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DİYALOG SORULARI

1. Bu konuşmada yeni bir kredi sisteminden söz 
edilmektedir. Dolayısı ile gizli cümlede bunun 
karşılığı olan “it” bulunmalıdır. Bu, sadece yeni 
sistem hakkında bilgi verilen B seçeneğinde vardır. 
Burada “Biliyorum. Bu Bengaldeş’te uygulanan 
mikro-kredi sisteminin bir parçasıdır.”, deniyor.

Cevap: B 

2. Helena’nın ikinci ifadesi “Well” ile başlayan uzun bir 
açıklama olduğuna göre, böyle açıklama isteyen 
bir sorudan sonra yapılmış olma ihtimali yüksek. 
Seçenekler arasında iki tane soru var; A ve C. A 
bir öneridir. C ise ne olduğunu soruyor. Bu sorudan 
sonra Helena’nın açıklaması birbirini tamamlıyor. 
Helena’nın okuduğu makalede, ABD’nin 1911’de bir 
petrol tröstünü dağıtmış olduğu söyleniyor. Ron ne 
oldu da bu yapıldı, diye sorunca Helena açıklama 
yapıyor.

Cevap: C 

3. Yes / no sorusunun cevabını istediği için sorunun 
yardımcı fiilini taşıyan bir seçeneğe bakmak gerekir. 
Buna göre doğru yanıt A veya E seçeneği olabilir. 
Fred’in 2. cümlesine bakarsak Bob’un söylediği bir 
şeye “Evet bu doğru” diyerek katılıyor. “Geçen yıl 
ölmedi miydi?” sorusunun bulunduğu E seçeneği bu 
yüzden doğrudur.

 Cevap: E 

4. Cindy’nin son ifadesinde kuraklığın ölçüsünden ve 
sonucundan söz edilmektedir. Burada kullanılan 
“it” hava durumunu kastediyor. AHMET-HE’ye 
göre seçeneklerde yine “it” ararsak bunun yalnızca 
B’de olduğu görülüyor. Burada “Buna şükret, öyle 
görünüyor ki güzel günler gelene kadar hava 
(kuraklık) daha da kötüleşecek.”, deniyor.

Cevap: B 

5. Steve Bob’a oda arkadaşı ile aralarının nasıl 
olduğunu soruyor. Bob’un söylemiş olabileceği 
ifade yemek masrafları konusunda olumsuz bir bilgi 
içeriyor ki, Steve, “O zaman niye ondan yiyecek 
masraflarının yarısını ödemesini istemiyorsun”, 
diyerek akıl veriyor. Bu konuyla ilgili olumsuz bilgi 
D seçeneğinde bulunmaktadır. Unutmayalım; gizli 
cümleden sonra olumsuz bir ifade geliyorsa gizli 
cümlenin de olumsuz olması bu sorularda çok 
sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

Cevap: D 
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6. Karşılıklı konuşma sorularında yardımcı fiiller de 
doğru seçeneği bulma konusunda yararlı ipuçlarıdır. 
Michael son sözünde bir çözüm önerisinde 
bulunuyor. Buradaki “would” ihtimal bildirir. Benzer 
bir yardımcı fiil A seçeneğinde “could” olarak 
kullanılmıştır. Bu yüzden doğru cevap olma olasılığı 
yüksektir. Anlam olarak ta bağlantılıdır. Çünkü 
John ileri saat uygulamasından yakınıyor. Michael 
de. Bu yüzden ikinci ifadesinde soruna çare 
olarak saatlerin ilkbaharda günde birkaç saniye 
ileri gidecek, sonbaharda ise geri kalacak şekilde 
ayarlanabileceğini söylüyor. Buna cevap olarak 
John, A seçeneğindeki cümleyle, o zaman, zaman 
değişiminin insanlar tarafından fark edilemeyeceği 
için olumsuz etkisinin olmayacağını, ama bunun 
için bütün saatlerin böyle ayarlanması gerektiğini 
söylüyor.

Cevap: A 

7. Paragrafta eksik cümleyi bulma sorularında çok 
işe yarayan bir ipucu burada da yardımcı oluyor. 
Larry’nin son cümlesinin öznesi olan “These people” 
ın önceki cümlelerde karşılığını arayalım. Orada 
yok ama seçeneklerden C’de var. “But” tan sonra 
konduğu zaman “people” ifadesinin “high-profile 
environmentalists”in karşılığı olduğu anlaşılıyor. 
Anlam açısından soruyu incelediğimizde şunlar 
söylenebilir; Ruth Larry’e, küresel ısınma konusunda 
insanın rolü hakkında ne düşündüğünü soruyor. 
Larry de, bunun büyük ölçüde enerji tasarrufu 
ile çözülebileceğini söylüyor ve ancak diyerek 
gizli cümlede ki sorunun başka bir boyutundan 
söz ediyor. Ruth onun söylediği “environmental 
hypocricy” ifadesini anlamamış olacak ki “İki 
yüzlülük mü?” diye bir soru daha soruyor. Bunun 
üzerine Larry son ifadesinde ikiyüzlü olarak 
kimleri kastettiğini belirtmek için “These people” 
diyerek birilerinden yakınıyor. Benzer bir özne 
C seçeneğinde bulunmaktadır. Bunu gizli cümle 
yerine koyunca devamı ile bağlantı kurulabiliyor.

Cevap: C 

8. Delia’nın son sözüne bakarak gizli ifadede “would” 
olması gerektiği sonucuna varıyoruz. Bu yalnızca 
A’da var. Bu konuşmada Sally, Delia’yi Hogart’ın 
resim sergisine davet ediyor.

Cevap: A
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9. Zıtlık bağlaçları ile beraber kullanılan 4 farklı sözcük 
var; still, actually, may / can ve çokluk belirten 
“much, many, plenty of” gibi bir sözcük. Tom’un 
son ifadesinde “but” ve “still” var. A seçeneğinde de 
“may” var. Gizli cümle yerine bunu koyup anlamına 
bir bakalım. Tom bir işe başvurmuş ama genç 
adayların tercih edileceğini düşündüğü için umutsuz 
görünüyor. Joanne’de onun yaşlı olabileceğini ama 
gençlere göre daha tecrübeli olduğunu söyleyerek 
cesaret veriyor. Fakat Tom’u yine ikna edemiyor. 
Onu yine de ikna etmek için son cümlesinde de 
gençler konusunda olumsuz bir şey söylemiş 
olabilir. Böyle bir bilgi A seçeneğinde var.

Cevap: A 

10. Buradaki konuşmada “But” ile başlayan D seçeneği 
doğru cümle olmaktadır. Çünkü John’un son ifadesi 
olumsuz bir bilgi veriyor. But bağlacı da genellikle 
biri olumlu diğeri olumsuz iki cümleyi bağladığı için 
bize burada doğru cevabı gösteriyor. Çünkü önceki 
cümle olumsuz iken but’tan sonraki olumlu. Buna 
göre John, işini kaybetmiş, ama onlarla yaşayan 
oğlu çalışmasına rağmen aile bütçesine yardım 
etmiyormuş. Susan son cümlesinde bunu eleştiriyor.

Cevap: D 

11. Bu soruda iki ipucu birden kullanabiliyoruz. Gizli 
cümleden önce sorulan soru “is” ile başladığı 
için cevapta da “is” olmalı. Gizli cümleden sonra 
olumsuz bir ifade olduğu için gizli cümle de 
olumsuz bir bilgi içermeli. Matthew’ün “Why? Isn’t 
that something you have always wanted to do?, 
sorusunda Patricia’nın bir Yes / No cevabı vermesi 
beklenebilir. Bu nedenle önce C’yi okuyoruz ama 
anlamı uymadı. E’deki “actually” ifadesi de “yes” 
gibi bir onay bildirir. Buradaki “is” den dolayı sonra 
onu okuyoruz. Buradaki “I’am worried” ifadesi de 
ikinci ipucumuz olan olumsuz bilgiyi oluşturuyor. 
Böylelikle anlam bütünlüğü sağlanmış oluyor.

Cevap: E 

12. Bu soruda “so” bağlacı ile başlayan C seçeneği 
diyaloğu anlamlı olarak tamamlamaktadır. Diyalog 
sorularında bağlaçlı seçenekler, başka seçeneğimiz 
yoksa anlam testi için ilk ele alınacak seçeneklerdir.

Cevap: C 
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13. Bu konuşmanın konusu okul öncesi eğitimin 
çocukların zihin gelişimi üzerindeki etkisi. Mrs. 
Simpson’ın ikinci ifadesindeki “they” gizli cümlede 
problem çözme ve anlama becerilerini geliştiren 
çocuklardan söz edildiğini gösteriyor. Bu nedenle 
“children” sözcüğü ile biten A ile “young minds” 
ile biten B doğru cevap olabilir. A’da okul öncesi 
eğitimden söz edilmiyor, o yüzden bu diyalogtaki 
eksik ifade B seçeneğindekidir. Bu ifade, okul 
öncesi eğitim kurumlarının çocukların zihinsel 
gelişimine yaptığı olumlu katkıdan söz ettiği için 
Mrs. Simpson’un ilk ifadesi ile hem yapısal hem de 
anlamsal bağ kurmaktadır.

Cevap: B 

14. Bu diyalogta Avusturya kristallerinin bir özelliğinden 
söz ediliyor. Işığı daha iyi kırsın diye özel olarak 
tasarlanıyorlarmış. Lisa, bu nasıl yapılıyor diye, 
soruyor. Sally’nin cevabının öznesi “It” olduğuna 
göre, bu işin yapılması için gerekli olan bir şey, bir 
madde var, sonucuna varıyoruz. Bu C seçeneğinde 
sözü edilen kurşun-lead maddesidir. Bu elmasların 
ışığı kırma güçleri kurşun ilave edilerek “with the help 
of-yardımıyla” arttırılıyormuş. Tüm bu irdelemeleri 
yapmadan önce, daha en baştan Saly’nin son 
ifadesindeki “it” i, Ahmet-HE’ye göre seçeneklerde 
arayabilir ve yine de C’ye ulaşabilirdik. 

Cevap: C 

15. John, seyahat acentasındaki görevliye Buenos 
Aires’te dolaşmanın en iyi yolunun ne olduğunu 
soruyor. Yanıt olarak metro-the subway, cevabını 
alıyor. Seçeneklerde “subway’in karşılığı olan “it” i 
ararsak, bunu A, D ve E’de görüyoruz. D ve E’deki 
“it” ler sırasıyla “to go” ve “to travel” fiillerini niteliyor, 
metroyu değil. Çünkü daha önce “’It” ile başlayan 
cümle ya “that” bağlacı ya da “to infinitive” ile devam 
eder.”, demiştik. Ayrıca bunlardan biri doğru olsaydı, 
ondan sonra “yes / no’lu bir cevap gelmesi gerekirdi. 

Cevap: A 

16. Burada ilk değerlendirilecek seçenek “But” tan 
dolayı E gibi görünüyor. Geçen dönem final 
sınavlarını geçtin mi?, diye soran Kevin’e Richard, 
iki tanesinden kesin kalıyordum ama kıl payı geçtim, 
diye cevap veriyor. Kevin bu habere şaşırmış olacak 
ki “Sınav haftasında geç vakitlere kadar oturup 
çalıştın, öyle değil mi?”, diye soruyor. Yani, nasıl 
oldu da bu tehlikeyi yaşadın, demek istiyor. Richard 
ise aslında o kadar sıkı çalışmadığını dışarı çıkıp 
arkadaşlarına takıldığını söylüyor. Bu nedenle “But” 
ile başlayan E seçeneği doğru seçenek oluyor. 

Cevap: E 
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17. Çözümü için yardımcı fiilden yararlandığımız bir soru. 
Susan’ın ilk ifadesindeki “would” u seçeneklerde 
ararsak bunun yalnızca D’de olduğunu görürüz. 
Maria Susan’a bu yağmurluğun nesi var. Ucuz, 
yeğenine doğum günü hediyesi olarak alsana, diyor. 
Susan’da çok uzun, giyerse yerleri süpürür, diyor. 
Maria da bunu kabul ediyor. 

Cevap: D 

18. Gizli cümleden sonraki ifade olumsuz olduğunda 
gizli cümlede de olumsuz bir ifade oluyordu. Bu 
yolla seçenekleri ikiye indiriyoruz: B ve D. Bill son 
ifadesinde kötü örnek olduğumu bilmiyordum, 
dediğine göre bunu, müdürün B seçeneğindeki 
“Olabilir ama geç gelmen diğer personel üzerinde 
olumsuz bir etkisi yapıyor, ifadesine, cevaben 
vermiş olmalı. “Adverse affect”, bu sınavlarda sıkça 
kullanılan ve bizi çözüme götüren bir kavramdır. 

Cevap: B 

19. Bu konuşmada yoksul ülkelerin yalnızca kendileri 
için değil başkaları için de tehlike oluşturduklarından 
söz ediliyor. Burada D seçeneği “well” ile başlıyor 
ama burada içerik olarak, yoksul ülkelerin zarar 
verebileceği diğer ülkelerden söz edilmiyor. Bu 
yalnızca E’de yapılmış. Buradaki “As far as I know” 
ifadesi de klasik bir karşılıklı konuşma ifadesidir.

Cevap: E 

20. Yine anlam olarak aşina olduğumuz bir konu. 
Liza’nın doktora savunması varmış. Bir profesöre 
akıl danışıyor. Profesör son ifadesinde jüri üyeleri 
yalnızca senin bilim adamlığınla ilgilenir, dediği için, 
Liza’nın nasıl davranayım, güleyim mi, kendime 
güvenim olduğu mu göstereyim, diye soru sorduğu 
D seçeneği anlamlı olmaktadır.

Cevap: D


