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ZAMAN BİLGİSİ SORULARI

1. Son satırdaki” for a long time” bize FIDORS 
anahtarının “for”unu hatırlattı. Bu durumda ikinci fiil 
Have + V3 olacak. Bu yalnız D’de var. Onun ilk fiili 
ile birlikte sorudaki cümleyi okursak ortaya, “Kitap 
İngiltere coğrafyası hakkında ilginç bilgiler veriyor. 
Böyle bir kitaba uzun süreden beri ihtiyaç vardı.”, 
şeklinde anlamlı bir cümle çıkıyor. İlk boşluğa V1 
gelmesinin sebebi ise cümledeki “a”’li kelimeler.

Cevap: D 

2. Sorudaki “It was going to” ifadesine bakarsak 
buradaki “if” cümlesinin 3. tip olduğu ve bu nedenle 
de seçeneklerde fiilleri “had + V3” ve “would have V3” 
olan bir seçenek aramamız gerektiği gayet kolayca 
anlaşılır. Bu yalnızca B’de var. Eğer if cümlelerinin 
fiilleri hakkında bilgimiz varsa If bağlacının olduğu 
bir soruyu okuyup anlamak zorunda kalmayız 
aslında doğrudan seçeneklere bakarak hangi fiil 
çiftinin “if” kalıbına uyup uymadığına bakarız. Şöyle 
ki;

If cümleciği Ana cümlecik
0 tip V1 V1
I. tip V1 will
2.tip V2 would
3.tip had + V3 would have V3

2 / 3 mixed V2 would have V3
3 / 2 mixed had + V3 would

Zero ve 1. tip if cümleleri, olma ihtimali olan present 
ve future olaylarla ilgilidir. Diğerleri ise böyle bir 
ihtimal taşımayan, olmuş bitmiş eylemlerle ilgilidir. 
Örneğin “You are a lazy person, so you are not 
good at your work” kesin bir durumdur. Bunun aksi 
üzerinde konuşmak istediğimizde 2. tip if cümlesi 
kullanıyoruz. Bu if cümlesindeki fiillerin geçmiş 
zaman olması, olayın hayali olduğunu vurgulamak 
içindir. Bu hem İngilizce de hem de Türkçede 
böyledir. If you WERE not a lazy person, you 
WOULD be good at your job -Tembel olmasayDIn, 
işinde iyi olurDUn.

3. tip if cümlelerinde de geçmişte olmuş, bitmiş bir 
eylemin şimdi tersini konuştuğumuzda kullanılır. You 
didn’t work hard enough so you failed.) However, if 
you HAD WORKED hard enough, you WOULD not 
HAVE FAILED)- Çok çalışmadın, bu yüzden kaldın. 
Ancak çok çalışMIŞ OLSAydın, KALMAZDIN.

Mixed tip dediğimiz if cümleleri de zaman zaman 
sorulur. Genel geçer bir durumun geçmişte ortaya 
çıkardığı bir sonucu gündeme getirdiğimizde 2 / 3 
mixed tip kalıpları kullanılır. Şöyle ki;
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You are not over 18, so you were not allowed to go 
abroad on your own yerterday. – 18 yaşından büyük 
olmadığın için dün yurt dışına kendi başına gitmene 
izin verilmedi. However, if you WERE over 18, you 
WOULD HAVE BEEN allowed to go abroad on your 
own yesterday. – Ancak 18 yaşından büyük olsan, 
dün yurtdışına kendi başına gitmene izin verilirdi.

3 / 2 mixed tip ise geçmişte yapılan ama şu anı 
etkileyen bir olayın aksinin konuşulduğu durumlarda 
kullanılır. İngilizce olarak “Dün bana yardım etmedin. 
Etseydin ben de sana bugün yardım ederdim”, 
demek için “If you HAD HELPED me yesterday, I 
WOULD help you today.”, cümlesi kurulur.

Cevap: B 

3. “At that time-o sırada” şeklinde geçmiş bir olayın 
zaman belirteci ile başlayan bu soruda fiillerin 
geçmiş zaman olacağı kolayca anlaşılıyor. Bu 
yalnızca D seçeneğinde var. Bu seçenekteki fillerle 
beraber sorudaki cümlede; O zamanlar teyzesi o 
bölgede yaşadığı için haftada bir defa onu ziyarete 
giderdi.”, deniyor. Ancak bu cümlede “but” bağlacı 
olsaydı, ikinci fiil büyük bir olasılıkla V1 olabilirdi.

Cevap: D 

4. Zaman bilgisini ölçen sorularda seçenekler fiillerinin 
zaman uyumu açısından elenebilir. Ancak “but” 
bağlacı olan cümlelerde bu olmayabilir. Cümlede 
çoğunlukla eylemin zamanı hakkında bilgi veren bir 
sözcük bulunur. Olmadığı durumlarda, eğer olayın 
geçmişte yapıldığı anlaşılıyorsa o zaman fiil Have 
+ V3’tür.

Bu soruda eylemin zamanı konusunda iki güzel 
ipucu var; “every second” ve “next million years”. 
İlki birinci fiilin V1, ikincisi ise will + V1 olduğunu 
göstermektedir. Bu yalnız A seçeneğinde var. Bu 
fillerle beraber burada, “Ay her saniye insanlığı 
gelecek 1 milyon yılda kullanacağı kadar enerji 
yaymaktadır.”, deniyor.

Cevap: A 
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5. Bunun gibi bir tarafında gerund veya infinitive gibi 
çekimsiz fiiller olan zaman soruları her sınavda 
bir tane de olsa soruluyor artık. Ancak çekimli fiili 
bulabilirseniz bu yapılardan korkmanıza gerek 
yok. Sorudaki cümle kısa bir cümle. İlk 35 soru, 
genellikle paragrafların ilk cümlelerinden alındıkları 
için içlerinde a / an’li kelime, some, any, many, 
most, much, one ve several gibi sözcükler olur. 
Bu cümlelerin fiilleri genellikle V1 formunda olur. 
Burada most yerine “the oldest” var. O zaman 
D seçeneği doğrudur, diyebiliriz. Bu seçeneği 
doğru olma ihtimalini yükselten ikinci ipucu “ever” 
sözcüğü. Bu sözcük present perfect tensi öğrenirken 
gördüğümüz ve “Hayatında hiç ….. mı?”, anlamına 
gelen “Have you ever….?”, sorusunu akla getiriyor. 
Dolayısı ile ikinci boşluğa “have + V3” lü bir yapı 
gelecek. “Discover” eylemini gemi batığının kendisi 
yapamayacağına göre bu have + V3 pasif olacak. 
O zaman A elenir. Üçüncü bir ipucu aramaya gerek 
yok. Doğru seçenek, o zaman D’dir. Onunla beraber 
burada “Girne kalesi bugüne kadar keşfedilmiş olan 
en eski gemi batığına ev sahipliği yapmaktadır.”, 
deniyor.

Cevap: D 

6. Burada da giriş cümlesi kelimelerinden “a / an”li 
kelime var. O nedenle V1 fiil bulunan C veya D 
doğru olabilir. D’nin ilk fiili “-miş’li geçmiş” zaman 
olduğu için “looks” fiili ile zaman uyumu olmaz. 
Geriye sadece C kalıyor. Buna göre burada “Toplum, 
bilimsel başarıları desteklemeye devam ediyor ve 
(Bu nedenle) gelecek yüzyılın daha fazla yenilik 
ve araştırma çağı olmasını dört gözle bekliyor.”, 
deniyor. 

Cevap: C 
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7. Sorunun sonundaki “over the last decade” bize 
burada FIDORS a göre ikinci boşluğa gelecek fiilin 
“have + V3” formunda olacağını işaret ediyor. İlk 
fiil ise kısaltılmış bir who cümlesinin fiili. Aslında 
buradaki cümle “…. students who study at Canadian 
Universities has been…, şeklinde. İsim + V3, isim + 
Ving, isim + at, in, on.., isim + , isim, yapıları isimden 
sonra yardımcı fiil (am, is, are, was, were, vb) 
olmadığı için kısaltılmış sıfat cümleleridir. Normal 
olarak isimden sonra “to be” fiili veya yardımcı fiili 
gelir. Şöyle ki;

A man was arrested yesterday.(Dün bir adam 
tutuklandı)

The man arrested yesterday turned out to be a spy. 
(Dün tutuklanan adamın casus olduğu ortaya çıktı.)

The students are cleaning the windows. (Öğrenciler 
camları siliyorlar.)

The students cleaning the Windows are in our 
classroom now. (Camları silen öğrenciler şimdi 
bizim sınıftalar.)

B seçeneğine göre burada “Kanada üniversitelerinde 
okuyan yabancı öğrencilerin sayısı son on yılda 
hızlı bir şekilde artmaktadır.”, deniyor.

Cevap: B 

8. Bu sorunun çözümüne seçeneklerden başlayalım 
ve C, D ve E’yi zaman uyumsuzluğundan dolayı 
eleyelim. Just as, tam o sırada anlamına geldiği 
için zaman cümlesi bağlacıdır. Zaman cümlelerinin 
içinde “if” cümleciğinin kendisinde olduğu gibi, 
“will” veya “would” olmaz. D seçeneği o nedenle 
de yanlıştır. B’nin doğru olabilmesi içinse “just as” 
bağlacının yerine “since-den beri” bağlacı olmalıydı. 
Bu durumda tek doğru cevap A kalıyor. Buna göre 
burada “Richard saat 1’de tam biz öğle yemeğine 
başlarken geldi.”, deniyor.

Cevap: A 
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9. Bu soruda eylemin zamanı sorulmaktadır. Bunun 
için cümlede geçen “now”, “yesterday”, “tomorrow” 
gibi zaman belirten sözcüğe bakılır. Bu soruda 
“since” zaman cümlesi bağlacı bulunmaktadır. Bu 
bağlaçtan sonra fiil her zaman V2, yani simple past 
tens olur. Bu fiil A, C ve E’nin ikinci boşluklarında 
var. FIDORS anahtarındaki “S” “since” in karşılığıdır. 
Bu da cümledeki ilk fiilin “have + V3” olacağını 
gösterir. Burada “Bu bilimsel metod bulunduğundan 
beri insanlık için en büyük keşif ve gelişme aracı 
olmuştur.”, denmektedir.

Cevap: E 

10. Bir önceki açıklamamıza göre 2. boşluğa 
FIDORS’tan dolayı yine “have + V3” gelmelidir. Bu 
da B seçeneğinde bulunmaktadır. Normal koşullarda 
yani bu gibi bir zaman belirteci olmadığı durumlarda 
who / which / that bağlaçlarında sonra gelen fiil 
V1 olur. İlk boşluğa V1 gelmesinin sebebi içindeki 
“a welcome” sözcüğüdür. Bu sorular genellikle 
paragrafların ilk cümlelerinden alındığı için içlerinde 
“a / an”li kelime, some any, many, most, much, one 
veya several gibi belirsiz bir varlığa veya miktara 
gönderme yapan sözcükler bulunur. Ayrıca burada 
olduğu gibi fiilleri genellikle V1 olur. Bu cümlede 
“Corelli konçertolarının bu yeni kayıtları 1989’dan 
beri müzik zevkindeki bazı değişimler üzerinde iyi 
bir düşünme fırsatı sunmaktadır.”, deniyor.

Cevap: B 

11. Bu soruda öncekilerin aksine fiillerin zamanını 
gösteren herhangi bir sözcük bulunmamaktadır. 
Ancak az önce söylediğimiz gibi ilk satırda “many” 
var. Bu bize doğru cevabın C veya D olabileceğini 
gösteriyor. Ayrıca birleşik bir cümle olduğu için yan 
cümlelerin fiillerine bakarak ana cümlenin fiilinin 
zamanını bulabiliriz. Yine az önce söylediğimiz gibi 
“which”ten sonraki fiil is V1 yani geniş zaman olduğu 
için de C veya D seçenekleri doğru olabilir. D’nin 
ikinci kısmındaki “had produced”, ilk kısmındaki 
“can be” ile zaman uyumuna sahip değildir. C 
seçeneğinin ikinci kısmındaki “could” yardımcı 
fiili ise bu sınavlarda “can” in past biçiminden çok 
ihtimal bildiren geniş zaman bir yardımcı fiildir. Bu 
nedenle C doğrudur. “Could” çoğu zaman yanlışlıkla 
“can” in past’ı diye elenir. Burada “Film müziği birçok 
açıdan tabi ki önemlidir, ancak müzik olarak değil. 
Yani iyi besteciler mutlaka iyi film müziği yaparlar 
demek doğru olmayabilir.”, denmektedir.

Cevap: C 
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12. “Before a 1989” sözcüğüne bakarak bu cümledeki 
fiillerin zamanı hakkında bilgi edinmek kolay. 
Bu cümle geçmiş bir olaydan söz ettiğine göre 
fiillerinin zamanı da geçmiş zaman, yani V2 olacak. 
Kaliforniya’da 1989’daki uluslararası oyunlar 
sırasına deprem yaşanmış.

Cevap: E 

13. Fiillerin zamanına yine “now” a ve “ago” ya bakarak 
karar vereceğiz. Ancak burada Kolarado platosunun 
şimdiki ve 500 milyon yıl önceki durumlarından 
birlikte söz edildiği için iki fiil farklı zamanlarda. 
Yine de işimiz kolay. Now’dan önce fiilin V1 olması 
gerektiği için ve bu da yalnızca A seçeneğinde 
olduğu için, onu işaretliyoruz. İkinci fiilin “was 
covered” olması ise 500 milyon yıl öncesini 
anlatmasından dolayı.

Cevap: A 

14. Fosil analizleri 542 milyon yıl önce olan bir olayı 
ortaya çıkarmış. Bu olayın “ago” sözcüğüne 
bakarak geçmişte yapıldığını anlamak kolaydır. 
Bu bilginin fosil araştırmaları sonucu ne zaman 
elde edildiği belli olmadığı için ilk boşluğa gelen fiil 
present perfect (have + V3) formundadır. Zaman 
uyumu tekniği bu soruların çözümünde eskisi kadar 
yardımcı olmamaktadır. Zaten present perfect, 
simple pastla, özellikle “since” zaman cümleciği 
olduğunda beraber kullanılabilir.

Cevap: B 

15. “Over recent years” ifadesi FIDORS anahtarının 
“O”sunu ve R’sini temsil ediyor. Yani ilk boşluğa 
“have + V3” gelecek. Bu E’de var. Burada 
“Astronominin son zamanlardaki en büyük 
ilerlemelerinden biri güneş sistemimizin dışında bir 
gezegen tespit edilmesidir. Bu, bizim uzayda yalnız 
olmayabileceğimiz anlamına gelmektedir.”, deniyor.

Cevap: E 

16. Bu soruda verilen fiil (was) geçmiş zaman olduğuna 
göre ilk boşluğa gelecek fiil V2 formunda olmalı. Bu 
gelişme veya demokratikleşme 1832’de başlamış 
olduğu için ikinci boşluğa gelecek fiil –mişli geçmiş 
zaman yani “had + V3” formatında olmalıdır. Buna 
göre D doğru oluyor. Daha demokratik bir hükümet 
sistemine geçiş Kraliçe Viktorya zamanında olmuş 
ama bu değişim 1832 tarihli Reform Yasası ile 
başlamış.

Cevap: D 
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17. Bazen bunun gibi kısacık ta olsa soru cümlelerini 
anlamak kolay olmayabilir, çünkü alışılmadık 
yapıda cümleler de olabilir. Bu durumda soruyu 
anlamdan değil yapısal ipuçlarından yardım alarak 
çözebiliriz. Örneğin burada “when” zaman cümlesi 
var. Bu cümlelerin fiili genellikle V1 veya V2 olur. 
Buna göre B, D ve E’yi eleriz. C de fiilleri arasında 
zaman uyumu olmadığı için doğru olamaz. O 
zaman A doğrudur. Burada, “İnsanlar çoğunlukla 
ancak işlerini doğru yapmayı başaramadıklarında 
dikkatimizi çekerler.”, deniyor. Yani genel geçer bir 
durumdan söz ediliyor. O nedenle fiiller V1.

Cevap: A 

18. Bu soruda 1986 yılında meydana gelen Çernobil 
nükleer kazasından söz edildiği için ilk boşluğa 
gelecek fiil V2 olacak. Bu yalnızca C’de var. O 
yıl meydana gelen bu olay daha sonra nükleer 
reaktörlerin güvenliği konusunda yeni korkulara yol 
açmış. Ama bu yol açma olayının zamanı kesin belli 
olmadığı için ikinci fiilin zamanı 11. sorunun ilk fiili 
gibi Have + V3 oluyor.

Cevap: C 

19. Çok kolay bir soru, Çünkü çevirmesi kolay ve kısa 
bir cümle. Hem “allow somebody to do someting” 
kalıbını bilmeyenler için hem de B’nin doğru 
olduğunu bulanların doğru cevabı test edebilmesi 
için bir yol gösterelim. When ve diğer zaman cümlesi 
bağlaçlarının fiilleri ya V1 olur ya da V2. Zamanını 
anlattıkları olayın fiili de bunlara bağlı olarak ya V1 
ya da V2 olur. Allow fiili V1 olduğuna göre B’deki 
“comes” doğru olur. 

Sorunun tam çevirisi: İnsanlar kötü şeylerin 
olmasına izin verdiklerinde kötülük ortaya çıkar.

Cevap: B 

20. Soruya baktığımızda bir önceki soruda olduğu 
gibi (allow) bir ipucu göremiyoruz. Ancak “before” 
“when” gibi bir zaman cümlesi bağlacıdır. Az önce 
de söylediğimiz gibi bu bağlaçlardan sonra fiil ya 
V1, ya da V2 olur. Buna göre B veya C doğru olabilir. 
B’nin ikinci fiili “would” “if” veya that” bağlaçlarından 
sonra kullanılır. O nedenle C doğrudur. “Before” 
bağlacı geçmiş zaman diliminde kendinden önceki 
bir olayın zamanını anlatır. O nedenle kendi fiili –
di’li geçmiş (V2), önceki eylemin fiili –miş’li geçmiş 
zaman (HAD + V3) yapısında olur. Bu nedenle 
doğru cevap C’dir. –Miş’li geçmiş zaman yapısı 
hemen her sınavda sorulur. 

Sorunun tam çevirisi: Müzelerde çalışmaya 
başlamadan önce, antik çağların hukuki yönleri 
konusunda uzmanlaşmak umuduyla hukuk eğitimi 
almıştı.

Cevap: C


