
www.pelikanyayinevi.com.tr

ZAMAN BİLGİSİ SORULARI

1. Bu soru okumadan dahi yapılabilir. 1972 de yapılan 
bir eylemden söz edildiğine göre ilk boşluğa geçmiş 
zaman bir fiil gelmelidir. Bu da B seçeneğinde var. 
İkinci boşluktaki “date to” ve onun eşanlamlısı 
“date back” hemen hemen her sınavda çıkan 
kelimelerdendir. 1972 yılında Grönland’ın batı 
sahilinde küçük bir Inuit yerleşkesi olan Qilakitsoq’ta 
M.S 1475 e tarihlenen iki toplu mezar bulundu.”

Cevap B 

2. “Florida’nın Sanford kentinden olan Jennifer 
Johnson, 1989 yılında göbek bağı yoluyla karnındaki 
bebeği kokain etkisinde bıraktığı için suçlu bulunan 
ilk kadın oldu.”

Yine geçmiş bir zaman diliminde gerçekleşen 
bir olayın bulunduğu bir cümle ile karşı karşıya 
olduğumuz için D seçeneği doğru cevaptır.

Cevap D 

3. Bu soruda geçmişte olan ama sonucu şu anı 
etkileyen bir olay var. Sigara içimi Amerikan 
toplumunun hemen hemen her kesiminde azalmıştır. 
Bu nedenle çeşitli anketlerde Amerikan halkının 
%60-65’nin sigara içmediği ortaya çıkmaktadır. 
Doğru seçenek bu nedenle B’dir.

Cevap B 

4. Bu sorudaki if cümlesinin ikinci kısmındaki “warn” 
fiili A, B ve D seçeneklerini elememizi gerektiriyor. 
If cümlesinin kendisi normal koşullarda “will” 
alamayacağı için C seçeneğide elenir. Doğru cevap 
olarak E kalır. “Otomobil sanayinde güvenlik veya 
çevre ile ilgili yeni kurallar konursa, uzmanlar bunun 
şirkete para kaybettireceği uyarısında bulunuyorlar.”

Cevap: E 

5. “If” cümleleri genelde kolay olur. Ancak bazen 
göründüğü gibi olmayabilir. Buradaki “at the 
begining” ifadesi geçmiş bir durumu, “now” ise bu 
durumun şimdiki sonucunu anlatıyor. Yani burada 
bir 3 / 2 mixed type “if” cümlesi var. Bu nedenle 
doğru cevap B. Ancak “at the begining” in geçmiş 
bir kavram olduğunu bilmeyen birisi bu soruyu 1. tip 
“if” cümlesi gibi yapar ve C seçeneğini işaretlerdi.

Cevap: B 
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6. FIDORS tekniğine göre doğru cevap D’dir. Pek çok 
fiziki insanbilimci, insanın bugünkü yeteneklerinin 
40.000 ila 100.000 yıldan beri var olduğu konusunda 
hem fikirdir.

Cevap: D 

7. Bu yapı yani Soruda “It” ile başlayan yapı Türkçede 
yoktur. Askeri liderler, askerler üzerindeki stresin, 
askeri operasyonların başarısı üzerinde derin 
bir etki yaptığını ancak 17. yy’da fark etmeye 
başladılar. Yani o zaman kadar böyle bir şeyden 
haberleri yoktu. Soruyu bu şekilde çeviremesek 
te, “17th century” ifadesinden, ilk boşluğa gelecek 
fiilin geçmiş zaman (V2) olacağı anlaşılıyor. Bu da 
yalnız C’de var. Burada önemli bir uyarı yapalım. C 
seçeneğinin ikinci fiilini niteleyen “could”, aslında bu 
sınavlarda “can” in geçmiş zaman hali “could” değil, 
geniş zamanda ihtimal bildiren “may” ile eş anlamlı 
bir yardımcı fiildir.

Cevap: C 

8. Bu soruda da boşluklara gelecek fiillerin zamanını 
gösteren bir ipucu var; “would rather”. Bu yardımcı 
fiil geniş zaman diliminde “prefer” anlamındadır. 
Bu nedenle B ve C seçenekleri elenir. D’deki “has 
suggested” fiili “would rather”dan sonra zaten bir 
fiil (wait for) olduğu için yanlıştır. Geriye A ve E 
kalır. Soruda E seçeneğindeki “will” i kullanmamızı 
gerektirecek “next”, “soon” vb. bir zaman belirteci 
olmadığına göre doğru cevap A’dır.

Cevap: A 

9. FIDORS kuralı burada da bize yardım ediyor. 
Ancak “since” i görür görmez ilk boşluğa “Have V3” 
koymayalım. Since, when, after veya before gibi bir 
zaman cümlesidir. Onlardan farklı olarak yalnızca 
geçmiş zamanda ve (V2) ile kullanılır. Bu cümlenin 
ana cümlesinin fiili (Have V3) olur. Buna göre doğru 
seçenek B olmaktadır.

Cevap: B 

10. “Güneş Piramidi MS 2. ve 3. Yüzyıllarda aşama 
aşama inşa edilmiştir ve 60 metre yükseklikte, 210 
metre uzunluğundadır. “

Bu cümlede de geçmiş bir olay ve şu anki bir 
durumdan bahsedilmektedir. Bu nedenle past ve 
present tensler kullanıldığı için doğru seçenek A dır. 
Buradaki geçmiş zaman tabi ki pasif yapıdadır, yani 
-il ekinden dolayı edilgen fiil kullanılmaktadır.

Cevap A 
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11. “Sualtı arkeolojisinin genellikle, ilk kez İsviçre’deki 
bir gölde su seviyesinin düşmesi ile çok miktarda 
gemi direği, kap kacak vb kalıntının ortaya 
çıktığı 1853-54 kışında önem kazanmış olduğu 
düşünülmektedir.”, şeklinde çevrilebilecek soruda 
gramer kitaplarında pek sık yer almayan bir yapı 
bilgisi ölçülmektedir; perfect infinitive ( to have 
V3). Bu yapı “noun clause”-isim cümlesi içeren bir 
cümlenin pasif yapıya dönüştürülmesi sırasında 
kullanılır. Şöyleki;

They(özne) consider(fiil) that underwater archeology 
received its first major(nesne)

Bu cümlenin pasif yapıya dönüştürülmesi iki şekilde 
olur;

i) “That” cümlesi nesne olduğu için onu tümü ile 
başa alamayacağımızdan yerine “It” kullanılır;

 It is considered that underwater acrheology 
received its first major…..

ii) Pasif cümle kurma ihtiyacı, eyleme maruz kalan 
varlığın yani nesnenin önemli olduğu durumlarda 
doğar. Burada önemli olan varlık “that” cümlesinin 
öznesi olan “underwater archelology” dir. Pasif 
cümleye onunla başlanır. Ancak that cümlesi 
öznesi alınarak bozulduğu için geriye kalan fiil ya 
“to infinitive” yada “perfect infinitive- to have V3” 
olur. 

 Underwater archeology is considered to have 
received its first major…

Bu soruda that cümlesindeki olay geçmişte 
olduğundan perfect infinitive kullanılmıştır. Doğru 
seçenek bu nedenle E dir. Aslında yalnızca “when” 
bağlacı ile 1853-54 tarihine bakıp seçeneklere 
giderek te çok hızlı bir şekilde E seçeneğine 
ulaşabilirdik.

İsim cümlesinin fiili ile ana cümlenin fiili aynı 
zamanda ise pasif yaparken bu fiil “present infinitive” 
olur. Şöyleki;

People believe that he earns his money illegally. 
(active)

He is believed to earn his money illegally. (passive)

Daha önce belirttiğimiz gibi “earn” fiili geçmiş bir 
eylem olsaydı, pasif cümlede “to have V3”, yapısı 
kullanılacaktı;

People believe that he earned his money illegaly. 
(active)

He is believed to have earned his money illegally. 
(passive) 

Cevap: E 
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12. FİDORS anahtarına göre B veya C seçenekleri 
doğru seçenek olabilir. Cümle Afrika’nın Sahra Çölü 
güneyinin 1990’lardan beri gelişmekte olduğunu 
bunun, bundan sonraki yıllarda da devam edeceği 
belirtilmektedir. C seçeneğinin 2. bölümündeki 
“should have continued” yapısı geçmişte yapılması 
gereken ama yapılmamış bir eylemi anlattığı için 
doğru cevap olamaz. B seçeneğindeki “should” 
yardımcı fiili genelde “gereklilik” bildirir, ancak 
gelecek zaman diliminde gerçekleşecek bir eylemi 
de anlatır. Örneğin; I have reserved the table in 
case you should have problems at the restaurant 
tomorrow. 

Cevap: B 

13. Bu soruda da zaman bilgisi ölçülmektedir. 
Çoğunlukla bilinmeyen kelimelerden dolayı cümle 
tam anlamıyla anlaşılmasa dahi cümledeki eylemin 
zamanını belirten sözcüğe bakarak doğru seçenek 
kolayca bulunabilir. Burada ipucu “during the 
1980s” tir. Buna göre fiilin geçmiş zaman olduğu 
seçeneğine bakılır. Doğru seçenek D dir. B ve E 
seçenekleri da geçmiş bir olayda kullanılır, ancak 
“had V3” geçmişteki bir olaydan önce olmuş bir 
başka olaydan bahsederken, “would” ise “geçmişte 
gelecek” şeklinde adlandırılan bir durumu, yani 
…..ecektik, …….acaktık şeklinde genellikle yerine 
getirilmemiş geçmiş bir planı, kararı anlatır. “Would” 
ayrıca 2. tip if cümlelerinde kullanılır. 

Bu sorularda sıklıkla işe yarayan “zaman paralelliği” 
kuralı bazen işe yaramamaktadır. Bu soruda olduğu 
gibi şaşırtmaca vermek için geçmiş bir olayla genel 
geçer veya şu anki bir olayı birleştiren bir cümle 
zaman bilgisini ölçme amacıyla kullanılmaktadır. Bu 
cümlenin “that” ile başlayan 2. kısmı genel geçer 
bir durumdan bahsetmektedir. “1980’lerde Cornel 
Üniversitesi’nde bir grup psikoloğun yaptığı zekice 
hazırlanmış bir deney, mutlu bir ruh halinde olmanın 
insanlara sorunları için daha yaratıcı çözümler 
üretmeleri konusunda yardımcı olduğunu açığa 
çıkardı.

Cevap: D 

14. FIDORS tekniğimize göre doğru cevap B’dir. 
Çünkü “since” veya “so far” “present perfect” tensle 
kullanılır. Soruya göre Bolivya, 1985’ten beri olağan 
üstü başarılı ekonomik değişiklikler yapmaktaymış.

Cevap: B 
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15. Yine FIDORS, yine 2 saniyede cevaplanan bir 
soru. “For “, FIDORS’un F’sidir. Psikologlar uzun 
zamandır önemli kişilik düzelmelerinin imkânsız 
olduğuna inanıyormuş. C ve D’de zaman uyumu 
yok. –miş’li geçmiş zamanı E’deki gibi aynı cümlede 
iki defa kullanamayız.

Cevap: A 

16. Burada 1941 yılında yapılan bir eylemden söz 
edildiğine göre fiillerin geçmiş zaman (V2) olması 
gerek. Bu yalnızca D seçeneğinde var. Burada, 
1941 yılında Almanya Yugoslavya’yı işgal edince, 
Bosna ve Hersek Nazi kontrolündeki Hırvatistan’ın 
parçası yapıldı, deniyor. A’da zaman uyumu yok. B 
ve E’de var ama soruda “if” bağlacı yoksa “would”lu 
seçenekler %90 oranında yanlıştır.

Cevap: C 

17. Burada bir “if” cümlesi var. Biliyorsunuz, 6 tip 
“if” cümlesi var. “Soruda “she went on trying” 
dendiğine göre geçmiş bir eylemden söz ediliyor. 
Bu durumda cümlenin ikinci kısmında 3. tip if 
cümlesinin fiil yapısı olan “would have V3” olmalı. 
Bu E seçeneğinde var. “If” kısmında “kötümser-
pessimistic” sıfatı olduğuna göre burada bir kişinin 
genel karakterinden söz ediliyor. Burada “Daha 
kötümser biri olsa, muhtemelen vazgeçerdi, ama 
onun yerine (kötümser olmadığı için) devam etti.”, 
dendiğine göre bu soruda bir “2 / 3 Mixed type” 
koşul cümlesi var. B ve D seçenekleri sorunun fiili 
“went” ile uyumlu değil.

Cevap: E 
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18. “For” boyunca anlamında geçmiş, geniş ve gelecek 
zamanlarda da kullanılabilir. Burada “for many 
years to come” gelecekte yıllar boyu, anlamına 
geliyor. O nedenle doğru cevap B’dir. Ayrıca 
“That” cümlelerinde fiil genellikle V1 olur, kuralına 
göre de doğru cevabın diğerlerinden önce B’nin 
olması gerekir. Cümleyi çevirirsek ortaya, “Petrol 
sektörünün daha pek çok yıl Irak ekonomisinin 
temelini oluşturacağından hiç kuşku yoktur,” 
şeklinde bir cümle çıkar.

Cevap: B 

19. Zaman paralelliğinin olmadığı bir cümle bu. Çünkü 
“although” gibi zıtlık bildiren bağlaçlarla bağlanmış 
bileşik cümleleri oluşturan iki cümlecik arasında 
zaman uyumu olması gerekmez. Sorudaki zıtlık 
cümleciği 19. yüzyıl başlarında olan bir olayı, “now” 
ile başlayan ana cümle ise şimdiki bir olayı anlatıyor. 
Buradan hareketle doğru cevabın A olduğunu 
söyleyebiliriz. ABD’de alkol tüketimi o zamanlar 
zirve yapmış ama şimdi tüm yaş gruplarında 
düşüyormuş.

Cevap: A 

20. Bir düşün, bir sabah kalkıp ta o güne dek 
öğrendiğin her şeyi unutmuş olduğunu fark etseydin 
hayatın nasıl olurdu?, şeklinde çevrilebilecek bu 
cümleyi varsayımları anlatmak için kullanılan “if” 
cümlesi kalıpları yardımıyla bulabiliriz. Bu kalıplar 
seçeneklerden yalnızca B’deki zaman yapılarından 
oluşmaktadır.

Cevap: B


