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Dialogue Completion

ANSWERS

1. İlk konuşmada anne doktora çocuğun yürüme 

zamanının gelip gelmediğini soruyor. Doktorun 

vermiş olduğu karşılık boş bırakılmış. Doktorun 

sözüne karşılık olarak ise anne “Ah evet! Bu 

konuda uzman!” diyor. O halde doktor araya 

gelecek konuşmasında, çocuğun başarıyla 

yaptığı bir şeyden söz etmiş olmalıdır. Bu duruma 

uygun konuşma D seçeneğindeki “Yürümeye 
hazır olduğunda yürüyecektir. İyi emekliyor, 
değil mi?” ifadesi olacaktır. Annenin çocuğu 

hakkında uzman olduğunu söylediği şey, doktorun 

konuşmasında bahsettiği emekleme konusudur. 

D seçeneğinin sonunda yer alan “doesn’t he?” 

bir tasdik sorusudur ve sonraki konuşmada 

olumlu ya da olumsuz bir şekilde karşılığın 

gelmesini gerekli kılar. Sonraki konuşmada bu 

soruya “oh, yes” şeklinde karşılık verilmiş ve bu 

şart sağlanmıştır. Doğru yanıt D seçeneğidir.

Cevap D

2. Kevin ilk konuşmasında, TV’de reklamların 

yasaklanması gerektiğini belirtiyor. Charles’ın 

konuşmasından sonra da, “Öyle olduğunu 

biliyorum. Ama bu onu daha az can sıkıcı hale 

getirmez” diyor. Bu konuşmada geçen “I know it 
is” ifadesindeki “it” zamirinden, önceki cümlede 

adı geçen ismin tekil bir isim olduğunu ve “is” 

sözcüğünden de cümlenin zamanının “present” 

olduğunu anlıyoruz. Ayrıca Kevin’ın “Fakat bu 

reklamı daha az can sıkıcı kılmaz” ifadesinden, 

sanki onun konuşmasında reklamı savunan 

bir şeyler söylemiş olduğuna işaret ediyor. Bu 

açıklamalara göre, konuşmayı anlamca doğru 

bir şekilde tamamlayacak ifade C seçeneğindeki 

ifade olacaktır: “Ama filmlerin bedelini 
karşılayan da reklamlardır.”

Cevap C
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3. Jane ilk konuşmasında bulmacayı bitirdiğini ama 

“coşkulu taraftar” ya da “yellendirmek” anlamına 

gelen üç harfli bir kelimeye ihtiyacı olduğunu 

belirtiyor. Alison ise bu konuşma karşılığında, 

bu sözcüğün “fan” olup olamayacağını soruyor. 

Jane’in konuşmasından sonra ise, “Var elbette. 

‘Alevleri yellendirmek’ şeklinde düşünsene” 

diyor. Buradan da anlaşılacağı gibi, Jane aradaki 

konuşmasında, bu sözcüğün ikinci tanımıyla 

(blow on) ilgili tereddütlerinin olduğuna yönelik bir 

şeyler söylemiş olmalıdır. Buna uygun konuşma 

D seçeneğindeki ifade olacaktır: “Bu sözcük 
‘coşkun taraftar’ için uygun ama ‘yellendirmek’ 
ile bir alakasını göremiyorum.”

Cevap D

4. Jude ilk konuşmada, Bill’in gerçekten yeni bir iş 

arayışı içinde olup olmadığını soruyor. Adam’ın 

konuşmasını takiben “Evet, haklı olabilirsin. 

Babasının haber başlıklarına çıkan skandalının 

etkisinden hala kurtulabilmiş değil” diyor. Bu 

durumda boşluktaki ifadede, Jude’un “Evet, haklı 

olabilirsin” şeklinde bir onay sözünü söylemesini 

gerektirecek bir ifade gereklidir. Bu duruma 

uygun konuşma D seçeneğinde verilmiştir: 

“Evet arıyor. Ama arayış içinde olduğu 
şeyin yeni bir iş değil, yeni bir yaşam tarzı 
olduğundan şüpheleniyorum.” Bu ifadenin 

başında yer alan “Yes, he is” bir yanıt olarak, 

Jude’un ilk konuşmasındaki sorunun karşılığını 

oluşturuyor. Bu cümle buna ek olarak, Jude’un 

ilk konuşmasında geçen “a new job” ifadesi ile, 

ikinci konuşmasında geçen “the scandal about his 

father” ifadesi arasında da anlam bakımından bir 

bağ ve köprü oluşturmaktadır.

Cevap D
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5. Bu karşılıklı konuşmada Ben, babasına “Bir 

ateşkes antlaşması ile barış antlaşması 

arasındaki fark nedir?” diye sorduğunda babası, 

ona “Ateşkes antlaşması savaşı yalnızca geçici 

olarak sona erdirilebilir” diye cevap veriyor. Ben 

de E seçeneğinde geçen “Ancak bunu sanırım 
bir barış antlaşması takip edebilir, değil mi?” 

demiş olmalı ki bundan sonra söz alan Paul “Evet. 

Bu en azından beklenen ya da ümit edilendir” 

desin. Doğru yanıt E seçeneğidir. Bu soru işlevsel 

olarak incelendiğinde karşılıklı konuşmada 

babanın ikinci kez söz alışında yer alan “yes” 

cevabınından dolayı boşluğa gelecek ifadenin bir 

evet / hayır sorusu olması gerekir. Bu tür sorular 

A ve E seçeneğinde vardır; ancak A seçeneğinde 

geçen “Bunun anlamı bir savaşın bir barış 

anlaşması ile hiçbir zaman bitemeyeceği midir?” 

sorusuna babanın ikinci söz alışında (Yes. In fact 
that is probably what one expects, or at least 
hopes for = Evet. Bu en azından beklenen ya da 

ümit edilendir.) herhangi bir ilgili yanıt yoktur. Bu 

nedenle A seçeneği doğru yanıt olamaz.

Cevap E

6. Bu karşılıklı konuşmada Jenny, Ralph’a “Ayakları 

geri gitmek ne demek?” diye sorduğunda Ralph, 

“Bir şeyi yapma konusunda tedirgin olmak demek” 

diyor. Bundan sonra söz alan Jerry’nin konuşması 

boş bırakılmış. Boşluktan sonra Ralph yeniden 

söz aldığında “İhtiyacın yok. Yeterince güvenli” 

dediğine göre Jerry E seçeneğinde geçen “Evet 
bu benim düşündüğümdü. Bu yeni proje 
konusunda benim ayaklarım geri gidiyor” 
demiş olmalı. Doğru yanıt E seçeneğidir. Bu 

karşılıklı konuşmada Ralph’ın ikinci söz alışında 

geçen “have” ve “it” sözcüklerinin gönderme 

yaptıkları ifadeler yalnızca E seçeneğindeki 

sırasıyla “I’ve got cold feet ...” ve “this new 
project” ifadeleridir.

Cevap E
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7. Bu karşılıklı konuşmada Karen, Helen’a “Geçen 

akşam yaşlı ve genç müzisyenle ilgili filmi gördün 

mü?” dediğinde, Helen “Evet, gördüm. Yaşlı 

olan süperdi, değil mi?” diye bir soru soruyor. Bu 

durumda boşluğa gelen cümlenin bu “evet/hayır” 

türü soruya cevap vermesi gerekir. Böyle bir 

yanıt B seçeneğinde geçen “Kesinlikle öyleydi” 

ifadesi olabilir. Doğru yanıt B seçeneğidir.

Cevap B

8. Bu karşılıklı konuşmada anne, Doktor’a “Sanırım 

çocuğun anemisi var” dediğinde, Doktor B 

seçeneğinde olduğu gibi “Bunu hangi sebeplere 
dayandırıyorsun?” diye sormuş olmalı ki bundan 

sonra söz alan anne “Yüzüne bakın: o kadar 

solgun ki” desin. Doğru yanıt B seçeneğidir.

Cevap B

9. İlk konuşmasında Paul, acil yardım hastanelerinin 

neden genel hastanelerle birleştirildiğini 

anlayamadığını belirtiyor. Ken bu soruya bir 

açıklama getirmek üzere “Sanırım kazaların 

çehresi değiştiğinden.Örneğin otomobil 

kazalarını ele alalım” diyor. Bu konuşmadan 

sonra gelen Paul’un konuşmasının yeri boş 

bırakılmış. Son konuşmasında Ken “Çünkü, 

mevcut hızlarda, insanlar gerçekten çok kötü 

şekilde yaralanabilir ve sadece bir hastayı tedavi 

etmek için bazen bir çok uzmana gerek olur” 

diyor. Ken bu son konuşmasında, otomobillerin 

hızından ve insanların kazalarda çok kötü şekilde 

yaralanabileceklerinden söz ettiğine göre, Paul 

boş bırakılan yerde Ken’in ilave bir açıklama 
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yapmasını gerektirecek şekilde otomobil kazaları 

ile ilgili bir şey sormuş olabilir. Bu doğrultuda 

konuşmayı anlamca en iyi B seçeneğindeki 

“Anlamıyorum. Neden böyle farklı olsunlar 
ki?” ifadesi tamamlayacaktır. Paul bu sorusuyla, 

otomobil kazalarının diğer kazalardan ne 

bakımdan farklı olduğunu sormaktadır. Ken ise 

son konuşmasında bu soruya karşılık olabilecek 

şekilde bir yanıt vermiştir. Doğru yanıt B 

seçeneğidir.

Cevap B

10. Brenda ilk konuşmasında, radyasyonun bazen 

kansere neden olmasına karşın, bazı kanser 

türlerinin tedavisinde çok başarılı olabildiğini 

belirtiyor. Andy bu sözlere karşılık olarak, 

durumun aynen Brenda’nın söylediği gibi 

olduğunu ifade ediyor ve bu konularda öğrenecek 

daha çok şeylerinin olduğunu ekliyor. Brenda’nın 

boş bırakılan konuşmasından sonra ise “Çünkü, 

bilinen tedaviler içinde, bu belli kanser türlerinde 

işe yarayan genellikle tek tedavidir” deniliyor. Bu bir 

neden ifadesi olduğuna göre, önceki konuşmada 

bazı kanser türlerinde işe yarayan bir tedavi 

şeklinden söz edilmiş olmalı ve büyük bir olasılıkla 

neden bu yöntemin çok kullanıldığı sorulmuş 

olmalıdır. Böyle bir konuşmaya B seçeneğinde 

rastlıyoruz: “Öyleyse kanser hastaları üzerinde 
neden radyoterapi kullanıyorlar?” Doğru yanıt 

B seçeneğidir.

Cevap B


