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CLOZE TEST SORULARI

1. Resmin eksik parçasını bulma kuralına göre 
parçayı okuduğumuzda; ikinci cümlenin 1. ve ikinci 
kısımlarında İspanya’ya özgü bir takım kültürel 
etkinliklerden bahsedildiği görülmektedir. Dolayısı 
ile 1. kısımdakilere ilaveten ikinci kısımda tiyatro ve 
opera binalarından söz edilmektedir. Bu sorunun 
doğru yanıtı bu yüzden C seçeneğidir. 

Cevap: C 

2. Bu soruyu barındıran cümlede ise bu değerlerin 
İspanya’nın kültürel deneyimini paylaşmanın en 
iyi yolu olduğu anlatılmaktadır. Dolayısı ile doğru 
seçenek D dir.

Cevap: D 

3. Üçüncü cümle birleşik bir sebep-sonuç cümlesidir. 
İlk kısmının fiili eksiktir. Nesnesine baktığımızda 
ortaya “Pek çok aktivite gece yarısından sonra 
başlar.”, şeklinde bir cümle çıkar. Bu geniş zaman 
bir fiildir. Doğru yanıtı A” dır. 

Cevap: A 

4. Önceki sorudaki cümlenin sonuç bildiren kısmı, bu 
soruyu içeren ve bir fiil kullanmamızı gerektiren bir 
cümledir. “….bu yüzden iyi bir öğle uykusu çekmek, 
yaklaşmakta olan gece için hazırlık yapmanın iyi 
bir yoludur.” Doğru seçenek B dir. Ayrıca doğrudan 
seçeneklere bakıldığında “for” preposition’nını alan 
tek fiilin “prepare” olduğu da görülebilir.

Cevap: B 

5. Son cümle çevrildiğinde “Dahası, İspanya’nın 
sıradağları, ormanları ve geniş sahilleri, plajda 
güneşlenmeye alternatif olarak manzaralı turlar ve 
spor tatilleri için büyük imkânlar sağlamaktadır.”, 
cümlesi ortaya çıkmaktadır. Eksik kelime “olarak” ın 
karşılığı E seçeneğindeki “as” dir. 

Cevap: E 

6. Bu ilginç kitabın ilk yarısı mantığın (of) kuram ve 
uygulamasına bir giriş teşkil eder. “The + isim.....the 
+ isim” kalıbına göre iki ismin ortasına “of” gelir.

Cevap: A 
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7. Yazarlar Aristo’dan tutun da “seçenek kuramı” 
ve “kafa karıştıran mantığa kadar” (çeşitli) mantık 
modelllerinin tarihi bir ………..ni sunmaktadır., 
cümlesinde “Modellerinin tarihi bir nesini sunarlar? 
diye sorduğumuzda “değerlendirme”sini-overview” 
sözcüğü mantıklı bir cevap olur. Diğer sözcükler, 
alıntı, tartışma, iptal ve sonuçtur.

Cevap: D 

8. Burada da “Yazarlar mantık tartışmalarını 
oluşturmak ve analiz etmek için neyi gösterirler”, 
sorusunu sorarsak “prensiplerin nasıl kullanıldığı” 
–how to use, ifadesi kulak testini başarıyla geçer.

Cevap: E 

9. Burada iki cümlecikten oluşan birleşik bir cümle var. 
Hem bu soru hem de bundan sonraki, bu birleşik 
cümleden sorulmuş. 9. sorunun konusu olan yan 
cümleciğin bağlacı yok. 10. soruya konu olan ana 
cümlenin ise fiilinin zamanı belli değil. Bu durumda 
bu iki soruyu anlamdan çözmemiz zor. O zaman 
seçeneklerden başlayalım. Önce doğru bağlacı 
bulalım. C ve E eş anlamlı. A ve D eş anlamlı 
değil ama eş işlevli. Yani ikisi de zaman cümlesi 
bağlacıdır. Zaman cümleleri bir eylemin ne zaman 
yapıldığını anlatmak için kullanılırlar. Oysa burada 
ana cümle yerindeki “this section is generic” ifadesi, 
bir eylem veya iş değil, oluş bildiriyor. O nedenle 
“although” yapısal olarak tek başına doğru cevap 
adayı olarak kalıyor. 

Although’nun doğru cevap olduğunu virgülle 
ayrılmış bu birleşik cümlenin ilk kısmında tıptan, 
ikinci kısmında ise felsefeden söz edilmesinden de 
anlarız. Zıtlık bağlaçları iki farklı şeyden söz ederken 
kullanılır. Kitap tıpla ilgili örnekler veriyormuş ama 
bir bölümü genel kapsamlıymış, bu yüzden de 
felsefe bölümünde Felsefeye giriş dersinde (bile) 
kullanılabilirmiş. Bu ifade içinde bir ihtimalden söz 
ediliyor. Zıtlık-olasılık ilişkisi tekniğimize göre ikinci 
boşlukta ihtimal bildiren yardımcı fiillerden may, 
might / can / could / would kullanılabilir. İlk boşlukta 
bir zıtlık bağlacı alır. Buna göre de bu sorunun 
cevabı B seçeneğindeki “Although” oluyor.

Cevap: B 
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10. Yukarıdaki açıklamanın son cümlesine göre bu 
sorunun cevabı D veya E olabilir. E seçeneğindeki 
“may have V3” geçmişte bir ihtimalden söz etmek 
için kullanılır. Oysa yan cümlenin fiili “give” geniş 
zaman. Bu durumda “would” ile geniş zaman ihtimal 
bildiren D seçeneği doğru cevap olmaktadır.

Cevap: D 

11. Kendi iç problemleri olan bir ülke dış dünyada olan 
olaylar üzerinde pek bir etkiye sahip olamaz. (hardly). 
Cümleyi bu şekilde çeviremeyen arkadaşlar da bu 
soruyu kolayca yapabilirlerdi. Cümledeki “problems” 
ve “so great” ifadeleri boşluğa olumsuz bir sözcük 
geleceğini gösteriyor. E dışındaki sözcükler kısaca, 
kolayca, yaygın şekilde ve yoğun şekilde anlamına 
geliyor. Bunlar olumsuzluk çağrıştırmıyor. Oysa 
“hardly hemen hemen hiç anlamına geldiği için 
olumsuzdur.

Cevap: E 

12. Bu ülkeler iç huzursuzluk ve başarısızlıkları varken, 
nasıl olur da dış olaylarda bir rol oynayabilirler (play 
a part)? Diğer sözcükler sırasıyla tanımlamak, 
kullanmak, ileri sürmek ve ilerlemek demektir. 
Bunları “rol” kelimesi ile eşleyemeyiz. 

Cevap: C 

13. Bu girişimleri barışı sağlamak veya eskilerin 
deyimiyle barışı tesis etmek (establishment) için olsa 
bile işe yaramaz. Diğer sözcüklerin anlamı sırasıyla 
tolerans, anlaşma, ortaya çıkma ve temsil’dir.

Cevap: D 

14. Seçeneklerden ilk dört tanesi zıtlık bildiren sözcükler 
olduğu için eş anlamlı kabul edilip elenirse geriye 
doğru seçenek dahası-moreover tek başına 
kalır. Güney Afrika, Orta Doğu ve Uzak doğudaki 
sorunların yanında (moreover)

Cevap: E 

15. Bütün dünyada (throughout) zengin ve yoksul 
ülkeler arasında artan bir gerginlik var.

Cevap: C 
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16. Amerikan halkının karşı çıkmasına (opposition) 
rağmen yüz binden fazla Amerikan askerin hala 
Irakta kalıyor. Bir şeye veya kişiye karşı çıkma, ona 
karşı pozisyon almak demektir. Bu durumu en iyi C 
seçeneğindeki “opposition” sözcüğü anlatır.

Cevap: C 

17. Amerikan askerlerinin Irak’taki asıl (mainly) amacı 
ileride kendi yerlerine geçsinler diye Irak askerlerini 
eğitmek. Bir eğitimi programının amacı B, C ve 
E’deki gibi olumsuz ifadelerle anlatılmaz. Amaç, bir 
şeye nispeten de, yani “relatively” de yapılmaz. O 
nedenle D doğrudur.

Cevap: D 

18. Ancak güven ortamı tekrar bozulursa (deteriorate) 
müdahele için hazır bulunuyorlar. (Buradaki “should” 
kısaltılmış if cümlelerinden 1. Tip’i göstermektedir). 
Bu sorunun olduğu cümlenin ilk ilk kısmı “however” 
bağlacı ile başlamış ve olumlu bir bilgi içeriyor. O 
zaman virgülden sonraki kısmında olumsuz bir 
bilgi olmalı. İlk dört seçenekteki artmak, başlamak, 
genişletmek ve ortaya çıkmak fiilleri olumsuzluk 
çağrıştırmıyor. E’deki “deteriorate” fiilinin ön eki 
“de-” olumsuzluk bildirir. Destroy, decompose ve 
deconstruct=yıkmak, bozmak, deport=sınır dışı 
etmek, decline ve decrease=azalmak fiilleri buna 
güzel örneklerdir. O nedenle doğru sözcük odur.

Cevap: E 

19. Irak siyasi olarak hala problemli bir ülke, çünkü 
siyasi partiler bir yanda kavga içinde öte yanda da 
kabile liderleri kendi çıkarlarının peşinde (interested 
in). “Interest”, ilgi duymak fiili içeri doğru yapılan bir 
eylemdir. O nedenle “in-” ön ekiyle oluşturulmuştur. 
Aynı gerekçeyle de “in” ilgeci almaktadır.

Cevap: D 

20. Örneğin Anbar eyaletinde Şiiler ve iktidarı elinde 
tutmak isteye diğer kişiler (figures-WHO) arasındaki 
gerginlik sık sık şiddete dönüşüyor. İsim + who / 
which / where / when kuralına göre “figure” sözcüğü 
burada bir sayıyı değil de bir kişiyi kastettiği için 
“which” yerine “who” doğru bağlaç oluyor.

Cevap: B


