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Cloze Test

ANSWERS

1. Doğru zamanın tespit edilmesi istenen bu soruda 

doğru yanıt cümlenin anlamından ve paragrafın 

akışında hakim olan zamandan yararlanarak 

tespit edilir. Cümlede “… virüsün … yaklaşık yirmi 

yıl sonra …” dendiğine göre, virüs yaklaşık yirmi yıl 

önce keşfedilmiştir. Geçmişte belirli bir zamanda 

yapılan tamamlanmış eylemler için “simple past 

tense” kullanılır. A seçeneğinde geçen “… was 
discovered …” eylemi belirtilen zamana göre 

çekilmiş olduğundan bu seçenek doğru yanıttır.

Cevap A

2. Yapısal olarak birbirinden ayrı iki cümle arasındaki 

anlam ilişkisini kurabilmek ve böylelikle akıcılığı 

sağlayabilmek için kullandığımız yapılara 

“transitional words / transitors / connectors” adını 

veririz. Bu soruda “transitional words / transitors 

/ connectors” bilgisi ölçülmektedir. Bu tür 

soruları yanıtlarken boşluktan önceki ve sonraki 

cümlelerin anlamları ve bu iki cümlenin anlam 

ilişkisi düşünülmelidir. Bu soruda boşluktan önce 

kullanılan cümlenin anlamı “… dünya çapında 

tahminen 42 milyon kişi hastalığa yakalanmıştır” 

ve boşluktan sonraki cümlenin anlamı “Hala 

hiçbir aşı ya da tedavi yok,” şeklinde çevrilebilir. 

Seçenekler incelendiğinde bu iki ifadeyi birbirine 

bağlayacak geçiş kelimesinin (transitional words / 

transitors / connectors) “ayrıca, dahası” anlamına 

gelen “moreover” olduğu görülecektir. Doğru 

yanıt B seçeneğidir.

 A) Even  : bile, hatta

 B) Moreover  : dahası

 C) Consequently : sonuç olarak

 D) So  : bu yüzden, öyleyse, o halde

 E) Hence  : bu yüzden, böylece, o halde

Cevap B
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3. Bu soruda cümleyi anlamlı şekilde tamamlayacak 

sıfat soylu bir kelimeyi tespit etmemiz istenmiştir. 

Sıfat türünden bir sözcüğü tespit ederken 

bu sıfattan sonra kullanılan sözcüğe dikkat 

etmek gerekir. Bu cümlede boşluktan sonra 

gelen “viruses” ismini seçenekler arasında 

anlamlı olarak “devious” (baş edilmez) sıfatı 

tamamlayacaktır. Bu nedenle doğru yanıt E 

seçeneğidir. Seçenekler ve anlamları;

 A) residual  : (something left after other parts 

have been taken away) kalıntı, 

artık

 B) desperate  : (hopeless) çaresiz, ümitsiz

 C) predictable  : (possible to foretell) tahmin 

edilebilir

 D) degenerate  : (having declined as in function 

or nature, from a former or 

original state) bozulmuş

 E) devious  : (shifty) baş edilmez, değişken

Cevap E

4. Bir “superlative” yapı tarafından nitelen isimden 

sonra gelen “adjective clause” cümleciklerinde 

“present perfect tense” kullanıldığında, anlamı 

güçlendirmek için “ever” zarfı kullanılır. Bu soruda 

da bu sözcük bilgisi test edilmiştir. Bu sorunun 

yanıtına cümleyi kavramsal olarak inceleyerek 

de ulaşılabilir. Cümleye “HIV insanların şu ana 
kadar (ever) karşılaştıkları en baş edilmez ve 

ölümcül virüslerden biridir” anlamını seçenekler 

içinden C seçeneğinde geçen “ever” (şu ana 

kadar) sözcüğü verir. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

Diğer seçenekler anlamsal olarak uygun değildir. 

Seçenekler;

 A) even  : bile, hatta

 B) still : hâlâ

 C) ever  : hiç, şu ana kadar

 D) just  : yalnızca, daha, sadece, henüz

 E) hardly  : zar zor, neredeyse hiç

Cevap C
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5. Bu soruda isim türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 

Soru kökünde verilen cümlenin anlamı “Ancak, 

ihtiyatlı iyimserlik için bazı nedenler vardır, 

çünkü bazı önemli alanlarda gerçek bir ilerleme 

olmaktadır” olacaktır. Cümleye bu anlamı verecek 

sözcük “grounds” (nedenler, sebepler) olur. Bu 

cümlede “grounds” sözcüğü, olağan anlamından 

farklı bir anlamda kullanılmıştır. Bu nedenle doğru 

yanıt D seçeneğidir. Seçenekler;

A) trace  : (a visible mark, such as a 

footprint, made or left by the 

passage of a person, animal, 

or thing) iz, emare, belirti

B) aim  : (goal, purpose) amaç, gaye

C) component  : (constituent, part) parka, 

bileşke

D) grounds  : (reason, a relation that provides 

the foundation for something) 

gerekçeler, dayanaklar

E) effort  : (attempt, try, endeavor) çabalar

Cevap D

6. Bu cümlede boşluktan sonra “with” edatı 

geldiğine göre, boşluğa gelmesi gereken fiil bu 

edatla takip edilen, diğer bir deyişle bu bağıl edatı 

alan bir fiil olmalıdır. Bu önemli bir ayrıntı olmakla 

birlikte, çoğu zaman işimize yarayan bu tür 

ipuçlarının burada işe yaramadığını görüyoruz, 

çünkü seçeneklerin hepsinden sonra bu ilgecin 

gelmesi mümkün olabilir. Bu durumda cümlenin 

anlamına bakmak gerekecektir: “...1997 Kyoto 

Sözleşmesiyle uyum sağlama çabası içinde...” 

Bu durumda boşluğa gelecek fiil “comply” (= 

uyum göstermek, uymak) olacaktır. Doğru yanıt D 

olacaktır.

Cevap D
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7. Cümlede anlatılmak istenen “gaz emisyonunu 

1990’ların seviyesinin altına çekmek” olduğuna 

göre, boşluğa gelmesi gereken edat “below” 

olur. Bu durumda doğru seçenek B olur.

Cevap B

8. Bu cümlede boşluğa gelmesi gereken fiil cümlenin 

ana yüklemi olacağından, A ve C seçenekleri 

doğru olamaz, çünkü bu yapılar herhangi bir 

zamana göre çekilmiş fiiller değildir. Bu yapılar 

gerund ve infinitive yapılardır ve cümlenin yüklemi 

olamazlar. B ve D seçeneklerindeki geçmiş zaman 

kullanımı ise cümlenin zamanına uygun değildir. 

Çünkü cümlenin zamanı şimdiki zamandır ve 

anlamı “AB evlerdeki enerji tüketimini azaltmanın 

yollarını arıyor” olur. O halde doğru yanıt E 

olacaktır.

Cevap E

9. Bu cümlede söylenmek istenen “bu hiç de 

şaşırtıcı değildir” olduğuna göre, boşluğa “hiç 
de” anlamını vermek üzere “hardly” sözcüğü 

gelmelidir. Bu durumda doğru yanıt A olacaktır.

 Diğer seçenekler ve anlamları:

 A) hardly : neredeyse hiç, pek değil, zar 

zor, hiç de

 B) indeed : aslında, hakikatte

 C) nevertheless : ancak, yine de

 D) just : yalnızca, sadece, daha, henüz

 E) more : daha, daha çok

Cevap A
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10. Soruda zarf türü sözcüğün bulunmasının 

istendiği durumlarda, cümlede o zarfın nitelediği 

öncelikle fiil, fiil değilse sıfat ya da başka 

bir zarf türü sözcükle olan anlam ilişkisine 

bakılmalıdır. Bu cümlede boşluğa gelecek zarf 

türü sözcük cümlenin yüklemini niteleyecektir. 

Cümlede anlatılmak istenen “... binalar apaçık 

sorumludur...” olduğuna göre, boşluğa “apaçık” 

anlamında gelmesi gereken sözcük “apparently” 
olur. Doğru yanıt C seçeneğidir.

 Diğer seçenekler ve anlamları:

 A) nearly : yaklaşık, hemen hemen, 

neredeyse

 B) likely : olası, muhtemel

 C) apparently : apaçık, besbelli

 D) permanently : sürekli olarak, kalıcı bir şekilde

 E) therefore : o halde, öyleyse, bu yüzden

Cevap C


