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CLOZE TEST SORULARI

1. 100 yıl önce bilim adamları, bir kişinin yüzünü 
inceleyerek (by) onun zekâ düzeyi ve kişisel 
özelliklerinin değerlendirilebileceğini iddia 
ediyorlardı. İlgeç sorularında “by” ya V3’ten sonra 
ya da Ving’ten önce gelir.

Cevap: C 

2. Bugün bu uygulama gözden düşmüş olsa da (has 
been discredited), bilim adamları yüz ifadelerine 
bakarak kişinin sosyal ilişkileri konusunda ipuçları 
elde edilebileceğine inanıyorlar. B ve E soruyla 
zaman uyumuna sahip değildir. Zıtlık bağlaçlarında 
ise cümleler arasında zaman uyumu olması şart 
değildir. Bu durum özellikle geçmiş bir olayı şimdiki 
hali ile karşılaştırırken geçerlidir.

Cevap: A 

3. Tüm bu tartışmalar bir yana (after all), yüz, insanları 
birbirinden en fazla ayıran yerimizdir. 

Cevap: D 

4. (Yüz, bu nedenle ) Hem (both) bir kimlik göstergesi 
hem de iletişim aracı olarak kullanılır. 

Burada “......N.......N......” tekniğine göre de 
“both” kullanılmalıdır. Çünkü, burada “an identity 
marker” ve “a communication method” gibi iki öğe 
bulunmaktadır. 

Cevap: B 

5. İnsan beyni, bir kişinin ismi ve kişilik özellikleri 
arasında her zaman bir bağlantı kuramasa da yüzleri 
ve yüz ifadelerini tanımak için özellikle (particulary) 
programlanmıştır. Diğer seçenekler belirsiz, yavaş 
yavaş, dikkatsiz, gereksiz yere, anlamına gelir ve 
olumsuzluk çağrıştırır. Bu nedenle de buraya anlam 
olarak uygun değildir.

Cevap: A 

6. Ekonomi konusunun ilk kez eski Yunanda ortaya 
çıktığına (appear) inanılmaktadır. 

Cevap: D 

7. Bu inanışIN (of) sebebi, bu konudaki ilk yazıların 
Plato ve Aristo tarafından yazılmış olmasıdır. 
“Of” ilgeci çok sorulur, unutmayalım. Bu sınavda 
böylelikle iki kez sorulmuş oldu. “The isim…the isim” 
yapısının ortasına sıklıkla “of” geliyor unutmayalım. 
Burada ikinci “the” yerine “this” var.

Cevap: A 
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8. Ancak bu dönemde ekonomik sisteme dair herhangi 
bir veri bulunmamaktadır. Bilinen ilk ekonomik 
sistem, feodalizmin baskın sosyal sistem olduğu 
(when) Orta Çağ’da ortaya çıkmıştır. Virgülden 
sonra but, so veya which ya da bunların eş 
anlamlıları gelir, ilkesine göre “which” gibi bir ilgi 
zamiri olan “when” eksik kelime oluyor. “When” 
normalde zaman bağlacıdır. Ancak burada ilgi 
zamiri-relative pronoun görevinde.

Cevap: C 

9. Burada da az önceki kuralın tersi işe yaramaktadır. 
Yani isimden sonra nasıl ona uygun bir “who / 
which(that) / where / when gibi bağlaç geliyorsa, 
böyle bir bağlaçtan önce de ona uygun bir isim gelir. 

Büyük toprak sahibi aristokrat sınıfını, soylular 
(nobles) oluşuyordu.

Cevap: D 

10. Onların topraklarında çalışan köylüler ve işçiler 
bunu, lordlarının onları koruması karşılığında 
yapıyorlardı (in exchange for).

Cevap: A 

11. Nanoteknolojide bir malzeme üzerinde çalışanlar 
bunu yararlı bir şey yapmak düşüncesi (view) ile 
yaparlar. Sonucuyla (A ve B), görüşüyle ve hareketle 
yapmazlar.

Cevap: C 

12. Yeni makinaların geliştirilmesi nasıl bir etki 
yapmıştır sorusuna düşünceli, cömert, benzer, 
çok ve mantıklı etki yapmıştır sıfatlarından “çok-
immensely”sözcüğü en uygunu olurdu. 

“Impact” bu sınavlarda daha önce “profound” 
sıfatı ile soruldu. “Derin etki” burada “immense-
devasa, büyük” sıfat ile yapılmış. Yeni malzemelerin 
geliştirilmesi telekominikasyon alanında önemli 
etkiler yapmış.

Cevap: D 

13. Telekominikasyon teknolojisinin eski ve yeni durumu 
karşılaştırıldığı için E seçeneğindeki “initially” ile 
bu sorunun olduğu cümleden sonraki cümlenin 
başında bulunan “today” arasında bağlantı var. 
Diğer 4 sözcük normal koşullarda kendilerinden 
önceki cümle ile anlamsal bağı olan sözcüklerdir. 
Burada ise böyle bir bağ yok. Bu soru ile sonrakinin 
geçtiği iki cümle de olumlu olduğu için zaten zıtlık 
bildiren A ve B elenir.

Cevap: E 
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14. Fiber optik kablolar mesajları bugün taşıdığı için 
“carry” fiili V1 olmalıdır. “That” cümlelerinin fiili zaten 
genellikle V1 olur. 

Cevap: A 

15. Fiber optik kablo bakır kabloya göre çok daha (much 
/ far / a lot more) fazla bilgi taşıyabilir. “Çok daha” 
karşılaştırmasını benim önerdiğim gibi eski YDS 
testlerini çözenler çok iyi bilir. A ile B seçenekleri 
zaten azlık bildirir.

Cevap: C 

16. İngilizlerin 1915’te önce savaş gemileriyle, sonra 
da askeri birliklerle Çanakkale’yi geçme çabası, 
I. Dünya Savaşı’nın en etkileyici ve tartışmalı 
savaşlarından birini ne yapmış olabilir?, sorusuna 
seçeneklerdeki, sırasıyla niyetinde olmak, teslim 
olmak, yıkmak, teslim etmek ve oluşturmak 
anlamına gelen sözcüklerin sonuncusu ile cevap 
verebiliriz.

Cevap: E 

17. Müttefikler boğazları geçip köşeye sıkışmış olan 
RusyaYA yardıma gideceklermiş. Eylemin yönü 
kuralına göre boşluğa “to” ilgeci geliyor.

Cevap: B 

18. Deniz kuvvetlerindekiler karşı çıksa da Churcil 
savaş konusunda ısrar etmiş. Virgülden sonra “but” 
veya “which” gelir kuralına göre, bunları söylemek 
mümkündür. Burada “but”ın eş anlamlısı “though” 
doğru oluyor. 

Cevap: B 

19. Bu satırlarda savaşta kullanılan şeyler 
gruplandırılmış. Bunlar beraber kullanıldığı için 
ortalarındaki boşluğa “along with” gelmesi çok 
doğal.

Cevap: D 

20. Paragrafın son cümlesi 1982 tarihi ile bittiğine göre 
cümlenin eksik bırakılan fiili C seçeneğindeki “were 
studied” olacak.

Cevap: C


