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TÜRKÇE - İNGİLİZCE ÇEVİRİ SORULARI 

1. Az önce belirttiğimiz gibi hocalarımız birbirine benzer 
şekilde çözülen soru sormayı seviyor. Özne “Çoğu 
oyunda-in most plays”, ifadesine bakarak bu soruyu 
5 saniyede çözmek mümkün olmaktadır. Çünkü 
cümlenin yer belirteci olan bu ifade, yine yalnız tek 
seçenekte, yani B seçeneğinde bulunuyor.

Cevap: B 

2. Türkçeden İngilizceye çevirilerde soru cümlesinin 
öznesinden veya varsa, örneğin bağlaç gibi 
anlamını iyi bildiğimiz bir sözcükten hareket ederek 
seçenekleri okuruz. Bu soruda bağlaç “–e rağmen-
although” ve özne “tüm AB devletleri-all EU states” 
sözcüklerine bakarak doğru cevapın B olduğunu 
anlarız.

Cevap: B 

3. Bu soruda “çoğu bilim adamı-many scientists” 
öznesinden doğru cevapın E olduğu anlaşılmaktadır.

Cevap: E 

4. Yine öznenin ve bağlacın yalnızca tek seçeneğe 
doğru olarak konduğu bir soru. “Mevcut küresel 
kriz nedeniyle- Due to current global crisis” ifadesi 
yalnızca D de bulunmaktadır.

Cevap: D 

5. Buradaki özne, daha doğrusu cümle pasif yapıda 
olduğu için nesne biraz uzunca bir isim tamlaması. 
Sorudaki virgüle kadar olan sözcüklerden oluşan bu 
isim D seçeneğinde bulunmaktadır. Sorunun fiili olan 
“biçimlenir” pasif bir yapı olduğu için seçeneklerin 
fiilleri arasında pasif olanlara bakılırsa yalnızca B ve 
D de olduğu görülür.

Cevap: D 
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6. Gibi, olarak, çünkü, iken, ve –dikçe anlamları olan 
“as” bağlacının “olarak” anlamı sıkça soru malzemesi 
yapılmaktadır. Burada da doğru cevapı bulmamızı 
kolaylaştıran öğe olarak işe yaramaktadır. Doğru 
cevap As ile başlayan C dir.

Cevap: C 

7. Türkçeden İngilizceye çeviri sorularını çok hızlı ve 
doğru yapmak için ise sorunun öznesinin Türkçe 
karşılığı seçeneklerin ilk sözcüklerinde aranır. 
Bu soruda özne güneş enerjisidir. “Solar energy” 
öznesi C ve E’de bulunuyor. C seçeneğindeki özne 
sorudaki sıfat cümlesi “which” i de barındırıyor. O 
nedenle doğru C’dir.

Cevap: C 

8. “Dünyadaki yağmur ormanları-rainforest in the 
World”, de tek seçenekte bulunuyor; B.

Cevap: B 

9. Bu soruda özne tek seçenekte bulunuyor. Artış-the 
increase, yalnızca B seçeneğinde var.

Cevap: B 

10. Bu soruda özne “en az 300.000 kişi-at least 300.000 
people” yalnızca E seçeneğinde var. 

Cevap: E 

11. “Çoğu” anlamına gelen “most / much” sözcükleri 
çeviri sorularında çok sıklıkla kullanılmaktadır. Bizi 
doğru seçeneğe çok kolay götürmektedir. 

Cevap: D 
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12. Türkçe’den İngilizce’ye çeviri sorularında özneden 
yardım alıyorduk. Çünkü özne İngilizce cümlelerin 
ilk sözcüğü olur. Ancak bazen, normalde cümle 
sonunda yer alan belirteçler cümle başına, özneden 
önceye de getirilebilmektedir. Bu durumda onların 
İngilizcesini biliyorsak onlardan da yardım alabiliriz. 
Örneğin bu soruda özne “yeni bir ekolojik alan” 
nerdeyse cümlenin sonlarında yer almaktadır. 
“Onüç bin yıl kadar önce” ifadesindeki “yaklaşık 
olarak” anlamına gelen “kadar” sözcüğü, pek çok 
eşanlamlısı olan bir sözcüktür, ve sınavlarda çok 
sık karşımıza çıkar. Bunlar, roughly, nearly, about, 
approximately, some, by, almost, virtually, around, 
sözcükleridir. Burada da “about” sözcüğüne bakarak 
zahmetsizce doğru seçenek olan E’ye ulaşıyoruz.

Cevap: E 

13. Yine başa konulan zaman belirteci yardımıyla 
1-2 saniyede cevaplanan bir soru örneği ile 
karşı karşıyayız. “1870’lerden itibaren”, ifadesi 
yalnızca A seçeneğinde bulunmaktadır. Bundan 
böyle, anlamına gelen “from now on” ifadesine 
benzerliğinden dolayı sanırım kolayca diğer 
seçeneklerdeki benzer ifadelerden ayrılmıştır.

Cevap: A 

14. Burada da özne yerine anlamını kolaylıkla 
bilebileceğimiz bir yan cümlecik başa getirildiği 
için kolayca yapılabilen bir soru bulunuyor. “Like, 
Unlike, Contrary to, gibi belirteçler çeviri sorularında 
bu şekilde cümle başında sık sık kullanılırlar. Bu 
nedenle onlardan hareket etmek sizi doğru sonuca 
götürür.

Cevap: B 

15. 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 
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16. 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 

17. Özne “Beş Kuzey Ülkesi”, yine üç seçeneğe birden 
konmuş. Sorudaki “mümkün kılmıştır”, fiili present 
perfect (have V3) olduğu için A seçeneği tek doğru 
seçenek olarak kalır.

Cevap: A 

18. Özne “uyku” bu soruda da tek seçenekte; E. A’daki 
“sleeping” uyumak anlamına gelir.

Cevap: E

19. Sonunda özneden hareket ederek doğru cevaba 
hızlı bir şekilde ulaştığımız bir soru geldi. Özne 
“Dadaist sanatçılar” yalnızca D seçeneğinde, 
sorudaki anlamıyla kullanılmış. Yani özne burada A, 
B, C, ve E seçeneklerindeki gibi bir başka sözcükle 
kullanılmamış.

Cevap: D 

20. Normal olarak bu sorunun çevirisi, “Einstein” öznesi 
ile başlayıp, devamında bir “who” cümlesi gelmesi 
gerekirdi. Böyle başlayan B seçeneği var ama 
onun fiili “was”. Hâlbuki sorudaki fiil “sorgulamaya 
başlamıştır- began to question”. Burada “who” sıfat 
cümlesi kısaltılmış. B seçeneği bir çeldirici olarak 
bırakılmış. 

Cevap: E


