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Music

A.  Vocabulary List

Music Genres 
(Müzik Türleri) 

classical electronic

folk hip hop

jazz opera

reggae rock

Music Vocabulary
(Müzik Kelimeleri)

KELİME ANLAMI 

bored sıkılmış

noise gürültü, ses

essential gerekli

relaxing rahatlatıcı

escape kaçmak

imagination hayal gücü

expiration bitiş tarihi

touch dokunmak

mind akıl, önemsemek

genre / type / kind tür

band müzik grubu

taste tat

instrument alet

sorrow üzüntü

trouble sorun/dert

stanza şiir kıtası

feel hissetmek

unpleasant tatsız, hoş olmayan

heal iyileştirmek

soul ruh

prepare hazırlamak

suggest tavsiye etmek, önermek

In my opinion bence

aggressive agresif, saldırgan

disagree aynı fikirde olmamak

depress moralini bozmak

cope with üstesinden gelmek

agree with hemfikir olmak

soothing yatıştırıcı

annoying sinir bozucu

lyrics şarkı sözleri

profanity küfür, sövgü

tune ezgi, akord etmek

impact etki

depict betimlemek

situation durum

heart kalp

complex karışık

discover keşfetmek

smart akıllı, zeki

state belirtmek

express ifade etmek

totally tamamen

thought düşünce

point nokta

absolutely kesinlikle

idea fikir

exactly tam olarak

suppose farzetmek, zannetmek

I don’t think so. öyle düşünmüyorum

calm down sakinleşmek

judgement yargı

merely sadece

reflection yansıma

subjective öznel

ban yasaklamak

influence etkilemek

reason sebep

THEME
01
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Music

stimulate teşvik etmek/uyarmak

internally içsel olarak

externally harici olarak

willing istekli

per day her gün

attend katılmak

musical performance müzik performansı

the majority of çoğunluk

respondent cevap veren

how often ne kadar sıklıkla

none hiçbiri

the minority of azınlık

survey anket, araştırma

conclude sonuca varmak

magazine dergi

stamp pul

emotion duygu

delight keyif/sevinç

pleasure zevk

sense algı, his, sezmek

feeling duygu

personally kişisel olarak

think düşünmek, zannetmek

loud gürültülü

melodious ahenkli, uyumlu

desire arzu, heves

mistake hata

open-minded açık fikirli

decide karar vermek

preference tercih

public halk

fastmoving hızlı, sürükleyici

harmony uyum

enjoy hoşlanmak

I think/suppose so sanırım öyle

prefer tercih etmek

would rather tercih etmek

forget unutmak

remember hatırlamak

I hope umarım

fancy arzulamak, istemek

It doesn’t matter önemli değil

communication iletişim

face-to-face yüz yüze

That’s for sure orası kesin

worldwide dünya çapında

drum davul

Activity-1
Kelimeleri ifadeler ile eşleştiriniz.

1. concert ____________

2. lyrics ______________

3. instrumental ________

4. melody ____________

 a. a song with no words

 b. the music of a song

 c. a public performance

 d. the words of a song

Activity-2
Cümleleri kutudaki uygun kelimelerden birisi ile 
tamamlayınız.

genre - majority - depicts - annoying - disagree

1. A:  In my opinion, metal music makes people  

  aggressive.

B:  I completely ..................... with you. I think it  

 depresses stress.
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2. Walter:  What do you think about rap and hip hop?

Jason:  I don’t mind listening to them. I find them  

      ...................., especially the lyrics.

3. I’d rather listen to country music because every 

song ................... a story for any situation that life 

might throw at you.

4. We see that the ................... of the respondents 

listen to music 1-2 hours a day.

5. My favourite music ................... is pop because it 

makes me feel energetic.

B.  Expressing likes, dislikes and  
preferences

1.  Likes
Sevdiğimiz şeyleri ifade ederken: 
I like ... :  ... severim.    

Bu kalıplar-
dan sonra fiil 
kullanılırsa 
fiilin sonuna 
“ing” takısı 

getirilir.

I love ...  :  ... çok severim.
I enjoy ...  :  ... hoşlanırım.
I’m good at  ...  :  ...   iyiyimdir. 
I’m fond of  ...  : … düşkünüm. 
I’m crazy about ...  :  ...  delisiyim.
I’m keen on ...  :  ... meraklısıyım.
I’m interested in ... :  ... ilgiliyim.
I’m into ... :  ... ilgiliyim.
I’m gifted in ... :  ... kabiliyetliyim.
I’m talented in... :  ... yetenekliyim.

 � Mary likes watching television. 

(Mary televizyon izlemeyi sever.)

 � We love singing. (Şarkı söylemeye bayılırız.)

 � He enjoys listening to classical music. 

(Klasik müzik dinlemeyi sever.)

 � Begüm is crazy about chocolate. 

(Begüm çikolatayı çılgıncasına sever.)

 � They are fond of drawing pictures. 

(Onlar resim çizmeye bayılırlar.)

 � My daughter is keen on playing the guitar. 

(Kızım gitar çalmaya hevesli.)

2. Dislikes
Sevmediğimiz şeyleri ifade ederken: 
I dislike ... :  ...  sevmem.     

Bu kalıplar-
dan sonra fiil 
kullanılırsa 
fiilin sonuna 
“ing” takısı 

getirilir.

I don’t like… :  ...  sevmem.
I hate ...  :  ...  nefret ederim.
I’m bad at  ...  :  ...  kötüyümdür.
I can’t stand ...  :  ...  -e tahammül 
     edemem.

 � I hate horror films. 

(Korku filmlerinden nefret ederim.)

 � Robert dislikes watching soap operas. 

(Robert pembe dizi izlemekten hoşlanmaz.)

 � Tim is bad at playing the guitar. 

(Tim gitar çalmakta başarısız.)

3. Preferences

• Prefer

Tercihlerimizi belirtirken prefer kelimesini kullanabiliriz. 
“Prefer” kelimesiyle birlikte fiilleri “-ing” takısıyla kullanırız. 
Neyi neye tercih ettiğimizi belirtirken “to” ekini kullanırız.

 � I prefer hot tea. (Sıcak çayı tercih ederim.)

 � She prefers reading a book. 

(Kitap okumayı tercih eder.)

 � I prefer football to basketball. 

(Futbolu basketbola tercih ederim.)

 � I prefer taking photographs to drawing pictures.

(Fotoğraf çekmeyi resim çizmeye tercih ederim.)

• Would rather

Tercihlerimizi ifade ederken “would rather” kalıbını 
kullanabiliriz. Dikkat etmemiz gereken, bu kalıpla birlikte 
fiilleri yalın kullanmak ve neyi neye tercih ettiğimizi 
belirtirken “than” kelimesini kullanmaktır.

 � I’d rather go to the cinema. 

(Sinemaya gitmeyi tercih ederim.)

 � I would rather not stay at home tonight. 

(Bu gece evde kalmamayı tercih ederim.)

 � I would rather stay at home than go to the cinema.

(Evde kalmayı sinemaya gitmeye tercih ederim.)

 � I’d rather drink tea than drink coffee. 

(Çay içmeyi kahve içmeye tercih ederim.)
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• Would like

İsteklerimizi, tercihlerimizi belirtirken “would like” kalıbını 
kullanabiliriz. “Would like” kalıbından sonra gelen fiilleri, 
başına “to” eki getirerek kullanmamız gerekir.

 � I would like to drink lemonade.

(Limonata içmek isterim.)

 � I’d like to take up horse riding.

(At binmeyle uğraşmak isterim.)

Activity-3
Aşağıdaki cümleri would rather veya prefer ile 
tamamlayınız.

1. I ……...………….. taking photographs to diving 

because I’m afraid of being under water.

2. I ……...………….. do pottery than take photographs 

because I think I’m creative and I can make 

awesome pottery.

3. Which one do you ……...………….., staying at 

home or going out at weekends?

4. Jason ……...………….. watch a horror film than a 

comedy.

Örnek

They would rather have lunch at home - - - - go to a 

restaurant.

A) from    B) to 

C) than    D) at

Çözüm

Would rather kalıbıyla bir şeyi birşeye tercih ederken 
“than” kelimesi kulllanılır.
      Cevap C

Örnek

I don’t fancy the theatre again. I prefer - - - - to the 

cinema.

A) go                   B) went 

C) gone                  D) going

Çözüm

Prefer fiiliyle bir şeyi birşeye tercih ederken prefer fiilinden 
sonraki fiile -ing takısı eklenerek kulllanılır.
      Cevap D

C.  Expressing opinion, agreement 
and  disagreement

1. Asking for an opinion

Birisine bir konuyla alakalı fikrini sormak için aşağıdaki 
gibi sorular sorulur.

 � What do you think about pop music?

 (Pop müzikle alakalı ne düşünüyorsun?)

 � What’s your idea/opinion?

(Fikrin nedir?)

 � How do you feel about that?

(Onunla alakalı nasıl düşünüyorsun?)

 � What are your thoughts on all of this?

(Bunun tümüyle alakalı düşüncelerin nelerdir?)

 � Do you have anything to say about this?

(Bununla ilgili söyleyecek bir şeyin var mı?)

2. Stating an opinion

Bir konuyla alakalı fikir belirtmek için aşağıdaki gibi 
ifadeler kullanılır.

 � From my point of view, jazz music is horrible.

(Bence, caz müzik berbat.)

Music
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 � In my opinion, pop music is great.

(Bence, pop müzik muhteşem.)

 � I think listening to hip hop music is unbearable.

(Bence hip hop müzik dinlemek çekilmez.)

 � If you ask me, classical music is always a 

composition of emotions.

(Bana sorarsanız, klasik müzik her zaman 

duyguların bir bileşimidir.)

 � I believe that classical music is much more 

relaxing.

(İnanıyorum ki klasik müzik çok daha dinlendirici.)

 � According to me, rock music is energetic.

 (Bana göre, rock müzik enerjik.)

3. Expressing agreement

Söylenen bir fikre katıldığımızı söylerken kullandığımız 
yapılar aşağıda verilmiştir. 

 � I agree with you: Sana katılıyorum.

 � That’s right: Bu doğru.

 � You are right: Haklısın.

 � That’s true: Bu doğru.

 � I think/suppose/guess so: Bence de öyle. /Ben de 

öyle düşünüyorum.

 � Absolutely/Certainly/Exactly: Kesinlikle.

 � Of course: Tabiki.

 � No doubt: Şüphe yok.

 � That’s for sure: Elbette.

 � That’s exactly how I feel: Aynen öyle hissediyorum.

 � You have a point there: Orada bir noktaya 

değindin.

 � I was just going to say that: Ben de öyle 

söyleyecektim.

4. Expressing disagreement

Söylenen bir fikre katılmadığımızı söylerken kullandığımız 
yapılar aşağıda verilmiştir. 

 � I don’t agree with you / I disagree with you: Sana 

katılmıyorum.

 � I don’t think so: Sanmıyorum.

 � No way: Olmaz.

 � I beg to differ: Naçizane size katılmıyorum.

 � I’d say just the opposite: Ben tam tersini 

söyleyebilirim.

 � Not necessarily: Şart değil.

 � That’s not always true: Bu her zaman doğru 

değildir.

 � That’s not always the case: Bu her zaman böyle 

değildir.

 � No, I’m not so sure about that: Hayır, bundan pek 

emin değilim.

Activity-4
Konuşmalarda boş bırakılan yerlere uygun düşen ifadeyi 
bulunuz.

a) You are absolutely right        b) I don’t think

c) I totally disagree             d) In my opinion

1. Walter: I can suggest you a few classics of metal 

music.

Jason: No, it’s not really my thing. - - - -, metal 

music makes people agressive.

2. Jessica: Really? I think that rock music is too loud 

and not melodious.

Anthony: - - - -. I’ve attended many rock festivals. 

They were really great.

3. Alan: Have you listened to the new band ‘Octopus’? 

I think they will be worldwide popular.

Steven: - - - - so. The quality of their music is not 

good enough. They will have been forgotten by next 

two years. 

4. Jason: Classical music is great for focusing, and I 

enjoy piano and violin duets.

Walter: - - - -. I remember that there was a study 

called the ‘Mozart Effect’ where they discovered 

that classical music could make a child smarter.

Music
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Örnek

A: In my opinion,  jazz is the most relaxing form of     

     music. 

B: - - - -. I listen to jazz music when I feel myself     

    stressed. It calms me down.

A) I totally agree with you.    B) That’s not always true.

C) I’m afraid I disagree.       D) I don’t think so. 

Çözüm

A: Bence, caz en dinlendirici müzik türüdür. 
B: - - - -. Kendimi stresli hissettiğim zamanda müzik 
dinlerim. İfadelerine baktığımızda ikisi de benzer 
düşünceleri ifade ediyorlar. “Ben seninle tamamen 
hemfikirim.” ifadesi boşluğu tamamlar. Cevap A 

D.  Some Inquiries 
1. A: What kind of music / What type of music do 

you like? (Ne tür müzik seversin?)

B) I like pop music. (Ben pop müzik severim.)

2. A: What is your favourite music genre? (Favori 

müzik türün nedir?)

B: My favourite music genre is rock. (Benim 

favori müzik türüm rock’tır.)

3. A: What do you think about rap? (Rap müzikle 

alakalı ne düşünüyorsun?)

B: I think it is great. (Bence muhteşem.)

4. A: How do you feel about classical music? 

(Klasik müzik hakkında nasıl hissedersin?)

B: I love classical music. (Klasik müziğe bayılırım.)

5. A: How often do you listen to music?

(Ne kadar sık müzik dinlersin?)

B: Always. (Her zaman.)

6. A: What genres of music are you willing to listen 

to? (Ne tür müzik dinlemeye isteklisin?)

B: Hip hop. (Hip hop.)

7. A: What music do you prefer? (Hangi müziği 

tercih edersin.)

B: I prefer classical music. (Klasik müzik tercih 

ederim.)

8. A: Which one do you prefer eating? Chocolate 

or ice-cream? (Hangisini yemeyi tercih edersin? 

Çikolatayı mı yoksa dondurmayı mı?)

B: I prefer ice-cream. (Dondurmayı tercih ederim.)

Music
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ÇÖZÜMLÜ 
TEST

1. Alan:   Hey Steph, what do you think of the     

      latest Terminator film?

Steph:  Well, - - - -, it isn’t as good as the       

        oprevious ones. I don’t find the story    

       fastmoving.

A) I don’t think so 

B) I agree with you

C) in my opinion 

D) do you think

2. My friend plays the violin in a(n) - - - -.

A) orchestra    B) classical 

C) instrument   D) harmony

3. Megan:  What type of music do you like to     

      listen to?

Dylan:   - - - -

A) I play the drums. 

B) I enjoy rock and R&B.

C) I usually listen to music at home. 

D) I suppose so.

4. Which one do you - - - - eating? Chocolate or 

ice-cream?

A) rather    B) prefer 

C) interested   D) prefer to

5. Alan:    Have you listened to the new band     

      ‘Octopus’? I think they will be        

      a worldwide popular.

Steven:  - - - -.  The quality of their music is     

      not good enough. They will have been  

      forgotten by the next two years.

A) I agree with you

B) I don’t think so 

C) I hope 

D) Exactly

6. I don’t want to go to the concert. I’d rather - - - - 

at home.

A) stay    B) to stay 

C) staying    D) than stay

7. I don’t fancy the theatre. I prefer - - - - to the 

cinema.

A) go    B) went 

C) gone    D) going

8. Paula:   - - - - a comedy or musical?

George:  It doesn’t matter to me. I love both of   

      them.

A) What about 

B) What would you rather see

C) Where do you like 

D) Which one do you like to eat

9. Who agrees?

A) Martin: I’m not so sure about it? 

B) Alex: I don’t think so.

C) Sandra: You are absolutely right. 

D) Molly: You are not right.

10. Amanda:  Don’t you think that Internet is killing  

       face-to-face communication?

Britanie:  - - - -. With the Internet you can talk   

       to more people at the same time.

A) I totally disagree 

B) What do you think

C) Exactly 

D) That’s for sure

Music
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ÇÖZÜMLÜ 
TEST

1. “Alan: Terminatör filmi hakkında ne düşünüyorsun? 

“diye soruyor. “Steph: - - - - öncekiler kadar güzel 

değil.” diyor.

A) Sanırım öyle değil

B) Seninle hemfikirim

C) Bence

D) Düşünüyor musun

şeklinde çeviri yaptığımızda cevap C şıkkıdır.

2. Benim arkadaşım bir - - - - keman çalar.

A) orkestrada

B) klasikte

C) alette

D) uyumda

şeklinde çeviri yaptığımızda cevap A şıkkıdır.

3. Mariam: Ne tür müzik dinlemeyi seversin?

diye soru sormuş, cevabı bir müzik türünü sevme 

veya hoşlanma ifadesi olarak B şıkkında: “Rock ve 

R&B’den hoşlanıyorum.” şeklinde mevcuttur. Cevap 

B şıkkıdır.

4. Boşluktan sonraki fiil -ing takısı almış buna göre 

kendisinden evvelki fiilin -ing (gerund) gerektiren bir 

fiil olması gerekeir. Cevap B şıkkıdır.

5. Alan: “Octopus” isimli yeni müzik grubunu dinledin 

mi? Bence onlar dünya çapında popüler.

Steven: - - - -. Onların müziği yeterince iyi değil.

şeklinde çeviri yapılabilir. Boşluktan sonraki ifade 

olumsuz olduğu için boşluğa gelecek ifade olumsuz 

olmalı. “Öyle olduğunu düşünmüyorum” şeklinde, 

cevap B şıkkıdır.

6. Would rather kalıbından sonra fiil yalın halde 

kullanılır.  Cevap A şıkkıdır.

7. Prefer fiilinden sonraki fiil, -ing şeklinde kullanılır. 

Cevap D şıkkıdır.

8. Paula: Komedi mi yoksa muzikal mi - - - -? 

George: Benim için farketmez. İkisini de severim.

İfadelerinden;

A) Ne dersin

B) izlemek istersin 

C) nerede seversin

D) ne yemek istersin

şeklinde çeviri yaptığımızda cevap B şıkkıdır.

9. Kim hemfikir diye soru sorulmuş. Buna göre sadece 

C şıkkında “Sandra: Kesinlikle haklısın.” ifadesi 

benzer fikir bildirir. Cevap C şıkkıdır.

10. Amanda: İnternetin yüz yüze iletişimi öldürdüğünü 

düşünmüyor musun?

Britanie: - - - -. İnternetle aynı anda daha fazla 

insanla konuşabilirsin. İfadelerinden boşluğa 

Amanda’nın söylediği ifadeyle çelişen bir ifade 

gelmelidir. “Sana hiç katılmıyorum.” şeklinde cevap 

A şıkkıdır.

Music
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TEST
01

1. Alberto - - - - use a laptop than a smart phone to 

connect to the Internet.

A) prefers    B) should

C) could    D) would rather

   (Aralık-2019 1. Dönem)

2. My favourite music - - - - is Hip Hop because it 

makes me feel happy.

A) concert    B) genre

C) melody    D) instrument

   (Aralık-2019 1. Dönem)

3. I’d rather buy a sports car - - - - a sedan.

A) than    B) to

C) at    D) from

   (Aralık-2019 1. Dönem)

4. Rose :  I think we should continue using oil and  

     coal for energy.

Isabel : - - - -. They destroy the environment.

A) I disagree with you

B) You look worried

C) You may be right

D) That’s true

   (Aralık-2019 1. Dönem)

5. Walter :  - - - -?

Jason :  I love it. Classical music is great. I     

      enjoy piano and violin duets.

A) What kind of music do you listen to

B) Where do you usually listen to music

C) How do you feel about classical music

D) Who is your favourite singer

   (Aralık-2019 1. Dönem)

6. “- - - -” are the words of a song.

A) Lyrics    B) Duets

C) Playlists    D) Tunes

   (Aralık-2019 1. Dönem)

7. I don’t want to go to the concert. I’d rather - - - - 

at home.

A) stay    B) to stay

C) staying    D) than stay

   (Aralık-2019 1. Dönem)

8. I prefer brown sugar - - - - white sugar.

A) by    B) to

C) than    D) that

   (Temmuz-2019 3. Dönem)

9. Jennifer :  - - - -?

Martin   :  Well, I prefer jazz.

A) What kind of music do you usually listen to

B) Do you know the story behind a song

C) How important is music to you

D) What do you like about it

   (Temmuz-2019 3. Dönem)

10. Jane    : Does music have a healing effect?

Thomas : - - - -.

A) I am not interested in lyrics of songs

B) It doesn’t make her feel dynamic

C) Things start with lyrics

D) I don’t think it has

   (Temmuz-2019 3. Dönem)

Music
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11.          

It is a - - - -.

A) flute    B) violin

C) piano    D) guitar

   (Temmuz-2019 3. Dönem)

12. John : What do you think about rap music?

Mary : - - - -.

A) I agree with you to a large extent

B) I completely disagree with you

C) Personally I don’t like it

D) I couldn’t agree more

   (Temmuz-2019 3. Dönem)

13. I would rather - - - - pizza than hamburger.

A) eat    B) eats

C) eaten    D) eating

   (Temmuz-2019 3. Dönem)

14. I prefer - - - - Turkish movies to Hollywood 

movies.

A) watch    B) watches

C) watched    D) watching

   (Temmuz-2019 3. Dönem)

15. I’d rather come with you than - - - - here alone.

A) fit    B) look

C) stay    D) help

   (Temmuz-2019 3. Dönem)

16. I prefer - - - - to hip hop to opera.

A) listening    B) listened

C) listens    D) listen

   (Temmuz-2019 3. Dönem)

17. I would rather - - - - at home tonight than go out.

A) stay    B) stays

C) stayed    D) staying

   (Temmuz-2019 3. Dönem)

18. Barbara :  We should do something fun. Let’s   

       go to a concert.

Jessica :  - - - -. Listening to music has a good  

       impact on people.

A) I don’t think so

B) I totally disagree

C) Oh, yes, that’s great

D) I’m not sure about that

   (Temmuz-2019 3. Dönem)

19. My favourite music - - - - is Hip Hop because it 

makes me feel happy.

A) concert    B) genre

C) melody    D) instrument

   (Nisan-2019 2. Dönem)

Music


