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THEME
01

A. Vocabulary List

OPEN YOUR HEART

(KALBİNİ AÇ)

KELİME ANLAMI

airport havaalanı

travel agent seyahat acentesi

nightmare kabus

heavy ağır

terrible berbat, kötü

attendant görevli

totally tamamen

jump atlamak

as quick as possible mümkün olduğunca çabuk

disaster felaket

insult hakaret etmek

without -sız, -siz

permission izin

driving licence ehliyet

knock kapıyı vurmak

downtown şehir merkezi

headache baş ağrısı

painkiller ağrı kesici

pill hap

medicine ilaç

stomachache karın ağrısı

vomit kusmak

prospectus prokpestüs, izahat

misunderstand yanlış anlama

guess tahmin etmek

robbery soygun

customer müşteri

withdraw geri çekmek / para çekmek

counter tezgah

clerk memur

wire kablo

order emretmek / sipariş vermek

staff mürettebat, personel

raise el kaldırmak / artırmak

pistol tabanca

march yürümek

lock kilitlemek

collect toplamak

quietly sessiz bir şekilde

slip kaymak

suffer acı çekmek

rush acele etmek / telaş etmek

interrogate sorgulamak

note down not almak

flash parlama

catch yakalamak

criminal suçlu

abandon terketmek

belong ait olmak

locality bölge, muhit

escape kaçmak

sample örnek

demolish yıkmak

mess dağınıklık

tidy up düzenlemek

impatient sabırsız

patient sabırlı

argue tartışmak

hit vurmak

thick kalın

flight uçuş

fall asleep uykuya dalmak

queue kuyruk

rest geri kalan

faint bayılmak

In the end sonunda

Open Your Heart
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land karaya inmek

suitcase bavul

wonderful harika

crowd kalabalık

suspend askıya almak

ceiling tavan

instead of yerine

entrance giriş

screen ekran

dangerous tehlikeli

excellent mükemmel

attract çekmek / cezbetmek

performance performans, icra

invite davet etmek

imagine hayal etmek

treat davranmak, tedavi etmek

brief kısa

introduction giriş, tanışma

follow takip etmek

conversation konuşma, sohbet

strike vurma, kriz

remind hatırlatmak

revision gözden geçirmek

apologise özür dilemek

forgive affetmek

Activity-1

Cümleleri kutudaki uygun kelimelerle tamamlayınız.

nightmare / airport / passport / heavy /
travel agent / customers / clerks / collected /

criminals / abandoned

1. Dad, I had a really bad .................. last night. There 

were lots of ghosts everywhere!

2. They advise that your ...................... must be carried 

with you at all times when you are abroad.

3. One of the biggest ...................... in the world is 

being built in İstanbul.

4. The ...................... sent my suitcase to Ankara by 

mistake.

5. We had to take a taxi because the ...................... 

rain caused all the trains to stop.

6. George is one of our best ...................... . He always 

buys the most expensive clothes in our shop.

7. The Central Bank was robbed yesterday. The 

.................... fled easily! Where was the police?

8. I was informed by the .................... in the credit 

department of the bank. It was very helpful.

9. They .................... soil samples from several areas 

on the site and analysed them.

10. The house had been .................... for years before 

they decided to demolish it.

Örnek

-----. I shouldn’t have eaten so much chocolate.

A) I feel sick.

B) It was an awful accident.

C) They are late!

D) It’s freezing!

Çözüm

----. Bu kadar çok fazla çikolata yememeliydim.

A) Midem bulanıyor

B) Berbat bir kazaydı

C) Onlar geciktiler

D) Hava dondurucu

şeklinde çeviri yaparsak cevap A şıkkı olur.          
                             Cevap A

Open Your Heart
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Open Your Heart

Örnek

The police ---- to the place as quick as possible but 
they couldn’t arrive in time.

A) rushed

B) interrogated

C) raise

D) locked

Çözüm

Polisler olay yerine çarçabuk ----- ama zamanında

varamadılar.

A) aceleyle gittiler

B) soruşturdular

C) kaldırdılar

D) kilitlediler

şeklinde çeviri yaptığımızda cevap A şıkkıdır.

                                 Cevap A

Örnek

Five years ago, my family and I went on a summer 
---- with our friends in Egypt.

A) attendant

B) flight

C) passport

D) vacation

Çözüm

5 yıl önce, ailem ve ben Mısır’da arkadaşlarımızla yaz 
---- gittik.

A) hizmetliye

B) uçuşuna

C) pasaporta

D) tatiline

şeklinde çeviri yaptığımızda cevap D şıkkıdır.

                                 Cevap D

B. PERFECT MODALS

1. Should Have + V3 (yapması gerekirdi)

Geçmişte yapılmasının daha doğru olacağını düşündü-
ğümüz birşeyden bahsederken kullanılır.

  I didn’t set my alarm clock and I overslept 

yesterday morning, so I was late for work. I 

should have set my alarm clock.

(Saatimin alarmını kurmadım ve dün sabah uyuya 
kaldım, bundan dolayı işe geç kaldım. Saatimin 
alarmını kurmam gerekirdi.)

  The authorities didn’t take the necessary 

measures, so inflation went up. They should 

have taken the necessary measures to bring it 

down.

(Yetkililer gerekli tedbirleri almadılar, bundan dolayı 
enflasyon yükseldi. Onların enflasyonu indirecek 
tedbirleri almaları gerekirdi.)

2. Shouldn’t Have + V3 (yapmaması gerekirdi)

Geçmişte yapılmamasının daha doğru olacağını düşün-
düğümüz birşeyden bahsederken kullanılır.

  I talked to him very unkindly, so I hurt him. I 

shouldn’t have talked to him so unkindly.

(Onunla çok kaba konuştum, böylece onu kırdım. 
Onunla o kadar kaba konuşmamam gerekirdi.)

  He ignored my warnings, and drove the car 

too fast. As a result, he had an accident. He 

shouldn’t have driven the car so fast.

(Uyarılarıma aldırmadı ve arabayı hızlı sürdü. 
Sonuç olarak kaza yaptı. Arabayı o kadar hızlı 
sürmemesi gerekirdi.)
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Activity-2

Aşağıdaki durumlar için en iyi seçeneği işaretleyiniz.

1. The boys fought at school.

A) They shouldn’t have fought at school.

B) They should have fought in the canteen.

2. Janet’s bedroom was in a mess.

A) Janet shouldn’t have tidied up her bedroom.

B) Janet should have tidied up her bedroom.

3. Kevin was always impatient in traffic.

A) Kevin should have been more patient in the 
traffic.

B) He should have driven faster.

4. They argued in front of their child.

A) They shouldn’t have argued there.

B) They should have hit each other.

5. The weather was freezing.

A) He should have worn sunglasses.

B) He should have worn thick clothes.

6. He was late for work. There was a meeting.

A) He should have woken up earlier.

B) He shouldn’t have gone to the meeting.

Örnek

You ---- shouted at her. She’ll never forgive you.

A) shouldn’t have    B) could have

C) must have    D) might have

Çözüm

B, C ve D şıkları ihtimal bidiriyor ve olumlu. Tek olumsuz 
A şıkkı. “Senin ona bağırmaman gerekirdi. O seni asla 
affetmeyecek.” şeklinde çeviri yaparsak cevap A şıkkı 
olur.                             Cevap A

2. Must Have + V3 (yapmış olmalı)

Elimizde olan verilere, kanıtlara dayalı olarak geçmişe 
yönelik tahminlerimizi ya da fikirlerimizi anlatmak için kul-
lanılır. Elimizde veriler olduğu için olayın gerçekleşmesi 
yüksek olasılık dahilindedir.

  He didn’t seem very surprised when I told him 

the news. Someone else must have told him.

(Ben ona haberleri söyleyince çok şaşırmadı. Ona 
başka biri söylemiş olmalı.)

  Mrs Green hasn’t come to work yet. She has 

never been late for work. He must have missed 

the bus.

(Bayan Green henüz işe gelmedi. Asla işe geç 
kalmazdı. Otobüsü kaçırmış olmalı.)

Örnek

Morgan ---- misunderstood my directions. Why else 
is he late?

A) should have

B) could have

C) must have

D) might have

Çözüm

Morgan benim talimatlarımı yanlış ----. Yoksa niye geç 
kalsın?

A) anlaması gerekirdi

B) anlayabilirdi

C) anlamış olmalı

D) anlamış olabilir

ifadelerine baktığımızda güçlü bir tahmin olduğunu 
görüyoruz. Bundan dolayı cevap C şıkkıdır.         
                             Cevap C

Open Your Heart
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3. Might Have + V3 (yapmış olabilir)

Gerçeği kesin olarak bilmiyorsak ve güçsüz bir tahminde 
(ya da tahminlerde) bulunuyorsak, yani aklımıza gelen 
olasılıkları ifade etmek istiyorsak, “might have done” kul-
lanırız.

  I can’t find my grammar book. I don’t know 

where I left it. I might have left it in the lassroom 

or I might have left it on the bus.

(Gramer kitabımı bulamıyorum. Nereye koyduğumu 
bilmiyorum. Sınıfta bırakmış olabilirim veya otobüste 
bırakmış olabilirim.)

  The street is wet this morning. I’m not sure but 

it might have rained last night.

(Bu sabah cadde ıslaktı. Emin değilim ama dün 
gece yağmur yağmış olabilir.)

Örnek

Alice did no revision for the exam but she’s passed. 
I think she - - - - cheated.

A) should have

B) couldn’t have

C) must have

D) might have

Çözüm

Alice sınav için hiç tekrar yapmadı fakat geçti. Bence

----.

A) kopya çekmesi gerekirdi

B) kopya çekmiş olamaz

C) kopya çekmiş olmalı

D) kopya çekmiş olabilir

ifadelerine baktığımızda I think ifadesinden zayıf bir 
tahmin olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı cevap D 
şıkkıdır.                                
                             Cevap D

4. Could Have + V3 (yapmış olabilir/ yapabilirdi)

1. Gerçeği kesin olarak bilmiyorsak ve güçsüz bir 

tahminde (ya da tahminlerde) bulunuyorsak, yani 

aklımıza gelen olasılıkları ifade etmek istiyorsak, 

“could have done” kullanırız. Might have done ile 

aynı kullanıma sahiptir.

  The boss isn’t in the office. He could have gone 

home.

(Patron ofiste değil. Eve gitmiş olabilir.)

2. Geçmişte bir şeyin olmasının olasılık dahilinde 

olduğu ama o olasılığın gerçekleşmediği, 

yapılmadığını ifade eder.

  We could have stayed up late, but we decided to 

go to bed early.

(Geç saatlere kadar oturabilirdik ama erken 
yatmaya karar verdik.)

3. Could have done; if clause type 3’de ve past 

wish’lerde de kullanılabilir.

  If you had said you were hungry, I could have 

bought something for you.

(Bana aç olduğunu söyleseydin sana birşeyler 
alabilirdim.)

  If the midfielders had passed the ball more 

exactly, our team could have had more chances 

to attack.

(Eğer orta saha oyuncuları topu daha düzgün 
geçirselerdi, bizim takım atak için daha fazla şansa 
sahip olabilirdi. )

  She couldn’t attend the conference. I wish she 

could have attended the conference.

(O konferansa katılamadı. Keşke konferansa 
katılabilseydi.)

Open Your Heart
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Örnek

- - - - I could have been hurt more badly, thank God 
I wasn’t.

A) It was an awful accident.

B) They are late!

C) It’s freezing!

D) You’ll get a low mark, Tom

Çözüm

---- Daha berbat bir şekilde yaralanabilirdim, Allah’a 
şükür olmadı.

A) Berbat bir kazaydı.

B) Onlar geç kaldılar.

C) Hava dondurucu.

D) Düşük bir not alacaksın, Tom.

şeklinde çeviri yaptığımızda cevap A şıkkıdır.        
                             Cevap A

Örnek

If I had been more hardworking during my school 
years, I - - - - at a better university.

A) may have studied

B) should have studied

C) must have studied

D) could have studied

Çözüm

If+past perfect, would / could / might have done; If clause 
type 3 yapısı olduğu için, cevap D şıkkıdır.          
                             Cevap D

Activity-3

Boşlukları must have, might have, could have, should 
have ve shouldn’t have kullanarak doldurunuz.

1. David: Last term I failed all my exams.

Susan : You .................... been very disappointed.

2. When I was a child I …………..…………been here 

but I can’t really remember.

3. It’s too late now. You ……………………….. called 

her yesterday.

4. Marry ………………… been at the café but I didn’t 

see her.

5. Mark looks worried. He ………………………. had a 

problem with something.

6. I ………………………………… lent you the money. 

Why didn’t you ask me?

7. Bobby knew everything about our plans. He 

…………………. listened to our conversation.

8. The street is wet this morning. I’m not sure but it 

……………...… rained last night.

9. Mr White bought a new sport car! He 

…………………………… won the lottery.

10. Nancy came home alone yesterday. You 

…………………………………….. let her do that. 

She …………………………………. got lost.

11. He ……………….. been Juan I saw in the park 

yesterday, but I’m not sure about it.

12. Everyone shouted in fear. They 

………….……………………. been very afraid.

13. I can’t find my book. I ………….……………………. 

left it on the bus.

14. You were stupid to go skiing there. You 

…………………………. broken your leg.

15. He looked so tired when I saw him. He 

………….……………… worked so hard.

Open Your Heart
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ÇÖZÜMLÜ
TEST

1. They advise that you must carry your - - - - with 

you at all times when you are abroad.

A) nightmare

B) airport

C) passport

D) travel agent

2. You’ll get a low mark, Tom. - - - -

A) I should have brought my coat.

B) You should have studied more.

C) They might have been here now.

D) I could have been hurt more badly.

3. George is one of our best - - - -. He always buys 

the most expensive clothes in our shop.

A) customers

B) criminals

C) clerks

D) robbers

4. Janet’s bedroom was in a mess. So her mom 

got angry with her. Janet - - - - have tidied up 

her bedroom.

A) should    B) shouldn’t

B) must    D) might not

5. He was late for work. There was a meeting. - - - -

A) He should have woken up earlier.

B) He shouldn’t have gone to the meeting.

C) He must have gone to the meeting early.

D) He might have woken up earlier.

6. Mark looks worried. He - - - - a problem with 

something.

A) should have had

B) must have had

C) would have had

D) shouldn’t have had

7. He - - - - Juan I saw in the park yesterday, but I’m 

not sure about it.

A) might have been

B) must have been

C) would have been

D) shouldn’t have been

8. You were stupid to go skiing there. You - - - - 

your leg.

A) should have broken

B) must have broken

C) would have broken

D) could have broken

9. Kevin was very upset with you this morning. 

You - - - - apologised for saying he was very lazy.

A) must have

B) should have

C) could have

D) might have

10. Arthur - - - - studied really hard. He passed all 

his exams with excellent grades.

A) might have

B) must have

C) shouldn’t have

D) should have

Open Your Heart
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1. Yurtdışındayken her zaman yanında - - - - taşımanı 

tavsiye ederler.

A) kabusunu

B) havaalanını

C) pasaportunu

D) seyahat acenteni

şeklinde çeviri yaptığımızda cevap C şıkkıdır.

2. Düşük bir not alacaksın Tom. - - - -

A) Kabanımı getirmem gerekirdi.

B) Daha fazla çalışman gerekirdi.

C) Şimdi burada olabilirdin.

D) Berbat bir şekilde kendimi incitebilirdim.

şeklinde çeviri yaptığımızda cevap B şıkkıdır.

3. George bizim en iyi - - - - biridir. O hep dükkandan 

en pahalı kıyafetleri satın alır.

A) müşterilerimizden

B) suçlularımızdan

C) memurlarımızdan

D) soyguncularımızdan

şeklinde çeviri yaptığımızda cevap A şıkkıdır.

4. Janet’ın odası dağınıklık içindeydi. Bu yüzden 

annesi ona kızdı. Janet odasını toplaması gerekirdi. 

şeklinde çeviri yaptığımızda cevap A şıkkıdır.

5. O işe geç kaldı. Toplantı vardı. - - - -

A) Daha erken kalkması gerekirdi.

B) Toplantıya gitmemesi gerekirdi.

C) Toplantıya erken gitmiş olmalı.

D) Toplantıya erken gitmiş olabilir.

şeklinde çeviri yaptığımızda cevap A şıkkıdır.

6. Mark endişeli gönünüyor. Birşeylerle problemi - - - -.

A) olması gerekir

B) olmalı

C) olurdu

D) olmaması gerekirdi

şeklinde çeviri yaptığımızda cevap B şıkkıdır.

7. “Dün parkta gördüğüm Juan olabilir ama emin 

değilim.” şeklinde çeviri yaptığımızda cevap A 

şıkkıdır.

8. Burada kayak yapmaya gitmen aptalcaydı. Bacağını 

- - - -.

A) kırman gerekirdi

B) kırmış olmalısın

C) kırardın

D) kırabilirdin

şeklinde çeviri yaptığımızda cevap D şıkkıdır.

9. Kevin bu sabah çok üzgündü. Ona çok tembel 

olduğunu söylediğnden dolayı - - - -.

A) özür dilemiş olmalısın

B) özür dilemen gerekirdi

C) özür dilemiş olabilirsin

D) özür dilemiş olabilirsin

şeklinde çeviri yaptığımızda cevap B şıkkıdır.

10. Arthur gerçekten çok - - - -. O tüm sınavlarını 

mükemmel notlarla geçti

A) çalışmış olabilir

B) çalışmış olmalı

C) çalışmaması gerekirdi

D) çalışması gerekirdi

şeklinde çeviri yaptığımızda cevap B şıkkıdır.

Open Your Heart
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TEST
01

1. The police came to the bank, but they couldn’t 

find the thieves. They - - - - have escaped with 

the money before the police arrived.

A) must    B) couldn’t

C) may    D) shouldn’t

   (Aralık-2019 1. Dönem)

2. Annie :  We argued with Alex yesterday. I think  

      he  is still angry with me.

Rachel :  You - - - - have shouted at him in front  

      of his friends.

A) would    B) should

C) shouldn’t   D) couldn’t

   (Aralık-2019 1. Dönem)

3. Max : Last term I failed all my exams.

Joe : - - - -.

A) You should have studied harder

B) I should have brought my coat

C) You might have been here now

D) You could have called her yesterday

   (Temmuz-2019 3. Dönem)

4. I was very late for school. I should have - - - - an 

alarm.

A) caught    B) slept

C) set    D) eat

   (Temmuz-2019 3. Dönem)

5. I could have - - - - you the money. Why didn’t 

you ask me?

A) had    B) lent

C) missed    D) listened

   (Temmuz-2019 3. Dönem)

6. You - - - - have shouted at her. She will never 

forgive you.

A) could    B) might

C) won’t    D) shouldn’t

   (Nisan-2019 2. Dönem)

7. David : Last term I failed all my exams.

Susan : You - - - - have been very disappointed.

A) should    B) could

C) might    D) must

   (Aralık-2018 1. Dönem)

8. Alice did no revision for the exam but she’s 

passed. I think she - - - - have cheated.

A) can    B) might

C) couldn’t   D) shouldn’t

   (Aralık-2018 1. Dönem)

9. Mr. White bought a new sports car! He must 

have - - - - the lottery.

A) listened   B) come

C) won    D) lost

   (Aralık-2018 1. Dönem)

10. If we had saved money, we - - - - .

A) could have bought a house

B) would have told about you

C) would have tasted better

D) could have found a job

   (Ocak-2016 1. Dönem)
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11. If Murat had studied regularly, he - - - - passed 

the exam.

A) used to have

B) could have

C) have had

D) will have

   (Mayıs-2015 2. Dönem)

12.  - - - -, I could have won a scholarship.

A) If I would get up early

B) If I always study hard

C) If I had studied more

D) If I got high marks

   (Ocak-2015 1. Dönem)

13. I had a really bad - - - - last night. I got lost on 

a street and there were monsters everywhere!

A) airport   B) passport

C) suitcase  D) nightmare

Temmuz 2020

14. Anderson :  Judy took some pills without reading 

the prospectus. After a while, she felt 

sick.

Anastasia : She - - - - have read it.

A) should   B) might

C) could   D) must

Temmuz 2020

15. David had the highest grade in the exam. He - - - 

- have studied hard.

A) should   B) must

C) could   D) would

Temmuz 2020

16. I had to wait 30 minutes for a train last night. 

There - - - - been an accident or maybe a strike.

A) could have

B) should have

C) couldn’t have

D) must have

17. I have forgotten about the meeting. You - - - - 

reminded me about it yesterday.

A) should have

B) must have

C) might have

D) shouldn’t have

18. Angelina - - - - bought a second hand car. She 

doesn’t have enough money.

A) shouldn’t have

B) musn’t have

C) should have

D) couldn’t have

Open Your Heart


