
www.pelikanyayinevi.com.tr

Cloze Test

ANSWERS

1. Paragrafın ilk cümlesinde “Dünya nüfusu korkunç 
bir hızla artmaya devam etmektedir” deniliyor. 
Sonraki cümlede ise “İleri teknoloji tarımın 
yükselişi ….. , yiyecek stokları yetersiz kalıyor” 
şeklinde eksik bir cümle karşımıza çıkıyor. Bu 
ikinci cümlede, ilk cümlede sözü edilen “nüfus 
artışı” sonucu, ikinci cümlede sözü geçen “ileri 
teknoloji tarımın yükselişi” ifadeleri ile, yiyecek 
stoklarının yetersizliği arasında bir anlam zıtlığı 
söz konusudur. Bu anlam zıtlığını sağlayarak 
cümleyi anlamlı bir şekilde tamamlayacak 
seçenek B “in spite of” (-e rağmen) olur: “İleri 
teknoloji tarımın yükselişine rağmen, yiyecek 
stokları yetersiz kalıyor.”

 Diğer seçenekler ve anlamları:

 A) Following : takiben, ardından

 B) In spite of : -e rağmen

 C) Owing to : -den dolayı, yüzünden

 D) In accordance with  : -e göre

 E) Contrary to : -e karşın, -nın aksine

Cevap B

2. Bu cümlede boş bırakılan yerden sonra bir 
“infinitive phrase” (to eat) geliyor. Boşlukta 
ise geçişli bir fiil olan “get” fiilinin nesnesini 
oluşturacak bir nesneye gereksinim vardır. 
Seçeneklere baktığımızda, sıfat türünden bir 
sözcük olan “satisfactory” ile zarf türünden 
bir sözcük olan “adequately” sözcükleri, 
nesne olamayacaklarından yanlış olurlar. D 
seçeneğindeki “so much” ile E seçeneğindeki 
“more” ifadeleri, peşinden isim gelmediği 
durumlarda ismin yerini tutan zamir (adıl) olarak 
kullanılabilirler. Bu nedenle bu iki seçenek 
yapısal olarak uygundur, fakat anlam bakımından 
cümleyi doğru tamamlamamaktadır. Aynı özelliğe 
sahip olan A seçeneğindeki “enough” sözcüğü 
de, ardından isim gelmeden ve ismin yerine 
zamir olarak kullanılabilir. Cümleyi anlamca 
doğru tamamlayacak seçenek A olur: “Son 
zamanlardaki bir rapora göre, şu anda yemek için 
düzenli olarak yeterli (yiyecek) bulamayan 800 
milyon insan vardır.”

Cevap A
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3. Bu cümlede, cümle başında gelen ve cümleyi 

niteleyen zarf türünden sözcük sorulmaktadır. 

Seçenekler içinden cümleyi anlamca doğru 

tamamlayacak zarf, B seçeneğindeki 

“admittedly” (kuşkusuz, herkesin de kabul 

ettiği gibi) sözcüğü olur: “Kuşkusuz, bu durum 

genellikle parasızlıktandır.” Diğer seçenekler:

 A) Sometimes  : bazen, kimi zaman

 C) Rightly : haklı olarak

 D) Hardly : neredeyse hiç, zoru zoruna

 E) Likely : muhtemel, olası

Cevap B

4. Cümlede boşluğa gelmesi gereken ifade, 

seçeneklerden de anlaşılacağı gibi, bir zaman 

kalıbı olduğuna göre, verilen cümlede zaman 

belirleyici ipucu olarak dikkatimizi çeken “by the 
year 2050” ifadesi, cümlenin zamanının “future” 

olduğuna işaret etmektedir. Bu durumda doğru 

yanıt C seçeneği olacaktır.

Cevap C
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5. Bu soruda, boşluktan hemen önce bütün 

öğeleriyle tam bir cümle yer almaktadır ve 

cümleden sonra gelen virgül, kendinden önce 

gelen cümlenin tamamını (cümledeki olayı) 

niteleyen tipik bir “non-defining relative clause” 

cümlesine işaret etmektedir. Bu doğrultuda doğru 

yanıt A seçeneği “which” olacaktır. Bu durumda 

cümlenin bir bütün olarak anlamı şöyle olur: 

“Fakat 2050 yılı itibariyle, beslenmesi gereken 

bugünkünden 3 milyar daha fazla bir rakam 

olan, 9 milyar boğaz olacaktır.” B seçeneğindeki 

“what” isim cümleciklerinden önce geleciğinden 

ve bu cümlede boşluktan sonra gelen yan cümle 

nesnel ya da öznel konumda olmadığından doğru 

olmaz. C seçeneğindeki “there” kullanılması 

durumunda, ortaya iki bağımsız cümle çıkacaktır 

ve arasında bir bağlaç kullanımını gerekli 

kılacaktır. Aynı durum D seçeneğindeki “it” için 

de geçerlidir. E seçeneğindeki “whose” ilgi zamiri 

olarak kullanıldığında, kendisinden sonra ait olan 

nesneyi belirten bir ismin ve kendinden önce de 

o nesnenin ait olduğu kişi adlarının gelmesini 

gerekli kılar.

Cevap A

6. Bu bölümdeki soruları çözerken paragraf 

içerisindeki cümleleri basit cümle seviyesine 

indirgemek işimizi kolaylaştıracaktır. Bu soruda 

sözcük bilgisi ölçülmektedir. Soru kökünde 

verilen cümlenin anlamı “Aksi halde, rüya gören 

bir kişi bağırma ile uyandırılamazdı” olmalıdır. 

Cümleye bu anlamı verecek sözcük “awaken” 

(uyandırmak) olmalıdır. Buna göre, doğru yanıt B 

seçeneğidir. 
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 Seçenekler:

 A) ensure : (to make sure, to make certain 

of) emin olmak 

 B) awaken : (to rise up from sleep) 

uyandırmak

 C) hear : (to perceive by the ear) duymak, 

işitmek

 D) embarrass : (to cause to feel self-conscious) 

utandırmak, mahçup etmek

 E) calm : (to soothe, solace) sakinleşmek, 

yatıştırmak

Cevap B

7. Edatlar kendi başlarına anlam taşımaz ancak 

diğer sözcüklerle kullanıldıklarında diğer 

sözcükler arasındaki ilişkiyi kurarlar. Bu 

soruda da diğer sözcükler arası anlam ilişkisini 

kuran edat bilgisi sorgulanmaktadır. Cümleye 

‘rüyaların yüzde 50’ye yakını’ anlamını iyelik 

(possessiveness) bildiren “of” edatı verir. Doğru 

yanıt D seçeneğidir.

Cevap D

8. Bu soruda “comparative” yapılardan önce 

kullanılan “intensifier” bir ifadeyi tespit etmemiz 

istenmiştir. “Comparative” yapılardan önce 

“intensifier” olarak “much, rather, a lot, far, 
somewhat, even, ….vb.” ifadeler kullanılır. Bu 

ifadelerden biri olan “much” C seçeneğinde 

verildiğinden bu seçenek doğru yanıttır.

Cevap C
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9. Bir ismi nitelemek için kullandığımız yapıya 

“adjective clause” deriz. Bu cümlede “a sleeper” 

ismini niteleyen bir “adjective clause” yapısına 

ihtiyaç vardır. Bu yapıdaki görevi özne olan 

isimleri nitelemek için “who, that, which” 

ilgi zamirlerinden biri kullanılır. Bu nedenle, 

seçenekler içerinde “sleeper” ismini doğru 

niteleyen “adjective clause” yapısı “who” 

olmalıdır. Bu soruyu doğru cevaplayabilmek için 

soru kökünde yer alan karmaşık cümleyi oluşturan 

basit cümleleri tahmin etmeli ve iki cümlenin nasıl 

birleştirildiğini bilmeliyiz. Bu karmaşık cümlenin iki 

temel cümlesi şöyledir:

 “Sounds occurring near a sleeper can be 

incorporated into the dream. The sleeper is 

already dreaming.”

 Bu iki cümleyi “adjective clause” yapısı ile 

birleştirmek için öncelikle iki cümlede de ortak ismi 

tespit ederiz. Daha sonra ana cümlede nitelenecek 

ismin “adjective clause” içindeki öğesel görevine 

göre uygun ilgi zamirini, nitelenecek isimden 

sonra yerleştirip ikinci cümleyi nitelenen ismi 

atarak yazarız. Bu durumda yukarıdaki cümle 

“Sounds occurring near a sleeper who is already 

dreaming can be incorporated into the dream” 

şeklini alacaktır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

 Ek Gramer Açıklaması:

 İçinde aynı ismi içeren iki basit cümleyi 

birleştirerek tek bir cümle haline getirmek için 

“adjective clause” yapısını kullanırız. Bu yapıda 

kullanılan ilgi zamirleri aşağıdadır.

 who, whom, which, that, when, where, whose, 
why

 Bu bağlaçlar arasında seçimi nitelenen ismin 

“adjective clause” içindeki rolüne bağlı olarak 

yaparız.

 ➡ Nitelenen ismin öğesel olarak görevi 

“adjective clause” içerisinde özne ise “who, 

which, that” ilgi zamirinden birini;
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 ➡ Nitelenen ismin öğesel olarak görevi 

nesne ise “whom, which, prep.+whom, 

prep.+which” ilgi zamirinden birini;

 ➡ Nitelenen ismin öğesel olarak görevi iyelik 

ise “whose, noun+of+which” ilgi zamirinden 

birini;

 ➡ Nitelenen ismin öğesel olarak görevi yer 

zarfı ise “where, prep+ which” ilgi zamirinden 

birini;

 ➡ Nitelenen ismin öğesel olarak görevi zaman 

zarfı ise “when, prep.+which” ilgi zamirinden 

birini;

 ➡ Nitelenen ismin öğesel olarak görevi neden 

ya da açıklama içeren bir isim ise “why” ilgi 

zamirini kullanırız.

Cevap A

10. Bu soruda “reflexive pronouns” sorgulanmaktadır. 

O halde soru kökünde tekil ya da çoğul isim 

türünden bir sözcük aramamız gerekecektir. Soru 

kökünde yer alan “sounds” adı yerine “reflexive 

pronoun” olarak “themselves” kullanılır. Doğru 

yanıt B seçeneğidir.

Cevap B


