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Cloze Test

ANSWERS

1. Soruda ilk boşluğa gelmesi gereken isim 

türünden sözcüğü bulmamız istenmektedir. 

İsim türünden sözcükleri bulurken özellikle 

yüklem ile nesne ve nesne ile özne arasındaki 

anlam ilişkisini dikkatlice incelemek çoğu 

zaman işe yarar. Sorudaki cümlede “her ilacın 

sahip olabileceği” bir şey söz konusu olduğuna 

göre, bir ilacın sahip olamayacağı açık olan B 

seçeneğindeki “experience” (tecrübe, deneyim) 

ile bir ilacın yapmasının söz konusu olamayacağı 

E seçeneğindeki “preference” (tercih) kelimeleri 

kolayca elenebilir. Cümlede anlatılmak istenen 

“her ilaç zarar verme potansiyeline sahiptir 
……” olduğundan, boşluğa gelecek sözcük C 

seçeneğindeki “potential” olacaktır.

 Diğer seçenekler ve anlamları:

 A) condition : durum, hal, koşul, şart

 B) experience : yaşantı, deneyim, tecrübe

 C) potential : potansiyel

 D) description : tasvir, tanım

 E) preference : tercih

Cevap C

2. Boşluğa gelmesi gereken edatı bulmamızın 

istendiği bu soruda, boşluğun her iki yanında 

yer alan sözcüklere baktığımızda “risks … the 
expected benefits” ifadesini görüyoruz. Boşluğun 

bir yanında “riskler” gibi anlamca olumsuz bir 

sözcük varken, diğer yanda “beklenen faydalar” 

gibi olumlu bir ifade yer almaktadır. Bu durumda 

anlamca tezat bu iki ifadeyi doğru bir şekilde 

ilişkilendirecek bir edata gerek vardır. Cümleyi 

bu doğrultuda anlam bakımından “beklenen 
faydalara karşı riskler” şeklinde tamamlayacak 

edat E seçeneğindeki “against” olacaktır.

Cevap E
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3. Bu soruyu değerlendirmeye seçeneklerle 

başlamakta büyük yarar vardır. Çünkü 

seçeneklerde farklı işlevlere ve kullanım 

özelliklerine sahip sözcükler verilmiştir. A 

seçeneğinde verilen “even” (hatta, bile) sözcüğü 

iki cümleyi bağlamak üzere bağlaç işlevinde 

kullanılamaz ve bu nedenle doğru yanıt olamaz. 

B seçeneğindeki “whether” isim cümleciklerinin 

başında yer alır ve ya öznel konumda cümle 

başında ya da yüklemden sonra nesnel konumda 

kullanılır. Bu durumda bu seçenekte doğru 

olamaz. D seçeneğindeki “since” iki bağımsız 

cümle arasında kullanıldığında “because” 

anlamında kullanılır. Ama bu cümlede anlam 

bakımından uygun değildir. Diğer bir olasılık ise, 

cümlenin zamanının “present perfect” olduğu 

durumlarda, zaman belirtecinin önünde bir 

ilgeç olarak “-den beri” anlamında kullanılır. 

Ama bu durumda kendisinden sonra cümle 

gelmesi halinde, cümlenin zamanı “simple 

past” olacaktır. E seçeneğindeki “so” (öyleyse, 

bu yüzden) iki cümle arasındaki anlam 

ilişkisi için uygun bir bağlaç değildir. Cümleyi 

anlamca doğru bir şekilde tamamlayacak 

sözcük, bir bağlaç görevi gören ve “-madıkça,  
-mazsa” (= if not) anlamına gelen “unless” 

olacaktır. Cümlenin anlamı “Umulan yararlar olası 

risklere üstün gelmedikçe, ilaç kullanımı doğru 

değildir” olur.

Cevap C

4. Cümledeki boşluğa bir fiil geleceğinden, bu fiilin 
nesnesi ile arasındaki anlam ilişkisi ve söz konusu 
yüklemin belirttiği işi yapacak özne ile arasındaki 
ilişki doğru yanıtı bulmak açısından çok önemlidir. 
Boşluğa gelecek fiilden sonra “a drug” (bir 
ilaç) sözcüğü gelmektedir. Söz konusu eylemi 
yapacak özne ise “doctors” (doktorlar) olduğuna 
göre, cümlenin anlamı bir bütün olarak “Doktorlar 
bir ilacı ……-nın olası sonuçlarını da dikkate 
almalıdırlar” olacaktır. Seçenekler içinden cümleyi 
anlamca doğru tamamlayacak fiil E seçeneğindeki 
“withhold” (kısıtlamak, vermemek) olacaktır. 
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Diğer seçenekler ve anlamları:

 A) treat  : tedavi etmek; muamele etmek

 B) withdraw  : geri çekmek; geri çekilmek; 
vazgeçmek

 C) release  : salıvermek; azat etmek; bırakmak

 D) relieve  : rahatlatmak; kurtarmak

Cevap E

5. Bu sorudaki cümlede verilen boşluk için, sıfat 
türünden bir sözcük olan “mathematical” 
sözcüğünden sonra gelmesi uygun olan isim 
türünden sözcüğü bulmamız istenmektedir. Bu 
durumda ortaya çıkacak olan sıfat tamlaması 
“matemetiksel ……” olacaktır. Seçenekler 
içinden, A seçeneğindeki “implication” (ima; 
karıştırma; dahil etme), B seçeneğindeki 
“decision” (karar) ve E seçeneğindeki 
“determination” (azim, kararlılık, niyet) anlamlı 
bir sıfat tamlaması oluşturmayacağından 
elenebilir. Verilen cümlenin genel olarak anlamı 
“Olası faydalar ve riskler nadiren matematiksel 
…… ile belirlenebilir” olacağına göre, cümleyi 
anlamca doğru bir şekilde tamamlayacak sözcük 
D seçeneğinde verilen “precision” (kesinlik) 
sözcüğü olacaktır.

Cevap D
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6. Bu sorunun doğru yanıtını bulmak için boşluktan 
sonra verilen “from” ilgecinden yaralanılabilir. 
Seçenekler incelendiğinde “from” ilgecinin B 
seçeneğindeki “distinguish” C seçeğindeki 
“distract”, D seçeneğindeki “diverge” ve 
E seçeneğindeki “proceed” eylemlerinden 
sonra kullanılabileceği görülür. C seçeneğinde 
geçen eylem “distract sb + from” şeklinde, E 
seçeneğindeki “proceed” eylemi ise “from” 
edatı ile beraber “-den çıkmak, -den gelmek” 
anlamında kullanılır. B seçeneğindeki fiil 
“distinguish A from B” şeklinde kullanılmalıdır. 
Bu nedenle bu cümleye uygun düşmez. Ancak 
soru kökündeki cümlede böyle bir anlam yoktur. 
Bu nedenle, “diverge” (ayrılmak, yoldan çıkmak, 
sapmak) eyleminin verildiği D seçeneği doğru 
yanıttır. 

 Seçenekler:

 A) exceed  : (edat almaz) aşmak, geçmek

 B) distinguish  : ayırt etmek, ayırmak 

 C) distract  : dikkatini dağıtmak / başka yöne 
çekmek

 D) diverge  : ayrılmak, uzaklaşmak

 E) proceed  : ilerlemek, sürdürmek

 The more technologically enhanced we become, 
the more we are going to diverge from people 
in the developing world …= Teknolojik olarak ne 
kadar gelişirsek gelişen dünyadaki insanlardan o 
kadar uzaklaşırız.

Cevap D

7. Cloze Test sorularını çözerken, paragraf 
içerisindeki cümleleri basit cümle seviyesine 
indirgemenin işimizi kolaylaştıracağını bir kez 
daha hatırlayalım. Bu soruyu çözmek için bu 
yaklaşımı uygularsak “who have never ……. 
made a phone call” cümleciği üstünde çalışmak 
işimizi kolaylaştırır. Bu cümle incelendiğinde 
cümlenin zorunlu bütün öğelerinin yerinde 
olduğu görülecektir. Bu durumda boşluğa 
gelmesi gereken ifade yalnızca vurgulamak için 
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kullanılabilecek bir ifade olabilir. Bu cümlecikte 
telefon etme eylem öbeğini (made a phone call) 
vurgulamak için seçenekler arasından yalnızca 
“even” kullanılabilir. Bu durumda bu cümleciğin 
anlamı “hiçbir zaman bir telefon araması bile 
yapmayan ...” şeklinde olur.

Cevap A

8. Bu soruda da önceki sorudak iyaklaşım uygularsak, 
“As scientists we must think of imaginative ways 
(3) …….. the developing world can leap forward 
from the 19th century into the 21st century” 
cümleciği üstünde çalışmak işimizi kolaylaştırır. 
Bu cümle incelendiğinde “imaginative ways” 
yapısını niteleyerek soru kökündeki boşluktan 
sonra gelen bir “adjective clause” yapısını 
tamamlayacak bir ilgi zamirine ihtiyaç duyulduğu 
görülür. Bu yapıdaki görevi edatın nesnesi olan 
cins isimleri nitelemek için “prep.+which” ilgi 
zamirini kullanırız. Bu nedenle, seçenekler içinde 
“imaginative ways” ismini doğru niteleyen 
“adjective clause” yapısı “in which” olmalıdır. 
Bu soruyu doğru cevaplayabilmek için soru 
kökünde yer alan karmaşık cümleyi oluşturan 
basit cümleleri tahmin etmeli ve iki cümlenin nasıl 
birleştirildiğini bilmeliyiz. Bu karmaşık cümlenin iki 
temel cümlesi şöyledir:

 “As scientists we must think of imaginative 
ways. The developing world can leap forward 
from the 19th century into the 21st century in the 
imaginative ways” 
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 Bu iki cümleyi “adjective clause” yapısı ile 
birleştirmek için öncelikle iki cümlede de ortak 
ismi tespit ederiz. Daha sonra ana cümlede 
nitelenecek ismin “adjective clause” içindeki 
öğesel görevine göre uygun ilgi zamirini, 
nitelenecek isimden sonra yerleştirip ikinci 
cümleyi nitelenen ismi atarak yazarız. Bu durumda 
yukarıdaki cümle “As scientists we must think of 
imaginative ways which the developing world 
can leap forward in from the 19th century into the 
21st century” şeklini alacaktır. Bu cümlede“in” 
edatının nesnesi durumunda olan “imaginative 
ways” ismi yerine “adjective clause” yapısının 
başında “which” kullandığımızdan bu edatı da 
“which” ilgi zamirinden önce kullanabiliriz. Bu 
durumda cümlemiz “As scientists we must think of 
imaginative ways in which the developing world 
can leap forward from the 19th century into the 21st 
century” olacaktır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

Cevap B

9. 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 “Bilim adamları 
olarak, gelişen dünyanın 19. yüzyıldan 21. yüzyıla 
sıçrayabileceği yaratıcı yollar düşünmeliyiz” 
ve boşluktan sonraki cümlenin anlamı “boşluk 
asla kapanmayacak ve kendimizi yaşanmaz 
bir dünyada bulacağız” şeklinde çevrilebilir. 
Seçenekler incelendiğinde bu iki ifadeyi birbirine 
bağlayacak geçiş kelimesinin (transitional words / 
transitors / connectors) “aksi takdirde” anlamına 
gelen “otherwise” olduğunu görülecektir. 
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Diğer seçenekler:

 A) Similarly  : benzer şekilde

 B) Whatever  : ne olursa, hangisi olursa 
(ardından cümlecik – clause – 
gelmesi gerekir)

 C) Accordingly  : bundan dolayı, buna göre

 D) Therefore  : sonuç olarak, böylece, o halde, 
bu yüzden

Cevap E

10. Bu tarz soruları çözerken paragraf içerisindeki 
cümleleri basit cümle seviyesine indirgemek 
işimizi kolaylaştıracaktır. Bu soruyu çözmek için 
bu yaklaşımı uygularsak, “Otherwise the gap 
never will be bridged and we ……….. ourselves 
in a world that really is unsustainable” cümleciği 
üstünde çalışmak işimizi kolaylaştırır. Soru kökü 
ve seçenekler incelendiğinde bu soruda da zaman 
bilgisinin ölçüldüğü görülecektir. Soru kökünde 
kullanılan “will be bridged” ifadesinden genel 
zamanın “present” olacağı görülecektir. Genel 
zamanın “present” olduğu durumda “and” ile 
başlayan ikinci eylem öbeğinin genel zamanının 
da “present” olması gerekir. Seçenekler 
incelendiğinde C seçeneğinde geçen “are going 
to find” ifadesinin uygun zamanlı olduğu görülür. 
Buna göre doğru yanıt C seçeneğidir.

Cevap C


