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BU DURUMDA NE SÖYLENİR SORULARI

1. Bu bölüm soruları diğerlerine göre daha kolaydır. 
Genellikle anlaşılması basit, kısa kısa cümleler 
yardımıyla bir olay anlatılır. Sizden bu durumda ne 
söylemeniz gerektiği sorulur. Son cümlede özellikle 
izin, rica, teklif, uyarı, destek vb. türde bir cümle 
kurmanız isteniyorsa o da belirtilir. Bu nedenle son 
cümlenin de dikkatlice okunarak doğru seçeneğin, 
Can I…, Let’s…, Shall we…., Could you…., Why 
don’t you…, I think…. gibi cümle kalıplarından 
hangisi ile başlayabileceğine karar verilmelidir.

Doğru seçeneğin genellikle en uzun seçenek 
veya bir kısası olduğu için de kolay bir bölümdür 
burası. Böyle olmasının sebebi soruda 4 - 5 cümle 
ile anlatılan bir olayı sizden tek bir cümle ile ifade 
etmenizi istemeleridir. O kadar bilginin sığdırılacağı 
cümle ister istemez uzun olmaktadır.

Arkadaşınız Fred bir spor turnuvası için çalışmalara 
başlamış. Fakat 3. hafta sonunda pek hevesi 
kalmamış. Onu cesaretlendirmek için ortak 
arkadaşlarınıza ne önerirsiniz? A ve E en uzun 
seçenekler. Ancak öneri ifadesi “Why don’t..” 
yalnızca A’da var. Burada “Fred’in kendi başına 
antrenman yapması pek eğlenceli değil. Niye 
bazılarımız ona katılmıyoruz?”, deniyor.

Cevap: A 

2. Bu bölüm soruları da sınavın kolay bölümlerinden 
biridir. Verilen durumu anlatan cümleleri okuduktan 
sonra, bu durumda rica, izin, öneri, uyarı vb. 
bir bilgi bildiren bir cümleyi nasıl söyleyeceğiniz 
sorulur. Önceki yıllarda çıkmış soruların cevapları 
incelendiğinde doğru seçeneğin, sıklıkla en uzun 
veya ondan bir kısa seçenekte olduğu görülür.

Burada “Bir sınıf arkadaşınız olan Barry, 
bisikletinden düşerek kendisini yaralamış ancak 
çok ciddi bir şekilde yaralanmamış. Başka sınıf 
arkadaşınızı da alıp ona geçmiş olsun ziyaretine 
gitmek istiyorsunuz. Arkadaşınıza bunu nasıl 
söylersiniz?”, deniyor. Beraber yapılacak bir eylem 
için öneri, C seçeneğindeki “Let’s …..” ifadesiyle 
yapılır; Zavallı Barry’nin bisikletten düşerek kendine 
zarar verdiğini biliyor muydun? Hadi gidip onu biraz 
eğlendirelim.

Cevap: C 

ÇÖZÜM - 2



www.pelikanyayinevi.com.tr

ÇÖZÜM - 2
BU DURUMDA NE SÖYLENİR SORULARI

3. Bir arkadaşınızın özel bir pop konseri için yedek 
bileti var ve konserde ona ve diğerlerine katılmak 
isteyip istemediğinizi sormuş. Bu teklife açıkçası 
seviniyorsun ve hemen kabul ediyorsun. Bunu nasıl 
söylersin. Doğal olarak önce sevincinizi belirtirsiniz. 
Sonra da teklifi kabul ettiğinizi belirtirsiniz. Bunu 
A seçeneğindeki ifadeyle yaparsınız; Bu pop 
konserine gitmek benim için harika bir şans! Tabii ki, 
seninle gelmeyi çok isterim.

Cevap: A 

4. Kardeşinizin ülke çapında bir kros yarışına katılması 
bekleniyor. Ancak kazanma şansının bulunmadığını 
ve bu nedenle yarıştan çekilmeyi düşünüyor. Onun 
yarışa katılmasını teşvik etmek için ne söylersiniz? 
Ağzınızdan çıkacak ilk sözcük cesaret verme amaçlı 
olmalı. Böyle bir ifade E seçeneğinin başında var; 
Come on!. Burada “Haydi! Kazanmazsan dünyanın 
sonu değil. Kazanmak için şansın çok.”, deniyor.

Cevap: E 

5. Norveç’in fiyortlarıyla ilgili bir coğrafya ödevi 
için biraz araştırma yapıyorsunuz. Bu yüzden 
kütüphaneye gidip orada kütüphaneciden yardım 
istiyorsunuz. O zaman seçeneklerde bir rica cümlesi 
arayacağız. Bu sadece C seçeneğinde var. Burada 
“Bana Norveç’in sahilleri konusunda materyal 
bulmak için yardım edebilir misiniz?”, deniyor.

Cevap: C 

6. Annen seni çeşitli seyahat dergilerine bakarken 
bulur. Bir tatil için egzotik bir yere gitmeyi 
arzuladığınızı biliyor ve sizin bunu yapabilmenizi 
diliyor. Bu yüzden, hislerinizi paylaşmanın bir yolu 
olarak omuzunuza yaslanır ne der? Hayallerinizi 
paylaşacak bir cümle kurar. Hayal kurmak için 
kullanılan cümle yapısı 2. tip “if” cümlesidir. Bu 
sadece D seçeneğinde var. Burada “Gerçekten 
çok paramız olsa, hayalindeki tatili nerede yapmak 
isterdin?”, deniyor.

Cevap: D 

7. Arkadaşlarınızla buluşup sinemaya gideceksiniz. 
Bunun için saat 5’te sinemanın önünde 
buluşacaksınız. Sizin yetişmeme ihtimaliniz var. 
Öyle olursa beni beklemeden sinemaya girin 
diyeceksiniz. Bu ihtimali en iyi “if” cümlesi ile 
anlatabilirsiniz. Sorunun son cümlesinde de “if this 
is the case” deniyor zaten. If yalnızca C’de var.

Cevap: C 
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8. Bir arkadaşınızın babası ciddi bir rahatsızlıktan 
dolayı hastanede yatıyormuş. Arkadaşınız sık sık 
onu ziyarete gidiyor. Onu yalnız bırakmamak için bir 
gün beraber gidelim diye teklifte bulunacaksınız. En 
uzun seçenek A’da “Bir ara babanı ziyarete giderken 
ben de seninle gelmek isterim.”, deniyor. Diğer 
seçeneklerdeki ifadeler yalnızca sohbet etmek veya 
bilgi alma amaçlıdır. A destek içeren tek seçenektir.

Cevap: A 

9. Bir mağazada bir kot pantolon beğeniyorsunuz 
ama sizin için çok pahalı. Satıcıdan fiyat indirimi 
isteyeceksiniz. Böyle bir durumda bir rica cümlesi 
kurmanız gerekir. Bu yalnızca B’de var. Burada 
“Daha ucuza satamaz mısınız?”, deniyor.

Cevap: B 

10. İngiliz mektup arkadaşınız sizi birkaç haftalığına 
İngiltere’ye davet ediyor. Ancak anne-babanız 
siz oraya yalnız gideceğiniz için kaygılı. Onları 
rahatlatmak için bir şey söyleyeceksiniz. Bu C 
seçeneğindeki gibi “Don’t worry” ifadesi yardımıyla 
“Merak etmeyin güvende olacağım ve bana iyi 
bakılacak.”, diyerek yapılır.

Cevap: C 

11. Bir komşunuzun kızı Jane için üzülüyorsun, çünkü 
annesi sık sık iş seyahatin çıkıyor. Kızınızın Jane’i 
zaman zaman evinize davet etmesini istiyorsunuz. 
Ne dersiniz? Anahtar kelime “öneri”. Öneri ifadesi 
en uzun seçenek E’de “Why don’t you..” olarak var. 
Burada “Neden zaman zaman Jane’den buraya 
gelmesini rica etmiyorsun? O çok yalnız.”, deniyor.

Cevap: E 

12. Bu bölüm soruları diyalog soruları gibi kolaydır. 
Soru okunduktan sonra nasıl bir şey söyleyeceğiniz 
konusunda verilen bilgi anahtar sözcüğünüzü 
oluşturur. Örneğin nazikçe reddedilecek bir şey 
varsa, anahtar kelime bu olmaktadır.

Bu soruda “Bir arkadaşınız ikinci el bir bisiklet almak 
istiyor ve onunla gitmenizi istiyor. Bisiklet hakkında 
hiçbir şey bilmiyorsunuz ve bu nedenle faydanız 
olmayacağını hissediyorsunuz. Bu konuda oldukça 
uzman olan Bill’den yardım istemesi gerektiğini 
düşünüyorsun.”, deniyor. O zaman anahtar kelime 
“öneri”. Seçeneklerde öneri ifadesi sadece B’de 
“why don’t you” şeklinde var. Burada “Neden Bill’den 
seninle gelmesini istemiyorsun? Neye bakacağını 
benden çok daha iyi bilir.”, deniyor.

Cevap: B 
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13. Bu soruda “Bir arkadaşınızın bir fotoğraf yarışması 
kazandığını duydunuz ve çok memnun oldunuz. 
Fotoğrafçılıkla ilgilendiğini bile bilmediğinizden 
sizin için bir sürpriz olmuş. Ona telefon edip şöyle 
diyorsun:”, deniyor. Anahtar kelime “tebrik etme”. 
Bu kelime sadece A seçeneğinde var. Burada “Bu 
müthiş bir haber! Hepimizi gerçekten şaşırttı. Tebrik 
ederiz!”, deniyor.

Cevap: A 

14. Bir arkadaşınız olan, Pam çok hasta olmuş (ama 
şimdi iyileşmiş). Artık hastaneden çıkmış ve evde. 
Onu ziyaret etmek istiyorsunuz, ama önce onu 
arıyorsunuz. Telesekreter sistemi devreye giriyor, bu 
nedenle mesaj bırakmaya karar veriyorsunuz. Ne 
dersiniz?” Bu durumda telefonda ilk önce kendinizi 
tanıtırsınız. Anahtar kelime bu. Biz bunun için “alo” 
diyoruz, İngilizler ise “Hello” diyor. O nedenle de 
C seçeneği doğru oluyor. Burada “Merhaba, Pam! 
Umarım biraz daha iyi hissetmeye başlıyorsundur! 
Bir iki gün içinde seni görmeye geleceğim.”, deniyor.

Cevap: C 

15. Anneniz yatak odanızda iyileştirmeler yapmanıza 
ve daha modern hale getirmede size yardım etmeyi 
taahhüt etti. Birkaç fikir almak için onunla birlikte 
bir mobilya şov salonuna gitmek istiyorsunuz. Ne 
dersiniz?

Mobilya bakmaya annenizle beraber gideceğinize 
göre seçeneklerde “we” öznesi olan bir cümle 
arayalım. Bu özne sadece D seçeneğinde var. 
Burada “Şovrumlara bakarsak birkaç iyi fikir 
edinebiliriz.”, deniyor.

Cevap: D 

16. Bir asistanın dönem sonu konserini düzenlenmesine 
yardımcı olması gerekiyor. Organizatör size kimi 
tavsiye edebileceğinizi sormak için gelir ve güçlü bir 
sorumluluk bilincine sahip birinin gerekli olduğunu 
vurgular. Biraz düşündükten sonra ona ne dersiniz? 
Ona bir isim söylersiniz ve o kişinin aranan vasıflara 
uygun olduğunu belirtirsiniz. Bütün seçeneklerde bir 
isim var ama güvenilir sıfatı sadece E seçeneğinde 
bulunuyor.

Cevap: E 
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17. Bu bölüm sorularında eş anlamlı cümleyi bulma 
sorularında olduğu gibi çözüme en uzun seçenekten 
başlıyoruz. Soru, genellikle kolayca anlaşılan bir 
açıklama içerdiğinden bu sorular için aslında sınavın 
en kolay bölümü denebilir. Burada, teyzeniz ameliyat 
olacağından sıkıntı içindeymiş. Onu meşgul ederek 
sıkıntısından kurtarmak istiyorsunuz. Telefon 
ederek kendisinden sizin için bir şeyler pişirmesini 
isteyeceksiniz. En uzun seçenek olan B’de, sana 
ıspanak ve peynir getirsem bana sevdiğim börekten 
yapar mısınız?, deniyor. O zaman diğer seçenekleri 
okumaya gerek yok.

Cevap: B 

18. Bir arkadaşınız spor yarışmaları düzenleyerek 
çocuk esirgeme kurumu için para toplayacakmış. 
Bu iş için bir çeşit yiyecek-içecek kermesi 
düzenleniyormuş. Bu fikirden çok etkilenmişsiniz 
ve yardım etmek istiyorsunuz. En uzun seçenek 
B’de “Ben kek yapmayı bilmem ama annem belki 
yapar.”, deniyor. Bu anlamlı değil. Sonraki uzun 
cümle E’de ise “Oyun organize etmek, kek yapmak, 
gibi ne isterseniz yaparım, söyleyin yeter.”, deniyor. 
O zaman doğru ifade budur.

Cevap: E 

19. Arkadaşlarınızla dışarıda buluşacaksınız. Buluşma 
yerini bazılarının geç gelme ihtimalini göz önüne 
alarak belirleyeceksiniz. Bu durumda bir öneride 
bulunursunuz. Bunun içinse en uzun seçenek olan 
A’daki “let’s” uygun bir kalıptır. Diğer seçeneklerde 
“why don’t we..?”, “Shall we…?”, “What about….?”, 
gibi öneri kalıpları olmadığına göre tek doğru 
seçenek A’dır. Burada “Kitapçıda buluşalım. Geç 
kalanları beklerken vakit geçiririz.”, deniyor.

Cevap: A 

20. Bir arkadaşınızın bebeği değişik davranışlar 
gösteriyormuş. Siz bunu sık sık bakıcı 
değiştirilmesine bağlıyormuşsunuz. Bu düşüncenizi 
arkadaşınızla paylaşacaksınız. “I think” ile başlayan 
A ve E seçenekleri düşünce belirtmek için yapı olarak 
uygun görünseler de sizin düşüncenizi taşımıyorlar. 
B ve C’de de sık bakıcı değiştirilmesinden söz 
edilmiyor. O nedenle D seçeneği doğru tek seçenek 
olarak kalıyor. Buradaki “may” sözcükleri düşünce 
belirtirken kullanılan bir yardımcı fiildir.

Cevap: D


