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Dialogue Completion

ANSWERS

1. Alison ilk konuşmasında Jenny’e dikkatini o tarafa 

çeken şeyin ne olduğunu soruyor. Demek ki Jenny 

dikkatini tamamen bir şeye vermiş durumdadır. 

Alison’un sorusu üzerine, muhtemelen bir gazete 

ilanına atıfta bulunarak, immünolojide uzman 

bir doçent araştırmacı aradıklarını belirtiyor. 

Alison’un boş bırakılan konuşmasından sonra da 

“Evet, öyle. Tam benim aradığım fırsat olabilir” 

diyor. Bu konuşmanın başında yer alan “I am” 

ifadesinden dolayı, Alison’un konuşmasında 

“simple present / present continuous” zamanlı 

ve yardımcı fiili “be” olan bir evet / hayır sorusu 

aramalıyız. Bu özelliğe uygun iki seçenek olan 

C ve D seçeneklerinden, konuşmayı anlamlı bir 

şekilde C seçeneğindeki “Pekala, başvurmayı 
düşünüyor musun?” sorusu tamamlayacaktır. 

Bu soruya Jenny’nin karşılığı olumlu olmuş ve 

bu başvurunun belki de aradığı fırsat olacağını 

vurgulamıştır.

Cevap C

2. Karşılıklı konuşmada Malcolm ile Jude roketler ve 

ozon tabakası ile ilgili konuşmaktadır. Malcolm, 

Jude’e “Roket fırlatmalar ozon tabakasına zarar 

verir mi?” diye sorduğunda Jude, ona “Şu anda 

hayır. Ozon yayılımının nitrojen bileşiklerine 

hasarı önemsizdir” diye yanıt veriyor. Malcolm 

bu durumda “Fakat eğer öyle değilse, roketleri 
hydrazine’le ateşlemeye başlarlarsa ne 
olacak?” demiş olmalı ki Jude son söz alışında 

“Bu ayrı bir konu” desin. Jude’un son söz alışında 

geçen “that” ifadesi C seçeneğindeki cümlenin 

tamamına atıfta bulunmaktadır. Doğru yanıt C 

seçeneğidir.

Cevap C

PRACTICE TEST 10



www.pelikanyayinevi.com.tr

Dialogue Completion

PRACTICE TEST 10
ANSWERS

3. Bu karşılıklı konuşmada, David ve Adam genel 

olarak deprem haritasından bahsetmektedirler. 

David, Adam’a “Yeni deprem haritasına iyice 

baktın mı?” diye sorunca Adam D seçeneğinde 

geçen “Hayır, yalnızca kısa bir göz attım. Çok 
fazla bir şey belirtmiyor gibi gözüktü” demiş 

olmalı ki David de ona “Fakat çok önemli bir 

noktayı belirtmiş: En çok tehlike arz eden alanlar 

dünyanın büyük şehirlerinden yarısını içeriyor” 

desin. Doğru yanıt D seçeneğidir.

Cevap D

4. Bu karşılıklı konuşmada, Harry ve Clive genel 

olarak küresel ısınma ile ilgili olan bir makaleden 
bahsetmektedirler. Harry, Clive’a “Masanın 

üstüne bıraktığım küresel ısınma konusundaki 

makaleyi okudun mu?” diye sorunca, o da “Evet, 

toprak kullanımındaki değişikliklerin dikkate 

alınmadığı iddiası beni oldukça etkiledi” yanıtını 

vermiş. Bu durumda Harry A seçeneğinde geçen 

“Beni de. Yapraklardan buharlaşan su ısıyı 
emerek havayı serinletme fikri mantıklıdır” 
demiş olmalı ki Clive son cümlesinde “Gerçekte 

öyle olur” desin. 

 Bu soru işlevsel olarak incelendiğinde ise, 

Clive’ın son söz alışında geçen “it” adılının 

neye gönderme yaptığını bulmak doğru yanıtı 

bulmamıza yardımcı olacaktır. Bu cümlede geçen 

“it” adılı A seçeneğinde geçen “it” adılıdır. 

Ayrıca Clive’ın son söz alışında geçen cümlenin 

zamanı “simple present” ile çekilmiş olması bir 

önceki cümlenin de “simple present” zamanda 

çekilmesini gerektirir. Sadece A seçeneğinin 

“simple present” ile çekildiği görülecektir. Doğru 

yanıt A seçeneğidir.

Cevap A
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5. Bu karşılıklı konuşmada, Gerald ve Roger 

Gerald’ın oğlunun işi ile ilgili konuşmaktadırlar. 

Gerald, Roger’a “Oğlum trafik kontroldeki işe 

karar kılmış gibi görünüyor” dediğinde Roger E 

seçeneğinde geçen “Ve sen de muhtemelen 
bu fikre sıcak bakmıyorsun. Doğru niteliklere 
sahip mi?” sorusunu sormuş olmalı ki Gerald 

ikinci söz alışında “Evet, akademik olarak yeterli. 

Ancak stres korkunç olmalı. Sorumluluğu bir 

düşünsene” şeklinde bir açıklama yapsın. Bu 

yanıt daha sonra ikinci kez söz alan Roger’ın 

yanıtı ile de uyumlu: “Bazı insanlar bunu sever!” 

Doğru yanıt E’dir.

Cevap E

6. Tim ilk konuşmasında, insanların çoğunlukla 

daha uzak ve daha kalıcı tehlikelere değil de, en 

yakın ve en olası tehlikelere odaklanmalarının 

tuhaf olduğundan söz ediyor. Fred’in bu söze 

vermiş olduğu karşılıktan sonra ise “Volkanlar. 

Her şey bir yana, volkanların küllerinin suyu 

kirlettiğini, ürünlere zarar verdiğini ve uçak 

motorlarını tıkadığını biliyor muydun?” diyor. Bu 

konuşmasının hemen başında “Volkanlar” diye 

karşılık verdiğine göre, Fred aradaki konuşmada 

Tim’in ilk konuşmasında tam olarak neden söz 

etmeye çalıştığını anlamak istemiş olmalıdır. 

Böyle bir soru E seçeneğinde verilmiştir: “Ne 
okuyorsun?” Bu soruya göre, volkanlar 

hakkında bir yazı okuyan Tim, ilk konuşmasında 

ilgi uyandırmak ve volkanların tehdit boyutunu 

vurgulamak için yakın ve uzak tehlikeler diye iki 

farklı tehlikeden söz etmiştir. Bir şeyler okuduğunu 

açıkça gören Fred ise Tim’in neden söz ettiğini 

anlamak üzere, okumakta olduğu şeyin neyle ilgili 

olduğunu sormuştur. E seçeneği doğru yanıttır. 

Diğer seçeneklerin hiçbirisinden sonra Tim’in 

verebileceği karşılık “Volkanlar” olamaz.

Cevap E
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7. Pete ilk konuşmasında, Dünya Kupası için 

stadyumların tasarımlarının iyileştirilmesine 

çalışıldığını duyduğunu söylüyor. Terry’nin 

konuşmasından sonra da “Ne faydası olacak ki?” 
diye soruyor. Bu soruda geçen “they” zamirinden 

dolayı, Terry’nin konuşmasında sayılabilir çoğul 

bir isimden söz edilmiş olmalıdır. Seçenekler 

içinde çoğul isim içerenlerin C (technical 

innovations), D (fabric roofs) ve E (arenas) olduğu 

görülüyor. Terry’nin son konuşması, Pete’in ikinci 

konuşmada sorduğu soruya (Ne faydası olacak 

ki?) yanıt oluşturacağından, bu ifadeye de bakalım: 

“Çimlerin gelişmesine olanak sağlayacak 
kadar gün ışığının geçmesini sağlayacak.” 
Demek ki konuşmada söz konusu olan çoğul isim, 

gün ışığının geçmesine imkan sağlayacak bir 

şey olmalıdır. C, D ve E seçeneklerinde yer alan 

sayılabilir çoğul isimlerden bu duruma uygun olan 

D seçeneğindeki “fabric roofs” olacağından, D 

seçeneği doğru yanıt olur.

Cevap D

8. Meg ilk konuşmada insanların Mars’ta büyük 

miktarlarda buz kütlelerinin bulunmasından 

dolayı neden bu kadar çok heyecanlandıklarını 

soruyor. Jack’in yanıtından sonra da “Öyleyse 

şanslı bir buluş bu. Çok miktarda mı var?” diyor. 

Jack’in ikinci konuşmasında geçen “it” sözcüğü 

Meg’in konuşmasında bahsedilen bir ismin yerine 

kullanılmıştır ve miktarca çokluk belirtmesine 

(large quantity) rağmen, “it” kullanılmasından 

dolayı bu isim sayılamayan bir isimdir. Öyleyse 

boşluğa gelecek konuşmada sayılamayan 

bir isim olmalıdır. C, D ve E seçeneklerinde 

sayılamayan herhangi bir isim bulunmadığından, 

konuşmayı tamamlamak için uygun değildir. 

Sayılamayan isim olarak A seçeneğinde “water” 
ve B seçeneğinde “ice” sözcüklerini görüyoruz. 

B seçeneğinde “Çünkü buzun çoğu güney 
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kutbu civarında bulunmaktadır, fakat kuzeyde 

de bir miktar olabilir” denilmiştir. Bu karşılık 

Meg’in ilk konuşmasında onu hayrete düşüren 

şeye yanıt oluşturamaz. Ayrıca Meg’in sonraki 

konuşmasındaki “Öyleyse şanslı bir buluş 
bu” ifadesine de bir anlam ilişkisi oluşturmaz. 

Doğru yanıt A seçeneğidir: “Çünkü Mars’a 
yapılacak insanlı gezinin sorunlarından biri 
de her zaman mürettebatı destekleyecek 
kadar suyun taşınması olmuştur.” Bu 

cümlede belirtilen nedenden dolayı Mars’ta buz 

kütlelerinin bulunması insanları bu kadar çok 

heyecanlandırmış olmalıdır.

Cevap A

9. Peet ilk konuşmasında “Bir duruşmada jürinin 

görevi nedir?” diye soruyor. Mike bu soruya karşılık 

olarak “Bütün delilleri dinlemek ve suçlanan kişinin 

suçlu olup olmadığına karar vermek zorundadır” 

diyerek, jürinin görevini açıklıyor. Peet’in boş 

bırakılan konuşmasından hemen sonra da “Jüriye 

tavsiyede bulunur ve eğer suçlu bulunursa sanık 

hakkında hüküm verir” diyor. Bu son konuşmada 

ilk olarak geçen “he” zamiri ile, bir önceki cümlede 

bahsedilmiş olması gereken bir üçüncü tekil 

şahısa gönderimde bulunulmaktadır. Öyleyse 

boşluğa gelecek konuşmada “he” zamirine 

karşılık gelecek bir şahıstan söz edilmelidir ve 

bu kişi, konuşmanın akışına bakılırsa, bir yargıç 

olmalıdır. Bu açıklamalara göre konuşmayı uygun 

şekilde tamamlayacak ifade E seçeneğindeki 

“Peki öyleyse, yargıcın görevi nedir?” 
olacaktır.

Cevap E
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10. Jack ilk konuşmada, Clara’ya Lake District’e 

giderse Grasmere kasabasını da ziyaret etmesini 

tavsiye ediyor ve oradaki manzaranın muhteşem 

olduğunu belirtiyor. Clara’nın konuşmasının 

ardından, Clara’nın söylemiş olduğu bir sözü 

doğrular bir şekilde “Bu doğru!” diyor ve “Orada 

Dove Cottage’da dokuz yıl yaşadı ve St.Oswald 

kilisesinin bahçesine gömüldü” diye ilave ediyor. Bu 

son konuşmada geçen “he” zamirinden, Clara’nın 

konuşmasında bu zamire karşılık gelecek bir 

üçüncü şahsın adının geçmiş olduğunu anlıyoruz. 

E seçeneğindeki “Wordsworth” ismi bu koşulu 

sağlasa da, konuşmanın başındaki “yes” onay 

sözcüğünden sonra gelen açıklamalar, önceki 

konuşmaya uygun düşmemektedir. Bu durumda 

konuşmayı uygun bir şekilde tamamlayacak 

seçenek, “Wordsworth” isminin geçtiği diğer 

seçenek olan B olacaktır: “Şair Wordsworth’ün 
Grasmere ile bağlantısı vardır, değil mi?”

Cevap B


