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Section 4: Cloze Tests
LESSON 1

A ﬁreball (1) _________ through the sky caught the eyes of hundreds of people over the border of Iowa and
Minnesota. The image was caught (2) _________tape by a security camera and seems to show a ﬁery object
streaking across the night sky on the 26th of December. The American Meteor Society says that it (3) _________
reports from over 700 people of the ﬁreball. Witnesses apparently reported an object “as bright as the sun that
fragmented into many parts”. And others reported “sonic effects associated with the meteor.”(4) _________many
do believe it to be a meteor, there’s no (5) _________of what the ﬁreball actually was.
1.
a) ﬂy

b) to ﬂy

c) ﬂew

d) have ﬂown

e) ﬂying

a) on

b) at

c) through

d) over

e) in

a) will receive

b) had received

c) has received

d) is receiving

e) receives

a) Since

b) Likewise

c) In addition

d) Although

e) Even if

a) condemnation

b) ritual

c) conﬁrmation

d) elevation

e) explosion

2.

3.

4.

5.

WORD LIST
1
ﬁreball
2
catch the eye of
3
border
4
image
5
to be caught on tape
6
ﬁery
7
streak
8
witness
9
fragmented
10
associated with
11
conﬁrmation

ateş topu
görülmek
sınır
görüntü
kaydedilmek
ateş gibi kıpkırmızı
hızla kayıp gitmek
tanık
parçalara ayrılmış
ilişkili, bağlantılı
doğrulama
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TRANSLATION
Gökyüzünde uçan bir ateş topu Iowa ve Minnesota sınırında yüzlerce insan tarafından görüldü. Bu
görüntü güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve kameralar Aralığın 26’sında kıpkırmızı bir nesneyi
gece gökyüzünde hızla kayarken göstermekte gibi görünmektedir. Amerikan Meteor Derneği, 700’den
fazla insanın ateş topunu bildirdiğini söylemektedir. Tanıklar, görünüşte güneş kadar parlak ve birçok
parçaya ayrılan bir nesneyi bildirmektedirler. Diğerleri ise “meteorla ilişkili olarak ses efektlerini bildirmektedirler. Birçok kişi bu ateş topunun bir meteor olduğuna inansa da bu ateş topunun ne olduğuna
dair bir doğrulama bulunmamaktadır.
ANSWERS
1. (E) Burada active durumunda bir relative clause vardır. (n+Ving= relative clause/active).
Gökyüzünde uçan…
2. (A) to be caught on tape= kameralar tarafından kaydedilmek.
3. (C) cümlenin birinci bölümü “The American Meteor Society says that” geniş zaman olduğu için
zaman uyumuna göre geçmişle bu makalenin yazılmasına kadar geçen süreyi birleştiren zaman
present perfect olması gerekmektedir.
4. (D) Bu cümlede iki cümlecik arasında tezatlık bulunmaktadır. …inansa da bu doğrulanmamaktadır.
5. (C) condemnation=kınama, ritual= tören, conﬁrmation doğrulama, elevation= yükseltme,
explosion= patlama
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