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THEME
01

A.  Vocabulary List

FAVORS
(İyilikler)

KELİME ANLAMI 

order sipariş etmek

price fiyat

ask for istemek

need ihtiyacı olmak

run out of bitmek, tükenmek

borrow ödünç almak

entertainment eğlence

choice seçenek

decide karar vermek

cuisine mutfak

prepare hazırlamak

Help yourself! keyfine bak

Fine by me bana uyar

lend ödünç vermek

accept kabul etmek

decline reddetmek

bill fatura

not really pek değil

that’s great muhteşem

donate bağışta bulunmak

put koymak

explain ifade etmek

timetable zaman çizelgesi

carry taşımak

let müsaade etmek

protect korumak

rise awareness farkındalık uyandırmak

hunger açlık

medicine tıp, ilaç

purpose amaç

foundation kurum, kuruluş

without -sız, -siz

worldwide dünya çapında

human insan

majority çoğunluk

rural kırsal

collect toplamak

disease hastalık

sick hasta

establish kurmak, saptamak

non-profit kârsız

bring getirmek

develop geliştirmek

improve ilerletmek

health sağlık

increase artırmak

access giriş/erişim

grow büyütmek, yetiştirmek

community toplum

huge devasa, büyük

solvable çözülebilir

expert uzman

local yerel

sustainable sürdürülebilir

fund sermaye, fon

sanitation sağlık hizmetleri

training eğitim

flow akmak

impact etki

gift hediye

solution çözüm

environment çevre

prevent önlemek

enormous devasa, büyük

spread yaymak/yayılmak

extend uzanmak

Favors
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Favors

participant katılımcı

event olay, etkinlik

provide sağlamak

submit teslim etmek

scholarship burs

application müracaat/başvuru

prove kanıtlamak

face yüzleşmek

pay ödemek

fee ücret

manage yönetmek

accommodation konaklama

deprive yoksun bırakmak

condition durum, şart

request istek/rica

situation durum

contact temas etmek

trust güvenmek

award ödül, ödüllendirmek

talent yetenek

announce duyurmak, anons etmek

design tasarlamak

value değer, değerlendirmek

consider düşünmek

prize ödül

submission teslim, ibraz

repeat tekrar etmek

wallet cüzdan

cost maaliyet, fiyat

prisoner mahkum

custom officer gümrük memuru

sales person satıcı

suitcase çanta, valiz

appointment randevu

Never mind/ Not at all sıkıntı yok, önemli değil

You’re welcome. rica ederim

Here you are. işte buyur

Activity-1
Kelimeleri tanımlarıyla eşleştiriniz.

1. worldwide _______

2. rural _______

3. huge _______

4. solution _______

5. hygiene _______

a) The practice of keeping yourself and your    

 environment clean especially prevent disease.

b) Great in scale or degree, enormous.

c) Extending or spread throughout the world.

d) A place far away from towns or cities.

e) An answer to a problem

Activity-2

Cümlelerdeki boşlukları kutulardaki kelimelerle 

tamamlayınız.

purpose / donate / favour / submit / huge /      

non-profit / established

1. Water for All (WAFA) foundation was __________ 

in Turkey in 2005.

2. The foundation is a __________  organization 

bringing clean and safe drinking water to people in 

developing countries.

3. Drinking water crisis is a __________  problem, but 
it is solvable.

4. I am writing this letter to __________  my 
scholarship application for Technical University 
College of Altera’s Financial Aid Program fall 2019.

5. Could you do me a __________ ?

6. If you __________  50 TL, you can bring clean 
drinking water for one person.

7. The __________  of WAFA is to bring clean and safe 

drinking water to people in developing countries.
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Activity-3

Aşağıdaki kutu içerisindeki kelime ve ifadelerle boşlukları

tamamlayınız. 

the food or entertainment / the best choice /

two days later / decide / will be better /

Cuisine / help / would be glad to

Adam:  Can you (1) ............ me to plan Alice’s birthday  

  party? I (2) .................... prepare this party with  

  you. I really need help.

Brian:   Sure. What kind of help do you need most,     

  (3) ........................................?

Adam:  Actually, I need help with food.

Brian:   OK. First, we have to (4) ................ on food.    

  We have a choice of Turkish or Chinese       

   (5) ................... Which one should we have?

Adam:  I think Chinese food (6) .................................    

  for this party.

Brian:   You’re right. For music, should we have a live   

  band or a DJ?

Adam:  I think DJ is (7) ........................................

Brian:   OK then. Well, I will work on my part and      

  get back to you with my progress (8) 

  ...........................

Örnek

To - - - - means giving something — money, goods, or 

time — to some cause, such as a charity. 

A) carry

B) decline

C) establish 

D) donate

Çözüm

- - - - para, eşya zaman gibi bir şeyi, bir neden için örneğin 

hayır kurumuna vermek anlamına gelir.

A) Taşımak

B) Reddetmek

C) Kurmak

D) Bağışlamak

şeklinde çeviri yaparsak cevap D şıkkı olur.

Örnek

The majority of people live in isolated - - - - areas and 

spend many hours every day walking to collect water 

for their family.

A) rural

B) formal

C) solvable

D) huge

Çözüm

İnsanların çoğu izole - - - - alanlarda yaşar ve ailelerine 
su getirmek için her gün yürüyerek bir çok saat harcarlar.

A) kırsal

B) resmi

C) çözülebilir

D) devasa

şeklinde çeviri yaptığımızda cevap A şıkkıdır.

Favors
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B.  REQUESTS

1. Requests with subject “I”

 � Can I use your dictionary?

Sözlüğünü kullanabilir miyim?

 � Mr Brown, could I leave work a bit earlier today?

Bay Brown, bugün biraz daha erken işten ayrılabilir miyim?

 � May I speak to Mr Shawn?

Bay Shawn’la konuşabilir miyim?

 � Do you mind if I sit here?

Buraya oturmamın sizce bir sakıncası var mı?

 � Would you mind if I borrowed your umbrella?

Şemsiyenizi ödünç alsam sizce bir sakıncası olur 

muydu?

 � Is it OK if I invite my friend to us tomorrow?

Yarın arkadaşımı bize davet etsem uygun olur mu?

Not:  “I” öznesiyle beraber will ve would modalları istek  

 veya rica bildirirken kullanılmaz.

2. Requests with subject “You”

 � Can you help me prepare dinner?

Akşam yemeğini hazırlamada bana yardım edebilir misin?

 � Could you open the door?

Kapıyı açabilir misin?

 � Will you close the window?

Pencereyi kapatabilir misin?

 � Would you bring me a glass of water?

Bana bir bardak su getirebilir misin?

 � Do you mind carrying my bag?

Çantamı taşımanın bir sakıncası var mı?

 � Would you mind lending me your umbrella?

Şemsiyeni ödünç versen senin için bir sakıncası 

olur muydu?

 � Would it be possible to give me a hand?

Bana yardım etmen mümkün mü?

 � Is it OK if Mary comes with us, Dad?

Baba Mary bizimle gelse uygun olur mu?

 � I was wondering if you could lend me your bike?

Acaba bana bisikletini ödünç verebilir misin?

 �  Do you think you could do that for me? 

Benim için bunu yapabilecek misin?

Not:  “You” öznesiyle beraber may (modal) yardımcı    

 fiili istek veya rica bildirirken kullanılmaz.

3. Accepting (Kabul etme)

 � Sure.   Elbette.

 � Of course.   Tabii ki.

 � Why not?   Neden olmasın?

 � It is great.   Harika.

 � Fine by me.   Bana uyar.

 � Help yourself!  Keyfine bak.

 � It suits me.   Bana uyar.

 � No problem.   Sorun değil.

 � Not really.   Pek sayılmaz.

 � Not at all.   Bir şey değil

 � That’s fine.   İyi olur.

 � I would be glad to  Seve seve yaparım.

 � Never mind.   Sorun değil.

 � Here you are.  İşte buyur.

 � It is OK.   Uygundur.

Favors
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4. Declining (Reddetme)

 � I’m sorry.   Üzgünüm.

 � I am afraid I can’t  Maalesef, yapamam

 � I’d like to, but  İsterdim, ama

Not: Birisine birşey sorarken “Excuse me!” (afedersiniz) 

yapısı kullanılır.

 � Excuse me, could you tell me the way to the 

airport?

Afedersiniz, bana havaalanın yolunu söyleyebilir 

misiniz?

Not:  Birisi bize “Thank you” (teşekkür ederim) biz de 

karşılık olarak “You are welcome” (rica ederim) deriz.

Activity-4

Kelimeleri cümle oluşturmak için doğru sıralamada 

yazınız.

1. giving / a / you / me / mind / Would / ? / hand

___________________________________________

2. repeat / you / Could / it, / please / ?

___________________________________________

3. do / Could / a / favour / me / ? / you

___________________________________________

4. Do / please / ? / the window / you / closing / mind /

___________________________________________

5. you / where / bank / tell / ? / the nearest / Could / 

me / is

___________________________________________

Activity-5
Cümleleri (1-5) doğru tepkilerle (a-e) eşleştiriniz.

1. Is it OK if I miss the History lesson tomorrow?

2. Can I have a glass of water?

3. Do you mind if I turn on the TV?

4. Could I have the bill please?

5. Can I speak to you for a moment?

a) Of course! There’s a bottle in the fridge.

b) Sure! What about?

c) Of course, sir. I’ll just go and get it for you.

d) Of course! The remote’s on the table.

e) Well, not really. Why can’t you come?

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___

Activity-6

Aşağıdaki kutu içerisindeki kelime ve ifadelerle boşlukları

tamamlayınız. 

That’s great / Thank you / What is in it /

can you lift that box for, me please

Mona:  Hey Ken, (1) - - - - - - - - - - - - - - - -  ?   I can’t lift it.

Ken:  Sure! It’s really heavy. (2) - - - - - - - - - - - - - - - - ?

Mona:  Just my old books. I’ll donate it to a school near   

 here.

Ken:  (3) - - - - - - - - - - - - - - - ! I think I should get my old 

books and    donate it too. Where should I put this box?

Mona:  Put it in the car, please. (4)  - - - - - - - - - - - - - - - -  .

Ken:  You’re welcome.

Favors
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Activity-7

Aşağıdaki kutu içerisindeki kelime ve ifadelerle boşlukları

tamamlayınız. 

Excuse me, Sir / Thank you, Sir / I’ll explain it 
once again / Do you have any questions

Teacher:  (1) - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - ? 

Do you understand about the

    informative text?

Bobby:   (2)- - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -  , 

but would you mind explaining it again? I still don’t 

understand.

Teacher:  All right then, (3) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

Bobby:   (4) - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - . 

Örnek

Carol:  Lenny, do you mind - - - - me with my      

homework?

Lenny: Sorry, but I’m going out with my friends. 

A) helping

B) help

C) helped

D) to help

Çözüm

“mind” fiilinden sonra gelen fiil -ing takısı alır. Cevap A 
şıkkıdır.

Örnek

Nancy: Is it OK if Mary comes with us, Dad?

Dad: Sure! - - - -, just ask your mother as well.

A) I am sorry

B) Fine by me

C) I am afraid

D) Unfortunately

Çözüm

Nancy: Babacım, Mary bizimle gelse uygun mudur?

Dad: Elbette. - - - -, sadece annene de sor.

A) Üzgünüm

B) Bana uyar

C) Maalesef

D) Maalesef
şeklinde çeviri yaptığımızda cevap B şıkkıdır.

Örnek

Robert:  I was wondering if you’d mind lending me    

  your bike?

Frank:   - - - -, but I need it right now.

A) I am sorry

B) Fine by me

C) Not at all

D) You are welcome

Çözüm

Robert: Acaba bana bisikletini ödünç verir miydin?

Dad: - - - -, fakat şuan benim ihtiyacım var.

A) Üzgünüm

B) Bana uyar

C) Bir şey değil

D) Rica ederim
şeklinde çeviri yaptığımızda cevap A şıkkıdır.

Favors
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ÇÖZÜMLÜ 
TEST

1. Alan: - - - - I borrow an eraser, please?

Jane: No. I’m sorry. I don’t have one.

A) Could    B) Will

C) Would    D) Did

2. Ash:  I’ve forgotten my wallet.

Pam:  Don’t worry. I - - - - lend you some money  

    if you like.

A) will    B) could

C) would    D) should

3. “Could you tell me how much it costs?” 

Who would make this request?

A) a boss to a secretary 

B) a visitor to a company

C) a policeman to a prisoner 

D) a customer to a sales person

4. “Would you mind opening your suitcase?”

Who would make this request?

A) a customs officer 

B) a customer to sales person

C) a visitor to a company 

D) somebody whose English is not perfect

5. Sam:   Excuse me. Could you give me your     

     pen for a moment please?

Louis:  - - - - It doesn’t write well.

A) Of course! 

B) Help yourself!

C) I’m really sorry. 

D) Sure!

6. Alex : Can you lend me your car this          

    afternoon? I have an urgent appointment.

Brian : - - - -

A) I don’t think so. I won’t need it. 

B) No, I can’t. I won’t need it.

C) I think so. I won’t be using it. 

D) Yes, I can. I will be using it.

7. Kevin : Do you mind if I borrow your umbrella   

     for a while?

Janet : - - - -

A) No, here you are. 

B) Sorry, I don’t need it.

C) Never mind. 

D) You’re welcome.

8. Robert: Could you do me a favor?

Bobby: - - - -

A) Not at all. 

B) That’s too bad.

C) Yes, please. 

D) Of course!

9. Susan: Would you mind passing me the salt,    

     please?

Jason: - - - -

A) Here you are. 

B) No, I would mind passing it.

C) Yes, you can have it. 

D) Yes, it is here.

10. “Would you mind working late tonight?”

Who would make this request?

A) a visitor to a company 

B) a customer to sales person

C) a boss to a secretary 

D) a hotel receptionist to a visitor

Favors
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ÇÖZÜMLÜ 
TEST

1. “I” öznesiyle yapılan ricalarda will ve would 

kullanılmaz. Cevap A şıkkıdır.

2. Yeni duyduğumuz bir olayla alakalı yapmaya istekli 

olduğumuz durumları will ile anlatırız.

Ash: Cüzdanımı evde unutmuşum.

Pam: Endişe etme. İstersen sana biraz borç para 

verebilirim.

şeklinde çeviri yaptığımızda cevap A şıkkıdır.

3. Bana onun maaliyetini söyleyebilir misin?

Bu ricayı kim yapmıştır?

A) bir patron bir sekretere

B) bir ziyaretçi bir şirkete 

C) bir polis bir mahkuma

D) bir müşteri satış elemanına

şeklinde çeviri yaptığımızda cevap D şıkkıdır.

4. Valizinizi açar mısınız?

Bu ricayı kim yapmıştır?

A) Bir gümrük memuru

B) Müşteri satış elemanına

C) Bir ziyaretçi bir şirkete 

D) İngilizce’si iyi olmayan biri

şeklinde çeviri yaptığımızda cevap A şıkkıdır.

5. Sam: Afedersiniz Bir dakikalığına bana tükenmez 

kalemini verebilir misin?

Louis: - - - - Düzgün yazmıyor.

A) Tabii ki.

B) Keyfine bak.

C) Gerçekten üzgünüm.

D) Elbette.

şeklinde çeviri yaptığımızda cevap C şıkkıdır.

6. Alex: Bu öğleden sonra bana arabanı ödünç 

verebilir misin? Acil randevum var.

Brian: - - - -

A) Sanırım öyle değil. Ona ihtiyacım olmayacak.

B) Hayır yapamam. Ona ihtiyacım yok.

C) Sanırım öyle. Kullanıyor olmayacağım

D) Evet, verebilirim. Onu kullanıyor olacağım.

şeklinde çeviri yaptığımızda cevap C şıkkıdır.

7. Kevin: Bir müddet şemsiyeni ödünç almamın bir 

sakıncası var mı?

Janet: - - - -

A) Hayır, işte buyur.

B) Üzgünüm, ona ihtiyacım yok.

C) Problem değil.

D) Rica ederim.

şeklinde çeviri yaptığımızda cevap A şıkkıdır.

8. Robert: Bana bir iyilik yapabilir misin?

Bobby: - - - -

A) Bir şey değil.

B) Çok kötü.

C) Evet, lütfen.

D) Tabii ki.

şeklinde çeviri yaptığımızda cevap D şıkkıdır.

9. Susan: Lütfen, bana tuzu uzatmanın bir sakıncası 

var mı? 

Jason: - - - - 

A) İşte buyur.

B) Hayır, tuzu uzatmam benim için sakıncalı

C) Evet, ona sahip olabilirsin.

D) Evet, o orada.

şeklinde çeviri yaptığımızda cevap A şıkkıdır.

10. Bu gece geç vakite çalışmanın sence bir sakıncası 

var mı?

Bu ricayı kim yapmıştır?

A) bir ziyaretçi bir şirkete

B) bir müşteri satış elemanına

C) bir patron bir sekretere

D) bir otel resepsiyoncusu bir ziyaretçiye

şeklinde çeviri yaptığımızda cevap C şıkkıdır.

Favors
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TEST
01

1. Peter :   I left my wallet at home. I haven’t got   

      any money.

Sandra : Don’t worry. I - - - - you some.

A) have lent   B) lent

C) will lend   D) lend

   (Aralık-2019 1. Dönem)

2. Sam : Can you lend me your car?

Eve : - - - -. Please bring it back in the afternoon.

A) Excuse me 

B) Yes, sure

C) You are right 

D) I am really sorry

   (Aralık-2019 1. Dönem)

3. Thomas : - - - - you mind working late tonight?

Eric    : No problem.

A) Can    B) Will

C) Must    D) Would

   (Aralık-2019 1. Dönem)

4.  “- - - -” means far away from towns and cities.

A) Rural    B) Street

C) Worldwide   D) Environment

   (Aralık-2019 1. Dönem)

5. Carl    :  I’ve forgotten my wallet.

Hudson :  - - - -. I will lend you some money if   

       you like.

A) Thanks

B) Don’t worry

C) I can’t help you

D) You are welcome

   (Aralık-2019 1. Dönem)

6. Peter :  Can we meet at four o’clock tomorrow?

Sam  :  - - - -. It suits me.

A) Sorry

B) Yes, sure

C) I don’t think so

D) I’m afraid, I can’t

   (Temmuz-2019 3. Dönem)

7. Tina  :  Would you lend me your book?

Jessy:  - - - -. Sorry.

A) Yes, of course

B) No, you aren’t

C) Sure, you can

D) No, I can’t

   (Temmuz-2019 3. Dönem)

8. To - - - - means to start or create an organization, 

a system, etc.

A) establish   B) decease

C) donate    D) join

   (Temmuz-2019 3. Dönem)

9. Anna :   Hey Donald, can you - - - - me for the   

      party?

Donald : I’d love to. What do you need me to do?

A) throw    B) travel

C) speak    D) help

   (Temmuz-2019 3. Dönem)

10. Marcy   : It’s too cold. Could you please - - - -?

Caroline : Yes, sure.

A) open the door

B) clean the window

C) turn on the heater

D) bring something cold

   (Temmuz-2019 3. Dönem)
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11. Katrine : Oh, hi, Martina, - - - -?

Martina : Hi, Katrine. I’m fine.

A) could you speak louder

B) have you got a minute

C) where are you from

D) how are you doing

   (Temmuz-2019 3. Dönem)

12. Tony  :  Would you mind turning down the      

     heater?

Mel   :  - - - -.

Tony :  Thank you Mel.

A) I’m afraid I can’t  B) No, you can’t

C) No problem  D) No, I’m sorry

   (Temmuz-2019 3. Dönem)

13. Peter : Can we meet at three o’clock tomorrow?

Samuel : - - - -. It suits me.

A) Yes, sure.

B) I don’t think so

C) I’m afraid I can’t

D) I have another meeting

   (Nisan-2019 2. Dönem)

14. Ruth :  - - - - turn down the music, please? It’s   

     nearly midnight and I am trying to sleep.

Sally :  I’m sorry.

A) Do you mind  B) Could you

C) Is there   D) Is it OK

   (Nisan-2019 2. Dönem)

15. - - - - means to give money, food, clothes to 

somebody, especially a charity.

A) Establish   B) Decease

C) Donate    D) Join

   (Nisan-2019 2. Dönem)

16. Susan : Can I have a glass of water?

Jane : - - - -

A) No, not at all. The remote control is here.

B) Well, not really. Why can’t you come?

C) Yes of course. About what?

D) Sure, you can.

   (Nisan-2019 2. Dönem)

17. The school opened its doors on - - - - as a 

private, non-profit school.

A) June 29, 1873  B) next year

C) Italian architects  D) İstanbul

   (Nisan-2019 2. Dönem)

18. I am thirsty. I will - - - - some water.

A) speak    B) drink

C) wear    D) walk

   (Nisan-2019 2. Dönem)

19. Shop asssistant : Good morning! - - - -?

Michael : Yes, I am looking for a sweater.

A) How much is it

B) How does it fit

C) Can I help you

D) Can I try it on

   (Nisan-2019 2. Dönem)

20. Joel :  Would you mind sending it to me when  

     the summary is finished?

David : - - - -. I can do that.

A) I will stay late at work

B) No, I can’t

C) No, I am sorry

D) Yeah, sure

   (Aralık-2018 1. Dönem)
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