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BU DURUMDA NE SÖYLENİR SORULARI

1. Küçük kız kardeşinize son günlerde kötü 
davranıyormuşsunuz. Şimdi ise yaptıklarınıza 
üzülmüşsünüz ve kendiniz affettireceksiniz. Bu 
durumda onun gönlünü almak için onu sevindirecek 
bir öneride bulunmanız doğal bir yaklaşım olur. 
“Hadi en beğendiğimiz kafeye gidelim. Sana 
dondurma alacağım”, dediğiniz C seçeneğindeki 
ifade bu duruma uygun düşer.

Cevap: C 

2. Bir arkadaşınız bir şeylere çok kızmış. Sonradan 
kesin pişman olacağı bir takım şeyler yapacağına 
dair tehditler savuruyor. Ona bir şey yapmadan 
önce biraz beklemesini söyleyeceksiniz. Şöyle yap, 
böyle yap, şeklindeki ifadeler emirimsi dediğimiz 
cümlelerle yapılır. Bunlar doğrudan fiille başlar. 
Buna uyan yalnızca A ve D seçenekleri var. En uzun 
seçenek olan D’yi önce okuyalım. Burada “Sakin 
ol. Biraz bekle. Ne yapacağına sonra karar ver.”, 
deniyor. O zaman doğru ifade budur.

Cevap: D 

3. Bu bölüm soruları çok basittir, çünkü açıklama 
cümlesi Türk hoca tarafından yazıldığı için 
anlaşılması kolaydır. Son satır önemlidir, çünkü 
burada verilen durumda ağzımızdan nasıl bir 
cümle çıkacağına, yani emir cümlesi mi, rica 
cümlesi mi, izin cümlesi mi söyleyeceğimiz anlatılır. 
Buna anahtar sözcük diyoruz. Doğru seçeneğin 
kapısı bu anahtarla açılıyor. Burada, bir maçta 
bir arkadaşınızın kendi kalenize gol attığı için 
arkadaşları tarafından eleştirildiği söyleniyor. 
Siz ise onu rahatlatacak bir şey söyleyeceksiniz. 
Siz her halde “Olur böyle şeyler, merak etme!”, 
diyeceksiniz. Bu bölüm sorularında, eş anlamlı 
cümle (restatement) sorularında olduğu gibi 
seçenekleri en uzunundan başlayarak okumak 
işinizi çabuklaştırır. Buradaki en uzun seçenekte, 
“Onların söylediğini boş ver. Bu herkesin başına 
gelebilir. Hatta büyük maçlarda bile.”, deniyor. O 
zaman doğru ifade budur.

Cevap: B 

4. Birkaç yabancı dil biliyorsunuz ve bankacılıkta 
kariyer yapmak istiyorsunuz. Bir arkadaşınızın 
babasına bu konuda akıl danışacaksınız. Uygun 
ifadeyi bulmak için seçenekleri yine en uzunundan 
başlayarak okuyalım. A’da “Could you tell me…?” 
diye bir rica cümlesi var; Ayrıca içerik olarak soruda 
anlatılanlar da var. O zaman diğer seçenekleri 
okuyarak zaman kaybetmeyelim.

Cevap: A 
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5. Arkadaş grubunuzla dağ yürüyüşüne 
çıkacakmışsınız. 7.30’ta buluşulacakmışsınız ama 
sizin gidememe durumunuz varmış. Bu durumda 
7.30’a kadar gelmezsem beni beklemeyin, dersiniz 
herhalde. Bunu en uzundan biraz kısa olan E 
seçeneğindeki cümle ile söyleyebilirsiniz.

Cevap: E 

6. Sınıf arkadaşlarınız sene sonu piyesini 
düzenlemenizi istiyorlar. Yapamayacağınızı 
ama başka şekilde yardım edebileceğinizi 
söyleyeceksiniz. Bu nedenle cümleniz “I” ile 
başlayan olumsuz bir cümle olacak. İkinci kısmında 
da yardım önerisi bulunacak. Bu yapısal özellikleri D 
ve E seçeneklerinde görüyoruz. E’de yardım önerisi 
olmadığı için doğru cevap olarak D tek başına 
kalıyor. Burada oyunu düzenleyemeyeceğinizi 
ama oyunun kostümleri için yardım edeceğinizi 
söylüyorsunuz.

Cevap: D 

7. Annenler bilgisayar ve cep telefonu kullanımınıza 
derslerinizden dolayı kısıtlama getirmişler. Onları 
nazikçe ikna edip bu kısıtlamayı kaldırmalarını 
isteyeceksiniz. En uzun seçenek C ve E. Anlam 
testine C’den başlayalım. Burada “Cep telefonu 
ve bilgisayarın derslerimi etkilediğini sanmıyorum. 
Onları kullanmama izin verin. Bakın notlarım 
düşmeyecek., diyorsunuz. O zaman bu ifade doğru 
seçeneği oluşturuyor.

Cevap: C 

8. Sokakta bir arkadaşınızı görüyorsunuz. Ayak bileği 
bandajla sarılmış ve zor yürüyor. Böyle bir durumda 
gördüklerinizden çıkardığınız bir sonucu kendi 
kendinize “must have V3 - mış olmalı” yapısı ile dile 
getirirsiniz. Doğru yanıt D; “Bileğini burkmuş olmalı.”

Cevap: D 

9. Şehir dışından ziyarete gelen arkadaşlarınız 
var ve onları akşam yemeği için dışarı çıkarmak 
istiyorsunuz. Bir restorana telefon edip ne dersiniz? 
Bu durumda restoran görevlisine telefonda 
söylenebilecek ifade kuşkusuz E seçeneğindeki 
cümle olurdu; Altı kişilik bir masa ayırtmak istiyorum.

Cevap: E 
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10. Yeni ofis arkadaşlarınızdan biri sizi ve 
meslektaşlarınızı sürekli rahatsız ediyor, çünkü 
yüksek sesle konuşmaktan bir türlü vazgeçmiyor. İyi 
bir arkadaşınız olduğu için, bu durumu müdürden 
epeydir gizlemektesiniz. Ama artık bundan bıktınız. 
Bu yüzden bu sorunu başka bir arkadaşınızla 
paylaşmaya karar veriyorsunuz. D seçeneğinde 
böyle bir durumda söylenebilecek ifade, bir deyim-fiil 
olarak verilmiş; “cover up”; “Onun yaptıklarını artık 
örtbas etmeyeceğim / görmezden gelmeyeceğim.”

Cevap: D 

11. Hem siz hem de ağabeyiniz okul basketbol 
takımındasınız. Koçunuz sizi gördü ve kardeşinize 
en kısa sürede onunla görüşmesini söylemenizi rica 
ediyor. Onu bir süre görmeyeceğiniz için ona bir not 
bırakacaksınız. Ne dersiniz? Bu bilgi E seçeneğinde 
var. Sorudaki “as soon as possible” ifadesi E 
seçeneğinde “right away” ile karşılanmış.

Cevap: E 

12. Ehliyet sınavına girecek bir arkadaşınız 
heyecanlanmış. Ona iki tavsiyede bulunacaksınız. 
Bu yalnızca A seçeneğinde bulunuyor; Sakin ol ve 
verilen talimatları dikkatli dinle. Önemli tavsiyeler 
genellikle lafı fazla uzatmadan emirimsi bir cümle 
ile yapılır. Seçeneklerde bu tür iki cümle var; A ve 
B. Sorudaki “two pieces” ifadesindeki “iki” sözcüğü 
A’daki “Keep calm and listen carefully- sakin ol ve 
dikkatlice dinle” tavsiyelerini kastediyor. 

Cevap: A 

13. Yakın bir arkadaşınızın kız kardeşi tenis oynarken 
ayak bileğini incitmiş. Üzüntülerinizi belirten bir mesaj 
yollayacaksınız (Soryy to hear) ve yakında ziyaret 
için uğrayacağınızı (call round) söyleyeceksiniz. Bu 
C seçeneğindeki ifade ile yapılabilir.

Cevap: C 

14. Burada sorunun içinde iki tür bilgi veriliyor. Biri 
anlatılan olayın ayrıntıları ile ilgili alt bilgi, ikincisi ise 
bu olayı anlatabilecek cümlenin yapısı ile üst bilgidir. 
Üst bilgi genellikle son satırda olur. Söyleyeceğiniz 
cümlenin bir rica cümlesi mi, emir cümlesi mi, 
cesaretlendirme ifadesi mi olduğunu belirtir. Buna 
anahtar sözcük diyoruz.

Bu soruda verilen duruma göre sizi konferansa 
hazırlık aşamasında yarı yolda bırakan 
arkadaşınıza bunu alaycı bir dille söyleyeceksiniz. 
Bu A seçeneğindeki cümle yapısıyla yapılabilir.

Cevap: A 
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15. İşini kaybeden 60 yaş üzeri bir arkadaşınız iş arıyor 
ama şansı da az. Ona cesaret vereceksiniz. Bu 
bölüm sorularında da en uzun seçenek veya onun 
kısası doğru cevap olma ihtimali yüksek seçenekler 
oluyor. O nedenle, dünyanın sonu değil. Senin bu 
tecrübenle bir şey çıkacaktır, denilen E seçeneği 
doğru oluyor.

Cevap: E 

16. Kuzeninizin resmi çok güzel; bir resim sergisi açmış. 
Mütevazı biri olduğu için sizin övgülerinizi hak 
etmediği düşüncesinde. Siz de B seçeneğindeki gibi 
bir ifadeyle cevap verirsiniz. Hadi ama (kabul et), 
(resimlerin) her övgüyü hak ediyor.

Cevap: B 

17. Bir gün yakın bir arkadaşınız sizi eleştireceğim 
derken kırıcı sözler söylüyor. Yani kaş yaparken 
göz çıkarıyor. Ona eleştirisinden değil bunun 
için kullandığı sözlerden alındığınızı bildirmek 
istiyorsunuz. Bunu onun yaptığı gibi değil de nazikçe 
yapacaksınız. Bu durumda C seçeneğindeki ifadeyi 
kullanırdınız. “Biliyorum bana yardım etmeye 
çalışıyordunuz ama keşke bunu daha nazikçe 
yapsaydınız.

Cevap: C 
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18. Tekrar hatırlatalım: Bu bölüm sınavın kolay 
bölümlerinden biridir. Karşılıklı konuşma / diyalog 
sorularından pek bir farkı yoktur. Sorunun sonlarına 
doğru sizden söylemeniz beklenen ifadenin bir rica 
mı, bir öneri mi veya bir uyarı mı olacağını gösteren 
bir sözcük bulunur. Buna “anahtar sözcük” diyoruz. 
Seçenekler ona dikkat edilerek okunmalıdır. Burada 
bu sözcük “suggestion” dır. Kız kardeşinize yazın 
ne tür kitaplar okuyacağı konusunda öneride 
bulunacaksınız. Böyle bir öneri, ya “Why don’t you” 
ile başlayan C seçeneğindeki gibi bir ifadeyle, ya 
da B’deki gibi bir emirimsi cümle ile yapılır. C’de 
“kendi kitaplarını kendin seç” deniyor. Azar gibi bir 
öneri olmaz. B’de ise “Hangi kitap olursa olsun, arka 
kapaktaki konuyu ve yorumları ve birkaç rastgele 
sayfayı oku.”, deniyor. Bu kitap seçimi için pratik bir 
öneri. O zaman B doğrudur.

Cevap: B 

19. Film yönetmenisiniz. Yetiştirmeniz gereken film 
çekim sahneleri var. Ancak baş oyuncunuz sete hep 
geç geliyor. Onu hicvederek uyaracaksınız. Bunu 
A seçeneğindeki “çok dakiksiniz” anlamına gelen 
cümle ile yaparsınız.

Cevap: A 

20. Büyük bir mağazanın mobilya bölümünde 
başvuru için başvuranlarla röportaj yapıyorsunuz. 
Başvuranı kendi hakkında konuşturmak istiyorsun. 
İş görüşmesi sırasında adayın meziyetlerinden 
söz edebilmesi için C seçeneğindeki gibi “Size 
bu iş kolunda başarılı olabileceğinizi düşündüren 
şeylerden söz edebilir misiniz?” sorusu klasik bir 
sorudur.

Cevap: C 


