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CLOZE TEST SORULARI

1. İspanyollarla ilgili genel bilgiler verilen bu paragrafın 
ikinci cümlesinin fiili de birinci cümlenin giriş cümlesi 
ile aynı zamanda olmalıdır. O nedenle B doğru 
seçenek olmaktadır.

Cevap: B 

2. İspanyolların tembel olduğuna dair bir niteleme var. 
Bu çok yaygın bir düşünce olduğu için Türkçede 
de kullanılan “typical-tipik” doğru sıfat oluyor. Diğer 
sıfatlar memnuniyetsiz, baskın, nahoş ve zorlayıcı 
anlamına gelmektedir.

Cevap: A 

3. İlgeç sorularında “The isim……isim” şeklinde bir 
söz dizimi olduğunda boşluğa genellikle “of” geliyor.

Cevap: C 

4. Virgülden sonraki boşluğa but, so, which veya eş 
anlamlıları gelir, kuralına göre hareket edeceğiz. B 
ve C eş anlamlıdır. Virgülden önceki isim bir zaman 
ismi olduğu için boşluğa “when” gelir.

Cevap: D 

5. “Enjoy oneself” insanın kendini eğlendirmesi 
anlamına gelir. Özne İspanyollar olduğu için E 
seçeneği doğru olmaktadır.

Cevap: E 
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6. Bu soruda boşluğun önüne veya arkasına bakılarak 
buraya gelebilecek sözcük hakkında bilgi edinmek 
zor gibi görünüyor. O zaman seçenekleri olabilirlik 
açısından değerlendirelim. Bir defa burada 5 değil 
3 seçenek var. Çünkü B ve C eş anlamlı. D’de 
olmaz, çünkü “its” zaten kendi başına belirleyici 
olduğunda boşluktan sonraki ilk sozcük “an” e 
gerek yok. Yani “its”ten “its beauty’, “its streets’, 
“its people” örneklerinde olduğu gibi sonra sahip 
olunan şeyin adı doğrudan gelir. Aynı şey “whose” 
için de geçerlidir. Bir kişiyi sahip olduğu bir şey ile 
tanımlarken, o şeyin adı “That’s the boy whose 
bike was stolen” örneğinde olduğu gibi “definite 
veya indefinite article”, yani a / an veya the almaz. 
Geriye “with” kalır. Bu ilgeç bir çeşit sıfat cümlesi 
gibidir. “The man with the black umbrella is my 
teacher.”, örneğinde olduğu gibi bir kişiyi taşıdığı 
veya sahip olduğu bir şeyle nitelerken kullanılır. 
Benzer bir örnek olarak, “İstanbul, with a population 
of 14 million, is the biggest city in Turkey.”, cümlesi 
verilebilir. Burada Sedir adası sahip olduğu büyüklük 
değerleriyle tanımlanıyor. Aslında paragrafın 
giriş cümlesi yalnızca sıfat cümlesi görevindeki 
“with” yapısıyla değil past participle yani V3 ile de 
kısaltılmış. Uzun hali şöyledir; 

Cleopatra’s Isle, which is now known as Sedir 
Adası, is a tiny site, which has (with) an overall 
length of only about three and a half kilometres, and 
which is situated in southwestern Asia Minor.

Cevap: A 

7. Burada bir zarf soruluyor. O zaman fiile nasıl sorusu 
soracağız. Cleopatra adaya çıkınca ona nasıl âşık 
olmuş olabilir? Bu kadar güzel bir şeye hemen 
âşık olunur. O nedenle D seçeneği doğrudur. Diğer 
zarflar dikkatli, daima, nadiren ve tekrarlayarak 
anlamlarına gelmektedir.

Cevap: D 

8. İngilizce öykü gibi metinler okumanın faydasını 
görebileceğimizi bir soru. Bu cümlede Sedir 
adasının yeni bir özelliğinden söz ediliyor. Yani ilave 
bir şey anlatılıyor. O zaman “moreover”, “besides”, 
“in addition to” anlamına gelen bir sözcük eksik 
olmalı. Bu sözcükler bu bölüm sorularında sıklıkla 
sorulur. Bu paragrafta ise onların eş anlamlısı “also” 
sorulmuş.

Cevap: E 
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9. Bir ilgeç sorusu. Burada kumların Mısır’dan 
Mark Anthony tarafından Cloepatra’nın zevki için 
getirildiği söyleniyor. Ancak İngilizce cümlede 
bu cümlenin kelimelerinden bir tanesi, yani “için” 
sözcüğünün karşılığı yok. Bu sözcük bildiğiniz gibi 
A’daki “for”dur.

Cevap: A 

10. Paragrafın son cümlesi “because” anlamındaki 
“for” bağlacı ile bağlanmış iki cümlecikten oluşan 
bir birleşik cümle. İlk cümleciğin fiili “is” ise ikinci 
cümleden çıkarılmış olan fiilin de “V1” olması 
gerekir. O nedenle B doğru olmaktadır.

Cevap: B 

11. “Cloze test” bölüm soruları her ne kadar bazı 
adaylara zor gelse de, ilk 15 sorudan farklı değildir. 
Hatta paragrafın konusunu biliyorsanız daha da 
kolaydır. Burada geçmişle şu an karşılaştırılıyor. 
“Bugün yetiştirilen domates, biber ve diğer tarımsal 
ürünler, 50 yıl önce yetiştirilenler kadar besin 
değerine sahip değildir”, deniyor. Buna göre “the 
same …..as” kalıbı hatırlanırsa bu soruda doğru 
seçenek A’dır.

Cevap: A 

12. Yine “recently” ye bakarak FIDORS anahtarı 
uygulanırsa doğru seçeneğin D olduğu 1-2 saniyede 
tereddütsüz anlaşılır. Son zamanlarda (yetiştirilen 
ürünlerde) protein ve vitamin düzeyleri yaklaşık 
%38 azalmıştır.

Cevap: D 

13. Bu durumun olası (likely) sebeplerinden biri, 
kullanılan tekniklerdir. Bitkilerin hızlı yetişmesini ve 
daha büyük olmasını sağlıyoruz ama daha iyi ürün 
yetiştiremiyoruz.

Cevap: B 
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14. Bağlaçtan önceki cümlede “iyi ürün yetiştiremiyoruz”, 
şeklinde olumsuz bir bilgi veriliyor. Ondan sonraki 
cümlede ise bir tavsiyede bulunuluyor. Bu tavsiye 
bu olumsuz durumdan dolayı yapılıyor. O nedenle 
bu yüzden anlamına gelen “therefore” eksik bağlaç 
oluyor.

Cevap: C 

15. Daha fazla meyve sebze yememizin sebebi ise 
yediğimiz ürünlerde az bulunan vitamin ve proteini 
takviye etmektir, tamamlamaktır. Eksik bir şeyi 
tamamlamak yukarı yönlü bir eylemdir. Örneğin suyu 
azalmış olan kettle’a su ilave ederseniz su seviyesi 
yükselir. O nedenle bu eylem, “make” fiiline yukarı 
yönlü eylemi anlatan “up” ve eksik tamamlamanın 
ne için yapıldığını anlatan “for” ekleyerek “make up 
for” deyim fiili ile anlatılır.

Cevap: B 

16. 1960 ve 1970’lerde yeşil devrim gerçekleştiğinde, 
çiftçiler zaten bu ürünlerin kullanılmasına yönelmeye 
başlamıştı, cümlesinde zaman bağlacı eksik olduğu 
için A seçeneği doğru oluyor. “Başlamıştı, fiili “had 
V3” çok sıklıklar after, before, when, by the time gibi 
bir zaman cümlesi ile beraber kullanılır. Şöyle ki;

After I had finished the report, I posted it.

Before I posted the report, I had gone through it.

When I arrived home, my parent had alread started 
the dinner.

By the time I arrived home, they had finished their 
diner.

O nedenle burada A veya E doğru olabilir. Fiil “was 
taking place” şimdiki zamanın hikâyesi olduğu 
için “after” ile kullanılamaz. Geriye doğru seçenek 
olarak sadece A kalır.

Cevap: A 
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17. Çiftçiler çoktan bu geleneksel ürünleri kullanmaya 
yönelmeye başlamışlardı. “Towards” bir ilgeçtir. 
Bundan sonra ancak bir isim gelebilir. Ving, yani 
gerund, yani isim-filler de isimdir. O nedenle E 
seçeneği doğru oluyor. Bu soruya benzer soru 
hemen hemen her sınavda soruluyor. 

Cevap: E 

18. Yerli çiftçiler İngiliz “Açlığa karşı Savaş” örgütü ile 
işbirliği içinde organik tarım yoluyla nasıl bir tarım 
ve kendine yeterlik için çalışıyorlar?”, diye bir soru 
sorarsak “tarım” sözcüğünü niteleyebilecek tek sıfat 
“sürdürülebilir (sustainable)” sıfatı olur.

Cevap: B 

19. Bir paragraftaki cümlelerin fiilleri, paragrafın 
herhangi bir yerinde başka bir zaman dilimine 
gönderme yapılmıyorsa, aynı zamanda çekilir. Yani 
ya hepsi past, ya da hepsi present olur. Burada 
cümlenin fiili o nedenle önceki ve bir sonraki ile 
uyumlu oluyor. Buna göre geçmiş zaman filler 
olan ilk dört seçenek elenir ve E doğru olur. Buna 
göre yeni projeler karışık ürün, gübreleme, tohum 
yetiştiriciliği ve diğer ucuz tarım tekniklerinin 
kullanımı için cesaret veriyormuş.

Cevap: E 

20. Pazarda satılan fazla ürünlerden gelen paraya eğitim 
ve sağlık bakımı için (for) ihtiyaç duyuluyormuş.

Cevap: A


