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Dialogue Completion

ANSWERS

1. Mary, araştırmaya göre gerçekten başarılı iş 

kadınlarının çoğunun kendilerini tamamen 

kariyerlerine verdiklerini ve gerçekten çok yalnız 

olduklarını söylüyor. Amy ise karşılığında başarılı 

iş adamlarının durumunu soruyor. Mary’nin 

yanıtından sonra da “Buna inanabilirim. Ama 

ilginç, değil mi?” diyor. Bu durumda arada 

söylenmiş olabilecek söz E seçeneği olur: 

“Onların durumu çok farklı. Onlar genelde 
mutlu bir evliliğe sahipler ve çocukları var.”

Cevap E

2. Becky ilk konuşmada, soruya ciddi bir yanıt 

istediğini belirtiyor ve Jackie’yi güldüren şeyin ne 

olduğunu soruyor. Bu durumda Jackie büyük bir 

olasılıkla kendisini güldüren şeyin ne olduğunu 

açıklayan bir şeyler söyleyecektir. Boş bırakılan 

yerden sonra Becky’nin “good” şeklinde tepki 

vermesi ise, Jackie’nin söz ettiği şeylerin memnun 

edici şeyler olduğuna işaret etmektedir. Yine 

Becky’nin konuşmasında geçen “That’s what 
I want you to do” (Yapmanı istediğim şey de 

bu) ifadesi, Jackie’nin konuşmasında yapacağını 

söylediği şeyin Becky’nin hoşuna gittiğini 

göstermektedir. Bu açıklamalar doğrultusunda 

doğru yanıt E seçeneği olacaktır: “Eğer ciddi 
bir yanıt istiyorsan, sorun hakkında biraz 
düşünmem gerekir.”

Cevap E
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3. Kevin ilk konuşmasında, Asya’da görünüşe 

bakılırsa gelir düzeyinin yükseldiğinden, ama 

bunun ise insan sağlığı üzerine olumsuz etki 

yaptığından söz etmektedir. Sandra bu konuşmaya 

karşılık “Evet. Makaleyi okudum. Üzücü, değil mi?” 

diyor. Bu durumda Kevin’in ikinci konuşmasında 

Sandra’nın “Sad, isn’t it?” sorusuna olumlu ya da 

olumsuz bir yanıt vermesi gerekir. C seçeneğinde 

böyle bir yanıt söz konusu olmadığından doğru 

yanıt olamaz. Son konuşmada Sandra’nın “It’s 

that too” ifadesine göre, Kevin’in boşluğa gelmesi 

gereken konuşmasında Sandra’nın konuşmasıyla 

anlamsal ve yapısal bağ oluşturabilmesi 

için “it is … that” şeklinde bir ifade kullanmış 

olması gerekir. Böyle bir ifade B seçeneğinde 

verilmiştir. Bu seçenekteki “Gerçekten de öyle. 
Ve belli ki insanların sadece daha çok ve 
daha düşüncesizce yemelerinden” ifadesi, 

Asya’daki insanların sağlıklarında meydana 

gelen bozulmayı açıklamaktadır. Bu ifadenin 

başında yer alan “Gerçekten de öyle” ifadesi 

ise, Sandra’nın “Sad, isn’t it?” sorusuna karşılık 

oluşturmaktadır. Sandra son konuşmasında 

“No. It’s that too, of course. But …” ifadesiyle, 

Kevin’in B seçeneğindeki ifadede belirtmiş olduğu 

gerekçeyi asıl gerekçe olarak kabul etmediğini 

anlıyoruz. Bu ifadedeki “but” bağlacıyla da diğer 

başka bir gerekçeyi öne sürmektedir.

Cevap B

4. İlk konuşmada Ken, makalede ılık rüzgarların 

bazı hastalarda migren nöbetlerini tetiklemekte 

olduğundan söz edildiğini belirtiyor. Roger’ın boş 

bırakılan konuşmasından sonra ise “Benim için 

de yeni. Ama şimdi bazıları havanın önemli bir 

faktör olduğuna inanıyorlar” diyor. Bu konuşmanın 

başında geçen “Benim için de yeni” ifadesinden, 

Roger’ın boşluğa gelecek konuşmasında onun 

için de yeni olan bir şeyden söz etmiş olması 

gerektiği sonucuna varıyoruz. Bununla birlikte 

Ken’in ikinci konuşmasında geçen “it” zamirinden 

dolayı, Roger’ın konuşmasında bu zamire 

karşılık oluşturacak bir isim aramamız gerekir. 
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Bu şartlar altında konuşmayı anlam bütünlüğü 

içinde tamamlayacak ifade A seçeneğindeki “O 
teoriyi daha önce hiç duymadım” olacaktır. Bu 

konuşmada geçen “that theory” Ken’in ikinci 

konuşmasında geçen “it” zamirinin karşılığıdır. 

Roger’ın bu teoriyi daha önce hiç duymadığını 

söylemesi, bu teorinin kendisi için yeni olduğu 

anlamına gelmektedir.

Cevap A

5. Reg ilk konuşmasında, insanların İnternet’e 

girmelerinde altıncı en önemli nedenin sağlık 

sorunlarının olduğunu belirtiyor. Emma ise ilk 

konuşmasında buna hiç şaşırmadığını söylüyor. 

Reg’in ikinci konuşmasını takiben Emma, “Ben de. 

Sağlık bilgisine yönelik müthiş sayıda web sitesi 

var ve çoğu hiç de güvenilir değil” diye konuşmayı 

bitiriyor. Emma’nın son konuşmasındaki “So 

do I” ifadesi, Reg’in konuşmasında söylediği bir 

söze Emma’nın da katıldığına işaret etmektedir. 

Aynı zamanda bu ifadede geçen “do” yardımcı 

fiilinden dolayı, Reg’in konuşmasındaki zamanın 

“simple present” ve de cümlenin olumlu olması 

gerektiği sonucuna varıyoruz. İçinde bu zaman 

kalıbı geçen ifadeler içeren ama bu ifadelerin 

olumsuz olduğu A ve D seçenekleri doğru yanıt 

olamaz. B seçeneği istenilen bu yapısal şartı 

kapsamadığından yanlıştır. E seçeneğindeki 

konuşmada sonda yer alan cümlede yardımcı 

fiil farklı (are not) olduğundan doğru yanıt 

olamaz. Bu durumda geriye kalan tek seçenek 

olan C seçeneği doğru yanıt olacaktır. Bu 

seçenekte ikinci cümlede “I find” ifadesi “simple 

present” zaman kalıbındadır ve istenilen şartı 

sağlamaktadır. Bu seçenekte yer alan “It doesn’t 
suprise me, either” ifadesiyle Emma’nın ilk 

konuşmasında söylediği “That doesn’t surprise 

me at all” ifadesi arasında da bir anlam bağı 

vardır. Boşluğa gelecek C seçeneğindeki ifadenin 

anlamı ise “Beni de şaşırtmıyor. Ama endişe 
verici buluyorum” olacaktır.

Cevap C
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6. Sandy ilk konuşmasında Mavis’e insanların 

herhangi bir alanda yeni canlı türlerinin ortaya 

çıkarılmasına neden karşı çıktıklarını soruyor. 

Mavis ise bu soruya açıklık getirmek üzere 

ilk konuşmasında yeni canlı türlerinin çoğu 

zaman büyük zarara yol açtıklarını söylüyor 

ve örnek olarak da Hebridian Adalarındaki 

bir kirpi türünü örnek olarak göstermektedir. 

Sandy’nin boş bırakılan konuşmasından sonra 

şaşırma ifade eden bir şekilde söylemiş olduğu 

“Oh, couldn’t they?” sorusundaki “could” 
Sandy’nin cümlesinde de “could” kullanıldığını 

göstermektedir. Mavis’in sorusu, Sandy’nin 

söylemiş olduğu olumsuz cümleye karşı 

şaşkınlığını ifade etmek üzere Sandy’nin sözünü 

tekrar eder nitelikte ve onay isteyen bir sorudur. 

Seçenekler içinde bu açıklamalara uygun düşen 

ve içinde “couldn’t” geçen tek seçenek C olur.

Cevap C

7. Peter ilk konuşmasında Uluslararası Tarih 

hattının ne anlama geldiğini soruyor. Jane ise 

karşılık olarak, bu hattın kabaca 180o meridyen 

hattını izleyen hayali bir hat olduğunu söylüyor. 

Peter’ın boş bırakılan konuşmasından sonra 

da bu hattın tarih birliği sağladığını, bu hattın 

önünde ve gerisinde günün bir gün ileri ya da geri 

olduğunu söylüyor. Demek oluyor ki Jane ikinci 

konuşmasında bu hattın işlevini açıklıyor. O halde 

Peter boş bırakılan yerde buna yönelik bir soru 

sormuş olmalıdır. Uygun soru A seçeneğinde 

verilmiştir: “Peki, ne işe yarıyor bu?”

Cevap A
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8. İlk konuşmada Lee arkadaşı Reg’e dünyanın 
geleceği hakkında ona vermiş olduğu kitabı 
okumayı bitirip bitirmediğini soruyor. Reg’in vermiş 
olduğu yanıttan sonra da, “Korkarım ama onu 
gezegenin en başarılı yağmacısı ve en tehlikeli 
düşmanı olarak sunması tamamen inandırıcı” 
diyor. Bu cümleden anladığımız kadarıyla 
muhtemelen bir yazar birisini bu şekilde tanımlıyor. 
Reg son konuşmasında Lee’nin söylemiş 
olduğu söze tamamen katıldığını belirtiyor. Bu 
durumda Reg’in boş bırakılan konuşmasında 
Lee’nin sonraki konuşmasında geçen “his” 
ve “him” sözcüklerinin kimler için kullanılmış 
olduğunun açık yanıtlarını bulabilmeliyiz. Buna 
uygun konuşmayı D seçeneğinde görebiliyoruz. 
Bu seçenekteki “the writer’s” ifadesi “his” 
iyelik sıfatına ve “the man” ifadesi de “him” 
zamirine karşılık gelmektedir. Doğru yanıt olan 
D seçeneğinin cümle olarak anlamı “Bitirdim. 
Büyüleyiciydi. Yazarın adama bakış açısı 
hakkında ne düşünüyorsun?” olur.

Cevap D

9. Bu karşılıklı konuşmada, Mary ve Giles genel 
olarak dijital radyolar hakkında konuşuyorlar. 
Mary, Giles’e “Dijital radyo hakkında özel olan 
şey nedir?” diye sorunca, o da “Her şeyden önce, 
ses kalitesi mükemmel” cevabını veriyor. Daha 
sonra söz alan Mary “Çok iyi, başka avantajları 
var mı? diye sormuş olmalı ki son söz alışında 
Giles “Evet, ne dinlediğini gösteren bir ekranı var” 
desin. Doğru yanıt B seçeneğidir.

Cevap B

10. Bu karşılıklı konuşmada, Phil ve Jane genel olarak 
Doğal Tarih Müzesi hakkında konuşuyorlar. Phil, 
Jane’e “Doğal Tarih Müzesi, Darwin Merkeziyle 
olan geleneğinden gerçekten ayrılıyor” 
dediğinde, o da “Gerçekten mi? Ne yapıyor” 
diye sormuş olmalı ki Phil son söz alışında 
“Örneğin şimdi ziyaretçiler bilim adamlarının 
yeni türleri tespit ederken yaptıkları önemli 
çalışmaları seyredebiliyorlar” desin. Doğru yanıt 
A seçeneğidir.

Cevap A


