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CLOZE TEST SORULARI

1. Bazı arkadaşlar bu bölüm sorularından çekinir. 
Ancak bunlar hem ilk 1bölüm sorularından farklı 
değilir, hem de olay hakkında bir önceki veya 
sonraki cümleden bilgi almak çözümü kolaylaştırır. 
Burada yıldız kayması olayından söz ediliyor. 
Hepimizin bildiği bir konu olduğu için işimiz kolay. İlk 
boşluğa “düşen yıldızlar” sözcüğünü niteleyebilecek 
bir kelime gerekiyor. “Bu düşen yıldızlar” ifadesi 
anlamlı olduğu için B seçeneğindeki “these” doğru 
sözcük oluyor.

Cevap: B 

2. Bu parlak ışıklar bildiğiniz gibi gökyüzünde aniden 
belirir ve kısa sürede kaybolurlar. 2. cümlenin 
sonunda bu kaybolmayı anlatan “disappear”a 
bakarak, onun olumsuz ön eki dis-’i çıkarırsak 
geriye A’daki “appear” kalır.

Cevap: A 

3. Bu cümlenin sonundaki “was” bize ana fiilin de V2 
olduğunu söyleyen en güzel ipucu. Kimse bu parlak 
cismin ne olduğunu uzun bir süre bilememiş.

Cevap: C 

4. Yine cümledeki fiilden yardım alıyoruz. Biz V2’yu 
seçeneklerdeki hangi kelimeyi görünce fazla 
düşünmeden işaretliyoruz, sorusuna her halde 
herkes “ago” derdi. Bütün kurallar çift yönlüdür. Yani, 
örneğin fiilden sonra boşluk varsa seçeneklerde 
“that” ararız, boşluk “that” ten önce ise seçeneklerde 
fiil ararız.

Cevap: A 

5. Yine cümledeki “are” ve “follow” fiillerine bakarak 
uygun zarfı bulabiliyoruz. Öncelikle B ve C eş 
anlamlı olduğu için elenir. “Already”, perfect tensle 
kullanılır. Almost, yaklaşık anlamına geldiği için 
fiilleri nitelemez. Geriye hala anlamındaki “still” tek 
anlamlı sözcük olarak kalıyor. Patladığında kuyruklu 
yıldızdan kopan meteorlar evrende hala onun 
yörüngesinde dönüyormuş.

Cevap: D 
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6. Burada kreşlerle ilgili bir paragraf var. Bu sorudaki 
“---- funded and poorly regulated,” ifadesinde 
“and” bağlacından sonra olumsuz bir kavram 
olan “poorly” var. And bağlacı birbirine benzer 
şeyleri bağladığından seçeneklerde bu “poorly” 
gibi olumsuz bir kavram arayalım. C ve E 
seçeneklerindeki sözcükler olumsuz çünkü biri 
un-, diğeri in- olumsuz ekiyle başlamış. Kreşlerin 
gereksiz yere fonlanması diye bir şey olmaz. Ancak 
yetersiz şekilde fonlanması söz konusu olabilir. Bu 
yüzden doğru seçenek E’dir.

Cevap: E 

7. Çocuklar bizim milli varlığımızdır. Ne kadar 
değerlidir, diye sorarsak her halde herkes en değerli 
diyecektir. Bunun için “most” doğrudur. Ama hocam 
hani onun başındaki “the” diyenler var gibi geldi 
bana. “Our” da “the gibi işlev görür.

Cevap: C 

8. Burada küçük çocuklu bir annenin işine çocuğu 1 
yaşına gelmeden önce dönmesi konusunda %50’lik 
bir ihtimal olduğu söyleniyor. İhtimaller gelecekte 
olabilecek şeylerdir. O nedenle fiilin “will” alması 
doğaldır. Bu B seçeneğinde var.

Cevap: B 

9. Aynı cümlede annenin çocuğundan söz edildiği için 
“her” doğrudur.

Cevap: A 

10. İsim + who / which / where / when kalıbına göre 
“mothers” ismini B seçeneğindeki “who” tamamlar. 
Buna göre tahmini olarak 9,5 milyon kreş veya 
anaokulu çocuğunun anneleri dışarıda çalışıyormuş.

Cevap: B 
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11. Daha önce de söylediğimiz gibi bu bölüm soruları 
buraya kadar olan sorulardan farklı değildir. Hatta 
aynı metinden oldukları için birbirine bakarak 
ta doğru cevap hakkında karar verebildiğimiz 
için onlardan daha da kolaydır. İlk cümlede 
paragrafın konusu hakkında bilgi olduğu için bunu 
iyi okumalıyız. Burada 19. yüzyılda insanların 
evlerinde su ısıtmak için neler yaptığı ele alınmış. 
İlk boşluktan önce bir virgül var. Virgülden sonra 
genellikle but, so veya which gelir kuralına göre 
boşluğa önce D seçeneğindeki “but” ı koyarak 
anlam testinden geçirelim. 2. cümlede “İnsanlar 
su ısıtmak için ateş yakarlardı, ancak önce odun 
kesmek veya kömür toplamak gerekiyordu, sonra 
da ateşi yanar tutmak lazımdı., deniyor. O zaman 
“but” buraya uyuyor.

Cevap: D 

12. Burada fiilin zamanı soruluyor. Bir önceki fiil V2 
olduğuna göre bu da öyle olmalı. Buna göre 
şehirlerde su ısıtma kazanları kullanılıyormuş. 
Kazanın ateşini söndürmeyi unuturlarsa kazan 
patlayabiliyormuş. 

Cevap: E 

13. Pek çok bölgede odun, kömür veya gaz hem 
pahalıymış hem de bulması zormuş. Bu cümlede 
de olumsuz bilgiler verildiğine göre, benzer şeyleri 
bağlayan “moreover-dahası” doğru bağlaç olur.

Cevap: A 

14. Kırsal bölgelerde su ısıtmak için pek çok köylü 
pratik bir yöntem bulmuşlar. Metal bir kazanı güneş 
ışınlarını daha çok emsin diye siyaha boyuyorlarmış. 
İlgeç sorularında boşluk V3’ten sonra ise “by” 
kullanılır, boşluk Ving’ten önce olduğunda da “by” 
kullanılır, demiştik. Buna göre B doğrudur.

Cevap: B 

15. Bu yöntemin eksik yönleri de varmış. Suyun 
ısınması yazın bile çok zaman alıyormuş ve güneş 
batar batmaz ısınmış olan su soğuyormuş. Güneş 
batarken aşağı doğru bir hareket yapar. Eylemin 
yönü kuralına göre “down” alan C seçeneğindeki 
deyim fiil doğrudur. Diğerlerinin anlamları sırasıyla, 
ayrılmak, dağılmak, uçak vs. havalanmak ve 
kaçmak, tır.

Cevap: C 
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16. Bu soruda Londra’dan söz ediliyor. MS 1. yüzyılda 
Romalılar tarafından ne yapılmış olabilir? Kurulmuş 
olabilir. O nedenle E seçeneğindeki “founded” doğru 
fiil. Burada ilginç bir sıfat cümlesi var. Aslı,”The 
capital, which was founded by the Romans in the 
1st century A.D. as an administrative centre and 
trading port, is now the main residence of the British 
monarchs, and the centre of government.”,olan bu 
sıfat cümlesi paragrafta devrik ve kısaltılmış olarak 
yer almış. V3’le başladığı için “past participle” ile 
yapılan cümlelere benziyor. Paragraflarda böyle 
cümlelere sıkça rastlıyoruz. O nedenle onları sıfat 
cümlesi okur gibi okumak gerekir.

Cevap: E 

17. Paragraftaki 17 ila 18 sayıları arasında, virgülle 
ayrılan ama birbirine benzeyen şeylerden söz 
edildiği için moreover’ın eş anlamlısı “in addition to” 
burada aynı nedenden dolayı doğru seçenek oluyor. 
Pek çok müze ve sanat galerisi yanında Londra pek 
çok başka cazibe merkezlerine sahipmiş.

Cevap: A 

18. Cazibe merkezleri çok çeşitli eğlenceleri ile (with) 
Londra’yı heyecan verici bir kent yapıyormuş.

Cevap: B 

19. Daha önce söylediğimiz gibi geçmiş bir olayın 
ne zaman olduğu belli olmadığında fiili “present 
perfect”, yani “have + V3” yapıyoruz. Yakın 
zamanda gerçekleşen kültürel gelişmeler kentin 
cazibe merkezlerinin çeşitliliğini arttırmış. Bu olayın 
ne zaman olduğu belli olmadığı için C’deki “have + 
V3” doğrudur.

Cevap: C 

20. Paragrafın sonunda İngiltere’de gezip görmeye 
değer başka kentlerin de olduğundan söz ediliyor 
ve örnek veriliyor. O zaman boşluktan sonra gelen 
“towns” ismini çekici anlamına gelen bir sıfat niteler. 
Bu D seçeneğindeki büyüleyici anlamına gelen 
“fascinating”tir.

Cevap: D


