
1

a) Üzgünüm, fakat gelemem. b) Gelip gelmeyeceğini en kısa zamanda bileyim. c) Beni davet ettiğin için teşekkürler. d) Üzgünüm, fakat pazar günü meşgulüm.

2

a) Biraz daha kek ister misin? b) Orada görüşürüz. c) Söz veriyorum. d) Kesinlikle orada olacağım.

3

a) İyi şanslar. b) Gerçekten mi? Neden olmaz? c) Evet isterim. d) İyi, teşekkürler.

4

a) Sana nasıl yardım edebilirim? b) Orada görüşürüz. c) Gelmek ister misin? d) Neden beraber gelmiyorsun?

5

a) Tüh. Yazık. b) Teşekkürler. c) Hayır, teşekkürler. Ben tokum. d) Kesinlikle orada olacağım.

6

a) Her neyse b) Üzgünüm, fakat pazar günü meşgulüm. c) Doğum günü partime gelmek ister misin?d) Sana nasıl yardım edebilirim?

7

a) Uygun mudur? Tamam mıdır? b) Sen büyüdükçe0 c) Gelmek ister misin? d) Bize katılmak ister misin?

8

a) Kulağa harika geliyor. b) Gelmeden önce yemek yiyeyim mi? c) Aslında, d) Spor ayakkabılarını getirebilir misin?

9

a) Söz veriyorum. b) Evet isterim. c) Bu hafta sonu ne yapıyorsun? d) Her neyse

10

a) Tüh. Yazık. b) Korkarım yapamam. c) Bu cumartesi yürüyüşe gidelim mi? d) Kesinlikle orada olacağım.

11

How can I help you?

Is that OK?

Can you bring your trainers?

Anyway

Shall we go for a walk this Saturday?

I hope to see you there.

Let me know as soon as possible whether you come.

I promise+

Yes, I’d love to.

Why don’t you come along?

No, thanks. I’m full.
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a) Umarım orada seni görürüm. b) Uygun mudur? Tamam mıdır? c) Gelmeden önce yemek yiyeyim mi? d) Bu cumartesi yürüyüşe gidelim mi?

12

a) Kesinlikle orada olacağım. b) Korkarım yapamam. c) Bu hafta sonu ne yapıyorsun? d) Gerçekten mi?

13

a) Gelmek ister misin? b) Korkarım yapamam. c) Bu cumartesi yürüyüşe gidelim mi? d) Teşekkürler.

14

a) İyi şanslar. b) Neden beraber gelmiyorsun? c) Umarım gelebilirsin. d) Gelmeden önce yemek yiyeyim mi?

15

a) Sana nasıl yardım edebilirim? b) Kulağa harika geliyor. c) Hayır, teşekkürler. Ben tokum. d) Bana yardım eder misin?

16

a) Umarım gelebilirsin. b) Teşekkürler. c) Bana yardım eder misin? d) Kulağa harika geliyor.

17

a) Hayır, teşekkürler. Ben tokum. b) İyi, teşekkürler. c) Bize katılmak ister misin? d) Bu akşam meşgul müsün?

18

a) Gerçekten mi? Neden olmaz? b) Kesinlikle orada olacağım. c) Söz veriyorum. d) Biraz daha kek ister misin?

19

a) Umarım gelebilirsin. b) Teşekkürler. c) Spor ayakkabılarını getirebilir misin? d) Kulağa harika geliyor.

20

a) Aslında, b) Kesinlikle orada olacağım. c) Gelmek ister misin? d) Pijama partisine ne dersin?

21

a) Uygun mudur? Tamam mıdır? b) İyi şanslar. c) Beni davet ettiğin için teşekkürler. d) Pijama partisine ne dersin?

22

a) Herhangi bir şey getireyim mi? b) Tüh. Yazık. c) Nasılsın? d) Gelmek ister misin?

23

a) Sana nasıl yardım edebilirim? b) Kulağa hoş geliyor. c) Kesinlikle orada olacağım. d) Nasılsın?

24

a) Gerçekten mi? Neden olmaz? b) Gelmeden önce yemek yiyeyim mi? c) İyi şanslar. d) Umarım orada seni görürüm.

25

Really? Why not?

Shame.

Would you like some more cake?

Thanks.

How about a slumber party?

Thanks for inviting me.

How are you?

I’ll definitely be there.

Are you busy this evening?

What are you doing this weekend?

I’m afraid, I can’t. 

I hope you can come.

That sounds fantastic.

It sounds awesome.
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26

a) Aslında, b) Üzgünüm, fakat pazar günü meşgulüm. c) Saat 12 de evde olmak zorundayım. d) Biraz daha kek ister misin?

27

a) Beni davet ettiğin için teşekkürler. b) Bana yardım eder misin? c) Bu akşam meşgul müsün? d) Kulağa harika geliyor.

28

a) Aslında, b) Teşekkürler. c) Doğum günü partime gelmek ister misin? d) Evet isterim.

29

a) Biraz daha kek ister misin? b) Teşekkürler. c) Umarım orada seni görürüm. d) Kulağa hoş geliyor.

30

a) Belki başka zamana. b) Gerçekten mi? c) Neden beraber gelmiyorsunuz? d) Umarım orada seni görürüm.

31

a) Tüh. Yazık. b) Spor ayakkabılarını getirebilir misin? c) Umarım gelebilirsin. d) Pijama partisine ne dersin?

32

a) Hayır, teşekkürler. Ben tokum. b) Uygun mudur? Tamam mıdır? c) Üzgünüm, fakat pazar günü meşgulüm. d) İyi şanslar.

33

a) Saat 12 de evde olmak zorundayım. b) Uygun mudur? Tamam mıdır? c) Evet isterim. d) Çok fazla bir şey yok.

34

a) Kulağa hoş geliyor. b) Evet isterim. c) Umarım orada seni görürüm. d) Kesinlikle orada olacağım.

35

a) Umarım gelebilirsin. b) Neden beraber gelmiyorsun? c) Belki başka zamana. d) Gerçekten mi?

36

a) Aslında, b) Gelmek ister misin? c) Gelip gelmeyeceğini en kısa zamanda bileyim.d) Uygun, güzel.

I have to be at home by 12.

I’ll be there for sure.

Really? 

Do you want to come?

In fact,

Can you back me up?

Would you like to come my birthday party?

Sounds good

Another time maybe.

I hope you can make it.

Sorry, but I’m busy on Sunday.
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a) Aslında, b) Gelmek ister misin? c) Gelip gelmeyeceğini en kısa zamanda bileyim.d) Uygun, güzel.

37

a) Umarım gelebilirsin. b) Gelip gelmeyeceğini en kısa zamanda bileyim.c) Üzgünüm, fakat gelemem. d) Gerçekten mi?

38

a) Söz veriyorum. b) Her neyse c) Orada görüşürüz. d) İyi, teşekkürler.

39

a) Üzgünüm, fakat gelemem. b) Tabii ki c) Gerçekten mi? d) Gelip gelmeyeceğini en kısa zamanda bileyim.

40

a) Kesinlikle orada olacağım. b) Neden beraber gelmiyorsun? c) Tabii ki d) Orada görüşürüz.

41

a) Teşekkürler. b) Neden beraber gelmiyorsunuz? c) Umarım orada seni görürüm. d) Gelmek ister misin?

42

a) Orada görüşürüz. b) Bana yardım eder misin? c) Neden olmasın? d) Uygun, güzel.

43

a) Teşekkürler. b) Bana yardım eder misin? c) Gelip gelmeyeceğini en kısa zamanda bileyim.d) Bize katılmak ister misin?

44

a) İyi şanslar. b) Nasılsın? c) Uygun, güzel. d) Tabii ki

45

a) Bize katılmak ister misin? b) Kulağa harika geliyor. c) Kulağa eğlenceli geliyor. d) Gerçekten mi? Neden olmaz? 

46

a) Sen büyüdükçe… b) İyi şanslar. c) Bu akşam meşgul müsün? d) İyi, teşekkürler.

47

a) Gelip gelmeyeceğini en kısa zamanda bileyim.b) Beni davet ettiğin için teşekkürler. c) İyi şanslar. d) İyi, teşekkürler.

48

a) İyi, teşekkürler. b) Bu cumartesi yürüyüşe gidelim mi? c) Çok fazla bir şey yok. d) Üzgünüm, fakat gelemem.

49

a) Uygun, güzel. b) Biraz daha kek ister misin? c) İyi şanslar. d) Herhangi bir şey getireyim mi?

50 Shall I eat before I come?

Sure

See you there.

Why don’t you come along?

Why not?

Fancy joining us?

Cool.

That sounds fun.

As you grow up…

Good luck.

Oh, nothing much.

Should I bring anything?

Sorry, but I can’t make it.

Fine, thanks.
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