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Cloze Test

ANSWERS

1. Bu soruyu paragraftan bağımsız olarak çözmek 

mümkündür. Çünkü bu anlam sorgulamayı 

gerektiren bir soru değildir. Sadece geçtiği 

cümledeki bir dilbilgisi yapısına odaklanmak 

yeterli olacaktır. Yalnızca sorunun sorulduğu 

cümle incelendiğinde, iki şey arasında kıyas 

yapılırken “more” ifadesinden sonra mutlaka 

“than” yapısına ihtiyaç olacağı açıkça görülür. Bu 

cümlede iki comparative yapı iç içe kullanılmıştır, 

ancak “as … as” yapısı kendi içinde bütünlük 

sağlamış, “more” ifadesinin diğer parçası olan 

“than” eksik kalmıştır. Bu nedenle doğru cevap 

A seçeneğidir.

Cevap A

2. Bu soruda bir gramer kalıbı sorgulanmaktadır: “It 
…… not until …… that …..” Bu gramer kalıbı 

geçmiş zamanda kullanıldığında, değişmez bir 

şekilde “… was not…” ile birlikte kullanılır. Doğru 

yanıt C seçeneğidir. 

Cevap C

3. Kelime sorularını çözerken bağlamsal ve işlevsel 

ipuçlarından yararlanmak gerekir. Bağlamsal 

ipucu olarak “chains, inmates” kelimeleri ve 

cümlenin anlamı kullanılabilir. Bu soruda cümleye 

“… Pinel mahkumları sınırlayan zincirleri kaldırdı” 

anlamını veren sözcük “restrained” olmalıdır. 

 Diğer seçenekler ve anlamları:

 A) compel : zorlamak, itmek

 B) restrain : kısıtlamak (zincirler, mahkumlar)

 C) overload : aşırı yük yüklemek

 D) withdraw : çekmek, çekilmek, geri çekilmek

 E) sustain : askıya almak

Cevap B

PRACTICE TEST 5



www.pelikanyayinevi.com.tr

Cloze Test

PRACTICE TEST 5
ANSWERS

4. Bağıl edatın tespit edilmesi istenen bu soruda 

“amazement” isminden önce “to” edatı 

kullanılır. Şaşırma, hayret gibi duyguları ifade 

etmek üzere kullanılan kalıp ifadelerde “to” edatı 

kullanılır. Örneğin: “to the surprise of … , to the 

amazement of … , to the astonishment of… , to 

the bewilderment of … etc.)

Cevap A

5. Geçmişte gerçekleşmiş bir eylemden önce 

gerçekleşen eylemler için “past perfect tense” 

kullanırız. Bu soruda “… yıllarca deli olarak 

düşünülmüş / kabul edilmiş” (had been 

considered) insanlar bakım evini terk edecek 

kadar iyileştiler (improved)” ifadesi için boşluğa 

“had been considered” ifadesi gelmelidir.

Cevap D

6. Bu sorunun çözümünde bağlamsal ipuçları 

kullanılabilir. Seçeneklerde fiil türü sözcükler 

olan “phrasal verb” türü sözcükler görüyoruz. 

Cümleye, “… ölüm kalım meseleleri ile 
ilgilenmek zorunda kalan …” anlamını “deal 
with” (ilgilenmek, çözmek) sözcüğü verir. Aslında 

boşluktan sonra gelen nesne konumundaki “life-
and-death matters” (ölüm kalım meseleleri) 

ifadesi ile anlam bütünlüğü oluşturacak fiili 

seçenekler aramak ve anlamca uygun olanlar 

üzerinde odaklanmak, bazı seçenekleri elemeyi 

kolaylaştırabilir.
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 Seçeneklere göre değerlendirme:

 A) come apart + life-and-death matters

  ölüm kalım meseleleri + kopmak, dağılmak

 B) use up + life-and-death matters

  ölüm kalım meseleleri + tüketmek, harcamak

 C) show off + life-and-death matters

  ölüm kalım meseleleri + gösteriş yapmak

 D) turn down + life-and-death matters

  ölüm kalım meseleleri + reddetmek

 E) deal with + life-and-death matters

  ölüm kalım meseleleri + ilgilenmek

Cevap E

7. Sayılabilen bir isim olan “patient” kelimesinden 

önce tanıtıcı (determiner) olarak her biri 

anlamında “each” sözcüğü kullanılmalıdır. 

Seçenekler içerisinde yapısal olarak yalnızca 

“another” kelimesi sayılabilen ve tekil olarak 

kullanılan bir isimden önce kullanılabilir. Ancak 

cümle incelendiğinde “bir diğer” anlamına gelen 

bu sözcüğün burada kullanılamayacağı açıktır. 

Diğer seçeneklerden sonra ise sayılabilen bir isim 

geldiğinde bu isim çoğul kullanılmalıdır. Doğru 

cevap C seçeneğidir.

Cevap C

8. Bu soru da yalnızca soru kökünün bulunduğu 

cümle irdelenerek çözülebilir. Bu soruda “adj 

+ for sb + to_infinitive” yapısı sorulmaktadır. 

Bu nedenle, cümle “…. essential for the 

doctor to function competently….” şeklinde 

tamamlanmalıdır. Boşluğa gelmesi gereken ilgeç 

“for” olmalıdır. 

Cevap D
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9. Zaman bildiren zarf yan cümleciklerinde (when 
…. ,) gelecekte gerçekleşecek bir eylemi ifade 

etmek için “present simple / present perfect tense” 

kullanılır. Zaman bağlaçlarından sonra hiçbir 

şekilde gelecek zaman çekimli fiil kullanılmaz 

(sıfat yan cümlecikleri hariç). Bu kuralı bu cümlede 

uygularsak doğru cevabın “becomes” olduğunu 

görürüz. Doğru cevap B seçeneğidir.

Cevap B

10. Bu soruda sonuç yan cümleciği için kullandığımız 

yapı olan “so / such …. that” yapısı sorulmuştur. 

Bu yapının birinci kısmı olan “such” verilmiş 

ve ikinci kısmı olan “that” ifadesini bulmamız 

istenmiştir. Bu ifade E seçeneğindedir.

Cevap E


