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birthday party: doğum günü partisi 

graduation party: mezuniyet partisi 

fancy dress party: kıyafet balosu 

costume party: kostüm partisi 

wedding day: düğün  

wedding anniversary: evlilik yıl dönümü 

engagement party: nişan partisi 

farewell party: veda partisi 

father’s day: babalar günü 

slumber party: pijama partisi 

Ramadan Feast: Ramazan Bayramı 

Sacrifice Feast: Kurban Bayramı  

 

 

 

 

 

 

candle: mum 

beverages/drinks: içecekler 

food: yiyecek 

confetti: konfeti 

balloon: balon 

party hats: parti şapkaları 

crisps: cips 

juice: meyve suyu 

present/gift: hediye 

cake: pasta 

cookie: kurabiye 

snacks: atıştırmalıklar 

invitation card: davetiye 

guest list: misafir listesi 

music CDs: müzik CD’leri 

to-do list: yapılacaklar listesi 
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give a party: parti vermek 

invite guests: misafirleri davet etmek 

make a cake: kek yapmak 

order a cake: pasta sipariş etmek 

wrap presents: hediyeleri paketlemek 

wear a costume: kostüm giymek 

decorate the places: yeri süslemek 

wear a cap: kep giymek 

get a degree or diploma: mezun 

olmak 

arrange music: müziği ayarlamak 

visit relatives: akrabaları ziyaret 

etmek 

organize a party: parti organize etmek 

clean the party room: odayı 

temizlemek 

buy the candles: mumları satın almak 

bring music CDs: müzik CDleri 

getirmek 

blow up the balloons: balonları 

şişirmek 

hang up the banner: süs bayrakları 

asmak  

 

 

 

 

invite: davet etmek 

order: sipariş etmek 

guest: misafir 

host: ev sahibi 

relatives: akraba 

arrange: ayarlamak 

graduate: mezun olmak 

organize: organize etmek 

decorate: süslemek 

decoration: süs 

need: ihtiyaç 

buy: satın almak 

prepare: hazırlamak 

close friend: yakın arkadaş 

meet: buluşmak 

type: tür 

delicious: lezzetli 

corn: mısır 

 

 

 

dessert: tatlı 

join: katılmak 

special: özel 

decide: karar vermek 

place: yer 

time: zaman 

date: tarih 

entertainment: eğlence 

preparations: hazırlıklar 

advice: tavsiye, fikir 

wife: eş 

dinner speech: yemek 

konuşması 

special day: özel gün 

national: milli 

religious: dini 

share: paylaşmak 

wear: giymek 
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First Then Next Finally 

First, we decorate the place. (İlk olarak yeri süslemeliyiz.)  

Then, we should prepare a guest list. (Daha sonra,misafir listesiniz hazırlamalıyız.) 

Next, we should prepare food and beverages. (Devamında yiyecek ve içecekleri hazırlamalıyız.) 

Finally, we need music for the party. (Son olarak parti için müziğe ihtiyacımız var.) 

 

 

 

Some (biraz, birkaç) 

• Sayılabilen + sayılamayan isimlerle 

kullanılır.  

• Olumlu cümlelerde kullanılır.  

• “Would/Could/Can” ile başlayan soru 

kalıplarında da kullanılır.  

-We need some candles for the cake. 

(Pasta için birkaç muma ihtiyacımız var.)  

-Would you like some tea?  

(Biraz çay ister misin?) 

Any (hiç) 

• Sayılabilen + sayılamayan isimlerle 

kullanılır.  

• Olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır. 

 

- We don’t have any eggs and flour. 

(Hiç yumurta ve unumuz yok.) 

- Is there any milk? 

(Hiç süt var mı?) 

 

 

A few (birkaç) 

• Sayılabilen çoğul isimlerle kullanılır.  

• Olumlu cümlelerde kullanılır.  

-She needs a few party hats.  

(Birkaç parti şapkasına ihtiyacı var.)  

-We have only a few balloons. 

(Sadece birkaç tane balonumuz var.) 

A lot of (çok fazla)  

• Sayılabilen + sayılamayan isimlerle  

• Olumlu cümlelerde kullanılır.  

 

A little (biraz) 

• Sayılamayan isimlerle kullanılır. 

• Olumlu cümlelerde kullanılır.  

-They have got a little money.  

(Onların biraz parası var.)  

-There is a little milk in the fridge. 

(Buzdolabında biraz süt var.) 
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1. Would you like _________?  

(___________ister misin?)  

- Would you like to join my party? 

(Partime katılmak ister misin?)  

 

2. Why don’t you _____________? 

Why don’t we _____________? 

(Neden ________ yapmıyoruz?) 

- Why don’t we throw a party? 

(Neden parti vermiyoruz?) 

 

3. Shall we ______________? 

(___________ yapalım mı?) 

- Shall we drink coffee?  

(Kahve içelim mi?) 

 

4. Let’s ________________. 

(Hadi ____________.) 

- Let’s go for a walk.  

(Hadi yürüyüşe çıkalım.) 

 

5. How about  +  Verb(ing) 

What about  + Verb(ing) 

(_____________ ne dersin?) 

- What about making a cake?  

(Kek yapmaya ne dersin?) 

- How about riding a bike? 

(Bisiklet sürmeye ne dersin?) 

 

 

 

 

Accepting (Kabul Etme) 

 

-That’s a good idea. (İyi fikir.) 

-That sounds great. (Kulağa harika geliyor.) 

-Thank you for inviting me. (Beni davet ettiğin 

için teşekkürler.) 

-Sure. (Elbette) 

-Yes, I’d love to. (Evet, isterim.) 

-Why not? (Neden olmasın?) 

-OK. (Tamam) 

 

Refusing and Making Excuses  

(Reddetme ve Mazeret Bildirme) 

 

-No, thanks. (Hayır, teşekkürler.) 

-Another time,maybe. (Belki başka zaman.) 

-I’d love to, but I can’t. (İsterdim ama gelemem.) 

-I’m sorry but I can’t. (Üzgünüm, gelemem.) 

-Thanks for asking, but I’m busy. 

(Sorduğun için teşekkürler ama meşgulüm.) 
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