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Dialogue Completion

ANSWERS

1. İlk konuşmasında Patrick, video dosyalarının kısa 

bir süre sonra İnternet üzerinden dağıtılabileceğini 

tahmin ettiğini söylüyor. Jean’ın bu söze karşılık 

söylediği sözden sonra da “Neden öyle diyorsun?” 

diye bir bakıma şaşkınlığını soruyla ifade ediyor. 

Jean son konuşmasında ise, Patrick’in bu şaşkınlık 

ifade eden sorusuna karşılık olarak, “Çünkü bu 

insanların evlerinden hiç çıkmamalarını şimdiye 

kadar olduğundan daha çok kolaylaştıracak ve 

bu da insanın başına gelebilecek en kötü şey” 

diyor. Bu durumda Jean boş bırakılan yerdeki 

konuşmasında, Jean’ın ilk sözüne muhalif olacak 

bir şey söylemiş olmalıdır. Bu açıklamalara uygun 

ifade A seçeneğindeki “Eminim öyle olacak. 
Ama öyle olmamasını isterdim” olacaktır. Bu 

konuşmadaki “Ama öyle olmamasını isterdim” 
sözü Patrick’in tuhafına gittiği için “Why do you 

say that?” sorusuyla açıklama bekliyor. Alex’de 

son sözleriyle neden öyle düşündüğünü açıklamış 

oluyor. Doğru yanıt A seçeneğidir.

Cevap A

2. Bu karşılıklı konuşmada Sophie, Gerald’a “Fazla 

çalıştığını düşünmüyor musun?” diye sorduğundan 

o da “Öyle olduğunu düşünmüyorum. Bu konuyu 

gerçekten düşünmedim. Neden sordun?” diyor. 

Doğru karşılığın öncelikle bu soruya bir yanıt 

vermesi ve sonra da Gerald’ın sonraki söz alışında 

söylemiş olduğu “Hayır, kesinlikle değil. Beni hiç 

eve iş götürürken gördün mü?” ifadesiyle ilişkili 

olması gerekir. Böyle bir ifade A seçeneğinde 

geçen “Senin bir işkolik olup olmadığına karar 
vermeye çalışıyorum” ifadesidir. Doğru yanıt A 

seçeneğidir.

Cevap A
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3. Bu karşılıklı konuşmada Brian, Terry’e “Bu 

makaleye göre Almanya tedavi harcamalarını 

kesmeye çalışıyor” dediğinde Terry, B 

seçeneğinde geçen “Tamam, demek ki 
buna gerek duyuyorlar. Kişi başına Avrupa 
ortalamasının üç katı daha fazla harcıyorlar” 

demiş olmalı ki bundan sonra söz alan Terry 

“Gerçekten öyle mi? Bu gerçekten fazla” desin. 

Doğru yanıt B seçeneğidir.

Cevap B

4. Bu karşılıklı konuşmada Amy, Peter’a “Yayın 

Kurulu eski klasiklerin, yeni baskısını yapmaya 

karar vermiş” dediğinde Peter, “Öyle duydum. Ve 

onları gerçekten güncelleştirecekler” diyor. Bu 

durumda Amy D seçeneğinde geçen “Gerçekten 
öyle. Girişleri modern yazarlar tarafından 
yazılacak” demiş olmalı ki bundan sonra söz 

alan Paul “Evet. Yeni kapaklar çağdaş resimlerle 

dekore edilecek” desin. Doğru yanıt D seçeneğidir.

Cevap D

5. Bu karşılıklı konuşmada Henry, James’e “Eminim 

insan DNA’sının patentleşmesi konusundaki 

tartışmayı takip ediyorsundur” dediğinde James, 

“Gerçekten bilmiyorum. Sanayi kuruluşları onu 

destekliyor” diyor. Bundan sonra söz alan Henry 

C seçeneğinde geçen “Ahlaki sebeplerden 
buna karşı çıkan çok fazla insan vardır” demiş 

olmalı ki bundan sonra söz alan James “Ve akla 

uygun bir orta yol bulduklarını düşünenler de 

vardır” desin. Doğru yanıt C seçeneğidir. Son kez 

söz alan James’in konuşmasında geçen “also” 

bu cümleyle C seçeneği arasında aynı yöne 

yargıları birbirine bağlamak için kullanılan bir 

“transitor” olarak doğru yanıtın bulunmasında 

ipucu oluşturmuştur. C seçeneğinde geçen “it” 

adılı James’in ilk söz alışındaki ikinci cümlesi 

yerine kullanılmıştır.

Cevap C
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6. Bu karşılıklı konuşmada Jane ve Malcolm 

arasında ve vücut saatiyle ilgilidir. Malcolm ikinci 

söz alışında “the usual reason” ifadesinden boş 

bırakılan kısımda “why” ile başlayan bir soruyu 

zorunlu kılar. Böyle bir soru D seçeneğinde 

olduğundan bu seçenek doğru yanıttır.

Cevap D

7. Bu karşılıklı konuşmada anne, doktor’a “Keşke 

benim küçük kızımın ayaklarına bir bakabilseniz. 

Dizleri birbirine çok yakın” dediğinde, doktorun 

“Biraz yakınlar” dedikten sonra söylediği cümle 

boş bırakılmış. Daha sonra söz alan anne “eğer 

işe yaramazsa ne olacak?” diye sorduğuna 

göre doktor B seçeneğinde geçen “Ancak 
endişelenecek bir şey yok. Kendiliğinden 
iyileşecektir” demiş olmalı. Doğru yanıt B 

seçeneğidir.

Cevap B

8. Jean, Adam’a neden hastanedeki pozisyon 

için başvurduğunu soruyor. Adam da, bu 

hastanenin birinci sınıf bir hastane olduğunu 

ve ona cazip geldiğini söylüyor. Jean’in sözüne 

karşılık olarak “Aslında değil. Trenle sadece bir 

saat” diyor. Bu durumda önceki konuşmada 

hastanenin bulunduğu yerin mesafesinden söz 

edilmiş olmalıdır. Bu durumda uygun konuşma 

A seçeneği olacaktır: “Fakat, Londra’dan 
dünyanın mesafesi.”

Cevap A
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9. James, üçüncü aya yolculuk girişiminin “başarılı 

başarısızlık” olarak adlandırıldığını ve bunun 

çok tuhaf bir terim olduğunu söylüyor. Adrian ise 

buna “Pek değil. Başarısız oldu çünkü istenileni 

başaramadı; fakat mürettebat kurtarıldı ve 

başarısı buydu” diye karşılık veriyor. James’in 

konuşmasından sonra da, “Doğru. Vurgu doğru 

yerde: insan yaşamı” diyor. Bu durumda James’in 

konuşmasında sözünü ettiği bir konu “right” sözü 

ile doğrulanmaktadır. Buna uygun seçenek C 

olacaktır: “Evet, şimdi anlıyorum. Düşündüğün 
zaman mantıklı.”

Cevap C

10. Fred babasına, “Bir şey için ‘unutulmuş netice’dir 

derlerse, bu ne anlama gelir?” diye soruyor. 

Babası da bunun ne olacağının zaten oldukça 

kesin olduğu anlamına geldiğini söylüyor. 

Fred’in sözüne karşılık son olarak “Hangi 

ülkenin kazanacağına fazla şüphenin olmadığını 

kastediyorlar” diyor. Bu durumda arada söylenmiş 

olabilecek söz B seçeneği olacaktır: “Peki 
öyleyse, eğer kimin savaşı kazanacaklarından 
söz ediyorlarsa, ne demek istiyorlar?”

Cevap B


