikte A 
ve D seçeneklerinde bulunuyor. Fiil “vefat etmiştir” 
ise yalnızca A’da bulunuyor. 

Cevap: A 
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17. Özne, “Birçok bilim adamı” bu soruda yalnızca doğru 
seçenek olan C’de bulunmaktadır. Bu durumda siz 
yine de fiili de kontrol edin. Fiil “have been regarded” 
ta “kabul edilmiştir” şeklinde doğru çevrilmiş.

Cevap: C 

18. Bu cümle normal koşullarda” Livorno, which is 
still a busy port city in western Italy, has been 
a pupolar stopping place on the trade route 
since Roman times.”, şeklinde çevrilir. Ancak bu 
cümledeki sıfat cümlesi kısaltılarak ve nitelediği 
ismin başına getirilerek E seçeneğindeki cümleye 
dönüştürülmüştür. Örnek olarak şunu verebiliriz;

İstanbul, which is a busy touristic city in Turkey, is 
visited by a great number of foreign tourists every 
year., cümlesinin sıfat cümlesi

İstanbul, a busy touristic city in Turkey, is visited 
by a great number of foreign tourists every year., 
şeklinde kısaltılabildiği gibi,

A busy touristic city in Turkey, İstanbul is visited by a 
great number of foreign tourists every year., şeklinde 
buradaki ile aynı şekilde devrik hale getirilebilir. 
İngilizcenin tersine Türkçedeki gibi nitelediği ismin 
başına getirildiği için okuyup anlamak konusunda 
bize zorluk çıkarmaz. Aynı şekilde V3 veya Ving ile 
kısaltılarak cümle başına çekilen sıfat cümleleri de 
vardır;

Founded by Roman Emperor Constantin, İstanbul 
has always been an important city in this region.

Getting a lot of migration every year, İstanbul has 
become the biggest city in this region.

Cevap: E 

19. Özne yerine “Besides” anlamına gelen bir sözcükle 
başlayan bu cümlenin çevirisi bu yüzden bunun 
eş anlamlısı olan “as well as” ifadesi ile başlayan 
C seçeneği olmaktadır. Bu ifadeden sonra özne 
Parthenon tapınağı, fiil “symbolize” ve bağlaç “also” 
da bulunuyor.

Cevap: C 

20. “Kaynaklar” öznesi C ve D seçeneklerinde 
bulunuyor. C’deki “so…that” ifadesinin soruda bir 
karşılığı olmadığı için doğru seçenek D’dir.

Cevap: D


