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DİYALOG SORULARI

ÇÖZÜM - 3

1. Gizli cümleden sonra yayıncı “Halk o zaman 
neyle ilgileniyor?”, diye sorduğuna göre gizli 
cümlede kitapçı olumsuz bir şey söylemiş olmalı. 
C ve D seçeneklerinde olumsuz bilgi var. Ancak 
halkla ilgili olanı D seçeneğinde. Akademisyenler 
Shakespeare’in oyunları hakkında yazmak 
istiyormuş ama halkın istediği bu değilmiş.

Cevap: D 

2. Mary’nin son ifadesinde Londra şehir merkezi için 
olumsuz şeyler söylenmiş. O zaman gizli cümlede 
de olumsuz bir şey var. A seçeneğindeki “Şehir 
merkezinin nesi kötü? Sorusu bu nedenle uygun 
ifade olmaktadır.

Cevap: A 

3. Burada Paul arkadaşı Harry ile şansız bir şekilde 
kaybettikleri bir maç hakkında konuşuyor. Gizli 
cümleden önce de sonra da olumsuz ifadeler 
olduğuna göre gizli cümlede de olumsuz bir ifade 
olması mümkündür. Paul ikici ifadesine “yes” 
diyerek başladığına göre Harry’nin sorusu yardımcı 
fiile sorulmuş. Bu yalnızca E seçeneğinde var. 
Burada şansınız kötü müydü?, diye olumsuz bir 
soru sorulmuş olması da bizim aradığımız şey.

Cevap: E 

4. WolksWagen tekniğine göre Janet’in ikinci 
ifadesindeki “well” a bakarak seçeneklerde “wh-“ile 
sorulmuş soru olan bir cümle arayalım. Bu yalnızca 
B’de var. Pam, Şekspirin oyunlarından okudun 
mu, hiç?, diye soran Janet’e “Epey, okudum. Niye 
soruyorsun?, diye soruyor. O da “Pek çok insan 
onun dilini ağır buluyor.”, diyor.

Cevap: B 

5. Dan, “Dizide önümüzdeki hafta ne olacak?”, diye 
sorunca İan, “Ben de senin kadar biliyorum, ama 
kahramanın ölmeyeceği kesin.”, diye cevap veriyor. 
İan’ın son ifadesine bakılırsa Dan’in bir soru sormuş 
olduğu anlaşılıyor. Soru D ve E’de var. Ama İan’ın 
cevabında yes veya no olmadığına göre D’deki soru 
buraya uymaz. “Nerden biliyorsun?”, anlamındaki 
son soru bu nedenle tek doğru cevap olarak kalıyor.

Cevap: E 
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6. Polly Gwen’e Mary’nin nesi var, diye soruyor. Polly 
sonra “Zavallı Mary.”, dediğine göre gizli cümlede 
olumsuz bir olaydan söz edilmiş olmalı. What’lı 
sorulara “well” le başlayan açıklamalar yapılıyordu. 
O nedenle önce C seçeneğini anlam testinden 
geçirelim. Burada “Annesi düşüp bacağını kırdı, 
tüm işleri Mary yapmak zorunda.”, dendiği için 
aradığımız olumsuz olay var. O zaman eksik cümle 
budur.

Cevap: C 

7. Robert ilk ifadesinde rüzgâr enerjisinin 
yaygınlaştığından söz ediyor. Sarah buna karşılık 
olarak olumsuz bir şey söylemiş olmalı ki Robert, 
Niye?, diye soruyor. Ahmet-he’ye göre konu rüzgar 
enerjisi olduğuna için bu olumsuz cümlenin içinde 
“it” olmalı. Hem “it” ve hem de olumsuz bir ifadenin 
olduğu cümle A’da bulunmaktadır. D de olumsuzdur 
ama orada “it” yok. A’ya göre rüzgar enerjisine çok 
karşı çıkan varmış.

Cevap: A 

8. Gizli cümleden önce öğrenci yardımcı fiille bir soru 
sormuş. Bunun cevabı Yes veya No ile başlayan bir 
cümle olmalıdır. Bu da yalnızca A” da var. Öğrenci 
yalnızca insanların yaptığı şeyler mi hayvanların yok 
olmasına yol açar?, diye sormuştu. A seçeneğindeki 
cevap cümlesi olan “Hayır, başka sebeplerde onların 
yok olmasına yol açar. Aklına bir örnek geliyor mu?”, 
cümlesi bu soruyu eksiksiz yanıtlıyor. Ondan sonra 
gelen ve “Sanırım” ifadesi ile başlayan açıklama 
cümlesi, dinozorların düşen bir göktaşından dolayı 
yok olduğunu söylediği için o da metni anlamlı bir 
şekilde tamamlıyor.

Cevap: A 

9. Bu konuşmada Brian, Susan’a “En sevdiğim 
yazarlardan birinin romanını okuduğunuzu 
görüyorum. Sen de onun hayranı mısın?”, diye 
bir soru soruyor. Susan ise “Henüz değil. Onu ilk 
defa okuyorum.”, diye cevap veriyor. Susan son 
cümlesinde “Evet, bunu fark ettim.”, dediğine göre 
Brian, yazarla ilgili bir şey söylemiş olmalı. Bu da D 
seçeneğinde var; “Harika karakterler yaratıyor.”

Cevap: D 



www.pelikanyayinevi.com.tr

ÇÖZÜM - 3
DİYALOG SORULARI

10. Burada Pat, Beth’e “Meryem bir şeyden çok 
heyecanlı; ne var biliyor musun?”, diye soruyor. 
Beth ise “Evet; lisede bir bilim projesi için yapılan 
yarışmayı kazandı.”, diyor. Çözümü çok kolay 
bir soru. Beth’in son ifadesindeki “So am I” a 
bakarak “am” li bir cümle ararız. Bu yalnızca C’de 
bulunmaktadır. Bu soruda yardımcı fiil bir başka 
şekilde de işe yarıyor. Beth’in ilk ifadesinde “she’s 
won” deniyor, yani “has” yardımcı fiili kullanılıyor. C 
seçeneğinde bu da görülüyor.

Cevap: C 

11. Yine aynı teknikle 2-3 saniyede çözülebilen bir soru. 
Jim, “Hayvanat bahçesi bekçileri neden muzları 
ağaçlara gizliyor?”, diye soruyor. Robert bu soruya 
“Maymunların avlanıp onları bulması gerekir.”, diye 
cevap veriyor. Robert’in ikinci ifadesindeki “Yes, it 
would.” cevabı “Would” ile sorulmuş bir sorunun 
cevabı olabilir. Bunu üç seçenekte görüyoruz, ancak 
cevaptaki “it” öznesi yalnızca E seçeneğindeki 
soruda bulunmaktadır.

Cevap: E 

12. Bu konuşmanın başında Peter, “Programımızda 
hazırlık okulunun son iki haftasında bir bölüm 
yönlendirmesi olduğunu söylüyor.”, diyor. Bu 
açıklamadan sonra Sarah bir “WolksWagen” sorusu 
sormuş olmalı ki Peter’ın ikinci ifadesi “It means” 
ile başlayarak bir şeyi açıklamaktadır. Bu nedenle 
geniş zaman yapısında bir soru cümlesine yani 
“What does it mean?” sorusuna cevap veriyor. Bu 
soru A seçeneğinde bulunuyor.

Cevap: A 

13. Bu bölüm sorularını hızlı bir şekilde çözebilmek 
için kullanılabilecek birkaç hızlı test çözme tekniği 
vardır. Örneğin, gizli cümleden sonra gelen ifadede 
bulunan bir yardımcı fiil seçeneklerde aranabilir. 
Karşılıklı konuşma etkinliklerine özgü, “well, all right, 
actually, but….”, gibi ifadelerle başlayan seçenekler 
de doğru seçenek olabilmektedir. 

Bu soruda bizi doğru cevaba götüren ipucu, az önce 
de belirttiğimiz gibi karşılıklı konuşmalara özgü 
bir ifade olan A seçeneğindeki “Fine” dır. Burada 
yapılan bir öneri var. Brian son ifadesinde, “Ben de 
tam bunu önerecektim”, diyor.

Cevap: A 
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14. Az önceki açıklamamıza göre bu sorunun 
seçeneklerden iki tanesi doğru cevap olmaya 
aday; “In fact” ile başlayan B, “Well” ile başlayan C. 
Diyaloğun konusu dedikodu. Richard ilk ifadesinde 
dedikodunun niye bu kadar popüler olduğunun 
bir açıklaması olmalı diyor. Mary de “Aslında var. 
Psikologlar dedikodunun bizi birbirimize bağladığını 
söylüyorlar.”, diyor. Bu nedenle doğru cevap B’dir. 

Cevap: B 

15. Bir film yıldızı ile görüşen bir gazeteci ona özel 
hayatınıza karışılması sizi mutsuz ediyor mu?, 
diye bir soru soruyor. Film yıldızı da hiç rahatsız 
olmadığını, özel hayatın kendisi için o kadar 
önemli olmadığını söylüyor. Konuşmanın bundan 
sonrasında ne söylenmiş olabileceğini tahmin 
etmek kolay olmayabilir. Bu nedenle seçeneklerden 
en uygununu boşluğa ilk olarak koyup diyaloğu 
tamamlarız. Bu seçeneklerde önceki iki soruda da 
olduğu gibi belirgin bir ipucu var, karşılıklı konuşma 
ekinliklerine özgü ifade. Yani “Really?”. Gazeteci 
film yıldızının cevabına şaşırmış, çünkü bütün ünlü 
kişiler özel hayatlarına fazla müdahale edilmesinden 
hoşlanmazlar, ya da hoşlanmıyormuş gibi 
görünmeyi tercih ederler. Film yıldızı son sözünde,” 
Hamama giden terler”, atasözünde anlatılan mesaj 
gibi bir cevap veriyor; “Böyle bir hayatı seçen özel 
hayatı konusunda kaygılanmamalıdır.”, diyor.

Cevap: C 

16. Bob’un son ifadesine bakılırsa, Liz’in gizli cümlenin 
olduğu yerde yardımcı fiille bir soru sormuş olduğu 
sonucuna varılır. Bu A ve E seçeneğinde bulunuyor. 
Konuşmanın konusu bir tiyatro oyunu olduğu 
için “play” yerine sonraki cümlelerde AHMET-HE 
tekniğine göre bir “it” olmalı. Bu E’de bulunmaktadır. 
Bob oyunu anlamamış, ana fikri öğrenmek için onu 
bir daha izlemeliyim, diyor.

Cevap: E 
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17. Bu diyalogda da gizli cümle, yardımcı fille sorulmuş 
bir sorudan sonra geliyor. O nedenle, yes veya no 
ile başlayan bir seçeneğin doğru olması gerekiyor. 
Buna göre A, B ve D doğru olabilir. Peter’in ikinci 
ifadesinde “ought to” yardımcı fiili var. Bu yalnızca D 
de olduğu için boşluğa önce onu koyarak diyaloğu 
okuyoruz. Burada James “Katılmayacağım. Evde 
bir takım sorunlar var, biliyorsun, ama katılmam 
gerektiğini de biliyorum.”, diyor.

Cevap: D 

18. Barry’nin sorusu yardımcı fiille sorulduğu için cevabı 
yes veya no’lu olmalı. Bu A ve E’de var. Böyle bir 
soruya E’deki gibi “Sen de tanıyor musun?, diye 
cevap verilemeyeceğine göre doğru seçenek B’dir.

Cevap: B 

19. Bu defa “when” soru kelimesi ile bir soru sorulmuş. 
Bunun cevabı olacak “last summer” hem B’de 
hem de C’de var. Soru olayın ne zaman olduğunu 
sorduğu için C doğru. Soru “When did he go?”, 
şeklinde sorulsaydı o zaman B doğru olurdu.

Cevap: C 

20. John psikologlar dedikodunun sağlıklı bir aktivite 
olabileceğini düşünüyor, buna inanamıyorum, diyor. 
Bunun üzerine Kate, bir soru sormuş ki “well” ile 
başlayan uzunca bir açıklama yapmış. Bu durumda 
sorular genellikle what veya how ile soruluyor. B ve 
C’deki sorular geçmiş zaman olduğu için eleniyor. 
Doğru cevap olarak E kalıyor. Ne iddia ediyorlar, 
sorusunun cevabı well”li açıklamada, insanların 
dedikodu yoluyla karşılaştırma yapabildiklerini, 
neyin iyi neyin kötü olduğunu öğrendikleri söyleniyor.

Cevap: E


