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Dialogue Completion

ANSWERS

1. Bu karşılıklı konuşmada, Craig ve Sam genel 

olarak yeni balık türlerinin İngiltere’nin güneybatı 

kıyılarında yakalanması konusunda konuşuyorlar. 

Craig ilk söz alışında “Bu ilginç. 18 yeni balık türü 

İngiltere’nin batı ucunda yakalandı” deyince, 

Sam, “Açıklaması nedir? Bütün doğal düşmanları 

öldü mü?” diye soruyor. Bu durumda Craig 

“Hayır. Küresel ısınma sebebiyle daha serin 
sulara hareket ediyorlar” cevabını vermiş olmalı 

ki, Sam son söz alışında “Bu açıklama mantıklı 

geliyor” desin. Doğru yanıt C seçeneğidir.

Cevap C

2. Bu karşılıklı konuşmada, Alec ve James genel 

olarak volkanlar hakkında konuşuyorlar. Alec, 

James’e “Eğer belirli bir volkanın patlayacağını 

önceden tahmin ediyorlarsa neden hepsinin ne 

zaman patlayacağını tahmin edemiyorlar?” diye 

sorunca, o da “Çünkü hiçbir iki volkan birbiriyle 

aynı değildir. Uyarı sinyallerinin anlaşılabilmesi 

için her birinin ayrı ayrı incelenmesi gerekir” 

cevabını veriyor. Boş bırakılan bölümde Alec 

“Yeterince mantıklı. Bu yapılıyor mu?” demiş 

olmalı ki son söz alışında James “Evet. Ancak tabi 

ki zaman alacaktır. Ve dünyanın etrafında dönen 

yalnızca iki tane uydu var ve bunlar da yetersiz” 

desin. Doğru yanıt B seçeneğidir.

Cevap B
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3. Bu karşılıklı konuşmada Stephen, Jan’a 

“Bazı büyük otomobil şirketlerinin kötü günler 

geçirdiğini sanıyorum” dediğinde Jan ona katılıyor 

ve “Bazıları büyük ölçüde kısıtlamalara gitmek 

zorundalar” diyor. Boş bırakılan bölümde Stephen 

E seçeneğinde geçen “Bu yardımcı olacak mı? 
Ben şüpheliyim. Daha iyi bir reklam yapmayı 
denemeye değebilir” demiş olmalı ki bundan 

sonra söz alan Jan “Bazıları geçen yıl yenilik 

reklamlarına başladılar ancak sonuçları kötüydü” 

desin. Doğru yanıt E seçeneğidir. Bu seçenekte 

kullanılan “that” adılı Jan’ın ilk konuşmasındaki 

ikinci cümle olan “Some are having to make 
economies on quite a large scale” ifadesinin 

yerine kullanılmış ve doğru yanıtın bulunmasında 

ipucu oluşturmuştur.

Cevap E

4. Bu karşılıklı konuşmada Brian, Gordon’a 

“Geçenlerde iş dünyasında birçok skandal oldu” 

dediğinde Gordon, “Evet. Onlar iyi yönetimin 

özelliklerini bize bildirmeye yararlar” diyor. 

Daha sonra Brian B seçeneğinde geçen “Senin 
düşüncene göre, onlar nelerdir?” demiş olmalı 

ki bundan sonra söz alan Gordon “Bütünlük, 

doğruluk ve açıklık” desin. Doğru yanıt B 

seçeneğidir. Bu seçenekte geçen “they” adılı 

Gordon’un ilk konuşmasındaki “the hallmarks 
of good management” ifadesinin yerine 

kullanılmış ve doğru yanıtın bulunmasında ipucu 

oluşturmuştur.

Cevap B
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5. Bu karşılıklı konuşmada Helen, Jane’e “Londra 

Kulesi gerçek bir müze, değil mi?” dediğinde, 

Jane, “Evet, ancak aynı zamanda tarihi bir yer 

ve William the Conqueror dönemine dayanır” 

diyor. Bu durumda Helen ikinci söz alışında A 

seçeneğinde geçen “Bir zamanlar bir hapishane 
değil miydi” demiş olmalı ki bundan sonra söz 

alan Jane “Öyleydi. Ve pek çok ünlü insan, örneğin 

Anne Boleyn, orada hapsedildi ve infaz edildi” 

desin. Doğru yanıt A seçeneğidir. Bu seçenekte 

geçen “it” adılı Helen’in ilk konuşmasındaki 

“The Tower of London” ifadesinin yerine 

kullanılmış ve doğru yanıtın bulunmasında ipucu 

oluşturmuştur.

Cevap A

6. Bu karşılıklı konuşmada Andrew, Mark’a 

“Bilgisayar programcıları şüpheli ölümleri 

araştırmak için bir bilgisayarı programladılar” 

dediğinde, Mark, “Bu ilginç. Program hakkında 

bana daha fazla bilgi ver” diyor. Bu durumda 

Andrew E seçeneğinde geçen “Program açık 
olanlar dışında araştırma yollarını dedektiflerin 
keşfetmesi için tasarlanmıştır” demiş olmalı ki 

bundan sonra söz alan Mark, “Mantıklı geliyor. 

Dedektif hikayelerinde polis, en olası kimse 

olarak göründüğünden, sürekli yanlış yoldadır” 

desin. Doğru yanıt E seçeneğidir. Bu seçenekte 

geçen “it” adılı Andrew’in ilk konuşmasındaki “a 
computer” ifadesinin yerine kullanılmış ve doğru 

yanıtın bulunmasında ipucu oluşturmuştur.

Cevap E
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7. Clare ilk konuşmasında, Brian’ın ne istediğine 

karar verip vermediğini soruyor. Brenda ise, 

ayrıntılara henüz karar verilmiş olmamakla 

beraber, Brian’ın hayvanlarla ilgili bir kariyere 

sahip olmak istediğini belirtiyor. Bu konuşmadan, 

genel konunun Brian’ın gelecekte ne iş yapacağı 

olduğu sonucuna varıyoruz. Clare’in boş bırakılan 

konuşmasından sonra ise Brenda “Belki de. 

Ama en sonunda sanırım Afrika’ya gidecek ve 

safarilerde çalışacak” diyor. Bu konuşmadaki 

“perhaps” ifadesi, Clare’in söylediği sözdeki 

olasılığı göz önüne getirmektedir. Bu ifadenin 

ardından ise, bu olasılığa karşın, Brian’ın sonuçta 

ne iş yapma ihtimalinin daha yüksek olduğunu 

vurgulamaktadır. Bu durumda araya gelecek 

cümlede, Brenda’ya göre daha düşük bir olasılık 

olarak görünen bir meslekten söz edilmiş olabilir. 

Buna uygun ifade B seçeneğinde yer verilmiştir: 

“O halde veteriner mi olacak?” Brenda bu 

soruya “Belki de” diye karşılık verdikten sonra, 

kendisine göre daha yüksek bir olasılık olarak 

gördüğü, Afrika’ya gidip safarilerde görev 

almaktan söz ediyor. Doğru yanıt B seçeneğidir.

Cevap B

8. Konuşmanın ilk bölümünde Alex, atletlerin 

sanki asla cesaretlerinin kırılamayacakmış gibi 

göründüğünü söylüyor. Frank ise Alex’e neden 

öyle söylediğini soruyor. Boş bırakılan yerde 

Alex öncelikle bu soruya karşılık olacak bir 

şeyler söylemelidir. Son konuşmada ise Frank, 

“yes” ifadesi ile, Alex’in aradaki konuşmasındaki 

sözleri onayladığını gösteriyor ve “o şekilde 

düşünüldüğünde, gerçekten hayret verici” diyor. 

Bu konuşma akışına uygun olarak diyalogu 

anlamlı bir şekilde tamamlayacak seçenek 

D olacaktır: “Pek çok atlet saniyenin onda 
biri ile altın madalyayı kaçırır ve sonra bir 
sonraki müsabakaya hazırlanmaya başlar.” 
Alex bu ifadesiyle, ilk konuşmada neden 

atletlerin cesaretlerinin asla kırılmadığına açıklık 

getirmektedir.

Cevap D
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9. İlk konuşmada John “All that glitters is not 

gold” ifadesinin bir atasözü olup olmadığını 

soruyor. Annesi ise karşılık olarak, “Evet. 

Sence ne anlama geliyor?” diyor. Bu durumda 

John boşluğa gelecek konuşmasında bu sözü 

açıklamaya yönelik bir tahminde bulunmalıdır. 

Zira, annesi son konuşmasında “Yes; that’s part 

of the meaning” ifadesiyle, John’ın vermiş olduğu 

açıklamanın kısmen doğru olduğunu vurguluyor. 

Bu durumda konuşmayı anlamca en uygun 

biçimde tamamlayacak ifade C seçeneğindeki 

“Sanırım altın parlayan tek metal değildir 
anlamına geliyor” olacaktır. Bu ifadeyle 

John, annesinin “What do you think it means?” 
şeklindeki sorusuna da karşılık vermiş oluyor.

Cevap C

10. İlk konuşmada Charles, okumuş olduğu “Bad news 

travels slowly upward” makalesini, Malcolm’un 

da okuyup okumadığını soruyor. Malcolm ise 

bu sözün aslında “Bad news travels fast” olması 

gerektiğine işaret ediyor. Charles’ın aradaki boş 

bırakılan konuşmasından sonra da “Evet. Öyle 

olur. Hiç kimse kötü haberi taşıyan kimse olmak 

istemez. Ama birisinin yapması gerekir” diyor. 

Bu durumda Charles aradaki bu konuşmasında 

“Bad news travels slowly upward” (Kötü 

haber yukarıya doğru yavaş yol alır) sözüyle neyi 

kastetmiş olduğuna açıklık getirecektir. Buna 

uygun ifade B seçeneğinde verilmiştir: “Doğru. 
Ama bu farklı. Bu, üst yönetimin kötü haberi 
çoğu zaman iş işten geçtikten sonra almasıyla 
ilgili.”

Cevap B


