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ÖN SÖZ

Sevgili Öğrenciler,

Elinizdeki kitap, sizi sınavlarda hedeflediğiniz başarıya ulaştırmak için tasarlandı. Bu kitap sayesin-
de başarı kapıları sizin için ardına kadar açılacak ve hedeflediğiniz başarıyı yakalamak sizin için kolay 
olacaktır. 

Mantık, muhakeme, analiz ve sentez gerektiren soruların sorulduğu LGS’de başarılı olmak için bu 
yeteneklerin geliştirilmesi gerekir. “Beyin Takımı” ekibi olarak yeni nesil sorularla oluşturduğumuz bu 
eserlerde yeni nesil sorulara yer vererek bunların nasıl çözüleceğini öğretmeye çalıştık. Bunun için de 
kitabımızda şu bölümlere yer verdik:

“Rehberlik” bölümünde soruların daha kolay anlaşılması ve yorumlanması için yöntemler anlatıldı.

Kazanım merkezli hazırlanan bu eserde her ünitenin kazanımları tek tek işlendi. “Kazanımın Şifresi” 
bölümünde kazanımla ilgili soruların kolay bir şekilde çözülmesinin yöntemleri üzerinde duruldu. Önemli 
ipuçları verilerek soruların daha kısa süre içerisinde ve doğru olarak çözülmesinin yolları gösterildi.

 “Kazanımın Şifresi” kısmında öğrenilen bilgilerle bu soruların kolay bir şekilde nasıl çözüldüğü 
anlatıldı. “Örnek Soru” bölümünde daha önce sınavlarda çıkmış sorulara yer verildi. Sorunun altında 
ayrıntılı çözümü verildi.

“Kazanım Testi” bölümünde sadece o kazanımla ilgili sorulara yer verilerek kazanımın tam olarak 
öğrenilmesi amaçlandı. Bu sayede o kazanımla ilgili çıkabilecek tüm soru tiplerini öğrencinin görmesi 
sağlandı.

“Ünite Testi” bölümünde daha önce işlenen kazanımların iyice içselleştirilmesi amaçlandı. Bol mik-
tarda soruyu içeren bu bölümde özellikle birkaç kazanımla ilgisi olan soru tiplerine sıkça yer verildi.

Farklı bir anlayış ve yöntemle oluşturulan bu kitap, ayrıntılı konu anlatımlarına gerek bırakmadan 
pratik yollarla kısa sürede konuyu öğrenmenizi ve soruları çözmenizi sağlayacaktır.

Hayallerinizin anahtarını elinizden bırakmayın.

Selim AKGÜL

Genel Yayın Koordinatörü
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İngilizce Nasıl Çalışılır?

➥		 Plan	yapmalısınız	ve	istikrarlı	olmalısınız.

➥		 Konu	anlatımı	olan	kitaplar	okumalısınız	ve	bunu	ara	ara	tekrar	etmelisiniz.

➥		 Kelime	ezberlemelisiniz.	Ne	kadar	çok	kelime	bilirseniz	o	kadar	fayda	görürsünüz.	Bunun	 için	
kendinize	bir	kelime	defteri	oluşturabilirsiniz.

➥		 İngilizce	 gramer	 yapısını	 iyi	 bilmelisiniz.	 Yapıları	 ezberlemek	 yerine	 mantığını	 kavramaya	
çalışmalısınız.	Bu,	dildeki	gücünüzü	artıracaktır.	

➥		 İngilizce	metinler	okumalı	ve	anlamaya	çalışmalısınız.

 ✦ İngilizce,	birkaç	haftada	öğrenilecek	bir	dil	değildir.	Başından	başlayarak	düzenli	bir	şekilde	çalışmalı-
sınız.

UNUTMAYALIM

Daha Kolay ve Daha Hızlı Ezber Yapmak için

➥  Bölümlere ayırma:	Sahip	olduğunuz	bilgiyi	üç	veya	dört	bölüme	ayırarak	hafızanızda	daha	kolay	
tutabilirsiniz.

➥  Kategorilere ayırma:	Kelimeleri	benzer	özelliklerine	göre	gruplara	ayırabilirsiniz.	

➥  Aralıklı tekrar:	Bilgileri	tek	seferde	akılda	tutmaktansa	zamana	yaymak	daha	başarılı	sonuç	
verecektir.	Kelimeleri	akılda	tutmak	için	tekrar	kartları	yapabilirsiniz.

➥  Ön izleme:	Ezberlemenin	en	etkin	ve	kolay	yöntemlerinden	biri	de	ön	 izlemedir.	Ezberlemek	
istediğiniz	şeyi	tekrar	tekrar	ön	izleme	yaparak	kavramını	ve	anlamını	daha	kolay	öğrenebilirsiniz.

Dikkat!
➥ Cümlelerin	sorularını	bulmak,

➥ Cümleleri	diyaloğa	göre	sıralamak,

➥ Diyaloglardaki	eksik	cümleleri	tamamlamak,

için	mutlaka	kelime	bilginizin	iyi	olması	gerekir.	Ayrıca;

➥ ricada	bulunurken	

➥ bir	şey	isterken

➥ bahane	sunarken

cümle	içinde	hangi	kelime	kalıplarının	aranması	gerektiğini	iyi	bilmelisiniz.

Sınavda Başarılar Dileriz.
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Ünite

FRIENDSHIP

8.1.L1.  Students will be able to understand the specific information in short conversations on 

everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and 

making simple inquiries.

8.1.SI1.  Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations and 

short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation, apologizing 

and making simple inquiries.

8.1.SP1.  Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations 

and reasons.

8.1.R1.  Students will be able to understand short and simple texts about friendship.

8.1.R2.  Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and 

e-mails.

8.1.W1.  Students will be able to write a short and simple letter apologizing and giving reasons 

for not attending a party in response to an invitation.

Kazanım
lar
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Hangi Derse Hangi Gün Çalışacaksınız?
 
Neyi ne zaman yapacaksınız?
Ders	çalış
Eğlen
Dinlen	
Uyu
İşlere	yardım	et

  
Kendinize,

Bedensel
Duygusal
Zihinsel
ihtiyacınıza göre zaman ayırmalısınız.

 ✦ Öğrenmeyi	kalıcı	yapan	şey,	öğrenilen	bilgileri	yeri	geldikçe	kullanmak	ve	aralıklı	olarak	tekrar	etmektir.

UNUTMAYALIM

BU ÜNİTEDE;
Öneride	bulunurken	kullanılacak	soru	kalıplarından	bazıları	şunlardır:

Shall	we	- - - -?
 Shall we	study	together?
	 (Birlikte	ders	çalışalım mı?)

Let’s	-	-	-	-?
	 Let’s	go	to	the	concert.
	 (Haydi	konsere	gidelim.)

Why	don’t	you	-	-	-	-?
	 Why	don’t	you	come	with	us?
	 (Bizimle	gelmeye	ne	dersin?)

Would	you	like	 to 	-	-	-	-?	
	 Would	you	like	to	drink	tea?
	 (Çay	içmek	ister	misin?)

Do	you	want	to	-	-	-	-?
	 Do	you	want	to	drink	some	milk?
	 (Biraz	süt	içmek	ister	misin?)

to, 	fiil	gelecekse	
fiilden	önce	kullanılır.
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Accepting	(an	invitation)

Kazanım 8.1.1. Accepting (an invitation) (Bir teklifi 
kabul etmek)

  › Bu kazanımda öğretilmek istenen, bir teklife olumlu 

cevap verebilmek veya teklifi kabul ettiğine dair bir 

ifadeyi söyleyebilmektir. Bu kazanımın sorularında 

boşluktan önceki ve sonraki her cümle ya da ifa-

de, teklifin kabul edildiğine veya reddedildiğine dair 

bilgi vermektedir. Bu durumda verilen her bir ifade-

ye dikkat edilmelidir. Eğer verilen ifade olumlu ise 

teklifi kabul ettiği anlamına gelmektedir. Sorunun 

cevabının ifadelerde yer alan ayrıntılarda da gizli 

olduğu unutulmamalıdır. Bir teklifinin kabul edildiği-

ne dair ders kitabında yer alan bazı olumlu ifadeleri 

bilmekte yarar vardır. 

  › Bu ifadelerden bazıları şunlardır:

  Û Yes, sure. Thanks for inviting me. (Evet, tabi ki. 

Beni davet ettiğin için teşekkürler.) 

  Û Yes, I’d like to / I’d love to. (Evet, çok isterim.)

  Û Great idea! (Harika fikir.)

  Û That would be great! (Harika olur.)

  Û That sounds great! (Kulağa harika geliyor.) 

  Û Sure = Of course (Tabi ki) 

  Û Sure. What time is it? (Tabi ki. Ne zaman?)

  Û Of course. Where is it? (Tabi ki. Nerede?)

  Û Why not? That would be very nice. (Neden 

olmasın? Bu çok iyi olur.)

  Û OK. / All right. (Tamam / Peki.) 

  Û That’s a good idea. (İyi fikir.) 

  Û I’d be very happy to. (Çok mutlu olurum.) 

  Û That sounds like fun. (Kulağa eğlenceli geliyor.) 

  Û OK. It’s fine with me. (Tamam. Bana uyar.) 

  Û Awesome! (Harika!) 

Dikkat! Burada, Why not? (neden olmasın?) 

ifadesi önemlidir. Her ne kadar “not” ifadesi 

olumsuz olsa bile anlam olumludur. Bu ifadeye 

ayrıca dikkat etmek gerekmektedir. 

ÖRNEKÖRNEK

Tina : Why don’t we have lunch together?

Mark : - - - - I’m very hungry. Let’s go to a cafe. 

A) Unfortunately! B) Don’t worry!

C) Never mind! D) Great idea!
Kasım 2014

ÇÖZÜMÇÖZÜM

Tina, Mark’a birlikte öğle yemeği yemeyi teklif 
etmektedir. Mark’ın bu teklifi kabul ettiği (I’m very 
hungry. Let’s go…) “Oldukça açım ve hadi bir kafeye 
gidelim.” ifadelerinden anlaşılmaktadır. Bu durumda 
seçeneklerde teklifi kabul etme anlamındaki olumlu 
ifade “Great idea!” (Harika fikir)’dir. Doğru cevap 
D’dir. 

Cevap D

ÖRNEKÖRNEK

Robert : There is a bicycle race on the weekend. 
Shall we join it?

Alex : - - - -. I like being in races.

A) I think it is boring

B) That’s unbearable

C) That sounds great

D) I’m sorry, I’m busy
Aralık 2016

ÇÖZÜMÇÖZÜM

Robert, Alex’e hafta sonu bir bisiklet yarışının ol-
duğunu ve “Shall” ifadesiyle birlikte (Bu yarışmaya 
katılalım mı?) anlamına gelen bir teklif sunduğu gö-
rülmektedir. Alex’in bu öneriyi / teklifi kabul ettiğini “I 
like being in races.” (Yarışlarda yer almayı severim.) 
anlamına gelen ifadeden anlamaktayız. Bu durumda 
seçeneklerde teklifi kabul etme anlamında ifadeleri 
aramak gerekmektdir, C seçeneğinde yer alan “That 
sounds great.” (Kulağa harika geliyor.) ifadesi doğru 
cevap olmaktadır. 

Cevap C
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1.
 

Answer questions (1-4) according to the speeches below.

Sam

That’s a very good idea. 
I’d love to. I like picnics 
very much.

That’s very kind of you. I’d 
love to really. That will be 
great.

I’m sorry but I can’t. I must 
take my music course. It’s 
very important.

Hi, friends. I’m organizing 
a picnic this weekend. It 
will be on Sunday near 
the city lake. Would you 
like to join?

Susan

Lucy

Tim

I’d love to but I can’t. I’m 
busy on Sunday. I must 
take care of my sister.

Betty

1. Complete the sentence.

Bety ----.

A) is organizing a picnic

B) is not a friendly girl

C) is organizing a party

D) doesn’t like picnics

2. Complete the sentence.

Susan and Tim - - - -.

A) will join the picnic

B) dislike picnics

C) are not Betty’s friends

D) won’t join the picnic

3. Which one is correct according to the speeches?

A) Sam invites his friends to picnic.

B) Susan will join the picnic.

C) Tim won’t go to the picnic.

D) Lucy doesn’t want to join the picnic.

4. Which one is not correct according to the 
speeches?

A) Tim must take music course.

B) Lucy will join the picnic.

C) They are talking about books.

D) Susan can’t go to the picnic.
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5 - 9: For these questions, choose the best 
option to fill in the blanks. 

5. Marry : I am going to the zoo this weekend. Would 
you like to come?

Tina : - - - - ? I have nothing better to do. 

A) Do you like wild animals

B) Do you want to come

C) Are you all right

D) Why not

6. Claire : Are you busy this evening?

Pete : No, not really. Why do you ask?

Claire : Do you want to watch a movie together?

Pete : - - - - . What kind of movie will we watch?

A) Maybe later

B) That would be great

C) It’d be great, but I’m busy

D) I’m sorry, I have a lot to do

7. Helen : Why don’t we visit grandparents this 
weekend, dad?

Dad : - - - -. 

Helen : They will be happy when they see us. 

A) It is a really bad idea

B) I like being at home and rest for a while

C) It sounds good. I will inform them right now

D) I would love to, but I have to stay at home

8. Peter : Are you busy tomorrow? Shall we go to 
cinema?

Mike : - - - - . I am not going to do anything. 

A) Yes, I have to study on my project

B) Sure. I am going to have English course

C) No, I’m not. That’s a good idea

D) Of course, I prefer doing my homework at home

9. Kim : Let’s eat something. What would you like 
to eat, pizza or döner?

Mate : - - - - and I want both of them because I’m 
hungry. 

A) Yes, only water please

B) No, I want hamburger

C) It doesn’t sound good 

D) That is a very good idea

10. Answer the question according to the situation 
given below.

One of your new classmates invites you to go to a 
concert. You want to go with her to know about her 
more. How do you accept her invitation? 

A) Sounds good. 

B) I’m sorry, I can’t. 

C) I have another plan. 

D) I would like to, but I can’t. 
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Kazanım 8.1.2. Refusing (an invitation) (Bir teklifi 
reddetme)

  › Bu kazanıma ait sorularda öğrenciden beklenen; 

sunulan, önerilen teklife olumsuz cevap verebilmesi 

veya teklifi reddettiğine dair bir ifade söyleyebilme-

sidir. Bu kazanımın sorularında boşluktan önceki ve 

sonraki her cümle her ifade teklifin kabul edildiğine 

veya reddedildiğine dair bilgi vermektedir. Bu du-

rumda her bir ifadeye dikkat edilmelidir. Eğer verilen 

ifade olumsuz ise teklifin kabul edilmediği anlamına 

gelmektedir. Sorunun cevabının verilen ifadelerde 

yer alan bir ayrıntıda gizli olduğu unutulmamalıdır. 

Bir teklifi reddetmek için kullanılan ve ders kitabının 

yer verdiği bazı olumsuz ifadeleri bilmekte yarar var-

dır. Bu ifadelerden bazıları şunlardır:

  Û Sorry, but I am busy. (Üzgünüm ama meşgulüm.) 

  Û I’d love to / but I can’t. (İsterdim, ama gelemem.) 

  Û I’m afraid / I can’t. (Korkarım yapamam.)

  Û Sounds good but I can’t. (Kulağa hoş geliyor 

ama yapamam.) 

  Û No, thanks! (Hayır, teşekkürler.) 

  Û Not, really. (Tam da değil.)

  Û I’m sorry but I can’t. (Üzgünüm ama yapamam.) 

  Û I’m awfully / terribly sorry but I have other plans. 

(Çok üzgünüm ama başka planlarım var.) 

  Û Unfortunately, I can’t… (Ne yazık ki … yapamam.) 

  Û Thanks for asking, but I am afraid I’m busy 

(Sorduğun için teşekkürler, fakat korkarım 

meşgulüm.) 

  Û It is not possible. Sorry. (Mümkün değil. Üzgünüm.)

  Û I am sorry but I don’t think I can. (Üzgünüm ama 

gelebileceğimi sanmıyorum.)

  Û I think it is not a good idea. (Bence iyi bir fikir 

değil.)

  Û I think it is nonsense. (Bence saçma.)

  Û I am afraid I can’t accept your invitation. 

(Korkarım ki teklifini kabul edemeyeceğim.) 

  Û I’m not feeling well. (Kendimi iyi hissetmiyorum.)

ÖRNEKÖRNEK

ANSWER THE QUESTION ACCORDING TO 
LARISSA’S PLANS.

 

LARISSA’S
PLANS

MONDAY

SHOPPING
WITH MY
SISTER

THURSDAY

MEETING
WITH
FRIENDS 

TUESDAY

WATCHING A
MOVIE

WEDNESDAY
GOING TO
THE
CONCERT
“BEYONCE”

FRIDAY

VISITING THE
LIBRARY

SATURDAY

SWIMMING

SUNDAY

HELPING
MOTHER
WITH THE
HOUSEWORK

Wendy : Hey Larissa. It’s Wendy. Are you free this 
weekend?

Larissa : Hi Wendy! Why are you asking?

Wendy : I want to go to the new Chinese restaurant 
with you in the afternoon.

Larissa : - - - -.

Which of the followings completes the dialogue?

A) My sister and I will go shopping together

B) I’m sorry, I have to finish my homework

C) I’d love to, but I have things to do

D) Of course, I will be there on time

2018 - 2019 Ekim

ÇÖZÜMÇÖZÜM

Tabloda Larissa’nın bir haftalık planı gün gün 
verilmiştir. Wendy, Larissa’ya ‘’Bu hafta sonu boş 
musun?’’ sorusunu sormuş, Wendy ‘’Öğleden 
sonra seninle yeni Çin lokantasına gitmek istiyorum 
demiştir.’’ Soruda Larissa’nın buna vereceği karşılık 
ne olmalı diye sorulmuştur. Verilen tabloda Larissa 
Cumartesi günü yüzmeye gidecek, pazar günü 
de evde annesine yardım edecektir. Bu durumda 
Larissa’nın ‘’I’d love to but I have things to do.’’ 
(İsterdim ama yapacak işlerim var.) şeklinde karşılık 
vermesi tabloya göre uygun bir cevaptır.

Cevap C

Refusing	(an	Invitation)
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2.
 

Answer questions (1-6) according to the dialogue between Jack and Nancy.

 
Jack: Hi, this is Jack.

Nancy: Hi, Jack. This is Nancy. Are you busy this weekend?

Jack: I’m not sure. Why do you ask?

Nancy: There is a costume party at Tea Cafe. Would you like to go there 
with me?

Jack: Is it on Saturday or Sunday?

Nancy: It is on Saturday afternoon.

Jack: Really? I don’t think I can make it. What time is the party?

Nancy: It is at 4 pm. It will last for four hours.

Jack: Oh, I’m sorry but I can’t join. I must take my language course. 

Nancy: OK, then. See you.

 Jack

  Nancy

1. Which one is correct according to the text?

A) Jack invites Nancy to the party.

B) There will be a party at school garden.

C) Jack will join the party.

D) Nancy invites Jack to the party.

2. Complete the sentence.

The party will end at - - - -

A) eight pm.

B) seven pm.

C) six pm.

D) five pm.

3. Where is the party?

A) It is at home.

B) It is at school.

C) It is at a cafe.

D) It is at the park.

4. Which one is not correct according to the text?

A) Nancy wants to go to the party on Saturday.

B) The party will be on Sunday.

C) They are talking on the phone.

D) Jack won’t join the party.

5. Complete the sentence.

Jack will - - - - on Saturday.

A) join the party

B) rest at home

C) take a language course

D) watch a movie

6. Complete the sentence.

The party will start - - - -.

A) in the afternoon

B) in the morning

C) at noon

D) at night
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7 - 11: For these questions, choose the best 
option to fill in the blanks.

7. Dave : We are planning to go to hiking. Would 
you like to join us?

Tim : - - - -. I have to study for my maths exam. 

Dave : That’s OK. 

A) Yeah, I am OK

B) Sure, I like studying

C) Of course, I’ll get ready

D) I would like to, but I can’t

8. Rick : I will go to a live concert tonight. Shall we 
go together?

Robert : - - - -

Rick : OK. I see. Maybe later. 

A) It will be great to watch a live concert in this small 
city. 

B) It is very good, why don’t we go to concert hall 
right now?

C) I am sorry but I have to look after my sister. 

D) It sounds good. Can you pick me up?

9. Mike : Shall we eat out somewhere? I am hungry.

Tina : - - - - . I have to stay at home and wait for 
my mother. 

Mike : I see. 

A) I would love to but I can’t

B) We can eat hamburger and sandwich 

C) You like cooking different meals at home

D) It would be great and different to watch TV with 
you

10. Brain : We are going to ride our bikes in the 
afternoon. Would you like to ride with us?

Sue : - - - - , because I’m not feeling well. 

Brain : I hope you will feel better. 

A) It sounds good but I can’t

B) Of course, we will ride a horse

C) Why not? I am really into biking tours

D) I have nothing to do this afternoon, I will come

11. Melis : I can’t depend on Sam anymore. He tells 
me lies. 

Bruce : You were close friends and he invited you 
to his party. Would you like to join it?

Melis : - - - - He is a great liar, so I can’t go to his 
party. 

A) It would be great! 

B) It is not a good idea.

C) That is better. 

D) Why not?

12. Answer the question according to the situation 
given below.

Your buddy asks you to go shopping mall, but you 
have to study for your exams. What do you say? 

A) It sounds fun. 

B) That would be great. 

C) Of course, I’d join you. 

D) I’m sorry, I have an exam next day.
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Apologising

Kazanım 8.1.3. Apologising (özür dilemek)

  › Bu kazanıma ait sorularda öğrenciden beklenen, 

herhangi bir olumsuzluk durumunda karşısındakin-

den özür dilemektir. İngilizce’de en yaygın özür di-

leme şekli “sorry” veya “I am sorry” demektir. Özrü-

nüzü “very, so, terribly” gibi zarflar kullanarak daha 

da pekiştirmek mümkündür.

  Û I’m so sorry…

  Û I’m terribly sorry…

  › Neden özür dilediğinizi açıklamanız için “for” veya 

“about” kelimelerini kullanmanız gerekmektedir. 

  Û I’m really sorry for taking your lunch Steve. 

(Yemeğini aldığım için özür dilerim Steve.)

  Û Terribly sorry about what I said last night. (Geçen 

gece söylediklerimden dolayı çok özür dilerim.)

  › “I’m sorry” kalıbını kullanmadan da özür dileyebil-

mek mümkündür ancak yanlış yapılan bir şeyden 

pişmanlık duyulduğu anlatılmak istendiğinde “to 

apologize” fiili kullanılır.

  Û I apologize for my terrible behaviour. (Kötü 

davranışım için özür dilerim.)

  Û I’d like to apologize for pushing you over. (Seni 

ittiğim için özür dilerim.) 

  Û I really must apologize for my bad manners. 

(Kötü hareketlerimden dolayı gerçekten özür 

dilemeliyim.)

  › Yanlış bir şey yaptıktan sonra özür dilemek için 

“sorry” kullanırız. Eğer bir davranışınızın birini ra-

hatsız edebileceğini düşünüyorsanız, “excuse me” 

diyebilirsiniz. 

Dikkat! “Sorry” bir fiil değil bir sıfattır. “I sorry” şeklinde 

bir kullanımı söz konusu değildir. “To be” fiilinin formları 

ile kullanılmak zorundadır. 

  Û “I am sorry / He was sorry” gibi…

ÖRNEKÖRNEK

- - - -
I’m cleaning the floor
at the moment.

Can you iron my shirt, Emily?

Robert Emily

A) Interesting! B) Great!

C) Of course.  D) I’m sorry. 
Mayıs 2015

ÇÖZÜMÇÖZÜM

Robert, Emily’den gömleğini ütülemesini istemektedir. 
Ancak Emily’in ikinci cümlesinde şuan yerleri 
temizlediğini ifade etmektedir. Bu durumda Robert’in 
bu isteğini geri çevirdiğini görmekteyiz. Dolayısıyla 
üzgün olduğuna dair uygun ifade “I’m sorry.” dir. 

Cevap D

ÇÖZÜMÇÖZÜM

Adam : Can I invite my friends to our house 
tonight?

Mother : - - - - Your father doesn’t feel well today 
and wants to rest for a while. 

Adam : OK. We will meet at a cafe then. 

A) Yes, you can. B) Great idea!

C) That’s right. D) I’m sorry.
Aralık 2016

ÖRNEKÖRNEK

Adam, annesinden akşam arkadaşlarını eve 
davet etmek için izin istemektedir. Annesinin 
cevabı ise babasının kendisini iyi hissetmediği ve 
biraz dinlenmek istediği şeklindedir. Bu durumda 
teklifin reddedildiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla 
seçeneklerde verilen doğru şık özür dileme ifadesi 
(üzgün olma) “I’m sorry” dir. 

Cevap D
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3.
 

Answer questions (1-6) according to the chart below.

Bill:
I’m very busy so I 
can’t join your birthday 
party.

Anna:
That would be great. 
I’d love to join it.

Martin:
I’m sorry but I can’t. I 
must take care of our 
family pet.

Jane:
I will throw a party on 
Sunday. Would you 
like to join?

Linda:
Yes, sure. I love 
parties very much.
I will join.

Carol:
I’m afraid but I can’t. 
I’m going out of city 
with my family. 

Tim:
That is a good idea.
I have no other plans 
to do. I’d love to join.

JANE’S

BIRTHDAY

PARTY

1. Complete the sentence.

Martin - - - -.

A) will throw a party

B) won’t join the party

C) accepts the invitation

D) must study maths

2. Who will throw a party on Sunday?

A) Bill B) Linda

C) Anna D) Jane

3. Anna - - - - .

A) will join the event

B) refuses the invitation

C) has an excuse

D) dislikes such events

4. Complete the sentence.

Bill can’t join the party because he - - - -.

A) dislikes parties B) feels bad

C) is busy D) must help his dad

5. Who is leaving the city this Sunday?

A) Carol B) Tim

C) Jane D) Linda

6. Who likes parties very much?

A) Martin B) Linda

C) Anna D) Bill
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7 - 10: For these questions, choose the 
best option to fill in the blanks.

7. Denis : I love Jane and she is my best friend at 
school. 

Mike : - - - - but I don’t agree with you. I think she 
is a great liar. 

A) I can’t hear your voice

B) I am sorry to say that

C) I hope he loves it

D) I like her, too

8. Alice : Thanks again for everything, but I forgot to 
bring your book you gave me. - - - - .

Mike : No, problem, all right. 

A) I feel so sorry

B) Mike should buy a new book

C) I don’t want to see you again

D) You will be happy about this, I believe

9. Betty : Would you like to watch an action movie?

Frank : - - - - but I’m not into action movies. 

Betty : What kind of movies do you like?

Frank : Sci-fi movies are my favourite. 

A) I am terribly sorry

B) I don’t hate actions

C) I am interested in them so much

D) I am crazy about action movies

10. Frank : I am going to go nature walking tomorrow. 
Do you want to come?

Dany : - - - - . Because I have to look after my 
brother. 

A) I will be in the nature 

B) I prefer being in the nature

C) I am very sorry but I can’t come

D) I like walking along the river in the forest

11. Answer the question according to the situation 
given below.

You are late for one of your friends’ movie invitation. 
She is waiting for you nearly fifteen minutes. How do 
you apologise? 

A) I’m sorry, I’m late. 

B) You’re waiting for a long time. 

C) I don’t want to watch this movie. 

D) You can be here a few minutes later. 

12. One of your friends invites you to play online 
games tonight, but you don’t like playing 
computer games. What do you say to him 
politely?

A) Why not? I will join you. 

B) I’m sorry; I prefer something different.

C) It is great, I like all kinds of online games. 

D) That sounds good. I will be there.
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Giving	Explanations	and	Reasons

Kazanım 8.1.4. Giving explanations and reasons 
(Açıklama yapmak ve sebep ifade 
edebilmek)

  › Bu kazanıma ait sorularda öğrenciden sebep-so-

nuç ilişkisini kurması beklenmektedir. Bu kazanım-

la ilgili sorularda soruyu dikkatlice okuyarak bizden 

bir sebep mi sonuç mu beklendiğine karar verilme-

lidir.

  › Bu kazanıma ait sorulara bakıldığında soru kökün-

de ki ifadede genellikle, “Why?, What is the reason 

of - - - - ?, For what?” gibi “neden” anlamına gelen 

soru zamirleri ile başladığı görülmektedir. Bu soru 

zamirler ile başlayan ifadeler varsa sebep anlamı 

veren cümleler genellikle “çünkü, …dığı için” anla-

mındaki “because” bağlacı veya bu anlama gelen 

diğer bağlaçlar ile başlamaktadır. 

  › Diğer taraftan ise eğer ifadelerde bir sonuç anlatıl-

mak isteniyorsa genellikle “so”, “that’s why…” gibi 
“bu yüzden” anlamına gelen ifadelere yer verilmek-

tedir.

!! Ancak unutulmamalıdır ki “why” ile sorulan bir 

soruya her zaman because ile cevap verilmemekte, 

direkt olarak bir açıklama da yapılmaktadır. 

Because

  ›  Sebep, sonuç bildiren cümleleri bağlar. 

  ›  I am studying very much because I have an Eng-

lish exam tomorrow. (Çok çalışıyorum çünkü ya-

rın İngilizce sınavım var.)

So

  ›  Birşeyin sonucundan önce kullanırız. 

  ›  It was very cold yesterday and I didn’t wear my 

coat so I got cold.  (Dün hava soğuktu ve montumu 

giymemiştim bu yüzden hasta oldum.)

That’s why

  ›  Sonuç cümlelerinden önce kullanılır.

  ›  It was very cold yesterday, that’s why I couldn’t go 

out.

ÖRNEKÖRNEK

HAPPY
FRIENDSHIP

DAY
‘‘ A best friend backs you up,
gets on well with you and loves
you all the time.’’

We are organizing
a meeting for Friendship Day.
It is very exciting because
friends will be together.
We will have a lot of fun.
Join us!!

For more information: Sophia Bandley
(Maths Teacher)
-05011234567

Future Schools
Tuesday, July 30   
5:00 p.m. to 8:00 p.m.

According to the saying on the card, your best 
friend can count on you because - - - -.

A) you always support him/her

B) you can organize a meeting together

C) you have a lot of fun with your teachers

D) your friends come together on Friendship Day

2018 - 2019 Ekim

ÇÖZÜMÇÖZÜM

Davetiye de “A best friend backs you up, gets on 
well with you and loves you all the time’’ (En iyi 
arkadaş seni destekler, seninle iyi anlaşır ve seni 
her zaman sever) cümlesi yer almaktadır. Sorudaki 
“According to the saying on the card, your best friend 
can count on you because....’’ (Davetiyedeki söze 
göre en iyi arkadaşın sana destek çıkabilir çünkü...) 
cümlesinin “...because you always support him/her’’ 
(....çünkü sen onu her zaman desteklersin) şeklinde 
tamamlanması gerekir.

Cevap A
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4.
 

Answer questions (1-2) according to the dialogue below.

Maria

James

Hi, James. There is a nice 
play on theatre tomorrow. 
Shall we go together?

It’s at six pm.

OK, then. Maybe later.

Tomorrow? What time is 
it?

Oh, sorry. I can’t come. I 
must tidy up my room.

OK, see you.

 
Answer questions (3-4) according to the text below.

Hi, Lucy

Thanks for your invitation but I can’t join your 12th birthday party. Because my aunt is coming from abroad 

on Saturday afternoon. I hope you will have great time. See you.

John.

1. Why can’t James go to the theatre?

A) Because he is ill.

B) Because he dislikes it.

C) Because he must tidy his room.

D) Because he must study.

2. Which one is correct?

A) Maria invites James to the theatre.

B) James will go to the theatre.

C) James accepts the invitation.

D) Maira is James’s teacher.

3. Who is the sender of this mail?

A) Lucy B) John

C) John’s brother D) John’s aunt

4. John - - - - .

A) doesn’t have an excuse

B) can’t join it to the party

C) is going abroad by plane

D) and John don’t get on well with each other
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5 - 6: For these questions, choose the best 
option to fill in the blanks.

5. Linda : Where are you? I’m waiting for you.

Sam : I’m so sorry. I missed the bus, so - - - - .

Linda : OK. No problem. Would you like to drink 
something?

Sam : It would be great. 

A) I should go home

B) I couldn’t arrive on time

C) I bought a bus ticket

D) I don’t like meeting friends

6. Mathew : Do you know Wendy? 

Matthias : Yeah, I know her well. 

Mathew : Really? What is she like? We are going to 
museum with her. 

Matthias : Actually, she is very friendly; she - - - - .

A) makes friends easily

B) always stays at home

C) spends time with her parents

D) hates going out with friends

7. Find the odd sentence in the text below.

(I) We are organizing a birthday party for my father. 
(II) It is going to be at 2 o’clock next Friday. (III) 
Because my father doesn’t like slumber parties. (IV) 
We will meet up at 1 o’clock. 

A) I.  B) II. C) III. D) IV.

Answer the questions (8 - 9) according to 
the text below. 

Dear friends, 

I hope you’re OK. Next Saturday, I’m going to be 
fifteen. This is my last birthday party in the middle 
school, so I want to see all of you at my party on 
Saturday evening, at seven p.m. It’s going to be in 
our garden. I ordered three big cakes for all of you. 
We will have a really good time. 

Cheers, 

Linda

8. Linda wants to see her all friends because - - - - .

A) this is her last birthday party in the middle school

B) it is going to be at her big garden

C) she is in the primary school

D) everybody is fine

9. Which one is different?

A) She is going to finish the age 14. 

B) She ordered three big cakes. 

C) The party is going to be at Linda’s school. 

D) They are going to have a great time at the party.


