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ANSWERS

1. Helen, Beth’e Televizyondaki doğayla ilgili 

belgeselinin ne zamandan beri devam ettiğini 

soruyor. Beth ise “Sanırım en azından 40 yıldır” 

diye karşılık verdikten sonra bir şeyler söylüyor. 

Daha sonra söz alan Helen boş bırakılan bölümde 

söylenen bu söze “Present Perfect Tense” için 

kullandığımız “have” yardımcı fiilini kullanarak 

ya olumlu kısa cevap veriyor ya da yukarıda 

verilen bir fikre katıldığını ifade ediyor: “Indeed 
they have = Gerçekten de öyle.” Bu cümlede 

“Present Perfect Tense” kullanılması boşluğa 

gelecek cümlede de aynı zamanın kullanılmasını 

zorunlu kılar. Seçenekler incelendiğinde, zaman 

olarak yalnızca B ve E seçeneklerinde “Present 

Perfect Tense” kullanıldığı görülecektir. Bu iki 

seçenekten anlam olarak uygun olan B seçeneği 

doğru yanıttır: “And over that time they’ve 
been transformed beyond recognition = 
Ve bu zaman zarfında tanınmayacak kadar 

değiştiler.” Bu cümlede geçen “they” zamiri 

Helen’in ilk konuşmasında geçen “the TV’s 
nature documentaries” ismi yerine kullanılmıştır 

ve doğru yanıtın bulunmasında ipucu olmuştur. 

Doğru yanıt B seçeneğidir.

Cevap B

2. Bu karşılıklı konuşmada Reg ve Dave, Dave’in 

evinin satılığa çıkartılması hakkında konuşuyorlar. 

Reg, Dave’e “Evini satılığa çıkardın mı?” diye 

sorunca Dave, “Evet, birkaç teklif aldım. Emlakçı 

en son teklifi kabul etmem için beni zorluyor” 

diyor. Boş bırakılan cümlede Reg, “Bu normal. 
Onlar bir an önce satışın yapılmasını isterler” 
demiş olmalı ki Dave sonsöz alışında “Bunu 

fark ettim. Aslında benimkisi ilk teklifi kabul 

etmemi istemişti ve o teklif de oldukça düşüktü” 

desin. Dave’in son söz alışında yer alan “that” 

zamiri A seçeneğindeki cümlenin tamamı yerine 

kullanılmıştır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

Cevap A
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3. Bu karşılıklı konuşmada Matthew ve George 

Dünya petrollerini gösteren bir harita hakkında 

konuşuyorlar. Matthew, George’a “Dünya 

petrollerini haritasına bakıyorum” dediğinde 

George, ona “Evet. Ona ben de baktım” dedikten 

sonra “Seni en çok ne şaşırttı” diye soruyor. 

Matthew’in cevabı boş bırakılmış. Öncelikle 

doğru yanıtımız bu soruya hem işlevsel olarak 

uyumlu olmalı hem anlamsal olarak cevap 

vermeli. Ayrıca son söz alan George’un söylediği 

“Evet. Ben de onun farkına varamamıştım” 

ifadesiyle de anlamsal ve işlevsel olarak uyumlu 

olmalıdır. Böyle bir cümle E seçeneğinde geçen 

“Petrol rezervleri bakımından merkezi ve 
güney Amerikanın Orta Asya’dan sonra ikinci 
oluşudur” olmalı. Bu ifade öncelikle George’un 

sorusuna yanıt olmakta ve sonrada yine 

George’un neyi fark etmediğini açıklamaktadır. 

Doğru yanıt E seçeneğidir.

Cevap E

4. Bu konuşmadaki en önemli ipucu Charles’ın 

ikinci konuşmasındaki “It used to be. But 
there are now new systems that are far more 
efficient and far less expensive = Öyleydi. 

Ancak şu anda çok daha verimli ve çok daha az 

ucuz yeni sistemler var” ifadesidir. Bu ifadeden 

boşluğa gelecek cümlenin pahalı ya ya verimsiz 

bir şeylerden bahsetmesini bekleriz. Pahalılık 

konusuna C seçeneğinde değinilmiştir: “But isn’t 
the cleaning of coal an extremely expensive 
process? =Ancak kömürün temizlenmesi 

aşırı pahalı bir şey değil mi?” Doğru yanıt C 

seçeneğidir.

Cevap C
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5. Bu karşılıklı konuşmada Sue ve Wendy, Sue’nun 

bilgisayarının ne kadar eski olduğu konusunda 

konuşuyorlar. İlk söz alan Sue, “Present Simple 

Tense” çekimli şu soruyu soruyor: “Is your 
computer reasonably modern? = Bilgisayarın 

yeterince yeni mi?” Doğru seçenek öncelikle hem 

işlevsel olarak hem anlamsal olarak bu soruya 

yanıt vermelidir. Yani işlevsel olarak “evet” ya da 

“hayır” veya bu anlama gelen bir ifade içermelidir. 

Ancak bütün seçeneklerde bu tür ifadeler yer 

almaktadır. Bu durumda doğru yanıta seçenekleri 

anlamsal olarak inceleyerek ulaşabiliriz. Anlamsal 

olarak incelendiğinde ise Wendy, “Evet, altı 
yıldır ona sahibim, hepsi o kadar” demiş 

olmalı ki daha sonra söz alan Sue “Öyleyse onun 

devri çoktan geçmiş” desin. A seçeneğinin ikinci 

bölümü (I’ve never really thought about it. = 
Gerçekten hiç düşünmedim.) Sue’nun ikinci söz 

alışındaki cümleyle anlamsal olarak uyumsuz 

olduğundan yanlıştır. B seçeneğinde geçen 

soruya (Are you trying to sell me a new one? = 
Bana yeni bir bilgisayar satmaya mı çalışıyorsun?) 
Sue ikinci kez söz aldığında yanıt vermediği için 

bu seçenek de yanlıştır. C ve E seçenekleri de 

doğru yanıt olamaz çünkü bu iki seçeneğin ikinci 

bölümlerinde verilen cümleler Wendy’nin son söz 

alışındaki bilgisayarla ilgili olumlu bakış açışıyla 

ters düşmektedir. Bu tür sorularda konuşmacılar 

sözlerinde başkaca ipuçları yoksa tutarlı olmalıdır.

Cevap D

6. Alice ilk konuşmasında Polly’e Pelé filmi 

hakkındaki fikrini soruyor. Polly ise kendisini en 

çok şaşırtan şeyin, Pelé takımına katıldığında 

17 yaşında olmasına rağmen, sadece 14 

yaşındaymış görüntüsü verdiği olduğunu 

söylüyor. Alice’in boş bırakılan konuşmasından 

sonra Polly’nin söylediği “And that of parasites 
too” (ve de parazitlerin) ifadesi çok önemli bir 

ipucu içeriyor. Bu konuşmada yer alan “that of” 

ifadesi, önceki konuşmada geçen ve “of” ilgeci 
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ile birlikte kullanılan tekil bir ismin varlığına işaret 

ediyor. Bu açıklamaya göre konuşmayı anlamlı 

bir şekilde tamamlayacak ifade B seçeneğindeki 

“Bu yetersiz beslenmenin sonucuydu, zavallı 
çocuk” olacaktır. Bu ifadeden hareketle, bu 

konuşmada geçen “the result of malnutrition” 
ifadesi ile araya gelecek konuşmada geçen 

“that of parasites” (= the result of parasites) 

ifadesi arasında yapısal ve anlamsal bir bağ söz 

konusudur.

Cevap B

7. Annie ilk konuşmasında, egzersiz programıyla 

ilgili ciddi bir sorunu olduğundan söz ediyor ve 

egzersizi tamamladıktan sonra soluk almada 

güçlük yaşadığını ve göğsünün daraldığını 

belirtiyor. Sue ise buna karşılık olarak, “Neden bir 

alerji uzmanına gözükmüyorsun? Astıma benziyor 

bu” diyor. Annie’nin ikinci konuşmasından 

sonra da “Yine de, doğru teşhis ve tedavi için 

doktora görünmelisin” diyerek ısrarcı bir tutum 

gösteriyor. Sue’nun bu konuşmada “doğru 
teşhis ve tedavi”den söz ediyor olması, 

Annie’nin konuşmasında hastalığı ile ilgili farklı 

yorumlar getirmiş olabileceğine işaret etmektedir. 

Konuşmayı anlamlı bir şekilde tamamlayacak 

ifade C seçeneğindeki “Astım mı? Rahatladım. 
Ben kalp sorunu sanıyordum” ifadesi olacaktır. 

Son konuşmada geçen “still” (yine de) sözcüğü, 

Annie’nin boşluktaki konuşmasında bir şeyleri 

hafife aldığını ima etmektedir. Bu durumda 

boşluğa gelecek ifade bu tarz bir ifade olmalıdır.

Cevap C
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8. İki doktor arasında geçen bu konuşmada, 

Dr. Raymond ilk konuşmasında, yapılan bir 

araştırmanın dünya çapında pek çok kadının yeni 

doğan bebeklerini anne sütü ile beslediklerini 

gösterdiğini belirtiyor. Dr. Simpson ise buna 

karşılık olarak, bunun doğru olabileceğini, fakat 

dünyanın diğer kesimlerinde mama ile beslemenin 

emzirmeden daha yaygın olduğunu söylüyor. Dr. 

Raymond’un boş bırakılmış olan konuşmasından 

sonra ise Dr. Simpson “Buna hiç şüphe yok. 

Fakat, diğer taraftan, emzirmeme için geçerli 

sebepler var” diyor. Bu konuşmada geçen “No 

doubt about it” ifadesi, Dr. Simpson’un bir önceki 

konuşmada Dr. Raymond’un belirtmiş olduğu 

sözün hiç şüphe götürmez olduğunu vurguluyor. 

Ama arkasından da emzirmemenin haklı 

olabilecek nedenleri olduğunu belirtiyor. Öyleyse 

iki doktorun emzirme ve mama beslenmesi ile 

ilgili son sözleri arasında bir çelişki olması gerekir. 

O halde bu konuşmayı en anlamlı bir şekilde D 

seçeneğindeki “Biliyorum; yine de, emzirme 
hem anneye hem bebeğe sağlık açısından bir 
çok fayda sağlar” ifadesi olur.

Cevap D

9. Bu karşılıklı konuşmada Mary, Roy’a 

“Kolombiya’nın kokain üretiminin üçte birden 

yarıya düşürüldüğünü duydun mu?” dediğinde 

Roy “Hayır, onu nasıl başardılar?” diyor. Daha 

sonra söz alan Mary “Kolombiya hükümeti koka 

bitkisinin yetiştirildiğini düşündükleri yerleri 

haşhaş ilacıyla ilaçlamak için uçak kullandı” 

dediğinde, Roy A seçeneğinde geçen “Bu 
piyasadaki kokainin miktarını azaltmış ve 
fiyatları arttırmış olmalı” demiş olsa gerek. Bu 

seçenekte kullanılan “that” zamiri Mary’nin ikinci 

konuşmasındaki “The Colombian government 

used airplanes to spray weed-killer on areas they 

suspected were being used to grow coca plants” 

ifadesinin yerine kullanılmış ve doğru yanıtın 

bulunmasında ipucu oluşturmuştur. Doğru yanıt A 

seçeneğidir.

Cevap A



www.pelikanyayinevi.com.tr

Dialogue Completion

PRACTICE TEST 1
ANSWERS

10. Bu karşılıklı konuşmada Ron, Susan’a “Bu yaz 

neden bir tatile çıkmıyoruz?” dediğinde Susan 

“Evet doğru, Şikago’daki arkadaşım Colleen’i 

ziyaret etmeyi çok istiyorum” diyor. Boş bırakılan 

yerde Ron, B seçeneğinde geçen “Ve ben şehrin 
kültürel etkinlikler için büyük bir yer olduğunu 
biliyorum” demiş olmalı ki bundan sonra söz 

alan Susan “Öyleyse ben ve Colleen muhabbet 

ederken ve eski zamanları anarken, senin 

yapacak çok şeyin olacak” desin. Bu seçenekte 

kullanılan “the city” sözcüğü ilk konuşmadaki 

“Chicago” ifadesinin yerine kullanılmış ve doğru 

yanıtın bulunmasında ipucu oluşturmuştur. Doğru 

yanıt B seçeneğidir.

Cevap B


