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DİYALOG SORULARI

1. Eksik cümlede Paul bir açıklama yapmış olacak 
ki Henry bu açıklamayı mantıklı buluyor. Konu 
Thames nehrine yanlışlıkla giren balina olduğuna 
göre açıklama içinde “it” olmalı. Eksik cümleden 
önce Henry balinanın nehre nasıl girdiğini kimsenin 
bilmediğini söylediğine göre açıklama bunun için 
yapılmış olmalı. “It” A ve D’de var. “Why” sorularıyla 
genellikle olumsuz bir olayın sebebi sorulur, 
cevabında da “because” bağlacı ile genellikle 
olumsuz sebepler anlatılır. Olumsuz bilgi D’de 
var yalnızca. Burada balina için Kuzey Denizi’ne 
giderken yolunu bulamamış deniyor.

Cevap: D 

2. Bazı astrologlar Mars’ın bizi etkilediği diğerleri ise 
etkilemediğini savunuyorlarmış. Robert, Luis’e sen 
hangi görüşe inanıyorsun, diye soruyor. Böyle iki 
şey söz konusu edildiğinde konuşmanın devamında 
ilki için “the former” ikincisi için ise “the latter” denir. 
Bunlardan “the former” C’de geçtiği için doğru cevap 
odur. Luis’e ikinci düşünce doğru geliyormuş.

Cevap: C 

3. Oya ile Selin modern yaşam hakkında konuşuyorlar. 
Oya’nın ikinci ifadesi olumsuz olmalı ki Selin 
cevabında ona düşüncesine katıldığı söylüyor 
ve bazen cep telefonumu ve bilgisayarımı atmak 
istiyorum, diyerek olumsuz bir bilgi veriyor. Cep 
telefonu ve bilgisayar, A seçeneğinde adı geçen 
teknoloji ürünleri olduğuna göre ve “overwhelm” fiili 
dolup taşmak anlamına geldiği, yani “over-aşırı” ön 
eki yardımıyla olumsuz bir durumu anlattığı için bu 
seçenek doğrudur. Ayrıca Selin’in ilk ifadesindeki 
“why” lı sorunun Wolkswagen tekniğine göre uzun 
bir açıklama istemesi de A seçeneğinin doğru 
olduğunu gösteriyor.

Cevap: A 

4. Üstteki çözümün son cümlesinde verdiğimiz bilgi 
bu soruda da geçerli. Birgül’ün ilk ifadesindeki 
“why” sorusuna Eda’nın vereceği açıklamayı içeren 
seçeneğin diğerlerinden uzun olması gerekir. Bu B 
seçeneğinin doğru olabileceği anlamına gelir. Eda 
burada Birgül’ün stresinin kaynağı hakkında bir 
tahminde bulunuyor ve bunu son açıklamasında, 
okuduğu bir makaleye dayandırıyor. Bu ikinci 
açıklama da uzunca, çünkü Birgül’ün “what do you 
mean” sorusunu yanıtlıyor.

Cevap: B 
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5. Okan ile Berkay, bu konuşmada basit 
eksersiz hareketleri yardımıyla zekâ gücünün 
geliştirilebildiğini konuşuyorlar. Konuşmanın konusu 
olan “exercise” sözcüğü B ve C seçeneklerinde var. 
Paragrafta eksik cümleyi bulma ve paragrafta anlam 
bütünlüğünü bozan cümleyi bulma sorularında 
kullandığımız “This / These / Such + isim” kalıbına 
göre C seçeneğindeki “such exercises” doğru 
seçeneği gösteriyor, çünkü bu ifade üstteki ilk iki 
cümlede geçen “exercises” ile Ahmet-he ilişkisi 
içindedir. Dik oturmak veya sol elinle diş fırçalamak 
zekâyı arttırıyormuş.

Cevap: C 

6. Burada İpek ile Nilüfer yabancı dil öğrenme 
konusunda sohbet ediyorlar. İpek son cümlesinde 
yabancı dil öğrenmekten vazgeçsem iyi olur, 
diyor. Böyle diyen birine her halde olumlu cevap 
vermezsiniz. Bırak demezsiniz. Bu nedenle alınan 
kararı onaylamak için kullanılabilecek A, C, D ve 
E seçenekleri yanlış olur. B’de ise “Bırakmaman 
gerek. Yeni bir şey öğrenmek zaman alır ve çok 
çalışmayı gerektirir.”, deniyor. O zaman eksik cümle 
budur.

Cevap: B 

7. Doruk’un 23 Nisan için Türkiye’ye gelmiş olan 
Mısırlı bir öğrenci misafiri varmış. Ozan bu konuda 
bir soru sormuş olmalı ki Doruk “Evet” anlamında 
“Kesinlikle” diyor. Bu cevap Ozan’ın misafirle ilgili 
sorduğu sorunun yardımcı fiille oluşturulduğu 
anlamına geliyor. Ayrıca bu sorunun öznesi, Ahmet-
he ilişkisine göre konuşma konusu olan öğrenciyi 
niteleyen bir “he” içermeli. Bu nedenle A veya E 
seçeneğindeki cümlelerden biriyle sorulmuş olmalı. 
A’daki soru “how” ile sorulduğu için “certainly” 
ifadesi onun için doğru cevap olmaz. Doğru soru 
E’dir, o yüzden. Burada, “Bu harika (haber). Burada 
olmaktan mutlu mu?”, deniyor.

Cevap: E 
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8. Bu soruda, seçeneklerde gizli cümleden önceki 
cümlede bulunan “globalization” teriminin karşılığı 
seçeneklerde aranabilir. Bu D seçeneğinin son 
satırında “its” olarak bulunuyor. Dick’in son 
ifadesinde de var. Aynı şekilde, aynı cümledeki “the 
term” ifadesi de tırnak içinde verilen “globalization” 
sözcüğünü karşılıyor. Jack’in okuduğu makalenin 
konusu bu. D seçeneğinde Jack’in sorduğu 4 soru 
üzerine Dick, bunun çok geniş ve karmaşık bir konu 
olduğunu söylüyor.

Cevap: D 

9. Soruları hazırlayan hocalarımız birbirine benzer 
sorular sormayı seviyor. Bir önceki soruda 
“globalization”- küreselleşme kavramı konu olmuştu, 
şimdi de “demographic crisis”-nüfus krizi kavramı 
konuşuluyor. Jane Liz’e bu kavramla yüksek nüfus 
artış oranından mı söz ediyorsunuz, diye soruyor. 
Böyle bir soruya “Yes” veya “No” diyerek başlanır. 
Seçeneklerde böyle bir cevap yok. Bu durumda 
konuşma ifadeleri ile başlayan bir seçenek arıyoruz. 
Bu C ve D’de var. Bunları sırayla test edelim. 
“On the contrary-tam tersine” ifadesini gizli cümle 
yerinde okuyoruz. Liz burada bazı büyük Avrupa 
ülkelerinde doğum oranlarında keskin düşüşler 
olduğunu söylüyor. Jane de “Nüfus krizi” ifadesi ile 
Liz’in ne demek istediğini anladığını söylüyor.

Cevap: C 

10. Bu konuşmada Tom Fransız Empresyonistleri 
hakkında bir araştırma yaptığını söylüyor. Ron 
onlar hakkında pek az şey bildiğini söylediği için 
Ron açıklama yapıyor. Açıklama ifadeleri genellikle 
“Well” ile başlar. Buna göre doğru cevap E. Ayrıca 
cümleler arasında Ahmet-he tekniğine göre, 
French İmpressionsits-them-they-them sözcükleri 
yardımıyla kurulan yapısal bağa göre de E seçeneği 
doğrudur.

Cevap: E 
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11. Yine, açıklama isteyen bir sorudan sonra “Well” ile 
başlayan bir ifade gelir, kuralının bize yol gösterdiği 
bir soru. Bill, Paul’a Galilo’nun eserini neden 
“öncü” diye adlandırıldığını soruyor. O da açıklama 
yapan cümlelerde kullanılan “Well” ile başlayan 
D seçeneğinde olduğu gibi Galilo’nun dünya’nın 
güneşin etrafında döndüğünü ilk kez ifade ettiğini, 
Jupiter’in aylarını tespit ettiğini ve yıldızlar arasında 
büyük mesafeler olduğunu bulduğunu söylüyor.

Cevap: D 

12. Diyalog sorularında Wolkswagen tekniği, Ahmet-he, 
zaman paralelliği, yardımcı fiil yardımı, olumluluk 
veya olumsuzluk ilişkisi gibi teknikler kullanıyoruz. 
Bu diyalog bir profesör ile öğrencisi arasında 
geçiyor. Hoca, bazı ülkeler iç pazarlarında mal 
sıkıntısı çekmeye başladığı için küreselleşme 
süreci bir ölçüde tersine dönüyor, diyor. Öğrencide 
bu ülkelere örnek isteyen bir soru soruyor. Yardımcı 
fiille sorulan sorulara normal olarak Yes veya No 
cevabı verilir. Üç tane yes’li cevap var ama yalnızca 
E’dekinde ülke adı bulunuyor. Buna göre Hindistan 
pamuk ihracatını yasaklamaya çalışmış.

Cevap: E 

13. Emel Elif’e sunu için bir araya gelip çalışmamız 
gerek, diyor. Elif şu aralar çok meşgul olduğunu 
söylüyor. Emel’in buna cevabı üzerine Elif “That’s 
unfair = haksızlık bu” diye olumsuz bir ifadeyle tepki 
veriyor. O zaman Emel eksik cümlede olumsuz bir 
şey söylemiş olmalı. Seçeneklerde buna göre arama 
yaparsak C’de “Yapmamak için sen her zaman bir 
bahane buluyorsun.”, deniyor. Olumsuzluk ilişkisi 
ilkesine göre aradığımız olumsuz ifade budur.

Cevap: C 
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14. Önceki sorunun aksine bu soruda olumluluk ilişkisi 
ilkesi bize yardımcı olacak. Çünkü Sinan’ın eksik 
cümleden sonra söylediği ifade olumludur. Sinan 
yarınki fizik sınavı için kaygılanıyormuş. Cem onun 
bu kaygısını gideren bir şey söylemiş olmalı ki o 
da “Harika” diye seviniyor. Cem, görüşürüz diyerek 
ayrılıyor. İlk üç soru bilgi istemek için sorulmuş olan 
soru oldukları için “harika” cevabı almazlar. D’deki 
ifade ise evet veya hayır diye cevaplanması için 
sorulan bir sorudan çok yardım önerisi. Bu akşam 
beraber çalışalım mı?, deniyor. Olumluluk ilişkisine 
de uygun olan bu cevap doğrudur.

Cevap: D 

15. Bu konuşma sıcak ve kültürel etkinlik olan bir 
yerlere gitmek isteyen bir turistle seyahat acentesi 
görevlisi arasında geçiyor. Eksik cümleden sonraki 
“well” ile başlayan uzunca cevaba bakılırsa bu 
soruda Wolkswagen tekniği uygulayacağız. 
Well’deki “w” wolkswagen kelimesindeki ikinci “w” 
harfi. İlk “w” harfi ise “what”, “where”, “how” gibi 
kelime soruları ile sorulan bir sorunun soru kelime-
sindeki “w” harfini simgeliyor. Seçeneklerde böyle 
bir kelime arayarak çözüme başlayabiliriz. Ancak 
üç seçenekte da böyle soru kelimesi ile sorulmuş 
olan soru var. Bu durumda verilen cevaba bakarak 
hangisine verildiğini anlayabiliriz. Well’le başlayan 
cümledeki 21-24 Mart tarihleri doğru cevabın B 
olduğunu gösteriyor. Görevli turistin Dubai’ye bu 
tarihlerde gitmesini öneriyor.

Cevap: B 

16. Bağlaçların anlamını ve işlevini iyi bilmek bize 
yalnızca gramer bölümünde değil diğer bölüm 
sorularında da yardımcı olur. Bağlaçlar hakkındaki 
en genel bilgi, however ve eş anlamlılarının 
dışındaki bağlaçlar, genellikle fiilleri arasında 
zaman uyumu olan iki olumlu veya iki olumsuz 
cümleyi tamamlarlar. Buradaki “so” da öyle. Susan 
son sözünde “Öyleyse yapacak çok şeyin var.”, 
dediğine göre olumsuz bilgiler içeren olan A, C ve 
D’yi eleyelim. Geriye B ve E kalır. B’de bulunan 
“great place for cultural activities” ifadesi Susan’ın 
son sözünde söylediği şey oluyor. 

Cevap: B 
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17. Yine kolayca ve çabucak çözülen bir soru. Üç 
seçenek hemen eleniyor, çünkü bir diyalog soru 
ile bitmez. Mary ve Roy Kolombiya devletinin 
uyuşturucu ekimini önleme konusundaki başarısını 
konuşuyorlar. O nedenle bunun olası sonucunu 
anlatan A seçeneği doğrudur. E seçeneğindeki 
“this article” ifadesi bu seçeneğin yanlış olduğunun 
göstergesi. Çünkü konuşmada bir makaleden söz 
edilmedi.

Cevap: A 

18. Robert’in 2. sözüne bakılırsa Cherie’nin onun ilk 
sorusuna verdiği evet veya hayır cevabından sonra 
Cherie belgesel film hakkında bir şey de söylemiş 
olmalı ki Robert, evet diyerek onu onaylamış. 
Onaylanan bu bilgi ile ilgili A ve B seçeneklerinde 
bir şey yok. D’de bir soru var. Soruya soru ile 
cevap verilmez. E’de olumsuz cümle olduğu için 
sonrasında gelen ve Yes” ile başlayan cümleye 
uymaz. Robert’in perfect tensin yardımcı fiili “Have” 
ile sorduğu ilk sorunun cevabı ancak C’deki “Not 
yet” olabilir. Robert adı geçen filmi henüz görmemiş 
ama gerçekten güzel olduğunu duymuş.

Cevap: C 

19. “Well” ile başlayıp 2-3 satır süren açıklamalar 
genellikle “what”, why ve “how” soru kelimeleri ile 
sorulan sorulardan sonra yapılır. Böyle bir soru 
A seçeneğinde var. Daniel John’a Broadway’da 
sergilenen oyunlar konusunda bu sezonla geçen 
sezon arasındaki farkı soruyor. O da açıklama 
yapıyor.

Cevap: A 

20. Burada Mary ile Helen bir halı sergisinden söz 
ediyorlar. Helen ilk cümlesinde sergi ile ilgili olumlu 
görüşlerden bahsetmiş. Mary de bir görüş belirtmiş 
olmalı ki Helen bu görüş için “Bir açıdan doğru”, 
diyor. Seçeneklerde görüş bildiren bir ifade olarak C 
seçeneğindeki “one even says” ifadesi var. Burada 
köydeki / yöredeki tüm halıcıların sanatçı gibi olduğu 
söyleniyor. Doğru ifade budur.

Cevap: C


