
1

a) Ya sen? b) Evet isterim. c) Bu cumartesi yürüyüşe gidelim mi? d) Tüh. Yazık.

2

a) Senin en sevdiğin gün ne? b) Korkarım yapamam. c) Saat 12 de evde olmak zorundayım. d) Anlıyorum

3

a) pek değil b) söyle bana c) buna dayanamam/ tahammülüm yok d) Bu akşam meşgul müsün?

4

a) Dürüst olmak gerekirse. b) Gençler ne yapmayı severler? c) Gerçekten mi? d) Moda hakkında ne düşünüyorsun?

5

a) ben de yapamam b) Dikiş nakışı severmisin? c) Kesinlikle orada olacağım. d) Kulağa harika geliyor.

6

a) Gelip gelmeyeceğini en kısa zamanda bileyim. b) Gerçekten mi? c) Kulağa hoş geliyor. d) Ben de.

7

a) aptal hissediyorum b) Orada görüşürüz. c) Bize katılmak ister misin? d) Vaov ! Müthiş bir şey

8

a) incinirim b) Nasılsın? c) Uygun, güzel. d) Umarım gelebilirsin.

9

a) Umarım gelebilirsin. b) Dikiş nakışı severmisin? c) Bu akşam meşgul müsün? d) Ne tür?

10

a) Bana yardım eder misin? b) Teşekkürler. c) Ben de. d) Dürüst olmak gerekirse.

11

a) Umarım orada seni görürüm. b) Orada görüşürüz. c) Ne tür? d) Gelmek ister misin?

12

Let me know as soon as possible whether you come.

I feel foolish

Cool.

What type of/what kind of?

Can you back me up?

I hope to see you there.

Actually

Shame.

I’m afraid, I can’t. 

Are you busy this evening?

What do teenagers like doing?

It sounds awesome.

NAME & SURNAME:___________________________________________________________________________

CLASS: ________________________________ NUMBER:____________________________________________

12

a) Bu hafta sonu ne yapıyorsun? b) Biraz daha kek ister misin? c) Şükürler olsun d) Aslında,

13

a) ben de yaparım b) Sen büyüdükçe… c) buna dayanamam/ tahammülüm yok d) Ne sıklıkla akşam yemeği pişirirsin?

14

a) Nasılsın? b) Her neyse c) Çok fazla bir şey yok. d) Herhangi bir şey getireyim mi?

15

a) Pijama partisine ne dersin? b) Oldukça kendinden eminsin! c) Bu cumartesi yürüyüşe gidelim mi? d) İyi şanslar.

16

a) Nasıl hissediyorsun? b) Üzgünüm, fakat gelemem. c) Her neyse d) gurur duymak

17

a) söyle bana b) Bu seni daha mutlu yapacak. c) Spor ayakkabılarını getirebilir misin? d) Sadece eğlenir ve dinlenirim

18

a) Akşamları ne yaparsın? b) Doğum günü partime gelmek ister misin? c) İyi şanslar. d) Hayır, teşekkürler. Ben tokum.

19

a) Moda hakkında ne düşünüyorsun? b) aptal hissediyorum c) Ne sıklıkla akşam yemeği pişirirsin? d) Neden beraber gelmiyorsunuz?

20

a) Kesinlikle orada olacağım. b) Aslında, c) ancak / oysa d) ben de yaparım

21

a) aptal hissediyorum b) Nasıl hissediyorsun? c) Şok geçirip bayılırım. d) Vaov ! Müthiş bir şey

22

a) Nasıl hissediyorsun? b) Aslında, c) Bu kadar ukala olma. d) çok dikkat etmek

23

a) …. Hakkında ne düşünüyorsun? b) Beni davet ettiğin için teşekkürler. c) Doğum günü partime gelmek ister misin? d) Nasılsın?

24

a) Gerçekten mi? b) Arkadaşlarla dolaşmak c) Uygun, güzel. d) Çok fazla bir şey yok.

25

a) Teşekkürler. b) Tabii ki c) Umarım gelebilirsin. d) Oldukça kendinden eminsin!

Walking around with friends

Sure

What do you do in the evenings?

Why don’t you come along?

I’ll be there for sure.

How do you feel?

Don't be such a snob

What do you think about…...?

tell me

Actually

I can't stand it.

Should I bring anything?

Shall we go for a walk this Saturday?

Anyway
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26

a) Anlıyorum b) Bu cumartesi yürüyüşe gidelim mi? c) Orada görüşürüz. d) Spor ayakkabılarını getirebilir misin?

27

a) Aslında, b) Sen büyüdükçe… c) Hangisini tercih edersin? d) Şok geçirip bayılırım.

28

a) Neden beraber gelmiyorsun? b) Doğum günü partime gelmek ister misin?c) Biraz daha kek ister misin? d) Kulağa eğlenceli geliyor.

29

a) Takılmak/Vakit geçirmek b) Her neyse c) çok dikkat etmek d) Kulağa eğlenceli geliyor.

30

a) Şükürler olsun b) Belki başka zamana. c) Teşekkürler. d) Orada görüşürüz.

31

a) Umarım sende aynısını yaparsın b) Uygun, güzel. c) Teşekkürler. d) Ya sen?

32

a) Çok fazla bir şey yok. b) Farklı olmayı seviyorum c) Moda hakkında ne düşünüyorsun? d) Takılmak/Vakit geçirmek

33

a) Tabii ki b) Senin en sevdiğin gün ne? c) Sadece eğlenir ve dinlenirim d) Şok geçirip bayılırım.

34

a) gurur duymak b) Sana nasıl yardım edebilirim? c) Gelmeden önce yemek yiyeyim mi? d) Kendimden eminim

35

a) Farklı olmayı seviyorum b) Ne Sıklıkla….? c) Tüh. Yazık. d) Arkadaşlarla dolaşmak

36

a) tercih ederim b) Kesinlikle orada olacağım. c) Arkadaşlarla dolaşmak d) Pijama partisine ne dersin?

37

I just have fun and relax. 

I feel Confident. 

How often….?

I’ll definitely be there.

What is your favourite day?

Can you bring your trainers?

Which one do you prefer?

Would you like to come my birthday party?

That sounds fun.

Thank goodness

Thanks.

Oh, nothing much.

MARK:8-

37

a) Takılmak/Vakit geçirmek b) Üzgünüm, fakat pazar günü meşgulüm. c) Umarım orada seni görürüm. d) Senin en sevdiğin gün ne?

38

a) Orada görüşürüz. b) Bu akşam meşgul müsün? c) ben de yaparım d) Bize katılmak ister misin?

39

a) Ya sen? b) Kendimden eminim c) Farklı olmayı seviyorum d) Kulağa eğlenceli geliyor.

40

a) Gelmeden önce yemek yiyeyim mi? b) Pek çok açıdan c) Anlıyorum d) Korkarım yapamam.

41

a) Sen büyüdükçe… b) Pijama partisine ne dersin? c) Dikiş nakışı severmisin? d) tercih ederim

42

a) Söz veriyorum. b) Üzgünüm, fakat gelemem. c) Pijama partisine ne dersin? d) Sana nasıl yardım edebilirim?

43

a) Ya sen? b) Neden olmasın? c) Şükürler olsun d) Ya  sen?

44

a) ben de yapamam b) Akşamları ne yaparsın? c) elimden gelenin en iyisini yapmayı severim d) Sana nasıl yardım edebilirim?

45

a) İyi şanslar. b) Ne sıklıkla akşam yemeği pişirirsin? c) Moda hakkında ne düşünüyorsun? d) Bu cumartesi yürüyüşe gidelim mi?

46

a) Kulağa hoş geliyor. b) Korkarım yapamam. c) Biraz daha kek ister misin? d) Kulağa harika geliyor.

47

a) elimden gelenin en iyisini yapmayı severim b) Ya sen? c) Neden olmasın? d) Nasıl hissediyorsun?

48

a) söyle bana b) Farklı olmayı seviyorum c) İyi, teşekkürler. d) çok dikkat etmek

49

a) Çok fazla bir şey yok. b) Gelip gelmeyeceğini en kısa zamanda bileyim.c) Moda hakkında ne düşünüyorsun? d) incinirim

50

a) Neden beraber gelmiyorsun? b) Gerçekten mi? Neden olmaz? c) Akşamları ne yaparsın? d) Doğum günü partime gelmek ister misin?

by TOLGA TOYGAR

Really? Why not?

I like to be different.

I see

As you grow up…

How about a slumber party?

How about you?/What about you?

How can I help you?

How often do you cook dinner?

Sounds good

I like to do my best

pay much attention

What do you think about fashion?

What is your favourite day?

See you there.
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