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ENGLISH 1 UNIT 1 

WHAT’S…? ; IT’S… 

� İngilizce ilk seviye konularında biri de başta isim sorma gibi basit soru cümle kalıpları ve 

cevaplarıdır. 

� Bu soruların kalıbı “What’s…(what is…),” cevap başlangıcı ise “it’s..(it is…)” What 
is…(…..nedir?) anlamındadır. 

� EXAMPLES(Örnekler) 
- What’s your name? (İsmin nedir?) My name’s(is) Ayça. (İsmim Ayça.) 

- What’s your e-mail address? It’s ayca@..... 

(E-Posta adresin nedir?)

- What’s your phone number? It’s 0535… 

(Telefon adresin nedir? )

ENGLISH 1- UNIT 2 

VERB "TO BE" (Olmak fiili) 

• BE = am, is, are

BE fiilinin kullanımı:

SUBJECT + BE + ADJECTIVE( Özne+ BE+ Sıfat)

SUBJECT + BE + NOUN (Özne+ BE+ İsim)

SUBJECT+ BE+ ADJECTIVE+ NOUN

SUBJECT + BE + PLACE (PREPOSITIONAL PHRASE) [Özne+BE+ Mekan{edatsılar}]

� İngilizce'de BE fiili öznelerden sonra AM, IS, ARE olarak kullanılır. 

Kısaca şöyle diyebiliriz: 

I am(I’m) / You are(You’re) / He+She+It is (He/she/it’s) / They are (they’re) /We are (we’re) / You 
are (you’re) 

� 'Be' fiilini sıfatlarla, isimlerle ve edatlarla kullanırız. Temel kullanım aşağıdaki gibidir. 

EXAMPLES: 

1- SUBJECT + BE + ADJECTIVE

I am young. (Ben gencim.) 

We are not tired. (Biz yorgunuz.) 

They are very expensive. (Onlar çok pahalı.) 

2- SUBJECT + BE + NOUN

He is an engineer. (O bir mühendis.) 

Are they architects? (Onlar mimar mı?) 

No, I am not a student. I am a teacher. (Hayır, ben öğrenci değilim. Öğretmenim.) 
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3- SUBJECT + BE + ADJECTIVE + NOUN

 She is a young girl. (O genç bir kız.) 

You are an old man. (Sen yaşlı bir adamsın.) 

Yes, They are hardworking students. (Onlar çalışkan öğrenci.) 

4- SUBJECT + BE + PLACE (PREPOSITIONAL PHRASE)

They are in the company now. (Onlar şu anda şirketteler.) 

The doctors aren’t in the hospital. (Doktorlar hastanede değil.) 

Is he at the party? (O partide mi?) 
The difference is in color. (Fark renktedir.) 

EXTRA INFO: PREPOSITION / EDATLAR 

� Bilinmesi gereken temel edatlar: 

 in: içinde / on: üstünde / under: altında / near: yanında / behind: arkasında/ in front of/: önünde / 
about: hakkında 

THAT,THIS,THOSE and THESE 

• 1. "this" bize yakın olan tekil bir nesneyi göstermek için kullanılır. Türkçe anlamı "bu" dur. "that" bize
uzak olan tekil bir nesneyi işaret etmek için kullanılır. Türkçe anlamı "şu" dur.

this + singular noun ..... (This + tekil isim…) 

that + singular noun ..... (That+ tekil isim…) 

(kitap yakınımda ve elimle tutarak gösteriyorum.) this book (=bu kitap) 

(resim uzakta ve işaret ediyorum.) that picture (=şu resim)  

2. "these" bize yakın olan çoğul nesneleri göstermek için kullanılır. Türkçe anlamı "bunlar" dır.
"those" bize uzak olan çoğul nesneleri işaret etmek için kullanılır. Türkçe anlamı "şunlar" dır.

these + plural noun ..... (These+ çoğul isim…) 

those + plural noun ..... (Those+ çoğul isim…) 

(kitaplar yakınımda ve elimle tutarak gösteriyorum.) these books (=bu kitaplar) 

(resimler uzakta ve işaret ediyorum.) those pictures (=şu resimler) 

3. Tekil nesneleri işaret ederken "is", çoğul nesneleri işaret ederken "are" kullanılır.

What is this? It is a cat. 

What is that? It is a bird. 
What are these? They are buttons. 

What are those? They are planes. 

NOTICE: That ve Those ilave bilgi olarak verilmiştir. 

AÖF KİTABI 

Düzenli Çoğullar: 

Bag/Bags, Key/Keys 

Watch/Watches (Sonu “CH” ile biten isimleri çoğul yapmak için “es” takısı getirilir.) 
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Dictionary/Dictionaries (Sou “Y” ile biten isimleri çoğullaştırmak için “ies” takısı getirilir.) 

Düzensiz Çoğullar: 

Man/Men, Woman/Women, Child/Children 

Bazı isimler her zaman çoğul şekilde yazılırlar. 

Jeans, scissors, glasses, sunglasses, pants, socks gibi… Bunları kullandığınızda ARE kullanacaksınız ama birden 

fazla gözlük, çorap vs. belirtmek istediğinizde muhakkak sayı belirten bir kelime eklemelisiniz. 

QUASTIONS WITH WHERE; possessives ‘s and s’ 

� Where’s (Where is): “Nerede” manasında kullanılır. Bir nesnenin nerede olduğunu, karşımızdakinin 

nereli olduğunu vs. sorarken “where” soru kalıbını kullanırız. 

� EXAMPLES: 
- Where are you from? (Nerelisin? ) I’m from Ankara (Ankaralıyım.)

- Where’s Anıl’s homework? (Anıl’ın ev ödevi nerede?)

It’s on the floor.(Yerde)  “ev ödevi” cansız ve “tekil” olduğu için “it” zamiri kullandık.

- Where are the students’ papers? (Öğrencilerin kağıtları nerede?)

They are on the desk. (Masadalar.) “Kağıtlar” cansız ama “çoğul” olduğu için “they” zamiri

kullandık.

� Şimdi “s” iyeliklerini kullanırken dikkat etmemiz gereken çok önemli ayrıntılar var. 

� İlk olarak “s” birden fazla şekilde kullanım alanı vardır. Sahiplik sıfatı, çoğul sıfatı gibi… Biz ise bu 

konuda hepsini gördük. 

- Sahiplik için; Anıl’s homework (Anıl’ın ödevi.)

- Çoğul için; Books on the table. (Masadaki kitaplar.)

� Peki ama, bir kelime hem çoğul hem de sahiplik sıfatı içeriyorsa, ne olacak? “S” nasıl kullanılacak ve 

ayırt edilecek? Bunun için de s’ var. S’den sonra ‘ eklediğimizde bu bize o kelimenin hem çoğul hem de 

sahiplik sıfatı barındırdığını gösterir. 

- Çoğul ve sahiplik içerdiğinde; Students’  book. (Öğrencilerin kitabı.)

-

PERSONAL PRONOUNS (Şahıs Zamirleri) 

A- Subject Pronouns(özne zamirleri)

I, You, He, She, It, We, You, They 

B- Adjective Pronouns(sıfat zamirleri)

My book(benim kitabım),  

your book(senin kitabın) ,  

his book , her book , its book(onun kitabı) , 

our book(bizim kitabımız),  

your book(sizin kitabınız) ,  

their book(onların kitabı)  

C- Object Pronouns (nesne zamirleri)

Me: It’s me (Benim!) 

You: (Seni, sana) 

Him/Her/İt: I don’ love him/her/it (Onu sevmiyorum!) 

Us: Give us it! (Bize ver!) 

You: (Sizi-size) 

Them: Kill them (Onları öldür!)  


