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1. Mavis ilk konuşmasında Wendy’e önceki gece 

TV’deki obsesif davranış ile ilgili belgeseli 

seyredip seyretmediğini soruyor. Wendy karşılık 

olarak programın sadece bir bölümünü izlediğini 

ve biraz itici bulduğunu söylüyor. Mavis’in ikinci 

konuşmasından sonra da, “Belki de gerçekten 

mutsuzdur. Kuşlar mutsuz olduklarında tüylerini 

yolarlar” diyor. Bu konuşmada geçen “she” 

zamiri, boşlukta yer alacak konuşmada bu zamire 

karşılık olabilecek bir kişiye atıfta bulunmaktadır. 

Bu zamire karşılık olabilecek A seçeneğinde “the 
girl” ve C seçeneğinde “a child” ile “mother” 

sözcüklerinin kullanılmış olduğunu görüyoruz. 

Bu iki seçenekten diyalogu anlamlı bir şekilde 

tamamlayacak ifade A seçeneğindeki “Ben de. 
Özellikle de durmadan saçlarını yolan kız” 
ifadesi olacaktır. Bu ifadede sözü edilen saçlarını 

yolan kız, tüylerini yolan bir kuşa benzetilmektedir. 

Ayrıca bu konuşmada yer alan “so did I” önceki 

konuşmada yer alan ve eş zamanlı “I found it 
somehow repulsive” ifadesine paralel olan 

ve katılma ifade eden bir sözdür. Bu yapısal 

ipuçları da A seçeneğinin doğru yanıt olduğunu 

desteklemektedir.

Cevap A

2. İlk konuşmada Pat, Sally’nin erkek kardeşinin 

doğumunu dört gözle beklemekte olduğundan, 

ama doğunca da müthiş derecede hayal 

kırıklığına uğradığından söz ediyor. Buna karşılık 

olarak Judy “Gerçekten mi? Ne oldu?” diye 

sorarak şaşkınlığını ifade ediyor. Bu durumda 

boşluğa gelecek konuşma bu soruya cevap 

veren bir ifade olmalıdır. Pat’in boş bırakılan 

ikinci konuşmasından sonra ise “Bu çok normal. 

Her şey bir yana, bebekler yaşamlarının ilk üç-

dört ayında pek eğlenceli olmazlar” diyor. Bu 

konuşmaları dikkatlice inceleyecek olursak, Pat 

aradaki konuşmada kardeşinin Sally’i neden 
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hayal kırıklığına uğrattığı ile ilgili açıklayıcı bir 

şeyler söylemiş olmalıdır. Buna uygun ifadeler 

C seçeneğinde verilmiştir: “Hiç. Sadece hiçbir 
şeye yaramıyordu. Çok küçüktü. Onunla 
oyun oynayamıyordu.” Bu sözler Sally’nin 

beklentilerinin boşa çıkması sonucu hayal 

kırıklığına uğramasını net olarak açıklamaktadır. 

Doğru yanıt C seçeneğidir.

Cevap C

3. Konuşmanın ilk bölümünde babası Brian’a 

“Gelecek yıl tıp fakültesinden mezun olunca 

neden kendine bir araştırma görevlisi pozisyonu 

bulmuyorsun?” diye soruyor. Brian bu söze “Hayır 

baba! Bu bana göre değil. Laboratuarda olmayı 

sevmiyorum” diye karşılık veriyor. Babasının bu 

söze verdiği karşılıktan sonra Brian “Bundan 

hiç de emin değilim. Ama hastalara karşı iyi bir 

yaklaşımım olduğunu biliyorum” diyor. Demek 

ki Brian, laboratuarda araştırma görevlisi 

olmaktansa, hastalarla haşır neşir olmayı tercih 

ediyor. Bu sözüyle de babasının boş bırakılan 

yerde söylemiş olduğu söze bir bakıma hafif yollu 

karşı çıkıyor. Öyleyse babası boş kalan yerde 

E seçeneğinde olduğu gibi “Ama araştırma 
için gerekli tüm niteliklere sahipsin” demiş 

olmalıdır. Brian ise son konuşmasında, gerçekten 

bu niteliklere sahip olduğundan emin olmadığını 

“I’m not at all sure of that” ifadesiyle vurgulamıştır.

Cevap E
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4. Bu karşılıklı konuşmada, Gary ve Philip genel 

olarak bir web sitesi konusunda konuşuyorlar. 

Gary, Philip’e “Bilimsel haberlere gelince senin en 

çok beğendiğin web sitesi bu mu?” diye soruyor. O 

da cevabında “Sanırım bu. Haftalık güncelleniyor 

ve ilgili sitelere de iyi bağlanmış” cevabını 

veriyor. Bu durumda Gary, D seçeneğinde geçen 

“Bilimsel bir bakışla, ne kadar güvenli?” diye 

sormuş olmalı ki Philip son söz alışında “Bunu 

söylemek zor. Bu günlerde o kadar bilimsel 

“doğru” sorgulanmakta” desin.

Cevap D

5. Bu karşılıklı konuşmada, Sam ve Robert 

genel olarak NASA’nın uzaydaki astronotlar 

için hazırladığı acil durum planı konusunda 

konuşuyorlar. Sam, Robert’a “NASA’nın uzaydaki 

astronotlar için hazırladığı acil durum planını işe 

yarayacağına inanıyor musun?” diye soruyor. 

O da “Bunu söylemek zor. Bence bu ortaya 

çıkacak acil duruma bağlı” cevabını veriyor. Bu 

durumda Sam B seçeneğinde geçen “Bana bu 
bir oyun gibi geliyor. Takım elbiseler parlak 
portakal renginde” demiş olmalı ve bir renkten 

söz etmiş olmalı ki son söz alışında “Gerçekte, 

renk bir hayatta kalma özelliğidir. Mürettebat için 

araştırmayı kolaylaştırır” desin.

Cevap B
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6. Konuşmanın ilk bölümünde Mary, güney 

bölgesindeki bir köyden gelen kilim sergisine 

gidip görmelerinin iyi olacağını söylüyor. Helen 

ise bu söze “Evet, hakkındaki eleştiriler şaşırtıcı 

biçimde olumlu” diyerek karşılık veriyor. Mary’nin 

boş bırakılan konuşmasından sonra Helen, “Bir 

bakıma bu doğru. Tabi ki bütün kilimler aynı 

köyde yapılmış” diyor. Bu konuşmanın başındaki 

“That’s true” ifadesi, Mary’nin konuşmasında 

söylemiş olduğu bir şeyi onaylar durumdadır. 

Konuşmayı anlamca doğru olarak tamamlayacak 

ifade C seçeneğindeki “Hatta birisi sanki bir köy 
dolusu zanaatkar var diyor” olacaktır. Helen bu 

sözün bir bakıma doğru olduğunu söylüyor ve 

bunun nedenini de kilimlerin hepsinin aynı köyde 

yapılmış olduğunu belirterek açıklıyor.

Cevap C

7. Konuşmanın ilk bölümünde Madge, kayak tesisi 

işletmecilerinin küresel ısınma ile mücadele 

konusunda aktif bir tutum geliştirdiklerini belirtiyor. 

Derek ise öyle olmaları gerektiğini vurguluyor ve 

daha kısa kış sezonu ve daha az karın onlara 

çok büyük darbe indireceğini söylüyor. Madge’in 

konuşmasını takiben de “Sanırım sporun tehlikeye 

atıldığı izlenimini vermek istemediler” diyor. 

Derek’in bu konuşmasına göre, Madge bir konuda 

bir şeyler sormuş olmalı ki, Derek net bir cevap 

veremeyeceği için, tahmini bir cevap ifadesinin 

başlangıcında “I suppose” (sanırım) ifadesiyle 

söze başlıyor. Seçenekler içinde soru ifadesi 

verilmiş olan A ve B seçeneklerinden, konuşmayı 

anlamca doğru olarak tamamlayacak ifade A 

seçeneğindeki “Öyleyse harekete geçmek için 
neden bu kadar çok beklediler?” olacaktır. B 

seçeneğindeki “Fakat bu konuda ne yapabilirler 

ki?” sorusuna Derek’in son konuşmadaki ifadesi 

karşılık oluşturmamaktadır.

Cevap A
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8. Jennie, ilk konuşmasında maliye konusunda kurs 

gördüğünü ama borsa ile ilgili olarak devam eden 

tartışmalardan hiçbir şey anlamadığını söylüyor. 

Colin ise karşılığında, kitaplara göre, piyasaların 

mükemmel olduğunu ve borsa fiyatlarının ise bütün 

mevcut bilgileri yansıttığını söylüyor. Jennie’nin 

sözüne karşılık ise “Kesinlikle” diyerek onun 

sözünü doğruluyor. Bu açıklamalardan sonra, 

boşluğa gelmesi gereken söz D seçeneğindeki 

ifade olur: “Sanırım gerçek dünyada durumun 
böyle olmadığını söylüyorsun, değil mi?”

Cevap D

9. Bu konuşmada, Gary Almanya’da her beş işçiden 

birisinin sendika üyesi olduğunu söylüyor. Pat’in 

sözünden sonra da, “Bu göründüğü kadar kolay 

olmasa gerek” ifadesiyle, Pat’in söylemiş olduğu 

bir konuya muhalif fikir belirtiyor. Bu durumda Pat, 

boş bırakılan yerde “Öyleyse neden hükümet 
sendikalara karşı tavır almıyor?” diye sormuş 

olmalıdır. Doğru yanıt B olur.

Cevap B

10. Kim, “kapalı toplum” ifadesiyle neyin kastedildiğini 

soruyor. Lucy ise karşılık olarak, “Bir şehrin geri 

kalan kısmından tamamen soyutlanmış ve özel 

olarak muhafaza edilen yerleşim bölgesidir” diyor. 

Bunun üzerine, Kim’in söylediği söze karşılık 

Lucy, “Ah, genellikle zengin ve şöhretli kişiler; 

örneğin, ülkenin önde gelen pek çok futbolcusu” 

diyor. Bu durumda boşlukta söylenmiş olabilecek 

söz bir soru olmalıdır. Konuşmaya uygun soru B 

seçeneğinde verilmiştir: “İngiltere’de oralarda 
ne tip insanlar yaşar?”

Cevap B


