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1. Karşılıklı konuşma soruları da diğer grup sorularına 
göre daha kolay sorulardır, çünkü günlük 
konuşmalarda kullanılan cümleler kısadır ve 
yaygın kullanılan sözcükler içerir. Metni tam olarak 
anlayamadığımız durumlarda veya seçeneklerin 
tümünü okumak yerine en doğru olabilecek 
seçeneği tespit edip anlam testine ondan başlamak 
için kullanacağımız birkaç teknik vardır. Genel 
olarak gizli cümleden sonraki cümleye bakarak bir 
takım yapısal ipuçları bulmak mümkündür. Örneğin, 
gizli cümleden sonraki cümle “Well” ile başlıyorsa 
gizli cümlede açıklama isteyen ve what, why, veya 
how soru kelimesi ile başlayan bir soru olur. Buna 
WolksWagen ilişkisi diyoruz.

Olumsuz bir cümle varsa, seçeneklerde önce 
olumsuz cümle aramak gerekir. Gizli cümleden 
sonraki cümle “yes” veya “no” ile veya bu anlamlara 
gelen “certainly’, “of course’, “never” gibi bir ifadeyle 
başlıyorsa, seçeneklerde Do / Does / Can / Will gibi 
bir yardımcı fiille sorulmuş bir soru aranır. Ahmet-he 
ilişkisi veya zaman uyumu da işe yarayabilir.

Bu soruda gizli cümleden önce “Do” yardımcı fiili 
ile sorulan bir soru var. O zaman seçeneklerde yes 
/ no cevabı ile başlayan A, B veya C doğru olma 
ihtimali taşıyor. Anne son sözünde tabiî ki hayır. 
Nasıl böyle bir şey yaparım?, dediğine göre içinde 
“you” öznesi olan olumsuz bir ifade ile karşılaşmış. 
Bu C seçeneğindeki “Konseri unutup unutmadığını 
merak ettim.”, ifadesidir. 

Cevap: C 

2. Bu bölümün başında yaptığımız açıklamada, gizli 
cümleden sonraki cümle “Well” ile başlıyorsa gizli 
cümlede açıklama isteyen ve what, why, how 
soru kelimesi ile başlayan bir soru olur. “demiştik. 
Bu kuralın tersi de geçerlidir. Yani gizli cümleden 
önce what / why / how soru kelimelerinden biriyle 
başlayan bir seçenek varsa, seçeneklerde “well” le 
başlayan veya içeren cümle doğrudur. Buna göre 
boşluğa ilk olarak E’yi koyalım. Jane Brain’a yeni 
sekreterin nasıl biri, diye sormuş. E’de ise “Görünüş 
olarak mı, diyorsun? Kırkını geçmiş oldukça sade 
birisi.”, diyor. O zaman bu ifade anlamca da doğru. 

Bu şekilde soru ile doğru olma ihtimali yüksek 
seçenek arasında önce yapısal bağlantı kurmak, 
anlamsal bağlantıyı da kolayca ortaya çıkarmaktadır. 
Bu durumda diğer seçenekleri okumak zorunda 
kalınmadığı için hem zaman kazanılır hem de 
beynimiz boşuna yorulmaz.

Cevap: E 
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3. Bu konuşma “how” sorusu ile başlıyor ama 
seçeneklerde bu defa “well” yok. Wendy’nin “Ne 
kadar sık sinemaya gidersin?”, sorusuna Shirly” 
nin verdiği cevap oldukça olumsuz olmuş ki 
bunun üzerine Wendy ikinci ifadesinde “Öyleyse 
anladığım kadarıyla film izlemekten gerçekten 
nefret ediyorsun.”, diyor. Shirly, bu tespite katılıyor, 
ama “Ancak yine de çok beğendiğim birkaç film 
izledim.”, diyor. Bu B seçeneğindeki “very rarely’nin, 
başta sorulan “how often” sorusuna verilen cevap 
olduğunu gösteriyor.

Cevap: B 

4. Gillian Pam’e kız kardeşini soruyor. İkinci ifadesinde 
de bir soru sormuş olacak ki Pam uzunca bir cevap 
veriyor. Bu açıklama şeklindeki cevabın başında 
“well” yok ama D seçeneğindeki sorunun cevabı 
olduğu açık. Çünkü ilk cevaptaki Liverpool’un 
karşılığı olan “there” i hem bu soruda hem de 
Pam’in ikinci cevabında görüyoruz.

Cevap: D 

5. Çok kolay bir soru. Çünkü oğulun babasına verdiği 
cevap “yes” ile başlıyorsa babası ona yardımcı fiille 
yapılan bir soru sormuş demektir. A ve B’de yapı 
olarak uygun iki soru var. Ancak ikincisi “Pilot olmayı 
düşünmüyorsun, öyle değil mi?”, dediği için olumsuz 
bir beklenti ile sorulmuş. Buna “Yes, I hope so” 
denilmez. O nedenle A seçeneği doğrudur. Burada 
“Hava taşıtları tasarımı kariyeri mi yapacaksın?”, 
diye bir soru soruluyor.

Cevap: A 

6. Yine kolay bir soru. Steve yeni futbol topu hakkında 
bir soru sormuş. “What is” diye başlayan bu sorunun 
cevabında “it” ve “is” olması gerek. Bu yalnızca A 
seçeneğinde var. Yeni top yumuşak olduğu için 
iyi vuruluyormuş ve bu nedenle hızlı gidiyormuş. 
Steve, bu kalecilerin hoşuna gitmeyecek, diyor.

Cevap: A 
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7. Bu bölüm sorularında doğru seçeneklere en 
çok yes / no soru ve cevapları, Wh- soruları ve 
onlara genellikle “well” ile başlayarak açıklama 
şeklindeki uzun cevaplar arasındaki ilişki sayesinde 
ulaşıyoruz. Yardımcı bilgi genellikle gizli cümleden 
sonraki son cümlede oluyor. Buradaki bir yardımcı 
fiil gizli cümlede aranabiliyor. Burada olumsuz bir 
ifade varsa gizli cümlede de öyle oluyor.

Arkadaşı Greg’e jeolog olup depremleri önceden 
tahmin etmek için volkanları araştıracağım diyor. 
Tony’nin son cümlesinde “Bu beni hiç etkilemez”, 
anlamına gelen cümledeki “would” yardımcı fiili 
gizli cümlede de olabilir. Bu seçeneklerden C’de 
var. Burada (jeolog) olduğunda çok zor arazi işleri 
yapacaksın, deniyor. Tony’de fark etmez, masa başı 
işine tercih ederim, diyor.

Cevap: C 

8. Bu soruyu Ahmet-he’ye göre yapabiliriz. Sandra 
Sue’ya “Şu ses kapı zili değil miydi?”, diye soruyor. 
Sue ise “Hayır, papağandı.”, diyor. Buradaki “it” ten 
hareketle seçeneklerde bir “it” arıyoruz. Bu B’de var. 
Burada “Emin misin?. Bana tam kapı zili gibi geldi.”, 
deniyor. Sue’nun son sözü olan “it” li cümlede, 
papağanın kapı zilini evin köpeğini kandıracak 
kadar iyi taklit ettiği söyleniyor.

Cevap: B 

9. Betty bu konuşmada Mary’e Hititler ve Frigyalılar 
hakkında soru soruyor ve bir cevap alıyor. Betty 
gizli cümlede bir soru daha sormuş olmalı ki 
Mary bu konularda sana yardımcı olamam diyor. 
“These things” ifadesinden hareketle seçeneklerde 
bu “things” in karşılığı olabilecek çoğul bir isim 
barındıran bir cümle arayalım. Şansımıza bu 
sözcükler A seçeneğine konmuş. Buradaki 
“geldikleri yerler, kültürleri, din ve dilleri” sözcükleri 
aradığımız çoğul kelimeler.

Cevap: A 

10. Richard ve Albert şirketteki yeni bir eleman 
hakkında konuşuyorlar. Richard’ın son ifadesinde, 
“Merak etme, onun için elimden gelenin en iyisini 
yapacağım, diyor. O zaman ondan bu eleman için 
bir şeyler yapması istenmiş. A seçeneğinde “Pekâlâ 
o zaman ona fırsat bulduğunda biraz cesaret ver. 
İyi çocuktur.”, deniyor. “Well” le başlayan seçenekler 
sık sık doğru cevap oluyor.

Cevap: A 
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11. Danny, Brian’a onun da spor salonuna başlaması 
önerisinde bulunuyor. Brian’ın bu öneriye verdiği 
cevap Danny’nin “Düşünmeyi bırak. Kesin kararını 
ver. Cuma günü 8.15’te hazır ol.”, demesine yol 
açıyor. Düşünmeyi bırak, dediğine göre Brian D 
seçeneğinde olduğu gibi “Aslında ben de bir süredir 
öyle yapmayı düşünüyorum.”, demiş olmalı.

Cevap: D 

12. Burada bir önceki sorunun aksine gizli cümleden 
sonrasına bakarak yapısal bir ipucu bulabiliyoruz. 
Pat’in son ifadesindeki fiil, geçmiş zaman. O zaman 
gizli cümlenin de fiilinin geçmiş zaman olması 
gerek. B ve E seçeneklerindeki cümleler geçmiş 
zaman. Clarke, Pat’e kardeşinden yakın zamanda 
haber aldın mı, diye sorunca, “Evet aldım, askeri 
akademiden çok memnunum.’, cevabını alıyor. 
Bu güzel habere Charles gizli cümlede olumlu bir 
cevap vermiştir. Böyle bir ifade E seçeneğinde var; 
I’m glad to hear that.

Cevap: E 

13. Yapısal ipuçlarının çok net olduğu bir soru. Phil’in 
son ifadesinde “because” ile başlayan cümle, 
Andy’nin bir “Why” sorusu sorduğu anlamına 
gelmektedir. Bu C’de var. B ve D’deki “why’lar soru 
kelimesi değil, isim cümlesi bağlacıdır. Şöyle ki;

The manager left early but I don’t know why he 
did so. - Müdür erken çıktı ama niye öyle yaptı, 
bilmiyorum.

Cevap: C 

14. Jenny, Mary’e “Sanırım taksi çağıracaksınız.”, diyor. 
Mary buna olumlu cevap vermiş olmalı ki Jenny, 
“Yine de 7.30’a kadar yola çıksanız iyi olur. Bu 
saatte trafik çoktur.”, diyor. Olumlu cevap B, C ve 
E’de var. C doğru olamaz çünkü Mary evet dedikten 
sonra istasyon ne kadar uzakta, diye soruyor. 
Jenny’nin son ifadesinde bu sorunun cevabı yok. 
E’deki, “Evet, hemen taksi çağırıyorum.”, ifadesi de 
bu cevaba uymuyor. B’de ise “Evet, (çünkü) ağır bir 
valizim var.”, deniyor. Doğru ifade budur.

Cevap: B 

15. Yapısal bir ipucu bulmak için yine gizli cümleden 
sonraki ifadeyi inceleyelim. Burada bir “No” cevabı 
var. O zaman gizli cümlede yardımcı fiille bir soru 
sorulmuş. Bu A ve B’de var. Jane’in “No” ile başlayan 
cevabı, “19 aylıkken kızıl hastalığına yakalanana 
kadar görüyor ve duyuyordu, diye devam ediyor. O 
nedenle A seçeneğindeki “Kör ve sağır mı doğdu?”, 
sorusu doğru soru oluyor.

Cevap: A 
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16. Yine son cümleden yardım alıyoruz. Kevin burada 
gerçekten bilmiyorum, diyor. O zaman kendisine bir 
soru sorulmuş. Bu E seçeneğindeki “what” sorusu 
olabilir. Kevin ilk ifadesinde tatilde benzincide 
çalışacağım, demişti. Peter E seçeneğindeki 
cümlede olduğu gibi orada ne yapacaksın, diye 
sormuş olmalı, diyor ve E seçeneğini işaretliyoruz.

Cevap: E 

17. Karşılıklı konuşma, “Ama her işte bundan bir parça 
vardır.”, ifadesi ile bittiği için gizli cümle bir soru 
olamaz. Bu nedenle A ve E’yi hemen eleyelim. 
“But” bağlacından dolayı son ifadenin verdiği ikinci 
ipucu ise gizli cümlede olumsuz bir şeyden söz 
edilmesidir. B ve C’de böyle bir olumsuzluk yok. O 
zaman doğru olma ihtimali en yüksek seçenek olan 
C’yi gizli cümle yerine koyup anlam testi yapalım. 
Burada “Fazla mesai umurumda değil, nefret ettiğim 
şey monotonluktur.”, deniyor. O zaman bu seçenek 
doğrudur.

Cevap: C 

18. Lucy’nin sorusu “Did she really?”, Rosemary’nin 
söylediği cümlede Mary’nin, fiili geçmiş zaman olan 
bir eylem bulunduğu anlamına geliyor. Bu yalnızca 
E seçeneğinde var. Rosemary, Mary için, ödülü 
hak etti, diyor. Lucy ise gerçekten hak etti, diye onu 
destekliyor.

Cevap: E 

19. Andrew’in ikinci sözü, “No, neither have I.”, 
ifadesine bakılırsa Tony’nin eksik cümlede olumsuz 
bir şey söylemiş olduğu anlaşılıyor. Bu yalnızca 
A seçeneğinde var. Tony burada, “Ben de sana 
katılmak isterim ama pek bisiklete binmedim.’, diyor. 
Andrew ise, “Ben de.”, diyor.

Cevap: A 

20. Çözüme her zamanki gibi yapısal ipuçları yardımıyla 
başlayalım. Clare’in 2. ifadesindeki “they’, 
konuşmanın konusu olan çocukları kastetmektedir. 
Bu nedenle seçeneklerin hangisinde “children” sözü 
geçiyorsa onun doğru olma ihtimali yüksektir. Bu 
sözcük yalnızca A’da var. Burada tanıdığım çocuklar 
gerçekle yüzleşme konusunda oldukça başarılılar, 
deniyor. Liz’in bu cümlesindeki “reality’, Clare’in son 
ifadesindeki “it’in karşılığı olduğu için A seçeneğinin 
önce yapısal sonra da anlamsal olarak diyalogtaki 
eksik cümle olduğu sonucuna varıyoruz.

Cevap: A 


