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ENGLISH 1 UNIT 5 

SIMPLE PRESENT: INFORMATION QUESTIONS 

� Geniş zaman soru kalıpları ve verilebilecek cevaplar hakkında kısa bir konuya 
değineceğiz. 
- What do you do in your free time? (Boş zamanında ne yaparsın?) 

I meet my friends (or[ya da]) Meet my friends. (Arkadaşlarımla buluşurum.) 

- What do you go out with? (Dışarı kiminle çıkarsın?) 

A friend diye kısa bir cevap verebileceğiniz gibi “I go out with a friend” diye uzun cevap 

da verebilirsiniz. 

- Where does she go? (O nereye gider?) 

To the movies. 

- How often does he eat out? (Ne sıklıkla dışarı yemek yer? ) 

Twice a month (Ayda iki kez.) 

- When do they go out? (Onlar ne zamanları dışarı çıkar?) 

On the weekends (Haftasonları) 

� Geniş zamanlı bir cümlenin anlaşılmasının en basit yollarından biri, fiilin yani VERB’ün 

hangi zamanda olduğunu anlamaktan geçer ki bu 1.haldir. Aynı zamanda cümle içerisinde 

geniş zaman bildiren belli başlı sıklık zarfları vardır. 
� Bunlar şunlardır: 

- Always (daima): I always eat banana (Ben daima muz yerim.) 
- Usually(genellikle): I don’t usually eat vegetable (Ben genellikle sebze yemem.) 
- Often(sık sık): My mom often smokes (Annem sık sık sigara içer.) 
- Sometimes(ara sıra): My sister-in law sometimes smokes (Yengem ara sıra sigara içer.) 

ya da “sometimes” başa gelebilir de. 
- Rarely(nadiren): My father rarely eats icecream (Babam nadiren dondurma yer.) 
- Never(hiç,asla): My elder-brothers never smoke (Abilerim asla sigara içmez.) 
- Hardly ever(neredeyse hiç): I don’t hardly ever an accident (Neredeyse hiç kaza 

yapmam.) 
- Every(her): My elder-brother got to gym everyday. (Abim her gün spora gider.) 

• Bu zarfın yanında muhakkak bir zaman olmalı. Everyday, everytime, 

everymonday…vs. gibi. 

• Every sıklık zarfı çoğunlukla cümlenin sonunda yer alır. Çünkü bir nevi zaman 

belirtir. 
� İngilizcede cümleler Türkçedekinin tam tersi mantıkla kurulur. Bizde yüklem sonda iken, 

onlarda başta olmaktadır. Bu yüzden sık sık Türkçe düşünme hatasına düşüp, cümle kurmayı 

başaramıyoruz. Aşağıda size GENELLİKLE kullanılan cümle kurma sıralamasını verdim. 
� Özne+ yardımcı fiil+ fiil+ nesne+ mekan+ zaman… diye gider. 
� Unutmayın, özne hep başta, zaman ise hep sonda yer alır.  
� Cümlemiz içeriğine ve zamanına göre yardımcı fiil, zaman veya mekan bilgisi içermeyebilir. 

Fakat farz edelim ki hepsinin içinde bulunduğu bir cümle var, yukarıdaki sıralama sizin 

kılavuzunuz olsun. 

ENGLISH 1 UNIT 6 

There is and There are… 

� There’s and There’re; gördüğümüz ya da sahip olduğumuz şeyleri anlatırız. 
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� There is: Tekil ve sayılamayan şeyler için kullanılır. 
� There are: Çoğul şeyler için kullanılır. 
� Is there/Are there ise soru yapımı için kullanılır. 
� There isn’t / There aren’t ise olumsuz halidir. Ender olsa da “is not” ve “are not” yerine 

“no” kullanabilirsiniz ama genelde sık tercih değildir. 
� EXAMPLES: 

- There is a park. (Bir park var.) 
- There is no mall (Alışveriş merkezi yok.) 
- There are a lot of restaurants. (Birçok lokanta var.) 
- There aren’t clubs.  

� Adjectives before nouns ( İsimlerden Önce Sıfatlar) 
- There’s a small park. 
- There’s a beautiful garden. 
- There are some expensive stores. 

� Çoğul ya da tekil cümleleri, en kolay “isimler”in çoğul mu tekil mi yazıldığına bakarak 

anlayabiliriz. Bu duruma göre are ya da is kullanılır.  
� Unutmayın! Sıfatlar isimlerden önce gelerek isimi betimlerler; Türkçede olduğu gibi 

TELLING TIME: Saati Söyleme 

� Saat söyleme ve saati sorma basit bir konudur arkadaşlar. Yeter ki bilmeniz gereken kalıpları 

bilin. 
� Saat sorma biçimleri: Saat kaç? 

- What time is it? 
- What is the time? 

� Saat söyleme biçimleri 1: Tam saatler 
- It’s 4:00 (or) 4:00 o’clock. 

� Saat söyleme biçimleri 1: Buçuklu saatler 
- Saat 6:30 diyebilmek için; half ve past kelimeleri kullanılır. It’s half past six. 

� Saat söyleme biçimleri 1: Çeyrekli saatler 
- Çeyrek geçiyor demek için; 1:15: It’s quarter past one. 
- Çeyrek var demek için; 12:45: It’s quarter to one.  

� Saat söyleme biçimleri 1: Ara zamanlar 
- Geçiyor; 14:05: It’s five past fourteen. 14’ü beş geçiyor.(Önce dakika sonra saat yazılır.) 
- Var; 12:40: It’s twenty to one. 1’e yirmi var. 

� EXAMPLES: 
- What time does the concert start?(Konser kaçta başlıyor?) It’s starts at 9 o’clock. (Saat 

9’da başlıyor.) 
- What time do you go out at night? (Geceleri saat kaçta dışarı çıkıyorsun?) Usually 

around 8:00 or 8:30. (Genelde 8 veya 8:30 civarlarında.) 
- What time do supermarkets close? (Marketler kaçta kapanıyor?)(at) about 10:00 p.m. 

(Yaklaşık akşam 10 gibi.) 
� NOTICE: A.M: Gündüz zaman dilimini ifade etmek için, P.M: Gece zaman dilimini ifade 

etmek için kullanılır. Dikkat! 

� Suggestions (Öneriler/tavsiyeler) 
- Let’s go: Hadi gidelim! 
- Let’s meet at 6:45: 6:45’de buluşalım! 

- Let’s get there early: Oraya erken gidelim.  

ilseven
Placed Image

ilseven
Rectangle


