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ZAMAN BİLGİSİ SORULARI

1. FIDORS’a göre doğru cevap C. Sorudaki, gayri safi 
milli hasıla (GSMH) anlamına gelen GDP sözcüğü, 
bir isimdir. İsimlerden sonra “V + ing”, “V3”, yapıları 
“who / which” cümlelerinin kısaltılmış hali olarak 
kullanılır ve yapan / eden (Ving), veya yapılan / 
edilen (V3) anlamına gelir. Buradaki kısaltma, “yıllık 
%7,5 oranında artan GSMH, anlamına geliyor.

Cevap: C 

2. Burada tamamen geçmişte kalan iki olay var. Bu 
nedenle doğru seçenek A’dır. 19. yy’ın sonlarına 
kadar ilaç tanrısı Imhotep, birçok bilim adamının 
kafasında mitolojik bir varlıkmış. Gerçek bir kişi 
olduğu o zamanlar anlaşılmış. When, after, before, 
until vb. zaman cümlelerinin fiili çoğunlukla V1 
veya V2 olur. Zamanını belirttiği olayın geçtiği ana 
cümlenin fiili de buna uygun olur. Burada “when” 
bağlacı 19. yy ismini nitelediği için fiili geçmiş 
zaman oluyor.

Cevap: A 

3. Burada genel geçer bir durum var. Who / which 
sıfat cümleleri bir varlık hakkında bilgi verdiği için 
fiilleri genellikle V1 olur. Bu yüzden burada da doğru 
cevap D’dir. “Often” da fiili V1 olan geniş zaman 
cümlelerde kullanılır. Buna göre sigarayı bırakmakta 
zorlanan kişiler sık sık dışarıdan yardım alırlarmış.

Cevap: D 

4. FIDORS anahtarına göre cevabı soruyu okumadan 
bile 2-3 saniyede bulabileceğimiz bir soru. Doğru 
cevap C seçeneğidir. Since’den dolayı özneyi 
niteleyen “WHO” cümlesinin “and” bağlacından 
sonraki fiili (HAVE + V3) olmalıdır. “Generally” 
belirteci, cümlenin ana fiilinin zamanının, geniş 
zaman olması gerektiğini göstermektedir. Janet 
Malcom, 1960’ların başlarından beri fotoğraf çeken 
tanınmış bir sanatçıymış. Yaz aylarını Afrika’da 
insan ve manzara fotoğrafı çekerek geçirirmiş.

Cevap: C 
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5. Önümüzdeki ay müzenin genişletme ve yenileme 
çalışmaları tamamlanınca sergi alanı ikiye 
katlanmış olacak ve konferans ve kültürel etkinlikler 
için kullanılacak ilave bir dinleme salonu olacakmış. 
“Next month” ifadesine bakılarak yine 2-3 saniyede 
çözülebilecek bir soru. “WILL” li bir fiil yalnızca 
A seçeneğinde var. Bu ipucunu kaçıran adayın 
cümlenin ikinci boşluğuna gelecek yapıyı tahmin 
etmesi çok zordur. Pasif infinitive (to be + V3), pasif 
gerund (being + V3), perfect infinitive (to have V3), 
perfect pasif infinitive (to have been + V3) yapılar 
adaylara oldukça karmaşık gelmektedir. Oysa hem 
infinitiv’in hem de gerund’un pasif biçimi de olabilir. 
Şöyle ki;

I want to take the children to the cinema. - Çocukları 
sinemaya götürmek istiyorum ifadesi, 

Children want to be taken to the cinema. - Çocuklar 
sinemaya götürülmek istiyor., şeklinde de dile 
getirilebilirdi.

Aynı şekilde, I enjoy taking the children to the 
cinema.- Çocukları sinemaya götürmeyi seviyorum, 
ifadesi, Children enjoy being taken to the cinema, 
- Çocuklar sinemaya götürülmeyi seviyor. şeklinde 
de söylenebilirdi.

“They say that he sold his car last year”, cümlesinde 
anlatılan olay, pasif bir yapı kullanılarak ta dile 
getirilebilir. Bu üç şekilde yapılabilir.

1) Nesne konumundaki “that he sold his car last 
year” bu haliyle başa getirilemeyeceği için onun 
yerine “It” koyarak pasif cümle yapılabilir;

 It is said that he sold his car last year. –Arabasını 
geçen yıl sattığı söyleniyor.

2) Bu ifadede “That” cümlesinin öznesi konu edildiği 
için söze onunla da başlayabilirdik;

 He is said to have sold his car last year. – 
Arabasını geçen yıl satmış olduğu söyleniyor.

 Yada satışa konu edilen şey daha önemliyse,

3) His car is said to have been sold last year.- 
Arabasının geçen yıl satılmış olduğu söyleniyor.

2. ve 3. örneklerde koyu olarak yazılmış yapılar 
“perfect infinitive” ve onun pasif biçimin nasıl ve ne 
amaçla kullanıldığını göstermektedir.

Aynı şekilde isim-fiil (gerund) in de “perfect” ve 
“perfect passive” biçimeleri olabilir. Bir kelime 
sorusunun son kısmı; “it was indicative of having 
come from a good family., şeklinde bitiyordu. 
Altı çizili yapı “perfect gerund” bir yapıdır. İyi bir 
aileden gelmiş olmanın göstergesiydi, anlamına 
gelmektedir. Benzer bir örnek verirsek;
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Knowing English means that you can find a good 
job. –İngilizce bilmek iyi bir iş bulabileceğiniz 
anlamına gelmektedir.

Having learned English means that you can find 
a good job. –İngilizce öğrenmiş olmak iyi bir iş 
bulabileceğiniz anlamına gelir.

 Özellikle ortaç / participle cümlelerinde bu yapılar 
sıkça kullanılır. Şöyle ki;

“As he had seen the film before, Malcom decided to 
listen to music, instead.” cümlesi;

Having seen the film before, Malcom decided to 
listen to music, instead. –Filmi daha önce görmüş 
olduğu için Malcom müzik dinlemeye karar verdi., 
şeklinde,

“After he had been arrested, the foreign soldier was 
not allowed to speak to anyone.”, cümlesi,

Having been arrested, the foreign soldier was not 
allowed to speak to anyone. –Yabancı askerin 
tutuklanmasından sonra kimseyle konuşmasına izin 
verilmedi., şeklinde kısaltılmaktadır.

Cevap: A 

6. Gerçekten zor bir soru. Pek çok aday, cümle 
başındaki “without” un burada hayali bir durumu 
anlattığını yani “if” anlamında olduğunu tahmin 
edememişlerdir. Daha da kötüsü doğru cevap olan 
D’yi zaman paralelliğine hiç mi hiç uymadığı için 
hemen elemişlerdir. Sorudaki “now” a bakarak E’yi 
işaretlemişlerdir. D seçeneğindeki “has responded” 
fiili, televizyonların geçmişte Etiyopya’daki açlığı 
dünya kamuoyunun gözleri önüne sermesi 
sayesinde zenginlerin dikkatinin bu soruna çekilmiş 
olduğu anlatılıyor. Televizyonlar geçmişte bunu 
yapmasaydı, dediğimizde 3. Tip ‘if’ cümlesinin 
konusuna giriyoruz. Bu nedenle D seçeneğinin ilk 
fiili‘ would have V3’, anlam kazanıyor. Doğru cevap 
bu nedenle D’dir.

Cevap: D 
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7. Yine zor bir soru. “Unless” genellikle” birinci tip “if” 
cümlesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani (V1 + 
WILL) formatındadır. Burada ise 1945 yılındaki bir 
durum söz konusu olduğu için bu yapının geçmiş 
biçimi yani (V2 + WOULD) doğru cevap olmaktadır. 
O da E seçeneğindedir. 1945 Sonrası Avrupalı 
liderlerin sağladığı en önemli başarı, “Almanya, 
eğer Batı sistemine entegre edilmezse kıtadaki 
güvensizlik devam eder.” düşüncesini tanımalarıydı.

Cevap: E 

8. Benlik duygumuz yaşıtlarımız ve öğretmen-erimizin 
bize yüklediği roller ve kazandırdığı değerler 
sayesinde şekillenir., diye çevrilebilecek bu soruda 
genel geçer bir durumdan söz ediliyor. Fiiller bu 
nedenle geniş zaman yapıda olmalıdır. 

Cevap: B 

9. “If” cümlelerinin kalıplarını mutlaka bilelim. 
Buna göre doğru cevabı soruyu okumadan bile 
yapabilirsiniz. Bu sorunun seçeneklerinden yalnızca 
bir tanesinde “if” kalıbı doğrudur; B. Burada her 
ne kadar ilk fiil şimdiki zamansa da “Birinci tip” 
dediğimiz “if” cümlesi var. Yani belli bir durumda 
ortaya çıkan bir sonuçtan söz ediliyor; İşte uzun 
saatler çalışıyorsan stress düzeyin yükselecektir. 
Bu da abur cubur yemene yol açacaktır.

Cevap: B 

10. FIDORS kalıbına göre C veya E doğru cevap 
olabilir. C’nin ikinci fiili olan “could have V3” yapısı 
geçmiş zaman olduğu için birinci fiil “have turned” ile 
zaman uyumu sağlayamaz. Ayrıca ikinci boşluğun 
bulunduğu “that” isim cümleleri, genel-geçer bilgiler 
içerdikleri için fiilleri genellikle V1 olur. Bu nedenle 
de E seçeneği doğrudur. Soruya göre 1990ların 
başından bu yana insanlar, sorunlarına çözüm 
bulduklarına inandıkları için yaşam koçları diye 
adlandırılan kişilerden yardım alıyorlarmış.

Cevap: E 

11. Bu soruya göre yaygın ekonomi görüşlerinin aksine, 
bazı uzmanlar daha fazla serbest ticaretin küresel 
krizi hafifletmeyeceğini söylüyorlarmış. Birleşik 
cümlelerde ana cümle ile yan cümlenin fiillerinin 
aynı zamanda olması gerekir. Buna göre D seçeneği 
doğru olmaktadır. Buradaki “that” cümlesi geleceğe 
yönelik bir beklentiyi açıkladığı için fiili “will” aldı. 

Cevap: D 
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12. Burada “which” anlamındaki “that” cümlesinin fiili 
“will” alıyor, çünkü 21. yüzyılda geçerli olacak bir 
sistemden söz ediliyor. A, C ve E seçenekleri fiilleri 
arasında zaman uyumu olmadığı için yanlış. Avrupa 
Birliği, sınırlarını yasal olmayan göçlere karşı 
korumak için gelişmiş teknolojiye dayanan bir 21. 
yüzyıl sınır yönetimi oluşturmayı düşünüyormuş.

Cevap: B 

13. Dokuzuncu soruda açıkladığımız gibi isim 
cümlelerinin fiilleri genellikle V1 olur. Buradaki 
isim cümlesi ikinci boşluğun bulunduğu “how the 
brain functions” cümlesidir. Farklı ülkelerden gelen 
ruhbilimciler beynin nasıl çalıştığını ortaya çıkarmak 
için (kendi araştırmalarından elde ettikleri) bulguları 
birleştirmişler. Soru içinde birinci boşluktaki fiilin 
“have V3” olacağını gösteren bir ipucu olmadığı 
için isim cümlelerinin fillerinin genellikle V1 olduğu 
bilgisi bu soruyu çözmemize yardımcı oldu. Aslında 
cümleyi okuduğumuzda ortaya geçmişte yapılmış 
ama ne zaman yapıldığı bilinmeyen bir eylem 
çıkıyorsa, fiil “Have V3” olur.

Cevap: B 

14. Who / which sıfat cümleleri genellikle genel-geçer 
özelliklerden söz ettikleri için fiilleri geniş zaman 
yapısında (V1) olur. Sadece bu bilgiye dayanarak, 
pek çok adayın anlamasını güçleştirecek yapı ve 
sözcüklerden oluşan bu sorunun doğru cevabını 
bulmak mümkün olmaktadır; B seçeneği.  Soru 
cümlesinin çevirisi şöyledir; “Yabancı bir dili 
öğrenirken elde ettiği başarıdan gurur duyan bir 
kişi, bunun etkisinde kalarak ana dilini hor görme 
duygusuna kapılmamalıdır.” 

Cevap: B 

15. Yine aynı kuralla çözülen bir soru. Buradaki “who” 
cümlesi de geniş zaman fiille kurulmuş. O nedenle 
doğru cevap A’dır. Çevirisini yaparsak, “Bazı 
ülkelerde okula giden kız çocukları asitli saldırılara 
maruz kalma riski taşımaktadır. Bu saldırıların 
amacı, halkın içinde ortaya çıkaracakları el ve 
yüzlerinde kalıcı hasarlar oluşturmaktır.”, şeklinde 
bir ifadeye ulaşırız. 

Cevap: A 
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16. Belli bir zaman ipucu olmadığı için zor gibi 
görünen bir soru. Ancak zaman paralelliğine 
bakılarak seçenekler elenirse doğru seçenek 
C’ye zahmetsizce ulaşılır. Buna göre bilim tarihini, 
sürekli olarak birbirlerini tamamlamış olan bilgi ve 
teknolojide sağlanan gelişme zinciri oluşturmaktadır. 

Cevap: C 

17. Yine belirgin bir zaman belirteci olmayan ama 
yine zaman paralelliğinden yararlanılarak tek 
seçeneğe indirilebilen bir soru. Doğru cevap D. 
Küresel ısınmanın potansiyel tehlikeleri, bunun 
dünya üzerindeki uzun dönem etkilerini araştıran 
bir grup bilim adamı tarafından tartışılmaktadır. 
Unutmayalım, A seçeneğindeki “might” sınavlarda 
sıkça “past tense” sanılsın diye çeldirici olarak 
kullanılan ama aslında geniş zaman diliminde 
ihtimal bildiren “could” ile eş anlamlıdır. 

Cevap: D 

18. Bazı arkadaşlar “succeed” fiiline bakarak onu V2 
sanıp C seçeneğini işaretlemişlerdir. Doğru cevap 
A. Burada genel-geçer bir durum var. O yüzden 
birinci boşluğa geniş zaman bir yapı gelmeli. Belli 
bir kitabın iyi satıp satmayacağını bu kitaplar için 
yazılmış değerlendirme yazıları belirlese de, pek 
çok kitap bu tür olumsuz değerlendirmelere rağmen 
yine de iyi satmaktadır. 

Cevap: A 

19. Bu soruda modern doktorların araştırmaları sonucu 
elde edilen bir bilgi, “that” bağlacı ile bir isim cümlesi 
içinde anlatılıyor. Varılan bu sonuç genel geçer bir 
bilgi olduğu için “that” cümlesinin fiili V1 olur. Burada 
tarihi bir olayla, Rus Kraliçesi Katerina’nın hastalığı 
ile ilgili bir iddiaları olduğu için fiil V2. Ancak 
iddialarını her zaman ifade ettikleri için “suggest” fiili 
geniş zaman (V1). Bu B seçeneğinde bulunuyor. 

Cevap: B 

20. Bu sabah haberlerde büyük tenor Pavorotti’nin 
öldüğü duyurulmuş. Bu nedenle duyurulma eylemi 
geçmiş zaman (V2), ondan önce meydana gelen 
ölüm olayı, –miş’li geçmiş zaman (had V3) olarak 
verilmiş. Doğru seçenek D. Unutmayalım, hemen 
her sınavda, birlikte kullanılan –di’li geçmiş ve – 
miş’li geçmiş zaman (V2 + Had V3) soru malzemesi 
yapılır.

Cevap: D


