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CLOZE TEST SORULARI

1. Seçeneklerde miktar belirten sözcükler olduğuna 
göre “Çok pratik bir evde ne kadar mobilya olur?”, 
sorusunu soralım. Çok mobilya kullanışlı olmaz. 
O nedenle B, D ve E elenir. Zaten “mobilya” 
sayılamayan bir isim olduğu için B hiçbir şekilde 
doğru olamaz. “Least” en az demektir. O nedenle 
A seçeneğindeki “az-little” tek doğru sözcük olarak 
kalıyor.

Cevap: A 

2. İlk iki cümlede bulunan üç tane “was” a bakarak bu 
cümledeki fiilin de geçmiş zaman olacağını bilmek 
için Harward mezunu olmak gerekmez. A ve C’deki 
fiiller V2 formunda ama A’daki “had to” zorunluluk 
bildiriyor. Buna gerek yok. Yataklar sadece şilteymiş.

Cevap: C 

3. Isınmak için bugünkü şöminenin yerini mangal 
tutuyormuş. O nedenle D doğrudur. Bu fiilde (yerini 
tutmak) eylem soyut olduğu için, eylemin yönü 
kuralını uygulayamıyoruz. 

Cevap: D 

4. Odanın üç tarafında sedir varmış. “The + isim … the 
+ isim” kalıbında boşluğa “of” geliyordu. O nedenle 
bu yapıya benzer iki isim olduğu için burada da “of” 
doğru ilgeç oluyor.

Cevap: E 

5. Bu sorunun bulunduğu birleşik cümle, iki olumlu 
olayı anlatan iki cümlecikten oluşuyor. O nedenle 
biri olumlu diğeri olumsuz iki cümleyi bağlayan zıtlık 
bağlaçlarından A, D ve E” deki bağlaçlar buraya 
uymaz. Bu birleşik cümlede önce sonuç, sonra da 
sebep söylendiği için boşluğa “as” geliyor. Tersi 
olsaydı, yani “Ayakkabılar eve girmeden çıkarılıp 
terlik giyiliyordu, ---- evi temiz tutmak kolaydı.”, 
şeklinde olsaydı, o zaman C doğru olurdu.

Cevap: B 

6. Az önce “Buradaki soruları yapmak için tüm 
paragrafı satır satır okuyup anlamanız gerekmez. 
İlk cümleyi anlayın, yeter. Böylelikle konusunu 
öğrenmiş olursunuz.”, demiştik. Burada Avrupa 
Parlamentosu’ndan söz ediliyor. Fransızcada 
Parle” konuşmak anlamına geldiği için “parlamento” 
kelimesi bun fiilden türetilmiş. Bu sorunun olduğu 
ikinci cümledeki “since its inception” ifadesindeki 
kelimeyi bilmesiniz dahi eksik fiili “Have + V3” 
olduğu FIDORS’un since’inden anlaşılmaktadır. 
“Inception”, “initial” sözcüğü gibi başlangıç anlatır.

Cevap: C 
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7. Paragrafın 3. cümlesinden iki soru yapılmış; İlki 
kolay çünkü V3’ten sonra “by” gelir kuralına göre 
yapabiliyoruz. Bu cümlede “but” bağlacı var. Bu, bu 
cümlenin iki tarafında farklı şeyler olduğu anlamına 
geliyor. Parlamentonun 1993 te sorumlulukları 
genişletildiğine göre, ilk açıldığında yetkileri veya 
sorumlulukları azmış. Zaten cümlenin başında 
sadece (simply) bir tavsiye kurumuydu diyor. 2. 
cümlede de başlangıcından beri kuvvetlendirildi, 
deniyordu. O zaman daha önce “inception” 
sözcüğüne olan benzerliğinden söz ettiğimiz “initial” 
burada doğru kelimeyi gösteriyor. Diğer kelimeler 
dahası, sonuç olarak, arada bir ve dolayısı ile 
anlamına gelir.

Cevap: D 

8. Az önce bu soru için seçeneklerinde bakmadan “onu 
V3’ten sonra “by” gelir kuralına göre yapabiliyoruz”, 
demiştik. Burada meğerse “by” yokmuş. Yokmuş 
ama eş anlamlısı varmış. Daha önce de söylediğimiz 
gibi “through”, “by” ile eş anlamlıdır. Bu sözcük 
Avrupa Parlamentosunun yetkilerinin ne aracılı ile 
arttırıldığını söylemek için kullanılmış.

Cevap: E 

9. Parlamentoya verilen üç yeni yetki arasında yönetici 
(executive) kararlarını denetlemek te varmış. O 
nedenle “resolution” eksik kelime oluyor. Yönetici 
sebepleri, engelleri, sonuçları ve ticari malları, 
parlamentonun denetleyeceği şeyler değildir, hatta 
denetlenecek şeyler değildir.

Cevap: A 

10. Burada Avrupa Komisyonu, topluluğun yasalarını 
parlamentoya ne yapar, diye sorarsak, (görüşülmesi 
için) sunar cevabını alırız. O nedenle “present” fiili 
doğrudur. Buradaki “to” ilgecini alabilecek tek fiil 
“present”tir. Kararlaştırmak, gerektirmek, tanımak 
ve onaylamak fiilleri parlanemtoYA kelimesinden 
sonra gelebilecek fiiller değildir.

Cevap: C 

11. Parça yasaların birtakım genel terimlerle 
çerçevelendirildiğini ve bunları özel durumlara 
uygulamak için yorum yapmanın gerekli hale 
geldiğini anlatan giriş cümlesi ile başlamaktadır. 
Buradaki “but also” kalıbı bize “not only…..but also” 
kalıbını hatırlatmaktadır. Dolayısı ile puzzle’ın eksik 
parçası “not only” dir. Doğru seçenek 2. cümlenin 
anlamını çıkarmadan bile bulunabilmektedir. 

Cevap: A 
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12. Bizans, Prusya ve Napolyon, tarihi kavramlar 
olduğu için bu sorunun cevabı ancak geçmiş zaman 
bir fiil olabilir. Doğru seçenek bu nedenle B’dir.

Cevap: B 

13. “Bizans İmparatoru Justinyan, Prusya ve Napolyon 
yasalarını yapanlar, yargıçlardan bu yorumlama 
yetkisini almaya çalıştılar ama bu ve benzeri 
çabalar başarısız oldu çünkü yazılı bir formül her 
ne zaman uygulamaya konsa, mutlaka yorum 
yapılması gerekmektedir, yani bu kaçınılmazdır.” 
Yani doğru seçenek E’dir. Bu sorunun yanıtı “BUT’lı 
cümlelerin bir tarafı olumlu diğer tarafı olumsuz olur,” 
kuralımıza göre de çözülebilirdi. Olumsuz sözcük B 
ve E de var. Karşılaştırılacak bir şey olmadığı için B 
elenir, E kalır. 

Cevap: E 

14. Parçayı okumaya devam edersek, bu arada şunu 
da hatırlatalım, bunu kelimesi kelimesine tercüme 
ederek değil yorum yaparak gerçekleştirmek çok 
daha hızlı ve kolaydır, şöyle ki; “Bir yasa maddesini 
yorumlarken yargıç öncelikle önündeki davanın 
gerçeklerini gözden geçirip irdelemelidir. İkinci 
olarak, kanun koyucunun var olan koşullarda ondan 
ne yapmasını istediğini düşünmelidir.” Bu durumda 
doğru cevap D seçeneğidir. 

Cevap: D 

15. Kanun koyucunun var olan koşullar altında 
yargıçtan ne yapmasını beklediği düşünülmelidir, 
cümlesinde eksik kelime E seçeneğindeki “under” 
edatı olmaktadır.

Cevap: E 

16. Bu parçada piyasa ekonomisinin olumlu ve 
olumsuz yönlerinden söz ediliyor. “Ne kadar para 
kazanacağınız ve zengin olacağınız çabalarınız 
kadar (as well as) doğuştan sahip olduğunuz 
zekânıza bağlıdır.”, deniyor. Soruda verilen 
boşluk birbirine benzeyen iki isim arasında ise 
seçeneklerde ya “rather than” ya da “as well as” 
ararız. Biz buna “N……N” kuralı diyoruz. Bu isimler 
cümlede genellikle fiilden sonra gelen iki nesne 
oluyor. Burada bu isimler “your innate intelligence” 
ve “your efforts” tur. Bu durumu şöyle örnekleriz;
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I like reading…………watching videos in my 
free time. Bu boşluğa “rather than” gelirse anlamı; 
Boş zamanlarımda kitap okumayı video izlemeye 
tercih ederim, olur. “As well as” gelirse anlamı; 
Boş zamanlarımda kitap okumak kadar video 
izlemeyi de severim. Sınavlarda tabii seçeneklerde 
bunlardan yalnızca bir tanesi bulunur.

Cevap: D 

17. Kaderiniz seçtiğiniz iş, genetik yapınız, sağlığınız ve 
doğduğunuz yere göre değişebilir (yani bunlardan 
etkilenir- is affected). Bu durum genel geçer bir şey 
olduğu için onu anlatmak için kullanılan fiiller geniş 
zaman (V1) olur. Zaten bu birleşik cümlenin içindeki 
diğer fiiller (her zaman geçmiş zaman olan doğmak 
fiili hariç) geniş zamandır. Zaman uyumu ilkesine 
göre de doğru cevap B’dir.

Cevap: B 

18. Doğal felaketler, kazalar gibi şans eseri olan 
olaylar da refahınızı (prosperity) etkiler. Prosper, 
kelimesinin eş anlamlılar, rich, well-off ve affluent’tir. 
Diğer kelimeler sırasıyla hesap, istek, gereklilik ve 
program anlamına gelirler.

Cevap: C 

19. Piyasa ekonomilerinin belirsizliği yüzünden pek çok 
devlette, başarısız olan vatandaşlara yardım eden 
(that) bir sosyal güvenlik ağı vardır. İsimden sonra 
boşluk varsa seçeneklerde bu isme uygun olarak 
“who / which” veya bunların yerine “that”, ya da 
where / when, geliyordu. Sosyal güvenlik ağı, yer 
veya zaman bildirmediğine göre buradaki boşluğa 
gelecek sıfat cümlesi bağlacı “that” tir.

Cevap: D 

20. Sosyal güvenlik ağı kapsamında, zenginden alıp 
yoksula veren yardım programları ile diğer (other) 
destek programları vardır. Seçeneklerdeki “one 
another” ile “each other”, “birbirine” anlamına geldiği 
için eş anlamlıdır. İki doğru cevap olamayacağına 
göre bunlar en baştan elenir. “Another” bir diğeri 
anlamına gelir ve tek başına kullanılır. “Every 
other-ddiğer her biri”, tekil bir sözcüktür, o nedenle 
“programmes” gibi çoğul bir isimden önce gelemez. 
Geriye doğru sözcük “other” kalır.

Cevap: B


