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BU DURUMDA NE SÖYLENİR SORULARI

1. Eşi yeni ölmüş bir arkadaşınız yine evlenme planları 
yapıyor. İçinizden, pes doğrusu diyorsunuz. Bu 
kararının çok erken olduğunu onu kızdırmayacak 
veya üzmeyecek şekilde söyleyeceksiniz. Bu 
soruda seçenekler uzunluk bakımından birbirinden 
ayrılmıyor. Bu nedenle tavsiye bildiren bir ifade 
içeren seçenek doğru olabilir. Bu C’de “You should 
…”, E’de “Why not wait..” ifadeleri ile yapılıyor. 
C’deki “Yanlış karar veriyorsun” ifadesi çok keskin 
olduğu için arkadaşınızın tepkisini çekebilir. O 
nedenle E’deki “Böyle büyük bir karar vermeye 
hazır mısın? Niye biraz beklemiyorsun ki?”, ifadesi 
doğru olmaktadır.

Cevap: E 

2. Kızınız üzgünmüş çünkü sınıflarında anne-babası 
yeni boşanmış bir kız yalanlar söylüyor ve diğer 
kızları da bu yalanlara alet ediyormuş. Siz o kızın 
bu davranışlarını anne-babasının yeni boşanmış 
olmasına bağlıyorsunuz. Kızınıza bu kızı bu nedenle 
hoş görmesini salık vereceksiniz. Seçenekleri 
değerlendirmeye yine en uzun seçenekten 
başlayalım. İlk seçenekte soruda anlatılan her şey 
var. Doğru cevap o nedenle A seçeneği.  

Cevap: A 

3. Bu bölüm sorularında ipucu olarak sorunun 
sonuna doğru kullanılan sözcüklerden hareket 
edilebilir. Burada altı çizili sözcüklere bakılarak 
hemen hemen aynı sözcüklerin kullanıldığı 
B seçeneğinin doğru olduğu anlaşılabilir. Bir 
konferansa katılacak bir meslektaşınızı tepki alma 
olasılığı olan düşüncelerini yine de savunması 
için cesaretlendirmeniz gerekmektedir. Bunu B 
seçeneğindeki ifade ile yapabilirsiniz.

Cevap: B 

4. Soruda altı çizili sözcükler “structural and stylistic 
defects” eleştirmen olarak sizin romanda bulduğunuz 
kusurların niteliğini göstermektedir. Bu soruyu 
yanıtlamak için edebiyatçı olmak gerekir. Yine de ilk 
bakışta anlamsal açıdan tam değerlendiremezsek 
de yapı olarak olumsuz görünen tek seçenek olması 
işimizi kolaylaştırmaktadır. Bu seçenek E dir.

Cevap: E 

5. Bu soru daha önceki yıllarda sorulmuş bir soru. 
Yönetim kurulu başkanı olarak üyeleri acil bir 
toplantıya çağıracaksınız. Özür dileme ifadesi 
yalnızca C’de olduğu için doğru yanıt budur.

Cevap: C 
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6. Şu anki küresel ekonomik kriz konusunda sizi bir 
konuşma yapmaya davet ediyorlar ama konuşma 
sonrası sorulacak bir takım soruların sizi iç politika 
konusundaki bir tartışmaya dâhil edeceğinden 
çekindiğiniz için bu daveti reddediyorsunuz. Bu 
endişenizi en iyi A seçeneğindeki “I am afraid” 
sözcüğü ile söze başlayarak getirebilirsiniz.

Cevap: A 

7. Olumsuz olan tek ifade biraz fazla sert olsa da C de 
bulunmaktadır. Ödünç verdiğiniz bir kitabı sırf sizin 
ihtiyacınız oldu diye arkadaşınızdan geri isterken bu 
kadar sert konuşulmaz herhalde.

Cevap: C 

8. Doktorda çok sıra beklemişsiniz. Herkes muayene 
olup gitmiş bir siz kalmışsınız fakat hala içeri 
alınmıyorsunuz. Görevli sekretere bu durumda 
nazikçe nasıl bir ifade söylersiniz. Her halde C, D 
ve E’deki gibi olumsuz cümleler pek nazik ifadeler 
olmaz. A’da “kalabalık ne zaman dağılacak, 
diyorsunuz ama zaten kimse kalmadığı halde 
bekletilmenize tepkilisiniz. Bu durumda geriye 
B’deki “1 saattir bekliyorum, daha beklemek zorunda 
mıyım?” sorusu biraz sert olsa da tek cevap olarak 
kalıyor.

Cevap: B 

9. Sanayi Devrimi’nin İngiltere’ye getirdiği 
değişikliklerden söz ettiğiniz konuşmayı bitirirken 
kullanılabilecek en güzel ifade A seçeneğindeki “So, 
to wrap up,” tır. Bu cümledeki “alter” sözcüğü de 
değiştirmek anlamına gelir.

Cevap: A 

10. Bu soru “contrary to” gibi olumsuz bir durum 
anlatan bir ifadeyle başlıyor. Bu durumda 
sizin söyleyeceğiniz şey de olumsuz olabilir. A 
seçeneğinde arabanızın tamir masrafı için, bu çok 
para, tamire başlamadan bana haber vermeniz 
gerekirdi, diyorsunuz. Bu doğru, çünkü anlaşmanız 
bunu gerektiriyormuş. B ve C’de de olumsuz 
cevaplar var ama B’de ödeme şekli ile ilgili itirazınız 
var. C’de ise “kendim yapabilirdim, diyorsunuz. D’de 
ise şikâyetinizin konusu olan işin maliyetinden söz 
edilmiyor.

Cevap: A 
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11. Eski bir arkadaşınız sizi arıyor, görüşmek istiyor. 
Çok memnun olmuşsunuz ancak bir konferans 
için bir kaç günlüğüne yurtdışına gideceğiniz 
için önümüzdeki haftaya randevu vereceksiniz. 
Bu durumu en güzel C seçeneğindeki cümle ile 
anlatırsınız. Diğer cümleler, sırasıyla, unfortunately, 
extremely busy, hardly, should have called, 
sözcükleriyle olumsuzluk ifade ediyor.

Cevap: C 

12. Liseye giden yeğeniniz tarihe karşı ilgi 
duyuyor. Üniversitede tarih okuması için onu 
cesaretlendireceksiniz. Bu soruda da yanlış 
seçenekler olumsuz ifadeler ile oluşturulmuş. B 
hariç, sırasıyla “are not qualified, I am afraid, there is 
nothing, hardly genuine”, sözcükleri bu seçenekleri 
yanlış kılıyor.

Cevap: B 

13. Ünlü bir siyaset bilimcisi olarak uluslararası bir 
konferansa konuşmacı olarak davetlisiniz. Bu 
davetten memnun olmuşsunuz. Düzenleme 
komitesine teşekkürlerinizi bildireceksiniz. Bu 
durumda E seçeneğindeki ifade en uygun ifade olur.

Cevap: E 

14. Bir arkadaşınız doçent olmuş. Akademik 
çalışmalarından çok etkilendiğiniz için bunu 
hak ettiğini düşünüyorsunuz. Soruyu hazırlayan 
hocamız yanlış seçenekleri aynı teknikle oluşturmuş; 
zıtlık bağlaçları. Yalnızca A seçeneğinde böyle, 
olumsuzluk bildiren bir ifade yok.

Cevap: A 

15. Çok acil bir iş için yurt dışına gideceğiniz gün, aynı 
zamanda bir arkadaşınızın nikâhına davetlisiniz? 
Durumu anlatmak ve özür dilemek için arkadaşınıza 
telefon ediyorsunuz. İlk dört seçenekte durumu 
anlatan ifade var ama özür ifadesi yok. Bu yalnızca 
E seçeneğinde yapılmış.

Cevap: E 

16. Bir panelde nükleer enerjinin iyi ve kötü amaçlı 
kullanımını tartışıyorsunuz. Meslektaşlarınız 
nükleer enerjinin yalnızca iyi tarafından söz ediyor. 
Siz de en önemli sorun olan nükleer atıkların 
depolanmasına dikkat çekmek istiyorsunuz. Bu A 
seçeneğindeki cümle ile yapılabilir.

Cevap: A 
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17. Bu soruda şöyle bir durum verilmiş; Oda arkadaşınız 
hastalanmış. Doktor kesin dinlenmesi gerektiğini 
söylüyor. Yerinde duramayan biri olduğu için 
doktorun bu tavsiyesine uyması konusunda ona 
yardımcı olmaya kararlısınız. Kendi koyduğumuz 
zorunluluğu dile getirirken “must”, başka bir kişinin 
koyduğu zorunluluğu söylerken “have to” kullanırız. 
Arkadaşınıza doktorun koyduğu zorunluluğu 
kesin bir dille anlatmak için burada siz de “have 
to” kullanırsınız. Bu yardımcı fiil seçeneklerden 
yalnızca A’da var. Orada sorudaki ile aynı şeyler 
söyleniyor.

Cevap: A 

18. Bir meslektaşınız işyerine başvurmuş çok sayıda 
adayın iş görüşmelerini yapacak. Fazla deneyimi 
olmadığı için bir adayın karakterini ayrıntısı ile 
nasıl öğrenebileceğini size soruyor. “Character” 
sözcüğünün eş / yakın anlamlısı “personality” 
yalnızca B’de var. Burada adaya evet / hayır 
cevapları verilen kısa sorular yerine açık uçlu 
sorular sormanın, onun kişiliğini açığa çıkaracağı 
söyleniyor. 

Cevap: B 

19. Önceki iki soruda da seçeneklerden en uzunu 
doğru cevap olmuştu. Biliyorsunuz hocalarımız 
çözümü birbirine benzer soru sormayı seviyor. Bu 
soruda da aynı yöntemi kullanmış olabilirler. Burada 
bir iş görüşmesinde size işe alınırsanız orada 
yapacağınız işin türünü en yakın arkadaşınızla 
dahi konuşmamanız gerekeceğini söylüyorlar. Siz 
de güvence vermek istiyorsunuz. Seçenekleri yine 
en uzun seçenekle değerlendirmeye başlarsak C 
seçeneğindeki ifade ile bu güvencenin verilebileceği 
anlaşılmaktadır.

Cevap: C 

20. Tanınmış bir tiyatro eleştirmenisiniz. Gelecek 
vadeden genç bir yazarın bir oyunu hakkında 
görüşlerinizi yazmanız isteniyor. Oyun güzel 
ama genel görüş olan genç yazarın başarılı 
olduğunu söylemek için henüz erken olduğunu 
düşünüyorsunuz. Yine ilk olarak en uzun seçeneği 
yani D’yi okuyalım. Burada da aynı şey söyleniyor. 
Oyunun iyi olduğunu kabul ediyorsunuz. “Ama” 
diyerek çekincenizi dile getiriyorsunuz.

Cevap: D 


