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ZAMAN BİLGİSİ SORULARI

1. Az önce belirttiğimiz gibi soru hazırlayan 
hocalarımız –miş’li geçmiş zamanı sormayı çok 
seviyor. Bu kez de bu soruyu yapmamıza yardımı 
olsun diye cümle içine koymuşlar. “-miş’li geçmiş 
zaman”, -di’li geçmiş zamanla beraber kullanıldığı 
için ikinci boşluğa gelecek fiil V2 olmalı. Bu A ve 
E’de var Farkına varmak-realize eylemi bir anda 
gerçekleştiği için A’daki gibi “continuous” tenslerde 
çekilmez. O nedenle doğru seçenek E’dir..

Sorunun tam çevirisi: Muhabir, emekli siyasetçiyle 
yaptığı röportaj sırasında, bir zamanlar tüm ülkeye 
esin kaynağı olmuş dinamik varlığına hala sahip 
olduğunu fark etti.

Cevap: E 

2. FIRODS anahtarıyla daha 5. kelimesini yani “since’i 
okur okumaz yapabileceğimiz bir soru. Doğru cevap 
“present perfect tense”in bulunduğu C seçeneğinde 
verilmiş. Aslında zaman paralelliğine bakarsak bu 
seçeneği elememiz gerekir. Ancak daha önce de 
uyardığımız gibi artık mutlaka bir tane de böyle bir 
soru yani bir tarafı present, diğer tarafı past tense 
bir soru soruyorlar, dikkat edin.

Sorunun tam çevirisi: Korsanlar antik çağlardan 
beri tehdit oluşturuyor; Hatta yüzlerce yıl önce 
bile, değerli yük aramak için Akdeniz’de yelken 
açıyorlardı.

Cevap: C 

3. Sorunun ilk kelimelerine bakılınca bilim adamlarının 
gelecekteki bir olaydan dolayı bir korkuları, kaygıları 
olduğu anlaşılıyor. Bunlar gelecekte olabilecek bir 
durum veya olay konusunda olduğu için sorudaki 
boşluklar birinci tip koşul cümlesi kurarken 
kullandığımız fiillerle doldurulmalıdır. Yani if kısmı 
(V1), ana cümle (Will). Bunlar yalnızca E’de vardır.

Sorunun tam çevirisi: Bilim adamları, eğer doğal 
kaynaklarımızı o kadar akılsızca kullanmaya devam 
edersek, onları bu yüzyılın sonuna kadar tamamen 
bitireceğimizden korkuyorlar.

Cevap: E 

ÇÖZÜM - 3



www.pelikanyayinevi.com.tr

ÇÖZÜM - 3
ZAMAN BİLGİSİ SORULARI

4. Zaman paralelliği tekniğini uyguladığınızda sizi 
yanıltan bir soru bu. Ancak cümlenin, Etiyopya’ya 
100,000 yıl önce gelen kurtlar, şeklinde 
çevrilebilecek öznesine bakıldığında geçmiş zaman 
fiilin kullanıldığı, dolayısı ile E seçeneğindenbaşka 
bir alternatif kalmadığı anlaşılmaktadır. Cümlenin 
kalan kısmı “Evrim geçirerek farklı ve az bulunur 
türlere dönüşmüşlerdir”, şeklinde çevrildiği için, yani 
bugünü etkileyen bir sonuçtan söz ettiği için “present 
perfect” yapıdadır. Diğer bir değişle bir cümlenin fiili, 
öznesini veya nesnesini niteleyen bir who / which 
sıfat cümlesinin fiili ile aynı zaman diliminde olmak 
zorunda olmadığı için bu ve bunun gibi sorularda 
zaman paralelliği arayamayız.

Sorunun tam çevirisi: Etiyopya’ya 100,000 yıl önce 
gelen kurtlar, evrim geçirerek farklı ve az bulunur 
türlere dönüşmüşlerdir.

Cevap: E 

5. FIDORS tekniğimize göre soruyu okumadan doğru 
cevabın D olduğunu 1-2 saniyede söyleyebiliriz. 
For, In / During / Over the last / past, Recently, 
Since sözcüklerinin baş harflerinden oluşan 
FIDORS kısaltmasındaki “S” bu cümledeki “since” 
in karşılığıdır. 

Sorunun tam çevirisi; İngiltere’de insanlar Türkiye 
hakkındaki kitapları 15. yüzyıldan beri yazmaktadır 
ancak kitap sayısındaki artış ile kaliteleri arasında 
bir uyum olmamıştır.

Cevap: D 

6. Yine FIDORS, yine “since”. 

Sorunun tam çevirisi: Harry’nin annesini çok rahat 
ve mutlu görmesinin üzerinden haftalar geçti.

Cevap: E 

7. İki kolay sorudan sonra zor bir soru. Burada zaman 
paralelliğine uymayan bir cümle var. Ancak “but” 
bağlacı burada bize bir ipucu veriyor. Normalde bu 
bağlacın bir tarafında olumlu diğerinde olumsuz 
bir ifade olur. Ancak bazen, burada da olduğu gibi 
geçmiş ile bugün karşılaştırılır. Bu soruda cümle, 
sonucu şu anı etkileyen bir olayla başlıyor ve bu 
nedenle “present perfect” tens kullanılıyor. Sonra 
ise bu konudaki geçmiş uygulamadan söz ediliyor. 
Dolayısı ile geçmiş zaman kullanılıyor. 

Sorunun tam çevirisi: İngilizce gramer kitaplarının 
yazarlarının çoğu öğretmenler olmuştur, ancak bazı 
ilk İngilizce gramer kitapları yazar, bilim adamı ya da 
filozof gibi kişiler tarafından yazılmıştır.

Cevap: B 
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8. İlk alfabe, dendiği için ilk boşluğa gelen fiilin geçmiş 
zaman olacağı çok açıktır. Which cümlesi burada 
alfabeyi değil kendinden önce gelen cümledeki tüm 
olayı anlatan bir sıfat cümlesidir; “Ki bu durum”, 
anlamına gelir. Bu cümleleri sıfat cümlesi gibi değil, 
isim cümlesi gibi çevirmek gerekir. Şöyle ki;

İlk alfabenin Sümerler tarafından bulunması eski 
kuşakların kültürel mirası yeni nesillere aktarmasını 
kolaylaştırmaktadır.

Bu cümle genel geçer bir durumu anlattığı için de 
fiili V1 olur. Zaten who / which cümlelerinin fiilleri 
genellikle V1 olur. O nedenle bu soruda iki fiil 
arasında zaman uyumu yoktur.

Cevap: C 

9. Yine “first” sözcüğü yardımıyla doğru cevaba sağlam 
ve emin adımlarla ulaştığımız bir soru. Buna göre 
E seçeneği doğru. Bugün Amerika olarak bilinen 
ülkenin ilk İngiliz göçmenleri, Atlantik’i, Meksika 
ve Güney Amerika’da sömürgeler kurulduktan çok 
sonraları geçmiştir. Buradaki “now” sözcüğü pek 
çok adayın kafasını karıştırmıştır.

Cevap: E 

10. Yine yapısal ipuçları ile kolaylıkla çözülen bir soru. A 
/ an’li sözcüklerin olduğu cümlelerin fiilleri genellikle 
V1 olmaktadır, çünkü bu cümleler genel-geçer 
olayları anlatmaktadır. Buna göre doğru seçenek 
D’dir. Buradaki “could” dil sınavlarında “can” in past”ı 
olarak değil, persent ihtimal bildiren bir yardımcı fiil 
olarak kullanılmaktadır. 

Sorunun tam çevirisi: Dünyanın güneşten bir saatte 
aldığı enerji (diğer enerji kaynaklarından) bir yılda 
tükettiği enerji kadardır.

Cevap: D 

11. “If” / koşul cümlelerinde fiiller; sıfır, birinci, ikinci, 
üçüncü, 3 / 2 karışık veya 2 / 3 karışık olmalarına 
göre sırasıyla (V1 + V1), (V1 + will), (V2 + would), 
(Had V3 + would have V3), (had V3 + would) veya 
(V2 + would have V3) şeklinde oluyordu. Burada 
eylem geçmiş bir olay olduğu için seçeneklerde 
üçüncü tip koşul cümlesinin filleri aranır. Bu da 
C seçeneğinde vardır. Eğer Atatürk bağımsızlık 
savaşını kazanmasaydı Türkiye ancak İç Anadolu’da 
bulunan bir devlet olarak yaşamını sürdürürdü.

Cevap C 
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12. Yine önce anlamına bakarak çözmeye 
çalıştığımızda biraz zorlanabileceğimiz bir soru. 
Ancak önce özellikle yazıyla yazılmış olan 17.yy 
zaman belirtecine bakarsak ilk fiilin geçmiş zaman 
olduğu kolayca anlaşılır. Bu yalnızca A’da var.

Buna göre, 17. yy bilim adamları evreni birkaç basit 
kurala göre çalışan devasa bir saat düzeneğine 
benzetiyormuş.

Cevap: A 

13. Bir eylemin ne zaman yapıldığı bu soruda da 
olduğu gibi belli değilse fiil (Have + V3) olur. 
Latin Amerika ve Karayip ulusları bölgesel 
entegrasyonu, demokrasiyi geliştirme ve bölgedeki 
ekonomik büyümeyi cesaretlendirme aracı olarak 
karşılamışlar.

Cevap: E 

14. Fiillerin zamanlarının sorulduğu bu soruda herhangi 
bir zaman belirteci yok. Bu bölüm soruları genellikle 
paragrafların ilk cümlelerinden alındığı için içlerinde 
bu cümlelere özgü kelimeler olabiliyor. Bunlar a / 
an’li kelime, some, many, most, any, several belirsiz 
zamirleridir. Böyle zamirlerin olduğu cümleler genel 
geçer olayları, durumları anlatır. Bu nedenle de 
bulundukları cümlelerin fiilleri genellikle V1 olur. 
Buna göre sorudaki “several” sözcüğünden dolayı 
doğru fiiller B seçeneğindeki fiillerdir.

Cevap: B 

15. Bu soruda öncekinin aksine fiillerin zamanını 
bulmamıza yardımcı olacak zaman belirteçleri 
var. Since, FIDORS anahtarımıza göre ilk boşluğa 
“have + V3” geleceğini gösteriyor. Who / which / 
that bağlaçları varlıklar hakkında bilgi verdiği için 
bunların bulunduğu cümlelerde de fiil V1 oluyor. O 
nedenle doğru seçenek E’dir. 

Cevap: E 
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16. Bu soruda eksik kalmış fillerin zamanını bulmak çok 
kolay, çünkü a / an’li kelimelerin olduğu cümleler 
veya “that” bağlacı içeren cümleler çoğunlukla 
genel geçer durumlardan söz ettiği için fiilleri V1 
olur. Böyle bir fiil yalnızca C seçeneğinde var. 1-14 
ve 24-35 arası sorular genellikle paragrafların giriş 
cümlelerinden alındığı için içlerinde a / an’li isim, 
most, many, some, any, several gibi sözcükler 
taşırlar. Paragraf bu soruda olduğu gibi yaşanmış 
bir olayı anlatıyorsa, ilk cümlenin fiili “have + V3” 
te olabilir. Burada “Çin’i gezen turistler Lushan 
Dağı’nı sudan yükselen muhteşem bir dağ olarak 
tanımlamışlardır.”, deniyor.

Sorunun tam çevirisi: Çin’i ziyaret eden turistler, 
Mount Lushan’ı sudan yükselen muhteşem bir dağ 
olarak nitelendirdiler.

Cevap: C 

17. Bu soruda da “who / which” anlamında “that” bağlacı 
ama o cümle içinde “17. yy” diye zaman zarfı da var. 
Bu durumda ikinci fiilin V2 olmaktan başka çaresi 
yok. Böyle bir fiil yalnızca D seçeneğinde var. İlk 
cümlenin fiili V1’miş, çünkü “trace back” fiili, “date 
back- tarihlenmek” fiili gibi genel geçer bir durumu 
anlattığı için %90 oranında V1 olarak kullanılır. Batı 
mutfağının geçmişi, 17.yy’da ortaya çıkan diyet ve 
beslenme geleneğine dayanıyormuş.

Sorunun tam çevirisi: Batı mutfağının kökenleri, 17. 
yüzyılda ortaya çıkan diyet ve beslenme ile ilgili 
fikirlere kadar dayanır.

Cevap: D 

18. Bu cümlede Bessie Smith adında bir dans ve 
şarkıcının hayatından söz ediliyor. İçindeki 1910 
tarihi ile az önceki “that” cümlesine benzeyen “who” 
cümlesinin fiili de bu nedenle V2 olacak. İkinci fiil de 
“1920s” tarihinden dolayı “was” oluyor.

Sorunun tam çevirisi: 1910’larda sahne kariyerine 
dansçı ve şarkıcı olarak başlayan Bessie Smith, 
1920’lerin en ünlü blues şarkıcısıydı.

Cevap: A 
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19. FIDORS kuralına göre yine daha ilk kelimesi 
okunur okunmaz yapılabilen bir soru. Yalnız burada 
FIDORS’un “recently” sinin eş anlamlısı olan “lately” 
sözcüğü var. Ayrıca sorudaki “usually” ifadesinden 
de anlaşılacağı gibi bilim adamlarının ortaya 
çıkardığı şey genel geçerlilik kazandığı için, bu 
durum geniş zaman bir fiille anlatılır. Doğru cevap 
bu nedenle A’dır.

Cevap: A 

20. Daha önce de bir kaç kez belirttiğimiz gibi soru 
hazırlayan hocalarımız bir soru sorma tekniği 
bulunca bunu bir kaç soru daha çıkarıyorlar. Bazen 
de bu sorular burada olduğu gibi tesadüfen üst üste 
gelebiliyor. Hatta doğru cevap burada olduğu gibi 
aynı seçenekte da olabiliyor. Bu nedenle bu soruya 
yeni bir açıklama yapmak gerekmiyor. Doğru cevap 
önceki sorunun açıklamasına göre yine A. “Yeni 
bulunmuş kanıtlar dinozorların sıcak kanlı hayvanlar 
olabileceğini ve çok hızlı hareket edebildiklerini 
göstermektedir.”

Cevap: A


