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DİYALOG SORULARI

1. Tony ile John Dorris Lessing’in yeni romanı 
hakkında konuşuyorlar. John ilk ifadesinde roman 
hakkında eleştirmenlerin görüşünü söylüyor. Tony 
ise Ahmet-he tekniğine göre “critics” in karşılığı 
olan “They” ile başlayan E seçeneğindeki ifadesi 
ile bir açıklamada bulunuyor. Bu cümledeki “the 
style and characterization” ifadesi ile John’un son 
cümlesindeki “they” arasında da ayrı bir Ahmet-he 
ilişkisi var.

Cevap: E 

2. Diyalog sorularında WolksWagen ilişkisi, yes / no 
soruları ve olumsuzluk ilişkisine bakarak çözüme 
ulaşmak mümkün olmaktadır. Konuşmalar genellikle 
kısa olduğu için ve içlerinde yabancı kelime 
nispeten az olduğu için tamamını okumak iyi olur. 
Burada Molly Agnes’e hafta sonu ne yapıyorsun, 
diye bir “WolksWagen” sorusu soruyor. Bu sorulara 
genellikle 2-3 satırlık açıklamalar yapılır. Başlarında 
bazen “well” olabilir. Agnes’in yapacağı iş zor 
olmalı ki Molly “Yardıma ihtiyacın var mı?”, diye 
soruyor. Bu soruya verilen cevapta dikiş makinası 
kullanmayı biliyorsun değil mi, sorusu olduğuna 
göre Agnes hafta sonu dikiş dikecek. Bu bilgiyi ikinci 
uzun seçenek A’daki cümle ile veriyor; “Dönem 
sonu tiyatro oyunu için yaptığım kostümleri henüz 
bitiremedim. Onlarla meşgul olacağım.”

Cevap: A 

3. Yine bir WolksWagen sorusu. Seçeneklerden en 
uzunları olan D veya E doğru olabilir. Mesele nedir, 
diye sorulduğuna göre D seçeneği.  Martin bir 
başvuru mektubu yazmış. Ancak herkes bu konuda 
farklı şeyler söylediği için kafası karışmış. John o 
nedenle eksik cümleden sonra “Onları dinleme. 
Sadece gerekli gördüğün bilgileri ilave et, basit tut.”, 
diye öneride bulunuyor.

Cevap: D 

4. Bu diyalog Ken’in bir planı konusundaki açıklaması 
ile başlıyor. Paul’un bu açıklamaya verdiği cevapta 
olumsuz bir şeyler olmalı ki Ken “gerekmez”, diye 
cevap veriyor. Yes / no cevabı verilmiş olduğu için 
eksik cümle bir yes / no sorusu olmalı, yani yardımcı 
fiille sorulmuş bir soru olmalı. Son üç seçenek soru 
içeriyor. C ve E’de yes / no sorusu var. Ancak 
olumsuzluk sadece C’de bulunuyor; İyi fikir ama 
pahalı olmayacak mı?

Cevap: C 
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5. Yine bir yes / no sorusu var. Buna göre boşluğa 
seçeneklerden B veya D gelebilir. Roger’in 
kardeşinin kaçıncı sınıfta olduğu konuşulduğu 
için D yanlıştır. Roger’in kardeşi üçüncü değil son 
sınıftaymış. Herhalde tıp fakültesi orada 4 yıl.

Cevap: B 

6. Nancy ile Pat televizyonda bir film izleme üzerine 
konuşuyorlar. Bu akşamki filmi her ikisi de daha 
önce görmüş. Ona rağmen film çok iyi olduğu için 
bir daha izlemeye karar veriyorlar. Onlara bu kararı 
aldıran cümle eksik cümle oluyor. Yani E’deki “Evet 
ama harika bir filmdi, o yüzden tekrar izlemeye 
değer.”, cümlesi eksik cümle oluyor.

Cevap: E 

7. Diyalog sorularında eksik cümleden sonra gelen 
cümle, eksik cümle hakkında önemli bilgiler içerir. 
Burada Norman ve Dan Filipinlerdeki bir gönüllü 
iş konusunda konuşuyorlar. Eksik cümleden sonra 
Dan “Hayır ama uçak bileti konusunda yardımları 
olabilir; biraz daha bilgi isteyelim diyor. Demek 
ki eksik cümlede para konu edilmiş. Bu konu 
sadece D’de ele alınıyor; sanırım kimseye bir şey 
ödenmeyecek, deniyor.

Cevap: D 

8. Alice burada James’a bir denizin donması için 
havanın çok soğuk olması gerekir”, diyor. James’ta 
buna benzer bir şey söylemiş olacak ki Alice bir 
örnek veriyor ve “İkinci Dünya Savaşın’da Baltık 
denizi o kadar derine kadar dondu ki Ruslar 
üzerinden tanklarını geçirdiler.”, diyor. Denizlerin 
donabileceğine dair bilgi B ve E’de var. Baltık denizi 
Hazar Denizi gibi bir iç deniz olmadığı için B doğru 
olamaz. E seçeneğinde “Evet (çok soğuk olması 
gerekir) ama bu bazen olur.”, deniyor.

Cevap: E 
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9. Perry ve Jo, seyahat kitapları konusunda 
konuşuyorlar. Jo bir “why” sorusu yani 
“WolksWagen” sorusu sormuş. Why, why veya how 
ile sorulan sorulara genellikle “well” ile başlayan ve 
genellikle diğer seçeneklerden daha uzun bir cümle 
ile yapılan bir açıklama ile cevap verilir. Buna iki 
“W”’dan dolayı “WolksWagen” ilişkisi diyoruz. “Well” 
ile başlayan ve diğer seçeneklerden daha uzun bir 
açıklama cümlesi, A’da var. Burada daha önce hiç 
seyahat kitabı okumadım, ilginç olacaklarını da hiç 
düşünmedim, deniyor. Jo konuşmaya, bazıları öyle 
tabii, diyerek devam ediyor. O zaman eksik ifade 
A’daki oluyor. 

Diyalog sorularında ikinci bir çözüm yolu 
“olumsuzluk ilişkisi”dir. Eksik cümleden sonra 
olumsuz bir şey söylenmişse bu, eksik cümlede 
de olumsuz bir şey söylenmiş olabileceğine dair 
bir ipucudur. Buradaki “Some aren’t, of course” 
ifadesine bakarak seçeneklerde olumsuz bilgi 
içeren bir cümle aradığımızda da bunun sadece A 
seçeneğindeki cümle olduğunu görüyoruz.

Cevap: A 

10. Burada da WolksWagen ilişkisi var. Peter’in “Tell 
me about it” ifadesi de “what” soru kelimesi gibi 
açıklama istiyor. Bu açıklama yine en uzun seçenek 
olan B’de, ama bu defa “well” siz olarak yapılıyor. 
İyi haber çikolatanın öksürüğe iyi gelmesiymiş. 
Peter bu açıklamaya “İnanması zor ama denemeye 
değer.”, diye cevap veriyor. 

Cevap: B 

11. Bir önceki soruya çok benzeyen bir soru. Orada 
eksik cümleden sonra “It certainly does.”, burada 
ise “They certainly do.”, diye cevap verilmiş. Orada 
“Does”lı soru, doğru cevap olmuştu. Burada da 
A’daki “Do”lu soru doğru cevap oluyor. Andrew 
olimpiyatların simgesi olan iç içe geçmiş 5 dairenin 
anlamı var mı, diye sormuş. Roger’da “Evet, 
kesinlikle var. Dünyanın 5 kıtasının olimpiyatlarla 
bağlandığını sembolize ediyorlar.”, diyor.

Cevap: A 
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12. Bu bölüm soruları içerik olarak bir önceki bölüm 
sorularından farklı değildir. Orada uzunca bir 
açıklama paragrafı ile verilen durum burada 
karşılıklı konuşma ile veriliyor. Eksik cümleyi bulmak 
o nedenle zor değil. Ahmet-he, yes / no soruları, 
what / how sorularına “well” le başlayan açıklama, 
bu bölümde kullanabileceğimiz tekniklerdir. Ayrıca 
gizli cümleden sonra olumsuz bir ifade olduğunda 
seçeneklerdeki olumsuz bir cümle genellikle doğru 
olmaktadır.

Bu soruda tam tersi bir durum. Başta olumsuz 
ifadeler var. Ama sonradan olumlu şeyler söylenmiş. 
O zaman gizli cümlede de film hakkında olumlu 
bir şey söylenmiş olabilir. D ve E soru olduğu için 
“I agree” bunlara verilmiş cevap olamaz. Gizli 
cümleden önce soru sorulmadığı için de B ve C 
doğru olamaz. A’da “Doğru. Benim için en iyi şey 
fotoğraflamaydı.”, deniyor. Breenda da son ifadesi 
ile bu düşünceye katılıyor.

Cevap: A 

13. WolksWagen ilişkisine göre What, Why veya How’lı 
sorulara genellikle “well” ile başlayan 2-3 satırlık 
açıklama cümleleri ile cevap verilir. Burada da 
benzer bir durum var. O nedenle B seçeneği doğru 
olabilir. Önce onu anlam testinden geçirelim. John 
annesine Türkçede de bulunan “Nisan’da yağmur 
yağarsa Mayıs övünür” atasözünün anlamını 
soruyor. Annesi de sence ne olabilir diye soruya 
soruyla cevap veriyor. John B’deki cümlede bu 
atasözünden ne anladığını söylüyor; “Yağmur 
sıkıntı yaratsa da sonra açacak olan çiçekler (bu 
sıkıntıyı giderir) güzeldir.” O zaman bu ifade eksik 
cümleyi tamamlar.

Cevap: B 
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14. Judy’nin gizli cümledeki ifadeye verdiği “I know 
but…” ifadesine bakılırsa, bilgisayar kullanımı 
konusunda gizli cümlede olumsuz bir duruma dikkat 
çekilmiş. Bu uyarıya Judy “Biliyorum, ama ben yalnız 
olmayı seviyorum.”, diye cevap verdiğine göre bu 
uyarı bilgisayarın kişiyi sosyal ilişkiden kopardığına 
dair bir uyarı olmalı. Olumsuz durum ve uyarı C’de 
var. Burada 8 saat çok fazla, insanlarla daha fazla 
zaman geçirmen gerekir, deniyor. O zaman doğru 
ifade budur.

Cevap: C 

15. Yardımcı fiille sorulan sorulara çoğunlukla yes veya 
no ile cevap verilir. Wendy Fiona’ya Ankara’dan 
İstanbul’a uçakla mı gidiyorsun?, diye sormuş. Buna 
göre D veya E doğru olabilir. Gizli cümleden sonraki 
ifade de Bolu Dağı Tüneli’nden söz edildiğine 
göre D’deki evet, uçağım 9.00’da kalkıyor, ifadesi 
yanlıştır.

Cevap: E

16. Ammy’nin bu kitaplar kimindir, sorusuna Terry 
olumlu ve kesin bir cevap vermemiş ki Ammy bir 
tahminde bulunuyor ve Jane’in olabilir mi, diye 
soruyor. Ammy’nin sorusuna olumsuz cevap C ve 
E’de var. E doğru olsaydı Ammy ikinci sorusunu 
sormazdı. O nedenle C doğru oluyor. Burada 
“Bilmiyorum, kesinlikle benim değil.”, deniyor.

Cevap: C 

17. Diyalog soruları genelde dili anlaşılır metinlerdir. 
O nedenle tümünü okumak ve anlamak kolaydır. 
Bir anlamda eksik cümleyi tamamlama sorularına 
benzerler O yüzden eksik cümleden sonraki 
cümleye bakarak bizden istenen cümle hakkında 
fikir sahibi olabiliriz.

Bu sorunun konusu Londra’da Thames nehrinde 
görülen bir balina haberi. Robert Dan’e haberi 
okudun mu, diye sormuş. Genelde bu soruya yes / 
no veya onlarla eş anlamlı sözcüklerle cevap verilir. 
Ancak seçeneklerde böyle bir sözcük yok. O zaman 
eksik cümleden sonraki ifadeye bakalım. Burada 
“Hayır, yok” deniyor. Demek ki eksik cümlede “there 
is” yapısı var. Buna göre A veya D doğru olabilir. D’de 
“are” olduğuna göre o olmaz. B’de “Hata olmalı” 
deniyor. Robert buna “Hayır, yok, hatta Parlemanto 
binası önünden geçerken çekilmiş bir fotoğrafı bile 
var.” diyor. O zaman doğru seçenek budur.

Cevap: B 



www.pelikanyayinevi.com.tr

ÇÖZÜM - 2
DİYALOG SORULARI

18. Jane ile Pat, yeni kampüs hakkında konuşuyorlar. 
Eksik cümleden sonra Pat, “Hadi bunu yapalım.”, 
şeklinde bir cevap verdiğine göre Jane eksik 
cümlede bir öneride bulunmuş olmalı. Öneri ifadesi 
seçeneklerde sadece B’de “shall we” kalıbı ile 
yapılmış. Burada “Benim de duyduğum şey. Yarın 
bir gidip bakalım mı?”, diyor. O zaman aranan 
cümle budur.

Cevap: B 

19. Jill “Ne derler biliyor musunuz: Bir şeyin hızlı 
yapılmasını isterseniz, onu yoğun bir kişiden 
yapmasını isteyin.”, diyor. Bu Mary’e pek mantıklı 
gelmemiş olacak ki eksik cümlede söylediği şeye 
Jill “Ama öyle.” diye cevap veriyor. Seçeneklerde 
olumsuz bilgi A ve D’de var. İlkinde “Bunun 
mantığını anlamadım”, ikincisinde “Bu bana çok 
mantıklı gelmiyor.”, deniyor. O zaman D seçeneği 
doğru ifade oluyor.

Cevap: D 

20. Molly ile Peter Zebralar hakkında konuşuyor. Molly 
zebranın siyah beyaz çizgilerinin vahşi hayvanlara 
karşı pek kamuflaj işlevi göremeyeceğini söylüyor. 
Peter, zebranın tek başına olduğunda bunun doğru 
olduğunu ama sürü halinde olduğunda geçerli 
olduğunu söylüyor. Sonra Molly’nin eksik cümlede 
söylediği şeye “Kesinlikle yapar. Sürüye saldırmaya 
çalışan bir düşman, (sürü hareket halinde olacağı 
için aralarından) tek bir zebra seçemez.” diye cevap 
veriyor. Demek ki Molly eksik cümlede “Does” ile bir 
soru sormuş. Bu C’de var. Burada “Bu fark yaratır 
mı?” diye soruluyor. O zaman doğru seçenek budur. 
Diğerlerini eksik cümle yerine koyup anlam testi 
yapmaya gerek yoktur.

Cevap: C


