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ZAMAN BİLGİSİ SORULARI

1. Bu soruda verilen bilgiye göre ABD, mayın 
temizlemek için ileri teknoloji gerektiren (pahalı) bir 
yöntem kullanıyormuş. Ancak daha basit yöntemler 
de tercih edilebilirmiş. Bu cümle içindeki “but” bağlacı 
bize zıtlık-olasılık ilişkisini hatırlattı. Yani “but” gibi 
zıtlık bildiren bağlaçların olduğu cümlelerde “can” 
veya “may” olabilir. Buna göre E seçeneği doğru 
olmaktadır. Bu teknik çok işe yaramaktadır. Çünkü 
içinde “may” veya “can” olmayan diğer cümleleri 
okuyarak zaman kaybetmemizi önlemektedir.

Cevap: E 

2. Burada Truva Harabeleri’nin Efes kadar nefes 
kesici olmadığı söyleniyor. Bu genel-geçer bir 
durum, o nedenle fiilin geniş zaman olması gerek. 
Bu seçeneklerden C ve D’d var. İkinci boşluk D 
seçeneğinde geçmiş zaman olduğu için D seçeneği 
zaman paralelliğine uymaz. C doğru seçenek olarak 
kalır. 

Cevap: C 

3. Bu soru bizim “Zıtlık-olasılık” tekniğini bilmeyenler 
için içinden çıkılmaz bir sorudur. Bu tekniğe göre, 
sorudaki “but” bağlacına bakarak seçeneklerde 
may / can ararız. Bunlar D ve E seçeneklerinde 
bulunuyor. Ancak E seçeneğindeki “can” ile “had” 
zaman paralelliği oluşturamadığından doğru 
cevap olarak D olarak kalmaktadır. Buna göre 
cümlede; 19. yy askeri kasklarının (o zaman) bugün 
göründüklerinden daha iyi tasarlanabileceklerini, 
ama (öyle yapılsaydı bile) yine de gelecekteki 
askeri kaskların nasıl olacağına dair örnek teşkil 
edemezlerdi, denmektedir.

Cevap: D 

4. Bu soruda “2000 B.C.” ve “now” zaman belirteçlerine 
bakarak boşluklara gelecek ilk fiilin geçmiş, ikinci 
fiilin geniş zaman olması gerektiği anlaşılıyor. 
Yani bu soruda fiiller arasında zaman paralelliği 
arayamıyoruz. Bu yalnızca E seçeneğinde var. 
Lahana MÖ 2000 yılında bile yetiştiriliyormuş. Şimdi 
ise yeni türleri varmış. Zaman bilgisinin ölçüldüğü 
bu grup sorularda artık bir soru, bu şekilde zaman 
paralelliğine aykırı olarak sorulabilmektedir.

Cevap: E 

5. Orta Doğru’da süregelen sevkiyatın sekteye uğrama 
riskinden dolayı petrolün fiyatı bu yıl %40 artmış. Bu 
durum, şu anı da ilgilendirdiği için “present perfect 
tense” ile (Have + V3) anlatılır. Sıfat cümleleri (who 
/ which) genel olarak bir varlık hakkında bilgi verdiği 
için fiilleri genellikle (V1) olur. Bu nedenle doğru 
seçenek C’dir.

Cevap: C 
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6. Estonya 1998 sonunda ülkedeki Rus azınlığın 
vatandaşlık almasını önlemek için sıkılaştırılan 
vatandaş olma koşullarını gevşetti, şeklinde 
çevrilebilen bu soruda, her sınavda yapıldığı gibi 
–di’li geçmiş zaman ile –miş’li geçmiş zamanın 
bir arada kullanıldığı bir yapı soruluyor. Cevap bu 
nedenle D.

Cevap: D 

7. İdeal bir kanser ilacı, kanser hücrelerini sağlıklı 
hücreler zarar vermeden yok ederdi ama böyle 
bir ilaç yok, şeklinde çevrilebilen bu soruda hayali 
bir durumun anlatıldığı ilk kısmında 2. Tip “if” 
cümlelerinde yapıldığı gibi “would” lu bir fiil olmalı. 
İkinci kısmında ise fiil (V1) olmalı. Bu A seçeneğinde 
var.

Cevap: A 

8. Bu soru cevabı 5 saniyede bulunabilecek bir soru. 
Başındaki “recent” sözcüğü “Have + V3” gerektirdiği 
için doğru cevap A’dır. 

Cevap: A 

9. Yine zaman paralelliği bilgisi ile okumadan 
çözülebilen bir soru. Merkel’den sonra kullanılan 
“is” e bakarak B seçeneğini işaretleriz. Ayrıca “if not” 
anlamına gelen “unless” cümleleri de “genellikle 
geniş zaman olur. Anlamsal olarak sorudaki cümle, 
emisyon gazları konusundaki yönetmelikten muaf 
tutulmak isteyen enerji üretim şirketlerinin yeni 
yatırımlar yapmak istememesinin Merkel’i baskı 
altına aldığından söz ediyor.

Cevap: B 

10. Bu soruda ameliyatın ilk bilimsel raporuna göre 
henüz tam olarak gülemese de yüz nakli yapılan ilk 
insanın yeni yüzüyle iyileştiğinden söz edilmektedir. 
Bu nedenle sorunun geniş zaman bir cümle olması 
gerekir. “Yet” sözcüğü” normal koşullarda “present 
perfect” tenste kullanılır, ama burada geniş zamanla 
kullanılmaktadır. Doğru cevap E’dir.

Cevap: E 

11. Orta Çağ gökbilimcilerine göre, diye başlayan bu 
soruda ilk boşluktaki fiilin geçmiş zaman olması 
gerekiyor. Bu yalnızca C seçeneğinde var. –miş’li 
geçmiş zaman (had + V3) ile –di’li geçmiş zaman 
(V2) birlikte kullanılan ve neredeyse her sınavda 
birlikte sorulan geçmiş zaman yapılarıdır.

Cevap: C 
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12. Bu soruda da fiilin zamanını belirlemek için net 
bir ipucu var; Geç Bronz Çağı. Bu durumda da ilk 
boşluğa gelecek fiilin zamanı geçmiş zaman (V2) 
olmalıdır.

Cevap: B 

13. Burada “zıtlık -olasılık” ilişkisi işe yarıyor. Buna göre 
“Although” ile başlayan bu cümlenin fiilinin may 
veya can’li olması söz konusudur. Burada “Tepkileri 
hayvanlarınki kadar olmayabilir ama bitkiler de 
yerçekimi, ışık, dokunma ve diğer uyaranlara tepki 
gösterme kapasitesine sahiptir.”, deniyor.

Cevap: A 

14. Çok basit bir soru. Soru 50 yıldan daha uzun bir 
süre önce 6 Avrupa devletinin aralarında anlaştığını 
söyleyerek başladığı için seçeneklerde fiilin geçmiş 
zaman olduğu bir seçenek aranır. Doğru cevap bu 
nedenle B’dir.

Cevap: B 

15. Yine “still” sözcüğüne bakarak birinci boşluğa 
gelecek fiilin geniş zaman olması gerektiği net 
olarak anlaşılıyor. Ayrıca “that” ile başlayan isim 
cümleleri genellikle genel-geçer bir durumdan söz 
ettikleri için fiilleri geniş zaman olur. Buna göre de 
doğru cevap. D’dir.

Cevap: D 

16. Yine zaman belirteci yardımı ile fiilin zamanının 
kolayca bulunduğu bir soru. 12.000 sene önce 
yapılan bir şey, geçmiş zamanla anlatır. Ancak 
bazı adaylar E seçeneğinin ikinci kısmındaki “have 
V3” yapısına takılıp, bu seçeneği önce işaretleyip 
sonra zaman paralelliğine uymuyor diye D ile 
değiştirmiş olabilirler. Ancak “although some ….it 
much earlier” ifadesindeki some eski insanları değil 
bilim adamlarını kastediyor. Sorunun ilk kelimesi 
“most” ile buradaki “some” arasında, “some-others”, 
“one-another, ilişkisine benzeyen öznelerarası 
yapısal bir ilişki var. Bu ilişki sık sık, burada da 
olduğu gibi bir zıtlık bağlacı ile sağlanır. Bazı 
adaylar ikinci boşluğa gelen (Have + V3) yapısını 
buraya uygun bulmamaktadır. Cümleyi “”although” 
cümlesini başa alarak çevirirsek (have + V3) yapısı 
anlam kazanıyor. Şöyle ki; “Bazı insanbilimciler 
daha eskilere dayandırmış olsalar da, çoğu, 
insanın Güney Amerika’ya yaklaşık 12.000 yıl önce 
yerleşmiş olduğunu düşünüyor.”

Cevap: E 
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17. Bu soruda bize eylemin geniş zaman bir fiille 
yapıldığını gösteren kelimeler var. Bunlar benzetme 
için kullanılan “unlike”, varlıklar hakkında bilgi 
vermek için kullanılan sıfat cümlelerinin başındaki 
bağlaçlardan olan “which”, fiilleri genellikle V1 olan 
isim cümlesi bağlaçlarından “whether”, ile belirsiz 
artikeller “a”, “any” ve “an” dir..

Ayrıca A ve E zaman uyumu olmadığından, C ve 
D would’tan dolayı elenir çünkü would, bu bölüm 
sorularında eğer soruda “if” bağlacı yoksa % 90 
yanlış seçeneği gösterir.

Cevap: B 

18. Sorunun zaman belirteci “As early as AD 800”e 
bakarak ilk fiilin V2 olacağı anlaşılıyor ancak A hariç 
hepsi de öyle başlıyor. Bu durumda zaman uyumu 
kuralına başvuralım. Buna göre doğru olabilecek tek 
seçenek C. May have V3 geçmiş bir ihtimal belirtir. 
Ayrıca B ve E, “would” lar soruda “if” olmadığı 
zaman elendiği için doğru olamaz.

Cevap: C 

19. 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 

20. 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


