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Cloze Test

ANSWERS

1. Boşluktan sonraki cümle, boşluktan önceki 

cümlede verilen ılımlı bir ifadeyi daha fazla 

detaylandırarak daha anlaşılır kılmaktadır (Çok 

fazla ağaç vardı ve özellikle sınır bölgelerinde 

çok ucuzdu; gerçekte, ilk yerleşenlerin çoğu 

tarla yapabilmek için ağaçları kesmek zorunda 

kalıyorlardı). E seçeneğindeki “in fact” zarfı 

ise “aslında; ve hatta...vb.” anlamında cümleyi 

doğru bir şekilde tamlamaktadır. Buna göre doğru 

yanıt E seçeneğidir. 

 Diğer seçeneklerin anlam ve işlevleri:

 A) on the contrary : aksine, tersine (sentence 

connector)

 B) as if : sanki –mış gibi (bağlaç)

 C) likewise : benzer şekilde (sentence 

connector)

 D) in case : -ması halinde, …. olur 

diye (bağlaç) 

 E) in fact : aslında (sentence 

connector) 

Cevap E

2. Bazı zarf cümleciklerini kısaltarak ortaç 

(participle) yaparız. Böylelikle iki cümleyi bir 

bağlaç kullanmadan birbirine bağlayabiliriz. 

Aşağıda görülen tabloda olduğu gibi ortaçlar yan 

cümlenin zamanına ve etken edilgenlik durumuna 

göre değişik şekillerde yapılandırılabilir.
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 PARTICIPLES (ORTAÇLAR)

 [(Not) + (Prep) + (adv.of manner) + participle, 

SVO]

Te
ns

e

Present / Past

Perfect Simple

Perfect Progressive

A
ct

iv
e 

V
oi

ce

writing

having written

having been writing

P
as

si
ve

 V
oi

ce being written

having been written

 Bu soruda;

 “Since most settlers were eager to start farming, 

they used their wood to build their cabins as 

cheaply and quickly as possible” cümlesini 

kısaltarak bir ortaç yapı haline getirirken, kısaltma 

kurallarını uygularız. Özneler aynı olduğundan 

yancümlenin öznesini attıktan sonra etken yapıda 

yan cümlenin fiilini Ving haline getirerek ortaç 

yaptıktan sonra cümlenin kalan kısmını ve ana 

cümleyi aynen koruruz. Bu durumda yukarıdaki 

cümle “Being eager to start farming, they used 

their wood to build their cabins as cheaply and 

quickly as possible” olur.

 “Being” yapısı ise burada “since, because, 
as , for…” bağlaçlarının bir kısaltması olup 

“…-den dolayı” anlamını taşımaktadır. (Tarıma 

başlamaya hevesli olduklarından dolayı, ...). 

Cümleyi anlamca ve yapıca en uygun şekilde 

tamamladığından “being” yapısının bulunduğu 

D seçeneği doğru yanıttır.

Cevap D
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3. Bu cümlede bir IF cümle kalıbı verilmiş ve 

bu kalıbı doğru olarak tamamlayacak yapıyı 

tespit etmemiz istenmektedir. If-clause Type-3 

yapısına tek uygun seçenek B seçeneğidir. Type 

3 koşul cümleciklerinde, koşul bölümündeki fiil 

yapısı “past perfect” çekimliyken, temel cümle 

bölümündeki yapı “modal + have + V3” olmalıdır.

 IF (conditional) clause  result-main clause :

 Past Perfect  Modal Perfect

 If they had painted ...,  this might have extended ....

Cevap B

4. Boşluktan önce verilen, “Eğer evlerini boyamış 

olsalardı, bu onların dayanıklılığını artırabilirdi” 

cümlesi ile boşluktan sonra gelen, “Boya pahalı 

ve zaman kaybı olan bir işti” cümlesi anlam olarak 

zıtlık taşımaktadır. Bu iki cümle arasında geçiş 

sağlamak için zıtlık anlamı veren “ama / fakat” 

anlamına gelen “but” kullanılmalıdır. A seçeneği 

doğru yanıttır.

Cevap A

5. Bu soruda bir “comparative” yapı olan “more 
urgent” ifadesiden önce “none, so, anywhere” 

kullanılamayacağından A, C ve E seçenekleri 

yanlıştır. B seçeneğindeki “any” ise olumsuz 

cümlelerde kullanılır. Bu soruda, “... daha önemli 

başka gereksinimler” anlamını veren “other” 

sözcüğü boşluğu hem anlam hem de sözdizimsel 

olarak uygun bir şekilde tamamladığından doğru 

yanıt D seçeneğidir.

Cevap D
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6. Paragrafın ilk cümlesinde, yağmurdaki asidin 

belirgin bir miktarının alkalin maddeler sayesinde 

nötralize edildiği belirtiliyor. Sonraki cümlede 

ise “Fakat son zamanlarda havadaki alkalin 

maddelerin seviyesinde hafif bir …?... olmuştur” 
deniliyor. Cümlenin devamında geçen “fewer” 
sözcüğü bir şeylerde azalma olduğuna işaret 

etmektedir. Boşluğa gelmesi uygun olan sözcük 

D seçeneğindeki “decline” (düşüş, azalma, 

eksilme) olacaktır.

 Diğer seçenekler:

 A) replacement  : (substitution, succession, 

renew) değiştirme, yerini 

alma, yenileme

 B) discrepancy  : (difference, dissimilarity, 

divergence) farklılık, ayrım

 C) prevention  : (hindrance, restraint, 

obstruction) engelleme

 E) relief : (comfort, ease) rahatlama

Cevap D

7. Bir önceki cümlenin nedenini açıklayan bu 

cümlede “… bu kısmen, geçmişte tozun önemli 

bir …?... olan asfaltlanmamış yolların daha az 

olması yüzündendir” denilmektedir. Seçenekler 

içinde cümleyi anlamca en uygun bir şekilde 

tamamlayacak sözcük C seçeneğindeki “source” 
(kaynak) olur. Diğer seçenekler:

 A) delivery  : (distribution, conveyance, 

transportation) dağıtım, iletim, 

taşıma

 B) improvement  : (enhancement, development, 

progress) gelişme, iyileşme, 

düzelme

 D) action : (activity, motion, performance) 

iş, faaliyet, etkinlik, hareket

 E) expression  : (assertion, announcement, 

statement) ifade, açıklama

Cevap C
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8. Bu soruda cümle başındaki “recently” (son 

zamanlarda, yakınlarda) ifadesi, cümledeki 

zamanın “present perfect” olması gerektiğine 

işaret etmektedir. Cümlenin anlamı “Son 

zamanlarda amonyum emisyonu dünyanın pek 

çok yerinde artış halindedir” olur. Cümlede söz 

konusu olan artış geçmişte başlamış ve halen 

de devam etmektedir. Bu özellik tipik bir “present 

perfect” olay özelliğini göstermektedir. Buna göre 

doğru yanıt B seçeneği olacaktır.

Cevap B

9. Cümlenin öznesi durumundaki “it” zamiri, önceki 

cümledeki “ammonia” sözcüğünün yerine 

kullanılmıştır. Cümlenin anlamı “Fakat ne yazık 

ki amonyum, amonyum sülfat üretmek üzere SO2 

ile reaksiyona girer” olacağına göre, boşluğa 

gelecek fiil E seçeneğindeki “react” (reaksiyona 

girmek) olur. Boşluktan sonra gelen “with” edatı 

da bağıl edat olarak diğer bir önemli ipucudur. 

Diğer seçenekler:

 A) impair  : (damage, cripple, harm, hurt, 

mar, injure) sakatlamak, 

zedelemek, yaralamak

 B) accumulate  : (pile up, collect, amass, gather) 

toplanmak, çoğalmak, artmak, 

yığılmak

 C) relate  : (associate, link, correlate) 

ilişkilendirmek, bağlantı kurmak

 D) exchange  : (trade, barter, switch, swap) 

değişmek, takas etmek, değiş 

tokuş yapmak

Cevap E
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10. Bu soruda “convert” (dönüştürmek) fiilinin bağıl 

edatı sorulmuştur. Bu fiilin bağıl edatı “to; from 
… to; into” edatları olabilir. Bu cümlede “from” 
kullanamayız, çünkü dönüşmesi söz konusu 

olan şey ve dönüşüm sonrası ortaya çıkan şey 

ikisi birlikte verilmemiştir (Örn. The tourists 

converted their money from euros to dollars.) Bu 

durumda boşlukta kullanılması gereken edat D 

seçeneğindeki “to” olacaktır.

Cevap D


