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Test 6ÇEVİRİ

1. - 5. sorularda, verilen İngilizce cümleye 
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

1. Marketing experts have put forward that 
creating emotional bonds between product and 
consumer can be much more effective than 
pricing policies.

A) Pazarlama uzmanlarına göre ürünle tüketici 

arasında duygusal bağ yaratmak fi yat 

politikasından çok daha etkilidir.

B) Pazarlama uzmanları ürünle tüketici arasında 

duygusal bağ yaratmanın fi yat politikasından 

çok daha etkili olduğunu ortaya koymuşlardır.

C) Pazarlama uzmanları fi yat politikası 

kadar ürünle tüketici arasında duygusal 

bağ yaratmanın da önemli olduğunu 

vurgulamaktadırlar.

D) Ürünle tüketici arasında duygusal bağ 

yaratmanın fi yat politikasından çok daha etkili 

olduğu pazarlama uzmanları tarafından ispat 

edilmiştir.

E) Pazarlama uzmanları için ürünle tüketici 

arasında duygusal bağ yaratmak en az fi yat 

politikası kadar önemlidir.

2. The student who chooses engineering as a career 
should realize that his profession will shape the 
destiny of civilizations yet unborn.

A) Geleceği şekillendirecek olan öğrenciler 

mühendisliği kendilerine kariyer olarak seçen 

öğrenciler olacaktır.

B) Mühendisliği kariyer olarak seçen öğrenci, 

mesleğinin henüz doğmamış medeniyetlerin 

kaderini şekillendireceğini fark etmelidir.

C) Mühendisliğin parlak bir gelecek vaat 

ettiğini fark eden bir öğrenci, geleceğin 

medeniyetlerine de şekil vereceğinin farkında 

olmalıdır.

D) Geleceğin medeniyetleri mühendisliği 

kendilerine meslek edinen öğrencilerin ellerinde 

şekillenecektir.

E) Medeniyetlerin oluşmasında mühendislik 

mesleğinin önemini kavrayan ve onu 

kendilerine kariyer olarak seçen öğrencilerin 

payı büyük olacaktır.

3. From the time of creation until a few thousand 
years ago the laws of nature programmed the 
actions of all living things in relation to each 
other and to their environments.

A) Yaradılışlarından bu yana bütün canlılar 

birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerinde 

büyük ölçüde doğa kanunlarının etkisi altında 

kalmışlardır.

B) Birkaç bin yıl öncesine kadar yaşantıları 

doğa kanunlarıyla düzenlenen pek çok canlı 

doğal dengenin bozulmasıyla çevreye uyum 

sağlamakta zorlanmıştır.

C) Doğa kanunları yaradılıştan beri canlıların 

birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini 

düzenleyen en önemli etmenlerin başında 

gelmektedir.

D) Yaradılıştan itibaren birkaç bin yıl öncesine 

kadar doğa kanunları, bütün canlı türlerinin 

birbirleriyle ve çevreleriyle alakalı hareketlerini 

düzenlemiştir.

E) Binlerce yıldır değişme sürecinde olan 

doğa kanunları bütün canlıların birbirleri 

ve çevreleriyle olan ilişkilerinde etkili rol 

oynamıştır.

4. Suburbs have been harbouring an extraordinary 
variety of birds, insects, plants and animals 
since urban sprawl began.

A) Kentsel yayılımın başlamasıyla, artık banliyöler 

farklı çeşitlerde kuşlara, böceklere, bitki ve 

hayvanlara ev sahipliği yapmaktadır.

B) Banliyölerin olağanüstü farklı çeşitlerde 

kuşlara, böceklere, bitki ve hayvanlara ev 

sahipliği yapmasının sebebi kentsel yayılımdır.

C) Kentsel yayılım başladığından beri banliyöler 

farklı çeşitte kuşa, böceğe, bitki ve hayvana ev 

sahipliği yapmak zorunda kalmıştır.

D) Kentsel yayılım başladığından beri farklı çeşitte 

kuşa, böceğe, bitki ve hayvan türüne rastlamak 

sadece banliyölerde mümkün olmaktadır.

E) Kentsel yayılım başladığından beri banliyöler 

olağanüstü farklı çeşitte kuşa, böceğe, bitki ve 

hayvana ev sahipliği yapmaktadır.
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Test

DİLKO YAYINCILIK

CLOZE TEST 9
1. - 5. sorularda, aşağıdaki parçada    
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya 
da ifadeyi bulunuz. 

Italo Calvino, one of Italy’s (1) ---- writers, has delighted 

readers with his fable-like stories. He fi rst became well-

known in Italy for (2) ---- Einaudi’s monumental collection 

of Italian folk tales. In 1957, (3) ---- disappointed by 

events in Eastern Europe, his writing gradually moved 

away from the dominant neorealist style to (4) ---- own 

distinctive voice. During his later years, Calvino became 

an avid fi lm enthusiast and renowned lecturer, travelling 

widely to satisfy both pursuits. He died in Siena (5) ---- 
September 19, 1985, of a brain haemorrhage.

1.

A) the fi ne  B)  the fi nest

C) the fi ner  D)  fi nest

  E)  as fi ne as

2.

A) edit  B)  to have edited

C) being edited  D)  having been edited

  E)  editing

3.

A) meticulously  B)  invaluably

C) briskly  D)  deeply

  E)  cautiously

4.

A) it’s  B)  those

C) itself  D)  him

  E)  its

5.

A) on  B)  in

C) at   D)  by

  E)  about

6. - 10. sorularda, aşağıdaki parçada    
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya 
da ifadeyi bulunuz. 

The integration of Europe will not come about in one 

day or even in a few decades. Defi ciencies are still (6) 
---- and there are evident imperfections. The project 

which (7) ---- just after the Second World War is still 

very new. In the past, efforts at European union were 

based on domination of one group over (8) ----. These 

attempts could not last, because those (9) ---- had 

been conquered had only one aspiration: to regain their 

freedom. Today’s ambition is completely different: (10) 
---- a Europe which respects freedom and the identity of 

all of the people which compose it.

6.

A) much  B)  plenty

C) whole  D)  a little

  E)  a lot of

7.

A) has begun  B)  began

C) beginning  D)  was beginning

  E)  having begun

8.

A) other  B)  its

C) this  D)  themselves

  E)  another

9.

A) whose  B)  where

C) who  D)  what

  E)  on which

10.

A) Having built  B)  To be built

C) Being built  D)  To build

  E)  Having been built
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1. delight memnun etmek, sevindirmek

2. dominant baskın, egemen

3. distinctive ayırt edici

4. enthusiast hayran, istekli

5. renowned ünlü, meşhur

6. satisfy tatmin etmek, karşılamak

7. pursuit uğraşı, ilgi alanı

8. meticulously özenli bir biçimde

9. cautiously dikkatli bir biçimde

10. integration birleşme, tamamlama

11. decade on yıllık süre

12. defi ciency eksiklik

13. evident açık, belli

14. attempt girişim, teşebbüs

15. conquer fethetmek, ele geçirmek 

16. aspiration amaç, arzu

17. compose oluşturmak, meydana getirmek

18. immunity bağışıklık

19. intense yoğun, şiddetli

20. apparent açık, belli

21. consist oluşmak, meydana gelmek

22. compound bileşim

23. startle ürkütmek, korkutmak

24. striking göze çarpan, dikkat çekici

25. exceed sınırı aşmak, aşmak

DICTIONARY
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1. - 10. sorularda karşılıklı konuşmanın boş 
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi 
bulunuz.

1. James :

- ----
Lawyer :

- Come on. You just didn’t pay your debts. 
You didn’t kill anyone.

James :

- I know but I still can’t stop thinking about 
the time I’ll serve in prison.

Lawyer :

- Try to relax. I’ll do my best to take you out 
as soon as possible.

A) Will you be able to pay off your debts on time?

B) If you get into trouble, I will be there for you.

C) It seems that you need a good lawyer to be 

able to walk out of prison.

D) What will I do if I have to spend the rest of my 

life in prison?

E) There are easier and more civilized ways of 

making a person change his mind.

2. Tim :

- My new job will require a lot of fl exibility in 
my personal life.

Andrew :

- ----
Tim :

- No, not that. I’ll have to take a lot of 
overseas business trips.

Andrew :

- Then you shouldn’t complain. I remember 
you praying for a job with a lot of travelling.

A) Why is that? Will you have to do a lot of 

overwork?

B) That’s quite normal because I need you more 

than they do.

C) Then soon you will start looking for a better job.

D) I know you very well and I’m sure you will do 

the right thing.

E) What happened? Did they forget to inform you 

about the last minute changes?

3. Rob :

- I see that you have brought the lawn mower 
out. Are you going to cut grass in this heat?

Arthur :

- Well, it has to be done, but I need to trim the 
box hedge next to the fence before I mow the 
lawn.

Rob :

- ----
Arthur :

- Sorry, but I am very busy today. I have no 
other time.

Rob :

- Trimming at this time of the day could be 
harmful.

A) Well, I wish you hadn’t cut them so short since 

they look ugly.

B) It is best to keep trimming until the hedge is 

close to the desired height.

C) Then, trim to shape in August or September 

each year.

D) Yes, it is a good idea but I would rather you 

didn’t do it now.

E) You know they will grow in most situations, even 

in very harsh dry places.

4. Woman :

- I would like to buy this chair because it 
would go perfectly with my blue carpet and 
blue draperies. How much is it?

Man :

- ----
Woman :

- I would appreciate a generous discount. So, 
what is your last offer?

Man :

- Well, I think $150 is fi ne.

A) This is my last offer. If you don’t want to buy it, I 

will sell it to another customer today.

B) Sorry, it is not for sale but if you want to buy a 

good one you must be ready to pay as much as 

$500.

C) Well, there is a small hole on the back side of 

the cushion. It regularly sells for $250 but I can 

make an adjustment if you want it.

D) This is the last one, so I am going to offer $50 

for it.

E) It has already been bought by a couple who 

came this morning.
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