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ENGLISH 1 UNIT 11 

SIMPLE PAST OF be 

� Geçmiş zamanda “fiili olmayan” cümleler için “was/were”kullanılır. 

� I/she/he/it: WAS, gerisi WERE 
� I was only 25. (Yalnızca 25 yaşındaydım.) 
� We were quiet. (Sessizdik.) 
� She was awful. (O korkunçtu.) 
� They weren’t happy. (Onlar mutlu değildiler.) 
� I wasn’t very old. (Çok yaşlı değildim.) 
� Were you nervous? (Sinirli miydiniz?) Yes, we were. /No, we weren’t 
� Was it fun? (Eğlenceli miydi?) Yes, it was. / No, it wasn’t. 

SIMPLE PAST INFORMATION QUESTIONS( BİLGİ SORULARI) 

� How was your vacation? (Tatilin nasıldı?) it was fine. (Güzeldi.) 
� Where were you exactly? (Tam olarak neredeydin?) in Hawaii (Havaide) 
� How long were you there? (Ne zamandır oradaydın?) A week. (bir hafta) 
� What was the wheather like? (Hava nasıldı?) it was hot. (sıcaktı.) 
� Where did you go? (nereye gittin?) 
� Who did you go with you? (Kiminle birlikte gittin?) A couple of friends(bir çift 

arkadaşla.) 
� What did you do? (Ne yaptınız?) We went to the beach.(Kumsala gittik.) 
� When did you get back? (Ne zaman döndünüz?) Last night. (Dün gece.) 

NOTICE: Sorular içerisinde “was/were” var ise genel olarak cevapta o şekilde olur. Eğer did 

var ise o zaman cevapta fiil 2.halde olacaktır. 

NOTICE 2: Unutmayınız ki olumsuz veya soru cümleleri kullandığımızda DİD/DİDN’T 

kullandığımız için VERB 1 kullanacağız, 2 değil. 

 

ENGLISH 1 UNIT 12 

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS (Sayılabilen ve sayılamayan isimler) 

� İngilizcede “sayılabilen” ve “sayılamayan” isimler vardır. Bunları ifade etmek için 

farklı kalıplar kullanırız. Bazı isimler Türkçe mantığına göre sayılabilen ya da 

sayılamayan olsalar da, bazen tam tersi bizde sayılabilen onlarda sayılamayan 

olabilmektedir. Bu yüzden bu isimleri zaman içinde öğrenmek zorundayız. 
� Genel olarak, sıvı, toz ve bazı soyut isimler SAYILAMAZLAR. 
� SAYILABİLEN İSİMLER: Sayılabilen isimler için a/an artikeli ve çoğul yapmak 

için “s” takısı kullanılır. Sayı belirtmek için; “A lot of(birçok) ve many(çok)” 
sayılabilen çoğulları ifade etmek için kullanılır. 
- An Apple, an orange, a pen, a book gibi isimler. 
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- I have an egg for breakfest everyday. (Kahvaltımda her gün yumurta var.) 
- I don’t eat bananas (Ben muzları yemem.) 
- How many eggs do you eat a week. (Bir haftada kaç yumurta yersin?) 

I eat a lot of eggs. 
I don’t eat a lot of eggs. 
I don’t eat many (eggs) 

 

� SAYILAMAYAN İSİMLER: Çoğul yapmak için “s” ve a/an artikelleri kullanılmaz. 

Sayı belirtmek için; a lot of ve much kullanılır. 

- Cheese, meat, fish, tea, sugar, money, cake, icecream. 

- I drink milk every morning. (Her gün süt içerim.) 

- I don’t eat seafood. (Deniz yemeği yemem.) 

- How much milk do you drink a day? (Bir günde ne kadar çok süt içiyorsun?) 

I drink a lot of milk. (Ben çok süt içerim.) 

I don’t drink much (milk.) (Çok fazla süt içmem.) 

I don’t drink a lot of milk.  
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