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Cloze Test

ANSWERS

1. Paragrafta deprem ve tayfun gibi doğal afetlerin 
doğal çevreye yaptığı etkilerden söz edilmektedir. 
İkinci cümlede anlatılmak istenen “Bunlar her 
zaman olduğu gibi şiddetlidir ama kısa süreli 
……. sahiptir” olduğuna göre, cümleyi paragrafın 
akışına göre anlamca doğru tamamlayacak 
sözcük D seçeneğindeki “effects” (etkiler) olur. 
Cümlenin bir bütün olarak anlamı “Bunlar her 
zaman olduğu gibi şiddetlidir ama kısa süreli 
etkiye sahiptir” olacaktır. Kelime sorularında bir 
sıfat sorgulanıyorsa, öncelikle boşluğun arkasında 
yer alan ismi niteleyecek uygun ismi seçenekler 
arasından aramak doğru olur. Böylelikle tüm 
cümlenin anlamı ve ayrıntılarıyla uğraşmamış 
olursunuz. Bu şekilde hareket etmek en azından 
birkaç seçeneği daha kolay elemenize yardımcı 
olur. Diğer seçenekler:

 A) product  : ürün, verim, semere

 B) condition  : durum, hal, koşul

 C) concern  : kaygı, endişe, ilgi

 E) explanation  : açıklama, tarif

Cevap D

2. Bu cümlede boş bırakılan yeri göz ardı ederek 

cümleye baktığımızda, cümlenin anlamı “İnsan 

etkileri ……… mercan sahaları genellikle birkaç 

yıl içinde toparlanırlar” olur. Cümleye seçenekler 

içinden anlamca doğru tamamlayacak ifade 

E seçeneğindeki “away from” (-den uzak) 

olacaktır. Cümlenin anlamı “İnsan etkilerinden 
uzak mercan sahaları genellikle birkaç yıl içinde 

toparlanırlar” olur. Doğru yanıt E seçeneğidir.

Cevap E
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3. Bu soru, bir önceki sorunun cümlesinin yan cümlesi 
durumundaki ifadenin bağlacını oluşturmaktadır. 
Temel cümle durumundaki birinci bölümün anlamı 
“İnsan etkilerinden uzak mercan sahaları genellikle 
birkaç yıl içinde toparlanırlar” idi. Boşluğa gelecek 
bağlaçtan sonraki yan cümleciğin anlamı ise “su 
ve alt tabakanın kalitesi yüksek kalır” olur. Bu 
iki ifadeyi anlamca doğru ilişkilendirecek bağlaç 
koşul belirten “if” bağlacı olacaktır. Cümlenin bir 
bütün olarak anlamı “Su ve alt tabakanın kalitesi 
yüksek kalırsa, insan etkilerinden uzak mercan 
sahaları genellikle birkaç yıl içinde toparlanırlar” 
olacaktır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Seçenekler 
içinden E seçeneğindeki “whether” bağlacının 
isim cümleciklerinin başında kullanıldığını, 
dolayısıyla bir fiilden sonra nesnel konumda 
gelmesi gerektiğini unutmayalım.

Cevap D

4. Soruda verilen cümlede “can help” ifadesinden 
sonra gelecek “maintain” fiilinin zamanı 
sorgulanmaktadır. Öncelikle “help” fiilinden sonra 
gelecek olan herhangi bir fiilin ya “V1” ya da “to + 
V1” durumunda gelmesi gerektiğini hatırlayalım. 
Bu açıklama ile B ve C seçeneklerini elemiş oluruz. 
D seçeneğindeki “to be maintained” ifadesi 
edilgen yapıdadır ve nesne almaması gerekir. 
Oysa fiilden sonra gelen “diversity” sözcüğü, 
“maintain” fiilinin nesnesini oluşturmaktadır. 
Fiilin nesnesi olduğuna göre, fiil edilgen yapıda 
olamaz ve bu nedenle D seçeneğini de elemiş 
oluruz. A seçeneğindeki “to have maintained” 
ifadesi, “can help” ifadesinden farklı bir zamana 
işaret etmektedir. Diğer bir deyişle, “to have 
maintained” ifadesindeki eylem “can help” 
ifadesinden daha önce vuku bulmuş demektir. 
Fakat yardım etmeye konu olacak fiil, yardım 
etmek fiilinden önce değil, ya eş zamanlı ya da 
daha sonra olacaktır. Bu nedenle A seçeneği 
anlam bakımından uygun olamaz. Doğru yanıt 
E seçeneğidir. Cümlenin anlamı “Aslında şiddetli 
doğal tesirler mercan kayalıkları üzerindeki 
çeşitliliğin korunmasına gerçekten yardımcı olur” 
olacaktır.

Cevap E
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5. Bu soruda da aynı cümlenin ikinci bölümündeki 

bir sözcük sorgulanmıştır. Bu soruyu doğru 

yanıtlamamıza, önceki soruyu doğru yanıtlamış 

olmamız da yardımcı olabilir. Öncelikle cümlenin 

ilk bölümünde anlatılmak istenen ifadeyi 

hatırlayalım: “Aslında şiddetli doğal tesirler mercan 

kayalıkları üzerindeki çeşitliliğin korunmasına 

gerçekten yardımcı olur.” İkinci bölümde “by” 
ile başlayan cümlede, önceki bölümde anlatılan 

olayın ne şekilde gerçekleştiği anlatılmaktadır. 

Bu bölümün anlamı “… baskın türleri geri iterek 

ve rekabet gücü daha zayıf türlerin kendilerini 

yeniden gerçekleştirmelerine imkan vererek …” 
olacaktır. Cümledeki “competitive” sözcüğüne 

bu anlamı vermek üzere boşluğa gelmesi gereken 

sözcük “less” olacaktır. Bu cümlede baskın türler 

ile rekabet gücü daha zayıf olan türler mukayese 

edilmektedir. Doğru yanıt D seçeneğidir. 

Cevap D

6. Paragrafta genel zamanın “past” olduğunu ilk 

cümledeki “was used” ifadesinden anlıyoruz. 

Bu durumda ikinci cümlede de herhangi bir 

farklı zaman boyutunu gerekli kılan bir durum 

olmadığından ve ilk cümledeki eylemle eş zamanlı 

bir olay söz konusu olduğundan, aynı zamanın 

kullanımı doğru olacaktır. Cümlenin öznesini 

oluşturan “it” zamiri, ilk cümledeki “emotional 
intelligence” ifadesinin yerine kullanılmıştır. 

Görüldüğü gibi bu iki cümlenin öznesi de aynıdır. 

Ayrıca ikinci cümlenin başındaki zaman zarfı “in 
1990” geçmişte belirgin bir zamanı gösterdiğinden 

ve cümlede başkaca bir geçmiş zamanlı eylemle 

karşılaştırma söz konusu olmadığından, başka bir 

“past” zaman türevinin kullanımına gerek yoktur. 

Boşluğa “simple past” çekimli “was introduced” 

ifadesi gelecektir. Doğru yanıt E seçeneğidir.

Cevap E
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7. Cümlede geçen “monitor …… and others’ 
feelings” ifadesine baktığımızda “and” 
bağlacından sonra “others’” (başkalarının) 
ifadesinin geldiğini görüyoruz. Cümlenin 
bu bölümünde anlatılmak istenilen ifadenin 
“kendisinin ve başkalarının duygularını 
izlemek” olduğundan, cümleye bu anlamı verecek 
olan “one’s own” olur ve A seçeneği doğru 
yanıt olur. Diğer seçeneklerin anlam bakımından 
uygun olmadığı açıktır. Diğer seçeneklerin anlamı 
şöyledir:

B) the self  : (kendi, kendisi) Bu ifade 
de “oneself” gibi isim 
halindedir ve aynı nedenden 
dolayı doğru yanıt olamaz.

C) one another’s : (birbirlerinin) Bu ifade anlam 
bakımından cümleyi doğru 
tamamlamamaktadır.

D) each other’s  : (birbirinin) Bu ifade ise 
“one another’s” ile benzer 
anlamsal ve yapısal özelliğe 
sahiptir. Bu nedenle doğru 
yanıt olamaz.

E) oneself : (kendisi) Bu ifade iyelik 
göstermez ve isim 
durumundadır. Oysa “and” 
her iki tarafında paralel 
yapıların kullanımı gereklidir.

Cevap A

8. Cümleyi daha yalın bir şekilde ifade edecek 
olursak, bu bölümde kısaca anlatılmak istenen 
şeyin “it was introduced to ……….. among 
them” olduğunu görebiliriz. Boşluktan sonra gelen 
“among” edatı ayırt edici bir özelliğe sahiptir ve 
fiile bağlı bir bağıl edat işlevi görmektedir. Bu 
bölümde anlatılmak istenen “… kendimizin ve 
başkalarının duyguları arasında ayrım yapmak 
üzere ortaya atılmıştır” olduğundan, boşluğa 
gelmesi gereken fiil “discriminate” (ayrım 
yapmak, fark etmek, fark görmek, fark gözetmek, 
ayrı tutmak) olacaktır. Diğer seçenekler (parantez 
içinde bağıl edat bilgisi verilmiştir):
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 A) identify  : (to / with) belirlemek, tanımak, 

tanıtmak, teşhis etmek

 B) discredit  : (--) itibardan düşürmek, 

kötülemek, güvenini sarsmak

 C) distribute : (to / among / between) dağıtmak, 

sevk etmek

 E) justify  : (--) doğrulamak, haklı çıkarmak, 

temize çıkarmak

Cevap D

9. Edat bilgisinin sorgulandığı bu soruda “develop” 

fiilinden sonra gelmesi gereken edatı bulmamız 

istenmiştir. Bu fiil bağıl edat almadığından, 

cümledeki anlama göre farklı edatlarla takip 

edilebilir. Bu bölümde anlatılmak istenen şey 

“the concept developed ….. a growing 
emphasis” (= Bu kavram giderek gelişen önemli 

bir noktadan ortaya çıkmıştır) olduğuna göre, 

cümleye bu anlamı verecek edat “out of = 
from (-den / -dan)” olacaktır. A seçeneğindeki 

“off” edatı, ardından geldiği fiilin anlamına 

olumsuz anlam katkısı yapar. Bu cümledeki fiil 

için uygun değildir. B seçeneğindeki “against” 
anlam olarak “-e karşı” anlamına gelir. Anlam 

bakımından bu cümleyi doğru tamamlamaktan 

yoksundur. C seçeneğindeki “without” edatının 

anlamı ise “-sız / -siz / -maksızın” olduğundan, 

bu edat da anlam bakımından uygun değildir. E 

seçeneğindeki “under” anlam olarak “altında, 
aşağısında” anlamına gelir ve cümleyi anlamca 

doğru bir şekilde tamamlamaz. Aşağıda 

yanlış seçeneklerde verilen edatlarla cümle 

tamamlandığında ortaya çıkan anlamsız durum 

gösterilmiştir:
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 A) off  : Bu edat ile cümlenin tamamlanması 

hiçbir mantıklı anlam 

içermemektedir.

 B) against  : Bu kavram giderek gelişen önemli 

bir noktaya karşı ortaya çıkmıştır.

 C) without : Bu kavram giderek gelişen önemli 

bir noktasız ortaya çıkmıştır.

 E) under : Bu kavram giderek gelişen önemli 

bir nokta altında ortaya çıkmıştır.

Cevap D

10. Bu soruda, cümlenin bu bölümündeki “…. of 
emotion and thought” ifadesinden önce gelen ve 

ifadeyi anlam bakımından doğru tamamlayacak 

isim türünden sözcüğü bulmamız gerekmektedir. 

Seçeneklerde verilen sözcüklerden bu ifadeyi 

anlamlı bir şekilde tamamlayacak olan sözcük 

C seçeneğindeki “interaction” (= etkileşim) 

olacaktır: “duygu ve düşüncenin etkileşimi” 
Diğer seçenekler:

 A) alternation  : birbirinin yerini tutma, 

münavebe, değişim

 B) participation  : katılım, iştirak

 D) obstruction  : engel, engelleme

 E) complication : zorluk, karışıklık, 

komplikasyon, engel

Cevap C


