


AÇIKÖĞRETİM LİSESİ

KONU ANLATIMLI SORU BANKASI

Copyright ©

İSABET YAYINCILIK ve EĞİTİM HİZMETLERİ
SAN. TİC. A.Ş

Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayımla-
yan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, 
fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemi ile çoğaltılması, 
yayımlanması ve depolanması yasaktır. Bu kitabın tüm 
hakları İsabet Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. 
A.Ş’ye aittir.

MEB
Bu kitaptaki çıkmış soruların her hakkı MEB Ölçme De-
ğerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait-
tir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmı-
nın kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir 
yolla çoğaltılması ya da kullanılması, yayımlanması MEB 
Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdür-
lüğünün yazılı izni olmadan yapılamaz. Bu yayın izni telif 
ücreti ödenerek alınmıştır.

ISBN
978-625-7269-71-1

Yazarlar
İsabet Komisyon

Dizgi & Grafik
İsabet Dizgi

Baskı Yeri ve Cilt

WPC Matbaacılık
Matbaa Sertifika No: 50884

İnternet Hesapları

www.isabetyayinlari.com
bilgi@isabet.com.tr

İNGİLİZCE 5

www.isabetdijital.com@isabetyayinlariisabet.yayincilik



Değerli Arkadaşlar,

İsabet Yayınları olarak Açık Öğretim Lisesi sınavlarına en kolay şekilde hazırla-
nabilmeniz için KONU ANLATIMLI SORU BANKASI kitaplarını hazırladık.

Bu kitabı, MEB müfredatına tamamen uygun, kolay, anlaşılır ve akılda kalıcı 
şekilde hazırladık. Ayrıca önemli yerleri vurgulayıp “tablo”, “resim” ve “uyarı”larla 
konunun dikkatinizi çekmesini amaçladık.

Konuları anlatırken çıkmış soruları çözümleriyle beraber verdik.

Her konunun ardından testleri çözerek öğrendiklerinizi ölçebilirsiniz.

Ayrıca bu kitabın ders anlatım soru çözüm videolarını isabetyayinlari.com ad-
resinden izleyebilirsiniz. Bu kitabın dijital sürümünü isabetdijital.com adresin-
de bulabilirsiniz.

İsabet Yayınları ile yolunuz da AÇIK, ufkunuz da!

Hayat boyu başarılar dileriz…

SUNUŞ



İÇİNDEKİLER

İNGİLİZCE - 5

THEME 1 - FUTURE JOBS..................................................................... 5

THEME 2 - HOBBIES AND SKILLS..................................................... 21

THEME 3 - HARD TIMES ...................................................................... 35

THEME 4 - WHAT A LIFE....................................................................... 51

THEME 5 - BACK TO THE PAST........................................................... 67

CEVAP ANAHTARI................................................................................... 77



5www.isabet.com.tr

THEME
01

A. Vocabulary List

JOBS (MESLEKLER)

KELİME ANLAMI

agricultural manager ziraai işletmeci

smart-building technician akıllı bina teknisyeni

biomedical engineering biyomedikal mühendisliği

mechatronics engineer mekatronik mühendisi

alternative energy 
consultant

alternatif enerji danışmanı

bio-genetic engineering biyogenetik mühendisliği

organ designer organ tasarımcı

computer engineer bilgisayar mühendisi

vet veteriner

general manager 
assistant 

genel müdür yardımcısı

instructor eğitmen

waiter / waitress garson

hairdresser berber

receptionist resepsiyon görevlisi

entrepreneur girişimci

businessman iş adamı

pharmacist eczacı

journalist gazeteci

Örnek

I want to go all around the world and determine the 
best sustainable energy source for each place. I’m 
going to be a(n) ----.

A) Smart-Building Technician

B) Biomedical Engineering

C) Mechatronics Engineer

D) Alternative Energy Consultant

Çözüm

Dünyanın her yerine gitmek istiyorum ve her bir yer için 
en iyi sürdürülebilir enerji kaynağını belirlemek istiyorum.

İfadesi;
A) akıllı bina teknisyeni
B) biyomedikal mühendis
C) mekatronik mühendis
D) alternatif enerji danışmanı

d şıkkı ile “Alternatif enerji danışmanı olacağım.” 
şeklinde tamamlanır.

     Cevap D

PERSONAL QUALIFICATIONS 

(KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ)

beneficial yararlı

confident kendine güvenen

punctual dakik

organized düzenli

honest dürüst

sympathetic sempatik

reliable güvenilir

creative yaratıcı

adaptable uyumlu

hospitable misafirperver

kind / polite kibar

experienced tecrübeli

cheerful neşeli

sociable sosyal

cooperative işbirlikçi

grateful minnettar

responsible sorumlu

hardworking çalışkan

successful başarılı

determined azimli

inspirational ilham veren

renowned / famous meşhur

ambitious hırslı

competitive rekabetçi

intelligent zeki

easy-going uysal-geçimli

Future JobsFuture Jobs
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Activity-1

Aşağıdaki kelimeleri tanımlarıyla eşleştiriniz.

1. confident ______

2. punctual ______

3. organized ______

4. adaptable ______

5. sympathetic ______

6. reliable ______

a) a person who can be trusted to work well

b) a person who is certain of his/her abilities

c) a person who is able to suit different conditions

d) a person who understands the other’s feelings 

easily

e) a person who always comes on time; not late

f) a person who plans his/her work efficiently

Activity-2

Cümleleri kutudaki uygun kelimelerden birisi ile 
tamamlayınız.

confident - determined - hardworking - ambitious

1. Tod is a very ……………………. person. He has 

strong desire to be successful, powerful and rich.

2. Tom is a brilliant and ……………………. student.

He always gets high marks from his exams.

3. He made up his mind when he was very young. He 

was ……………………. to be rich, so he is a very 

successful businessman now.

4. A few more driving lessons should help Marley feel 

more ……………………. before he takes his test.

Örnek

Jason is a very ---- person. He always produces 
original ideas.

A) successful

B) determined

C) creative

D) reliable

Çözüm

Jason hep orijinal fikirler ürettiğne göre;

A) başarılı  B) kararlı

C) yaratıcı  D) güvenilir

şıklarından yaratıcı yani C şıkkı olmalıdır.

      Cevap C

FUTURE JOBS

(GELECEĞİN MESLEKLERİ)

KELİME ANLAMI

install kurmak, döşemek

maintain bakım yapmak

repair tamir etmek

direct yönetmek

farm çiftlik

establishment kuruluş/kurum

assess değerlendirmek

sustainable sürdürelebilir

energy source enerji kaynağı

device alet

artificial organ yapay organ

implant nakletmek

design tasarlamak

profession meslek

graduate mezun olmak

decide / consider karar vermek

guess tahmin etmek

agree with hemfikir olmak

consider dikkate almak

Future Jobs
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  Future Jobs

decade 10 yıl

travel seyahat etmek

believe inanmak

marry / get married evlenmek

probably muhtemelen

hope ümit etmek

personal detail kişisel detay

professional experience iş tecrübesi

patient hasta

qualification yetenek, özellik, vasıf

nurse hemşire

volunteer gönüllü

fluently akıcı bir şekilde

provide sağlamak

permanent sürekli

personality kişilik

possible muhtemel

customer müşteri

How about ----? ---- ne dersin?

own sahip olmak

huge devasa

earn money para kazanmak

achieve başarmak

reach ulaşmak

goal hedef

adopt benimsemek, edinmek

desire arzu, istek

make up his mind kararını vermek

inventor mucit

Watch out! / Look out! Dikkat et!

attend katılmak

immediately hemen, derhal

I’m afraid korkarım ki, maalesef

in the future gelecekte

I don’t think so öyle düşünmüyorum

I’m sorry üzgünüm

That’s suitable for me. Benim için uygundur.

certainly / sure elbette, kesinlikle

CV (Curriculum Vitae) özgeçmiş

Örnek

- - - - mean things you enjoy.

A) Personal interests

B) Life experiences

C) Scientific references

D) Professional qualifications

   (Temmuz-2019 3. Dönem)

Çözüm

Bir CV’de, yapabildiğiniz şeyler anlamına gelen;

A) Kişisel ilgi alanları

B) Hayat tecrübeleri

C) Bilimsel kaynaklar

D) Mesleki özellikler

şıklarından yapabildiğiniz şeyler; yeteneklerdir. Bundan 
dolayı cevap A şıkkı olmalıdır.

      Cevap A
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B. Future Plans - Be Going To

“Be going to” kalıbındaki “be” fiilinin yerine özneye göre 
“am”, “is”, “are”dan birini kullanırız. Sonrasında ise fiili ya-
lın kullanırız.

1. Affirmative and Negative Form:

I

am going to be a doctor.
(Bir doktor olacağım.)
am not going to be a doctor.
(Bir doktor olmayacağım.)

He
She
It

is going to stay there for a week.
(O orada bir hafta kalacak.)
isn’t going to stay there for a week.
(O orada bir hafta kalmayacak.)

We
You
They

are going to design medical devices.
(Biz tıbbi aletler tasarlayacağız.)
aren’t going to design medical devices.
(Biz tıbbi aletler tasarlamayacağız.)

2. Interrogative Form:

A: Are you going to work tomorrow?

B: Yes, I am.  No, I am not.

Özne “you” iken “are”, özne “I” iken “am” yardımcı fiili kul-
lanılır.

A: Is Mary going to be pharmacist?

B: Yes, she is. No, she isn’t.

“is”le sorulan sorulara “is”le cevap verilir.

A: Are Mary and Tom going to meet in the afternoon?

B: Yes, they are. No, they aren’t.

“Are you” soruları haricindeki “are” ile sorulan sorulara 
“are” ile cevap verilir.

3. Usage:

Önceden planladığımız, yapmaya niyet ettiğimiz olayları 
anlatmak için veya bazı delillere bakarak meydana ge-
leceği kesinleşmiş eylemleri ifade etmek için bu gelecek 
zaman yapısını kullanırız.

Examples:

  I have made all the arrangements. I have bought 

the tickets and a booked the room. We are going 

to go to Luxemburg on Monday. (prior plan / 

önceden planlanmış)

Bütün ayarlamaları yaptım. Biletleri aldım ve odayı 
ayırttım. Pazartesi Luxemburg’a gideceğiz.

  Look at the dark clouds. It is going to rain.

(prediction with evidence / kanıtlı tahmin)

Kara bulutlara bak. Yağmur yağacak

4. Time Expressions:

Aşağıda verilen zaman ifadeleri gelecek zaman gerektirir.

• tomorrow: yarın

• in the future: gelecekte

• next week / month / year: gelecek hafta/ay/yıl

• in ten minutes / hours / days: on dakika / saat /

gün içinde

I’m going to look for a new place to live next month.

William is going to study Mechatronics Engineering in the 
future.

We are going to meet tomorrow.

Activity-3

Parantez içerisindeki fiilleri “be going to” kalıbında boş-
luklara yazınız.

1. My house is very dirty. I ........................... (clean) it 

tomorrow.

2. Tom has a Maths exam in three days. He 

..................... (study) hard.

3. Mary is going to school tomorrow. She 

……………......……(wear) her new red dress.

4. I don’t want to drive to work tomorrow. I 

……………......……… (walk)

5. We ………………………(fly) to Paris next month. 

We’re looking for a cheap flight.

6. I need to study. I ……………………… (go) to the 

library.

Future Jobs
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Örnek

Donna:   Hi, William! What’re you doing?

William:   I’m reading an article about future 
jobs.    You know we ---- next year and I haven’t  
 decided on my career yet.

A) are going to graduate

B) graduated

C) is graduating

D) graduates

Çözüm

“Next week = Gelecek hafta” zaman ifadesinden dolayı 
“am/is/are going to” kalıbı kullanılır.

      Cevap A

Örnek

I have made up my mind. I ---- a doctor in the future.

A) will be

B) are going to be

C) am going to be

D) am

Çözüm

“In the future = Gelecekte” zaman ifadesinden dolayı “am/
is/are going to veya will” kalıbı kullanılır. Cümlenin başın-
daki “Kararımı verdim” ifadesi “be going to” gerektirir. “I” 
öznesi ise “am” yardımcı fiiliyle kullanılır.

      Cevap C

C. Future Predictions – Will

Daha önce gelecek zamana ait planlı eylemlerimizi ifa-
de ederken “be going to” kalıbını kullanabileceğimizi öğ-
renmiştik. Gelecek zamanda kullanılan diğer bir kalıp da 
“will” kalıbıdır.

1. Affirmative and Negative Form:

I
He
She
It
We
You
They

will have an easier life.
(Ben daha kolay bir hayata sahip olacağım.)

won’t have an easier life.
(Ben daha kolay bir hayata sahip olmayaca-
ğım.)

2. Interrogative Form:

A:  Will you study Mechatronics Engineering?

B:  Yes, I will. No, I won’t.

A:  Will Tom get married to a sensitive and a nature

     lover girl?

B:  Yes, he will. No, he won’t.

A:  Will the wars be nuclear in the future?

B:  Yes, they will. No, they won’t.

Not: “will” ile sorulan sorulara “will” ile cevap verilir.

3. Usage:

• Konuşma anında verdiğimiz kararlarda ve 

önerilerde bu kalıbı kullanırız.

A:  I don’t know how to swim.

 (Ben nasıl yüzeceğimi bilmiyorum.)

B:  Don’t worry. I will help you.

 (Endişelenme. Ben sana yardım ederim.)

Sandra:  Samuel can’t drive me to the airport.

     (Samuel beni hava alanına götüremiyor.)

Patrick:  That’s okay. I will take you to the airport.

     (Tamamdır. Ben seni hava alanına götürürüm.)

  Future Jobs
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• Bir şeyin gelecekte olacağını düşündüğümüz, ümit 

ettiğimiz durumlarda da bu kalıbı kullanırız.

I think I’ll study medicine and I’ll have a good job. I 

hope I’ll marry and have two kids. I believe I’ll travel 

around the world and see many different places. 

I’m sure I’ll live happily and comfortably.

(Sanırım tıp okuyacağım ve iyi bir işim olacak. 
Evleneceğimi ve iki çocuğa sahip olacağımı 
umuyorum. İnaniyorum ki dünyayı gezeceğim ve bir 
sürü yer göreceğim. Konforlu ve mutlu bir şekilde 
yaşayacağımdan eminim.)

• Herhangi bir kanıt olmadan yapılan tahminlerde 
kullanılır.

Cars will fly in the future.

(Gelecekte arabalar uçacak.)

• Müdahalemiz olmayan, vakti gelince gerçekleşecek 
olaylar için kullanılır.

My son will be eighteen next month.

(Oğlum gelecek ay on sekiz olacak.)

4. Time Expressions:

Be going to ile beraber kullanılan zaman zarfları gelecek 
zaman bildirdiği için will ile de beraber kullanılır.

• tomorrow: yarın

• in the future: gelecekte

• next week / month / year: gelecek hafta/ay/yıl

• in ten minutes / hours / days: on dakika / saat /

gün içinde

Robots will be more common in the next decade.

I don’t think I will come home tomorrow.

The twins are very creative.They always develop original

ideas. I think they will be great inventors in the future.

I will have a meeting in an hour.

Activity-4

Cümleleri ‘I will’ ve kutudaki uygun kelimelerden birisi ile 
tamamlayınız.

help - go - call - lend - water

1. lan:    Tim phoned while you were out.

Brian:  Alright. ........................… him back after I   

     do my homework.

2. Mary:  These flowers look very dry.

Jane:  …………………………….them          
     immediately.

3. Jane:  We need some oil and flour for the cake.

Tim:   Ok. ……………… to the supermarket and   
     buy.

4. Mariam:  These bags are too heavy for me.

Daniel:   ………………………. you carry them.

5. Peter:  I left my wallet at home.

Sam:   Don’t worry. …………………you some     
     money.

Örnek

I expect you ---- a good decision.

A) will make

B) are making

C) are going to make

D) make

Çözüm

I expect/hope/think/believe gibi ifadeler akabine will alır-
lar. Bundan dolayı cevap A şıkkıdır.

                              Cevap A

Future Jobs
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Örnek

A: I am very hungry.

B: OK. ----

A) I’ll make a sandwich for you.

B) She never has a breakfast.

C) They play volleyball.

D) He reads his books.

Çözüm

Diyalogdaki kişi aç olduğunu belirtiyor. A şıkkı “Sana bir 
sandviç yapayım.” B şıkkı “O hiç kahvaltı yapmaz.” C şıkkı 
“Onlar voleybol oynar.” D şıkkı “O kitaplarını okur.” anla-
mına gelmektedir.

                              Cevap A

Activity-5

Cümleleri ‘will’ veya ‘be going to’ kalıbının doğru kullanımı 
ile tamamlayınız.

1. Sam feels ill today so he…..............….. stay at 

home.

2. It is very hot in here. I ……………..……….. open the 

window for you.

3. I didn’t study for the test. I …………………….. fail.

4. We probably …………………….. go to the picnic.

5. I don’t think I ……………………….. come home 

early tonight.

6. I’m afraid I …………………………….. be in the 

other meeting at three o’clock.

7. Frank always eats too much. He …………………… 

get fat.

8. Ann:  I can’t solve this problem.

Mike: Don’t worry! I …………………….. help you

9. Sam:  Have you decided what to do in your future   

    career?

Tim:  Yes, I …………………….. study medicine.

D. Requests

  Is it possible for you to do ---?

---- yapman mümkün müdür?

  Can / Could you lend me some money?

Bana biraz borç para verebilir misin?

  Will / Would you open the door?

Kapıyı açabilir misin?

  How about / What about drinking someting?

Birşeyler içmeye ne dersin?

  Would you like to join us?

Bize katılmak ister misin?

  Do you want to eat something?

Birşeyler yemek ister misin?

  Let’s play tennis.

Hadi tenis oynayalım.

  Shall we meet on Wednesday afternoon?

Çarşamba öğleden sonra buluşalım mı?

  Why don’t we go on a picnic?

Niçin pikniğe gitmiyoruz?

  Would you mind turning down the heater?

Kaloriferi kısmanın bir sakıncası var mı?

Accepting (Kabul etme)

  Sure / Certainly: Elbette

  Of course: Tabii ki.

  Why not?: Neden olmasın?

  No problem: Problem değil.

  It is a good idea: İyi bir fikir.

  That sounds great: Kulağa harika geliyor.

  Alright / OK: Tamam

  It is suitable for me. Benim için uygun.

  Future Jobs
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Refusing (Reddetme)

  I’m afraid, I can’t.

Korkarım (Maalesef) yapamam.

  I’m sorry but ---

Üzgünüm ama

  I don’t think so.

Öyle olduğunu sanmıyorum.

  No, not really.

Hayır, pek sayılmaz.

  It isn’t a good idea.

İyi bir fikir değil.

Örnek

Adam: Is it possible for me to see you on          
 Wednesday afternoon?

Brian: --- I am busy then.

A) Sure. What time?

B) Certainly. I’m free.

C) I’m afraid, it’s not.

D) That’s suitable for me.

Çözüm

Adam: Çarşamba öğleden sonra seninle          
 görüşmem mümkün mü?

Brian: ---- O zaman meşgulüm.

A) Elbette. Saat kaçta?

B) Elbette. Müsaitim.

C) Maalesef ki değil.

D) Benim için uygun.

3 şık kabul, bir şık red bildiriyor. Sorudaki boşluk C seçe-
neğiyle tamamlanır.

                              Cevap C

Örnek

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

Samuel: ---- Where can we meet?

A) I’m afraid. I can’t.

B) I’m sorry but I have another meeting.

C) I don’t think so.

D) Yes, sure. It suits me.

Çözüm

Peter:    Yarın saat 3’te buluşabilir miyiz?

Samuel:  ---- Nerede buluşabiliriz?

A) Maalesef ki yapamam.

B) Üzgünüm ama başka bir toplantım var.

C) Sanmam.

D) Evet, elbette. Bana uyar

3 şık red bir şık kabul ifade diyor. Sorudaki boşluk D se-
çeneğiyle tamamlanır.

                              Cevap D

Future Jobs
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ÇÖZÜMLÜ
TEST

1. Education means - - - -.

A)  the schools which you are graduated from

B)  your name, address, date of birth, email, phone 
number

C) jobs you did before

D)  things you enjoy

2. Tod is a very - - - - person. He has strong desire 

to be successful, powerful and rich.

A) ambitious

B) determined

C) creative

D) famous

3. Mariam:   These bags are too heavy for me.

Daniel:   - - - - you carry them.

A) I am going to help

B) I will help

C) I am helping

D) I helped

4. I don’t think I - - - - come home early tonight.

A) am going to

B) will

C) did

D) are

5. Pete:   Have you invited John to study lesson?

Harry:  Oh, no! I completely forgot but I - - - -    

     call him now.

A) am going to

B) will

C) did

D) are

6. I have made up my mind. I - - - - an engineer in 

the future.

A) will be

B) are going to be

C) am going to be

D) am

7. Peter:   Can we meet at three o’clock         

      tomorrow?

Samuel:  - - - - (accept)

A) I’m afraid. I can’t.

B) I’m sorry but I have another meeting.

C) I don’t think so.

D) Yes, sure. It suits me.

8. Patrick is very - - - -. He always does well in tests.

A) hardworking

B) friendly

C) easy-going

D) confident

9. Adam:  Is it possible for me to see you on      

     Wednesday afternoon?

Brian:  - - - - (refuse)

A) Sure. What time?

B) Certainly. I’m free.

C) I’m afraid, it isn’t.

D) That’s suitable for me.

10. I have made all the arrangements. I have bought 

the tickets and booked the room. We - - - - to 

Luxemburg on Monday.

A) flies                 B) are going to fly

C) fly                 D) will fly

  Future Jobs
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1. Eğitim - - - - anlamına gelir.

A) mezun olduğunuz okullar

B) isminiz, adresiniz, doğum tarihiniz, emaliniz, 
telefon numaranız

C) daha evvel yaptığınız işler

D) sevdiğiniz şeyler

şeklinde çeviri yaptığımızda cevap A şıkkıdır.

2. Tod çok - - - - bir kişidir. Onun başarılı, güçlü, ve 

zengin olmak için güçlü arzuları var.

A) hırslı

B) kararlı

C) yaratıcı

D) meşhur

şeklinde çeviri yaptığımızda cevap A şıkkıdır.

3. Mariam: Bu çantalar benin için çok ağır.

Daniel: Ben sana yardım edeyim.

şeklinde çeviri yapılabilir. Burada herhangi bir plan 
ve daha önceden kararlaştırılan bir durum yok.
Yeni duyduğumuz bir olayla alakalı yapmaya istekli 
olduğumuz eylemleri veya ani kararları will ile ifade 
ederiz. Cevap B şıkkıdır.

4. Gelecekle alakalı tahmin ve beklentileri will ile 
anlatırız. Bundan dolayı I think yapısıyla will 
kullanılır. Cevap B şıkkıdır.

5. Pete: Doğum gününe John’u davet ettin mi?

Harry: O, hayır. Tamamen unutmuşum, ama şimdi 
onu arayacağım. 

şeklinde çeviri yapılabilir. Burada herhangi bir 
plan ve daha önceden kararlaştırılan bir durum 
yok. Yeni duyduğumuz bir olayla alakalı yapmaya 
istekli olduğumuz eylemleri veya ani kararları will ile 
ifadeederiz. Cevap B şıkkıdır.

6. Kararımı verdim. Gelecekte bir mühendis olacağım. 

şeklinde çeviri yapılabilir. Burada bir karar verme 

olayı olduğu için be going to kullanılacak. Be going 

to’yu I öznesine göre çekimlediğimizde cevap C 

şıkkıdır.

7. Peter: Yarın saat 3’te buluşabilir miyiz?

Samuel: - - - - (kabul edecek) diyor.

A) Maalesef, yapamam.

B) Üzgünüm ama başka bir toplantım var.

C) Öyle olduğunu sanmıyorum.

D) Evet, elbette. Bana uyar.

şeklinde çeviri yaptığımızda kabul etme ifadesi D 
şıkkında var. Cevap D şıkkıdır.

8. Patrick çok - - - -. O hep testlerde iyi yapar.

A) çalışkandır

B) arkadaş canlısıdır

C) uysaldır

D) kendine güvenendir

şeklinde çeviri yaptığımızda cevap A şıkkıdır.

9. Adam: Çarşamba öğleden sonra görüşmemiz

mümkün mü?

Brian: - - - - (reddecek)

A) Elbette. Saat kaçta?

B) Elbette. Müsaitim.

C) Maalesef değil.

D) Benim için uygundur.

şeklinde çeviri yaptığımızda reddetme ifadesi C 
şıkkında var. Cevap C şıkkıdır.

10. Tüm ayarlamaları yaptım. Biletleri aldım ve odayı 

ayarladım. İfadelerinden be going to kullanılması 

gerektiğine ulaşıyoruz. Cevap B şıkkıdır.

Future Jobs
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1. Megan wants to be a - - - - because she loves 

animals.

A) manager   B) vet

C) engineer   D) technician

   (Aralık-2019 1. Dönem)

2. 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)

3. Nancy  :  What are your plans for the future?

Eve    :  I - - - - medicine.

A) study

B) studied

C) is studying

D) am going to study

   (Aralık-2019 1. Dönem)

4. In a CV, “- - - -” means things you can do.

A) qualifications

B) references

C) personal details

D) interests

   (Aralık-2019 1. Dönem)

5. “Professional experience” means the - - - -.

A) things you enjoy

B) jobs you did before

C) name, address and date of birth

D) schools which you graduated from

   (Aralık-2019 1. Dönem)

6. Martin is so - - - - that when I am with him I am 

full of hope.

A) selfish    B) humorous

C) inspirational   D) annoying

   (Aralık-2019 1. Dönem)

7. In fifteen years’ time, there will - - - - self-driven 

cars in the streets.

A) be    B) meet

C) do    D) play

   (Aralık-2019 1. Dönem)

8. 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)

9. 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)

10. Suzan :  Hi Maggy! What are your plans for the  

      weekend?

Maggy :  Hello Suzan! I - - - -.

A) can help you

B) am now cooking fish for dinner

C) will graduate next year

D) am going to join a party

   (Aralık-2019 1. Dönem)

  Future Jobs
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11. Terry : The phone is ringing!

Jane : OK, I - - - - it.

A) answer

B) answered

C) will answer

D) have answered

   (Aralık-2019 1. Dönem)

12. I have booked a table at a Chinese restaurant 

for tomorrow night. We - - - - Jane’s graduation 

with our friends.

A) celebrate

B) celebrated

C) have celebrated

D) are going to celebrate

   (Aralık-2019 1. Dönem)

13. A/An - - - - person always tells the truth.

A) adaptable   B) organized

C) creative   D) honest

   (Temmuz-2019 3. Dönem)

14. - - - - mean things you enjoy.

A) Personal interests

B) Life experiences

C) Scientific references

D) Professional qualifications

   (Temmuz-2019 3. Dönem)

15. Mary is going to a party tomorrow. She is going 

to - - - - her new red dress.

A) rain    B) wear

C) swim    D) study

   (Temmuz-2019 3. Dönem)

16. 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)

17. I will - - - - some coffee.

A) eat    B) drink

C) speak    D) come

   (Temmuz-2019 3. Dönem)

18. 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)

19. 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)

20. William: I will design, repair or reprogram the 

robots. I’m going to be a/an - - - -.

A) biomedical engineer

B) agricultural manager

C) mechatronics engineer

D) smart-building technician

   (Nisan-2019 2. Dönem)

Future Jobs


