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ENGLISH 1 UNIT 3 

YES and NO QUASTIONS 

� Soruları yes ve no ile cevaplamak. İkinci ünitede buna değindiğimiz için burada yeniden 

değinme gereği duymuyorum ama bir iki örnek verelim. 
� Soru yapmak için “BE” başa yani özneden önce konur ve bu sorulara YES ya da NO ile 

cevap verilir. 
- Am I hate? Nefret ediyor muyum? Yes, you are (Evet, ediyorsun.)

- Are you busy? Meşgul musun? No, I’m not. (Hayır, değilim.)

- Is it hard work? Bu iş zor mu? Yes, it is or No, it is not.

INFORMATION QUESTIONS WITH “BE” 
� Bilgi edinmek için “be” fiiliyle sorular. 
� Examples: 

- How are you? (Nasılsın?) I’m fine (İyiyim.)
- Where are you from? I’m from Ankara.
- How old are you? (Kaç yaşındasın. ) I’m 25 years old (or) twenty-five (25 yaşındayım.)
- Who’s (is) this? (Kim bu?) It’s my husband. (O benim kocam.)
- Where’s he from?(O nereli?) He’s from Scotland. (O İskoçyadan)
- What’s he like? (O nasıl biri?) He’s smart and funny (O akıllı ve eğlenceli)
- How are your parents? (Annen-baban nasıl? ) They’re fine. (Onlar iyi.)
- Where are they today? (Onlar bugün nerede?) They’re at home( Evdeler.)
- What are their’s name? (İsimleri nedir? ) Ferruz and Nurten.

� Where…(Nere…), How…(Nasıl…), What… (Ne…) 

ENGLISH 1 UNIT 4 

SIMPLE PRESENT(Geniş Zaman) 
� Geniş zaman en kolay zaman kalıplarından biridir. Mantığı ise çok basittir. Geniş zamanı, 

alışkanlıklarımızı anlatırken kullanırız. Türkçe de karşılığı; yaparım, ederim… 
� FORMÜL: Özne+ V1+ İsim 
� EXAMPLES: 

+ I like banana (Muzu severim.)

+He loves motorbikes (O motorsikletleri sever.)

-He doesn’t like lies (O yalanları sevmez.)

? Do They play tennis? (Onlar tenis oynar mı?

? Does he love swim? (O yüzmeyi sever mi?)

� NOTICE: Unutmamamız gereken bir nokta var. Her ne kadar fiiler(Verb) 1.halde kullanılsa da he/she/it 

zamirlerinde, örneklerde gördüğümüz gibi, olumlu düz cümlede fiile “s” getirilir, soru veya olumsuz 

olduğunda does/doesn’t eklenir ama fiile o zaman “s” getirilmez. 

� Diğerinde ise olumsuz olduğunda don’t, soru olduğunda do getirilir. 

YES- NO QUESTIONS and SHORT ANSWERS 

� Geniş zamanlı cümlelerde evetli, hayırlı sorular ve kısa cevaplar. 
� EXAMPLES: 

- Do you go to class in the evening? (Geceleri derse gidiyor musun?)
Yes, I do / No, I don’t

- Does your mother work on the weekends? (Annen haftasonları çalışıyor mu?)
No, She doesn’t /Yes, she does.


