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Dialogue Completion

ANSWERS

1. Mark, ilk konuşmasında 10 yıl kadar önceki 

hidrojen bombası testinde güvertede durmaları 

emredilen kişilerin bugün bu konuyla ilgili 

olarak mahkemeye gittiklerini söylüyor. Nick’in 

konuşmasına karşılık olarak da, bir “that clause” 

(isim cümleciği) ile, “yaşam sürelerinin kısaldığı 

ve çocuklarda alışılmadık derecede genetik 

bozukluklar olduğu”nu söylüyor. O halde bu ifade, 

önceki konuşmada geçen bir fiilden sonra bir isim 

cümleciği olarak söylenmiş olmalıdır. Anlamca 

ve yapısal olarak A seçeneğinin doğru olduğu 

görülür. Bu seçenekteki “claim” seçeneğinden 

sonra “that clause” gelebilir. Cümlenin anlamı da 

“Bu ilginç. Ne iddia ediyorlar?”

Cevap A

2. Bu konuşmada Garth, Perry’e “Carter’ın 

atanması konusunda ne düşünüyorsunuz?” diye 

sorunca, Perry “Emin değilim sen de biliyorsun, 

çok acımasız olabilir” diyor. Garth bu durumda 

“Doğru. Fakat böyle bir adamı diğerlerini 
hizaya sokmak için işe alırlar, faydalı olabilir” 
demiş olmalıdır. Perry ise bu açıklamayı “Bu 

da doğru. Memnun olup olmadığımı gerçekten 

bilmiyorum” diyerek destekliyor. Doğru yanıt D’dir.

Cevap D

3. Bu konuşmada, Gregory, Robert’a Thurber’in 

kitaplarından hiç okuyup okumadığını soruyor. 

Robert ise “Okuduğumu söyleyemem, ancak 
onun yazılarını sıklıkla resimlerle süslediğini 
hatırlar gibiyim” demiş olmalı. Bunu Gregory 

doğruluyor ve onun resimleri acayip bir şekilde 

sade ve hatta kaba diye eklenti yapıyor. 

Bunu desteklemek için de Robert “Evet, şimdi 

hatırladım. Hiçbir detay yok ancak mükemmel 

bir hareket görüntüsü veriyorlar” diyor. Diyalog 

tamamlama sorularında konuşmacıların kendi 

içlerinde tutarlı olmaları gerektiğini burada bir kez 

daha hatırlamakta yarar vardır. Doğru yanıt A 

olur.

Cevap A
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4. Bu karşılıklı konuşmada Roger, David’e “Organ 

nakli şimdi artık günlük bir olay. Bütün bu 

organlar nereden geliyor?” dediğinde, David C 

seçeneğinde geçen “Bu çoğu cerrahın pek 
ilgilenmeği bir şeydir” ifadesini söylemiş 

olmalı ki bundan sonra söz alan Roger “Neden 

öyle değil” desin. Doğru yanıt C seçeneğidir. 

David’in son söz alışında geçen “they” adılı 

C seçeneğinde geçen “surgeons” adı yerine 

kullanılmış ve doğru yanıtın tespitinde ipucu 

oluşturmaktadır. Diğer önemli bir ipucu da, 

Roger’ın boşluktan sonraki “why not?” sorusu, 

boşluğa gelecek ifadenin olumsuz yapıda (= don’t 

concern) olmasını gerektirir.

Cevap C

5. Bu karşılıklı konuşmada Gillian, Lee’ye “Evde tele-

bakıma ne dersin?” diye sorduğunda, Lee “Uygun 

şekilde kullanıldığında çok etkili olabilir” diyor. Bu 

durumda Gillian B seçeneğinde geçen “Uygun 
şekilde kullanımdan neyi kastediyorsun” 
ifadesini söylemiş olmalı ki bundan sonra söz 

alan Lee “Yani, her durumda kullanılamaz, ancak 

muhtaç hastaların evde bakımlarını gerçekten 

mümkün kılıyor” desin. Doğru yanıt B seçeneğidir.

Cevap B

6. Bu karşılıklı konuşmada gazeteci, bilim adamına 

“Uzaya gitme konusunda nasıl hissediyorsun? 

Korktuğun bir şey var mı?” diye sorduğunda, bilim 

adamı “Gerçekten yok. Sanırım çok fazla güçten 

düşürücü olduğu için şiddetli hareket hastalığıyla 

baş etmek zor olabilir” diye yanıt veriyor. 

Bundan sonra söz alan gazeteci E seçeneğinde 

geçen “Uzaydayken ne tür bir çalışma 
yapacaksınız?” diye sormuş olmalı ki bundan 

sonra söz alan bilim adamı “Yerçekimsiz ortamda 

embriyolojideki farklılıkları ve kök hücrelerdeki 

değişimleri değerlendireceğiz” desin. Doğru yanıt 

E seçeneğidir.

Cevap E
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7. Bu karşılıklı konuşmada Peter, Sandy’ye 

“Sıradan bir kişinin beyninin sadece yüzde onunu 

kullandığı doğru mudur?” diye sorduğunda, Sandy 

“Hayır, doğru değil. O yalnızca 1930’larda beyin 

cerrahları tarafından yapılan testlerin beynin 

büyük bir bölümünü hareketsiz bulmalarıyla 

gelişen bir söylentidir” diye yanıt veriyor. Bundan 

sonra söz alan Peter C seçeneğinde geçen “Ve 
hareketsiz değiller mi?” ifadesinde olduğu 

gibi sormuş olmalı ki bundan sonra söz alan 

Sandy “Hayır. Modern beyin görüntüleri beynin 

tamamının her zaman parlak bir şekilde aktif 

olduğunu göstermektedir” desin. Doğru yanıt C 

seçeneğidir. Ayrıca C seçeneğinde geçen “they” 

adılı konuşmanın ilk bölümünde geçen “large 
parts of the brain” ad öbeği yerine kullanılmış ve 

doğru yanıtın bulunmasında ipucu oluşturmuştur.

Cevap C

8. Araştırmacı ilk konuşmasında, Mary’e masa 

üzerindeki cisimleri ezberlemesi için ona bir 

dakika vereceğini söylüyor. Mary’nin vermiş 

olduğu karşılığa yanıt olarak ise, “İki dakika sonra, 

onlara tekrar bakmanı ve cisimlerden herhangi 

birilerinin yerlerinin değişip değişmediğini 

söylemeni isteyeceğim” diyor. Bu durumda Mary 

aradaki konuşmada, araştırmacının ilk cümlede 

kendisinden yapmasını istediği şeyin gerekçesini 

ya da bu konuyla ilgili bir şeyi sormuş olmalıdır. 

Zira araştırmacı her iki konuşmasında, üzerinde 

çalıştığı deneyin aşamalarını açıklamaktadır. 

Konuşma akışını anlamlı bir şekilde tamamlayacak 

ifade E seçeneğindeki “Peki ya sonra ne 
yapmam gerekecek?” Mary’nin bu sorusundan 

sonra araştırmacı, son konuşmadaki sözleriyle ne 

yapması gerektiğini açıklamıştır. Doğru yanıt E 

seçeneğidir.

Cevap E
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9. Pat ilk konuşmasında Joyce’a bir makaleye 

işaret ederek, onu okuması gerektiğini belirtiyor. 

Joyce’un konuşmasından sonra da “Gerçekten 

bilmiyorum. Farzet ki makalede bir miktar abartı 

var” dediğine göre, Joyce’un konuşmasında 

makalede söz edilen abartılı durumdan 

bahsedilmiş olması gerekmektedir. Seçenekler 

içinde böyle abartılı bir durumdan A seçeneğinde 

bahsedilmiştir: “Okudum bile. Denizin iddia 
edildiği gibi gerçekten geleceğin ilaç kaynağı 
olup olmayacağını merak ediyorum.” Bu 

konuşmanın başında yer alan “I already have” 

ifadesi ile Joyce, Pat’in tavsiye ettiği çoktan 

yapmış olduğunu belirtmektedir. Bu durum 

da Pat’in konuşması ile Joyce’un konuşması 

arasında anlamsal bir bağ oluşturmaktadır. Doğru 

yanıt A seçeneğidir.

Cevap A

10. İlk konuşmada Joe, ergen birisinin neden arkadaş 

kültürüne uyum sağlamaya gerek duyduğunu 

soruyor. Andy ise buna karşılık olarak, bunun basit 

bir yanıtının olmadığını söylüyor ve temel olarak 

sevilme gereksiniminden kaynaklanabileceğini 

belirtiyor. Joe’nun bu sözden sonra gelen 

konuşması boş bırakılmış. Andy’nin son 

konuşmasındaki “Yes, it does” sözlerinden, 

Joe’nun boş bırakılan konuşmasında zamanı 

“simple present” olan bir soru sormuş olması 

gerektiği sonucunu çıkarıyoruz. Ayrıca bu soruda 

özne konumunda “it” zamirine karşılık gelecek bir 

şey olması da gereklidir. Bu şartlara uyan ifade B 

seçeneğindeki “Arkadaş kültürüne uyum onun 
daha güvende hissetmesini mi sağlar?” sorusu 

olacaktır. Bu soruda “it” zamirine karşılık gelecek 

özne konumundaki isim öbeği “conformity to 
peer culture” ifadesidir.

Cevap B


