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ZAMAN BİLGİSİ SORULARI

1. “Amazon nehrinin havzası yağmur ormanları 
ile kaplıdır ve bu nedenle dünyanın en yağışlı 
bölgesidir.”, şeklinde çevrilebilen bu cümlede, genel 
geçer bir durum anlatıldığı için yine fiillerinin geniş 
zaman olması gerekir. Bu yalnızca E seçeneğinde 
vardır.

Cevap: E 

2. Zaman bilgisini ölçen bu sorularda soruyu 
anlayamadığınızda seçeneklerde verilen fiillerin 
zaman uyumuna bakarız. Ancak son sınavlarda bu 
sorular arasında çeldirici olarak bir “past” ve bir de 
“present” fiili olan bir soruda bulunabilmektedir.

Bu soruda bir isim cümlesi (THAT) var. Bunların fiili 
%90 oranında V1 olmaktadır. Burada ise “believe” 
fiilinden dolayı gelecekte olacak bir olay beklentisi 
olduğundan “will + V1” kullanılmış. “THAT” 
cümlesinin içinde bulunan “once”, “as soon as” 
anlamına gelen bir zaman bağlacıdır. When, before, 
after vb zaman bağlaçlarından sonra fiil ya V1 ya 
da V2 olur.

Cevap: D 

3. Burada bir “if” cümlesi var. Zaman belirteci “next 
year” a bakılırsa bu bir 1. tip “if” cümlesi. Birinci 
tip “if” cümlesinin kalıbı (If + V1, Will) olduğuna 
göre doğru seçenek A’dır. Burada “İşler plana göre 
giderse kitap önümüzdeki yıl bu zamana kadar 
basılmış olacak.”, deniyor.

Cevap: A 
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4. İlk bakışta zor bir soru. Ancak son sözcük “meets” 
fiiline bakarak ilk boşluğa gelecek olan fiilin V1 
olduğuna tahmin edebiliriz. Buna göre doğru 
seçenek C. Ayrıca 2. boşluk bir isimden sonra 
gelmiş. İsim + V3, isim + Ving, yapıları WHO / 
WHICH sıfat cümlelerinin kısaltılmış biçimleri 
olduğu için C seçeneğinin 2. sözcüğü “recounted”, 
V3 formunda bir sıfat olarak anlamlı olmaktadır. 

Burada ilk sözcük “included”, pek çok adayı 
seçeneklerde “past tense” fiil aramaya yöneltmiş 
olabilir. Bu nedenle B veya E’yi işaretlemişlerdir.

Bu soru ilginç bir devrik sıfat cümlesi. Aslı şöyle;

There are engaging stories which are recounted by 
the unusual people he meets. They are included 
with the account of his journey down the Amazon. 

Burada “stories” sözcüğünü niteleyen iki tane sıfat 
cümlesi var. Normal koşullarda bu iki cümle, 

“There are engaging stories which are recounted 
by the unusual people he meets and which are 
included with the account of his journey down the 
Amazon.”, 

şeklinde birleştirilebilirdi. Ancak yazar ikinci sıfat 
cümlesini, fiilini V3 olarak kısaltıp en başa koymuş. 
Böylelikle ortaya sorudaki cümle çıkmış.

Cevap: C 

5. 1800 yılında yapılan Amerikan Başkanlık Seçimi, 
yol açtığı ve önceden görülemeyen sorunlardan 
dolayı kötü bilinirmiş. Kolay gibi görünen ama 
zor bir soru. Kötü bilinme şimdiki bir durum. Olay 
geçmişte ama şu anı etkiliyor. Bu durumda A doğru 
oluyor. Ancak 1800 tarihine bakan pek çok kişi E 
seçeneğini işaretlemiştir. 

Cevap: A 

6. “It” ile başlayan cümle ya “that” ile ya da “to infinitive” 
ile devam eder, kuralımıza göre yapısal olarak doğru 
cevap olabilecek tek seçenek B’dir. Bu seçenekle 
beraber burada “Uygun arşivleri bulduğumuz için 
ne olduğunu belli bir kesinlikle belirlemek şimdi 
mümkün.”, deniyor.

Cevap: B 
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7. Zaman soruları en kolay sorulardır, ama cümlelerini 
anlamak bazen zor olur. O nedenle bir takım 
yapısal ipuçlarından destek almak anlaşılmalarını 
kolaylaştırır. Örneğin burada “Avrupa Birliği, 
Uluslararası Suçlar Mahkemesi’nin kuruluşunu 
(establish) insan haklarının küresel boyutta 
korunmasındaki başarının kilometre taşı olarak 
görmektedir.”, deniyor. Bu cümleyi herkes böyle 
çeviremez. O nedenle eğer “THAT cümleleri genel 
geçer bilgiler verdiği için fiilleri genellikle V1 olur.”, 
ilkesini göz önüne alırlarsa ilk boşluğa “believe” 
fiilinin geleceğini tahmin etmeleri kolaydır. Bir 
boşluğu doğru olarak doldurduğumuzda ikincisi 
de kendiliğinden bulunmuş olur. Çünkü aynı fiil bir 
başka seçenekte kullanılmaz. Öyle olursa onlardan 
birinin doğru olacağı anlaşılır, çünkü. Doğru 
seçenek D’dir.

Cevap: D 

8. Burada hem az önce THAT cümleleri için 
söylediğimiz bilgi hem de FIDORS anahtarı işe 
yarıyor. İlk boşluğa V1 geleceği için doğru cevap 
E’dir. Bundan emin olmak için “since 1997” ye 
bakarak ikinci boşluğa “have + V3” gelmesinin 
doğru olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre İrlanda ve 
İspanya’daki mülk fiyatlarının 1997’den beri %150 
ilâ 208 kadar artmış olduğu doğruymuş.

FIDORS = (For, In, During, Over, Since). (In / During 
/ over the last / past…)

Cevap: E 

9. Burada Mozambik’te 1992’de yapılan bir barış 
anlaşmasından söz ediliyor. Bu anlaşma 15 yıllık iç 
savaşı sona erdirmiş ve savaş suçu işlemiş herkese 
genel af getirmiş. Buna göre eksik iki fiil de V2 
oluyor. İlk satırdaki “that” bu anlaşmayı niteleyen 
sıfat cümlesinin “which” i yerine kullanılmış. 1992 
tarihini gören herkes sanırım cümleyi bu kadar 
iyi anlamasa da C’yi işaretlemiştir. Ancak son 
zamanlarda buna benzer sorular soruluyor. Mesela 
bir soru “Hükümet 1993 tarihli yasaya dayanarak,” 
diye, bir başkası “2004 yapımı ….filminde”, diye 
başlıyordu. İlkinde fiil “have + V3”, ikincisinde ise 
“V1” oluyordu.

Cevap: C 
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10. Burada pek çok gözlemcinin Çin’in geleceği 
hakkındaki ön tahminlerinden söz ediliyor. THAT 
bağlacından hemen sonra kullanılan AS bağlacının 
5 anlamı vardır. 4 tanesi cümle ile biri isimle 
kullanılır. Buradaki anlamı –dıkça, -dikçe şeklinde 
çevrilebilecek bir çeşit zaman bağlacıdır. “The 
more….the more” kalıbı ile anlatılan olayları bu AS 
ile de anlatmak mümkündür. Zaman cümlelerinin fiili 
genellikle ya V1 ya da V2 oluyordu. Bu, ana cümlenin 
zamanına göre değişiyordu. Burada ana cümle, 
beklenen veya tahmin edilen olayın anlatıldığı ve 
ikinci boşluğun olduğu cümle. Bir konuda ön tahmin 
gelecek bir olayla ilgilidir, o nedenle fiili “will” olur. 
O zaman AS zaman cümleciğinin fiili V1 olur. Buna 
göre doğru fiiller B seçeneğindedir.

Cevap: B 

11. Burada, Tibet’teki Arkeolojik kazıların 
sınırlandırıldığı söyleniyor. Buna rağmen şu ana 
kadar elde edilen buluntulara göre olsa gerek, 
bölgedeki uygarlık kalıntılarının MÖ en az 4000’lere 
tarihleniyormuş. İkinci fiil “date back” % 99 V1 olur, 
çünkü genel geçer bir durumu anlatıyor. Bu fiil D 
seçeneğinde var. İlk boşluğa “present perfect tense” 
bir fiil gelmesinin sebebi ise sınırlandırma olayının 
ne zaman yapılmış olduğunun belli olmamasıdır. 
Geçmiş bir olayın şu anı etkileyen sonucu özellikle 
böyle sayısal verilerle (MÖ 4000) anlatılıyorsa, 
zaten fiil “have + V3” olur.

Cevap: D 

12. FIDORS’tan (over the years) dolayı cevap B. 
Araştırmacılar son yıllarda zekâya katkısı olabilecek 
genleri araştırmak için çeşitli yöntemler geliştirmiş. 
D ve E seçeneklerinde zaten zaman uyumu da 
yok. Ayrıca seçeneklerden “would” lu olanın doğru 
olabilmesi için soruda “if” geçmesi gerekir. Might, 
could gibi present ihtimal bildirir.

Cevap: B 

13. B, C ve E zaman uyumu olmadığı için yanlış. THAT 
cümleleri nin fiili genellikle V1 olur. Daha öncede 
söylediğimiz gibi “could” bu sınavlarda present 
ihtimal belirtir. O nedenle D doğrudur. 

Cevap: D 
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14. 1890 tarihini gören herkes bu sınavda doğru cevap 
E’yi işaretlemiştir. 1890’larda araştırmacılar atomu 
içinde negatif olarak yüklenmiş elektronlar olan 
pozitif yüklü homojen bir küre olarak gözlemlemişler.

Cevap: E 

15. Akupunktur kelimesinin ne zaman ve kim tarafından 
batı dillerine kazandırıldığını anlatan bu cümlede 
eksik fiiller C seçeneğindekilerdir. 

Cevap: C 

16. “In general” belirtecinden dolayı pek çok kişinin C 
seçeneğini işaretlediği bir soru bu. Ancak tarihi bir 
olaydan söz ediliyor. O nedenle iki fiilin de geçmiş 
zaman olması gerekiyor. Bu yüzden A seçeneği 
doğru oluyor. Belki de “classical” sıfatına bakıp ta 
olayın geçmişle ilgili olduğunu düşünenler de olmuş 
olabilir. Burada Doğu Avrupa ülkeleri ile Batı Avrupa 
ülkelerinin eski yönetim şekilleri karşılaştırılmış.

Cevap: A 

17. 2004 tarihi güzel bir çeldirici olmuş. Daha önce 
de “hükümet 1993 tarihli bir yasaya göre” diye bir 
zaman bilgisi sorusu sorulmuştu. Burada geçmiş 
bir zaman yoktu. Seçeneklerdeki fiillerin zaman 
uyumuna göre elenmesi sonucu elde D ve E kalıyor. 
Soruda geleceği çağrıştıran bir şey olmadığı için ve 
burada filmde ne olduğu anlatıldığı için geniş zaman 
fiiller uygun oluyor. 

Cevap: D 

18. Fiiller arasında zaman uyumu yalnızca C 
seçeneğinde var. Ayrıca By / By the time, zaman 
cümlesinden sonraki ana cümlede fiil ya had + V3 
ya da will have + V3 olur. 

Cevap: C 

19. Cümledeki “Which are”a bakarak seçenekleri C ve 
E’ye indiririz. Gökbilimciler 50’den fazla dış gezegen 
keşfetmiş. Ama bunu ne zaman yaptıklarını 
bilmediğimiz için bu olayı Have + V3 ile anlatırız. 

Cevap: E 

20. Bu soruda Nijerya’nın petrol dışı sanayi sektöründe 
bir miktar gelişme olmasına rağmen ekonomisinin 
yine de hidrokarbon rezervlerine dayandığından 
söz edilmektedir. Bu nedenle geçmiş zaman fiillerin 
bulunduğu seçenekler elenir, geriye A ve D kalır. 
Bunlardan A doğrudur. 

Cevap: A


