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Dialogue Completion

ANSWERS

1. Michelle ilk konuşmasında, okuduğu metinde 

Rus Uzay Ajansı’nın, NASA’nın uzay mekiğine 

bir alternatif geliştirmiş olduğundan söz edildiğini 

belirtiyor. Don’ın boş bırakılan konuşmasından 

sonra da, “Kliper, ve görünüşe bakılırsa bu 

Avrupa Uzay Ajansı ile Japonya’nın da büyük 

ilgisini çekmiştir” diyor. Bu konuşmada geçen 

“Kliper” isminden, söz konusu projenin adının 

“Kliper” olduğunu anlıyoruz. Michelle’in ikinci 

konuşmasına doğrudan bu ismi telaffuz ederek 

girmesi, Don’ın bunu gerektirecek bir soru 

sormuş olduğuna işaret etmektedir. Bu soru da 

bu projenin isminin doğrudan sorulduğu bir soru 

olmalı ki, Michelle doğrudan projenin ismiyle 

söze başlasın. Bu açıklamalara göre B seçeneği 

doğru yanıt olacaktır: “Oh? Adı nedir? Bilimsel 
çevrelerin dikkatini çekmiş mi hiç?” Michelle’in 

ikinci konuşmasında, bu soruların tamamına yanıt 

verilmiş olduğuna göre doğru yanıt B seçeneğidir.

Cevap B

2. Andrew ilk konuşmada, elindeki kitabın bilgisayar 

ve İnternet’in ilk yılları ile ilgili olduğunu söylüyor. 

Mark’ın konuşmasını takiben ise “Aslında öyle. 

Onları o dönemin sosyal zeminine sımsıkı 

yerleştiriyor” diyor. Andrew bu konuşmasındaki 

“actually it is” ifadesi ile, Mark’ın konuşmasında 

ifade ettiği bir fikre karşı çıkmaktadır. Öyleyse 

Mark konuşmasında “it” zamiri ile kastedilen – ki 

bu söz konusu kitap olmalıdır – şeyle ilgili aykırı 

bir söz söylemiş olmalıdır. Buna uygun ifade D 

seçeneğinde verilmiştir: “Bana çok da ilginç 
gelmiyor.” Andrew, ikinci konuşmasında, bu 

olumsuz söze karşılık olarak, “actually it is” (= 

aslında öyle) ifadesi ile, kitabın aslında çok ilgi 

çekici olduğunu belirtmeye çalışıyor. Doğru yanıt 

D seçeneğidir.

Cevap D
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3. Konuşmanın ilk bölümünde Alan, müzik 

setlerinden cep telefonlarına kadar her şeyin 

gittikçe daha da küçülmekte olduğunu söylüyor ve 

bunun nasıl gerçekleştiğini soruyor. Buna karşılık 

olarak Joe, “Bu bir bakıma minyatürleştirilmiş 

elektroniklere bağlı, ama motorları da daha küçük 

imal ediyorlar” diyor. Bu sözden sonra Alan’ın 

söylediği sözün yeri boş bırakılmış. Sonrasında 

Joe “Hayır, fizik ilkeleri değişmedi. Olayın 

anahtarı tasarım ve imalat mahareti” diyor. Bu 

sözün başındaki “hayır” ifadesi, Alan’ın önceki 

cümlede ifade etmiş olduğu bir sözü onaylamaz 

nitelikte ya da sormuş olduğu bir soruyu 

olumsuz olarak yanıtlar biçimdedir. Devamında 

ise üretilen bu eşyalardaki küçülmenin fizik 

ilkelerinde bir değişimden kaynaklanmadığını, 

aksine bu küçülmenin tamamen tasarım ve 

imalat becerilerinden kaynaklandığını söylüyor. 

Öyleyse tasarım ve imalat becerilerine dayalı 

bu küçülmede aslında fiziki küçülmenin dışında 

işlevsel bir değişim olmamıştır. Bu durumda 

arada boş bırakılan yere gelebilecek en uygun 

ifade A seçeneğindeki cümle olacaktır: “Yeni 
ve daha küçük motorlar öncekilerden çok 
mu farklı?” Bu soruya karşılık Joe, aslında fiziki 

ilkeler açısından değişen bir şey olmadığını, 

değişen şeyin tasarım ve üretimdeki becerilerdeki 

gelişmeler olduğunu söylüyor.

Cevap A

4. Jane, Helen’a hiç renkli elmas görüp görmediğini 

soruyor. Helen ise “Sadece zenginlerin ilgisini 

çekmek için yapılan reklamlarda” diye karşılık 

veriyor. Boş bırakılan bölümde Jane’in sorduğu 

soruya karşılık olarak da “Hayır. Ama bu 

istememek için iyi bir sebep” diyor. Bu yanıttaki 

“didn’t” sözcüğünden, önceki konuşmada 

“simple past” zamanlı bir “evet / hayır sorusu” 

sorulduğu sonucuna varabiliriz. Ayrıca yine bu 
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konuşmada böyle renkli bir elması istememe 

nedenine değinilmiş olmalıdır. Bu açıklamalara 

uygun düşen yanıt D olur: “Rengin bir elmasın 
gelişimindeki bir hataya bağlı olduğunu biliyor 
muydun?” Buradan da anlaşılacağı gibi, böyle 

bir elmasa sahip olmayı istememe nedeni, biraz 

alaycı bir yaklaşımla, renkli elmasın oluşumundaki 

hatadan dolayıdır. 

Cevap D

5. Bu konuşmadaki en önemli ipucu Herbert’in ikinci 

konuşmasındaki “So am I” ifadesidir. Bu ifadeye 

göre, Meg’in önceki konuşmasında, içinde “be” 

fiili bulunan “simple present” zamanlı olumlu 

bir ifade yer almalıdır. C seçeneğinde “I’m not 
interested” denilmiştir. “Ben de öyle” anlamına 

gelmek üzere karşılığında “Neither am I” denilmesi 

gerekir. Bu yüzden bu seçenek doğru olamaz. Bu 

durumda geriye sadece D seçeneği kalmaktadır: 

“Why? I’m really getting rather bored with the 
problem” Bu konuşmadaki “be” fiili hem geniş 

zamanlı hem de olumludur. D doğru olur.

Cevap D

6. Bu soruda da son konuşmadaki “Yes, I am” 
ifadesi en büyük ipucunu oluşturmaktadır. Çünkü 

bu ifadeye göre, önceki konuşmada içinde “be” 

(Are you?) fiili olan “simple present” zamanlı 

bir “evet / hayır sorusu” sorulmuş olmalıdır. Bu 

duruma uygun düşen tek seçenek B olur: “Are 
you telling me that …?”

Cevap B
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7. Melissa ilk konuşmasında Janice’e İngilizce’de 

“Ayağını yorganına göre uzat” atasözüne karşılık 

gelen bir ifade olup olmadığını soruyor. Ondan 

aldığı yanıt karşılığında da “Söyle öyleyse” diyor. 

Demek ki Janice bu soruya bir deyişin kendi 

dillerinde de bulunudğu yönünde olumlu bir yanıt 

vermiş olmalıdır. Konuşmaya uygun seçenek 

A olacaktır: “There certainly is. The image is 
different but the meaning is identical” = “Var 

elbette. Anlatım farklı ama anlam aynı.” Çünkü 

bu konuşmadan sonra da bu atasözüne karşılık 

olan ifade Janice tarafından söylenmiş: “Cut your 

cloth according to your cloth.” Soruya yapısal 

açıdan bakıldığında, boşluktan önce “Is there 

…?” şeklinde bir evet/hayır sorusu dikkat çekiyor. 

Bu durumda boşluğa gelecek cevap durumundaki 

ifadede de “there is” karşılığı aranmalıdır: “There 

certainly is.” 

Cevap A

8. Bu soruda yapılması gereken, boşluğun 

öncesinde ve sonrasında kullanılan ifadelerin 

dikkatle incelenip konuşma bütünlüğü içerisinde 

soruların cevaplanmasıdır. Bu soruda boşluktan 

sonra kullanılan “I know it is not” ifadesi 

yalnızca C seçeneğinde geçen “It’s not my fault 
that the virus got into the computer!” ifadesine 

gönderim yapmaktadır. Ayrıca boşluktan sonraki 

konuşmada geçen “it’s not” ifadesindeki “it” 

zamiri, bir önceki konuşmada karşılık bulmalıdır. 

Bu zamirin C seçeneğinde “it’s not my fault” 

ifadesinde aynen karşılığı vardır. Yanıt C 

seçeneğidir.

Cevap C
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9. Bu soru konu bütünlüğü açısından incelendiğinde 

daha kolay çözümlenebilir. A seçeneğinde geçen, 

“Keşke yapabilsen. Tabi ki nasıl yapacağını 
biliyorsan” ifadesi hem boşluktan önce gelen 
“… çalıştırayım mı?” hem de boşluktan sonra 

gelen “Uzaktan kumandadaki işaretler ve 

semboller çalıştırmayı kolaylaştırır” ifadesiyle 

bütünlük taşımaktadır. Konuşmada geçen ve 

teklif belirten “Shall I turn it on for you?” sorusunun 

cevapta karşılığı aranmalıdır. Bu karşılığı veren A 

seçeneği doğru yanıttır.

Cevap A

10. Bu soru konu bütünlüğü açısından incelendiğinde 

daha kolay çözümlenebilir. Diyalog, pilinin bitmiş 

olmasından dolayı duran saatin pilini değiştirmek 

için bir “uzmana” ihtiyaç duyulduğu ve nerede 

bulunabileceği üzerinedir. Ayrıca, boşluktan 

önceki ifadede kullanılan “expert” sözcüğü 

yalnızca konuşmayı bütünlük içinde tamamlayan 

D seçeneğinde de kullanılmıştır. Ayrıca boşluktan 

sonra gelen “No, it isn’t” ifadesi, öncesinde 

geçen bir evet/hayır sorusuna karşılık olarak 

verilmiştir ve bu sorunun zamanı Simple Present 

(is) olmalıdır. Boşluktan sonraki “No, it isn’t” 

ifadesinin karşılığı, D seçeneğinde yer alan “it 

sounds so complicated” ifadesine karşılık olarak 

verilmiş ve “no, it isn’t so complicated” denmek 

istenmiştir.

Cevap D


