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CLOZE TEST SORULARI

1. Burada atık suların çeşitli amaçlarla kullanımın dan 
söz eden bir paragraf var. İkinci cümlede atık suyun 
en yaygın kullanıldığı yerlerden örnekler verilmiş. 
Bunlar ARASINDA-among olan 3-4 işlemin adı 
sayılmış.

Cevap: E 

2. Bu cümlenin içinde bulunan “can” zıtlık bağlaçları 
ve koşul bağlaçlarıyla sıkça kullanılır. İki cümle de 
olumlu olduğu için zıtlık bağlaçları elenir. “as long 
as” koşul bildirdiği için doğrudur. “As if” kadrolu 
yanlıştır. Bağlaçtan sonra ..to ensure.. sözcüğü ile 
zaten amaç bildirildiği için “so that” amaç bağlacı 
fazla olur.

Cevap: B 

3. Yeniden kullanılacak suya / suyla ne yapanlar 
hastalığa yakalanabilir?, diye sorarsak bu suyla 
temas edenler, ona açıkça maruz kalanlar, diye 
cevap alırız. Bunun için “exposed to” fiili doğru 
cevap olmaktadır. Sırasıyla karşı çıkmak, adamak, 
mahkûm etmek ve yetki vermek, anlamına 
gelmektedir.

Cevap: A 

4. Burada yine de atık suya bağlı sağlık sorunlarına 
rastlanmadı, deniyor. Sebep bağlaçları bu 
sınavlarda genellikle olumsuz bir şeyin sebebi 
anlatmak için kullanılıyor. O nedenle “due to” doğru 
cevap olmaktadır. 

Cevap: E 

5. “Following decades” zaman belirtecine bakılırsa 
bu cümlenin fiili C’deki gelecek zaman. Burada 
“Kullanılmış suya olan ihtiyaç artıyor. Hiç kuşkusuz 
ileride yeni projeler hayata geçirilecektir.”, deniyor.

Cevap: C 

6. Bu bölüm sorularını paragrafları çevirerek yapalım. 
Bill Clinton, beyaz Amerikalıları psikolojik olarak 
etkileyip siyah Amerikalılara karşı duydukları ön 
yargıları ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Bugün pek 
çok beyaz için (for) 

Cevap: E 

7. Hala (still) yanıtlanmayı bekleyen bir soru var;

Cevap: B 
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8. Siyahlar gerçekten beyazlarla eşit hatta (even) 
toplumun gereksinim duyduğu çok önemli ve zor 
görevleri yerine getirmede onlardan daha üstün 
olabilirler mi?

Cevap: C 

9. George W. Bush Collin Powell’i devlet bakanı olarak 
atadığında (appointed) bu sürece katkıda bulundu.

Cevap: D 

10. Clinton’nun siyahlara görev vermesi, onlarla 
yakın arkadaşlık kurması (siyah-beyaz eşitliği 
konusundaki) eğilimin (tendency), Amerikan 
toplumunda köklenmesini sağladı.

Cevap: A 

11. Parçada genel olarak Bergama kütüphanesi ile 
İskenderiye kütüphanesi arasındaki rekabetin nasıl 
ortaya çıktığı ve nasıl sonuçlandığı anlatılmaktadır. 
II. Eumenes’in Bergaması çoğunlukla (most of all) 
kütüphanesi ile bilinir. B yanlıştır çünkü iki isimle 
kullanılır. D yanlıştır, çünkü sıfatla kullanılır. E 
yanlıştır çünkü devamında tam cümle olur.

Cevap: C 

12. 200.000 kitabı olan bu kütüphane Bergama’nın 
sosyal ve kültürel statüsünün sembolüydü. Mısır’ın 
İskenderiye kütüphanesi ile yarış halindeydi. 
Mısırlılar, Bergama kütüphanesi oradaki bilim 
adamlarını kendine çeker (would attract) diye 
Bergama’ya papirüs vermeyi kestiler. Bir şeyin 
olmasından korktuğumuz için ve korkma geçmişte 
olduğu için “geçmişte gelecek” anlatan “would” 
doğru oluyor.

Cevap: B 

13. Rekabeti seven Eumenes bilim adamlarını çalışıp 
kendilerine yeni bir kâğıt yapmaları için talimat 
verdi. Onlarda parşömen kağıdını buldular (come 
up with). Bir şey bulma bir açıdan yukarı doğru bir 
harekettir. O nedenle “up’lı deyim-fiil doğru oluyor.

Cevap: A 

14. Sonunda (In the end), son gülen iyi güldü.

Cevap: B 
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15. İskenderiye’deki kütüphane yanınca (when) Mark 
Anthony Bergama Kütüphanesi’ni yağmalattı ve 
kitapları sevgilisi Cleopatra’ya verdi. A ve D eş 
anlamlı. In case’den sonra olumsuz beklenti bildiren 
bir ifade olur. Ancak hiç kimse bir kütüphanenin 
yanmasını istemez. Until, kütüphane yanana kadar, 
anlamı vereceğinden anlam olarak uygun değildir.

Cevap: E 

16. Güney Afrika’daki ırk ayrımcılığının demokratik 
yollarla ortadan kaldırılmasında yaklaşık 15 yıl 
geçmişken, ülke şimdi de artan bir ekonomik 
ayrımcılık neleri ile karşı karşıya kalır, diye sorarsak 
eleştirileri (criticism) ile cevabı alırız.

Cevap: D 

17. Bu ayrımcılık Güney Afrikalıları 1994’ten önce 
uğradıkları ayrımcılık kadar sıkıntıya sokmasa bile 
onları, ondan aşağı kalır yanı olmayan koşullarla 
baş başa bırakmakta (is leaving). Burada 1994 
öncesi ayrımcılığı ile şimdiki karşılaştırıldığı için fiil 
şimdiki zaman oluyor.

Cevap: A 

18. Burada olduğu gibi cümle başında görüş, istatistik, 
araştırma veya kişi adı varsa devamında “according 
to” olur. Güney Afrika Hükümeti istatistiklerine göre 
(according to), son 15 yılda ortalama bir siyah aile 
%15 yoksullaşırken, 

Cevap: B 

19. Beyazların durumunda yaklaşık olarak (by) %19 
düzelme var. Sayısal bilgilerden önce yaklaşık veya 
kadar anlamına gelen “by” kullanılır.

Cevap: E 

20. Bu sorunun çözümünde yine sayılardan önce 
boşluk varsa buraya “yaklaşık olarak” anlamına 
gelen bir sözcük gelir kuralı kullanılıyor. Doğru 
sözcük bu nedenle “nearly” dir. Soruya göre Güney 
Afrika’da bu son dönemde yaklaşık olarak iki milyon 
siyah işini kaybetmiş.

Cevap: D


