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BU DURUMDA NE SÖYLENİR SORULARI

1. Arkadaşınıza, yeni aldığı ama ona pek gitmemiş 
olan montu hakkında, onu pek incitmeden montunu 
beğenmediğinizi söyleyeceksiniz. Bir konuda 
düşüncemizi söylemek için kullandığımız belli 
yapılar vardır. Bu duruma uygun başlangıç ifadesi 
D seçeneğindeki “I really think” ifadesidir. Burada 
“Bence diğer renkler sizin için daha iyi gözüküyor. 
Kırmızı biraz abartılı geliyor.” deniyor.

Cevap: D 

2. Patronunuz sizden hafta sonu mesaisine kalmanızı 
istiyor. Sizin ise hafta sonu için planlarınız olduğu 
için bunu yapamayabilirsiniz. Kendine hayır 
denmesini sevmeyen patronunuza bunu nazikçe 
ve hünerle söylemeniz isteniyor. Yani ne şiş yansın 
ne kebap, durumu bir şey söylemeniz gerekiyor. 
Bu en uzun seçenek olan A’daki cümle ile pek 
ala yapılabilir; “Elimden geleni yapacağım, ancak 
gelemeyebilirim de.”

Cevap: A 

3. 5 yıldızlı bir hotelde bir hafta tatil yapmışsınız ama 
hotel hiç broşürde olduğu gibi değilmiş. Ayrılırken 
bu tutarsızlığı müdüre söyleyeceksiniz. Yine en 
uzun seçenekten başlarsak “Bu oteli broşüründe 
tanıtma şekliniz çok yanıltıcıdır!” diyen B’nin doğru 
olduğunu görürüz.

Cevap: B 

4. Bu sorularda 4-5 satır tutan paragrafta son cümleye 
kadar bir olay, bir durum ayrıntıları ile açıklanır. 
Son cümlede ise bu durumda sizin nasıl bir cümle 
kuracağınız, nasıl bir ifade oluşturacağınız söylenir. 
Bu bazen bir izin, bazen rica, bazen cesaretlendirme, 
bazen ise uyarı bildiren bir ifade olur. Seçeneklerde 
en uzunundan başlayarak bu kalıba giren bir ifade 
aramak en akılcı yöntemdir.

Bu soruda beş gün kaldığınız otelden ayrılırken 10 
gün kalmış gibi fatura kesildiğini fark ediyorsunuz. 
Bu durumu kesin ve nazik bir dille dile getireceksiniz. 
Seçeneklerde böyle bir ifade ile başlayan bir cümle 
bulalım. İlk bakışta C ve D’de bu tür cümle olduğu 
görülüyor. Hata sözcüğü C’de var. “Could you” da 
kibar bir rica ifadesi. Kayıtları bir defa daha kontrol 
eder misiniz?, diyor. O zaman doğru seçenek budur. 
Bunun bir diğer sebebi de başta da belirttiğimiz gibi 
en uzun seçenek olmasıdır.

Cevap: C 

ÇÖZÜM - 4



www.pelikanyayinevi.com.tr

ÇÖZÜM - 4
BU DURUMDA NE SÖYLENİR SORULARI

5. Bir arkadaşınız onun doğum günü partisine gitmeniz 
için ısrar ediyor ama siz gitmek istemiyorsunuz. 
Bir gerekçe göstererek nasıl cevap verirsiniz? 
En uzun seçenek C’de bir gerekçe belirtilmiyor. 
Özür ifadesiyle başlayan E’de de. D’de ise 
“Gelmek isterdim, ama annemler yemek için dışarı 
çıkacaklarından kardeşime bakmak zorundayım.”, 
deniyor. O zaman burada gerekçe de var, kibarca 
ret te.

Cevap: D 

6. Patronunuz sizi evine yemeğe çağırmış. Ana 
yemeğin alerjiniz olan cevizle yapıldığından 
kuşkulanmışsınız. Durumu patronunuzu incitmeden 
dile getireceksiniz. En uzun seçenekten başlayarak 
nazik bir ifade arayalım. “Nut” sözcüğü sadece en 
uzun seçenek C ile altındaki D seçeneğinde var. 
C’de “Yemek harika görünüyor ama içinde ceviz 
varsa maalesef yiyemem.”, diyor. Doğru ifade budur.

Cevap: C 

7. Alışverişe gitmek için evden çıkarken yaşlı 
komşunuzun da markete gittiğini görüyorsunuz. 
Yürümekte zorlandığı için ona hemen yardım etmek 
istiyorsunuz. Yardım önerisi için en uzun seçenek 
(kelime sayısı olarak) E’den başlayabiliriz. Burada 
“Süpermarkete gidiyorum. Ne istediğinizi bize 
söylerseniz, sizin için alabilirim.”, deniyor. O zaman 
aranan ifade budur.

Cevap: E 

8. Büronuzda çalışırken bir arkadaşınız ziyaretinize 
geliyor. Ama gitmek bilmiyor. Çok işiniz var. Nazikçe 
gitmesini isteyeceksiniz. Yine en uzun seçenekten 
başlayarak kibar bir ifade bulalım. Burada “I’d love 
to”, ifadesi var. Nazikçe “Seninle daha fazla zaman 
geçirmek isterdim ama işime devam etmem gerek.”, 
deniyor. O zaman diğer seçenekleri okumaya gerek 
kalmıyor.

Cevap: A 

9. Bir arkadaşınızın çocuğu sizden yeni bir işe girmesi 
konusunda ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyor. 
Bu habere seviniyorsunuz, çünkü şu anki işinde 
zaman kaybettiğinizi düşünüyorsunuz.

Konuşma ifadelerine bakılırsa A ve C doğru cevap 
olabilecek gibi görünüyor. A seçeneğinde şu anki 
işiyle ilgili bir yorum yok. “Vakti geldi de geçiyor” 
anlamına gelen “It’s high time” ifadesinden sonra 
bu bilgi var. Zaten bu ifade tek başına bile bizi bu 
cümlenin doğru cevap olduğuna inandırıyor.

Cevap: A 
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10. Bir arkadaşınız memleketiniz Bursa’ya gelmiş, 
sizi görmek için randevu istiyor. Hiç zamanınız 
olmadığını belirttikten sonra herhalde bir daha 
Bursa’ya gelmeden önce sizi aramasını söylersiniz. 
Bu, D seçeneğindeki ifade ile yapılabilir.

Cevap: D 

11. Kiralık daire arıyorsunuz. Bir arkadaşınız 
onunkini tutmanızı istiyor. Fakat siz o daireyi 
beğenmiyorsunuz. Onu incitmemek için gerekçe 
olarak merkezi bir daire aradığınızı belirteceksiniz. 
Bu bilgi hemen A seçeneğindeki cümlede veriliyor.

Cevap: A 

12. Yeni evli bir çift Kanada’ya yerleşmek istiyor. Sizden 
bunun akıllıca bir iş olup olmadığını öğrenmek 
istiyorlar. Orada ileride sıkıntı yaşarlarsa diye 
gidin veya gitmeyin diyemiyorsunuz, fakat iyi 
düşünmelerini tavsiye ediyorsunuz. Sorunun son 
cümlesindeki “carefully” ve “think” E seçeneğinde 
de var. Doğru yanıt budur.

Cevap: E 

13. Bir toplantıda başkansınız. Tartışılan bir konu var. 
Tüm yönetim kurulu üyeleri size karşı. Kararınızı 
uygulamakta kararlısınız. İtiraz gelmesin diye 
kestirip atıp, konuyu kapatacaksınız.

Bunu C seçeneğinde ifade edildiği gibi, “Söylenecek 
bir şey kalmadı, bu konuyu geçiyoruz”, dersiniz.

Cevap: C 

14. İşyerinde bir arkadaşınız sizden genç bir elemanı 
seçtiği arkadaşlar ve iş saatleri dışında yaptıkları 
konusunda uyarmanızı istiyor. Bunun özel hayata 
karışma olduğunu düşündüğünüz için bu teklifi 
kararlı bir şekilde reddedeceksiniz. A seçeneğindeki 
“interfering”, burnunu sokma, karışma anlamına 
geldiği için doğru cevap budur.

Cevap: A 

15. Bu soruda hak ettiği terfi başkasına verildiği için 
işi bırakmayı düşünen bir arkadaşınıza, sanki 
“öfkeyle kalkan zararla oturur” veya “keskin sirke 
küpüne zarar”, atasözünü hatırlatıyormuş gibi 
uyarıda bulunan bir söz söyleyeceksiniz. Sözünüze 
A seçeneğindeki gibi “Don’t” ifadesiyle başlarsınız. 
Kızgınken bir şey yapma sonra pişman olursun.

Cevap: A 
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16. Bir arkadaşınız başka bir ülkeye iki yıllığına bir 
projede görevli olarak gönderiliyor. Ancak eşi pek 
istekli değil. Oranın insanları ve kültürü hakkında 
daha olumlu bir düşünce kazanması için ona ne 
dersiniz? Bunun çok güzel bir şey olduğunu belirten 
bir ifade kullanırsınız. Bu yalnızca D seçeneğinde 
yapılmaktadır.

Cevap: D 

17. İhtiyacı olmadığı halde bir sürü alışveriş yapan bir 
arkadaşınız var. Artık borç batağına saplanmış. 
Bir gün tesadüfen onu yine ihtiyacı olmayan bir 
ayakkabı alırken gördünüz. Onu vazgeçirmek için 
kesin bir dille nasıl uyarırsınız? Tabii ki olumsuz 
bir emirimsi cümleyle. Bu yalnız E seçeneğindeki 
cümlede var.

Cevap: E 

18. İlk iş görüşmesinde başarısız olmuş yeğeninizin 
kendine olan güvenini tekrar kazanması için ve 
bundan sonra işine yarayacak pratik bir ipucu vermek 
için ne dersiniz? Yine sınavda vaktiniz kalmadığında 
soruyu okumadan işaretleyebileceğiniz bir cevap 
var burada. Daha önceki iki soruda da kullanılmış 
olan “Don’t” lu ifade. Hocalar ard arda birbirine 
benzer şekilde çözülen soru sormayı seviyorlar ya 
da işlerine öyle geliyor veya bize kolaylık olsun diye 
öyle yapıyorlar. Bunu görürseniz soruyu okumadan 
bile yapabilirsiniz.

Cevap: C 

19. İlk arabasını alacak olan kız kardeşiniz oldukça 
büyük lüks araçlara ilgi duyuyor. Küçük bir araba 
seçmesi için pratik bir öneride bulunacaksınız. 
Bu durumda hanım sürücülerin araba konusunda 
sıkıntı çektikleri bir konu olan park etme konusunda 
öneride bulunursanız isabetli bir şey yaparsınız. Bu 
D seçeneğinde de yapılıyor.

Cevap: D 

20. Bir bölümün son soruları bazen çok kolay bazen 
de biraz zor olmaktadır. Bu soru ikinci kategoriye 
giriyor. Son satırdaki “have to be cruel to be kind” 
ifadesi dost acı söyler, ifadesi ile aynı anlama 
geliyor. Aylardır her şeyi unutarak kendini işe verdiği 
için artık kilo kaybetmeye başlayan bir arkadaşınızı 
sert bir şekilde uyaracaksınız. Bunu olsa olsa 
E seçeneğindeki ifadeyle yapasınız. Diğerleri 
yumuşak ifadeler.

Cevap: E


