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Cloze Test

ANSWERS

1. Edat sorularında o edatın yer aldığı cümleye 

odaklanmalı ve edatın geleceği boşluğun 

öncelikle arkasındaki ve daha sonra önündeki 

sözcükler dikkatlice incelenmelidir. Zira edatlar 

tek başına bir anlam ifade etmezler ve mutlaka 

isim, sıfat ya da bir fiilin parçası olabilirler. Ya 

da zaman, yer ya da durum belirten bir edat 

öbeğinin parçası olabilirler. Önemli olan işte söz 

konusu olan bu edatın cümlede hangi bağlamda 

kullanılıyor olduğunu bulmaktır. Bu cümlede fiile 

bağımlı bir edat sorgulanmaktadır. Söz konusu 

olan fiil “replace” olduğuna göre, bu fiilden sonra 

gelecek bağıl edat “with” olur. Doğru yanıt B 

olacaktır.

Cevap B

2. Bu cümlede anlatılmak istenen “yeni bir kameranın 

kurulması / tesisi” olduğuna göre, bu anlama 

gelen sözcük “installation” olur. Boşluğun 

bulunduğu cümlede boşluktan hemen sonra “the 
…. of a new camera” ifadesine dikkatlice bakalım. 

Boşluktan sonra “of+noun” yapısı dikkat çekiyor. 

Bu tipik bir isim tamlaması yapısıdır. Bu durumda 

seçenekler içinden hangisinin anlamlı bir isim 

tamlaması oluşturacağına bakılmalıdır. Cümleye 

uygun anlamlı isim tamlaması “the installation 
of a new camera” (yeni bir kameranın kurulması 

/ tesisi) olur. Bu durumda doğru seçenek C olur.

 Diğer seçenekler ve anlamları:

 A) distribution : dağıtım, dağılım

 B) application : başvuru; uygulama, tatbik

 C) installation : kurulum, tesis

 D) duplication : çoğaltım, kopyalama

 E) reaction : tepki, reaksiyon

Cevap C
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3. Bu cümlede bir şeyin kat olarak derecesinden söz 

edilmektedir. Bunu ifade edecek yapı “..... times 
as ..... as” (... katı kadar...) olacağından, boşluğa 

gelmesi gereken sözcük “times” olur. Cümlede 

anlatılan ise “ten times as powerful as” “on katı 

kadar daha güçlü” anlamına gelmektedir. Doğru 

yanıt A’dır.

Cevap A

4. Paragrafta anlatılan olaylar genel itibariyle 

“present” kapsamlı olduğundan ve bir önceki 

cümlenin yapısı “present perfect” olduğundan, bu 

cümle de önceki cümlenin paralelinde olduğundan 

(iki cümleyi birleştiren “and” bağlacına dikkat), 

boşlukta yine “present perfect” kullanılması doğru 

olur. Doğru yanıt C olacaktır. Cümlenin yapısını 

aşağıda inceleyelim:

 “Its increased sensitivity makes it ten times as 

powerful as its predecessor and it (4) ……… 

dramatically sharper images…”

 Yukarıda “and” bağlacı ile ilişkilendirilmiş iki 

cümle görüyoruz. Bu bağlaç her iki tarafında 

anlamca ve yapısal bakımdan paralel sözcük ve 

kalıpların kullanımını gerekli kılar. İlk cümlenin 

yüklemi “present” (makes) olduğuna göre ve 

ikinci cümlede de zamanın değiştiğini gösteren bir 

zaman belirteci olmadığıan göre, ikinci cümlede 

de yine “present” zaman kalıbında çekilmiş bir fiile 

ihtiyaç vardır.

Cevap C
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5. Bu cümledeki ifade edilmek istenen anlam “... 

eski Hubble teleskopuna görünmeyen yıldız ve 

galaksiler...” olduğuna göre, cümleye bu anlamı 

verecek sözcük “invisible” “görünmeyen” olur. 

Ayrıca boşluktan sonra gelen “to” edatı da önemli 

bir ipucu olarak dikkate alınmalıdır. Doğru yanıt E 

seçeneğidir.

 Diğer seçenekler ve anlamları:

 A) incapable : yeteneksiz, yetersiz

 B) inappropriate : uygunsuz, elverişsiz

 C) inadequate : yetersiz, kifayetsiz

 D) indestructible : tahrip olunamaz

 E) invisible : görülemez

Cevap E

6. “Kökünü kurutmak” anlamına gelen bir 

“participle” yapının sorulduğu bu soruda öznelerin 

aynı, zamanların aynı olduğu ve etken yapıda 

olduğu doğru seçenek “wiping out” kelimesinin 

olduğu B seçeneğidir. Bu soruda ayrıca boşluktan 

sonra gelen nesne pozisyonundaki “scourges” 
(bela, felaket, dert) sözcüğü ile boşluğa gelecek 

fiilin anlamlı bir bütün oluşturmasına da dikkat 

edilmelidir. Bu şekilde hareket edilmesi bazı 

seçeneklerin anlamsız olması nedeniyle kolayca 

elenmesini sağlayacaktır. B seçeneğindeki 

“wipe out” (kökünü kazımak) sözcüğü, “belanın 
kökünü kazımak” şeklinde anlamlı bir bütün 

oluşturduğu açıktır. Bu nedenle bu seçenek doğru 

yanıt olacaktır. Diğer seçenekler;

 A) commiting  : kendini vererek, kendini 

adayarak

 C) exposing  : açığa vurarak, ifşa ederek

 D) pulling down  : yıkarak

 E) interfering with  : araya girerek, keserek

Cevap B
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7. Önceki cümledeki bilginin yaratmış olduğu 

beklentiyi ret ederek dolaylı bir zıtlık oluşturarak 

yeni cümleyle anlam bağlantısını kuran bir 

“transitor” yapı A seçeneğinde verilmiştir. Bu 

cümlede kullanacağımız “yet” sözcüğünün 

anlamı “ama, fakat, lakin, ancak” olur.

 Diğer seçenekler ve anlamları:

 A) yet : ancak, fakat, ama; yine de; 

henüz

 B) consequently : sonuçta, sonuç olarak

 C) apparently : besbelli, belli ki, açıkça, 

görünüşe bakılırsa

 D) as far as : -dığı kadarıyla (bağlaçtır ve 

diğer seçeneklerden farklıdır)

 E) regarding : hakkında, ile ilgili (edattır 

ve ardından isim gelmesi 

gerekir)

Cevap A

8. Zamanı “Present Perfect Tense” olan bu cümlede 

zaman zarfını oluşturan yapı içerisindeki doğru 

sıfat sorulmakta olup “Present Perfect Tense” 

zaman belirteci olan yapı “during recent years” 

olduğundan doğru seçenek D’dir.

Cevap D
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9. “... companies …” kelimesini tamlayan özneye 

dönük etken bir sıfat yan cümleciğinin (... 
companies which sell ...) doğru kısaltması 

E seçeneğinde verilmiştir. Sıfat cümlelerinde 

kısaltma yaparken, sıfat cümleciğinin fiili etken 

“active” ise, fiil “present participle” yapıya (Ving), 

fiil edilgen “passive” ise, fiil “past participle” (V3) 

yapıya indirgenir. Bu cümlede fiil etken konumda 

olduğundan, kısaltma aşağıda görüldüğü gibi 

uygulanmalıdır:

 companies which sell   companies selling

Cevap E

10. Genel hakim zamanın “present” olduğu bu 

paragrafta, bu cümlenin zamanı da aynı genel 

zamanda gerçekleşmiş olacaktır. Zira cümlede 

zamanın özel olarak değişmesini gerekli kılacak 

başkaca zaman zarfı yoktur. Ayrıca, tavsiyede 

bulunmak için “should” kullanılır. Soruda geçen 

iş kolu tavsiye edilmeyen bir iş kolu olduğundan 

doğru yanıt C seçeneğinde geçen “shouldn’t 
be” olmalıdır.

Cevap C


