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TÜRKÇE - İNGİLİZCE ÇEVİRİ SORULARI 

1. Seçeneklerde ilk sözcük olarak öznenin karşılığını 
göremiyoruz. Ondan sonra gelen zaman belirtecinin 
İngilizcesini arayalım o zaman. “Müzakerelerden 
sonra-after, ifadesi yine yalnızca E seçeneğinde 
bulunmaktadır.

Cevap: E 

2. Bu soruda da net bir özne göremediğimiz için yan 
cümle olan sebep cümlesinin bağlacını arayarak işe 
koyuluyoruz. Ancak “–dığından-since” iki seçenekte 
birden bulunuyor. Bu durumda ana cümleciğin ilk 
sözcüğünde özne “they” i arayalım. Bu yalnızca 
A’da var.

Cevap: A 

3. Soruları hazırlayan hocalarımız üst üste aynı tür 
soru sormayı seviyorlar. Burada da içinde sebep 
yan cümleciği bulunan bir soru var. “-dığı için” 
burada “as” bağlacı ile verilmiş. Bu bağlaç B ve D’de 
bulunuyor. Ancak özne “dalgalanan altın fiyatları” 
ifadesinin karşılığı yalnıca D seçeneğinde var.

Cevap: D 

4. Sonunda doğrudan doğruya öznenin karşılığını 
kullanarak doğru cevaba ulaştığımız bir soruyla 
karşılaştık. “Yaklaşık %20’si” ifadesi D seçeneğinin 
başında bulunuyor. Doğru cevap budur. “About” un 
eş anlamlıları olan, almost, roughly, nearly, almost, 
virtually, some, by, aprroximately, sözcüklerini de iyi 
bilmek gerekir. Bir sayıdan önce boşluk varsa oraya 
bunlardan biri gelir. Bu çok sorulan bir sorudur. 

Cevap: D 

5. Türkçeden İngilizceye çeviri sorularında fiilden 
çok özneden yardım alıyorduk. Çünkü İngilizce 
cümlelerde özne genellikle ilk sözcük olur. Genellikle 
diyoruz, çünkü normalde sonda olması gereken 
yer ve zaman belirteçleri birleşik cümlelerde başa 
da gelebilmektedir. Burada da aynı durum söz 
konusudur. 

Zaman belirteci 1996, özne “bir Güney Kore 
araştırma gemisi”nden önce yer alıyor. Bunun 
sebebini şöyle açıklayabiliriz. İngilizceden Türkçeye 
çeviri sorularını hazırlayan hocamız, İngilizce 
bir metinden beğendiği bir cümleyi alır. Çevrisini 
yaparak soru olarak yazar. Çeviri sırasında biz 
Türklerin mantığı ile hareket eder. Yani bire-bir 
çeviri tekniğini uygular. Bu nedenle fiil hariç çeviri 
cümlenin öğeleri çoğunlukla orijinal yerlerinde kalır. 
Bu durum özellikle ilk sözcükler için geçerlidir.

Cevap: A 
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6. Çeviri sorularında “all of, most of, some of, none of” 
gibi bir bütünün belli bir kısmını niteleyen ifadeler 
bizi sık sık, cümlenin kalan kısmına bakmak zorunda 
bırakmadan doğru seçeneğe götürebilmektedir. 
Bu sorudaki cümlenin öznesi “Göğüs kanseri 
hakkındaki korkunun bir kısmı”(some of….) yalnız D 
seçeneğinin öznesinde bulunuyor.

Cevap: D 

7. “Most” lu ifade burada da bizi doğru cevaba 
götürüyor. Sorunun öznesi “…. Clinton’un en kayda 
değer başarısı”, “The most” sözcüğü ile başlamalı. 
Bu yalnızca E seçeneğinde var. Bu teknik yardımıyla 
her biri neredeyse bir paragraf uzunluğundaki ilk 
dört seçeneği okumak zorunda kalmadığımız için 
en az 2 dakika zaman kazanmış olduk. 

Cevap: E 

8. 6. soruya benzer bir soru bu. Orada “-bir kısmı” 
sözcüğü ipucu olmuştu, burada “-çoğu / most of” 
ipucu olacak. Bu da tek seçenekte var; A. “….. 
görüşündedir” fiili de burada var. Doğru çeviri A 
seçeneğindeki cümle olmaktadır.

Cevap: A 

9. Bu soruda açıkça görülen bir özne yok. Bu durumda 
fiilden yardım alabiliriz. Aynı şey İngilizceden 
Türkçeye çeviri sorularında da yapılır. Fiilin İngilizce 
karşılığı bilinemiyorsa, özneden yardım alınabilir. 
Bu soruda fiil “denilebilir ki”nin karşılığı “It can / 
may be said that” tir. Bu fiil yine tek bir seçenekte, 
yani E’de var. Yine böyle kestirme bir yol izlenmese 
beş upuzun paragraftan oluşan bir metni okumak 
zorunda kalacaktık.

Cevap: E 

10. Bir önceki sorunun aksine bu soruda özne kolayca 
bulunuyor; uyku hapları-sleeping pills, yine tek 
seçenekte. Doğru cevap C.

Cevap: C 

11. Yine soruda öznenin ve seçeneklerde İngilizce 
karşılığının kolayca bulunduğu bir soru ile karşı 
karşıyayız. “Bazı siyaset bilimciler-some political 
scientists” yalnızca A’da var. E’deki “Some of the 
political scientists” ifadesinin Türkçe karşılığı, 
“Siyaset Bilimcilerin bazılar”dır.

Cevap: A 
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12. Türkçeden İngilizceye çevirilerde fiil yerine özneden 
veya soruda verilen ilk sözcükten hareket edebiliriz. 
Özne normal koşullarda İngilizce cümlelerin ilk 
sözcüğüdür ancak bazen normal koşullarda sonda 
bulunan yer veya zaman belirten sözcükler, İngilizce 
cümlenin başına konabilmektedir. Bu bölüm 
sorularını hazırlayan hocamız, İngilizce bir metinde 
gördüğü uygun bir cümleyi önce kendi Türkçeye 
çevirip soru yerine onu yazar. Sonra bu İngilizce 
cümleye benzeyen cümleler türeterek yanlış 
seçenekleri oluşturur. Dolayısı ile onun çevirisi olan 
soru cümlesini bire bir geri çevirdiğimizde doğru 
seçeneğe ulaşırız.

Bu soruda anahtar kelime “with”. Orada “Narin 
yapısı ve düz altı ile (with) gondol, Venedik’in dar 
ve kıvrımlı kanallarına iyi bir uyum sağlar, denmişti. 
Burada ise “Sürücüsüz metroları, kişi başına düşen 
25.200 dolarlık millî geliri ve tıkır tıkır işleyen ticaret 
merkezleri ile (with) Singapur’dan söz ediliyor. Yani 
A seçeneği doğru olmalı.

Cevap: A 

13. Sorudaki virgüle kadar olan bölüm öznedir. Özneyi 
oluşturan bu sözcük grubunun ilk kelimesi sorusu-
“the question” yalnız B seçeneğinde bulunuyor. 
Devamındaki “of how” ifadesi de bunun aradığımız 
özne olduğunu gösteriyor.

Cevap: B 

14. İşte yine ilk birkaç sözcüğü okuyarak dahi cevabına 
ulaşılabilen bir soru daha. “İster… isterse” ifadesinin 
İngilizcedeki karşılığı “whether…or” dur.

Bu yapıyla başlayan yine tek seçenek var; C.

Cevap: C 

15. Bu soruda bir koşul var. Çünkü fiil “yapılmazsa”. Bu 
durumda akla ilk “unless” geliyor. Bu A’da var. Önce 
onu okuyoruz. Ancak sorunun koşul bölümünde 
bulunan ülke isimleri burada yok, bunlar cümlenin 
sonuç kısmına konmuş. O nedenle Unless, “if not” 
anlamına da geldiği için B seçeneğine bakalım. Bu 
ülke isimleri orada doğru yerlerindedir. 

Burada bir hatırlatma yapalım. A seçeneğinde “may” 
nasıl ihtimal bildiriyorsa, B seçeneğinde de “could”, 
bu işi yapıyor. “Could” bu sınavlarda %95 present 
ihtimal bildiren bir yardımcı fiil olarak kullanılır. %5 
de “can” in geçmiş hali olarak geçer. Onu “can’in 
geçmiş hali diye elemeden önce iyi düşünün. Büyük 
ihtimal doğru seçeneği gösteren sözcüktür o.

Cevap: B 



www.pelikanyayinevi.com.tr

ÇÖZÜM - 4
TÜRKÇE - İNGİLİZCE ÇEVİRİ SORULARI 

16. Bu soru cümlesinin öznesi “gladyatör dövüşleri” 
üç seçenekte birden var; A, B ve D. Bu durumda 
fiilden yardım alırız, “ilk kez düzenlenmiştir”in 
İngilizce karşılığı “were first organized”, yalnızca 
A’da bulunmaktadır.

Cevap: A 

17. “Dünyanın dönüşü” öznesinin karşılığı olan “The 
rotation of the Earth” yalnızca A seçeneğinde 
bulunuyor. 

Cevap: A 

18. Bu sorunun öznesi “Sokrates” ilk üç seçenekte var 
ama sahip olmak fiili yalnızca C’de bulunuyor.

Cevap: C 

19. Türkçeden İngilizceye çeviri sorularını hızlıca 
çözmek için seçeneklerde öznenin karşılığını 
arıyoruz. Bu soruda özne uzun bir isim tamlaması. 
Ancak yarsından fazlası.. diye başlıyor. Bunun 
karşılığı “More than”dir. Bu sözcükle başlayan tek 
seçenek D olduğu için cevabı diğer seçenekleri 
okumak zahmetine katlanmadan, daha doğrusu 
zaman kaybetmeden buluyoruz.

Cevap: D 

20. Bazen bu sorularda özne yerine, cümlenin başında 
bulunan ve ondan virgül yardımıyla ayrılmış 
ifadenin karşılığını da kullanabiliriz. Burada bu 
ifade “Bildiğimiz gibi”. Bunun karşılığı İngilizcede 
“As we know” dur. Bu da yalnızca bir seçenekte 
var; B. “According to -e göre” ifadesi de bu bölüm 
sorularında sıkça doğru cevabı bulmamıza yarayan 
bir ifadedir.

Cevap: B


