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Cloze Test

ANSWERS

1. Kelime bilgisinin ölçülmeye çalışıldığı bu 
sorudaki cümlede anlatılmak istenen “Yirmide 
biri …… arazi eğimi genellikle özel temel inşaat 
yöntemlerini gerekli kılar” olduğuna göre, cümleyi 
anlamlı bir şekilde tamamlamak üzere boşluğa 
gelmesi uygun olan sözcük C seçeneğindeki 
“exceeding” (aşan) olacaktır. Diğer seçenekler:

 A) replace  : yerini almak, yerine koymak, yer 
değiştirmek

 B) complete  : tamamlamak, bitirmek, 
sonuçlandırmak

 D) reduce  : azaltmak, indirgemek

 E) survive  : hayatta kalmak, yaşamını devam 
ettirmek

Cevap C

2. Bu soruda iki cümle arasına gelmesi gereken 
bağlacın hangisi olduğunu seçenekler arasından 
bulmamız gerekiyor. Bu durumda boşluğun 
iki tarafındaki cümlelerin anlamına ve ikisi 
arasında ne gibi bir anlam ilişkisi olduğuna 
bakmalıyız. Boşluktan önceki cümlenin anlamı 
“Çakıl ve tebeşir iyi birer toprak altı katmanıdır” 
ve boşluktan sonraki cümlenin anlamı ise “nem 
tutmazlar” olduğuna göre, iki cümle arasında bir 
sebep – sonuç ilişkisi vardır. Bu durumda arada 
kullanılması gereken bağlaç “since = because” 
olmalıdır. A seçeneğindeki “just” iki bağımsız 
cümle arasında bağlaç olarak bu şekilde 
kullanılamaz. B seçeneğindeki “or” iki durum ya 
da şey arasında tercih belirtir, ama bu iki cümle 
arasında bir tercih durumu söz konusu değildir. 
C seçeneğindeki “unless = if not” (-madıkça) 
anlamına gelir ve bu cümlede anlamca uygun 
değildir. E seçeneğindeki “besides” iki bağımsız 
cümle arasında bağlaç olarak değil, bir cümleden 
sonra gelen ikinci bir cümleden önce ve o 
cümleden virgülle ayrı olarak “connecting adverb” 
(bağlaç işlevi gören zarf) olarak “bunun yanı sıra; 
bununla birlikte” anlamında kullanılır. Bu durumda 
E seçeneği de doğru olamaz. Doğru yanıt D 
seçeneğidir.

Cevap D
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3. Ortak öznesi (they) olan bir cümlede iki fiil 

arasında “and” bağlacının olması durumunda, 

iki fiilin de aynı zaman diliminde olması gerekir. 

Bağlaçtan önceki bölümdeki “do not hold” 

fiilinin zamanı “present” olduğuna göre, “and” 

bağlacından sonra gelen “support” fiilinin de bu 

zaman diliminin içinde yer alması gereklidir. Bu 

durumda seçenekler içinde zaman olarak uyumlu 

tek zaman A seçeneğindeki “can support” olur.

Cevap A

4. Bu cümlede boşluğa gelmesi gereken “connecting 

adverb” durumundaki zarfın ne olduğunu 

bulmamız istenmiştir. Buna karar verebilmemiz 

için, öncelikle boşluktan sonra gelen cümlenin 

anlamına bakmamız gerekir: “Ekonomiktir 

ve ısı ve hava değişimlerinden de çok fazla 

etkilenmezler.” Görüldüğü gibi bu cümlede de 

çakıl ve tebeşirin yararlarından söz edilmeye 

devam edilmiştir. Bu durumda boşluğa gelmesi 

gereken zarf “moreover” (buna ilaveten; bununla 

birlikte; dahası; buna ek olarak) olacaktır. Aynı 

anlama gelen diğer benzer “connecting adverbs” 

arasında “furthermore, in additiıon, besides, 
further” gibi zarflar da vardır. Diğer zarfların 

anlamları:

 A) on the other hand : öte yandan, diğer taraftan

 C) in contrast  : -e karşılık, -e karşın

 D) occasionally  : ara sıra, bazen

 E) regrettably  : ne yazık ki, üzücü bir 

şekilde

Cevap B
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5. Bu son cümlede “most rocks” ifadesiyle çakıl 
ve tebeşirden farklı diğer taşlardan söz edilmiştir. 
Cümlenin ortasındaki “but” bağlacına dikkat 
etmek gereklidir. Bu bağlaçtan sonra gelen 
cümlenin anlamının olumsuz olduğunu görüyoruz: 
“… fakat genellikle işlemesi çok pahalıdır.” Bu 
durumda bağlaçtan önceki bölümde bunun tersine 
anlamlı bir ifade yer almalıdır. Seçenekler içinde 
A ve D seçeneklerindeki sıfatlar anlamca olumsuz 
olduğundan uygun değildir. Diğer seçenekler 
arasında cümleyi anlamca doğru tamamlayacak 
seçenek C “suitable” (uygun, elverişli) olur. 
Cümlenin anlamı “Çoğu taş esasında elverişlidir 
/ uygundur, fakat genellikle işlemesi çok 
pahalıdır.”

 Diğer seçenekler:

 A) incapable : yeteneksiz, iktidarsız, aciz

 B) comparable  : karşılaştırılabilir, benzer

 D) disruptive : yıkıcı, bölücü, bozucu

 E) conditional  : şartlı, bağıl, koşullu

Cevap C

6. Bu soruda isim türü sözcük bilgisi ölçülmektedir. 
Nükleer enerjinin geri dönüşü ile ilgili olumlu bir 
bakış açısını veren bu paragrafta seçenekler 
içerisinde olumlu anlam içeren tek sözcük C 
seçeneğinde geçen “facility” sözcüğüdür. Soru 
kökünde verilen cümlenin anlamı “Yeni nükleer 
reaktörlerin tasarım imkanları oldukça ilerledi” 
olmalıdır. Cümleye bu anlamı verecek sözcük 
“facility” (imkan) olmalıdır. Seçenekler:

 A) delay  : (postponement) gecikme, 
erteleme

 B) complexity  : (the condition of being complex, 
intricacy) karmaşıklık, karmaşa

 C) facility  : (means) imkan, olanak

 D) requirement  : (a necessity, a prerequisite) 
gereksinim, ihtiyaç, talep

 E) replacement  : (substitution) yer değişim; 
yerine geçen şey

Cevap C
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7. Bu bölümdeki soruları çözerken paragraf 
içerisindeki cümleleri basit cümle seviyesine 
indirgemek işimizi kolaylaştıracaktır. Bu soru 
işlevsel olarak incelendiğinde görülecektir ki, 
bizden boşluğun bırakıldığı cümlede olumlu bir 
özellik olan “being safer” (daha güvenli olma) 
ifadesinden önce kullanılacak edat öbeğini 
bulmamız istenmiştir. Boşluktan önceki cümlenin 
anlamı “Yeni nükleer reaktörlerin tasarım tesisleri 
oldukça ilerledi” anlamındadır ve nükleer enerji 
konusunda olumlu bir başka bakış açısını 
vermektedir. Böyle aynı yönde anlatımları 
devam ettirmek için kullandığımız bir yapı ile 
boş bırakılan kısmı tamamlamak için ilgeç olarak 
“besides” (yanı sıra) sözcüğünü kullanabiliriz. 
Diğer seçenekler; 

A) Even so  : “Öyle olsa bile” Yapısal 
olarak birbirinden ayrı iki 
yapı arasındaki anlam 
ilişkisini kurabilmek 
ve böylelikle akıcılığı 
sağlayabilmek için 
kullandığımız dolaylı 
zıtlık içeren yapıları 
birbirine bağlamak 
için kullandığımız 
“transitional words / 
transitors / connectors” 
sözcük öbeğidir.

B) On the other hand : “diğer taraftan” Yapısal 
olarak birbirinden ayrı iki 
yapı arasındaki anlam 
ilişkisini kurabilmek 
ve böylelikle akıcılığı 
sağlayabilmek için 
kullandığımız bir 
olay başka bir bakış 
açısını veren doğrudan 
zıtlık içeren yapıları 
birbirine bağlamak 
için kullandığımız 
“transitional words / 
transitors / connectors” 
sözcük öbeğidir.
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C) As regards  : “-ye gelince” Yapısal olarak 

birbirinden ayrı iki yapı 

arasındaki anlam ilişkisini 

kurabilmek ve böylelikle 

akıcılığı sağlayabilmek için 

kullandığımız direk zıtlık 

içeren yapıları birbirine 

bağlamak için kullandığımız 

“transitional words / transitors 

/ connectors” sözcük öbeğidir.

D) In contrast  : “Aksine” Yapısal olarak 

birbirinden ayrı iki yapı 

arasındaki anlam ilişkisini 

kurabilmek ve böylelikle 

akıcılığı sağlayabilmek için 

kullandığımız direk zıtlık 

içeren yapıları birbirine 

bağlamak için kullandığımız 

“transitional words / transitors 

/ connectors” sözcük öbeğidir.

 Doğru yanıt E seçeneğidir.

Cevap E

8. Bu soruda sözcük bilgisi ölçülmektedir. Nükleer 

enerjinin geri dönüşü ile ilgili olumlu bir bakış 

açısını veren bu paragrafta seçenekler içerisinde 

olumlu anlam içeren tek sözcük A seçeneğinde 

geçen “vulnerable” sözcüğüdür. Soru kökünde 

verilen cümlenin anlamı “Yeni reaktör şu anki 

nükleer santrallerden daha güvenli ve terörizmden 

daha az zarar görebilir olmasının yanı sıra” 

olmalıdır. Cümleye bu anlamı verecek sözcük 

“vulnerable” (zarar görebilir) olmalıdır. Ayrıca 

boşluktan sonra verilen “to” edatı “vulnerable” 

olarak kullanılır. Buna göre, doğru yanıt A 

seçeneğidir. Seçenekler:
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 A) vulnerable  : (susceptible) savunmasız, 

korunmasız

 B) impulsive  : (inclined to act on impulse 

rather than thought) 

düşüncesizce davranan; 

tepkisel

 C) conducive  : (contributive) yardımcı, 

destekçi

 D) compulsive  : (caused by compulsion or 

obsession) zorlayıcı; karşı 

konulmaz

 E) disruptive  : (causing distruption) bozucu, 

yıkıcı

Cevap A

9. Zaman ve kiplik bilgisinin ölçüldüğü bu soruda, 

paragrafta genel zaman “present” olduğu için 

genel zamanı “past” olan A seçeneğindeki “had 
to”; B seçeneğindeki “must have V3” ve E 

seçeneğindeki “would have to” yapılarını eleriz. 

Genel zamanı “present” olmasına rağmen edilgen 

çatıda olmasından dolayı C seçeneği geçen 

“must be done” ifadesi burada kullanılamaz. 

Zira “do” eyleminin nesnesi olan “double duty” 

ifadesi eylemin sağında yerini almıştır. Genel 

zamanı “present” ve etken çatıdaki tek seçenek 

olan D seçeneği doğru yanıttır.

Cevap D

10. Doğru edatın tespit edilmesinin istendiği bu 

cümlede, boşluğa sahiplik (iyelik) ifade etmek 

için kullanılan “of” edatı gelmelidir. Bu bölümde 

bir isim tamlaması söz konusudur: “geleceğin 

otomobil yakıtı” Bu tür durumlarda iki isimle isim 

tamlaması yapmak üzere “of” edatını kullanırız: 

“... automobile fuel (5) __of__the future.” Doğru 

yanıt E seçeneğidir.

Cevap E


