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Açık öğretim fakültesi İngilizce dersi ile 

ilgili olarak ünite ünite ingilizce 

kalıplarının türkçe açıklamalı, ders 

geçmek için hazırlanmış çok güzel 

ingilizce ders notları 

ÜNİTE: 1 

WHAT’S YOUR NAME 

A)What is your name? İsminiz nedir?

B)Is your name Ali? İsminiz Ali midir?

C)Are you Ali? Siz Ali misiniz?

Not: “is” veya “are” ile başlayan soruların

cevabı kesinlikle “YES” veya “NO” ile

başlar.

D)Telefonda Konuşma Kuralları

1. Rakamlar tek tek söylenir.

2. Aynı rakam yan yana kullanıldıysa

rakamın başına “double” konur.

3. Telefonu açan kişi ile ilk önce “hello” der.

4. Telefona cevap veren kişinin kim

olduğunu öğrenmek istiyorsak; “WHO IS

THAT, PLEASE?” yada “WHO IS IT,

PLEASE?” sorusu kullanılır.

5. WHO IS THAT, PLESAE? Sorusuna

cevap verilirken; This is….. ile başlanır. 

6. Telefona cevap veren kişinin aradığımız

kişi olup olmadığını öğrenmek istiyorsak;

“IS THAT AYŞE?” şeklinde soru sorarız.

7. Aradığımız numaranın doğru olup

olmadığını öğrenmek için; “IS THAT

4334261?” şeklinde soru sorarız.

E)Bazı Hitap Şekilleri

1. Mr. Beylerin isimlerinden önce kullanılır.

Mr. Smith ya da Mr. Sam Smith

2. Mrs. Evli bayanların isimlerinden önce

kullanılır. Mrs. Jones ya da Mrs. Jane Jones

3. Miss Bekar bayanların isimlerinden önce

kullanılır.

4. Sir Beylere hitap edilirken genel olarak

kullanılan, “efendim” anlamına gelen

ifadedir.

5. Madam Bayanlara hitap edilirken genel

olarak kullanılan, “efendim” anlamına gelen

ifadedir.

F)Bazı Kalıplaşmış İfadelerin Kullanımı

1. Exsume me: Bir dilekte bulunmadan önce

yada soru sormadan önce kullanılan, “özür

dilerim” anlamına gelen ifadedir.

2. Sorry: Hata yada kabalık yapıldığında,

karşıdaki kişiden özür dilemek için

kullanılır. 

3. That’s all right: Özür dileyen kişiye

söylenen, “önemli değil” anlamına gelen

ifadedir.

4. Come in: Buyurun anlamına gelir.

ÜNİTE: 2 

HOW DO YOU DO? 

A)How are you? Nasılsınız

B)How do you do? Memnun oldum

C)Aile Bireyleri

1. Father – Mother > Baba – Anne

2. Brother – Sister > Erkek kardeş – Kız

kardeş

3. Son – Daughter > Erkek evlat – Kız evlat

4. Uncle – Aunt > Amca – Hala, teyze

5. Nephew – Niece > Erkek yeğen – Kız

yeğen

6. Grandfather – Grandmother > Büyükbaba

– Büyükanne

7. Boy – Girl > Erkek çocuk – Kız çocuk

8. Man – Woman > Adam – Kadın

D)İyelik Sıfatları

I (ben) > My (benim)

You (sen) > Your (senin)

He (o) > His (onun)

She (o) > Her (onun)

It (o) > Its (onun)

We (Biz) > Our (bizim)

You (siz) > Your (sizin)

They (onlar) > Their (onların)

E)İyelik Belirten Takılar (-nin. –nın, -nun)

İsmin sonuna üstten bir virgül ve takiben (s)

getirildiğinde, iyelik ifade edilmiş olunur.

F)Emin olunmayan durumlarda kullanılan

ifadeler

Bir şeyden emin değilsek; sanırım anlamına

gelen “ I think…” ifadesi ile cümleye

başlanır.

ÜNİTE: 3 

CAN YOU HELP ME? 

A)Can you help me? Bana yardım

edebilirmisiniz?

B)Can I help you? Size yardım

edebilirmiyim?

C)Konuşulan kişi meşgul ise “ Just moment,

please” yada “Please, wait a moment”

ifadeleri kullanılır

D)İzin istemek Can I sit here? Sorusuna
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karşılık olarak “Yes, of course” veya “No.” 

Cümlelerini kullanırız. 

E)Öneride bulunmak: Öneride bulunurken

cümlenin başına “Let’s” yada “Shall we”

getirilir.

F)Dilekte bulunmak: Can I have…… diye 

başlayan bir cümleye “Yes, of course” yada 

“No, I’m Sorry” diye cevap veririz. 

G)Olumsuz dilek ve emirler: Örn: Please,

don’t park here. Please, don’t speak

H)Dilekte bulunurken yada yardım etmek

isterken “CAN” yerine kullanılabilecek

ifadeler;

1.May

Can I help you > May I help you

2.Shall

Can I help you > Shall I help you

3.Will, Would

Can you take that case, please? Yerine Will

you take that case, please? yada

Would you take that case, please?

Kullanılabilir.

ÜNİTE: 4 

LEFT, RIGHT, STRAIGHT AHEAD 

A)Where? Nerede?

B)Where is the neanerest postoffice? En

yakın postane nerede?

C)Is there…… ? (Var mı ) Are there… ? 

(Var mı ) 

D)Yer ve Yöne Belirten Bazı İfadeler

Next to: yanında

Near here: buraya yakın

On the left: solda

On the right: sağda

Straight ahead: dosdoğru

At the end of: sonunda

İn: …….de 

On the corner: köşesinde 

Opposide: karşısında 

E)”Where” sorusuna verilebilecek farklı 

cevaplar 

1.Kesinlikle yeri bilmiyorsak;

I’m Sorry, ……… 

2.Emin değilsek;

I think, …….. 

3.Biliyorsak;

It’s, …….. 

F)Bazı Sayılar ve Sıra Sayıları

Birinci > first (1st.)

İkinci > second (2nd.) 

Üçüncü > third (3rd.) 

Dördüncü > fourth (4th.) 

Beşinci > fifth (5th.) 

ÜNİTE: 5 

WHERE ARE THEY? 

A) “a” ve “an”

1. Sayılabilen tekil isimlerden önce

kullanılır. Sessiz harfle başlayan kelimelerin

başında (bir anlamına gelen) “ a”, sesli

harfle başlayan kelimelerin başında (bir

anlamına gelen) “an” kullanılır.

I am calling a man. He is eating an apple

Not: İtisna olarak; a university. An hour.

2. Sayılamayan isimlerden önce

kullanılmazlar.

B)The

1.Tek olan varlıklardan önce kullanılır: the

god, the sky, the weather

2.First, second … gibi sayılardan önce

kullanılır.

3.İletişimde belirginlik kazanan isimlerin

tekrarında kullanılır

I was a girl, the girl was Jane

4.Office, Cinema, Theatre ve Post Office

ifadelerinden önce her zaman the gelir.

5.Coğrafi yer isimleri ve çoğul ülke

isimlerinden önce “the” kullanılır.

6.Özel isimlerden önce ve ülke isimlerinden

önce “the” kullanılmaz

C)At (- de, - da )

-at home -at the cinema -at work -at the

theatre

D)In (- de, -da )

-in Turkey -in the Office -in room -in the

hospital

ÜNİTE: 6 

WHAT IS THE TIME? 

A)Saat Sorma

What’s the time? Yada What time is it?

Şeklinde saat sorulur.

1.Tam saatlerde

It’s two o’clock. (saat 2)

2.Yarım saatlerde

It’s half past four. (saat 4.30)

3.Çeyrek saatlerde

a)çeyrek geçe : ıt’s quarter past two. (ikiyi

çeyrek geçiyor)
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b)çeyrek kala: ıt’s quarter to five. (beşe

çeyrek var)

4. Dakikalarda:

a)geçe: It’s there minutes past seven. (yediyi

üç dakika geçiyor)

b)kala: It’s nine minutes to eight. (sekize

dokuz dakika var)

B)Tam olarak saatin sorulması

Can you give me the right time?

C)Time to go (Gitme zamanı geldi)

It’s ten o’clock. Time to go!

D)Farklı saat ifadeleri

Zamanı belirtmek için kullanılan değişik

sistemler vardır. Mesela akşam mı yoksa

sabahmı olduğunu belirtmek için

17:30 seventeen/ thirty 12:17 twelve/

seventeen

01:25 oh one/ twentyfive 00:00 oh hours

E)Haftanın günleri

Sunday > Pazar Monday > Pazartesi

Tuesday > Salı

Wednesday > Çarşamba Thursday >

Perşembe Friday > Cuma

Saturday > Cumartesi

F) Weekdays> Hafta içi Weekends > Hafta

sonu

G)Açılış ve Kapanış saatleri

When do the shops open? They open at nine

When does the shop open? It opens at six

H)Bazı Zaman Kuralları

1. Saatlerden önce “at” kelimesi kullanılır.

It opens at nine

2. Günlerden önce “on” kullanılır.

It opens on Monday.

3. Weekende kelimesinden önce “at”

kullanılır.

It closes at weekends

4. Every (her): Everyden önce hiçbir şey

kullanılmaz

5. Daily (hergün): Daily’den önce hiçbir şey

kullanılmaz.

Arrive in (Ulaşmak )

Leave for (Ayrılmak, hareket etmek)

ÜNİTE: 7 

WHAT IS THIS?.... WHAT IS THAT? 

A)This / These (bu / Bunlar)

B)That / Those (O / Onlar)

C)What is this? / What are these? (Bu

nedir?/ Bunlar nedir?)

D)What color is it? ( Ne renk?)

E)Ölçü soruları

How long……………………..? (Ne kadar 

uzun) 

How high……………………..? (Ne kadar 

yüksek) 

How old………………………..? (Ne kadar 

eski, Kaç yaşında) 

How heavy……………………? (Ne kadar 

ağır) 

How thick……………………..? (Ne kadar 

kalın) 

How wide……………………..? (Ne kadar 

geniş) 

How deep……………………..? (Ne kadar 

derin) 

How tall…………………………? (Ne kar 

uzun (insan)) 

F)About

Emin olunmayan durumlarda kullanılan

“yaklaşık” anlamına gelen ifadedir.

ÜNİTE: 8 

I LİKE IT VERY MUCH 

A)Geniş zaman (Do, Does)

Soru ve olumsuz cevap durumlarında “do /

does” yardımcı fiili kullanılır. Olumlu cevap

verildiğinde ise yardımcı fiile gerek

duyulmaz.

Not: 3. tekil şahıslarda “do” yerine “does”

yardımcı fiili kullanılır. Düz cümlede ise

fiilin sonuna “s” takısı getirilir.

B)Beğendiklerimizi ve Beğenmediklerimizi

Belirtmek

Bir şeyin beğenilip beğenilmediğini

belirtmek için “What do you think of…..?” 

yada “Do you like….?” Soru kalıpları 

kullanılır 

C)PREFER (Tercih etmek)

Not:1) Soru cümlelerinde “prefer+or” ,

cevaplarda ise “prefer+to” kullanılır.

2) Which > Hangisi Who > Kim

ÜNİTE: 9 

HAVE YOU GOT ANY WINE? 

A)Mülkiyet / Aitlik belirten ifadeler (Have

got / Has got )

İngilizce’de, have+got kalıbı (3.tekil

şahıslarda has+got) mülkiyet ve aitlik belitir.

Not:1. “Have got” yerine yalnızca “have”

kullanılarak da mülkiyet ve aitlik
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belirtilebilir. 

2. “I have got” yerine kısaca “I’ve got”

yazılabilir.

B)Some / Any

a/ an gibi sık kullanılan sıfat ve zamirlerdir.

Sayılamayan isimlerden önce kullanılabilir.

(Bir, üç, beş gibi kesin sayı ifade etmezler)

1.Some

Olumlu düz cümlelerde kullanılır (Birkaç,

biraz anlamında) I’ve got some books

Davet, öneri istek türü sorularda kullanılır.

Would you like some tea?

Cevabın evet olması beklenen sorularda

kullanılır. Are there some restaurant in

Karşıyaka

2. Any

Olumsuz cümlelerde kullanılır.(Hiç

anlamında ) I haven’t got any Money.

Bilgi almak için sorulan sorularda kullanılır.

Have you any sugar?

3. “Some ve Any” nin “There is” ve “There

are” ile kullanımı

Olumlu: There is a hotel in M.Street

There are some hotels in M.Street

Olumsuz: There isn’t a hotel in X.Street

There aren’t any hotels in X.Street

C)Here are you (Buyurun)

Herhangi bir nesne bir şahsa verilirken

kullanılır.

D)Lokantalar ve Menüler

1. Menü kelimesinden önce mutlaka “on”

preposition’ı kullanılır.

There is fish on the menu

2. Yemeğin kalmadığı durumlarda “off”

preposition’ı kullanılır.

Fish is off today

E)For (için)

F)Something / anything. Somebody/

anybody. Someone/ anyone

1.Something / anything Bir şey anlamına

gelir

2.Somebody / anybody Birisi anlamına gelir

3.Someone / anyone Birisi anlamına gelir

Örn: Something to eat > yiyecek bir şey

Somebody to love > sevilecek insan

ÜNİTE:10 

WHAT ARE YOU DOING? 

A)Present Continuous Tense (Şimdiki

zaman)

Düz cümlede > I am playing football 

Olumsuz cümlede > I am not playing 

football 

Soru cümlesinde > Am I playing football 

B)Now (Şimdi )

Şimdiki zamanla sık sık kullanılan bir

zarftır.

We are reading a book now.

C)Geniş zamanda kullanılan bazı zarflar

Always > Her zaman Sometimes > Bazen

Newer > Asla Every > Her

Everymorning > Her sabah Everyevening >

Her akşam

D)Şimdiki zamanın, gelecekte gerçekleşecek

eylemleri anlatmak için kullanılması

What are you doing tomorrow morning?

(Yarın sabah ne yapıyorsun )

I’m going to the market (Pazara gidiyorum)

Not: Türkçe de olduğu gibi, İngilizce’ de de

geleceğe dönük planları anlatmak için

şimdiki zaman kullanılabilir.

E)Have / Has Fiili

1. Sık sık yapılan yeme-içme eylemleri

anlatılırken yemek anlamına gelen “eat” ve

içme anlamına gelen “drink” fiillerinin

yerine “have/has” kullanılabilir

Not: Daha öncede belirtildiği gibi 3. tekil

şahıslarda “has”, diğerlerinde “have”

kullanılır.

He has tea everymorning > He drinks tea

everymorning

I have a döner everyday > I eat döner

everyday

2. İkram cümlelerinde have kullanılır

Have a sandwich. Hawe a döner

ÜNİTE: 11 

CAN I HAVE YOUR NAME PLEASE? 

A)Birisiyle karşılıklı görüşmek

istendiğinde;

I want to see Mr.Robson, please (Mr.Robson

ile görüşmek istiyorum)

B)Birisiyle telefonda görüşmek

istendiğinde;

Can I speak to Mr.Robson, please?

(Mr.Robson ile konuşabilir miyim?)

C)Can I have your name please?

Biriyle ister karşılıklı isterse telefonda

görüşülmek isterseniz, karşıdaki kişi

(örneğin sekreter) tarafından sıkça kullanılan
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ve “isminizi alabilir miyim” anlamına gelen 

ifadedir. 

D)Görüşülmek istenen kişi yerinde yoksa;

I’m Sorry, He’s out. Veya I’m afraid, He’s

out

He’s not in He’s not in.

He’s not here. He’s not here.

E)İsmin harflerinin tek tek söylenmek

istenmesi;

“Can you spell your name, please?” cümlesi

ile, ismini söyleyen kişinin ismini

anlamadığımız da, harf harf söylemesi

istenir.

F)Call back / Ring back

Telefonda aradığımız kimseyi bulamayınca,

daha sonra tekrar arayacağımızı belirtmek

için kullanılan ifadelerdir.

ÜNİTE: 12 

WHAT DOES SHE LOOK LIKE? 

A)Kişilerin kim olduklarını sormak

Who is that mano ver theree? (oradaki adam

kim )

Which man? (hangi adam)

The older man (yaşlı olan adam)

B)Carry (Taşımak)

Who is that girl over theree? (oradaki kız

kim)

Which girl? (hangi kız)

The girl carry the book. (kitap taşıyan kız)

C)Wear (Giymek)

Who is that student overthere? (oradaki

öğrenci kim)

Whick student? (hangi öğrenci)

The student wearing the green dress. (yeşil

elbise giyen öğrenci)

D)Çeşitli sıfatlar

1.tall + short > uzun + kısa

Not: İnsanlar için uzun tanımlaması “tall” ile

yapılır

2.long + short > uzun + kısa

Not: Cansız varlıklar için uzun tanımlaması

“long” ile yapılır

3.thin + fat > zayıf + şişman

4. old + young > yaşlı genç

5.dark + bright > koyu + açık

E)What does he llok like?

Tanımadığımız bir kişinin fiziki itibariyle

tanımlanmasını istiyorsak “what does

he(she) look like” soru kalıbı kullanılır

F)Karşılaştırma cümleleri (sıfat + er takısı)

Ahmet is taler than ali (ahmet ali’den daha

uzun )

G)Look for (aramak)

I’m looking form y keys. (Anahtarlarımı

arıyorum)

H)Wait for (beklemek)

I’m waiting for a bus (Otobüs bekliyorum)

ÜNİTE: 13 

NO SMOKİNG 

A)İzin istemek

İzin isterken “can” yardımcı fiili kullanılır

Not: Resmi durumlarda (kendimizden daha

yaşlı yada daha yüksek bir mevki sahibi

birisiyle konuşuyorsak) “can” yerine “may”

kullanılabilir

B)İzin isteyen kişiye olumlu ve olumsuz

cevap verilmesi

1. olumlu cevap

Can I sit here?

Certainly, you can.

Of course, you can.

2. Olumsuz cevap

Can I smoke here?

No, I’M afraid you can’t

No, I’m afraid not

C)Will / Would ile dilek ve ricada bulunmak

Gerek will, gerekse would ile rica cümleleri

kurulabilir. (Will daha samimi, Would ise

daha resmi ortamlarda kullanılır)

D)Keep off (Keep out)

“Yaklaşma, uzak dur” anlamına gelen

ifadedir.

E)Look at

“Bakmak” anlamına gelir.

F)I don’t understand

“Anlamadım” anlamına gelen ifadedir.

ÜNİTE: 14 

IT’S ON THE FIRST FLOOR 

A)Kişilerin ve nesnelerin yerleri

1.Opposite (karşısında)

2.Nex to /near (yanında)

3. Right > sağ Left > sol

B)Can you tell me the way to the park?

(Parka giden yolu söyleyebilir misiniz?)

It’s next to the cinema

C)Get to (Arrive at) Bir yere varmak

ulaşmak anlamında kullanılır.

D)Diğer yer/yön kavramları
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1. Go a long: “Düz git” anlamına gelir

2. Go up: “Yukarı git” anlamına gelir.

3. Go down: “Aşağı git” anlamına gelir

4. Turn right: “Sağa dön” anlamına gelir

5. Turn left: “Sola dön” anlamına gelir.

6. First turning: “Birinci dönüş” anlamına

gelir

7. Second turning: “İkinci dönüş” anlamına

gelir.

8. Third turning: “Üçüncü dönüş” anlamına

gelir.

E)Floor (Apartman katı)

Not: Kat isimlerinden önce “on”

preporsition’ı kullanılır.

F)Ground flor (Zemin katı)

G)Upstairs /downstairs (Üst kat/ Alt kat)

H)Take the lift (Asansöre bin)

ÜNİTE: 15  

WHERE’ HE GONE 

A)Where has Ahmet gone? (Ahmet nereye

gitti)

B)Perhaps (Belki)

C)Where have you been? (Neredeydin?

Nerede kaldın?)

D)What’s the matter? (Sorun nedir?)

E)Çeşitli fiiller

1.go out (Dışarı gitmek)

2.Come back (geri dönmek)

3.Wait for (beklemek)

ÜNİTE: 16 

GOING AWAY 

A)Gelecek zaman

Gelecek zamanı ifade etmek için kullanılan

yardımcı fiil “will” dir

Not: “will” yardımcı fiilinin olumsuz hali

“will not” yada kısaca “won’t” dur.

B)Will be (Olacak)

C)Come back (Geri dönmek)

D)next (Gelecek)

E)Geçmiş zaman (was, were)

İngilizce’ de “-di, -dı” anlamına gelen

geçmiş zaman takısı “was, were” dür

F)Fiiller için geçmiş zaman kullanımı

1.Türkçe’de nasıl “-di” son takısı

kullanılarak fiillerin geçmiş zaman

çekiminde olduğunu belirtiyorsak,

ingilizce’de de aynı şekilde fiiller geçmiş

zamana göre çekilir ve fiilin sonuna “-d”

yada fiil sessiz harfle bitiyorsa “-ed”

getirilir. 

I played basketball yesterday 

2.Fiiller için geçmiş zamanın sorusu da

“did” yardımcı fiili ile olur. Cümle başına

“did” getirilip, fiilin sonundaki “-d. –ed”

kaldırılır.

Did you play basketball yesterday?

ÜNİTE: 17 

BUYING THING 

A)Fiyat sorma

İngilizce’de bir şeyin fiyatının sorulması

“How much” kalıbıyla yapılır.

B)each (her biri)

Tane ile satılan ürünlerin fiyatı söylenirken

kullanılır.

C)too

Olumsuz anlamda çokluk bildiren

pekiştirme zarfıdır.

1.”Too…..to” kalıbı 

It’s too cold to play football (futbol 

olynamak için çok soğuk) 

2. “Too…….for” kalıbı 

It’s too cold for playing football (futbol 

oynamak için çok soğuk) 

Not: Yukarıdaki her iki cümlenin anlamı 

aynı olup, yapı farklılığı mevcuttur. 

“Too….to” kalıbından sonra gelen fiil yalın 

halde olmak zorunda iken, “too…for” 

kalıbından sonra gelen fiil “-ing” takısı 

almak zorundadır. 

D)Karşılaştırma sıfatları

Kişi varlık veya nesneleri karşılaştırırken

sıfatın sonuna “-er” takısı getirilir

Cheap / cheaper (Ucuz / daha ucuz)

Big /bigger (büyük / daha büyük)

High / higher ( yüksek / daha yüksek)

Fast / faster (hızlı / daha hızlı )

Light /lighter (hafif / daha hafif)

E)Çekimleri kural dışı olan sıfatlar

Çekimleri kural dışı olan (sonuna –er

eklenmeyen) sıfatlardan en önemli iki tanesi

“good” ve “bad” sıfatlarıdır.

Good / better (iyi / daha iyi)

Bad / worse (kötü / daha kötü)

F)extremely (Son derecede, aşırı derecede)

The dress is extremely expensive (elbise son

derece pahalı)

G)enough (yeterli)

Is the house big enough? (ev yeteri kadar
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büyükmü?) 

H)What Size…..? 

Giyim eşyalarının bedenleri, ölçüleri 

sorulurken kullanılan yapıdır. 

I)Made of (den yapılmak)

Bir eşyanın hangi maddeden yapıldığını

sorarken kullanılır.

J)1. Something like this: İstenilen bir şeye

örnek gösterilirken kullanılır.

2.It looks nice on you: Bir giysinin bir

insana “yakıştığını” belirten ifadedir.

3.It’s wrong size: “Yanlış beden” anlamına

gelir

4.It’s right size: “Doğru beden” anlamına

gelir

ÜNİTE: 18 

WHY DO YOU LİKE IT? 

A)Why? (Niçin?). Because (Çünkü)

B)Why not? (Olumsuz cümlelerden sonra

sebep sormak için kullanılır)

Not:Because cümle arasında da bağlaç

olarak kullanılabilir

C)Which (Olan) bağlacı

“Which” , soru cümlelerinde çok sık

kullanılan ve “hangi” anlamına gelen bir

kelimedir. Which, bağlaç olarak da iki

cümle arasında kullanılır. “Which” bağlacı,

aynı/ eş olan isimlerden birinin yerine geçer.

D)1.Talk: Karşılıklı iletişim kurmak

anlamına gelir

We are talking about birds. (kuşlar hakkında

konuşuyoruz)

2.Say: Belirli bir konuda bir şeyler söylemek

anlamına gelir

The parrots says “how are you” (papağan

“how are you” diyor)

E)With / Without (-li / sız)

I drink tea with sugar (Çayı şekerli içerim)

I drink coffe without milk (kahveyi sütsüz

içerim)

F)Look = Appear (Görünmek)

That lamp looks nice (o lamba hoş

gözüküyor)

G)What’s it like

Hakkında hiçbir şey bilmediğimiz bir

konuda soru sormak istediğimizde bu

deyimi kullanıtız.

H)Work

“Work” kelimesi; iş, çalışma anlamında

kullanılmıştır. Ancak “work” kelimesi 

aletlerin çalıştığını, işlediğini anlatmak için 

de kullanılır 

I)Take back

“Geri vermek” anlamına gelir

ÜNİTE: 19 

WHAT DO YOU NEED 

A)Need (İhtiyacı olmak)

B)Want =Would like (İstemek, rica etmek)

C)Enough (Yeteri kadar)

D)Bazı yemek terimleri

1. Boiled (haşlanmış)

2. Fried ( kızarmış, yağda)

3. Grilled (ızgara)

4. Roast (kızarmış)

ÜNİTE: 20 

I SOMETIMES WORK LATE 

A)Geniş zamanlarda kullanılan sıklık

zarfları

1.Always (her zaman)

2. Usually (genellikle)

3. Often (sık sık )

4. Sometimes (bazen)

5. Never (hiç )

B)How often……..? (Ne kadar 

sık………………?) 

C)Geçmiş zamanı ifade eden bazı kelimeler

1.Last (geçen)

2. Ago (önce)

ÜNİTE: 21 

WELCOME TO BRITAIN 

A)Where are you from? = Where do you

come from?

Bir kişiye “nereli olduğunu” sormak için

kullanılan soru kalıbıdır

B)Where do you live? = Which town do you

live in?

Bir kişiye “nerede yaşadığını” sormak için

kullanılan bir soru kalıbıdır

C)What nationality are you? = What’s your

nationality?

Bir kişiye “milliyetini” sormak için

kullanılan bir soru kalıbıdır

D)Which languages do you speak?

Karşımızdaki kişinin hangi yabancı dilleri

konuştuğunu öğrenmek için kullanılan bir

soru kalıbıdır

E)What is your job? = What do you do?
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Karşımızdaki kişinin “ne iş yaptığını, 

mesleğini” sormak için kullanılan soru 

kalıbıdır 

F)Would you speak slowly please?

Karşıdaki kişinin daha yavaş konuşmasını

rica etmek için kullanılan bir soru kalıbıdır

G)Stay

Bir yerde geçici olarak kalmak anlamına

gelen kelimedir

ÜNİTE : 22  

WHO’S THAT? 

A)What’s the matter? (Sorun ne)

B)1.Headache (Baş ağrısı)

2.Cold (Soğuk algınlığı)

3.Flu (Grip)

4.Toothache (Diş ağrısı)

Not:”Headache” ve “cold” dan önce “a”,

“flu” dan önce “the” gelir. “Toothache” den

önce ise hiçbir article gelmez

C)ı feel ill (Hastayım)

D)How are you today? (bugün nasılsın)

Hasta olduğunu bildiğimiz kişiye sorulur

E)Thirsty (Susamak)

ÜNİTE: 23  

WHAT WOULD YOU LIKE TO DO? 

A)Can

“Can” yardımcı fiili daha önce izin isterken,

ricada bulunurken kullanılmıştır. “Can”

yardımcı fiili; yetenek, yeterlilik ve güç

belirten yapılarda da kullanılabilir

I can swim

B)Have to? (Yapmak zorunda olmak)

I have to go to school.

Not: üçüncü tekil şahıslarda “has to”

kullanılır.

C)Can’t….. have to kalıbı

I can’t g oto the cinema tonight because ı 

have to study the exam. 

(bu gece sinemaya gidemem. Çünkü sınava 

çalışmak zorundayım) 

D)Easily (Kolaylıkla)

I can park here easily ( buraya kolaylıkla par

edebilirim)

E)Leave (bırakmak)

Leave your bags here. (çantalarınızı buraya

bırakın)

F)Wait for (beklemek)

I’m waiting for a bus

G)Listen to (dinlemek)

H)Değişik araçlar ve kullanımları

1 Drive (araba sürmek)

2. Ride (binmek)

3.Fly (uçak sürmek)

4.Steer (gemi sürmek)

ÜNİTE: 24  

HOW CAN I GET THERE 

A)How can (do) I get there?

Bir yere nasıl gideceğimizi (hangi taşıtla)

yukarıdaki soru kalıbıyla sorarak

öğrenebiliriz

B)Go on foot (yürüyerek gitmek)

C)Far (uzak)

Ankara is far from İzmir

D)How far? (ne kadar uzak)

Not:Bir yerin uzaklığını kesin olarak

bilmiyorsak

I think it’s 500 km veya It’s a bout 500 km

gibi ifadeler kullanılır

E)Run out (benzinin bitmesi)

ÜNİTE: 25 

WHERE IS IT? 

A)Yönler

North: Kuzey

South: Güney

West: Batı

East: Doğu

B)İki şehirler arasındaki mesafe tam olarak

bilinmiyorsa;

“Yaklaşık olarak” anlamına gelen

“apporiximately, a bout” yada “almost”

kullanılır

C)Bir insan yada cismin nerede olduğunu

belirten çeşitli “preposition”lar

1.Inside (içinde)

2.Under (altında )

3.Behind (arkasında)

4.At the backof (arkasında)

5.Between (arasında)

6.In front of (önünde)

D)through…….In to kalıbı

You go thhrough the corridor into the 

garden (Koridordan geçerek bahçeye gidilir) 

E)Bazı deyim ve özel terimler

1.What happened?

“Ne oldu” anlamına gelir

2.I’ll be alright

“What happened” sorusunun cevabıdır. “Bir

şeyim yok” anlamına gelir
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3.I hopse so.

“Umarım, inşallah” anlamına gelir

4.About

İki anlamı vardır

a)Aşağı yukarı tahminen

He’s about 45 years old.

b)Hakkında

We are talking about football

5.It’s ten minutes walk from here

“Yürüyerek 10 dakika” anlamına gelir

ÜNİTE: 26 

WHAT’S THE DATE 

A)Months

Ocak > January Şubat > February

Mart > March Nisan > April

Mayıs > May Haziran > June

Temmuz > July Ağustos > August

Eylül > September Ekim > October

Kasım > November Aralık > December

B)What’s the date today?

Günün tarihini sormak için kullanılır

C)Next (gelecek)

D)Last (geçen)

E)Zamanlardan önce kullanılan

“propesition” lar

1.Saatlerden önce “at” kullanılır

2.Günlerden önce “on” kullanılır

3.Aylardan önce “in” kullanılır

F)How long will you be away?

Tatile çıkan, geziye giden birisine “ne kadar

uzak kalacağı” anlamında kullanılan

sorudur.

G)Ago (önce)

H)Seasons (mevsimler)

1.Spring (İlkbahar)

Mart (March), Nisan (April), Mayıs (May)

2.Summer (Yaz)

Haziran (june), Temmuz (july), Ağustos

(August)

3.Autumn (Sonbahar)

Eylül (September), Ekim (October), Kasım

(November)

4.Winter (Kış)

Aralık (December), Ocak (January), Şubat

(February)

I)Annualy = Every year (Her yıl)

J)quartely = every months (Üç ayda bir)

K)How long does it take (Last)?

Bir iş yapılırken, daha çok beklememiz

gerekip gerekmediğini öğrenmek için 

sorulan “ne kadar zaman alır” anlamına 

gelen kalıptır. 

L)Fortnight

Dört gün anlamına gelir

ÜNİTE: 27

WHOSE IS IT?

A)İyelik zamirleri

I ben)……………………………my 

(benim)…………………………mine(benim

ki) 

You(sen)……………………… 

your(senin)………………………… 

yours(seninki) 

He(o)…………………………… 

his(onun)…………………………. 

his(onunki) 

She(o)…………………… 

….her(onun)……………… 

……………..hers(onunki) 

It(o)………………………… 

……….ıts(onun) 

We(biz)…………………… 

…our(bizim)…… 

……………..ours(bizimki) 

You(siz)………………………… 

….your(sizin)…… 

…………………………..yours(sizinki) 

They(onlar)……………… 

……….their(onların)…… 

…………………..theirs(onlarınki) 

B)Whose? (kimin)

C)Belongs to (ait olmak)

D)What’s……………..like?

Bir kişinin tanımının yapılması 

istediğinizde, yada bir yer hakkında bilgi 

edinmek istediğinizde kullandığımız soru 

kalıbıdır 

E)What’s the weather like in İzmir?

İzmir’de havanın nasıl olduğunu soracak

isek bu soru kalıbını kullanırız

ÜNİTE: 28 

I ENJOYED IT 

A)Like = Enjoy (beğenmek, hoşlanmak)

Not: Bir insandan hoşlandığımızı ifade

edeceksek “enjoy” kullanılmaz

B)Good at / Bad at

1.Good at

Bir şeyi iyi yaptığımızı belirtmek için
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kullanılır 

2.Bad at

Bir şeyi iyi yapamadığımızı belirtmek için

kullanırız

C)Beter than/ Worse Than

1.Better than (-den daha iyi)

2. Worse than (-den daha kötü)

D)Well / Badly

1.Well (iyi yapmak)

2.Badly (kötü yapmak)

ÜNİTE: 29 

HOW MUCH AND HOW MANY? 

A)How many?

Sayılabilir varlık, cisim ve nesnelerin

miktarını öğrenmek için kullanılan soru

kalıbıdır

B)How much?

Sayılamayan varlık, cisim ve nesnelerin

miktarını öğrenmek için kullanılan bir soru

kalıbıdır

C)many / much

Sayılabilen nesnelerde çok anlamında

“many”, sayılamayan nesnelerde çok

anlamında “much” kullanılır

I have got many pencils.

I have got much sugar

D)a few/ a little

Sayılabilen nesnelerde biraz anlamında “a

few”, sayılamayan nesnelerde biraz

anlamında “a little” kullanılır.

I have got a few students

I want a little sugar

E)A lot of

Hem sayılabilen, hem sayılamayan

nesnelerde kullanılan “pek çok” anlamına

gelen ifadedir

F)Sayılamayan kavramları sayılabilir hale

getirmek

Sugar > a packet of sugar

Tea > two glasses of tea

Wine > a bottle of wine

Honey > a jar of honey

G)”Bread (ekmek)” kelimesiyle

kullanılabilecek ölçü ve miktarlar

Crumbs of bread > ekmek kırıntıları

A piece of bread > bir parça ekmek

A slice of bread > bir dilim ekmek

A loaf of bread > bir somun ekmek

Two loaves of bread > iki somun ekmek

H)Diğer ölçü ve miktar ifadeleri

1.Can, Tin (konserve kutuları)

2.Jar (kavanoz)

3.Bar (kalıp)

ÜNİTE: 30 

WHAT HAVE YOU DONE? 

A)Present Perfect Tense

Geçmişte başlayıp, konuşulan anda devam

eden durumlarda kullanılır. (Türkçe de tam

karşılığı yoktur)

B)Since / For

Present Perfect tense ile kullanılan(--den

beri, -----dır) anlamına gelen kelimelerdir

Not: “Since” belirli bir zamandan itibaren

geçen kısmı, “for” ise zamanın başladığı

tarihin belli olmadığı kısmı ifade eder

C)Just (henüz, daha şimdi)

D)Stil (hala)

E)Yet (olumsuz cümlelerde “hala”)

F)Gelecek zaman

Gelecek zamanı belirtmek için “will” yerine

benzer bir ifade olan (am/ is/ are going to)

da kullanılır
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