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UNIT  1 
 
ÖZNELER                                            !   You öznesi hem sen hem de siz anlamındadır. 
I            Ben                                           !!   It öznesi cansız varlık ve hayvanlar için kullanılır.        
You       Sen / Siz                                      Ayrıca tekil kullanılan soyut kavramlar için de kullanılır. 
We         Biz 
It            O 
 
BE (OLMAK ) FİİLİ 
Olmak anlamına gelir. Öznelerin ismini,yaşını,mesleğini,uyruğunu,rengini,durumunu vb. belirtmek 
için kullanılır.Öznelere göre çekimi; AM – IS – ARE şeklindedir. 
I am 
You are 
We are 
It is 
 
BE FİİLİNİ KULLANARAK CÜMLE KURMA 
Olumlu Cümle : 
Özne + Be Fiili (am/is/are ) + Tümleç 
- I am Ahmet.                         (Ben Ahmet’im.) 
- You are in the class.            (Sen sınıftasın.) 
 
Olumsuz cümle : 
Özne + Be Fiili (am/is/are) + NOT + Tümleç 
- I am not Ahmet.                    (Ben Ahmet değilim.) 
-You are not in the class.        (Sen sınıfta değilsin.) 
 
Soru cümlesi : 
Be Fiili(am/is/are) + Özne + Tümleç? 
-Is it Boncuk?                         Yes,it is.       /      No,it is not. 
( O Boncuk mu?)                  ( Evet, o.)             (Hayır,değil.) 
 
- Are you Ahmet?               Yes, I am.    /     No, I am not. 
(Sen Ahmet misin?)             (Evet,benim.)       (Hayır,değilim.) 
 

! Yukarıdaki örnekteki gibi soruda Are you….?  varsa cevapta  I am olur. Diğer öznelerde 
değişim olmaz. 

!! I am = I ‘m        You are = You ‘re         We are = We ‘re            It  is =  It ‘s  
 

!!! Soru Am / Is / Are  başlıyorsa cevaba da Yes / No başlanır. 
 
İSİM / ADRES / NUMARA SORMA 
What is your name? (senin adın nedir?)      - My name is Hasan. (benim adım Hasan.) 
What is your phone number? (telefon numaran nedir?)     - It ‘s 345 60 88 
What is your e-mail address? ( e-mail adresin nedir?)      - It ‘s  kedi3@gmail . com  
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! Telefon numarasındaki rakamlar tek tek okunur. 0(sıfır)=oh,  @ = at,   . = dot  seklinde  yazılır. 
Örn: 267 05 19  ( two-six-seven-oh-five-one-nine ) 
Örn: kedi3@gmail . com   ( kedi3 at g-m-a-i-l  dot  com ) 
 
Rakamlar: 
0    zero                                               6          six 
1     one                                                 7         seven 
2     two                                                8          eight 
3     three                                             9          nine 
4     four                                              10          ten 
5     five 
 
SPELL ( Kodlamak / Hecelemek ) FİİLİ 
A: What ‘s your name? 
B:  My name is Ahmet. 
A: How do you spell it? ( Onu nasıl kodlarsınız? ) 
B: A-H-M-E-T 
 

! Soruda spell fiili geçiyorsa cevapta mutlaka yukarıdaki gibi kodlanmış sözcük arayın. 
 
SELAMLAŞMA VEDALAŞMA TANIŞMA 
Hi / Hello (merhaba) 
Good morning (günaydın) 
Good afternoon (iyi günler) 
Good evening (iyi akşamlar) 
  

Bye / Good-bye    (hoşçakal) 
See you…   (Görüşmek üzere) 
Have a nice day  (iyi günler) 
Have a good evening (iyi akşamlar) 
Good night (iyi geceler) 
 

Nice to meet you 
(Tanıştığımıza memnun 
oldum.) 

H: Hello. My name is Hasan. 

A: Hello. My name is Ahmet. Nice to meet you.            !! How are you?    (nasılsın)          
H: Nice to meet you. How are you?                                   I‘m fine.thank you. (iyiyim,teşekkürler.) 
A: I ‘m fine,how about you?.                                              How about you?  ( Ya sen?) 
H: I ‘m fine,thank you. Good-bye. 
A: Bye. 
 
RESMİ  İFADELER SAMİMİ İFADELER 

Hello 
Yes 
Thank you 
I ‘m fine 
How are you? 
Good-bye 

Hi 
Yeah 
Thanks 
OK / Good / Pretty good 
How are you doing? 
Bye 

! Yukarıda karşılıklı olarak yer alan ifadeler aynı anlamdadırlar, fakat resmi ve samimi ortam 
kullanımı olmak üzere 2 gruba ayrılmışlardır. 
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ÜNİTE  1  BİLİNMEYEN KELİMELER 
  
First name : Ad 
Middle name : Göbek adı 
Last name : Soyad 
Single : Bekar  
Married : Evli 
Different : Farklı 
Same : Aynı 
Class : Sınıf 
Member : Üye 
Membership card : Üyelik kartı 
Teacher : Öğretmen 
Concert : Konser 
Vacation : Seyahat 
Room number : Oda numarası 
Pretty good : Çok iyi 
 
Mr.     Bay. (Erkekler için kullanılır. Örn:  Ali Genç -  Mr.  Genç) 
Mrs.    Bayan. (Evli bayanlar için kullanılır. Örn: Sevgi Yıldız  -  Mrs. Yıldız ) 
Miss     Bayan. ( Bekar bayanlar için kullanılır. Örn: Aylin Özer  - Miss  Özer ) 
Ms.     Bayan. ( Evli bekar fark etmez. Örn: Çiçek Buluk  -   Ms. Buluk ) 
 
ALIŞTIRMA 
1- I  ________  married. 
a- is         b- my         c- am            d- are 
 
2- You _______ Turkish. 
a- my        b- are         c- is              d- am 
 
3-We ________  ın the same class. 
a-  is         b-are            c- your          d- am 
 
4- It _______   Pamuk. 
a-is           b- am              c-are           d- my 
 
5-Are   you   Ahmet? 
a-Yes, I am.           b-No, you are.          c-No,it is not.               d-Yes,we are. 
 
6-How are you? 
a- Good-bye                b-Hello             c-Nice to meet you            d-I ‘m fine,thank you. 
 
7-How do you spell your name? 
a- My name is Ayşe        b- I ‘m fine        c- A-B-D-U-L-L-A-H       d- Yes, I am. 
 
8- Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını yazınız. 
Nice to meet you –                        Single –                                           Good morning – 
Good-bye –                                    Married -                                        See you - 
Different –                                    Same -                                            Spell – 
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UNIT  1  
1- I ____  Ayşe. 
a- is 
b-are 
c-my 
d-am 
e- you 
 
2- You ___ in the class. 
a- am 
b-are 
c-your 
d-I 
e-is 
 
3-Hello. What is your name? 
-___________ 
a- Your name is Ezgi. 
b-It is red. 
c- How about you? 
d-Hello. 
e-My name is Hande. 
 
4-________________ 
S-A-N-D-R-A 
a-How do you spell your name? 
b-How about you? 
c-What is your name? 
d-Can you tell me your name? 
e-Are you Sandra? 
 
5-Ayla ALTIN is a nurse. She is 30 and she 
is married. 
a-Mr. Altın 
b-Ms Altın 
c-Mrs Altın 
d-Miss Altın 
e-Mr Ayla 
 
6-Are you in the same class? 
a-Yes, we aren’t 
b-No,I am. 
c-Yes,I am. 
d-No,you aren’t 
e-Yes,you are. 
 
 
 
 
 

7-Three + four = ? 
a-Six 
b-Nine 
c-Seven 
d-Eight 
e-Five 
 
8-How are you Hasan? 
  - I’ m fine,thank you. ________ 
  -I’ m OK,thank you. Good-bye 
  -________ 
 
a-What is your name?/ Hello. 
b-How about you?/Good-bye. 
c-Good-bye/What is your address? 
d-How about you?/I’ m good. 
e-Pretty good/See you. 
 
10-We____here for the concert. 
a-is 
b-are 
c-What? 
d-am 
e-name 
 
11-Zeliha Meryem AYDIN. 
What is your first name? 
a-My name is Meryem 
b-Your name is Aydın 
c-My first name Meryem 
d-My last name is Aydın 
e-My first name is Zeliha 
 
12-Aşağıdaki cümleleri eşlestiriniz. 
a-Hey,Paul!                          ____ 
b-How are you?                   ____ 
c-Hi.Nice to meet you         ____ 
d-Bye. Se you tomorrow.     ____ 
e-Good-bye. Have nice day.  ____ 
 
1-I’ m fine thanks. 
2-OK.See you later. 
3-Thanks.You too. 
4-Hi.How are you doing? 
5-Nice to meet you. 
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13-Are you Jack? 
_________.I am Pilar. 
a-I am pilar 
b-Yes,I am not 
c-No I am not 
d-Yes,we are 
e-No,You aren’t 
 
14-Are you here for the concert? 
  - Yes,I am.Are you here for the 
concert,too? 
   -No,I am not. 
Yukarıda altı çizili sorunun yerine 
aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? 
a-How about you? 
b-Yes,you’re. 
c-No,I am not. 
d-What is your name? 
e-How do you spell your name? 
 
15-Hello. I’ m William Shakespeare. 
    -Hello. I’ m Jennifer Lopez. Nice to meet 
you. 
   -________________ 
a-How do you spell it? 
b-What is your name? 
c-Nice to meet you. 
d-How are you? 
e-Are you Jennifer Lopez? 
 
16-____________________ 
It’ s 455 70 36 
a-What is your e-mail address? 
b-How are you? 
c-What is your telephone number? 
d-Are you telephone? 
e-Can you spell your name? 
17-Can I speak to Mrs.Genç? 
   -Yes,you can. Can I have your name? 
   -Hakan. 
    _______________ 
   -H-A-K-A-N 
a-How are you? 
b-What is your number? 
c-How are you doing? 
d-Can you spell it,please? 
e-Are you Hakan? 
 
 
 

18- Eight – seven = ? 
a- One 
b- Two 
c- Three 
d- Four  
e-Five 
 
19- Hi. I’m Aylin. 
   - Hi. I’m Mete.Nice to meet you. 
   -Nice to meet you. __________ 
   -I’m pretty good. 
a-What is your name? 
b-Nice to meet you 
c-How about you? 
d-How are you? 
e-Are you Aylin. 
 
 
20-________________ 
    -Yes, I am. 
a-Is it a cat? 
b-How about you? 
c-Are you new here? 
d-How are you? 
e-My name is Mary. 
 
 
21- 528 44 06 
Yukarıdaki telefon numarasının okunuşunu 
yazınız. 
________________________________ 
 
22-Aşağıdakileri aynı anlama gelen ifadelerle 
eşleştiriniz.  
a-Hello                     1-Yeah 
b-Good-bye              2-Good 
c-Thank you             3-Hi 
d- Yes                      4-How are you doing? 
e-Fine                       5-Thanks 
f-How are you?         6-See you 
 
23- Miss YILDIRIM 
Aşağıdaki tanımlardan hangi yukarıdaki isme 
uymaktadır? 
a-Selin is a nurse.She is 25.She is single. 
b-Ezgi is 30.She is married 
c-Mete is an engineer. He is single 
d-Mary is an actress. She is 35 
e-Ali is an actor. He is 28 and married. 
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24-What is your e-mail address? 
___________________ 
a-It’s 345 78 66 
b-Karanfil rue. Değer st. No:15 
c-Sheep28@ gmail. Com 
d-My name is Mete 
e-Yesiit is. 

25-How are you? 
________________ 
a-I am 23. 
b-We are students. 
c-No,I am not. 
d-Yes,I am  
e-I am fine. 
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UNIT  2  
He   (Erkek için) - O 
She  (Bayan için) - O 
They  -  Onlar 
 
BE = OLMAK FİİLİ 
He – She Is 
They Are 

Olumlu Cümle 
-He is Ahmet (O Ahmettir.)                             

-She is a nurse                                                        !He is = He’ s          She is = She’ s            
 Olumsuz cümle                                      They are = They’ re 
-They are not here.(Onlar burada değiller.) 
-He is not sick. (O hasta değil.) 
-She is not Hale. 
Soru Cümlesi 
*Is he an actor?(o bir oyuncu mudur?) 
-Yes,he is.                                                  

-No,he isn not                                                            ! is not = isn’ t                are not = aren’ t      
*Are they late? (onlar geciktiler mi?)                           am not = am not (kısaltması yok) 
-Yes,they are 
-No,they are not 

!! Soru Am / Is / Are  ile başlıyorsa cevaba da mutkala   Yes yada No ile başlanır. 
 
A / AN  
 “Bir” anlamına gelir.  
 Sayılabilen isimlerin önünde kullanılır. 
 Kelime sesli harf (a-e-o-u) ile başlıyorsa  An  kullanılır. Sessiz harf ile başloyorsa A kullanılır. 
 Meslek isimlerinden önce de kullanılır. 
-He is a teacher. 
-I am an engineer. 

!  an   hour,    a   university,    an   MP3. Bu 3 sözcük yukarıdaki kurala uymamaktadır. İstisnadır. 
 
ÇOĞUL  TAKISI   “ –S” 
 Sayılabilen isimlerin sonuna eklendiğinde  kelimeyi çoğul yapar. –ler / -lar anlamı katar. 
-Pencil(kalem)   –   Pencils(kalemler) 
-Eraser(silgi)    -   Erasers(silgiler) 
 İsmin sonu –sh / -ch / -s ile bitiyorsa  çoğul eki olarak  -es kullanılır. 
-Watch(kol saati)   -  Watches (kol saatleri) 
-Dish(bulaşık)         -  Dishes (bulaşıklar) 
-Dress (elbise)       -   Dresses (elbiseler) 
 Kelimenin sonu  -y  ile bitiyorsa çoğul yapmak için  -y atılır yerine –ies eklenir. 
-Dictionary(sözlük)  -  Dictionaries(sözlükler) 

!!  Day(gün)      -   Days(günler)    Yandaki kelime istisnadır. 
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!!! Çoğul isimlerle birlikte some = birkaç  kelimesi de kullanılabilir. 
-Some  umbrella ( Birkaç şemsiye) 
 

!!!   s  takısı almadan çoğul yapılan isimler vardır.bunlardan bazıları : 
Man (adam) -   Men (adamlar) 
Woman (kadın)  -  Women (kadınlar) 
Child (Çocuk)  -   Children (çocuklar) 
 
AİTLİK ANLAMI VEREN   ‘S  EKİ 
Sahiplik anlamı katar cümleye ( -nın / -nin ) 
-Mete ’s car.  (Mete’nin  arabası) 
-Ayla ‘s bag.  (Ayla ‘nın çantası) 

 
TEKİL ÇOĞUL 
This  (Bu) These (Bunlar) 
That (Şu) Those (Şunlar) 
 
-This is a wallet. (bu bir cüzdandır) 
-Those are umbrellas. (şunlar şemsiyedir) 

!! This  /  That ile birlikte IS kullanılır. 
     These / Those ile birlikte ARE kullanılır. 
 
WHAT? = NE? 
What is….?       It ‘s…….        
What are….?    They ‘re…….. 
 
-What is this?  (Bu nedir?)                -It ‘s a book. 
-What are these? (Bunlar nedir?)      -They ‘re erasers. 
 
*Is this a bag? (bu bir çanta mıdır?)   
-Yes,it is. 
 

*Are these watches? (bunlar kol saatleri mi?)                 !!Am-Is-Are ile başlayan sorulara  
-Yes,they are.                                                                   Yes/No ile cevap verildiğini unutmayınız. 
-No,they aren’t. 
WHERE? = NEREDE? 
Yer – Yön sorar. Cevabında da aşağıdaki gibi yer-yön bildiren sözcükler kullanılmalıdır. 

In      -  İçinde                      Next  to     -  Bitişiğinde       !! at home-evde          at school-okulda 
On     -  Üstünde                   In front of -   Önünde              at work-işte   at library-kütüphanede      
Under-  Altında                                                                     on vacation-tatilde 
                                                                                              
-Where is ……?  It ‘s …..                                         
-Where are…?   They ‘re …. 
-Where is the teacher‘s bag?(Öğretmenin çantası nerede?)  -It‘s under the table.(masanın altınd) 
-Where are the glasses? (Gözlükler nerede?)   -They’re next to the pencil.(Kalemin bitişiğinde) 
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BAZI İFADELER VERİLEBİLECEK CEVAPLAR 
-Thank you / Thanks    ―›        You’re welcome / Sure (Rica ederim/Tabi) 
-I ‘m sorry (Özür dilerim)   ―›      That ‘s OK.(Önemli değil) 
-I ‘m sorry. I don’t know (Üzgünüm,bilmiyorum)    ―›  That’s OK.Thanks anyway 
-Can I borrow ....? (……   ödünç alabilir miyim?)   ―›  Sure / Here you are (buyrun) 
-What is the word for this? ( Bu kelimenın karşılığı nedir?) 
-Can you repeat that please?  (Onu tekrar edebilir misiniz,lütfen?) 
-Excuse me ( Afedersiniz/Pardon) 
 
 
UNIT  2  KELİMELERİ 
Sick  -  hasta 
Library  -  kütüphane 
Pen  -  tükenmez kalem 
Key  -  anahtar 
Cell phone  -  cep telefonu 
Chair  -  sandalye 
Clock  -  duvar saati 
Calender  -  takvim 
Map  -  harita 
Computer--  bilgisayar 
Desk  -  Sıra 
Table  -  masa 
Waste basket  -  çöp kutusu 
Board  -  tahta 
Wall  -  duvar 
Flor  -  yer/zemin 
Pocket  -  cep 
Wallet  -  cüzdan 
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UNIT  2 
1- He ____ at work. 
a-are 
b-is 
c-what 
d-my 
e-am 
2-They ___ nurses. 
a-are 
b-my 
c-is 
d-am 
e-this 
3-Jane ____ at the library. 
a-am 
b-at 
c-on 
d-is 
e-are 
4-Where is Paul? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun 
cevabıdır? 
a-She is a teacher 
b-He is an actor 
c-She is in the room 
d-They are at home 
e-It is on the table 
5-_________ 
   Yes,they are. 
Yukarıdaki cevabı gerektiren soru hangisidr? 
a-Are these your shoes? 
b-What are those? 
c-Where  is it? 
d-Are you an English student? 
e-Is that your book? 
6- this / eraser / is / an? 
     1           2         3     4 
Yukarıdaki kelimelerin doğru sıralanışı? 
a- 4  - 2 - 3 - 1 
b- 2 – 3- 1 -4 
c- 3 – 1 – 4 – 2 
d- 1 – 2- 3 -4 
e- 3 – 1 – 2 – 4 
7-I  like ___ man  but ı don’t like ____ 
women. 
a-These/this 
b-That/This 
c-This/these 
d-Those/that 
e-Those/those 

8-It is ın my bag. 
Yukarıdaki sorunun cevabı hangisidir? 
a-What is this? 
b-What are those? 
c-Where are these bags? 
d-Where is your wallet? 
e-Are there any pencils in your bag? 
 
9-Where is jane? 
She is ___ work. 
a- in 
b-on 
c-under 
d- next to 
e- at 
 
10-Jane and Paul are ___ teachers.They 
work in ___  university. 
a-   - /an 
b-   a/an 
c-   -/a 
d-  an/- 
e-   a/-  
 
11-Kadir İNANIR is ___ actor. 
a-  a 
b-  an 
c-  the 
d-  - 
e-  in 
 
12- A: Can I borrow your dictionary,please? 
       B: _________________ 
a-I am sorry 
b-Thanks 
c-No,I am not 
d-Here you are 
e-Can you repeat it please? 
 
13-A:  Excuse me. What is the word for 
this? 
     B: I am sorry. I don.’t know. 
     A: _______What about this? 
     B:__________ 
a-That’s OK/I don’t know. 
b-Thank you/You’re welcome 
c-Sure/here you are 
d-Sorry/thanks 
e-That’s OK/Thanks 
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14- A: I’m looking for the library. Where is 
it? 
B: Sorry. ______________, please? 
A: Sure. Where’s the library? 
 
a-Can I borrow your computer? 
b-What about this? 
c-That’s OK 
d-Can you repeat that please? 
e-Are you a student? 
 
15- A: What is that? 
      B: It is a chair. 
      A:___________________ 
      B: C-H-A-I-R 
Yukarıdaki boşluğu doldurunuz 
a-How about you? 
b-What is your name? 
c-How do you spell it? 
d-Can I borrow your eraser,please? 
e-I am sorry 
 
16-Mete and Ayla ___  friends. ____  at 
work. 
a- are-they ‘re 
b- is-are 
c- are-he’s 
d-is-they’re 
e-am-she’s 
 
17-Where is jack? 
Aşağıdaklerden hangisi yukarıdaki sorunun 
cevabıdır? 
a- That’s OK 
b-He is on vacation 
c-It ‘s in the bag 
d-She is a dancer 
e-I am in the cafeteria 
 
18-Aşağıdaki boşluklara “a-an” yerleştiriniz 
_____ MP3 
_____Umbrella 
_____Wallet 
_____University 
_____Computer 
_____ Eraser 
_____Cell phone 
_____Address book 
 

19-What are those? 
______________ 
a-It ‘s on the table 
b-They are in the class 
c-They are students 
d-They are pencils 
e-He’s at work 
 
20-What is that? 
_____________ 
a-It is an umbrella 
b-It’s in front of the glasses 
c-They are at home 
d-They are pens 
e-She is an actress 
 
21-Where ____ the teacher’s  bag? 
a- are 
b- this 
c- those 
d- am 
e- is 
 
22- _____________ 
No,it isn ‘t 
Yukarıdaki cevabı gerektiren soru? 
a-Where are they? 
b-What is that? 
c-Is she at school? 
d-Is this a pen? 
e-Are you an English teacher? 
 
23-I know____ children,but ı don’t know 
_____ man 
Yukarıdaki boşlukları doldurunuz 
a- those-that 
b- this-that 
c-those-these 
d-that-those 
e-that these 
24- A: What is that? 
       B: _____________ 
Yukarıdaki sorunun cevabı hangisidir? 
a-It is Mete’s cell phone 
b-It is very nice 
c-They are pencils. 
d-They are on vacation 
e-These are my chairs. 
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UNIT  3  
 
İYELİK SIFATLARI: İsimden önce kullanılırlar ve cümleye aitlik aitlik anlamı katarlar. 
My  Benim 
Your Senin 
His Onun (erkek için) 
Her Onun (bayan için) 
Its Onun (cansız varlık ve 

hayvanlar için) 
Our Bizim 
Their  Onların  
-My favourite singer is Tarkan. (favori şarkıcım Tarkan’dır.) 
-Her favourite writer is İpek ONGUN. (onun favori yazarı İpek ONGUN’dur.) 
-Our children are lazy. (bizim çocuklarımız tembeldir.) 
-Their new teacher is so strict. (Onların yeni öğretmeni çok disiplinlidir.)  
 
WHAT ………  LİKE? 
 “Nasıl biri? / Nasıl bir yer?” anlamlarına gelmektedir. 
 Cevabında sıfat kullanılır. 
 Soru ile cevap arasında özne uyumunun olmasına dikkat edilmelidir. 
-What is Paul like?  (Paul nasıl biridir?) 
-He is fun and friendly.  (O komik ve arkadaş canlısıdır.) 
 
-What are your friends like? (Arkadaşların nasıl insanlardır?) 
-They are outgoing.  (Onlar sempatiktir.) 
 
-What is Paris like? (Paris nasıl bir yerdir?) 
-It is a big and nice city.  (büyük ve güzel bir şehirdir.) 
 
AİLE  BİREYLERİ 
 
Bayan                                               Erkek 
Grandmother- büyükanne                                       Grandfather- büyükbaba  
Mother- anne                                                         Father- baba 
Wife- bayan eş                                                      Husband- erkek eş(koca) 
Daughter- kız evlat                                                Son- erkek evlat 
Sister- kız kardeş                                                  Brother- erkek kardeş 

 
!!! Parents = Hem anne hem de baba demektir. Ebeveyn  
      Grandparents = Hem büyük anne hem de büyük baba demektir.  
      Children = Çocuklar 
 
-My father’s mother is my grandmother. (babamın annesi benim büyük annem olur.) 
-Our daughter is fairly smart. (bizim kızımız oldukça zekidir.) 
 
-What is your brother like?(Erkek kardeşin nasıl biridir?) 
-He is good-looking. (O yakışıklıdır.) 
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WHO? : KİM? 
-Who is this? (bu kimdir?) 
-It is my sister. (O benim kız kardeşimdir.) 
 
-Who are they? (onlar kimdir?) 
-They are my parents. (onlar benim anne ve babamdır.) 
 
RAKAMLAR 
10  ten                                       18  eighteen                       50  fifty 
11  eleven                                   19  nineteen                       60  sixty 
12  twelve                                  20  twenty                         70  seventy 
13  thirteen                               21  twenty-one                   80  eighty 
14  fourteen                              22  twenty-two                   90  ninety 
15  fifteen                                         ….                              100 one hundred 
16  sixteen                                 30   thirty                         105 one hundre and five 
17 seventeen                              40  fourty                                     …. 
 
WHERE = NEREDE?         HOW = NASIL?          HOW OLD..= KAÇ YAŞINDA? 
-Where are you from? (nerelisiniz?) 
-I am from Aydın. 
 
-Where is your father from? (baban nerelidir?) 
-He is from Bursa. (O Bursalıdır.) 
 
-How are you? (nasılsın?) 
-I am fine,thanks  (iyiyim, teşekkürler) 
 
-How old are you?  (kaç yaşındasın?) 
-I am 29.  ( 29 yaşındayım) 
 
-How old  are your parents? (annenle baban kaç yaşında?) 
-They are 45. (Onlar 45 yaşındalar.) 
 
Really: Gerçekten mi?  
Konuşmalarda şaşkınlık ve ilgiyi vurgulamak için kullanılır. 
 
A: Who is your best friend? (en iyi arkadaşın kim?) 
B:  Çiçek 
A: Really? My mother’s name is Çiçek. (gerçekten mi? Benim annemin adı da Çiçek) 
 
UNIT 3  KELİMELER 
Match- maç                                              Lazy- tembel 
Team- takım                                            Interesting – ilgi çekici-ilginç 
Player- oyuncu(sporda)                             Smart- zeki 
Actor- oyuncu(filmde)                             Tired- yorgun 
Movie- film                                              Good-looking- hoş/güzel 
Singer- şarkıcı             Amazing- şaşırtıcı 
Shy- utangaç                                           Tall- uzun boylu 
Strict- disiplinli                                       Short- kısa 
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UNIT 3  
1-My mother’s father is my_____ 
Aşağıdakilerden hangisi cümledeki boşluğu 
doğru olarak tamamlar? 
a-father 
b-grandmother 
c-grandfather 
d-brother 
e-son 
 
2-_______________ 
It is my brother. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu 
doğru olarak tamamlar? 
a-What is your name? 
b-Who is that? 
c-Who are they? 
d-How old are you? 
e-Is she at work? 
 
3-How old is your sister? 
__________________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun 
cevabıdır? 
a-I am 24. 
b-Yes,she is. 
c-No,He isn’t. 
d-She is 25. 
e-He is 27 
 
4-________________ 
   I am 45. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu 
doğru olarak tamamlar? 
a-What is your sister? 
b-How old is she? 
c-How old  are you? 
d-Where are you from? 
e-ho are you? 
 
5- Is your grandmother strict? 
    __________________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun 
cevabıdır? 
a-No,I am not 
b-Yes,she is 
c-Yes,they are. 
d-She is very busy 
e-Yes,she does. 
 

6- Where are your parents from? 
 Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun 
cevabıdır? 
a-They are from Ankara 
b-He is from Bursa 
c-She is from Malatya 
d-Yes,they are 
e-They are busy. 
 
7- wife / smart / my / is  
      1           2        3     4  
Yukarıdaki kelimelerin doğru sıralanışı 
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştr 
a- 2-1-3-4 
b-3-4-1-2 
c-3-1-4-2 
d-2-3-1-4 
e-3-1-2-4- 
 
8-_____ favourite team is Galatasaray. 
Aşağıdakilerden hangisi cümledeki boşluğu 
doğru olarak tamamlar? 
a-She 
b-I 
c-You 
d-Your 
e-We 
 
9-_________________ 
Serhat and Mahir. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cevabın 
sorusu olabilir? 
a- What is your name? 
b-What are their names? 
c-How old are you? 
d-Where are they from? 
e- Are they Serhat and Mahir? 
 
10- I like Beyaz Show. It is____ favourite 
show. 
Aşağıdakilerden hangisi cümledeki boşluğu 
doğru olarak tamamlar? 
a- your 
b-her 
c-she 
d-my 
e-their 
 
 
 



KAMPÜS AKADEMİ   İngilizce 1   

 17 

11-What is your son like? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun 
cevabıdır? 
a- She is smart 
b- He is quiet and shy 
c-I am busy 
d-He is 17. 
e-He is from Antalya. 
 
12-Jennifer LOPEZ is ___favorite singer. 
____ so nice. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşlukları 
doğru olarak tamamlar? 
a-she/she is 
b-he/she is 
c-my/her 
d-my/she is 
e-your/ he is 
 
13- ______________ 
     She is from France. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cevabın 
sorusudur? 
a-Where is Mary from? 
b-Where are you from? 
c-Where is he from? 
d-How is she? 
e-What is your name? 
 
14-How is your English class? 
   _________________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun 
cevabıdır? 
a-She is outgoing 
b-It is easy 
c-It is in the class 
d-He is busy 
e-It is my sister 
 
15-  1- Rize.Really? My father is from 
Rize,too. 
      2-  Where are you from? 
      3-  I’m from Rize. 
Aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki 
dialogun sıralanışı doru olarak verilmiştir? 
a-  2-1-3 
b-  1-3-2 
c-  1-2-3 
d-  2-3-1 
e-  3-2-1 

16-  1- Really? What about your friends? 
       2- They are very friendly. 
       3- My new boss is very strict. 
Aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki 
dialogun sıralanışı doru olarak verilmiştir? 
a-  3-1-2 
b-  3-2-1 
c-  2-3-1 
d-  1-3-2 
e-  1-2-3 
 
17-What is Ankara like? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun 
cevabıdır? 
a- It is a big city 
b- It is on the table 
c- They are students 
d- I’m hardworking 
e-She is lazy 
 
18- ____ name is Tom. ____ 27. _____ 
from England. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşlukları 
doğru olarak tamamlar? 
a- I – my - I 
b- My – I am – I am 
c- Your- my – you 
d-My – I am – my 
e-She – I am – I am 
 
19- Mary and Paul are married. 
      Paul is Mary’s ____ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşlukları 
doğru olarak tamamlar? 
a-brother 
b-sister 
c-wife 
d-husband 
e-son 
 
20-Where is your grandparents today? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun 
cevabıdır? 
a-She is at work 
b-They are at home 
c-They are very strict. 
d-They are 70. 
e-My mother is in the room. 
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21-____________ 
She is really beautiful. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cevabın 
sorusudur? 
a-Is your boss strict? 
b-Are you here? 
c-What are your co-workers like? 
d-What is your mother like? 
e-What is your father like? 
 
22- Cem YILMAZ is _____ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu 
doğru olarak tamamlar? 
a- strict 
b- lazy 
c-fun 
d-tired 
e-tall 
 
23- A: Who is your favorite writer? 
      B: Orhan PAMUK 
      A: ______ My favorite writer is Orhan 
PAMUK,too. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu 
doğru olarak tamamlar? 
a-Yeah. 
b-Sure. 
c-Good-bye 
d-How? 
e-Really? 
 
24- ________________ 
     It’s a crowded city. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu 
doğru olarak tamamlar? 
a-What is Mary like? 
b-What is your teacher like? 
c-What is İstanbul like? 
d-Where is Ankara? 
e-Where are you from? 
 
25-  ____ car is new. ____ red. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşlukları 
doğru olarak tamamlar? 
a-My – Your 
b-Her – It is 
c-She – It is 
d-Your – I 
e-I am – my 

 
26- How are your parents? 
     ________________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu 
doğru olarak tamamlar? 
a- They are 37. 
b-She is fine,thanks. 
c-I am OK. 
d-They are busy. 
e-They are fine,thanks. 
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TOUCHSTONE  1 
UNIT  4 
GENİŞ  ZAMAN 
Rutin olaylardan,alışkanlıklardan, her zaman yapılan eylemlerden bahsederken  kullanılır.( Örn : 
yaparım,çalışırım,okurum,severim…) 
Olumlu cümle: Özne + Fiil + Tümleç 
I                                                              He 
You       + Fiil(yalın)               She          + Fiil(-s takısı) 
We                                                           It  
They 
 
-I like coffee (Kahve severim) 
-She likes coffee (O kahve sever) 
-They listen to the music (Onlar muzik dinlerler) 
-He listens to the music (O müzik dinler) 

!!! –s takısı sadece he/she/it  özneleriyle birlikte kullanılır. Anlamda hiçbir değişiklik yapmaz, kural gereği 
fiile eklenir ve sadece olumlu cümlede kullanılır. 
Olumsuz cümle: Özne + don’t/doesn’t + fiil(yalın) 
I                                                               He  
You         + don’ t   Fiil(yalın) She          + doesn’ t   Fiil(yalın) 
We It  
They  
-She doesn’t like coffee ( O kahve sevmez) 
-I don’t like coffee (Ben kahve sevmem) 
-He doesn’t listen to the news ( O haberleri dinlemez) 

!!! Cümlede does / doesn’ t varsa  fiile -s takısı eklenmez,yalın kullanılır. 
Soru cümlesi: Do / Does + özne + Fiil(yalın)? 
   I He 
    Do  +         You      + Fiil(yalın)?                                   Does  +       She      + Fiil(yalın)? 
 We It 
 They 
-Do you like coffee?(Kahve sever misin?) 
   Yes,I do. 
   No, I don’t. 
-Does he listen to the news?(O haberleri dinler mi?) 
   Yes,he does. 
   No,he doesn’t. 

!!! Soru Do  ile sorulmuşsa kısa cevapta da do kullanılır. 
     Soru Does ile sorulmuşsa kısa cevapta da does kullanılır. 
 
-s takısı alırken değişen bazı fiiller: 
Watch – Watches      -İpek watches cartoon in the evenings.(İpek sabahları çizgifilm izler) 
Study – Studies        -Ali studies history every evening. (Ali her akşam tarih çalışır.) 
Have – Has             -Mete has two cars. (Mete’nin 2 tane arabası var.) 
Do – Does              -Oya does the laundry on the weekends(Oya hafta sonları çamaşr yıkar) 
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Geniş zaman sıklık zarfları: 
On the weekend(s)   (Hafta sonu) 
On weekday(s)         (Hafta içi) 
On Monday/Tuesday/Wednesday…. 

In the morning(s)         (sabahleyin)                     !!! Yandaki kelimeler bir eylemin ne sıklıkla  
In the afternoon(s)      (Öğleden sonra)                    yapıldığını söylerken kullanırlar. Cümlenin  
In the evening(s)          (Akşamleyin)                        sonunda yer alırlar. 
At night                       (Geceleyin) 
Before                          (Önce) 
After                            (Sonra) 
Everyday                       (Her gün) 
Every week/month/year..   (Her hafta/ay/yıl) 
 
-I clean the house on the weekends.           (Hafta sonları evi temizlerim) 
-She checks her e-mails in the evenings.     (O akşamları maillerini kontrol eder) 
-They do the laundry every week.                 (Her hafta çamaşır yıkar) 
-He reads the newspaper before breakfast. (Kahvaltıdan önce gazete okur) 
 
How many hours….?(Kaç saat..?) / How often…?(Ner sıklıkla…?) 
Bir eylemin ne sıklıkla yada kaç saat boyunca yapıldığını sormak için kullanılılrlar. Cevabında da aşağıdaki 
kelimeler kullanılır. 
Once   (Bir kez)            
Twice  (iki kez)                                +  a  day (günde) 
Three times ….( üç kez)                         a  week (haftada) 
One hour    (bir saat)                             a  month (ayda) 
Two hours   (iki saat)                             a  year  (yılda) 
Three hours…  (üç saat) 
 
-How often do you use  a cell phone? (ne sıklıkla cep telefonu kullanırsın?) 
  Three times a week (haftada 3 kez) 
-How many hours do you spend at work? (işte kaç saat zaman geçiriyorusun?) 
   Five hours a day.(günde 5 saat) 
WELL 
Yes / No cevaplarının yeterli olmayıp açıklama gerektiren sorulara cevap verirken zaman kazanmak amacıyla 
kullanılan bir kelimedir. “ ııı  -  şeyy” anlamlarına gelir. 
A: Do you study english a lot?            (Çok fazla İngilizce çalışır mısın?) 
B: Well, not really. I work in a restaurant in the evenings.   (Şeyy,pek değil. Akşamları bir restorantda 
çalışıyorum) 
 
UNIT  4  KELİMELER 
Get up- uyanmak                                     Make phone calls- telefon görüşmesi yapmak 
Do homework- ödev yapmak                    Take a class- ders almak 
Study – Çalışmak                                     Drive to work- işe arabayla gitmek 
Check e-mail- mail kontrol etmek            Live- yaşamak 
Have breakfast- kahvaltı yapmak            Go out- dışarı çıkmak 
Talk a lot- çok konuşmak                         Spend time- zaman geçirmek 
Eat snacks- atıştırmalık yemek               Read the newpaper- gazete okumak 
Play sport- spor yapmak                          Do exercise- pratik/alıştırma yapmak 
Watch TV-  TV izlemek                           Parents- Ebeveyn (anne-baba) 
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ALIŞTIRMA 
1-I ______ my e-mail and listen to the music before breakfast. 
a-check      b-checks    c-drice    d-plays    e-play 
 
2-My mother_____ coffee after work. 
a-drinks      b-drink      c-eat       d-eats     e-have 
 
3-She doesn’t____ her homework. 
a-makes      b-make     c-do         d-does      e-plays 
 
4-Paul _____ listens to the radio in the car. 
a- listen     b-likes        c-listens    d-watch   e-check 
 
5-Tom _____ the newspaper at work. 
a-study      b-spend       c-uses      d-reads     e-read 
 
6-We _____ the house  every weekend. 
a-makes    b-clean       c-cleans      d-takes     e-take 
 
7-Does she do the laundry every evening? 
a- Yes,she do. 
b- No,she does. 
c- Yes,she does. 
d- She does her homework. 
e- No,he doesn’t. 
 
 
8-Do you make phone calls everyday? 
a-Yes,you do. 
b-No, I am. 
c-No,I do 
d-Yes,I don’t 
e-Yes,I do. 
 
9-____ you and your sister have breakfast together? 
a- Are     b-Do     c-Does       d-Before     e- Is  
 
10- A: Do you live around here? 
      B:  _______, I live in a small town near the ocean 
a- well        b-and         c-yeah         d-really      e-yes 
 
11-morning/she/get up/early/does/every? 
Yukarıdaki kelimelerin doğru sıralanışını yazınız. 
 
12- a- Do you live around here?                                1-Yes,I live around here. 
      b- Do  you like movies a lot?                              2-No,I’m from  England. 
      c- Do your sister live around here?                   3-Well,I don’t study everyday. 
      d- Are you from here?                                      4- No,they live near beach. 
      e- Do you study everyday?                                5- Well,not really, I like documentaries. 
 



KAMPÜS AKADEMİ   İngilizce 1  
   

 22 

13-Paul and jack _____ dinner together. 
a-eats     b-  do     c-does-     d-eat      e- listen 
 
14-Amanda visits her grandparents ____ Sundays. 
a- at         a- in         c- well          d- to         e- on 
 
 
UNIT 4 
1-I ____ to Paris every year. 
Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi doğru 
olarak tamamlar? 
a- go 
b-goes 
c-going 
d-will go 
e-went 
 
2-Pilar____to go shopping. 
Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi doğru 
olarak tamamlar? 
a-like 
b-liking 
c-will like 
d-likes 
e-liked 
 
3-Mary ____the laundry  ____ Saturdays. 
Yukarıdaki boşlukları aşağıdakilerden hangisi doğru 
olarak tamamlar? 
a-do / in 
b-do / on 
c-does / in 
d-does / on 
e-does / at 
 
4-Paul and his friend ____  breakfast together. 
 Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi doğru 
olarak tamamlar? 
a-do 
b-does 
c-eat 
d-eats 
e-play 
 
5-Does your sister take an english calss? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 
a-Yes,he does. 
b-No she does. 
c-No,she doesn’t 

d-Yes,she is. 
e-Yes,she will 
 
6-I _____ my e-mails and _____ watch the news 
before breakfast. 
a-read / check 
b-read / checks 
c-checks / read 
d-check / read 
e-check / reads 
 
7-____your best friend live here? 
    No, he doesn’t. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 
a-Do 
b-Is 
c-Are 
d-Does 
e-Can 
 
8- Jane goes out with his friends ___ nights. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 
a-on 
b-never 
c-at 
d- always 
e-in 
 
9- Do you make phone calls everyday? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 
a-Yes,you do. 
b-No, I am. 
c-No,I do 
d-Yes,I don’t 
e-Yes,I do. 
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10- morning/she/get up/early/does/every? 
          1          2      3        4       5       6 
Yukarıdaki kelimelerin doğru sıralanışını yazınız 
a-1-3-4-2-5-6- 
b-2-1-4—6-5-3 
c-5-2-4-1-3-6- 
d-5—2-3-6-1-4 
e-5-2-3-4-6-1 
 
 
11- My mother_____ coffee after work. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 
a-eats 
b-drink 
c-drinks 
d-read 
e-checks 
 
12- A: Do you live around here? 
      B:  _______, I live in a small town near the 
ocean. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 
a-Well 
b-So 
c-Thanks 
d-Yeah 
e-Really 
 
13-I work 7 hours. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cevabın sorusu 
olabilir? 
a-How often do you clean the house? 
b-Do you eat snacks? 
c-Does she play sport 
d-How many hours do you spend in ben? 
e-How many hours do you work a day? 
 
14-Jack her hafta sonu  alışverişe gider. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin doğru 
çevirisidir? 
a-Jack is going shopping 
b-Jack go shopping on Sundays 
c-Jack goes shopping every weekend. 
d-Jack goes shopping. 
e-Jack go shopping every weekend 
 
 
 

15- A:____she often have dinner in the evenings? 
      B:No,not very often. 
a-Have 
b-Do 
c-Is 
d-Does 
e-What 
 
16- A:Do you drive to work every morning? 
      B:Yes,I do.___________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cevabı 
tamamlar? 
a-She likes coffee. 
b-She goes to work. 
c-I drive with my mother. 
d-I am from Bursa. 
e-I live near beach. 
 
17- I play the laundry every Sunday. 
Yukarıda altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir? 
a-read 
b-do 
c-does 
d-make 
e-ckeck 
 
18-My mother _____ tea in the morning but I 
____ orange juice. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşlukları doğru 
olarak tamamlar? 
a-drink / drinks 
b-drink / drink 
c-drinks /eat 
d-eats / drink 
e-drinks / drink 
 
19- Mary works a lot on the weekends. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin 
olumsuz halidir? 
a-Mary don’t work   a lot on the weekends. 
b-Mary doesn’t works a lot on the weekends. 
c-Mary isn’t work a lot on the weekends. 
d-Mary doesn’t work a lot on the weekends. 
e-Mary doesn’t working a lot on the weekends. 
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20- A: Do you watch TV a lot? 
       B: _____,not  really.My little sister always 
watch cartoons. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 
a-Sure 
b-Yeah 
c-So 
d-With 
e-Well 
 
21-My father watches the newspaper in the 
mornings. 
Yukarıda altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir? 
a-read 
b-reads 
c-go out 
d-plays 
e-play 
 
22- Amanda / in  the / her e-mails /  
           1             2               3 
checks/mornings. 
    4             5 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki kelimelerin 
doğru sıralanışıdır? 
a- 1-4-3-5-2 
b- 1-4-2-5-3 
c- 2-4-3-1-5 

d- 1-4-3-2-5 
e- 2-4-1-5-3 
 
23-Do you and your friends play sport? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 
a-Yes,I do 
b-Yes,she does. 
c-No,we do. 
d-No,we don’t 
e-Yes,they do. 
 
24- She spends 4 hours. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cevabın sorusu 
olabilir? 
a-How many hours does she spend at school? 
b-How many hours do you work? 
c-How do you find İstanbul? 
d-Does she spend 4 hours at work? 
e-Does she play on the school team? 
 
25- I ____my homeworks in the afternoons. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 
a-do 
b-take 
c-exercise 
d-eat 
e-listen 
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TOUCHSTONE 1  
UNIT 5 
SORU KELİMELERİYLE GENİŞ ZAMANIN KULLANIMI: 
Soru şekli yandaki sıralanışa göre yapılır: Soru kelimesi + do / does + özne + fiil(yalın) ? 
What? 
“Ne?” anlamına gelir. 
-What do you do on the weekends? (hafta sonları ne yaparsın?) 
  I go to the cinema  (sinemaya giderim 
Who? 
“Kim?” anlamına gelir. 
-Who do you go with?  (kim ile gidersin?) 
  I go with my friends /my family /my girlfriend.(arkadaşlarımla/ailemle/kız arkadaşmla giderim) 
Where? 
“Nerede?” anlamına gelir. 
-Where does he go? (O nereye gider?) 
  He goes to clubs / restaurants / the gym.(Klüplere/restorantlara/spor salonuna gider) 
When? 
“Ne zaman?” anlamına gelir. 
-When does h ego out? ( O ne zaman dışarı çıkar?) 
  He goes out on weekends / on sundays / everynight. 
  ( O dışarı hafta sonları / pazar günleri / her gece çıkar.) 
How often…? 
“Ne sıklıkla…?” anlamına gelir. 
-How often do you g oto the cinema? (ne sıklıkla sinemaya gidersin?) 
  Twice a week/three times a month. ( Haftada 2 kez / Ayda 3 kez) 

!!! “How often…?” soru kalıbında aşağıdaki sıklık zarfları kullanılır: 
Once   (bir kez)            
Twice  ( iki kez)              + a  week /a month/ a year (haftada/ayda/yılda) 
Three times  (üç kez) 
 
Every night (her gece) 
On Sunday  nights (Pazar geceleri) 
 
Geniş zaman sıklık zarfları: 
Always  (her zaman/daima)                           Every (her)  ile başlayan zarflar: 
Usually  (genellikle)                                       Everyday  ( hergün) 
Often  (sık sık)                                             Every week/month..(her hafta/ay…) 
Sometimes  (bazen)                                      Once (bir kez) 
Harly ever  (neredeyse hiç)                          Twice (iki kez) 
Never  (asla/hiç)                                          Three times (üç kez) 
!! Özneden sonra kullanılırlar.                       !!  Cümlenin sonunda kullanılırlar. 
-I sometimes watch cartoons.                     – We eat out twice a week.  
(Bazen çizgi film izlerim)                            (Haftada 2 kez dışarıda yemek yeriz) 
- She never smokes. 
(O asla sigara içmez) 
!! “Never”  yukarıdaki örnekteki gibi olumlu cümlelerde kullanılarak anlamı olumsuz yapar. 
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Sevmek                                              Sevmemek 
* I like - Severim                                                         * I don’t like – Sevmem 
** I really like – Gerçekten severim                             ** I can’t stand - Katlanamam 
*** I love – Aşırı severim                                             *** I hate – Nefret ederim 
 
-I like game shows.                                                   - I hate documantaries. 
(oyun programlarını severim)                                      (belgesellerden nefret ederim) 
 
-We really likes sitcoms.                                           –I can’t stand soap operas. 
(Sitcomları gerçekten severim)                                  (Pembe dizilere katlanamam) 
 
I MEAN 
“Yani” anlamındadır. Bir konu hakkındaki düşüncelerimizi tekrarlarken yada ekleme yaparken kullanılır. 
 
Tom: Do you like shows? I mean, do you like talk shows? 
(şov sever misin? Yani talk şovları sever misin?) 
Paul: Well, not really. ( Şeyy, pek değil) 
 
Amanda: What do you do on the weekends?(Hafta sonları ne yaparsın?) 
Bob: I go to work. I mean, I don’ t have free time on the weekedns. 
(İşe giderim. Yani, hafta sonları boş vaktim yok) 
AND 
“Ve” anlamındadır. Sıralı sözcük yada cümleleri bağlamak için kullanılır. 
-I am 14 years old and I am a student.(14 yaşındayım ve öğrenciyim) 
-I study english and french. (İngilizce ve Fransızca çalışıyorum) 
BUT 
“Ama-fakat” anlamındadır. Zıt anlamlı cümleleri birbirine bağlar. Cümlenin biri olumluysa diğeri olumsuz olur. 
-I like TV shows but I don’t like talk shows. 
(Televizyon programlarını severim fakat söyleşi programlarını sevmem) 
 
UNIT 5 KELİMELER 
Play music- müzik çalmak                                  The news- Haberler 
Dinner- akşam yemeği                                       Watch- İzlemek 
Take a class/lesson- ders almak                       Neighbor- Komşu 
Go to a class- derse gitmek                              Eat out- Dışarıda yemek yemek 
Free time- boş zaman                                       Food- Yiyecek 
Sleep late- geç vakitte uyumak                        Need a break- Araya ihtiyacı olmak 
Rent a movie- film kiralamak                            In front of (the TV)- (TV) önünde  
Clean the house- ev temizlemek                       Early- erken 
Relax- dinlenmek                                              Study- Çalışmak 
Cartoon- çizgi film 
Soap opera- pembe dizi 
Game show- oyun programı 
Talk show- söyleşi programı 
Documentary- belgesel 
Reality show- gerçekci program 
Sitcom- komik dizi 
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ALIŞTIRMA 
1- Tom____ goes out on the weekdays. 
a-everyday          b-always        c-on Mondays         d-everynight         e-once 
 
2-____you and your friends ____ to the cinema together? 
a-Does/like       b-Do/eat      c-Do/go        d-Does/go        e-Do/do 
 
3-Miss Aydın doesn’t_____ chocolate ice-cream. 
a-likes      b-liking       c-like       d-liked        e- likely 
 
4-Paul often goes shopping _____ the weekends. 
a-on         b-in           c-in front of          d-but           e-and 
 
5-often/ do/ how/ TV/ you/ watch? 
Yukarıdaki sorunun doğru sıralanışını yazınız. 
 
6-Sandra does the laundry every Sunday evenings. 
Yukarıdaki cevabın sorusu? 
a-Who does he go out with? 
b-When does he do the laundry? 
c-What do you do on the weekends? 
d-What does she do on Sunday evenings? 
e-What do you like? 
 
7-Paul is going to the theatre ____friday. 
a-in      b-at      c-off         d-to          e-on 
 
8-Once a year. 
Yukarıdaki cevabın sorusu? 
a-How often do you go to the dentist? 
b-What do you do on Sundays? 
c-How do you go to school? 
d-Who do you play with? 
e-Does he help his mother? 
 
9-She goes to a club. 
Yukarıdaki cevabın sorusu? 
a-Where is Tom? 
b-Where are you from? 
c-Where does Jane go? 
d-How often does she eat out? 
e-When will you come back? 
 
10-Do you like movies? _____do you like science fiction films? 
a-but          b-and          c-I mean           d-so             e-sure 
 
11-I love chocolate cake _____ I don’t like cake with almond. 
a-and            b- yeah         c-so             d- but            e-I mean 
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12-I really like cats _____dogs. 
a- so           b-but            c-I mean         d-and       e-well 
 
13-We________ go for a picnic on Saturdays. 
a-often         b-   everyday         c-but      d-and         e-at nights 
 
14-I go shopping on Saturdays and Sundays? 
Yukarıda altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? 
a-everyday     b- in the evenings      c-on the weekends      d-everyweek    e-at nights  
 
15-I don’ have a play station at home ____ I use it  in the internet cafe. So I usually go to the Internet cafe 
____ check my e-mail. 
a-but/but   b- but/and     c-and/but     d-I mean/ but      e-no/ with 
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UNIT  5 
1-Sandra does the laundry every Sunday evenings. 
Yukarıdaki cevabın sorusu? 
a-Who does he go out with? 
b-When does he do the laundry? 
c-What do you do on the weekends? 
d-What does she do on Sunday evenings? 
e-What do you like? 
 
2- Once a year. 
Yukarıdaki cevabın sorusu aşağıdakilerden 
hangisidir? 
a-How often do you go to the dentist? 
b-What do you do on Sundays? 
c-How do you go to school? 
d-Who do you play with? 
e-Does he help his mother? 
 
3-Do you like movies? _____do you like science 
fiction films? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 
a-but 
b-and 
c-I mean 
d-sure 
e-so 
 
4-I love chocolate cake _____ I don’t like cake 
with almond. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 
a-and 
b-but 
c-I mean 
d-so 
e- sure 
 
5- I really like cats _____dogs. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 
a-but 
b-and 
c-I mean 
d-sure 
e-so 
 
 
 
 

6- We________ go for a picnic on Saturdays. 
a-often 
b-everyday 
c-but 
d-at nights 
e-in the mornings 
 
7- I don’ t have a play station at home ____ I use 
it  in the internet cafe. So I usually go to the 
Internet cafe ____ I check my  
 e-mail. 
 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşlukları doğru 
olarak tamamlar? 
a-but / but 
b-but / and 
c-and / but 
d-I mean / but 
e-no / with 
 
8- I go shopping on Saturdays and Sundays? 
Yukarıda altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden 
hangisi getirilebilir? 
a-everyday 
b-in the evenings 
c-on the weekends 
d-everyweek 
e-at nights 
 
9-Mr. Black____ three children. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 
a-have 
b-has 
c-watch 
d-need 
e-play 
 
10-Paul takes English lessons ________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 
a-sometimes 
b-usually 
c-every weekend 
d-before 
e-after 
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11-How often do you go out? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 
a- Today 
b- Twice a week 
c- Tomorrow 
d- Two hours 
e- Before 
 
12-When does the shop open? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 
a-It closes at 9  o’clock. 
b-Yes, it is. 
c-No,it doesn’t. 
d-It opens at 9 o’clock 
e-They open at 9 o’clock 
 
13-She goes to clubs. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cevabın sorusu 
olabilir? 
a-How are you? 
b-Where is she from? 
c-Where does she go on the weekends? 
d-Where does he go ? 
e-Where is Mary? 
 
14-I really like Turkish restaurants but my wife 
________________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 
a-eats chocolate a lot. 
b-don’t like Turkish kebab 
c-doesn’t like it at all 
d-likes soap operas 
e-often g oto the cinema 
 
15- Once a year. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cevabın sorusu 
olabilir? 
a-Does he play chess? 
b-What do you do at nights? 
c-How often do you go to the dentist? 
d- When does the bank close? 
e-How do you find the new song? 
 
 
 
 
 

16- do / your sister / does / in her free 
       1           2                3           4   
 time / what? 
              5 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki kelimelerin 
doğru sıralanışını vermiştir? 
a-2-3-1-4-5 
b-5-3-1-4-1 
c-5-3-2-1-4 
d-5-2-3-1-4 
e-1-2-3-4-5 
 
17- I can’t stand talk shows. So I _____watch talk 
shows. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 
a-often 
b-always 
c-at nights 
d-everyday 
e-never 
 
18-What do you do on Saturday evenings? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 
a-Yes,we do. 
b-I go to the cinema three times a year. 
c-No,she doesn’t. 
d-She does the laundry 
e-I clean the house. 
 
19-My sister eats out every evening. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleye 
anlamca en yakındır? 
a-She always goes to a restaurant for dinner 
b-She doesn’t watch TV 
c-She never eats out 
d-She sometimes eats out 
e-She hardly ever goes to a restaurant for dinner. 
 
20- I _____ computer games on Sundays. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 
a-listen 
b-play 
c-do 
d-see 
e-watch 
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21-I_____tired after work. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 
a-like 
b-pay 
c-play 
d-check 
e-feel 
 
22- A: Do you like TV shows? _______ do you like 
game shows? 
       B: Well, not really. 
a-But 
b-Well 
c-I mean 
d-And 
e-Yeah 
 
23-Who does your brother go out with? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 
a-She goes out with her friends. 
b-She plays computer games. 
c-He likes to goes to the gym. 

d-He goes out with his friends. 
e-He reads the newspaper. 
 
 
24-Where do you go at nights? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 
a-They go to the clubs. 
b-He goes to the resaturant 
c-Yes,I do. 
d-I visit Anıtkabır twice a year. 
e-I go to the clubs. 
 
 
25- tennis / she / how often / play / does? 
         1           2          3               4         5 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki kelimelerin 
doğru sıralanışını vermiştir? 
a-3-5-2-4-1 
b-3-4-1-2-4 
c-3-2-1-4-5 
d-2-4-1-3-5 
e-4-3-1-5-3 
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THERE IS…./ THERE ARE …. 
“Var”  anlamında kullanılan yapılardır. 
Olumlu Cümle:    There is….   (tekil)  / There are….   (çoğul) 
-There is a supermarket. (Bir süpermarket var) 
-There are swimming pools. (Yüzme havuzları var) 

!! There is = There ‘s         şeklinde de yazılabilir. 
 
Olumsuz Cümle: “Yok” anlamındadır   There isn’t ….(tekil)  /   There aren’t ….. (çoğul) 
-There isn’t an apartement. (apartman yok) 
-There aren’t cinemas.(cinema yok) 
 
Soru Cümlesi: “Var mı?” anlamındadır.  Is there……  ? (tekil)   /  Are there….  ? (çoğul) 
-Is there a theatre around here?(buralarda bir tiyatro var mı?) 
     Yes, there is.      /        No there isn’t. 
-Are there fast-food places in your neighborhood? (Çevrenizde fast food yeme yerleri var mı?) 
     Yes, there are.     /    No, there aren’t. 

!! Tekil – Çoğul uyumuna dikkat edilmelidir. 
 
SOME  
“BİRAZ / BİR KAÇ” anlamındadır.  
-There is some water in the bottle. ( şişede biraz su var) 
-There are some restaurants near here. (bu yakınlarda birkaç restoran var) 
 
NO 
“HİÇ” anlamındadır.Kelimenin kendisi de olumsuz olduğu için olumlu cümlelerde kullanılır.hem tekil kullanılır 
hem çoğul. 
-There is no expensive mall in my town. (benim ilçemde hiç pahalı alışveriş merkezi yok) 
-There are no parks near here. (bu yakınlarda hiç park yok) 
 
A LOT OF 
“ÇOK” anlamındadır. 
-There are a lot of big parks. (pek çok büyük park var) 
-There are a lot of stadiums. (pek çok stadyumvar) 
 
A COUPLE OF  
“BİR ÇOK”  anlamındadır. 
-There are a couple of apartements near here.(bu yakınlarda bir çok apartman var) 
-There are a couple of malls. ( bir çok alışveriş merkezi var) 
 
SIFATLAR 
İsmi nitelerler ve isimlerden önce kullanılırlar. 
New= yeni                        Expensive= pahalı                     Exciting= heyecanlı 
Small= küçük                    Cheap= ucuz                             Convenient= Uygun/elverişli 
Beautiful= güzel               Big= büyük                               Nice= hoş 
Interesting= ilginç           Good= iyi                                  Little= küçük 
Old= eski/yaşlı                 Noisy= gürültülü                       Bad= kötü 
Quiet= sessiz                   Boring= sıkıcı                            Young= genç 
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-There is a new stadium ın my neighborhood. (Çevremde yeni bir stadyum var) 
-There are a lot of cheap malls near here. (Bu yakınlarda pek çok ucuz alışveriş merkezi var) 
-There is a small apartement. (Küçük bir apartman var) 
 
SAATLER 
Soru ve cevap aşağıdaki gibidir:  
What time is it?  /   What is the time?  (saat kaç?)   ―›  It is  ….. 
 
Past / After = Geçe                           Half past= Buçuk 
To= Kala                                             O’clock = Tam 
Quarter to = Çeyrek kala                    a.m. = Öğlen 12’den önce 
Quarter past                                      p.m. = Öğlen 12’den sonra 
Quarter after   =Çeyrek  geçe Midnight = Gece yarısı 12 
Fifteen                                               Noon = Öğlen 12 
 
-What time is it? 
-It’s quarter past / quarter after / three fifteen. (3:15) 
-It’s half past one / It’s one thirty  ( 1:30) 
-It’s midnight / It is 12 a.m. (00:00) 
-It’s twenty ten to five / ıt ıs five-fifty. ( 4.50) 
-It’s seven o’clock. ( 7:00) 

!!Saatlerde önce dakika yazılır. 
 
SORU KELİMELERİYLE  WHAT TİME   KULLANIMI: 
What time + do/does + özne + fiil? 
-What time does she get up? (saat kaçta uyanır?) 
  She gets up at 08:00  (saat8’de uyanır) 
 
-What time do the banks open? (bankalar saat kaçta açılır?) 
  They open at about/ around 10.00 a.m. ( Saat 10 civarında  açılır) 

!! Saatlerden önce “AT” kullanılır. 
   About / Around : Civarı 
 
LET ‘S …..  
Let ‘s  +  fiil 
Öneri cümlesidir. “HADİ”  anlamına gelir.Arkasından direk fiil kullanılır. 
-Let ‘s go to the gym. (Hadi spor salonuna gidelim) 
-Let ‘s  eat something together before class. (Hadi dersten önce birlikte bir şeyler yiyelim) 
 
ME TOO 
“Ben de” anlamındadır. Olumlu anlamda ve olumlu cümlelere karşılık kullanılır. 
A: I love this cafe.  (Bu kafeyi seviyorum) 
B: Me too.  (Ben de.) 
 
ME NEITHER 
“Ben de” anlamındadır. Olumsuz anlamda ve olumsuz cümlelere karşılık olarak kullanılır. 
A:I don’t watch football matches. (Futbol maçlarını izlemem) 
B: Me neither. (Ben de) 
Right (doğru) / I know (biliyorum) 
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Konuşmalarda karşıdaki kişiyi dinlediğimizi yada aynı fikirde olduğumuzu vurgular. 
 
A: There are a lot of cafes in Paris.(Paris’te pek çok cafe var) 
B: Yeah,I know ,but they’re boring. (Evet,biliyorum,fakat sıkıcılar.) 
 
A:Every city needs a cinema. (Her şehirde bir sinema olması gerek) 
B:Right. (Doğru) 
 
From ….. to 
“ –den ….. ya  “  anlamındadır. 
-The bank is open from Monday to friday. (Banka pazartesinden cumaya  açıktır) 
Between ….. and 
“Arasında”  anlamındadır. 
-The bank is open between Monday and friday. (Banka pazartesi ile Cuma arası açıktır.) 
Through 
“ –e kadar “ anlamındadır. 
-The bank is open Monday through friday. ( Banka pazartesinden cumaya kadar açıktır.) 
For 
“ için / -e    -a “ anlamındadır. 
-I use Internet for more information. (Daha fazla bilgi için interneti kullanıyorum.) 
At 
“ –de    -da anlamındadır.  
-My mother calls Ali at 507 888 99 11  (Annem Ali’yi 507 888 99 11 numarada arıyor) 
Both  (ikiside) / And  (ve)  /  Too  (-de   -da) 
-Bob and Tom both want to buy a car = Bob wants to buy a car and Tom wants to buy a car,too. 
(Bob ve Tom ikisi de araba almak istiyor = Bob araba almak istiyor ve Tom da araba almak istiyor) 
 
UNIT  6  KELIMELER 
Swimming pool- yüzme havuzu                               Breakfast- kahvaltı 
Store- mağaza                                                      Leave- ayrılmak 
Mall- alışveriş merkezi                                          Co-worker-İş arkadaşı 
Dinner-akşam yemeği                                            Great- harika 
Museum- müze                                                      Bookstore-kitapçı 
Neighborhood- çevre-etraf                                  Call- aramak 
Theater- tiyatro                                                   Exhibit- sergi 
Pool- havuz                                                            Painting- tablo/boya 
Fast-food place- fast-food yeme yeri                   Finish-bitirmek 
Post Office- postane                                             Go to bed- Yatağa gitmek 
Café- kafe                                                            Eat- yemek yemek 
Apartement building- apartman dairesi                 Bus stop- otobüs durağı 
Concert- konser                                                    Drink- içmek  
Close- kapatmak/kapanmak                                   The news- haberler 
Start- başlamak                                                    Read- okumak 
Open-açmak/açılmak                                             Go out- dışarı çıkmak 
Meet-buluşmak                                                     Come- gelmek 
Get home-eve varmak                                           Get there- oraya varmak 
Get up- kalkmak/uyanmak                                     Newspaper- gazete 
Lunch-öğle yemeği                                                Commercial- reklam 
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UNIT  6 
1- ( 2.45 ) What time is it? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun 
cevabıdır? 
a-It’s half past two 
b-It ‘s quarter past two 
c-It’s quarter to three 
d-It’s three fourty-five 
e-It is fourty-five past three 
 
2-Is there a swimming pool near here? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun 
cevabıdır? 
a-There is a restaurant here 
b-Yes, there are 
c-No,there aren’t 
d-No, there is 
d-Yes,there is 
e-No,It ısn’t 
 
3- It is half past four. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cevabın 
sorusudur? 
a-What is the time? 
b-What time do you gey up? 
c-When do you go to work? 
d-What is your number? 
e-It is twenty after seven 
 
4- A:I  really like soap operas. 
     B:Yeah,______________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu 
tamamlar;? 
a-Me too 
b-That’s OK 
c- Me neither 
d-I mean 
e-I don’t know 
 
5- A: I don’t want to go to school. 
     B:____________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu 
tamamlar? 
a-No,there isn’t 
b-Sure 
c-Me too 
d-Me neither 
e-I don’t like shopping 
 
 

6- This film is really funny. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda altı çizili 
sözcüğün zıt anlamlısıdır? 
a-expensive 
b-difficult 
c-different 
d-cheap 
e-boring 
 
7-Aşağıdakilerden hangisi bir öneri cümlesidir? 
a-Let’s go and watch FB-GS match 
b-I want to go and watch FB-GS match 
c-Can I borrow your car,please? 
d-I really like watching FB-GS matches 
e-What time does the bank open? 
 
8-__________ a lot of cınemas around here. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu 
tamamlar? 
a-There is 
b-Yes,there is 
c-There are 
d-There is no 
e-There are some 
 
9-There is ________ mall in my neighborhood. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu 
tamamlar? 
a-some 
b-a lot of 
c-a couple of 
d-any 
e-no 
 
10-There are _____ supermarkets  near here. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu 
tamamlar? 
a-any 
b-a lot of 
c-from 
d-with 
e-to 
11-There are a lot of cafes on Queen street. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda altı çizili 
sözcüğün yerine getirilebilir? 
a- a couple of 
b-any 
c-with 
d- A 
e-sure 
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12- My parents go running every Sunday. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda altı çizili 
sözcüğün yerine getirilebilir? 
a- Every weekend 
b-On the weekends 
c-Daily 
d-Everyday 
e-On Sundays. 
 
13-There are a lot of people in the theater.  
It’s  a  ______  theater. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu 
tamamlar? 
a- expensive 
b- boring 
c- strict 
d-big 
e-small 
 
14- ( 8.30 ) What time is it? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun 
cevabıdır? 
a-It’s half past seven 
b-It’s thirteen after eight 
c-It’s nine thirty 
d-It’s half past eight 
e-It ‘s quarter to eight 
 
15-  do / go to bed / what time / you /   
         1          2               3              4 
 on the weekends? 
         5 
Aşağıdakilerden hangisinde kelimelerin doğru 
sıralanışı verilmiştir? 
a- 1-5-4-3-2 
b-3-1-2-4-5 
c-3-1-5-4-2 
d-3-2-1-4-5 
e-3-1-4-2-5 
 
 
16-The English class starts ____  8.00 a.m. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 
a- at 
b-from 
c- in 
d- to 
e- on 
 

17- I always go out _____  9:00 or 9.30 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 
a-in 
b-from 
c-to 
d-on 
e-around 
 
18-The banks are open ____ Monday to friday. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 
a- between 
b-for 
c-to 
d-at 
e-from 
 
19- I usually work between 9:00 a.m. ____ 5:00 
p.m. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 
a-from 
b-at 
c-through 
d-and 
e-for 
 
20- A: I really like this new shopping mall. 
       B:_______ There are a lot of clothes. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 
a-Me neither 
b-Yes, there is 
c- Right 
d- There no clothes 
e- Really 
 
 
 
21- _______ go skiing this weekend. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 
a- Let’s 
b- When 
c- Do 
d-Me neither 
e-What 
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22- Are there any parks around here? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun 
cevabıdır? 
a-Yes,there is 
b-Yes,there are 
c-No, there is 
d-No there are 
e-No, there isn’t 
 
23-There are a cople of expensive stores in this 
town. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda altı çizili 
sözcüğün zıt anlamlısıdır? 
a- small 
b-beautiful 
c-new 
d-exciting 
e-cheap 
 
24- A: I don’t like the new Chineese restaurant. 
      B: __________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 
a- Me too 
b- Well 
c- Sure 

d- I mean 
e- Me neither 
 
25- A: Every school needs a computer class 
       B:____________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 
a- Well 
b- Right 
c- Me neither 
d- That’s all right 
e- Really? 
 
 
26- she / does / what time / get up /  
        1        2           3                 4  
on weekdays? 
           5 
Aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki kelimelerin 
doğru sıralanışı verilmiştir? 
a- 3-1-2-5-4 
b-3-1-5-2-4 
c-3-4-1-2-5 
d-3-2-1-4-5 
e-4-3-1-5-2 
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TOUCHSTONE  1 
UNIT  7 
ŞİMDİKİ ZAMAN (present continuous) 
Şuanda yapılan işlerden bahsederken kullandığımız bir yapıdır. Cümleye –yor anlamı katar. (örn: çalışıyorum, 
yürüyorum, yiyorum…) 
  

 
 
 

    + Fiiling 

Olumlu  cümle: Cümle kuruluşu aşağıdaki sıralamaya göre yapılır. 
Özne + am /is /are + Fiiling 
-I am reading the newspaper. (gazete okuyorum) 
-She is watching cartoon. (çizgi film izliyor) 
-They are swimming in the  pool ( onlar  havuzda  yüzüyorlar) 
 
Olumsuz  cümle: Cümle kuruluşu aşağıdaki sıralamaya göre yapılır. 

Özne + am not/is not /are not + Fiiling 
-I am not reading the newspaper. (gazete okumuyorum) 
-She isn’t watching cartoon. (Çizgi film izlemiyor) 
-They aren’t swimming in the pool. (Onlar havuzda yüzmüyorlar) 
 
Soru  cümlesi: Cümle kuruluşu aşağıdaki sıralamaya göre yapılır. 

Am /Is /Are  +  Özne  +  Fiiling ? 
-Are you reading the newspaper? (gazete mi okyorsun?) 
   Yes, I am.                /               No,I am not. 
-Is she watching cartoon?  (çizgi film mi izliyor?) 
  Yes, she is.               /                No, she isn’t. 
 
Sıklık  zarfları: 
Now: Şuanda 
Right now:Hemen şimdi 
At the moment: Şimdi/Şuanda 
This week/year/ semester / season… : Bu hafta/yıl / sömestr / mevsim… 
These days:  Bugünlerde 
Today:  Bugün 
Tonight: Bu gece 
 
-I am doing aerobics now. (şuanda ayrobik yapıyorum) 
 
-She is playing badminton these days. (bugünlerde badminton oynuyor) 
 
-My friends are coming Turkey this summer. ( arkadaşlarım bu yaz Türkiye’ye geliyor) 
 
 

 I      + am 

You 
We    +are 
They 
He  
She     +is 
It  
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HAVA  DURUMU 
-What is the weather like? ( hava nasıl?)    ―›  It is  ……. 
 Hot: sıcak                        Sunny: Güneşli 
Cold: soğuk                        Cloudy: Bulutlu 
Cool: Serin                         Snowy: Karlı 
Warm: Ilık                         Rainy: Yağmurlu 
Humid : Nemli                    Windy: Rüzgarlı 

!!Rain: Yağmur yağmak            Yandaki iki fiil “it” öznesi ile kullanılır. 
   Snow: Kar yağmak                -It is raining (yağmur yağıyor)       -It is snowing (kar yağıyor) 
 
-What is the weather like in Paris? (Paris’te hava nasıl?) 
-It is cold and rainy. (Soğuk ve yağmurlu) 
 
-What is the weather like in summer? (Yazın hava nasıl?) 
-It is sunny and hot.  (Güneşli ve sıcak) 
Mevsimler: 

Spring:  İlkbahar                                 !! Mevsimlerden önce  “in”  kullanılır. 
Summer:  Yaz                                         -It  is  cool in autumn. (sonbaharda hava serin olur) 
Autumn:  Sonbahar                                 - It is hot in summer. (yazın hava sıcak olur) 
Winter:  Kış 
 
ŞİMDİKİ ZAMANIN SORU KELİMELERİYLE KULLANIMI 
What? =  Ne? 
-What are you eating now? (şunda ne yiyorsun?) 
  I’m eating banana  (muz yiyorum) 
 
-What is she doing today?  ( Obugün ne yapıyor?) 
  She is going bowling.  (bovlinge gidiyor) 
Who?  =  Kim? 
-Who is Alice playing tennis with?  (Alice kim ile tenis oynuyor?) 
   She is playing tennis with Tom. 
 
ART ARDA SORULAN SORULAR: 
Konuşma esnasında konuya olan ilgimizi göstermek için peş peşe birkaç  soru sorabiliriz. 
 
Bob:  Hi Sally. What are you doing tonight?Are you coming to the party? 
        (Merhaba Sally. Bu gece ne yapıyorsun? Partiye geliyor musun?) 
Sally:  Hi Bob.  Yeah,I ‘m coming. What about you? Who are you coming with? 
          (Merhaba Bob. Evet geliyorum. Ya sen? Kiminle geliyorsun?) 
Bob:   I’m coming with my new girlfriend. 
          (Yeni kız arkadaşımla geliyorum) 
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İYİ HABERLERE VERİLEN TEPKİLER KÖTÜ HABERLERE VERİLEN TEPKİLER 

That’s good. (iyi) That’s  bad  (kötü) 

That’s great (harika) That’s too bad  ( çok kötü) 

That’s nice  (Hoş) That’s  terrible   (Berbat) 

That’s interesting   (ilginç)  

That’s cool   ( iyi)  

That’s wonderful  ( Mükemmel)  

 

 !!! Yukarıdaki cümleler konuşma sırasında alnan iyi yada kötü haberlere tepki verirken kullanılrlar 
A:  I am playing on the professionel athlete team this year.  ( bu  yıl profesyonel koşu takımında oynuyorum) 
B: That’s great  ( harika) 
 
A: I’m taking an English class but we have a bad teacher 
    (İngilizce dersi alıyorum fakat kötü bir İngilizce öğretmenimiz var ) 
B: That’s terrible ( Berbat) 
 
EMİR  CÜMLESİ 
Özne kullanılmadan cümle kurulur. Fiil cümenin en başında yer alır.( örn: Suyu ver, kitabı al…) 
Olumlu  emir cümlesi: Fiil en başta kullanılır. 
- Do the laundry.  (çamaşırı  yıka) 
-Study  english  (İngilizce çalış) 
Olumsuz  emir cümlesi: Fiilin başına don’t getirilerek cümle kurulur. 
-Don’t be late  (geç kalma) 
-Don’t study English  (İngilizce çalışma) 
-Don’t do the laundry   (çamaşırı yıkama) 
 

 
 

Go=gitmek  

 
Bowling (bovling) 
Running (koşu) 
Biking (bisiklete 
binme) 

 

                               

!!!Yukarıda tablolarda Play  -  Go  -  Do kelimeleri ile birlikte kullanılan spor dalları verilmiştir. 
 
 
 
 
 

 
 

Play=oynamak 

Football 
Volleyball 
Basketball 
Tennis 
Badminton 
 

 

Do=yapmak 

Karate 
Aerobics (ayrobik) 
Wight training 
(Ağırlık çalışması) 
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UNIT  7  KELİMELER 
Call from Ankara – Ankara’dan aramak                           Work – çalışmak 
Ski – kayak yapmak                                                         Have fun – eğlenmek 
Swim- yüzmek                                                                Stop-durmak 
Call on the cell phone- cep telefonundan aramak            Beach- plaj 
Beautiful- güzel                                                             Season- Mevsim 
Weather- hava                                                              Spend time – zaman geçirmek 
At this time of the year- Yılın bu zamanı                       Relax- dinlenmek 
Wait- beklemek                                                             Best friend- en iyi arkadaş 
Use- kullanmak                                                               Enough- yeterli 
Again- tekrar                                                                 Exam- sınav 
Team- takım                                                                  Win-kazanmak 
Together- birlikte                                                         Scuba diving- dalış 
History-tarih / geçmiş                                                   Exciting- heyecanlı 
Paint-boyamak                                                                Enjoy zevk almak 
Learn- öğrenmek                                                            Visit – ziyaret etmek 
Make new friends- yeni arkadaşlar edinmek                   Find – bulmak 
 
ALIŞTIRMA 
1-  I ____ bowling on Sundays. 
a- play   b-go     c- do     d- visit     e- like 
 
2-What is the weather like outside? 
a-It is on the table        b-It is big and crowded     c-I like hot weather     
     d-It is rainy and cold          e-I go out in the evenings 
 
3-What are you doing these days? 
a- I am taking and english class     b-I watch football matches on the weekends     
c-I am an actress         d-She is playing volleyball        e-They are going biking 
 
4-A: I am studying history 7 hours a day. I have an exam. 
   B:  ____________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru olarak tamamlar? 
a-That’s great  b-That’s good    c-That’s too bad     d-That’s cool   e-That’sinteresting 
5-A: I  have a new car, ıt is car. I like it very much. 
    B:_________ 
a-That’s good      b-Sure     c-That’s too bad      d-I mean      e-That’s terrible 
6-We go to Uludağ ___  winter 
a- on    b- in        c- at      d- for        e- and 
7-Let’s ______  running 
a- go       b- play       c- do             d- have                 e-take 
8-The weather is _______ in spring. 
a- snowy        b- sunny             c- cold                 d- windy           e- cloudy 
9-Günde 3 kez kitap oku! 
a- Read a book three times a day   b- Read the newspaper three times a day 
c- Read the magazine   three times a week         d- Watch the news right now 
 
10-Pembe dizi izleme! 
a- Don’t watch TV               b-Don’t watch soap opera        c-Don’t watch  documentary 
        d-  Don’t watch  talk shows                     e- Don’t go biking 



KAMPÜS AKADEMİ   İngilizce 1  
   

 42 

UNIT  7 
1- I  _______  these days 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- am doing karate 
b- is doing weigh trainig 
c- do 
d- are cleaning the house 
e- take 

 
2- I ________  biking every weekend. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- go 
b- take 
c- play 
d- do 
e- study 

 
3-She __________  volleyball now. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- is playing 
b- is going 
c- is doing 
d- is watching 
e- biking 

 
4-What are you doing this summer? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 
a-I am an engeneer 
b-I like playing badminton 
c-I am going to Antalya 
d-I am studying English now. 
e- I go running every weekend 
 
5-  is / learning / Lincoln / English / these  
      1         2              3           4            5 
days 
Aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki kelimelerin 
doğru sıralanışı verilmiştir? 
a-3-1-2-5-4 
b-3-2-1-4-5 
c-3-1-2-4-5 
d-1-2-5-4-3 
e-3-4-5-2-1 
 
 
 

6- _____ you ______ to Turkey this summer? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- Do / goes 
b- Does / go 
c- Are / going 
d- Are / go 
e- Are / goes 

 
7- We usually _______  aerobics  on Sundays. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- find 
b- study 
c- do 
d- learn 
e- play 

 
8- Tom is spending much time with his friends this 
month. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin 
olumsuz halidir? 

a- Tom doesn’t spending much time  
b- Tom isn’t spending much time with his 

friedns this month 
c- Tom spends much time with his friends 

this month 
d- Tom isn’t spend much time with his friends 

this months 
e- Tom aren’t spending much time with his 

friends this month. 
 
9- A:What is your mother doing tonight? 
    B:  She __________  the new soap opera. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- is reading 
b- is learning 
c- is watching 
d- is going 
e- is playing 

 
10- My parents ________ badminton now. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- is playing 
b- are playing 
c- is doing 
d- are doing 
e- are going 
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11- What is the weather like? 
    _________________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 
a-It is cold and rainy 
b-It is an eraser 
c-It is on the table 
d-It is my brother 
e-I like sunny weather 
 
12- In winter, the weather is ________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- hot 
b- sunny 
c- humid 
d- snowy 
e- shining 

 
13- A: This year,I am studying law at Hacettepe. 
      B:____________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- That’s bad 
b- Sure 
c- I mean 
d- That’s terrible 
e- That’s great 

 
14- A: I am studying Maths 8 hours a day. I have 
an exam. 
   B:  ____________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 
a-That’s great   
b-That’s good     
c-It’s too bad      
d-That’s cool    
e-It’s interesting 
 
15- We often go to America ____  spring. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- in 
b- on 
c- at 
d- with 
e- for 

 
 

16- Tom has an exam but he is spending much time 
on computer. His mother says: 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki duruma uygun 
bir cümledir? 

a- Don’t sleep at nights 
b- Don’t study maths 
c- Study maths for your exam 
d- Do earobics in the mornings 
e- Don’t spend much money  

 
17- Günde 3 kez egzersiz yap. Aşağıdakilerden 
hangisi yukarıdaki cümlenin doğru çevirisidir? 
a- Do exercise three times a day 
b- Do weigh trainig three times a day 
c- You do exercise three times a day 
d- She exercises twice a day 
e- You do exercise twice a week 
 
18- A: Who is Amanda playing soccer with? 
      B:_________________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- We are playing soccer 
b- Paul is playing volleyball with his friend 
c- He plays soccer twice a week 
d- She playing soccer with her friend 
e- She is plays soccer on the weekends 

 
19 A: This year I am going to France and I am 
learning French. 
    B:_________________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- It’s terrible  
b- I mean 
c- That’s good 
d- Sure 
e- That’s too bad 

20- this evening/ coming  /my friends /  
           1                  2                  3                        
to  the party /are 

4             5 
Aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki kelimelerin 
doğru sıralanışı verilmiştir? 
a-3-1-2-4-5- 
b-4-3-1-2-5 
c-3-5-2-4-1 
d-2-1-4-5-3 
e-1-4-2-3-5 
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21- A:___________________  
      B:It is cool and cloudy. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cevabın sorusu 
olabilr? 
a- What is Ankara like? 
b- What is the weather like? 
c- What is time is it? 
d- What is your favourite season? 
e- What is the weather like in summer? 
 
22- A: Are you visiting your grandparents tonight? 
      B:_________________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı  
olabilr? 

a- Yes, I do. 
b- She is visiting her grandparents 

now 
c- I am visiting my friend this sunday 
d- Yes,I am 
e- No,I am 

23- A: Are your parents having breakfast? 
       B:_________________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı  
olabilir? 

a- Yes,they are 
b- Yes,they do 
c- Yes,she is 

d- No,they are 
e- No,they don’t 

 
24- We are going on holiday _________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- always. 
b- sure 
c- this summer 
d-   well 
d- everyday 

 
25- Where _____ your  best friends ______ this 
year? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- Do / going 
b- Are / going 
c- Are / go 
d- Do / go 
e- Is / going 
 
Cevap anahtarı 
1-a  2-a  3-a  4-c  5-c  6-c  7-c  8-b  9-c  10-b  
11-a  12-d  13-e  14-c  15-a  16-c 
17-a  18-d  19-c  20-c 21-b  22-d  23- a  24-c  
25-b 
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TOUCHSTONE 1  
UNIT 8 
Like to   “Sevmek” anlamındadır. Yapmaktan hoşlandığımız şeylerden bahsederken kullanırız. 
Want to  “İstemek” anlamındadır. Yapmayı istediğimiz şeylerden bahsederken kullanırız. 
Have to   “Zorunda olmak”  Yapmak zorunda olduğumuz şeylerden bahsederken kullanırız. 
Need to   “İhtiyacı olmak/gerekmek” Yapmaya ihtiyacımızın olduğu şeylerden bahsederken kullanırız. 

!! Bu kelimelerin arkasından fiilin yalın hali kullanılır.Aşağıdaki kullanıma dikkat ediniz. 
    Özne He/She It               ise           Has to(zorunda olmak) 
    Özne  I/You/We/They     ise           Have to(zorunda olmak) 
 
Olumlu cümle  
 - I like to wear high heels.  (topuklu ayakkabı giymeyi seviyorum) 
- I have to wear uniform at school.  (okulda üniforma giymek zorundayım) 
- She has to wear uniform at school.  (O, okulda üniforma giymek zorunda) 
- I want to wear my new shoes.  (yeni ayakkabılarımı giymek istiyorum) 
- I need to buy a new silk blouse.  (yeni bir ipek bluz almaya ihtiyacım var) 
 
Olumsuz cümle 

!! Olumsuz cümle yaparken özneye göre Don’t  yada  Doesn’t kullanılır 
-I don’t like to wear high heels.  (topuklu ayakkabı giymeyi sevmiyorum) 
-I don’t have to wear uniform at school. (okulda üniforma giymek zorunda değilim) 
-She doesn’t have to wear uniform at school. (Okulda üniforma giymek zorunda değil) 
-I don’t want to  wear my new shoes.  (yeni ayakkanılarımı giymek istemiyorum) 
- I don’ t need to but a new silk blouse.  (yeni bir ipek bluz almaya ihtiyacım yok) 
 
Soru cümlesi 
-Do you like to wear high heels? (topuklu ayakkabı giymeyi seviyor musun?) 
     Yes,I do.                     No, I don’t. 
-Do you have to wear uniform at school? (Okulda Üniforma giymek zorunda mısın?) 
     Yes, I do.                    No,I don’t. 
DİĞER SORU KELİMELERİYLE KULLANIMLARI : 
What 
-What do you like to wear to the cinema? (sinemaya giderken ne giymeyi seviyorsun?) 
   I like to wear pants and sweater.  (Pantolon  ve  kazak giymeyi seviyorum) 
 
Where 
-Where do you want to go for your summer holiday? (yaz tatilin için nereye gitmek istiyorsun?) 
    I  want to g oto Miami.  (Mayami ye gitmek istiyorum) 
 
When 
-When do you have to wear skirt?  (Ne zaman etek giymek zorundasın?) 
    I  have to wear skirt at work.  (İşte etek giymek zorundayım) 
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FİYAT SORMA 
“ How much…….?   =  Ne kadar?  “  kalıbı kullanılır. Cevapta da Euro / Dolar / TL / Pound gibi para birimleri 
kullanılır. 
How much is………….?  /   How  much does………  cost?                 It  ……… 
How much are……....?  /  How much  do…………… cost?                They ……… 
 

!! Cost = Mal olmak anlamındadır.    Yukarıdaki 2 farklı soru kalbı vardır, fakat görevleri aynıdır. İkisi de fiyat 
sorar. Tekil – çoğul uyumuna dikkat edilmelidir. Fiyatları söylemek için 3. ünitedeki rakamlara bakınız. 
 
-How much is this backpant? (bu sırt çantası ne kadar?) 
    It is   $ 10  ( Ten dollars) 
-How much are those socks? (çoraplar ne kadar?) 
    They are  $  2.50 ( Two dolars and fifty cents) 
-How much does the hat cost? ( Şapka ne kadar?) 
     It is $ 8.25   (eight dollars and twenty five cents) 
 
It depends – Değişiyor anlamındadır. Fiyatların kesin olmadığı durumlarda kullanılabilir. 
 
A: How much does the belt cost? ( Kemerin fiyatı ne kadar?) 
B: Well, it depends. They’re about  $ 10 or  $ 15. (şeyy değişiyor. 10 – 15 dolar civarı) 
 
How many…..?  
“ne kadar? / kaç tane?” anlamındadır fakat fiyat sormaz. Miktar- adet sorar. 
A: How many credit cards do you have?(Kaç tane kredi kartın var?) 
B: I have 4 credit cards 
 
RENKLER 
 Cimbom     =    Yellow + Red =) 
 Kara kartal     =      Black  +  White 
 Sarı  kanarya  =       Yellow  +  Blue 
 
Green: yeşil                      Red: kırmızı                Purple:mor 
Yellow: sarı                       Blue: mavi                   Orange: turuncu 
Black: siyah                       Pink : pembe               Brown: kahverengi 
White: beyaz                     Grey: gri 
 
What color…..?  
“ Ne renk?” anlamındadır. Bir şeyin rengini sorarken kullanırız. 
What color is ……………..?           It is………… 
What color  are ………….?           They are…………. 
 
-What color is your scarf?  (atkın ne renk?) 
    It is purple.   
 -What color are those sunglasses?  (Şu güneş gözlükleri ne renk?) 
    They are black. 
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DİĞER SORU KELİMELERİYLE KULLANIMI 
-What colors are popular in this summer?  ( bu yaz hangi renkler moda?) 
   Green     and    orange 
-What colors do you never wear?  (hangi renkleri asla giymezsin?) 
   Pink    and   black 
-What color is your your favourite? 
   White 
Aynı  Fikirdeysek Şaşırdıysak Düşünmek için zamana 

ihtiyacımız varsa 
I know (biliyorum) 
Right (doğru) 
Yeah (evet) 
Uh-huh (hı-hı) 

Oh!  -  Really? 
 ( gerçekten mi?) 

Well  ( ııı- şeyy) 
Um  (  ııı-mmmm) 
Let’s see (bi bakalım) 
Let me think ( bi düşüneyim) 
 

Derya: Can I help you? (yardımcı olabilir miyim?) 
Esra: Uh-huh. I want to buy a bracelet.  (hı-hı bir bilezik almak istiyorum) 
 
Hayrettin: What is your favourite color,Fahrettin?  (Fahrettin favori rengin hangisi?) 
Fahrettin: Let me think.  Blue and white.  (bi düşüneyim. Mavi ve beyaz) 
 
Özgür: How much is this jacket? (bu ceket ne kadar?) 
Polat: It is $ 650  
Özgür:  Oh! That’s a lot. ( Gerçekten mi? Pahalıymış) 
 
Hülya: How much do you have, Merve? (Merve kaç paran var?) 
Merve: Let’s see.. I have about   180 TL (Bi bakayım.  180 lira) 
 
Because “çünkü” anlamındadır. Sebep- neden bildirir. 
Why “”Niçin/neden?” anlamındadır. Sebep- neden sorar. 
 -I like to wear sneakers because they are comfortable. 
(Spor ayakkabnı giymek istiyorum çünkü rahatlar.) 
 -I want to go shopping becouse I need a blouse. 
 (alşıverişe gitmek istiyorum çünkü bluze ihtiyacım var) 
 
UNIT 8 KELİMELER 
On sale- indirimde                        Store- mağaza                           Belt- kemer 
Backpank- sırtçantası                   Briefcase- evrak çantası            purse- cüzdan 
Shoes- ayakkabılar                       Socks – çoraplar                         Bracelet- bilezik 
Ring- yüzük                                   Necklace- kolye                         Earrings- Küpe 
Coat- palto/mont                          Boots-bot                                  Hat- şapka 
Scarf-atkı                                   Gloves-eldivenler                        Only-sadece 
Sunglasses- güneş gözlüğü            Jeans-kot pantolon                    Skirt- etek 
Tie-gravat                                   Sneakers- spor ayakkabı             Shirt- etek 
Jacket-ceket                               Dress-elbise                              Uniform-üniiforma 
T-shirt- tişört                             Blouse- bluz                                Suit-takım elbise 
Sweater-kazak / süveter             High heels-topuklu ayakkabı       Gift- hediye 
I guess- Sanırım                          I’m surprised-Şaşırdım              Think-düşünmek 
Buy-satın almak                          Wear-giymek                               Sell-satmak 
Shop online-internet üzerinden alışveriş yapmak                           Clothes-kıyafetler 
It looks nice- hoş görünüyor                              
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ALIŞTIRMA 
1-How much  are _____ belts? 
a- this     b- those      c- that       d-are          e- a 
2- ______________? 
   It is black 
a-What color is your coat?    b-What color are those shoes?           c-How much is this pencil? 
         d-How much does it cost?                  e-Let me think 
 
3-We don’t have bread at home . We  __________  buy bread. 
 a- want to       b- need to            c- let’s see.          d-has to       e- like to 
 
4- $ 155 
a-  one hundred and fifty dollars              b- one hundred and fifty five dolars 
c- two hundred and fifty five dollars       d-  one hundred and fourty five dollars 
 
5-A: Can I help you ? 
    B: Yeah, how much is that jeans? 
    A:It is about   250  $  
     B: ______ That’s a lot. 
a-Uh-huh     b- Oh!       c- Let me think              d-I am sorry         e- That’s great 
 
6- Do you _________  go to the cinema this weekend? 
a- need to       b- like to        c- has to         d- want to       e- eat to 
 
7-A: How much are those boots? 
    B:_____________ 
a-It is 350 TL    b- They are Brown    c-They are 350 TL  d- They are my boots   e- It is black 
 
8-A:Where do you want to go this winter? 
    B: ______________ 
a-I need to buy a skirt        b- I have to wear a uniform         c-I want to go at 5:00     ü 
    d- She wants to go to Paris            e- I want to g oto Uludağ 
 
9- A: I don’t like this skirt. 
     B: Why? 
     A:  ________  It is very short 
a-well    b- really       c-Yeah       d- I know           e- because 
 
10-What _____  is your suit?    It is black 
a- much      b- do          c-  does        d-color            e- time 
11- How many ________  do you have? 
 a- coffee        b- cars         c- Money           d- tea            e-beer 
12- A: How much are those oranges? 
      B:______________ 
a-They’re blue    b-They are small    c- It is 5 TL a kilo     d-They’re 3TL a kilo   e-It is red 
13-A: My favorite store is BIGBOSS 
     B: ______? 
     A: Because it is very cheap 
a- Sure     b- Because      c- What?        d-where?      E-Why? 
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UNIT  8 
1-  How much is that necklace? 
    Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun 
cevabı olabilir? 
a-It is an eraser 
b-They are $ 80 
c-They are very expensive 
d-I like this necklace 
e-It is $ 80  
 
2-How much are_______ shoes? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 
a-well 
b-those 
c-it 
d-this 
e-that 
 
3-What color are your sneakers? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 
a-They are on the desk 
b-It is black 
c-They are brown 
d-They are my sneakers 
e-It is 30 TL 
 
4-What is your favorite color? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 
a-It is my backpack 
b-It is yellow 
c-It is a gift 
d-It is 25 TL 
e-They are cell phones 
 
5-   $  250 = ? 
Aşağıdakilerden hangisinde rakamın doğru okunuşu 
verilmiştir? 
a-Two hundred and fourty dollars 
b-Two hundred and five dollars 
c-Two hundred and fifty dollars 
d-Three hundred and fifty dollars 
e- twenty five and oh 
 
 
 
 
 

6- What do you want to wear tonight? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 
a-I have to buy some new blouses 
b-I want to wear a suit 
c-I need to buy a pair of shoes 
d-Yes,I do. I wear a shirt and skirt 
e-I don’t like to wear coat. 
 
7-Do you have to wear a skirt at work? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 
a-No,I do. 
b-Yes,she does. 
c-Yes,they do. 
d-Yes,I do 
e-Yes I like to wear jeans 
 
8- A:_______________ 
    B:I like to go shopping on Sundays. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cevabın sorusu? 
a-Where do you like to go shopping? 
b-Who do you like to go shopping with? 
c-When do you like to go shopping 
d-Do you like to buy new clothes? 
e-What do you have to wear? 
 
9- A:What do you need to buy? 
    B:___________________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 
a-I like to buy earrings 
b-I like to wear colorful socks 
c-Yes, I do. 
d-I want to watch soap opera 
e-I need to buy sunglasses 
 
10- A:_____________________ 
      B:No,I don’t want to shop online becouse   It is 
expensive. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cevabın sorusu 
olabilir? 
a-Do you like to go shopping in Paris? 
b-Do you have to use credit card  for online 
shopping? 
c-Do you want to shop online? 
d-What do you want to buy? 
e-Where do you like to go shopping? 
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11-How much does your shirt ______? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 
a- cost 
b- wear 
c-buy 
d-want 
e-like 
 
12- How much is that ________? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 
a-earrings 
b-sunglasses 
c-socks 
d-shoes 
e-coat 
 
13-We don’t have any bread. We________ go to 
the supermarket. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 
a-need to 
b-cost 
c-like to 
d-becouse 
e- take to 
 
14- A:How much  are those socks? 
      B: Well, __________ about 350 TL 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 
a-Thank you 
b-Really? 
c-I am sorry 
d-Let me think 
e-Uh-huh 
 
15- A: Do you have to wear a uniform at school? 
     B:__________ we have to wear a uniform and 
black shoes. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 
a-I know 
b-Really? 
c-I am sorry 
d-Let me think 
e-Uh-huh 
 
 

16- A: Are you wearing those sneakers to the 
cinema? 
     B:___________Let’s go. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 
a-Let me think 
b-Oh! 
c-Yeah. 
d-Really? 
e-Well 
 
17- A: Can I help you ? 
    B: Yeah, how much is that jeans? 
    A:It is about   250  $  
     B: ______ That’s a lot. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 
a- Uh-huh 
b- Right 
c- Oh! 
d- Let’s see 
e- Let me think 
 
18- I like to shop in this store ______ it is cheap. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 
a-sure 
b-about 
c-right 
d-becouse 
e-I know 
 
19- much / those / are / how / earrings? 
        1           2         3        4         5 
Aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki kelimelerin 
doğru sıralanışı verilmiştir? 
a-1-4-3-2-5 
b-4-1-3-2-5 
c-4-1-2-3-5 
d-1-3-2-4-5 
e-2-3-5-4-1 
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20- is / what / that / color / umbrella? 
      1        2         3         4             5 
Aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki kelimelerin 
doğru sıralanışı verilmiştir? 
a-2-3-4-5-1 
b-1-2-3-4-5 
c-5-4-3-2-1 
d-2-4-1-3-5 
e-2-3-4-5-1 
 
21- A: I don’t like this skirt. 
      B: Why? 
      A:_______ It is very short 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 
a-Oh! 
b-Becouse 
c-And 
d-But 
e-I know 
 
22-A: I have to wear my coat. 
      B: __________ 
      A:Becouse the weather is very cold. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 
a-Where? 
b-Why? 
c-When? 
d-How? 
e-What? 
 
 

23-Where do you want to go this summer? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 
a-I have to go to school 
b-I need study english 
c-I want to go Izmır 
d-No, I don’ like 
e-I like to  shop online 
 
24-What kind of shoes do you like to wear? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 

a- I like to wear high heels 
b- I don’t have to wear shoes 
c- I need some outfits 
d- We don’t like to wear new clothes 
e- Yes, I have to buy a new coat. 

 
 
25-Who do you like to go shopping with? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 
a-I like to go shopping at the mall 
b-I want to buy skirt 
c-I like to go shopping on the weekends 
d-I like to go shopping with my best friend 
e- She doesn’t like tos hop online. 
 
 
CEVAP ANAHTARI 
1-e 2-b 3-c 4-b 5-c 6-b 7- d- 8-c 9- e 10-c 11-a  
12-e 13-a 14- d 15- e 16*c 17-c 18- d 19- b 20-d 
21-b 22-b 23-c 24-a 25-d 
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TOUCHSTONE  1 
UNIT  9 
CAN 
“yapabilmek” anlamındadır. Yetenek – yeterlilik – izin – rica – öneri  gibi görevleri vardır. Arkasından fiilin yalın 
hali gelir. Bütün özneler için  CAN  kullanılır. Herhangi bir takı almaz. 
 
Olumlu Cümle:  özne + can + fiil(yalın) 
- I can play the piano. (piano çalabiliyorum) 
- Sandra can swim. ( Sandra yüzebiliyor) 
-They can sing together. (Onlar birlikte şarkı söyleyebiliyor) 
Olumsuz Cümle:  özne + can’t + fiil(yalın) 
-I can’t play the piano. ( piano çalamıyorum) 
-Sandra can’t swim. (Sandra yüzemiyor) 
-They can’t sing together. (Onlar birlikte şarkı söyleyemiyorlar) 
Soru Cümlesi:   can + özne + Fiil(yalın) ? 
-Can you play the piano? (piano çalabiliyor musun?) 
     Yes, I can.               No, I can’t. 
-Can Sandra swim?  (Sandra yüzebiliyor mu?) 
      Yes, she can             No,she can’t. 
-Can they sing together?  (onlar birlite şarkı söyleyebiliyorlar mı?) 
      Yes,they can.            No,they can’t. 
 
DİĞER SORU KELİMELERİYLE KULLANIMI 
What 
-What can you do at the library? (kütüphanede ne yapabilirsin?) 
   I can read a book.  (kitap okuyabilirm) 
-What sports can your father do?  (baban hangi sporları yapabilir?) 
    He can do carate and weigh training. (karete ve ağırlık çalışması yapabilir.) 
Where 
-Where can you go on the weekends?  (hafta sonları ne yapabilirsin?) 
    I can go to the museums.  (müzelere gidebilirm) 
 
ÜLKELER  -  MİLLETLER  -  DİLLER 
 
Ülke                                                      Millet  -  Dil 
Turkey- Türkiye                                                              Türkish- Türk/Türkçe 
England- İngiltere                                                           English- İngiliz/İngilizce 
Russia- Rusya                                                                   Russian- rus/Rusça 
China- çin                                                                         Chinese- çin/Çince 
France- Fransa                                                                French- Fransız/Fransızca 
India- Hindistan                                                              Indian- Hint/Hintçe 
Canada- kanada                                                               Canadian- Kanadalı 
Iraq- ırak                                                                        Iraquie- Iraklı 
Germany- Almanya                                                           German- Alman/almanca 
Brazil- brezilya                                                                Brazilian- brezilyalı 
Spain- ispanya                                                                  Spanish- İspanyol/İspanyolca 
Italy- ;Italya                                                                   Italian- ıtalyan/ıtalyanca 
Mexico- Meksika  Mexican- Meksikalı 
Iran-İran  Iranian- Iranlı 
Greece- Yunanistan  Greek – Yunan/ yunanca 
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Japan- Japonya  Japanese- Japon/Japonyalı 
Poland- Polonya  Polish- Polonyalı 
Ireland- İrlanda Irısh- Irlandalı 
Thailand- Tayland  Thai- Taylandlı 
Korea- Kore  Korean- Koreli, 
The USA- Amerika   American- Amerikalı 
 

!!  Dil ve milliyet isimleri aynıdır. Diğer ülkeler için kitabınızın 178. sayfasına bakınız. 
-Can you make Japanese food? (çin yemekleri yapabiliyor musun?) 
  Yes, I can make sushi. 
-Do you like French music? (Fransız müziği sever misin?) 
   Yes,I do.  I like Celine Dion. 
 
-We speak Turkish in Turkey. (Türkiye’de Türkçe konuşuruz.) 
-Hans speaks German in Germany.  (Hans Almanya’da  Almanca konuşur.) 
-Yuki speaks Chinese in China.  (Yuki  Çin’de   Çince konuşuruz) 
 
Hangi dili konuştuğunu sorma : 
-Which languages do you speak? (hangi dilleri konuşuyorsun?) 
    I speak english and french (inglizce ve Fransızca konuşuyorum) 
-Which languages does your mother speak? (annen hangi dilleri konuşur?) 
     She speak  Turkish. 
-Can you speak spanish? (İspanyolca konusabiliyor musun?)  
     I can speak a little spanish  (biraz İspanyolca konuşabiliyorum) 

!!  Biraz anlamında   a little  kullanılır. Hangi dilleri konuştuğunu sorarken speak=konuşmak    fiili kullanılır. 
Milliyet sorma : 
What is your nationality?  (uyruğun / milliyetin nedir?) 
    I am Turkish.  (türküm) 
What is your father’s nationality?  (babanının uyruğu nedir?) 
     He is an English  (ingilizdir) 

!!  Uyruk sorarken nationality=uyruk kelimesi kullanılır ve cevapta    am – is – are  kullanılır. 
 
LİKE 
Üç anlamı vardır. 
1) sevmek / hoşuna gitmek: 
-I like Thailand food.  (Tayland yemeklerini seviyorum) 
2) benzemek: 
-This hotel is like a palace. (bu otel bir saraya benziyor) 

!! Like benzemek anlamında   am-is-are    ile birlikte kullanılır. 
3) gibi: 
-I can play a lot of instruments like piano,guitar,bouziki. 
(Piano gitar buzuki gibi pek çok enstrüman çalabiliyorum) 

!! Örneklendirme yaparken kullanılır. 
 
 
A kind of :  “Bir çeşit” anlamındadır. 
-Milkshake is a kind of drink. (milkshake bir çeşit içecektir) 
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-High heels is a kind of shoes.  (topuklular bir çeşit ayakkabıdır.) 

!! ne çeşit bir şeyden bahsettiğimzi söylerken kullanırız. 
 
Kind of like: “Gibi bir şey” anlamındadır. 
-Milkshake is kind of like milk. (milkshake süt gibi bir şeydir) 
-Crep is kind of like pancake  ( krep pankek gibi bir şeydir) 

!! Neye benzediğini, ne gibi bir şey olduğunu söylerken kullanırız. 
 
Called:  “adlı”  anlamındadır. 
-It is called Kebap. (Ona kebap denir) 
-Piano, guitar, bouzouki  are called instruments.  ( Piyano, gitar, buzukiye enstrüman denir) 
 
UNIT  9  KELİMELER 
Island- ada                                                Outfit- kıyafet 
River- nehir Traditional- geleneksel 
Sunset-gün batımı  Instrument- enstruman-çalgı 
Mosquito- sivrisinek  Tower- kule 
Bread- ekmek   Statue- heykel 
Spicy food- baharatlı yiyecek   Bridge- köprü 
Pancake – tavada yapılan hamurişleri   Ferry-feribot 
Candy- şeker  Castle- kale 
Art- sanat  Pyramids- piramitler 
Sprinkles- pasta süsleme şekerlemesi  Take a walk- yürüyüşe çıkmak 
Travel abroad- yurt dışına çıkmak   Visit- ziyaret etmek 
Good view of a city- Şehir manzarası                               Take a Picture- fotoğraf çekmek 
See a show- Şov izlemek                                                  Palace- saray 
Take a ferry- feribota binmek                                        Go up a tower- kuleye çıkmak 
Take a bus tour- Otobüs turuna katılmak                        Continent- kıta 
Spend a day at the beach- plajda bir gün geçirmek 
Walk around a neighborhood- Civarda yürümek 
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ALIŞTIMA 
1- Can your parents make Turkish food? 
a-No,they don’t       b- Yes,he can        c-No,she can’t        d- Yes,they can       e- They can’t make 
 
2- Melisa and I can speak ________ Italian. 
a- some    b- no     c- a little       d- a couple of      e- a lot of 
 
3-What can you do in Antalya? 
a- I can visit Anıtkabir      b- I can g oto the beach          c- She can take a ferry. 
             d- they can take a Picture                e- He can spend a day at the beach 
 
4-What kind of sports can she do? 
a-She can play chess     b- We can go up a tower      c- she can play tennis and badminton 
                d-she can speak spanish                  e- yes, she can 
 
5-Which languages do you speak? 
a-I speak english    b- She speak french    c- yes,ı can    d-I can take a photo   e- I can make cake 
6-  Badminton is a kind of ______ 
a-ssport    b-food    c-photo     d-castle      e-drink 
 
7-Tom lives in The USA. He is __________ 
a- Turkish       b-spanish        c- american          d-russıan        e-african 
8-What are high heels? 
a- they are a kind of dress        b- they are a kind of shoes     c- ıt is a kind of drink 
             d- they are a kind of  candy         e- they are a kind of chocolate 
9-Kimono  is _____________  traditional   dress. 
a-a couple of       b-  a kind of            c- a lot of         d- some          e- some kind 
 
10-What is your nationality? 
a- She is French    b-they are turkish    c- I am Turkish   d- I am ın the class    e- I am a student 
11-A: What is this? 
     B: It is a kind of drink 
     A: It is _________  soda 
a- called    b- the     c- a lot of      d- some     e- no 
12- Can you make Jepanese food? 
a-No,She can’t.       b- yes,I m    c- Yes, I can. I can make sushi    d- I can cook Kebap 
 
13-What is bozuouk? 
a-It is Brown    b-It is kind of like guitar   c- They are called instrument.  d-Yes,it is. 
14- What kinds of restaurants do you like to go? 
a-I like French and chinese     b- they like french    c-I like pancake with chocolate 
                     d- I have to buy some potatoes       e-No, I don’t 
15-______________ 
    She is Indian. 
a-What is your nationality?     b-Which language do you speak?        c-Where do you like to go? 
                d-What is your mother’s nationality?                e-Can she speak Indian? 
16- Which continents meet in Turkey? 
a- Antartica-America    b-Africa-Asia    c- Europe-Asia   d-America- europe   e- Antartica-Asia 
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UNIT  9 
1- Can you make Turkish food? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 

a- Yes,she can 
b- No,they can’t 
c- Yes,Ican 
d- I can make French food 
e- No,I can 

2-Can your parents go up a tower? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 
a- Yes, they do. 
b- No, they don’t 
c- Yes, I can 
d- No, she can’t, 
e- No they can’t 
 
3-What can you do on vacation? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 

a- She can read magazines 
b- I can go  to the beach 
c- Yes, I can 
d- No,I can’t do anything 
e- I  like to do karate 

 
4-Where can you go to eat sushi? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 

a- I can eat sushi 
b- I can go  to the musuem 
c- I can go  to the japanese restaurant 
d- Yes,I can 
e- You can eat  meat 

 
5-What  sports  can your sisters  do? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 

a- She can play tennis 
b- They can play tennis and  volleyball 
c- No,they can’t play tennis 
d- They can make turkish food 
e- I can play basketball 

 
 
 
 
 
 

6- My son can speak english and spanish 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin 
olumsuzudur? 

a- My son doesn’t speak english and french 
b- My son don’t speak english and french 
c- He speak english and french 
d- My son can’t speak english and french 
e- My son isn’t speak french 

 
7-Tortilla yapabiliyorum. 
Aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki cümlenin 
doğru sıralanışı verilmiştir? 

a- I can make kebap 
b- I can eat tortilla 
c- They can make tortilla 
d- I can make tortilla 
e- I can’t make tortilla 

 
8- Which languages can you speak? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 
a-I can speak english and  german 
 b- She speak french   
 c- Yes,I can     
d-I can take a photo    
e- I can make cake 
 
9-Which language do you speak in Italy? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 

a- Yes, I can 
b- I can make French food 
c- I speak Italian 
d- She can take a photo 
e- I can speak Tukish 

 
10- What is your nationality? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 

a- I’m at the library 
b- She is Turkish 
c- They are English 
d- I am Spanish 
e- I speak French 
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11- A: Can you speak Spanish? 
      B:  No,I can’t but I can speak ______English. 
    Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- some 
b- a lot of 
c- a couple of  
d- a little 
e- sure 

 
12- What are your parents’ nationality ? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 

a- She is Italian 
b- He is French 
c- I am Turkish 
d- They are Turkish 
e- They speak Spanish 

 
13- My friend live in Spain but he can’t speak 
_______ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- Spanish  
b- English 
c- French 
d- Turkish 
e- Russian 

 
14- Yoma is from _____ and she speaks  Chinese. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- Indıa 
b- Turkey 
c- France 
d- Mexica 
e- China 

 
15-A: ______________ 
     B: She is Polish 
Aşağpıdakilerden hangisi yukarıdaki cevabın sorusu 
olabilir? 

a- Which language can she speak? 
b- What do you like to do? 
c- What is your mother’s nationality? 
d- What is your father’s nationality? 
e- What is your nationality? 

 
 
 

16- A: ______________ 
      B:I speak Japanese and Chinese 
Aşağpıdakilerden hangisi yukarıdaki cevabın sorusu 
olabilir? 

a- What is your nationality? 
b- Which languages do you speak? 
c- Which language does she speak? 
d- Which language does Paul speak? 
e- Can you speak German? 

 
17-When can I see the sunset? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 

a- You can see it  at about 5:00 or 5:30 
b- She can see the show on this channel 
c- They can go  to the USA 
d- I can come on Monday 
e- You can make a pancake 

 
18- Kimono is a traditional costume in ________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- Poland 
b- America 
c- Turkey 
d- Iran 
e- Japanese 

 
19- You can see the Pyramids ın________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- Ireland 
b- Germany 
c- Japan 
d- Korea 
e- Egypt 

 
20- Which continents meet in Turkey? 
Aşağpıdakilerden hangisi sorunun cevabı olabilir? 
a- Antartica-America     
b-Africa-Asia     
c- Europe-Asia   
d-America- europe    
e- Antartica-Asia 
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21- Apple is _______ fruit. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- a kind of 
b- a lot of 
c- a couple of 
d- well 
e- speak 

 
22-Tortilla is __________  crep. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- Kind of like 
b- Called 
c- Pancake 
d- Mexican 
e- Food 

 
23-Sneakers are ___________  shoes. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- High heels 
b- Sweater  
c- A kind of 
d- Some 
e- A lot of 

 
24- I like this food. It is _______Kebap. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- called 
b- a little 
c- kind 
d- some 
e- no 

 
25-Gözleme is a kind of ________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- drink 
b- candy 
c- sushi 
d- kebap 
e- bread 

 
 
 
 
 

 
26- What can you see at the top of Nemrut? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 

a- Sunset 
b- Continent 
c- Island 
d- Tower 
e- Ferry 

27- You can see the ___________ in Paris. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- Eiffel Tower 
b- Asia cantinent 
c- Sunset 
d- Topkapı palace 
e- Pyramids 

28- You can visit the _________ in İstanbul. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- Liberty statue 
b- Louvre Museum 
c- Topkapı Palace 
d- Mount Ağrı 
e- Eiffel Tower 

29-There are no people and no cities in this cold 
region. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tanıma 
uymaktadır? 

a- America 
b- Russia  
c- Antartica 
d- Africa 
e- Germany  

30- Roma and Milano are cities in this European 
country. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tanıma 
uymaktadır? 

a- Italy 
b- England 
c- Australia 
d- Grese 
e- Japan 
 
CEVAP ANAHTARI 
1- c  2-e  3-b  4-c  5-b  6-d  7-d  8-a 9-c   10-d 
11-d  12-d 13-a   14-e  15-c  16-b  17-a  18-e  
19-e  20-c  21-a 22- a  23-c 24-a  25-e  26-a  
27-a  28-c   29-c  30-a 
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TOUCHSTONE   1 
UNIT  10 
 GEÇMİŞ ZAMAN (SIMPLE PAST) 
Geçmişte olmuş bitmiş olaylardan bahsederken kullanılır. ( örn: yaptım, okudum, çalıştım…) Geçmiş zaman 
anlamı verebilmek için fiiller düzenli ise    “-ed” takısı alırlar. Düzensiz ise herhangi bir kurala  uymadan faklı 
bir kelimeye dönüşebilir. 
DÜZENLİ                                        DÜZENSİZ 
F1                      F2                         F1                         F2 
Visit(ziyaret etmek)        Visited Go(gitmek)                           Went 
Work(çalışmak)              Worked Come(gelmek)                       Came 
Live(yaşamak)                 Lived Buy(satın almak) Bought 
Move(taşınmak)             Moved Sell(satmak) Sold 
Watch(izlemek)             Watched See(görmek)                         Saw 
Chat(sohbet etmek)       Chatted Have(sahip olmak)                 Had 
Play(oynamak/çalmak)     Played Take(almak) Took 
Study(çalışmak)             Studied  Get(almak) Got 
Try(denemek)                Tried  Read(okumak) Read 
Rent(kiralamak)              Rented  Think(düşünmek) Thought 
Call(aramak)                  Called  Do(yapmak) Did 
Clean (temizlemek)        Cleaned  Meet(buluşmak)                    Met 
Invite(davet etmek)      Invited   Make(yapmak) Made 
Like(sevmek )                Liked  Write(yazmak)                      Wrote 
Enjoy(eğlenmek)           Enjoyed   Speak(konuşmak)                  Spoke 
Listen(dinlemek)          Listened                                     Win (kazanmak)                    Won 
Stay(kalmak)               Stayed Eat(yemek) Ate 
Check(Kontrol etmek)   Checked Drink(içmek)         Drank 
 Drive(araba sürmek)            Drove 
 Forget(unutmak)                  Forgot 
Olumlu Cümle:  özne + Fiil2 + Tümleç 
-I cooked Brazilian food. (brezilya yemekleri pişirdim) 
-I went to the museum.(müzeye gittim) 
-I met Ali at work (Ali ile işte karşılaştım) 
-They invited Tom to the party. (Tom’u partiye davet ettiler) 
Olumsuz Cümle:  özne + didn’t Fiil1 + Tümleç 
- I didn’t cook Brazilian food. (brezilya yemekleri pişirnmedim) 
-I didn’t go to the museum (müzeye gitmedim) 
-They didn’t inivte Tom to the party? 

!! Cümlede   “did   yada   didn’t”  varsa    fiilin birinci hali,yani F1 kullanılır. 
Soru Cümlesi:   Did + özne + Fiil1? 
-Did you cook Brazilian food?  (brazilya yemekleri mi pğişirdin?) 
   Yes, I did.                No,I didn’t 
-Did they invite Tom to the party? 
     Yes,they  did.          No,they didn’t. 

!!Olumsuz ve soru cümlelerinde fiilin birinci  ( F1 )   halinin kullanıldığına dikkat ediniz. F2 sadece olumlu 
cümlede kullanılır. 
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ZAMAN ZARFLARI: 
Yesterday: dün 
Last week / year / Sunday….. : Geçen hafta/yıl/Pazar….. 
Ago:  Önce 
 
-I saw a new movie yesterday            (dün yeni bir film gördüm) 
-She came to İstanbul last week     (geçen hafta İstanbul’a geldi) 
-We moved to Kızılay 2 years ago    (2 yıl önce Kızılay’a  taşındık) 
 
OLAYLARI SIRALARKEN KULLANILAN KELİMELER 
Before: Önce 
- She checked her mails before she went to the work (işe gitmeden önece maillerni kontrol etti) 
After:  Sonra 
-I did my homework after I came home  (Eve gelmeden önce ödevimi yaptım) 
When:  -dığında / o anda / o sırada 
-When I went to Turkey I ate kebap  ( Türkiye’ye gittiğimde kebap yedim) 
Then:   Daha sonra 
-I won the lottery. Then I bought a car.  (Piyangoyu kazandım. Daha sonra bir araba aldım) 
 
YOU  DİD? 
“Öyle mi?”  anlamındadır. Karşımızdaki kişiyi dinlediğimizi, ilgimizi göstermek için kullanırız. 
 
A: I had a terrible cold at work last Monday. (geçen pazartesi işte çok kötü soğuk aldım) 
B: You did?  Did you go  to the doctor? (doktora gittin mi?) 
A: No, but I took medicine.  (hayır fakat ilaç aldım) 
Good luck! 
Happy birthday! 
Congratulations! 
Good for you! 
You poor thing! 

 Bol şans! 
 Doğum günün kutlu olsun! 
 Tebrikler! 
 Aferin! 
 Yazık/Zavallı şey! 
 

A:I had 6 exams yesterday.  ( Dün 6 tane sınavım vardı) 
B:You poor thing.  (yazıııık) 
 
A:I won the game. (oyunu kazandım) 
B:Congratulations!  (tebrikler) 
 
A:Last Sunday I helped my grandmother. (geçen Pazar büyükanneme yardım ettim) 
B:Good for you!  (aferin) 
 
UNIT 10 KELİMELER 
Play chess- satranç oynamak                        Buy-Satın almak 
Get together- bir araya gelmek Relaxing- Rahatıcı 
Interesting- ilginç Exciting- heyecan verici 
Someone- birisi Get home- eve varmak 
Phone call-telefon çağrısı Get there- oraya varmak 
Trip- gezi Math calss- matematik dersi 
Appointment- başvuru /randevu Get up- uyanmak / kalkmak 
Terrible-korkunç 
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F1                                                                   F2 
Bring-  getirmek       Brought 
Choose-  seçmek Chose 
Cost-  mal olmak Cost 
Drink-  içmek  Drank 
Feel-  hissetmek  Felt 
Find-  bulmak found 
Give-  vermek  Gave 
Get  up-  uyanmak/kalkmak  got  up 
Know-  bilmek  knew 
Leave-  ayrılmak left 
Pay-  ödemek  paid 
Put-  koymak   put 
Put  on-  kilo almak   put  on 
Run-  koşmak     ran 
Say-  söylemek   said 
Sing-  şarkı söylemek   sang 
Sit-  oturmak   sat 
Meet- buluşmak   met 
Mean-  …. Anlamına gelmek   meant 
Send-  göndermek   sent 
Spend- harcamak   spent 
Swim-  yüzmek   swam 
Tell-  söylemek   told 
Take-  almak   took 
Wake  up-  uyanmak   woke  up 
Wear-  giymek   wore 
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UNIT  10 
1- Liz _______ the party yesterday. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- Go  to 
b- Will go  to 
c- Went to 
d- Going to 
e- Can go to 

2-She _________ the report paper all the day. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- liked 
b- watched 
c- invited 
d- stayed 
e- wrote 

3-We_________ a  new car last year. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- got up 
b- drank 
c- bought 
d- visited 
e- chatted 

3-Did he read a lot of books? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 

a- He read the magazines. 
b- She read lots of books. 
c- Yes,I did. I read all the newpapers. 
d- No,he didn’t. He read the newspaper. 
e- Yes, he didn’t. 

4- Did you come to the English class _____? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- today 
b- tomorrow 
c- last Sunday 
d- every day 
e- now 

5- A: _____ you  pay the bill? 
     B:Yes, I did. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- When 
b- What 
c- How 
d- Did 
e- Do 

6- A:Did  your parents ______  the new film? 
    B: Yes, they did. They liked it so much. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- drank 
b- sold 
c- had 
d- ate 
e- watched 

7- I cleaned the house last weekend. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin 
olumsuz halidir? 

a- I didn’t clean the house last weekend 
b- I don’t clean the house last week 
c- I am not clean the house last weekend 
d- I didn’ t cleaned the house last weekend. 
e- Did you clean the house last weekend? 

8- Did you watch _______? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu 
tamamlar? 

a- his new song 
b- the football 
c- basketball 
d- the film 
e- the piano 

9-We didn’t __________ yesterday. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu 
tamamlar? 

a- do the homework 
b- went to school 
c- did the homework 
d- listened to the teacher 
e- studied 

10- What did you do last weekend? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 

a- Yes, I did. 
b- No,she didn’t 
c- I cleaned the house. 
d- I like football 
e- He brought flowers. 

11-A:  _____ did you come with? 
   B: I came with my cousins. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- When 
b- How 
c- Where 
d- What 
e- Who 
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12- A: ________ did she go shopping? 
    B: She went to  the Grand Bazaar. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- How 
b- What 
c- Where 
d- When 
e- Who 

 
13- A:When did you visit your grandparents? 
      B:____________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- today 
b- tomorrow 
c- 2 days ago 
d- this week 
e- everyday 

 
14- I spent much time on computer. 
 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin 
olunmsuz halidir? 

a- I don’t spend much time on computer 
b- I didn’t spent much time on TV 
c- I didn’t spend much time on computer 
d- I didn’t spent much time on computer 
e- I am not spend much time on computer 

15- I woke up ______  I washed my face. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- but 
b- really 
c- so 
d- always 
e- then 

16- ________  went to Paris I saw the Eiffel 
Tower. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- Often 
b- Everyday 
c- When 
d- But 
e- And 

 
 
 

17- Sally checked her e- mails _______ she went 
to the work. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- before 
b- so 
c- what 
d- who 
e- why 

 
 
18-A:Yesterday, I made a cake with chocolate for  
my parents.  
     B:_________ Did they like it? 
     A: Yes, they liked my cake very much. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- Happy birthday 
b- Did you? 
c- Good luck 
d- I think 
e- No 

 
19- A: I want a big party becouse tomorrow is my 
birthday. 
      B: ______________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- Good for you 
b- Congratulations! 
c- Happy birthday 
d- You poor thing 
e- That’s bad 

 
20-A: Oh my God! I won the lottery. 
     B: ______________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- Congratulations! 
b- You poor thing! 
c- That’s terrible 
d- I know 
e- But 
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21- A: Today I have a very important exam. 
      B:_____________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı 
doğru olarak tamamlar? 

a- Good luck! 
b- Good for you 
c- Good night 
d- Yeah 
e- See you 

 
22- A: Yesterday I went to Uludağ and I had a 
terrible cold. I feel bad. 
     B: ______________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı 
doğru olarak tamamlar? 

a- That’s great 

b- You poor thing! 
c- Well 
d- I mean 
e- Good luck! 

 
 
23- A: I passed the english exam. I got A. 
       B: _____________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı 
doğru olarak tamamlar? 

a- That’s too bad. 
b- I don’t like it 
c- Sure 
d- So 
e- Good for you! 
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TOUCHSTONE 1  
UNIT 11 
BE (AM-IS-ARE)  FİİLİNİN SIMPLE PAST (GEÇMİŞ ZAMAN) HALİ NASIL KULLANILIR? 
 
I 
He 
She 
It 

 
WAS 

You 
We 
They 

 
WERE 

 
Not: Was / Were  →   Am- ıs- are ‘ın geçmiş  halidir. Görevleri aynıdır fakat geçmişte kalmış durumlardan 
bahsederken kullanılırlar. Bunu anlayabilmek için yesterday-last..-ago yada verilen eski tarihler (in 1980 – in 
2004..) birer ip ucu olacaktır. 
Olumlu cümle:  Cümledeki öge sıralanışı aşağıdaki gibidir. 
Özne  +  was/were  + Nesne 
-I was anurse (hemşireydim) 
-She wa sonly 9 years old(sadece 9 yaşındaydı) 
-We were scared.  (korkmuştuk) 
 
Olumsuz cümle: Olumlu cümledeki sıralam değişmes sadece was/were   den sonra  NOT kullanılır. Cümledeki öge 
sıralanışı aşağıdaki gibidir: 
Özne  + wasn’t / weren’t  +  Nesne 
-He wasn’t happy(mutlu değildi) 
-I wasn’t very young in 1975(1975’te çok genç değildim) 
-the calss wasn’t hard (ders zor değildi) 
 
SORU  1 
A: Were you at school? 
B:______________ 
Aşağıdakilerden ahngisi yukaırdkai sorununcevaı olabilir? 

a- yes, I were 
b- no she wasn’t 
c- yes I was 
d- we are happy 
e- No I am not 

CEVAP ( c) 
İlk kural Sorunun en başında  was/ were kullanılmışsa cevabın  YES-No ila başlaması gerekmektedir. İkincisi ise 
özne uyumuna dikkat edilmesidir.soruda you öznesi olduğundan cevapta  I  olmalıdır. Soru geçmiş zamanlı(simple 
past) kurulduğu için cevapta özneye göre  was/were tercih edilmelidir.Özne I olduğundan was doğru cevaptır.  
 
Soru Cümlesi: Was /Were en başta kullanılır ve cevba mutlaka YES-No ila başlanır. Özne uyunma dikkat 
edilmelidir. 
-Were you strict? (disiplinli miydin) 
   Yes, I was                   -No, I wasn’t  
 
-Was Mary smart? (mary zeki miydi?) 
   Yes, she was                -No she wasn’t 
 
Not: Soruda were you….?   Varsa cevapta   I was … olur. 
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SORU  3 
A: _______________ 
B: I was at work 
Aşağdakilerden hangisi yukarıdaki cevaın sorusu olabilir? 

a- When were you born? 
b- Where were you? 
c- What was the time? 
d- Were you here? 
e- Did you come to the party? 

 
CEVAP ( B) 
Cevaba yes-no ile değil sadece özne ila başlanmış dolayısyla   d   ve   e   seçenekleri elenir.  
I was at work =  İşteydim   cevabı yer bildirdiği için  sorusunun where ile başlaması gerekmektedir. Dolaysıyla B.  
 
GEÇMİŞ ZAMANIN   DİĞER SORU KELİMELERİYLE KULLANIMI: 
What: “Ne?” 
-what was the time? (saat kaçtı) 
  It was 9 p.m. 
-What did you say? (ne söyledin?) 
 I said  everything. (herşeyi söyledim) 
 
Where: “nerede?”  yer sorar. cevabında yerden bahsedilmesi gerekir. Özne uyumuna dikkat. 
-where was Paul?(Paul neredydi) 
he was at home(evdeydi) 
 
where did you stay?(nerede kaldın) 
I stayed at a hotel (bir otelde kaldım) 
 
When: “ne zaman?” zaman  sorar. cevabında zaman bahsedilmesi gerekir. Özne uyumuna dikkat.  
-when did you come back? (ne zaman döndün?) 
 I came back yesterday (dün döndüm) 
 
-when did you get up?(ne zaman kalktın?) 
 I got up at  8:00 a.m. (sabah 8:00de kalktım) 
 
How: “nasıl?” anlamına gelir. Özne uyumuna dikkat. 
-how was the english class?(inglzce dersi nasıldı) 
It was easy (kolaydı) 
 
-how was the teacher?(öğretmen nasıldı) 
 she was strict(disiplinliydi) 
 
How long ..? “ne kadar süredir? /ne zamandır?” anlamına gelir. Zaman-süre sorar cevapta da aynı uyum 
yaptırımalıdır. 
-how long were you here? (nekadar süredir buradaydın? 
A year(1 yıldır) 
 
How long was she on vacation(O, ne zamandır tatildeydi?) 
 3 weeks(3 haftadır.) 
 
Who: “kim?”  kişi sorar.İnsanlar için kullanılan bir soru kelimesidr. 
-Who was there? (kim oaradydı?) 
Paul and Tom   
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-Who did you go with?(kim ile gittin?) 
A lot of friends (pek çok arkadaşla) 
 
 
SORU  4 
A: When were you born? 
B:__________________- 
Aşağıdakilerdne ahngisid yukardakı sorunun cevabıdır? 

a- I was happy 
b- I was on vacation 
c- She was born in 1970 
d- I was born in 1987 
e- I got home at 5:00 

CEVAP ( D) 
 
When were you born? = ne zaman doğdun?   
When  soru kelimesinin zaman sorduğunu ve cevaptada zaman belirten sözcük aranması gerektiğini hatrılatırsak a 
ve b şıkalrı elenir.Soru da were you..  olduğu için cevpta  I was.. olması gerektiği için c sçeneği elenir. E şıkkında I 
got home at 5:00 =  eve saat 5:00te vardım. Deniliyor fakat soruda doğum tarihi soruluyor dolayısıyla tek doğru 
secenek  D.  Soruda born  varsa cevapta da kullanılır ve özne uyumu yaplır. 
 
SORU   5 
A: How was you vacation?  
B:It was fun. __________I forgot to tell you about my new botfriend . he is very handsome. His name is Caner. 
Aşağıdakilerden ahngisi yukarıdaki boşluğa getirilebilecek uygun bir ifadedir? 

a- happy birtday 
b- you poor thing 
c- I am sorry 
d- Sure 
e- Anyway 

CEVAP (E ) 
 
A: How was you vacation?  (TATİLİN NASILDI) 
B:It was fun(eğlenceliydi). __________I forgot to tell you about my new botfriend . he is very handsome. His name 
is Caner. 
(sana yeni erkek arkadaşmdan bahsetmeyi unuttm. Çok yakışıklı. Adı Caner) 
İlk konuşmada tatilden bahsediliyor daha sonra konu erkek arkadaşa geçiyor. Böyle durumlarda yani konu 
değişikliği yapılıyor yada konu kapatılıyorsa Anyway=neyse   uygun bir ifadedir.Buradaki  
görevi konuyu değiştirmek. 
 
ANYWAY (NEYSE) 
Bazen konuşma sırasında konuyu değiştirmek için, bazen de konuyu kapatmak /bitirmek için kullanılır. 
A: Let’s go  to the beach this weekend. (bu haftasonu hadi plaja gidelim) 
B: That’s gerat. Anyway,it is getting late. Call me later. See you. 
(bu harika. Neyse geç oluyor.beni daha sonra ara. Görüşürüz) 
Not: yukarıdaki örnekte Anyway  konuyu kapatma göreviyle  kullanılmıştır. 
 
SORU   6 
We ________  bowling every Saturday. 
Aşağıdakilernden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru olarak tamamlar? 

a- went 
b- got 
c- get 
d- go 
e- made    CEVAP (D) 
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every Saturday = HER CUMARTESİ.  İfadesi geçmişten değil,günümzden bahsetmektedir  dolayısyla a  -  b  -  e  
şıkları elenir çünkü fiilin ikinci haliyle kullanılmşlardır ve geçmişten bahsederler.  Boşluktan sonra 
bowling=bovling   kelimesi ile birlikte  go= gitmek   kullanılır.  
 
GO-GET-PLAY   
İngilizcde hobilerden yada akitivtelerden bahsederken genellikle  GO-GET-PLAY  fiilleri terch edilir. Kullanımlar 
aşağıdadır: 
 
 
 
 
GO  
 

Skiing (kayağa gitmek) 
Swimming(yüzmeye gitmek) 
Biking(bisiklet binmeye gitmek) 
Hiking(gezintiye çıkmak) 
Snorkelling (dalışa gitmek) 
Camping(kampa gitmek) 
On holday(tatile gitmek) 
On vacation (tatile gitmek) 
On a road trip ( kısda yolculuğa çıkmak) 

Not: Yukarıda GO ile birlikte kuualnılan kelimeler verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
GET  

Married(evlenmek) 
Gift(hediye almak) 
Lost(kaybolmak) 
Sick(hastalanmak) 
Scared(korkmak) 
Up(uyanmak) 
A bad sunburn(güneşten kötü yanmak) 
A view  of (izlenimi almak) 
An outograpg (imza almak) 
 

Not: Yukaırdaki GET ile birlikte kullanılan kelimeler veilrmiştir. 
 
 
 
 
GO / GET 

Home (eve varmak-eve gitmek) 
To bed (yatağa gitmek) 
Along with (anlaşmak) 
Movie (filme gitmek) 
To see a concert / a movie (konser /film izlemek) 
 
 

 
Not: Yukarıdaki hem GO ile hem de GET ile birlikte kullanılan kelimeler verilmiştir. 
 
-Yesterday, I got home at 10:00 p.m. (dün eve saat 10:00da gittim) 
-I went hiking last week (geçen hafta gezintiye çıktım) 
-there was a party last Saturday and I got a gift (geçen cumartesi party vardı ve bir hediye aldım) 
- Sally said, “We are going on a road trip this weekend”(Sally “ bu hafta sonu kısa bir yolculuğa çıkıyoruz” dedi.) 
Not: Say=söylemek  fiilinin ikinci hali  said.  Bu fiilden sonra virgül kullanılır. Söylenilen şey tırnak işareti 
içinde büyük harfle başlanarak iletilir. 
-The boss said, “ Where were you?”  
(Patron, “Neredeydin?”dedi.) 
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ÖĞRENİLECEK KELİMELER 
 
Quiet- sessiz 
Awful- berbat/korkunç 
Noisy- gürültütlü 
Relaxed-rahat 
Nervous-stresli/sinirli 
Old- yaşlı/eski 
Nice- hoş 
Embrassing- utandırıcı 
Mistake-hata 
Be (am-is-are / was were) Scared- korkmak 
Pleaed- memenun 
Friendly-dostca 
Hard-zor 
Live- yaşamak 
Sad-üzgün 
Lazy-tembel 
Classmate-sınıf arkadaşı 
İntelligent-zeki 
Wonderful-harika 
Cook-pişirmek 
Meeting-toplantı 
Health-sağluk 
Change-değiştirmek 
Get a driver licence- sürücü belgesi almak 
Hardworking-çalışkan 
Young- genç 
Exactly- tam olarak 
Honeymoon-balayı 
Be (am-is-are / was were)Hungry-acıkmak 
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UNIT  11 
1- I ______ born in 1980. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- were 
b- am 
c- is 
d- are 
e- was 

2- They _____ teachers  15 years ago. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- are 
b- is 
c- were 
d- was 
e- am 

3- Were you quiet at school? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 

a- I was at school. 
b- Yes, I was 
c- No,you weren’t 
d- He wasn’t quiet 
e- Yes, I did 

4-A:_________________ 
    B:Yes, it was. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cevabın sorusu 
olabilir? 

a- Were you scared? 
b- Was he busy? 
c- Was the english class hard? 
d- Were they noisy? 
e- Was she nervous? 

5-Where did you go  last Saturday? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 

a- I was 17. 
b- I went swimming 
c- I go  to the cinema 
d- They went hiking last Saturday 
e- I went to the cinema 2 days ago 

6-How was your mother? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 

a- She was 45. 
b- She made a cake 
c- Yes, she was 
d- I was busy 
e- She was good. 

7- A:__________________ 
    B: A couple of friends. 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cevabın sorusu 
olabilir? 

a- When did you go? 
b- Where did you go? 
c- Were you happy? 
d- Who did you go with? 
e- How was the class 

8- A: ____________________ 
     B: 2 years ago. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cevabın sorusu 
olabilir? 

a- When did you come to İstanbul? 
b- Where did you eat? 
c- Who did you come with? 
d- How did she do her homework? 
e- Was she born in 1970? 

9-What was the weather like? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 

a- It is sunny and hot 
b- It was boring 
c- It was busy 
d- Yes,it was 
e- It was rainy and cold. 

10-When were you born? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 

a- I was born in 1960. 
b- She was born in 1990 
c- Yes,I was 
d- No, she isn’t 
e- I was there at 7:00  

11-How long were you here? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 

a- A couple of friends 
b- To Paris 
c- A year 
d- It was fun 
e- In Spain 
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12- A: Was your teacher nice to you? 
      B: ___________. He was very friendly. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- He was strict 
b- She was busy 
c- Yes, he is. 
d- No,he wasn’t 
e- Yes,he was. 

13- A:______________________ 
      B: I saw the Eiffel Tower. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cevabın sorusu 
olabilir? 

a- Were you in France? 
b- Was she busy? 
c- What did you see in France? 
d- What did she do? 
e- When did you go to the Eiffel tower? 

14- A: How was your holiday? Was it fun? 
      B: No,ıt wasn’t. It was _______ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- Strict 
b- Quiet 
c- Nice 
d- Happy 
e- Boring  

15- The birthday party was very quiet. 
Aşağıdakilerden hangisi altı çizili kelimenin zıt 
anlamlısıdır? 

a- busy 
b- smart 
c- fun 
d- nice 
e- noisy 

16- My father had a lot of work to do last 
weekend. He was ________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- Fun 
b- Exhausted 
c- Strict 
d- Awful 
e- Busy 

 
 
 
 
 

17- I got very good marks in math so I feel 
__________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- Tired 
b- Nervous 
c- Excited 
d- Awful 
e- Happy 

18- I have 4 exams tomorrow. So I am _________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- Friendly 
b- Good 
c- Early 
d- Nervous 
e- Pleased 

19- A:  Jack’s  birthday party was great. I had a 
lot of fun. 
     B: That’s nice. _________ Was Mary there? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- Really? 
b- Anyway. 
c- Congratulations! 
d- Sure. 
e- Thank you. 

20- A: Let’s play football this Sunday. 
       B: It is a great idea. ___________ It is 
getting late. I have to go now. Call me 
tomorrow,see you. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- I am sorry 
b- Thank you 
c- That’s terrible 
d- Anyway 
e- Right  

21- How often do you _______ hiking? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- Go 
b- Get 
c- Visit 
d- Take 
e- Play 
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22- I think there is nobody I don’t _______ along 
with. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- feel 
b- write 
c- do 
d- get 
e- have 

23- Tom and Lucy ______ married last year. Then 
they went to Antalya for honeymoon. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- go 
b- get 
c- marry 
d- got 
e- come 

 
 
 
 

24- On the weekends I _____up late. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- drink 
b- listen 
c- go 
d- give 
e- get 

25- Yesterday I saw a spider so I _______ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- get married 
b- get sick 
c- go on a road trip 
d- got scared 
e- got a gift 

 
CEVAP ANAHTARI: 
1-e  2-c  3-b  4-c  5-b  6-e  7-d  8-a  9-e   
10-a  11-c  12-e  13-c  14-e  15-e  16-e  17-e  
18-d  19- b  20-d   21-a  22-d  23-d   24-e   25-d 
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TOUCHSTONE  1 
UNIT  12 
HOW MUCH..?  HOW MANY…? 
“Ne kadar? / Kaç tane ? “ anlamlarına gelmektedirler. İsimlerle birlikte kullanırlar ve kullanıldıkları ismin 
sayılabilen yada sayılmayan özelliğine göre tercih edilirler. 
 
SAYILABİLEN İSİMLER: 
Miktar olarak bir,iki,üç… diye sayabildiğimiz isimlerdir. Tekil olarak kullanılıyorsa a/an=bir,  çoğul olarak 
kullanılıyorsa çoğul takısı   -s  ile birlikte kullanılır.( -s çoğul takısı için 2. üniteyi tekrar ediniz) 
-I have a carrot for luch everyday. (hergün öğle yemeği için bir havuç yiyorum) 
Not: have = sahip olmak fili yiyeceklerle kullanılıyorsa yemek yemek  anlamında olduğunu unutmayınız. 
-My sister deosn’t eat eggs. (kız kardeşim yumurta yemez) 
Not: bir şeyi sevdiğinizi yada yediğinizi söyleüyorsanız, eğer bahsedeceğinz isim sayılabiliyorsa çoğul taksıı  -
s  ile birilikte kullanınız. 
 
HOW  MANY…? 
“kaç tane?” anlamındadır. Adet/miktrar sormak için kullanılır.Sayılabilen isimlerle kullanılır. Miktarı sorulan isme 
çoğultakısı –s eklenir. 
- How many apples do you have? (kaç tane elman war?) 
      I have 6 apples( 6 elmam var) 
 
-How many eggs does she eat a day?(O, günde kaç tane yumurta yer?) 
       She eats one egg (bie yumurta  yer) 
 
SORU  1 
A: How ________  tea do you drink for breakfast? 
B: I drink a lot oof tea. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşlupu doğru olark tamamlar? 

a- many 
b- much 
c- some 
d- a lot of 
e- any 

CEVAP (B) 
Boşluktan sonra kullanılan   tea=çay   kelimesi sayılamaz. Daha önceki ünitelerde de söyledğimiz gibi sıvılar 
sayılamaz. Dolaysıyla  a / an   yada  çoğul takısı  -s  ile kullanılamazlar. Hiçbir takı alamdan tek başlarına 
kullanılırlar. Yalnız miktarlarını belirtmek için  “biraz, çok,hiç…” anlamında bazı sözcüklerle kullanılabilirler. 
İlerleyen sorularda işleyeceğiz. How ile birlikte miktar sormak için ya  many yada much kullanılır. Miktarı sorulan 
isim sayılabiliyorsa many, sayılamıyorsa much tercih edilmedlir. 
 
SAYILAMAYAN İSİMLER: 
Miktar olarak sayamadığımz isimlerdir. Örnek: sıvılar.  Bu isimlerle birlikte  a/an  yada çoğul takısı  -s   
kullanılmaz. Hiçbir takı alamdan tek başlarına yazılırlar.  
-I don’t drink coffee for breakfast(kahvaltıda kahve içmem) 
-I eat cheese (peynir yerim) 
 
How  much…? (ne kadar?) 
Sayılamayan isimlerle kullanılır dolayısyla birlikte kullanıldığı isimler tekil olur,çünkü sayılamayan isimler hiçbir 
takı almadan kullanılır demiştik. a/an   ya da  çoğul takısı –s  ile kullanılmaz. 
-How much tea do you drink a day? (bir günde ne kadar kahve içersin?) 
   I drink a lot of tes (çok çay içerim) 
 
-How much fruit does Tom eat ?  (Tom ne kadar meyve yer?) 
  He doesn’t eat a lot of fruit (çok meyve yemez) 
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Honey-bal 
Meat-et 
Chicken-tavuk eti 
Fish-balık eti 
Cheese-peynir 
Rice-pirinç 
Sugar-şeker 
Salt-tuz 
Fruit-meyve 

Food-yiyecek 
Oil-sıvıyağ 
Ice-cream-dondurma 
Butter-tereyağ 
Salmon-somon 
Beef*biftek 
Bread-ekmek 
Money-para 
Chocolate-çikolata 
 

Milk-süt 
Creal-mısır gevreği 
Seafood-deniz mamülleri 
French fries- patates cipsi 
Pasta-makarna 
Juice—meyve suyu 
Tea-çay 
 

 
Not: Yukarıdaki tabloda  sayılamayan isimlere örnek verilmiştir. Fruit=meyve kelimesi  sayılamaz fakat 
meyve çeşitleri sayılabilir. Vegetable = Sebze kelimesi hem tekil hem de çoğul kullanılabilir, bu durum sebze 
çeşitleri içinde geçerlidir. 
  
SORU   2 
I don’t eat _________   oranges. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru olarak tamamlar? 

a- any 
b- some 
c- much 
d- how much 
e- how many 

CEVAP  (A) 
Cümle olumsuzdur şıklarda miktar belitmek için olumsuz cümlelerde kullanılan a  ve   c  şıklarında verilmiştir. 
Orange=portakal  kelimesi sayılabilen olduğu için much elenir. doğru cevap  any=hiç 
 
MİKTAR BELİRTMEK İÇİN KULLANILAN İFADELER 
Any:  
“hiç” anlamındadır. Hem sayılabilen hemde sayılamayn isimlerle kullanılır. Olumlu cümlelerde kullanılmaz. 
Olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır. Sayılablen isimle kullanılıyorsa çoğul takısı  -s  
unutulmamalıdır.Sayılamayn isimlerle kullanılıyorsa  -s  takısı olmaz. 
- My father doesn’t eat any honey(benim babam hiç bal yemez) 
- Do you eat any vegetables? (hiç sebze yer misin?) 

 
Some: 
“BİRAZ/BİRKAÇ” anlamındadır. Olumlu cümlelerde yada rice sorularında kullanılır. 
- I want some  apples (birkaç elma istiyorum) 
- I can eat some fish(b,iraz balık yiyeblirm) 

Not: Hem sayılabilen isimlerle hemde sayılamayn isimlerle kullanılır. Sayılablen isimle kullanılıyorsa çoğul takısı  
-s  unutulmamalıdır.Sayılamayn isimlerle kullanılıyorsa  -s  takısı olmaz. 
Not 2:  Rica soruları  aşağıdaki yapılarla başlar. 
Can you…please? 
Could you…please? 
Will you….please? 
Would you…,please? 
 
- Would you give some carrots? (bana birkaç havuç verir misin?) 

 
Many: 
“çok”  anlamındadır. Sayılabilen isimlerle kullanılır. çoğul takısı   -s  ile birlikte kullanılır. soru ve olumsuz 
cümlelerde yer alır. 
- How many bananas do you eat? (kaç tane muz yersin?) 

I eat  3  bananas  (3 muz yerim) 
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- We don’t eat  many eggs (çok sebze yemeyiz) 

 
Much: 
“çok” anlamındaıdr. Sayılamayn isimlerle kullanılır  dolayısyla isimler hiçbir takı almadan yalın kullanılmalıdırlar.  
Soru ve olumsuz cümlelerde yer alır. 
 -How much milk did you bought?(ne kadar süt satın aldın?) 
   I bought some milk 8biraz süt satın aldım) 
 
-I don’t eat much  meat. (çok et yemem) 
-We don’t drink much  tea ( çok çay içmeyiz) 
 
A lot of: 
“çok” anlamındaıdr. Her türlü cümlede yer alır(sor-olumlu-olumsuz) hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle 
kullanılabilir. 
 
- Do you drink a lot of wine? (çok şarap içer misin?) 

No,I don’t 
- I eat a lot of vegetables(çok sebze yerim) 
- She doesn’t  eat a lot of fish(çok balıök yemez) 

Not: Sayılabilen isimlerle kullanılıyorsa ismin çoğul taksı –s  aldığına dikkat ediniz. Sayılamayn isimlerle  -s     
a/an olmaz. 
 
SORU  3 
Would you like to have _______  beef? 
Aşağıdakilerden ahngisi yukarıdaki boşluğu doğru olarak tamamlar? 

a- any 
b- much 
c- many 
d- some 
e- a lot of 

CEVAP (D) 
Would you like to have _______  beef?    ______  Biftek ister misin? 
Önceki sorularda söyledğimiz gibi rica sorularında miktar belirtmek için some kullanılır. bu soruda bu kurala ikram 
soru-cümlelrini de ekleyebilirz. 
Would you like ……? 
“ister misiniz?”  anlamındaıdr.  İkram sorusunun kalıbıdır. SOME  ile birlişkte kullanılır.Cevabında olumlu yanıt 
veriliyorsa  YES,PLEASE= evet lütfen,  olumsuz yanıt veriliyorsa  NO, THANK YOU = hayır teşekkürler ifadeleri 
kullanılır. 
-Would you like some coffee? (biraz çay ister misizn?) 
   Yes,please(evet lütfen)                     -No,thank you (hayır teşekkürler) 
 
What   ile   would you like….? Kullanımı 
-What would you like? (ne istersiniz?) 
   I’d   like some steak ( biraz pirzola istiyorum) 
 
-What would you like to eat? ( Ne içmek istersiniz?) 
    I ‘ d  like to eat some apples  (bir kaç elma yemek istiyorum) 
 
Not: I would  = I’d   şeklinde de  yazılabilir. 
 
 
 
 
 



KAMPÜS AKADEMİ   İngilizce 1  
   

 76 

SORU  4 
Tha baby want to eat ________- 
Aşağıdakilerden hangiis yukarıdaki boşluğu doğru olarak tamamalr? 

a- something 
b- anything 
c- how much 
d- any 
e- how many 

CEVAP (A) 
B  ve  C   şıkarında  any kullanılmış ve any  nin olumsuz yada soru cümlelerinde kullanıldığının söylemiştik. 
Yukardaki cümle olumlu olduğu için yanlş şıklardır.  C   ve  E  şıkları miktar sormak için cümlerin en basışnda 
kullanır sonra değil. dolayısyla tek doğru cevap  something=bir şeyler 
 
 
Something: 
“bir şeyler” anlamındaıdr. Olumlu cümlelerde,rica ve ikram sorularında kullanılır. 
- I want to drink something(bir şeyler içmek istioyrum) 
- Would you like to eat something?(bir şeyler yemek ister misinz?) 

 
Anything: 
“hiçbirşey” anlamındaıdr. Olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır. 
- I don’t want to eat anything. (hiçbirşey yemek istemiyorum) 
- Do you want to eat anything?(bir şeyler yemek ister misin?) 

 
SORU  5 
We don’t want to drink soda ___________ 
Aşağıdakilerden hangiis yukarıdaki boşluğu doğru olarak tamamalr? 

a- or something 
b- or anything 
c- something 
d- anyhting 
e- how much 

CEVAP (A) 
Olumsuz bir cümle verilmiş dolayısıyla  a  c   ve  şıkları elenir çünkü onların olumlu cümlelerde  kullanıldığnı 
söylemiştik. E  şıkkını soru sorarken ve cümlenin sonunda kullandğımızı da söylemiştik. D şıkkındaki  anything= 
bir şeyler kullanıcaksa öncesinde herhangi bir şeyden bahsedilmez. Dolayısyla yanlış cevaptır.  Or anything= onun 
gibi  bir şey doğru cevaptır. Or ile birlikte kullanabilmemeiz için öncesnde bir isimden bahsedilsinki benzetme 
yapılsın  “onun gibi bir şeyler” anlamı verilsin. 
 
Or something: 
“onun gibi bir şeyler” anlamındaıdr. Olumlu cümlelerde,rica ve ikram sorularında kullanılır. 
- I would like to eat salad or something(salata yada onun gibi bir şeyler yemek istiyorum) 
- -Would you like to drink wine or something?(şarap yada onun gibi bir şeyler içmek ister misin?=) 
- Sandra wants to have a  sandwich or something (sandra bir sandwich yada onun gibi bir şeyler yemek istiyor) 

 
 
Or anything: 
“onun gibi  bir şeyler” anlamındaıdr. Olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır. 
- I don’t want chocolate or anything (çikolata yada onun gibi bir şeyler istemiyorum) 
- Do you want to eat banana  or anything?(muz yada onun gibi bir şeyler yemek  ister misin) 
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SORU  6 
Are you thisrty _____? 
Aşağıdakilerden ahgnisi yukarıdaki boşluğu doğru olarak tamamlar? 

a- or 
b- well 
c- I mean 
d- See you 
e- Yeah 

CEVAP (A) 
Are you thisrty________?  = Susadın mı___? 
Cevabına YES-NO  ile başlanılan soruların sonundaki boşluğa”yoksa/ya da”  anlamında  OR  yerleştirilir. 
 
OR : 
“YOKSA/YADA” anlamındadır. Konuşmalarda karşı tarafa seçenek sunar. What/where/who/when/which/how ile 
başlayan sorularla kullanılmaz. Cevabına YES-NO ile başlanılan sorularla birlikte kullanılır. 
 
-Do you want to  eat something  or ..? (bir şeyler yemek ister misin yoksaaaa?) 
   No, thanks  (hayıor teşekkürler) 
 
-Are you hungry or…? (aç mısın yoksaaa?) 
   Yes, I am 
 
ÖĞRENİLECEK KELİMELR 
Invite- davet etmek 
I guess- sanırım 
Picky eater- yemek seçen 
Can- kutu 
Onion-soğan 
Garlic-srımsak 
Lettuce-marul 
Pepper- biber- 
Green bean- yeşil fasülye 
Lamb-kuzu eti 
Melon-kavun 
Pineapple-ananas 
Mangoe- mango 
Shrimp-karides 
Strwaberry-çilek 
I am thirsty-susadum 
Vegetable- sebze 
Between meals- öğünle arası 
Oeanut-fıstık 
Delicious-lezzetli 
Tasteless-tatsız 
Excellent-mükemmel 
Freezer- dondurucu 
Cherry-kiraz 
Snack-atıştırmalık 
Recommend- tavsiye etmek 
Popcorn- patlamış mısır 
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UNIT  12 
1- How many bananas do you eat a day? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 
 a- I eat four oranges 
 b- She eats two bananas 
 c- They don’t like bananas 
 d- I don’t eat banana 
 e- I eat 2 bananas a day. 
2- How______ carrots do you have? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- much 
b- some 
c- any 
d- many 
e- a lot of 

3-How many______ of soda  are there in the 
fridge? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- orange 
b- strawberry 
c- cans 
d- egg 
e- apple 

4-How much coffee do you drink for breakfast? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 

a- I drink a lot of tea 
b- I don’t drink milk 
c- I drink a lot of coffee 
d- She doesn’t drink coffee 
e- He eats butter and honey 

5-How much  _______ do you eat a day? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- cheese 
b- vegetables 
c- peanuts 
d- onions 
e- cookies 

 
 
 
 
 
 
 
 

6- How ______ fish do you have a week? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- many 
b- some 
c- any 
d- a lot of 
e- much 

7- We don’t  have _____ bread in the box. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- some 
b- many 
c- any 
d- an 
e- the 

8- Would you like to have ______ sugar for your 
tea? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- any 
b- to 
c- much 
d- many 
e- some 

9- Can I get ______ milk in my coffee? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- some 
b- many 
c- much 
d- the 
e- a lot of 

10- Do you have _____ snacks? I’ m starving. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- any 
b- some 
c- the 
d- an 
e- for 

11- A: Do you eat any fruit? 
     B: Yes, I have _________ bananas and 
strawberries 

a- any 
b- much 
c- a lot of 
d- how many 
e- how many 
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12- Paul doesn’t eat ______  meat. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- many 
b- some 
c- much 
d- a 
e- the 

13- _________ times a day do you eat snacks? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- How much 
b- Some 
c- Any 
d- How many 
e- What 

14- _________ seafood do you eat? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- When 
b- What 
c- How much 
d- How many 
e- How 

15- A: Would you like to eat some pasta? 
      B:________________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 

a- Yes, please. I am hungry. 
b- I am thirsty 
c- She eats a lot of peanuts 
d- They drink a lot of coffee 
e- I  have some vegetables. 

16- A:________________? 
      B: No,thank you. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdki cevabın sorusu 
olabilir? 

a- What would you like to do? 
b- What do you eat? 
c- Would you like to have some cake? 
d- How much fruit do you eat a day? 
e- How many books do you have 

 
 
 
 
 
 
 
 

17- A: What would you like ? 
      B:________________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sorunun cevabı 
olabilir? 

a- No,thank you. 
b- Yes,please. 
c- I would like to have some orange juice. 
d- She would like to eat chicken. 
e- I don’t drink milk. 

18-A:________________ 
     B: I’ d like to get some soda 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdki cevabın sorusu 
olabilir? 

a- How many mangoes are there in the 
fridge? 

b- How much oil do you want for your salad? 
c- Do you drink soda? 
d- Where would you like to eat? 
e- What would you like? 

19- A: Are you hungry? Would you like to eat big 
meal? 
     B: No, I am not hungry. I don’t want to eat big 
meal __________ 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- something 
b- or anything 
c- or something  
d- some 
e- more 

20- I am thirsty. I can get juice ______ like that. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- any 
b- anthing 
c- or something 
d- or anything 
e- many 

21-Would you like to eat yoghurt and banana 
__________? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- or something 
b- any 
c- anything 
d- or anything 
e- how many 
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22- The weather is so cold. I’d like to have 
________ hot 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- anything 
b- or anything 
c- or something 
d- something 
e- any 

23- I am hungry I don’t want ________ to drink. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- something 
b- or something 
c- some 
d- anything 
e- many 

24- Would you like _________ to eat? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- anything 
b- something 
c- or anything 
d- any 
e- or something 

25- Do you have any melon ____? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- to 
b- for 
c- with 
d- on 
e- or 

26- What would you like to do_____? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- -- 
b- or 
c- of 
d- for 
e- at 

27-Are you a picky eater ____? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- or 
b- to 
c- some 
d- well 
e- on 

28- My father eats _________ about  almost 
everyday. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- beefs 
b- honeys 
c- fishes 
d- somons 
e- chicken 

29- I drink _______ for dinner every day. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- potato 
b- strawberry 
c- milks 
d- teas 
e- coffee 

30- I bought some _______ last week. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğu doğru 
olarak tamamlar? 

a- lambs 
b- shrimps 
c- sugars 
d- apples 
e- salts 

 
CEVAP ANAHTARI: 
1- e  2-d  3-c  4-c  5-a  6-e  7-c   8-e  9- a   10-a  
1-c  12-c  13-d  14-c  15-a  16-c   17-c   18-e  19-b  
20-c   21-a   22-d  23-d   24- b   25- e  26-a   27-a   
28-e  29-e   30-d 
 

 
 
 
 


