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Dialogue Completion

ANSWERS

1. Bu karşılıklı konuşmada boş bırakılan 

konuşmadan önce, televizyonlardaki çocuk 

programlarında iki okul arasındaki gürültülü 

ve mutlu bir yarışma sunulurken, bunun yanı 

sıra bazı derslerin de verildiği ifade edilmiştir. 

Konuşmanın boşluktan sonraki bölümünde ise bu 

durum örneklenmiştir. O halde boşluğa gelecek 

ifadede örnek verilmesi istenmelidir. “Örnek ver” 

anlamındaki E seçeneği konuşmayı doğru bir 

şekilde tamamlayan ifadedir.

Cevap E

2. Bu karşılıklı konuşmanın ilk cümlesinde söz alan 

Jenny her derginin şişmanlıktan söz ettiğinden 

bahsetmiştir. boşluktan sonraki konuşmada ise 

Molly’nin konuşmasını onaylamış ve bütün bu 

gürültünün eğilimi değiştirmediğini söylemiştir. 

Bu durumda boşluğa gelecek konuşma C 

seçeneğindeki ifade olur: “Evet, ben de fark 
ettim. ama sanırım bu durumun yükselişte 
olduğunun farkına varmamız gerekir.”

Cevap C

3. Bu karşılıklı konuşmada ilk söz alan Greg, Japon 

bankalarının ağır borçlarıyla baş etmek için 

birdenbire plan detaylarını vermeye başladığını 

söylemiştir. Daha sonra Frank “Gerçekten mi? 

Nedenini merak ediyorum” diyerek Greg’in bir 

açıklama yapmasına ortam yaratmıştır. Boşluktan 

sonra ise Greg tarafından yapılan açıklamaya 

“Olabilir” yorumunu yapmıştır. B seçeneğindeki 

“Muhtemelen hükümetin müdahale etme 
tehdidine cevabendir” ifadesi bu konuşmayı 

doğru bir şekilde tamamlar.

Cevap B
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4. İlk söz alan Sally, Mark’a “Boğaziçi’ndeki evlerin 

yumuşak renkli ahşap duvarları ile manzarayı 

zenginleştirdiğini” söyleyince, Mark da ona 

“Gerçekten öyle, sahilleri harap eden haşin beyaz 

beton binalar gibi değil” diyor. Bu cümleden 

sonra Sally’nin söylediği cümle boş bırakılmış, 

daha sonra söz alan Mark da “Hayır, boş ver 

yapmayalım” diyor. Bu durumda Sally “Haydi, 
onları düşünmeyelim” demiş olmalıdır.

Cevap E

5. Konuşmanın konusu Türk kumaşlarının 

İngiltere’de çok fazla ilgi görmesidir. Jennifer, 

ilk söz alışında ilgi çeken şeyin göze çarpan 

desenler olduğunu ileri sürmektedir. Gwen, 

buna karşılık A seçeneğindeki “Tabi ki bu da, 
aynı zamanda yüksek kalite üretim teknikleri 
de beğenildi” cümlesini söylüyor. Ayrıca, A 

seçeneğindeki “that” ifadesi tamamen Jennifer’ın 

ilk cümlesine gönderme yapmaktadır. Jennifer ise 

son söz alışında A seçeneğinde sunulan ifadeyi 

doğrulayıp ‘boyaların kalitesinden’ bahsederek 

boşluğa gelen cümlenin kaliteyle ilgili olmasını 

gerekli kılmaktadır.

Cevap A

6. Bu konuşmada Reg’in “Why not?” sorusu 

doğru cevabı bulmamız için bir ipucudur. Bir 

şeyin nedenini sorarken, olumlu cümleye karşılık 

“why?” ve olumsuz cümleye karşılık “why 
not?” sorusu sorulur. Reg’in sorusu olumsuz 

olduğundan, Harry’nin söylediği cümle de olumsuz 

yapıda olmalı ve olumsuz bir anlam taşımalıdır 

ve Reg de bunun nedenini bulmak için soru 

sormalıdır. C seçeneğindeki “Hayır, okumadım 
ve okumaya da hiç niyetim yok” ifadesi bu 

konuşmayı doğru bir şekilde tamamlamaktadır.

Cevap C
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7. Sally, Doğu Karadeniz Bölgesindeki çiftçilerin 

artık çay yetiştirmenin fazla karlı olmadığından 

yakındıklarını söylüyor. Mandy ise buna karşılık 

olarak “Bununla neyi kastediyorlar?” diye 

soruyor. Bu bir bilgi sorusu olduğuna göre, 

sonraki konuşmada mutlaka bilgi olarak karşılık 

gelmelidir. Buna yanıt oluşturan seçenek B 

olacaktır: “Çok çalıştıklarını ama hiç kar 
etmediklerini söylemek istiyorlar.” Mandy bu 

söze karşılık olarak da “Bu günlerde neredeyse 

herkes aynı durumda” anlamına gelen son 

cümleyi söylemektedir. Doğru yanıt B olmalıdır.

Cevap B

8. Andrew, son aday hakkında Richard’ın fikrini 

soruyor. O da şu ana kadar görüştükleri içinde 

en iyisi olduğunu söylüyor. Boşluktan sonra 

ise, Richard Andrew’nun sözünü doğrulayacak 

şekilde “Evet, öyle. Her şeyden ötesi, bu bizim 

koşullarımız listesinde üst sıralarda yer alıyor” 

diyor. O halde arada söylenmiş olabilecek söz 

A seçeneği olurdu: “Doğru. Ve gerçekten 
konuşmada çok iyi bir İngilizce’si var.” Demek 

oluyor ki koşullar listesinde üst sıralarda yer alan 

şey, iyi derece İngilizce konuşabilmek. Ayrıca 

yapısal açıdan önemli bir ipucu da boşluktan 

sonra kullanılan “yes, he does” karşılığıdır. Bu 

durumda boşluğa gelecek ifade bir “evet/hayır 

sorusu” olmalı, sorunun öznesi “he” olmalı ve 

bu sorunun zamanı “simple present” olmalıdır: 

A seçeneği bu şartları sağlamaktadır. Ancak A 

seçeneğindeki ifade soru kalıbında olmamakla 

birlikte, soru amaçlı yöneltilmiş ve onay isteyen 

bir ifadedir. İngilizcede bu gibi soru kalıbında 

olmayan ancak soru amaçlı düz cümlelere sıklıkla 

yer verilmektedir. 

Cevap A
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9. Harry, Clint’e “Asya’ya Köprü” organizasyonunu 

duyup duymadığını soruyor. Clint’in sözüne 

karşılık ise, bu organizasyonun buradaki 

dergilerin eski sayılarını oradaki ülkelerin 

gelişimine katkıda bulunmak üzere onların 

kütüphanelerine bağışlamayı içerdiğini söylüyor. 

O halde, Clint boşluğa gelecek konuşmasında 

organizasyonun amacını sormuş olmalıdır. Bu 

durumda bu amacı sorgulayan C seçeneği doğru 

olur: “Duyduğumu söyleyemem! Ne işe yarıyor 
bu organizasyon?”

Cevap C

10. Keith, ilk konuşmasında İngiltere’nin neden bu 

kadar çok süt ürünü ithal ettiğini soruyor ve aslında 

kendisine yetebileceğini söylüyor. Jason’un 

yanıtına karşılık ise, “Ha! Bu, sen benden alırsan 

ben de senden alırım meselesi” diyor. E seçeneği 

doğru olur. Öncelikle önceki konuşmada geçen 

“could” ifadesi bu cümlede onaylanmaktadır 

(she could be self-supporting  Yes, she could). 

Aynı zamanda anlamca uygun olan seçenek de 

yine E olur: “Evet, yetebilirdi. Ama mesele, 
hazır mallara pazar bulabilme meselesi.” 

Cevap E


