
 

 

UNIT 1 FRIENDSHIP 

Ahmet Haşim GARBETOĞLU – www.ahingilizce.com 

7 is fine for me Saat 7 benim için uygun 

Accept Kabul etmek 

Accept the invitation Daveti kabul etmek 

Are you busy? Meşgul müsün? 

Are you doing anything tonight? Bu gece bir işin var mı( Bir şey yapacak mısın?) 

Argue Tartışmak 

Back up Desteklemek 

Barbecue Barbekü yapmak; ızgara, mangal yapmak 

Bicycle race Bisiklet yarışı 

Birthday party Doğum günü partisi 

Buddy Arkadaş, dost 

Cheers Hoşça kal 

Close friend Yakın arkadaş 

Come over Uğramak, ziyaret etmek 

Comedy Komedi 

Computer game tournament Bilgisayar oyunu turnuvası 

Count on Güvenmek 

Depend on Güvenmek 

Drink something Bir şeyler içmek 

Eat out Dışarıda yemek 

Enjoy yourself Keyfine bak 

Excuse Bahane 

Get on well İyi geçinmek 

Go for a walk Yürüyüşe gitmek, çıkmak 

Go out of city Şehir dışına çıkmak 

Go to the concert Konsere gitmek 

go to the movie Sinemaya gitmek 

Go to the play Gösteriye, tiyatroya gitmek 

Go to the shopping mall Alışveriş merkezine gitmek 

Great idea Harika fikir 

Have party Parti vermek 

Have the same interests Aynı şeyleri sevmek, ilgi duymak 

Help Yardım etmek 

Hope you can come Umarım gelebilirsin 

I have to stay home Evde kalmalıyım 

I have to study tonight Bu gece ders çalışmalıyım 

I'm  not feeling well Kendimi iyi hissetmiyorum 
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I'm busy this night Bu gece meşgulüm 

I'm going to wash my hair Saçımı yıkayacağım 

I'm not going to do anything on Sunday Pazar günü bir işim yok, bir şey yapmayacağım 

I'm sorry, but I can't Üzgünüm gelemem, yapamam 

It's Ahmet calling Ben Ahmet ( Telefonda konuşurken) 

just sit and chit chat Oturup sohbet etmek, çene çalmak 

Meet friends Arkadaşlarla buluşmak 

My favorite movie is on tonight Bu gece televizyonda en sevdiğim film var 

Nature walking Doğa yürüyüşü 

Not at all Bir şey değil, Rica ederim, Önemli değil 

Not, really! Çok değil, pek sayılmaz 

Play computer games Bilgisayar oyunları oynamak 

Refuse Reddetmek 

Refuse the invitation Daveti reddetmek 

Romance Romantik 

Sci-fi movie Bilim kurgu filmi 

See you Görüşürüz 

See you soon Yakında görüşürüz 

Sender Gönderen 

Soccer match Futbol maçı 

Sounds good Kulağa hoş geliyor 

Stranger Yabancı 

Study for an exam Sınava çalışmak 

Study together Beraber çalışmak 

Take care Kendine iyi bak 

That would be great Harika olur 

Thriller Korku filmi 

To have something in common Ortak noktası olmak 

True friend Gerçek arkadaş 

Visit relatives Akrabaları ziyaret etmek 

Volleyball tournament Voleybol turnuvası 

Watch movie at home Evde film izlemek 

What about comedy movies? Komedi filmine ne dersin? 

What are you doing tonight? Bu gece ne yapıyorsun? 

What type Ne tür, Ne çeşit? 

Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? 


