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DİYALOG SORULARI

1. Bu soruda gizli cümleden önce “what do you mean?” 
sorusu olduğu için yanıtının “I” ile başlaması gerekir. 
Bu 3 seçenekte de var. Sırayla anlam testi yapalım. 
Ann oğluna kreş arıyormuş. Susan yasalara uyan, 
lisanslı bir yer bakmasını söyleyince Ann, annelik 
duygusunun da önemli olduğunu söylüyor. Bununla 
neyi kastettiğini soran Susan’a bu nedenle kreşin 
dost canlısı ve samimi bir yer olması gerektiğini 
belirterek cevap veriyor.

Cevap: C 

2. Jeff bu konuşmaya, eğitimin bir gün uzaktan eğitime 
dayalı olacağını söyleyen bir televizyon haberinden 
söz ederek başlıyor. İkinci ifadesinde Francis’in 
cevabına bakarak onun bu konuda kuşkusu olduğu 
sonucuna varıyor. Francis’in bu kuşkusunu B 
seçeneğindeki “Kuramsal olarak doğru görünüyor 
ama uygulamada işe yarar mı?” ifadesi tam olarak 
dile getiriyor.

Cevap: B 

3. Bu soruda Janine Mr. Jerkins’e özel sektör 
yöneticiliğinin ülke gelişimine katkısı olduğu ve 
böyle bir yönetici olarak bunu para için mi yaptığını 
soruyor. “You” ile sorulan bu soruya Mr. Jerkins’in 
verdiği cevabın “I” ile başlaması gerekir. Bu A ve C 
seçeneklerinde yapılmış. A’da Mr. Jerkins Janine’nin 
para konusundaki düşüncesine katılmadığı, Mr. 
Jerkins’in işinde paradan çok sosyal sorumluluğa 
önem verdiği anlatılıyor. O zaman bu seçenek 
doğrudur.

Cevap: A 

4. Diyalog sorularında yardımcı fiiller çok yardımcı 
olur. Kevin’in “I mean it’s not like oil.”, ifadesindeki 
“is” gizli cümlede de “is” olabileceğine işaret ediyor. 
Bu B ve D’de var. D anlamlı çünkü su kıtlığının 
savaşa yol açabileceğini söylüyor. 

Cevap: D 

5. Yine yardımcı fiil yardımı söz konusu. “To tell the 
truth, I am a bit.”, ifadesine bakarsak buradaki “am” 
in gizli cümlede karşılığı olması gerek. Bu “are 
olarak A seçeneğinde var. I’ve heard there’s a lot of 
trouble there. Are you nervous?

Cevap: A 

6. Ahmet-he’ye göre D ve E doğru olabilir. Konu 
“Childhood obesity” nin karşılığı olan “it” yalnızca 
bu seçeneklerde var. Konu çocuk obezitesi olduğu 
için E doğrudur. D’de problem değil deniyor. Hâlbuki 
problem var. 

Cevap: E 
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7. Yine Ahmet-he’ye göre B veya C doğru. Eksik 
cümlede Helen’in ikinci ifadesindeki “she”nin 
karşılığı bir özne olmalı. Bu B’deki “My mother ile 
C’deki “My sister” olabilir. B’nin tensi uymuyor. 

Cevap: C 

8. How veya what sorularından sonra genellikle “well” 
le başlayan birkaç satırlık açıklama cümleleri olur. 
Burada bu kuralın tersi çalışıyor. Yani açıklama 
verilmiş, onun sorusunu bulmamız isteniyor. Ancak 
“how” soru kelimesi B, C ve E’de de var. E tens 
uyumsuzluğundan gider. “Bu nasıl olmuş olabilir.”, 
diye soran B seçeneği doğru oluyor.

Cevap: B 

9. Diyalog sorularında yardımcı fiilden, konuşma diline 
ait “Well, All right, But” gibi ifadelerle başlayan 
seçeneklerden ve Ahnet-he tekniğinden yardım 
alıyoruz. Bu soruda John, Allen’a Amerikan Nehirler 
Kurumu tarafında yayınlanan son raporu okudun 
mu, diye soruyor. Allen ise okumadığını söylüyor ve 
John’a rapor hakkındaki görüşünü soruyor. Normal 
koşullarda bu sorunun cevabı rapor sözcüğünün 
karşılığı olarak bir “it” barındırırdı. Bu “it” ile birlikte 
raporu niteleyen, iyi, kötü, güzel vb. bir sıfat olurdu. 
Seçeneklerde raporu niteleyebilecek bir “it” yok. B 
ve E’deki “it” ler oradaki isim cümlelerini niteliyor. 
Ancak B seçeneğinde bu raporu niteleyebilecek 
bir sıfat var; “most comprehesively prepared-çok 
detaylı bir şekilde hazırlanmış”. Doğru cevap bu 
nedenle B olmaktadır.

Cevap: B 

10. Doktorla hastası, hastanın şikâyeti üzerine 
konuşuyorlar. Hasta uyandığında yüzünün iki 
tarafında ağrı ve gerginlik hissettiğini söylüyor. 
Bunun üzerine doktor bir teşhis koyup hastaya 
söylemiş olacak ki, hasta umarım ciddi bir şey 
değildir ve kolayca tedavi edilir, diyor. Seçeneklerde 
bu teşhisi anlatan bir ifade bulacağız. Ancak hepsini 
okumamak için önce bir kestirme yol bulmalıyız. 
Doğru cevap olma olasılığı olan iki seçenek var. 
Konuşma diline özgü ifadelerle başlayan C ve 
D. Anlam testine ilkinden başlıyoruz. Doktor bu 
ifadeyle, Anlıyorum. Genellikle bu tür vakalar 
(uykuda) diş gıcırdatması veya kenetlenmesinden 
kaynaklanan kas spazmından olur, diyor. O zaman 
bu doğru cevaptır.

Cevap: C 
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11. Burada Frank alerjiyle nasıl baş edeceği konusunda 
bir şeyler öğrenmek için kitap okuduğunu söylüyor. 
Celia’da ne öğrendin. Bana basit bir şekilde anlatır 
mısın, diye soruyor. Seçeneklerde hiç te öyle basit 
bir şekilde anlatılmış bir şey görünmüyor. Ancak 
seçeneklerden iki tanesi bir önlem bilgisi veriyor. B 
ve D. B seçeneği hem farklı bir alerjiden söz ediyor 
hem de Frank’ın okuduğu kitaptan öğrendiği değil 
kendi bildiği bir şeyden söz ediyor. Çünkü bu cümle 
“My suggestion” diye başlıyor. D’de ise, fiziksel bir 
alerjiden kaçınmanın yolu ona yol açan sebepten 
kaçınmaktır, diyor. Bu nedenle doğru cevap budur.

Cevap: D 

12. Jane bu konuşmada 21. yy’daki enerji ihtiyaçlarımızı 
karşılayacak güvenilir bir enerji kaynağına 
gereksinimimiz var, diyor. Larry ise ancak temiz 
havaya da ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Larry’nin 
son ifadesi “O zaman nükleer santraller havayı 
kirletmiyor, diyorsun, öyle değil mii?”, ifadesine 
bakarak gizli cümle yerinde Jane’in söylediği ifade 
de bu nükleer enerji santrallerinden söz edildiği 
sonucuna varırız. Bu nedenle A seçeneği doğru 
olmaktadır. 

Cevap: A 

13. Charles ile Collin uçak yapımcılarının daha güvenli, 
daha sessiz ve daha çevreci uçaklar yapma 
çalışmaları üzerine konuşuyor. Collin, Evet ama 
tam güvenlik için daha alınacak çok yol var, diyor. 
Konuşmanın bu bölümünde konu güvenliğe dönmüş 
oluyor. Güvenlik seçeneklerden yalnızca E’de konu 
edilmiş. Charles bu ifadesinde, kabul ediyorum 
ama arada sırada meydana gelen korkunç kazalara 
rağmen, modern uçaklar yine de en güvenilir 
taşıtlardır, diyor.

Cevap: E 
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14. Lucy ile Kate Çin’in coğrafi özelliklerinden söz 
ediyor. Seçeneklerden D ve E seçenekleri bu 
nedenle en baştan elenebilir. Kate son sözünde çok 
değişken bir coğrafya diyor. A’da yalnızca dağlardan, 
C’de ise yalnızca nehirlerden söz ettiği için “varied 
topography” niteleme ifadesine göre uygun değiller. 
“Moreover” bağlacı ile başlayan B seçeneğinde ise 
dağlık bölgelerle ülkenin güneyindeki Gobi çölünden 
bahsediliyor. Cevap bu nedenle B’dir.

Cevap: B 

15. Diyalog sorularında seçenekleri hızlı bir şekilde 
elemek için yardımcı fiilden, “well, all right, but, 
actually”, gibi karşılıklı konuşma sırasında kullanılan 
deyimlerden ve Ahmet-He tekniğinden yardım 
alıyoruz. Burada Ralph ve Dick akvaryum bakımı 
konusunda konuşuyorlar. Ralp’in ikinci ifadesindeki 
“It’s true” cümlesindeki “is” den hareketle 
seçeneklerde “is” arıyoruz. C ve D seçeneklerinde 
“is” var. Sırayla okuduğumuzda ortaya;

Dick: Oh, öylemi. Hep akvaryum bakımının kolay 
olduğunu düşünmüşümdür.

Ralph: Doğru. İlk bakışta kolaydır, ama…..., şeklinde 
bir konuşma çıkıyor. Doğru cevap C’dir.

Cevap: C 

16. Robert’in “Diğer tenorlar bu konuda ne düşündü, 
acaba?”, diyen ifadesine Chris’in bir açıklama ile 
cevap vermesi gerek. Bu durumlarda açıklama, 
söze “Well” ile başlayarak yapılır. Bu hemen 
A seçeneğinde var. Robert’in ifadesindeki 
“other tenors” ile Chris’in cevabındaki “they” 
arasında Ahmet-He ilişkisi de A’nın doğruluğunu 
kesinleştiriyor. Diğer tenorlar Pavorotti’nin pop 
şarkısı albümü çıkarmasına önce tepki göstermişler 
ama sonra bunu kendileri de yapmış.

Cevap: A 
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17. Bir WolksWagen sorusu bu, çünkü eksik cümleden 
sonra “well” ile başlayan uzunca bir açıklama 
yapılmış. Buna göre D veya E doğru olabilir. Çünkü 
D’de “how”, E’de “what” soru kelimeleri ile sorulmuş 
sorular var. Konuşma İrlanda’da bulunan 2300 yıllık 
bir cesedin bir çeşit jöle sayesinde bozulmadan 
nasıl günümüze ulaştığı ile ilgili, o nedenle D 
seçeneği doğru oluyor.

Cevap: D 

18. Gizli cümleden sonra “No” ile başlayan bir cevap 
olduğuna göre yardımcı fiille sorulan bir sorunun 
cevabı olmalı. B ve E’de böyle bir soru var. E 
anlamlı, çünkü burada “Niye? Öğrenilecek çok şey 
mi var?, diye soruluyor. Peter buna, Hayır. Tam 
tersi. Eski şeylere yeni bir bakış açısı içeriyor., 
diyerek cevap veriyor.

Cevap: E 

19. Yine güzel bir ipucu olan bir soru ile karşı karşıyayız. 
Mary’nin ikinci ifadesindeki “Why not?” sorusu, 
gizli cümlenin olumsuz bir cümle olduğu anlamına 
geliyor. Seçeneklerde olumsuz cümle yalnız B’de 
var. Mary, bir hava yolu şirketinde aradığım şey 
kalkış ve inişlerinin dakik olması diyor. June buna 
karşılık, Ama kabul et, bu her zaman mümkün 
olmaz, diyor.

Cevap: B 

20. Yine öğrencilerin deyimiyle “Ballı” bir soru. “Did” 
yardımcı fiili ile sorulmuş. Seçeneklerde Yes / No ile 
başlayan bir cümle arıyoruz. Ama bu cevabın kendi 
de bir soru barındırıyor olmalı çünkü gizli cümleden 
sonra Sue, örnek vererek bir açıklama yapıyor. Yes 
/ No ile başlayan bir cevap ilk bakışta yok. Ancak 
Jane, Sue’nun, Üç tür fermuar olduğunu biliyor 
muydun?, sorusuna şaşırıp, “Really?- Gerçekten 
mi?”, demesi doğaldır. Bir de bundan sonra örnek 
isteyen bir soru sorması, bizim aradığımız şey 
olmaktadır.

Cevap: D


