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TÜRKÇE - İNGİLİZCE ÇEVİRİ SORULARI 

1. Türkçeden İngilizceye çevirilerde seçeneklerin 
ilk sözcüklerinde öznenin karşılığı aranır. Çünkü 
İngilizce cümlede özne ilk sözcüktür. Burada özne 
olan “Bazı uzmanlar-some experts” yalnızca D 
seçeneğinde vardır.

Cevap: D 

2. Özne “Sezen Aksu” burada tüm seçeneklerde 
bulunuyor. Bu durumda fiilin karşılığına bakarız. 
Fiil “bestelemiştir-has composed” “yüzden fazla 
şarkı” nesnesi ile beraber A ve D seçeneklerinde 
bulunuyor. D seçeneğindeki “whose” sözcüğünün 
karşılığı soruda olmadığı için doğru cevap A’dır.

Cevap: A 

3. Türkçeden İngilizceye çeviri sorularının 
hazırlanması sırasında soru İngilizce bir metinden 
seçilerek Türkçeye çevrilir. İngilizce cümle de 
seçeneklerden birine konur. Bu nedenle bu cümle 
bu soruda olduğu gibi bazen özne yerine yer veya 
zaman belirten bir ifadeyle de başlayabilir. Buradaki 
yer belirteci “Bazı Batı Afrika ülkelerinde- In some 
West African countries” yalnızca B seçeneğinde 
bulunmaktadır.

Cevap: B 

4. Yeni banknot ve madeni paralarımız, öznesi “Our 
new banknotes and coins” olarak burada da tek 
seçenekte bulunuyor; C.

Cevap: C 

5. Bu sorunun öznesi “Çölleşme ve diğer ekosistem 
değişiklikleri” de yalnız bir seçenekte bulunuyor; 
C. Fiil “ilk kez tanınmıştır” da, burada “were first 
recognized” olarak bulunduğu için bu seçeneğin 
doğrulundan iyice emin oluyoruz. Deforestation, 
sözcüğü Türkçeye harfiyen çevrilse ortaya 
“ormansızlaştırma” diye bir sözcük çıkar. Bu 
nedenle bazı adayların kafası karışmış olabilir.

Cevap: C 
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6. Bu sorunun öznesi “hayvanlar-animals” fiili ise 
“konuşmazlar-don’t talk / cannot talk”tur. Bu bilgi 
ile ilk bakışta yalnızca C seçeneğini eleyebiliyoruz. 
Kalan dört seçenekte “birbirleri ile” ifadesinin 
karşılığını ararsak bunun yalnızca A’da olduğunu 
görürüz.

Cevap: A 

7. Bu soruda da özne Çin beş seçenekte da başlarda 
bulunuyor. Fiil “yaşamıştır” ise A veya B’deki 
fiillerden biri olabilir. Her ikisinde nesne “the biggest 
internal migration= en büyük iç göç” te bulunuyor. 
Ancak “tarihteki= in history” zaman belirteci yalnızca 
B’de bulunuyor.

Cevap: B 

8. Bu soruda da özne “Dewey” bütün seçeneklerde 
var ama fiil “ileri sürmek”, avukatlığını yapmak, 
savunmak anlamındaki “advocate” olarak yalnızca 
D seçeneğinde bulunuyor.

Cevap: D 

9. Bu sorularda seçeneklerin ilk sözcüklerinde sorudaki 
öznenin karşılığı aranıyordu. Özne birden fazla 
seçenekte varsa, o zaman fiilleri karşılaştırılıyordu. 
Buna göre A ve D doğru olabilir. That cümleleri de 
kendi özne + fiil + nesne’lerine sahiptir. O nedenle 
sorudaki “that” cümlesi öznesi “değiştirme” yalnızca 
A’da olduğu için doğru seçenek budur.

Cevap: A 

10. Burada özne hemen görünmüyor çünkü soru 
yan cümle ile başlamış. Yaşlandıkça- ifadesine 
bakarsak bu yan cümlenin bağlacı “as”. Bu A ve 
B’de var. Ancak bu yan cümlenin ikinci kısmındaki 
fiili “declines” B’de gereksiz yere “begin” almış.

Cevap: A 
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11. Boş özneli cümleler “it” ile başlar. İsim cümlelerinde 
kullanılan bu yapı, bizim “It ile başlayan cümle that ile 
devam eder”, kuralımızı hatırlatıyor. Seçeneklerden 
yine iki tanesi fiil “doğrudur” u barındırıyor; A ve C. 
That cümlesinin fiili “is” yalnızca C’de var.

Cevap: C 

12. Özne ve fiil yine iki seçenekte var; B ve D. Ancak 
çünkü sebep cümlesinin fiili “biliyoruz”un zamanı 
yalnızca B’de doğru.

Cevap: B 

13. Yine önceki soruyla aynı yöntemle çözülecek bir 
soru bu. Hocalarımız böyle birbirine benzer şekilde 
çözülen soruları bazen üst üste sorabiliyorlar. Buna 
şaşırmayın. Son sözcük olan fiil “bulunmamaktadır” 
ifadesinin karşılığı olan “There isn’t” D seçeneğinde 
“There is no” olarak var. Bu cümlede “önemli bir 
fark” ifadesinin karşılığında var. O zaman doğru 
çeviri budur.

Cevap: D 

14. Soruları hazırlayan hocamız burada işimizi biraz 
zorlaştırmak istemiş ve aynı özne ile başlayan iki 
seçenek hazırlamış; A ve B. O zaman bize fiilin 
hangisinde doğru çevrildiğini bulmak kalıyor. İlkinin 
fiili “deal with”, ikincisininki ise “tend to”. Eğiliminde 
olmak fiilinin karşılığı ikinci fiildir. O zaman doğru 
cevap budur.

Cevap: B 

15. Hocamız bu defa aynı öznenin bulunduğu üç 
seçenek yazmış; A, B ve D. Bu harfler yazarın 
ülkesinin adı olmuş. Sanki şifre gibi. Bu şifreyi yine 
aynı yöntemle çözebiliriz. Fiil “yazmıştır” bunlardan 
yalnızca A’da var. Bu cümle içinde “pek çok kısa 
hikâye” ve “birkaç roman” nesneleri de bulunuyor. O 
zaman A seçeneği kesin doğrudur.

Cevap: A 
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16. Her soru bir öncekinden daha zor olmaya başladı.  
Burada özne “Birçok farklı türde çalışma” C ve E 
seçeneklerinde var. Bir kelime eksiği ile A’da da 
bulunuyor. Fiil “have shown” üçünde de var. O 
zaman “that” cümlesinin öznesine bakacağız. 
Bu özne “çocuğun eğitimine anne-babanın 
katılımı”, yani C seçeneğinde bulunan “parental 
involvement”tır. Aynı özne A seçeneğinde de var 
ama onun asıl öznesinde “farklı” sıfatı olmadığı için 
C seçeneği tek doğru kalıyor.

Cevap: C

17. Yine özne “en kötü şey”in karşılığı iki seçenekte var; 
A ve B. Onu niteleyen sıfat cümlesinin fiili “can do-
yapabileceğimiz” yalnızca A’da var.

Cevap: A 

18. Soruda cümle başında öznenin yerinde olan 
sözcüklerin karşılığı da bizi doğru cevaba götürür. 
Burada virgüle kadar olan kısım hem anlam hem de 
yapı olarak zaman cümlesine benziyor. Bu yalnızca 
E’de var. Fiil “keşfettim-discovered” ta olduğu için 
doğru seçenek bu.

Cevap: E 

19. Bu cümlenin İngilizcesi, yani orijinal hali “…nın 
sonucu olarak” bağlacı ile başlıyor. Hepinizin bildiği 
gibi bu “As a result of” tur. Bu bağlaçla başlayan 
tek seçenek B’dir. Dikkatlice okunduğunda doğru 
cevabın o olduğu kesinleşiyor.

Cevap: B 

20. Burada önceki cümleden daha zor gibi görünen bir 
cümle var, çünkü sadece başındaki ifadeyi çevirip 
seçeneklerde aramaya başlayamıyoruz. Türkçede 
son sözcük olan fiil “yoktu” ya bakıp cümle 
başlarında varlık bildiren “there is / was” kalıbını 
arıyoruz. Bu yalnızca E’de var. Sonraki sözcüklere 
de bakıldığında doğru cevabın bu olduğu anlaşılıyor.

Cevap: E


