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Cloze Test

ANSWERS

1. Bu bölümdeki soruları çözerken paragraf 

içerisindeki cümleleri basit cümle seviyesine 

indirgemek işimizi kolaylaştıracaktır. Bu soruyu 

çözmek için bu yaklaşımı uygularsak “But 

disease needs ………. as a process” cümleciği 

üstünde çalışmak işimizi kolaylaştırır. Bu cümle 

incelendiğinde “to-infinitive / gerund” bilgisi 

ölçülmektedir. Boşluktan önce kullanılan öznesi 

bir bu fiilden etkilenecek bir isim olan “need” 

fiilinden sonra “to be V3” ya da “Ving” kullanılır. 

Seçenekler içerisinde edilgen bir “to be V3” yapı 

olan “to be treated” ifadesi E seçeneğinde 

verildiğine göre bu seçenek doğru yanıttır.

Cevap E

2. Bu soruda ad soylu sözcük bilgisi ölçülmektedir. 

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “… genetik, 

çevresel ve hayat tarzı etmenlerinin etkileşimi 

yoluyla ...” olmalıdır. Cümleye bu anlamı verecek 

sözcük “interaction” (etkileşim) olmalıdır. 

Seçeneklerdeki diğer sözcükleri yukarıda verilen 

ifadede yerine koyacak olursak, anlamsal olarak 

uygun olmadığını görürüz. Bu nedenle doğru 

yanıt C seçeneğidir. Seçenekler;

A) availability  : (the quality of being at hand 
when needed) elde edilebilirlik

B) discovery  : (the act of discovering 
something) keşif

C) interaction  : (a mutual or reciprocal action, 
interacting) etkileşim

D) compatibility : (a feeling of sympathetic 
understanding) uyum

E) reliability  : (the trait of being dependable 
or reliable) güvenilirlik

Cevap C
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3. Doğru ilgeçlerin tespit edilmesinin istendiği 

bu cümlede de boşluğa ‘üstünde’ anlamında 

kullanılan “on” ilgeci kullanılmalıdır. Bu boşlukta 

“put” fiilinden sonra bağıl ilgeç olarak “on” 

ilgeci kullanılması uygun olur. Doğru yanıt E 

seçeneğidir.

Cevap E

4. Bu soruda fiil türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru 

kökünde verilen cümlenin anlamı “Hastalıkların 

çoğunun tek bir nedene bağlanamayacağını 

kabul eder” olmalıdır. Cümleye bu anlamı 

verecek sözcük “acknowledge” (kabul etmek) 

olmalıdır. Şimdi “Hastalıkların çoğunun tek 

bir nedene bağlanamayacağını ………….” 
cümlesindeki boşluğa gelecek doğru fiili bulmak 

için “ne yapar?” sorusunu soralım. Bu cümledeki 

altı çizili bölüme diğer seçeneklerdeki fiilleri 

koyacak olursak, anlamca uygun olmayacaklarını 

görürüz. Belki “reddetmek” fiili anlamca uygun 

gibi görülebilir. Ancak B seçeneğindeki “reject” ile 

E seçeneğindeki “deny” anlamca yakın anlamlı 

olduklarından, birbirlerini elemiş olurlar. Ayrıca 

anlamca paragrafın geneline de uygun değildir. 

Bu nedenle doğru yanıt D seçeneğidir.

 Seçenekler;

A) conduct : (to direct the course of, 
manage or control) idare 
etmek

B) reject  : (to turn down, to refuse to 
accept, deny, try to prevent) 
reddetmek

C) dispute  : (to argue about, to debate, to 
quarrel angrily) tartışmak

D) acknowledge  : (to admit the existence, reality 
or truth of) kabul etmek

E) deny  : (to declare untrue, to 
contradict) inkar etmek

Cevap D



www.pelikanyayinevi.com.tr

Cloze Test

PRACTICE TEST 2
ANSWERS

5. Bu soruda sıfat soylu sözcük bilgisi ölçülmektedir. 

Sıfat türünden bir sözcüğü tespit ederken bu 

sıfattan sonra kullanılan sözcüğe dikkat etmek 

gerekir. Bu soruda “cause” ismini seçenekler 

arasında anlamlı bir şekilde “single” (tek) sıfatı 

tamamlamaktadır. Bu nedenle doğru yanıt A 

seçeneğidir. 

 Seçenekler; 

A) single  : (only, not accompanied by 
others or another) tek

B) multiple  : (having or involving more than 
one part, entity, or individual) 
çok 

C) reliable  : (dependable, countable) güvenli, 
güvenilir

D) subsequent : (succeeding, following in time or 
order) takip eden

E) persistent  : (refusing to give up, persevering 
obstinately) ısrarcı, kalıcı

Cevap A

6. Bu soruda cümleye uygun sıfat türünden bir 

kelimeyi seçenekler arasından bulmamız 

etmemiz istenmiştir. Sıfat türünden bir sözcüğü 

tespit ederken bu sıfattan sonra kullanılan 

sözcüğe dikkat etmek gerekir. Diğer bir deyişle, 

öncelikle boşluktan sonra gelen ismin önüne 

geldiğinde bir anlam bütünlüğü oluşturacak uygun 

sıfatlar üzerinde durmak gerekir. Bu soruda 

“mountain” ismini seçenekler arasından anlamlı 

bir şekilde “spectacular” (görmeye değer) sıfatı 

tamamlamaktadır. Sıfat türü diğer sözcüklerin 

“mountain” (dağ) sözcüğünü anlamlı bir şekilde 

niteleyemeceği açıktır. Doğru yanıt A seçeneğidir. 
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 Seçenekler; 

 A) spectacular : (impressive) göz alıcı, görmeye 

değer

 B) excessive : (too much) aşırı, fazla

 C) rigid : (firm) esnemez, katı

 D) impulsive : (without forethought) zorlayıcı, 

itici

 E) redundant  : (more than is needed) fazlalık, 

gerekenden fazla, ihtiyaç fazlası

Cevap A

7. Bu soruda “infinitive / gerund” yapılarla ilgili bilgi 

düzeyi ölçülmektedir. Boşluktan önce kullanılan 

“help” fiilinden sonra ya “bare-infinitive” olarak 

adlandırılan “Vkök” ya da “to-infinitive” olarak 

adlandırılan “to-Vkök” kullanılır. Seçenekler 

içerisinde bir “to-infinitive” yapı olan “to spread” 

ifadesi B seçeneğinde verildiğine göre bu 

seçenek doğru yanıttır. E seçeneğindeki “to have 
spread” ifadesi bir “perfect infinitive” yapıdır 

ve önündeki fiilden daha önce gerçekleşmiş 

eylemleri ifade etmek için kullanılır. Ancak bu 

cümlede “spread” eylemi “help” eyleminden 

daha önce gerçekleşmemiştir.

Cevap B

8. Cümlede anlatılmak istenen “bazı daha fakir 

alanları da kapsayan” olduğuna göre, “kapsayan” 

anlamını verecek seçenek “including” olur. Doğru 

yanıt A’dır.

 A) including  : kapsayan

 B) according to  : -e göre

 C) despite  : -e rağmen

 D) as to  : -e gelince

 E) in case of  : … durumunda, … diye

Cevap A
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9. Bu bölümdeki soruları çözerken paragraf 

içerisindeki cümleleri basit cümle seviyesine 

indirgemek işimizi kolaylaştıracaktır. Bu soru 

işlevsel olarak incelendiğinde görülecektir ki, 

bizden boşluğun bırakıldığı cümlede olumlu iki 

özellik olan “climbing in the Atlas Mountains” 

(Atlas dağlarına tırmanma) ve “desert safaris” 
(çöl safarileri) ifadelerini birbirine bağlamak için 

kullanılacak bağlacı bulmamız istenmiştir. Böyle 

aynı yönde anlatımları devam ettirmek amacıyla 

kullandığımız bir yapı ile boş bırakılan kısmı 

tamamlamak için ilgeç olarak “as well as” (yanı 

sıra) sözcüğünü kullanabiliriz. Bu nedenle doğru 

yanıt E seçeneğidir.

 A) as for : -e gelince

 B) otherwise  : aksi takdirde, yoksa

 C) except for  : … dışında

 D) additionally  : ilaveten, ek olarak

 E) as well as  : yanı sıra

Cevap E

10. Bu soruda üzerinde çalışmamız gereken cümle; 

“The potential of desert safaris as well as of 

climbing in the Atlas Mountains, for example, 

has ……… begun to be exploited” ifadesidir. 

Görüldüğü gibi bu soruda “present perfect tense” 

kullanılmıştır. Bu zamanda olumlu cümlelerde 

“henüz” anlamında yardımcı fiil ile ana fiil 

arasında “just” ifadesi kullanılır. D seçeneğinde 

geçen bu sözcükten önce kullanılan “only” bir 

“intensifier” ifadedir ve anlamı güçlendirmek 

dışında bir işlevi yoktur. Bu nedenlerle doğru 

yanıt D seçeneğidir. Seçenekler;

 A) as yet  : şimdilik

 B) since  : -den beri

 C) scarcely ever  : hemen hemen hiç

 D) only just  : daha yeni, henüz

 E) neither  : iki şeyden hiçbiri

Cevap D


