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1.  Back up 

a) Güvenmek  c) Desteklemek 

b) Tartışmak  d) Ortak yanları olmak 

 

2. Bicycle race 

a) Bisiklet yarışı  c) Bisiklet fiyatı 

b) Bisiklet freni  d) Bisiklet lastiği 

 

3. Excuse 

a) Kabul etmek  c) reddetmek 

b) Dost, arkadaş  d) Bahane 

 

4. Get on well 

a) İyi geçinmek  c) Kavga etmek 

b) Güvenmek  d) Desteklemek 

 

5. Shopping Mall 

a) Dışarıda yemek  c) Alışveriş yapmak 

b) Alışveriş merkezi d) Parti vermek 

 

6. I’m not feeling well 

a) Evde kalmalıyım  

b) Kendimi iyi hissetmiyorum 

c) Umarım gelebilirsin 

d) Sinemaya gitmek 

 

7. Great idea 

a) Kötü fikir  c) Fena değil 

b) Kendine iyi bak d) Harika fikir 

 

8. I ‘m busy that night 

a) Bu gece işim yok 

b) Şimdi meşgulüm 

c) Yarın akşam bize uğrayacak mısın? 

d) O gece meşgulüm 

 

 

9. I’m sorry but, I can’t 

a) Mutluyum ama gelemem 

b) Üzgünüm, yapamam 

c) Kendine iyi bak 

d) Yakında görüşürüz 

 

10.  Chit chat 

a) Gönderen  c) Sohbet etmek 

b) Yanabcı  d) Gerçek arkadaş 

 

11.  Would you like to join us? 

a) Film izlemek ister misin? 

b) Yarışmaya katılmak ister misin? 

c) Bize katılmak ister misin? 

d) Bu gce ne yapıyorsun? 

 

12. What about comedy movie? 

a) Komedi filmine ne dersin? 

b) Niçin komedi filmlerini sevmiyorsun? 

c) Neden komedi filmi? 

d) Komedi filmi mi izlemek istiyorsun? 

 

13. Lets’ study English? 

a) Haydi İngilizce çalışalım 

b) Neden İngilizce çalışmıyoruz? 

c) İngilizce çalışmaya ne dersin? 

d) İngilizce çalışalım mı? 

 

14.  Take care 

a) Sonra görüşürüz c) yakında görüşürüz 

b) Kendine iyi bak d) Hoşça kal 

 

15.  Cheers 

a) Korku filmi  c) Hoşça kal 

b) Bilim kurgu  d) Kabul etmek 

 

 

16. Refuse 

a) Kabul etmek  c) Bahane 

b) Gönderen  d) Reddetmek 
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17. That would be great 

a) Harika olur  c) Kesinlikle olmaz 

b) Neden olmasın  d) belki başka zaman 

 

18. Accept the invitation 

a) Bahane sunmak c)Daveti kabul etmek 

b) Daveti reddetmek d) Davet etmek 

 

19. See you soon 

a) Kendine iyi bak c) Hoşça kal 

b) Yakında görüşürüz d)Beraber çalışmak 

 

20. I’m going to study tonight 

a) Bu gece ders çalışacağım 

b) Derse gidiyorum 

c) Çalışmam lazım 

d) Bu gece arkadaşımı ziyaret edeceğim 

 

21. I like sci-fi movies, but thrillers are my favorite. 

a) Romantik filmeleri severim fakat bilim kurgu 

filmleri favorim 

b) Bilim kurgu filmlerini severim ama korku filmleri 

favorim. 

c) Komedi filmlerini severim ama bilim kurgu 

filmleri favorim. 

d) Bilim kurgu filmlerini severim ama korku 

filmlerini sevmem. 

 

22. I’d love to but I have to stay at home. 

a) Üzgünüm, evde kalmalıyım 

b) İsterim ama eve gitmeliyim. 

c) Tabiki ama gitmeliyim 

d) İsterim fakat evde kalmalıyım. 

 

23. I’m going to join a bicycle race, I’m not going to 

go nature walking. 

a) Bisiklet yarışını severim, Doğa yürüyüşünü 

sevmem. 

b) Bisiklet yarışına katılacağım, Doğa yürüyüşüne 

gitmeyeceğim. 

c) Bisiklet yarışı fovorimdir, Doğa yürüşünden nefret 

ederim. 

d) Bisiklet yarışı doğa yürüyüşünden daha güzel 

 

24.  Who is the sender? 

a) Gönderen kim?  c) Alıcı kim? 

b) O kim?   d)Dostun kim 

 

25. Would you like to come with us? 

a) Yemek ister misin? 

b) Bize katılmak ister misin? 

c) Çalışmak ister misin? 

d) Bizimle gelmek ister misin? 

 

26. We sometimes argue but we get on well. 

a) Bazen konuşmuyoruz ama mutluyuz 

b) Bazen sohbet ediyorz ama genelde konuşmuyoruz 

c) Bazen tartışıyoruz ama iyi anlaşıyoruz. 

d) Genellikle kavga ediyoruz ve anlaşamıyoruz. 

 

27. I hope you can come 

a) Umarım başarırsın. 

b) Umarım sınavı geçersin. 

c) Umarım gelebilirsin. 

d) Umarım daveti kabul edersin. 

 

28. No, thanks. I’m not hungry. 

a) Hayır, teşekkürler. Meşgul değilim. 

b) Hayır, teşekkürler. Evde değilim. 

c) Hayır, teşekkürler. Aç değilim. 

d) Hayır, teşekkürler. Davetli değilim. 

 

29. That’s better. Let’s watch it. 

a) Bu daha iyi. Haydi gezelim. 

b) O daha iyi. Haydi izleyelim. 

c) O daha iyi. Haydi yiyelim. 

d) O daha iyi. Haydi gidelim. 

 

30.     Are you doing anything on tomorrow afternoon? 

a) Yarın akşam bize gidelim 

b) Yarın öğleden sonra bir işin var mı? 

c) Yarın öğleden sonra nereye gidelim? 

d) Yarın öğleden sonra ne yalaım? 
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Answer Key 

1) C 

2) A 

3) D 

4) A 

5) B 

6) B 

7) D 

8) D 

9) B 

10) C 

11) C 

12) A 

13) A 

14) B 

15) C 

16) D 

17) A 

18) C 

19) B 

20) A 

21) B 

22) D 

23) B 

24) A 

25) D 

26) C 

27) C 

28) C 

29) B 

30) B 


