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CLOZE TEST SORULARI

1. İlk iki soruyu barındıran bu birleşik cümlenin fiillerinin 
ilki V2, bizden ikincisinin bulmamız isteniyor. 
İkinci boşluktan sonra fiil had + V3 olduğuna göre 
ikinciye de V2 gelecek. Bu durumda ilk boşluğun 
bağlacının zaman bağlacı olduğunu ve anlamca 
en uygun zaman bağlacının ise “when” olduğunu 
söyleyebiliriz. 

İlk cümlede Çin’in Dünya Ticaret Örgütüne üye 
olduktan sonra zenginleşmeye başladığı söyleniyor. 
Bu olumlu bir şey olduğu için ilk sorunun C 
seçeneğindeki Unless elenir. Çünkü unless, yapı 
veya anlam olarak olumsuz bir cümle ile kullanılır. 
Başındaki “un” olumsuzluk eki bunu anlatmaktadır. D 
seçeneğindeki “as if” fiilden sonra gelir ve genellikle 
seçenekleri beşe tamamlamak için kullanılır.

Cevap: B 

2. Az önce de söylediğimiz gibi ikinci boşluktan sonra 
fiil had + V3 olduğuna göre ikinciye de V2 gelecek. 

Cevap: B 

3. Çin şimdi dünyanın en büyük ekonomilerinden 
biriymiş. Süperlatif sıfatların olduğu cümlelerde sık 
sık “one of the” ifadesi görülür. O nedenle doğru 
seçenek A’dır.

Cevap: A 

4. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline 
gelmekte olan Çin, Amerika’nın nasıl bir ortağı 
olabilir?, diye sorduğumuzda alacağımız cevap 
seçeneklerdeki önemli anlamına gelen “significant” 
sözcüğü olur.

Cevap: B 

5. İlgeç-preposition sorularını çözerken cümlede “The 
/ a / an + isim…..isim” şeklinde bir isim tamlaması 
olduğunda seçeneklerde “of” arıyorduk. Bu cümlede 
böyle bir yapı var; A significant trading partner”- 
önemli bir ticaret ortağı. O nedenle doğru seçenek 
C olmaktadır.

Cevap: C 
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6. Bu parçanın konusu “Hoşça kalın” adlı bir kitap. 
Bu kitabın yazarı Koreli iki kız kardeş. Amerika’ya 
göç etmek zorunda kaldıkları için büyüdükleri yere 
Allaha ısmarladık demekte zorluk çekiyorlar. Bu 
cümlenin fiilinin hangi tens olacağına dair güzel 
bir bilgi var; who / which sıfat cümlelerinin fiilleri 
genellikle V1 olur, çünkü bu cümleler varlıkların 
genel özelliklerinden söz etmek için kullanılır. 
Seçeneklerde present tense (V1) bir fiil yok ama 
buna yakın fiil olan olan present continuous tens-
şimdiki zaman bir fiil var, çünkü kızlar öyküde, 
çekmekte oldukları sıkıntıları anlatıyorlar. 

Cevap: E 

7. Bu soruda genellikle cümle tamamlama sorularında 
yararlı olan bir yapı olan “isim + who / which / where 
/ when” kalıbı işe yarıyor. Buradaki boşluktan önce 
kız kardeşlerin büyüdüğü çevrenin yani bir yerin 
ismi olduğuna göre boşluğa konacak “where” uygun 
olur. Ancak seçeneklerde bunun eş anlamlısı olan 
“in which” var.

Cevap B seçeneği.  D’de de benzer bir sözcük var 
ama bir yerde (in) büyünür, bir yerden (from) değil.

Cevap: B 

8. Kızların ailesi Amerika’ya kuşkusuz daha iyi bir 
yaşam sürmek için göç etmeye karar vermiş. Buna 
göre C veya D doğru olabilir. Burada “better” sıfatı 
“life-yaşam” ismini nitelediği için başına “a” alması 
gerekmektedir.

Cevap: D 

9. Kızlar evlerinden ayrılmak ve yeni bir yaşama 
başlamak konusunda isteksizler. “Unwilling” ile eş 
anlamlı olan “reluctant” o nedenle doğru sıfat oluyor. 
Diğer sıfatlar huzurlu, istekli, eğilimli ve ve kararlı 
anlamına geliyor. Bunların tümünün birden yanlış 
olması hepsinin de olumlu birer sıfat olmalarından 
kaynaklanıyor.

Cevap: C 

10. Kitap mükemmel bir kültürlerarası öykü içeriyor. 
Dünyanın nasıl bir küreselleşme sürecinden geçtiğini 
sorarsak gittikçe artan, genişleyen anlamına gelen 
“increasingly” belirtecinin doğru cevap olduğunu 
anlarız. İhtimal dışı anlamına gelen D ve E elenir. 
B, ilgisizce ve C’de katlanarak anlamlarına geldikleri 
için buraya uygun düşmezler.

Cevap: A 
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11. Bu bölüm soruları bazı adaylara zor gelmektedir. 
Ancak bu soruların buraya kadar olan sorulardan 
farkı yoktur. Aksine bu bölüm sorularının çözümünü 
kolaylaştıran bir durum vardır. 5 soru da aynı 
konudan olduğu için cümleler arasında anlam bağı 
kurulmasını kolaylaştırır. Bu paragrafta Roma’da 
MS 72 yılında İmparator Vespasian tarafından 
gladyatör ve vahşi hayvan dövüşleri için yaptırılan 
Colosseum’dan söz edilmektedir. Boşluktan önceki 
cümlede gladyatör ve vahşi hayvan dövüşlerinden 
söz ediliyor. O nedenle bu sözcüklerle C 
seçeneğindeki  “these” arasında This / These / Such 
+ (isim) ilişkisi var.

Cevap: C 

12. Colloseum 80 girişliymiş. Bu 80 girişi ile (with) 55.000 
kişinin arenaya kolayca giriş çıkışı sağlanıyormuş.

Cevap: A 

13. Konu arena olunca 55.000 sayısı neyi niteler? 
Tabii ki de seyirci sayısını. Bu isim D’de bulunuyor; 
spectators. Diğer sözcükler kalabalıklar, 
yerleşimciler, istilacılar ve nüfus anlamına gelir.

Cevap: D 

14. 19. yüzyıldaki kazılar arenanın altına bir oda 
şebekesini ne yapmış olabilir?, diye sorsak 
herhalde herkes “Açığa çıkarmıştır.”, derdi. Bunun 
hangi kelime olduğunu bilediğimiz varsayalım. Bazı 
kelimelerin ön ekleri kelimenin anlamı hakkında, 
onun ne yönde yapılan bir eylem olduğuna dair 
bilgi verir. Burada açığa çıkmak eylemi dışarı doğru 
yapılan bir eylem olduğu için E seçeneğindeki 
expose’un “ex” ön eki bunu anlatıyor. Exclude-
hariç tutmak, exit-çıkış, explain-açıklamak, exhale-
soluk vermek, fiilleri bunun tipik örnekleridir. Diğer 
kelimeler sırasıyla, desteklemek, rahatsız etmek, 
karşılaştırmak ve iddia etmektir.

Cevap: E 

15. Arenanın altındaki odalarda hayvanlar piste 
salınıyordu. Bu 2000 yıl önce yapılan bir eylem 
olduğu için fiilin geçmiş zaman olması gerekir. A ve 
B zaten yanlış, çünkü which cümlesinin öznesinden 
sonra normal bir fiil gelir. C ve E’de “past tens” 
olmadığı için geriye D kalır.

Cevap: D 
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16. Bu paragrafın konusu iklim değişikliği. Bu konuda 
önde gelen bilim adamları arasında, önemli 
bir küresel bir ısınma sorunu ile karşı karşıya 
olduğumuz konusunda ne olabilir? Fikir birliği 
olabilir. Bu durumu herkes biliyor, çünkü. O nedenle 
C seçeneği doğru. Diğer kelimeler, koşul, izin, red 
ve niyet anlamına gelmektedir.

Cevap: C 

17. Bilim adamları ne konusunda hem fikirler? Küresel 
ısınma sorunu ile yüz yüze olduğumuz konusunda. 
O zaman B doğrudur. Burada eylemin yönü kuralı 
da işe yarar. Birlikte yapılan eylemler, özellikle co-
ön ekiyle başlayan fiiller “with” alır.

Cevap: B 

18. Son yüz yılda-over the last century ifadesi FIDORS 
anahtarının “O” sudur. Yani fiil “have V3”tür. Buna 
göre doğru cevap A.

Cevap: A 

19. “Attribute someting to someting- bir şeyin sebebini 
bir şeye bağlamak, bir şeyi bir şeyin nedeni olarak 
göstermek anlamına gelir. 0.8 derecelik sıcaklık 
artışının ne kadarı karbondioksit emisyonlarındaki 
artışa bağlanabilir, diye sorsak artış sayılamayan bir 
isim olduğu için çoğunu-much sözcüğü anlamlı bir 
cevapta yer alması gereken sözcük olur. “Most of”, 
ta anlam açısından doğru olabilirdi ama başındaki 
“the” ile gramer açısından doğru olmuyor.

Cevap: B 

20. Bu boşluktan önceki ve sonraki cümlelerin ikisi 
de olumlu. O nedenle zıtlık bağlacı “though” ile 
“if not” anlamındaki “unless” doğru olmaz. “As if” 
zaten %90 oranında yanlış seçenek. Seçenekleri 
beşe tamamlama malzemesi olarak kullanılıyor. 
Genelde “look” veya “seem” gibi bir fiille beraber 
kullanılır. Geriye “because” ve “when” kalıyor. Diğer 
zaman cümleleri gibi when’den sonraki fiil ya V1 
ya da V2 oluyor. Çok nadiren “have veya had + 
V3” olur. Ayrıca aynı cümlenin içinde zaten “after” 
zaman cümlesi de var. O nedenle de when’e ihtiyaç 
olmadığı için onu da eleyelim. Geriye “because” 
kalıyor. Cümleyi onunla beraber okuyalım. Burada 
“Karbon-dioksit emisyonları küresel ısınmanın 
önemli bir kısmını yapıyor,, çünkü küresel ısınma 
biz fosil yakıtları yakmaya başladığımızdan sonra 
ortaya çıktı.”, şeklinde çok anlamlı bir cümle çıkıyor.

Cevap: C


