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TEST
03School Life

10. Every morning, I - - - - to school because my  
house isn’t far from the school.

 A) walk  B) walks

 C) to walk  D) walking

Ocak 2017

11. Julia  : How often do you go shopping?
 Mendy : I go shopping - - - -.

A) in 2050  B) next Saturday

C) twice a week D) last weekend

Aralık 2019 

12. Susan - - - - have any brothers, but she has a 
sister.

 A) do  B) does

 C) don’t  D) doesn’t

Nisan 2019 

13. Celine : What do you do?
 Ramon : I - - - -.

 A) am a university student

 B) have two brothers

 C) am from Italy

 D) live in Rome

Aralık 2018

14. Mario  : How old are you, Mary?
 Mary  : - - - -.

 A) My favourite sport is jogging

 B) I have two sisters

 C) I am 25 years old

 D) I am a teacher

Aralık 2018

15. Martin : What do you do in your free time?
 Nancy : - - - -.

 A) I live in a flat with my sister

 B) I usually meet my friends

 C) I am a student in Turkey

 D) My name is Nancy

Aralık 2018

16. Robert : - - - -?
 Christopher : Football

 A) Do you have any brothers or sisters

 B) What do you do in your free time

 C) Do you like listening to music

 D) What is your favourite sports

Aralık 2018

17.  Jane  : Hi Wendy! How is it going on?
 Wendy : - - - -.

 A) I’m looking forward to it

 B) Everything is fine.

 C) I hope you are right

 D) it will stop raining

Aralık 2018

18. The English lesson - - - - at 8:45.

 A) arrives  B) opens

 C) starts  D) flies

Aralık 2018

19. My brother is a fan of Beşiktaş. He - - - - misses 
the matches of his team.

 A) usually  B) always

 C) never  D) often

Mart 2017
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6.  They - - - - to India every summer.

 A) travel  B) travels

 C) to travel  D) are travelling

Mart 2017

7.  - - - - is your best friend in the class?

 A) Whose  B) When

 C) What  D) Who

Ocak 2017

8.  A: How often do you go shopping?
 B: - - - -.

 A) Next Saturday  B) Once a week

 C) Last month  D) Tomorrow

Ocak 2017

9.  A: - - - - ?
 B: He works at a hospital.

A) When does Ali go to work

B) How does Ali go to work

C) Where does Ali work

D) Why does Ali work

Ocak 2017

10.  A:  - - - -?
 B:  By car.

 A) Where is your school

 B) How do you go to school

 C) When do you go to school

 D) What time do you go to school

Ocak 2017

TEST
04

1.  Nick  : - - - - does the train leave?
 Jim  : At 10 a.m.

 A) Where  B) How

 C) What  D) What time

Mart 2017

2.  I like reading very much. I - - - - read before I 
sleep.

 A) seldom  B) always

 C) rarely  D) never

Mart 2017

3.  Jennifer : - - - - you usually stay at home at 
weekends?

 Amanda : No, I - - - -.

 A) Don’t / do B) Do / don’t

 C) Do / doesn’t D) Does / don’t

Mart 2017

4.  My mother - - - - to work at 8 every morning.

 A) go  B) to go

 C) goes  D) going

Mart 2017

5.  Alex     : - - - - does your uncle live?
 Robert : In Germany.

 A) What time  B) How old

 C) Where  D) Which

Mart 2017
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16.  What time does your father - - - - to work?

 A) goes  B) went

 C) go  D) going

Mart 2016

17.  Hasan loves cooking. He often - - - - his mother 
in the kitchen.

 A) helping  B) helps

 C) helped  D) help

Mart 2016

18.  The post office - - - - at 5 p.m. every weekday.

 A) studies  B) works

 C) comes  D) closes

Mart 2016

19.  A: - - - - often do you visit your relatives?
 B: Every month.

A) How  B) Why

C) What  D) Where

Mart 2016

20. On Friday evenings, I like - - - -.

A) staying at home

B) listening to music

C) watching television

D) going out with my friends

Aralık 2019 

TEST
04

11.  My mother never - - - - coke.

 A) are drinking  B) is drinking

 C) drinks  D) drink

Ocak 2017

12.  A: - - - - you enjoy playing football?
 B: Yes, I - - - -.

 A) Does / don’t  B) Does / does

 C) Do / don’t  D) Do / do

Ocak 2017

13.  Tina - - - - eating out with her family.

 A) likes  B) like

 C) liking  D) to like

Ocak 2017

14.  A: - - - -
 B: My father usually goes to work by bus.

A) How does your father go to work?

B) Does your father go to work?

C) What does your father do?

D) Where does your father work?

Ocak 2015

15.  A: How often do you go to cinema?
 B: - - - -

A) Last year.

B) Next year.

C) Last month.

D) Once a month.

Ocak 2015
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ÜNİTE
02

FUTURE PLANS AND 
ARRANGEMENTS

Gelecek ile ilgili planlar

Geleceğe dair planlarımız hakkında konuştuğumuzda ya 
da gelecekle ilgili tahminler yaptığımızda 
bu planlara ve tahminlere  bağlı olarak, 
değişik gelecek zaman yapıları kullanırız. 
Bunlardan bazıları;

1. be going to

2. will

3. Present Continuous Tense (şimdiki zaman)

4. Simple Present Tense (geniş zaman)

1. "be going to"
"be going to" cümle yapısı iki şekilde kullanılır,

USEGE 1 Konuşma anından önce kararlaştırılmış 
gelec ek planları hakkında  konuştuğumuzda.

Examples

• I’m going to study maths this evening, we have 
an exam in a few days.

Bu akşam matematik çalışacağım, birkaç gün içinde sı-
navımız var.

• I’m going to buy a new suit. I’m attending an 
important meeting tomorrow.

Yeni bir takım elbise alacağım. Yarın önemli bir toplantıya 
katılıyorum.

 Yukarıdaki örnekleri incelediğimizde verilen 
kararların konuşma anından önce verildiğini 
anlarız.

USEGE 2 Gelecekle ilgili delile dayalı tahminler yaptı-
ğımızda kullanırız. 

Examples

• Look at the dark clouds. It is going to rain.
Şu siyah bulutlara bak. Yağmur yağacak.

• Ahmet is going too fast on his bicycle! He is 
going to fall!

Ahmet bisikletiyle çok hızlı gidiyor! O düşecek!

Yukarıdaki tahmin cümlelerini incelediğimizde 
yapılan tahminlerin birer delile dayalı olduğunu 
görürüz. Siyah bulutların olması yağmur 

yağacağına delil ve Ahmet'in bisikleti hızlı sürmesi 
düşeceğinin delilidir.

Plans

VOCABULARY LIST

appointment randevu
archaeology arkeoloji
arrive varmak
attend katılmak
beach plaj
behaviours davranışlar
bucket kova
catching up yakalamak
clotted cream süt kaymağı
clouds bulutlar
conferance konferans
cook pişirmek
definite belirli/kesin
dentists diş hekimleri
entertaining eğlenceli
excited heyecanlı
faint baygın
fall down düşmek
family dinner aile yemeği
famous for …ile ünlü
fill dolgu
graduation mezuniyet
grateful minnettar/memnun
happiness mutluluk
heading off yönelmek / gitmek
healthy sağlıklı
horrible korkunç
interested in ilgili olmak/ilgilenmek
join katılmak
ladder merdiven
meeting toplantı
optimistic iyimser
pale soluk
prediction(s) tahmin(ler)
rainy yağışlı
regional sales manager bölge satış müdürü
resolution(s) çözüm(ler)/öneri(ler)
reunion anma toplantısı/toplanma
success başarı
sunny güneşli
tiring yorucu
trip gezi
visit ziyaret etmek
volunteer gönüllü
water sports su sporları
weather forecast hava durumu tahmini
windy rüzgarlı
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Time Expressions Future Tense
Time expressions zaman belirten ifadelerdir ve 
İngilizce’de her zaman için farklı ifadeler kullanılır. 
Özellikle sınavlarda cümlenin hangi tense 
olduğunu anlamak için time expression’ların 
bilinmesi çok önemlidir.
• tomorrow
• next (gelecek)
 next week
 next month
 next year
 next Friday
• this
 this week
 this month
 ...
• soon
• in 2090 / a year
• tonight

Aklımızda Tutalım

Activity 2: 
Aşağıdaki görseller hakkında verillenleri kullanarak 

tahmin cümleleri kurunuz.

fall and spill - have an accident - jump - eat a 

bone - build a house

Example : He ..................................................cafee.

1. I............................ 2. He..............................

4. It.................................3. He............................

is going to fall and spill the

Plans 

Aşağıda verilen "be going to" cümle yapısını 
inceleyelim.

Bu zaman kalıbında cümledeki özneye göre “be” fiilini 
“am / is / are” formlarından biri olarak kullanırız. 

Olumlu Cümle Yapısı (+)

I am

going to

buy a new bicycle.
study maths.
clean the house.
rain heavily.
go to the cinema.
have an accident.
fly to Madrid.

He / She / It is

We / You / They are

Olumsuz Cümle Yapısı (-)

I am not

going to

buy a new bicycle.
study maths.
clean the house.
rain heavily.
go to the cinema.
have an accident.
fly to Madrid.

He / She / It isn't

We / You / 
They

aren't

Soru Cümlesi (?)

Am I

going to

buy a new bicycle.
study maths.
clean the house.
rain heavily.
go to the cinema.
have an accident.
fly to Madrid.

Is he / she / it

Are we / you / they

Activity 1: 

Aşağıdaki boşlukları "be going to " kullanarak 
doldurunuz.

Example : She is going to have (have) a baby girl next 
month.

1. They ……….............. (play) football this evening. 

2. I …………………………… (make) an omelette for 
breakfast. 

3. We ………………………….. (watch) a new 
comedy film.

4. He …………………………… (see) his dentist 
tomorrow. 

5. Sinem …………………...……….. (wash) her car.

6. The cat ...........................................(sleep) under 
the chair.
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Olumlu Cümle Yapısı

I will swim. Yüzeceğim.

He / She / It will swim. Yüzecek.

We / You / They will swim.
Yüzeceğiz.
Yüzeceksin.
Yüzecekler.

Olumsuz Cümle Yapısı

I won't swim. Yüzmeyeceğim.

He / She / It won't swim. Yüzmeyecek.

We / You / They won't swim.
Yüzmeyeceğiz.
Yüzmeyeceksin.
Yüzmeyecekler.

Soru Cümle Yapısı

Will I swim? Yüzecek miyim?

Will he / she / it swim? Yüzecek mi?

Will
we / you /

 they
swim?

Yüzecek miyiz?

Yüzecek 

misiniz?

Yüzecekler mi?

“What - Who - When - How much” gibi soru ifadeleri 
kullanılacaksa bunlar “will”’den önce gelir.

Soru 
İfadesi

ecek - acak 
(will)

Özne 
(subject)

Fiil 
(verb)

Anlam (Meaning)

What will we
bring 

with us?
Yanımızda ne 

getireceğiz?

What time -
When

will they graduate?
Ne zaman mezun 

olacaklar?

Who will he - she meet? Kiminle buluşacak?

How much
time

will you spend?
Ne kadar zaman 

geçireceksin?

How many
fruits

will children eat?
Çocuklar kaç tane 

meyve yiyecek?

Which
class

will you prefer?
Hangi sınıfı tercih 

edeceksin?

Fark edeceğiniz gibi gelecek zamanda "he - she - 
it" kullanılırken fiile herhangi bir ekleme çıkarma 
yapılmaz. Bütün özneler için fiil aynıdır ve "will" 
yapısı değişmez. (Oysa geniş zamanda "do" ve 
"does" oluyordu.)

Uyarı

2. will

Diğer bir gelecek zaman kalıbı olan "WILL" in bir kaç 
kullanımı vardır. Bunlar;

USAGE 1 Konuşma anında verdiğimiz kararlarda 
kullanırız. Bu geleceğe yönelik niyetimiz 

değil, çok hızlı bir şekilde verdiğimiz bir karardır. 
Örnekleri inceleyelim;

Examples 

• I am tired. I'll call a taxi.
Çok yoruldum. Taksi çağıracağım.

• I am cold. I'll put the heater on.
Üşüdüm ısıtıcıyı(kalorifer) açacağım.
• Mehmet		:	The	phone	is	ringing.	(Telefon çalıyor.)
	 	Ali		 	 	 	:	I	will	answer. (Ben cevaplayım.)

Yukarıdaki cümleleri incelediğimizde verilen karar-
ların bir öncesi olmadığını, o anda verildiğini görü-
rüz. 

USAGE 2 Geleceğe yöne lik tahminler yaparken 
kullanırız. "be going to" dan farkı bu yapıda 
delil yoktur. Bir şeyin gelecekte olacağını 

düşündüğümüz, ümit ettiğimiz ya da muhtemelen 
olacağına inandığımız durumlarda da bu kalıbı kullanırız. 
( "I think", "I am sure" ,"I hope" ve "probably"  zarfı bu 
yapıyla sık kullanılır.)

Examples

• I think it’ll rain tonight.
Sanırım bu akşam yağmur yağacak.

• I’m sure he’ll be a successful doctor one day.
Eminim bir gün başarılı bir doktor olacak.

Yukarıdaki tahmin cümleleri herhangi bir delile 
dayalı değildir. Gelecekte olacak diye tahmin 
ederiz. 

KURAL 3 Bir istekte bulunurken veya karşı tarafa bir-
şey teklif ederken kullanırız. 

Examples

• Will you close the door, please? 
Camı kapatır mısın lütfen?

• Will you help me wash my car, please?
Arabamı yıkamada bana yardım eder misin?

Örnek cümleleri incelediğimizde zaman 
belirtmekten ziyade bir istek belirtiğini görürüz. 
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3. Present Continuous Tense

"Present Continuous Tense" İngilizcede şimdiki zaman 

kalıbıdır, fakat bazı durumlarda gelecek zaman ifade 

eder.

USAGE 1 Geleceğe dair kesinleşmiş planlardan   
bahsediyorsak bu yapıyı kullanırız. "be going 

to" dan farkı ise bir niyetten ziyade kesinleşmiş planlar 
olmasıdır.

Examples

• Next holiday we are flying to Paris.

Gelecek tatilde Paris'e uçuyoruz. (Biletler alınmış kesin-

leşmiş plan.)

• I am meeting my classmates on Monday at 7.

Pazartesi yedi de sınıf arkadaşlarımla buluşuyorum. 

(Kesinleşmiş)

• According to Ahmet's schedule, he is visiting 

his client at 11 o'clock on Tuesday. 

Ahmet'in programına göre, Ahmet salı günü 11' de 

müşterisini ziyaret edecek.

(Bu örnek sadece bir kereye mahsus görüşmeden 

bahsediyor eğer her salı aynı saatte yapılan görüşme 

olursa  present tense yapısı kullanılır.)

4. Simple Present Tense

"Simple Present Tense" ingilizcede geniş zaman cümle 

yapısıdır fakat tıpkı şimdiki zaman gibi bazı durumlarda 

gelecek zaman ifade eder .

USAGE 2 Vakit çizelgeleri ve programlara bağlı 

gelecek zaman eylemlerinden bahsederken.

• The train leaves at 7 o'clock. 

Tren saat 7'de kalkacak. (Bir zaman tablosuna göre.)

• The film begins at 8 o'clock.

Film sat 8'de başlayacak. (Bir zaman tablosuna göre.)

Örneklerde görüldüğü gibi olayların başlangıcı  

bir zaman çizelgesine bağlıdır.

What time does the English 
lesson start tomorrow? It starts at 10 am.

Activity 3:
Complete the sentences. (Cümleleri gelecek 
zaman ifadeleri ile tamamlayınız )

Example : The plane .....takes off......................(take off) 
at 4.30.

1. We've already booked our holiday. We 
...........................(go) to Rome in May.

2. Levent ...................(come) to spend the weekend 
with us.

3. My maths class ..................................(start) at 14.30.

4. Look at the dark clouds. It ........................(rain) soon.

5. Tomorrow is my dad's birthday. I haven't made up my 
mind yet. But I think I.....................(buy) a tie for him.

6. The train ..............................................(arrive) at 
9.45.

7. I think one day I.........................................(visit) Paris.

8. It's hot.  .............. you..........(open) the window, 
please?

9. A: Where are you going with that ladder?
 B: I......................................................(fix) the roof.

10. I'm sure the baby............................(have) blue eyes, 
like her mother.

11. A: What are you going to wear at the party?
 B: I haven't decided yet. I think ....................(wear) a  
 blouse.

12. A: We're out of eggs.
 B: OK, I ..............(buy)some when I go to the shops.

13. She ....................... ......... (probably/stay) at home till 
Monday

14. According the weather forecast It  .......................(be) 
sunny tomorrow.

15. The sky is dark and full of clouds. It ..................(rain)

16. In the year 2050, we ....................(live) under water.

17. A: Why are you wearing your coat?
 B: Because I ............................... (go) to the shops. 

Bu ünitede öğreneceğimiz bazı soru örnekleri

• What is your summer plan?
Yaz planınız nedir?

• How long is the trip?
Gezi ne kadar sürüyor?

• What is Ağrı famous for?
Ağrı ne(yi) ile ünlü?

• What are you planning to do at the weekend?
Hafta sonu ne yapmayı planlıyorsun?

• What will you do in 10 years from now?
Bundan 10 yıl sonra ne yapacaksın?

• Will you join the party?
Partiye katılacak mısın?
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Örnek

Zeynep  : I'm about to fall asleep. I need to wake up!

Hatice    : I (get) ......................you a cup of coffe. 
That will wake you up.

A) am going to get B) get

C) am getting D) will get

Çözüm

Zeynep "Uyumak üzereyim. Uyanmak gerek!" diye cümle 
kurmuş bunun üzerine Hatice " Sana bir fincan kahve 
getireyim. Bu seni uyandıracak." demiştir. Bu diyalogda 
Hatice'nin verdiği karar konuşma anında olduğu için "will" 
yapısını kullanmalıyız.

Cevap D

Örnek

Selim : Look! Amet is driving his car carelessly and 
fast. He .........................an accident

A) is going to have B) have

C) is having D) will have

Çözüm

Selim, Ahmet'in arabasını dikkatsizce ve hızlı 
kullandığını belirtmiştir. Burada Ahmet'in görülebilir 
şekilde arabayı dikkatsiz ve hızlı kullanmasını delil 
gibi düşünebiliriz. Yani olayın olacağına bir delil varsa 
"be going to" yapısını kullandığımızı hatırlayalım.

Cevap A

Activity 4:

Kelime gruplarıyla resimleri eşleştiriniz.

  have a family dinner - visit a museum - see a dentist  

 -  cook fish - attend a meeting

1.__________________

3.__________________

5.__________________

2.__________________

4.__________________

Activity 5:

Aşağıdaki boşlukları verilen soru kelimeleri ile 
doldurunuz.

Where - How - When - What 

1.  _______ long is your trip?

2.  _______ is Afyon famous for?

3.  _______ are you planning to do at the weekend?

4.  _______ is your summer plan?

5.  _______ is the weather like today?

6.  A : _______ are you having the party?

 B: On Saturday afternoon.

7.  A: _______ will you live in 10 years from now?

 B: in Ankara

Plans
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Örnek

Look at those black clouds. It’s going to ….….

A) buy  B) rain

C) take  D) give

Çözüm

“Şu siyah bulutlara bak. …………….”
Verilen ilk cümlenin anlamı siyah bulutlarla ilgili olduğu 
için cümle “yağmur yağacak” anlamında devam etmelidir. 

Cevap B

Örnek

Stacey is going to give a presentation on Friday. Are 
you going to .................. it?

A) attend B) meet

C) discover D) count

Çözüm

“Stacey Cuma günü bir sunum yapacak. Sen ……….. 
mısın?
Verilen ilk cümle sunum yapmak /seminer vermek hak-
kındadır ve ikinci cümle bu sunum / seminere katılmak 
hakkında olmalıdır. 
attend = katılmak / count=saymak / discover= keşfetmek

Cevap A

Örnek

I’m going to .................. in a small hotel in Japan.

A) take  B) visit

C) bring D) stay

Çözüm

“Ben Japonya’da küçük bir otelde …….. .”
Verilen cümlenin anlamına göre “otelde kalmak” = “stay 
in a hotel” olarak kullanılır. 
bring = getirmek / take = almak / visit = ziyaret etmek

Cevap D

Örnek

I’m going to ................... Mount Everest.

A) climbing B) to climb

C) climbed D) climb

Çözüm

“Ben Everest Dağına ………… .”
Verilen cümle “am/is/are going to” kalıbıyla kurulan gele-
cek zaman ifadesindedir. Bu gelecek zaman kalıbında fiil 
her zaman yalın halde gelir.  

Cevap D

Örnek

I’m going to visit my friend .......................

A) yesterday B) tomorrow

C) last week D) two days ago

Çözüm

“…….. arkadaşımı ziyaret edeceğim.” 
Verilen cümle gelecek zaman kalıbındadır ve gelecek za-
man ifadesine ihtiyaç vardır.

Cevap B


