
  Ayça MUTLUCAN 

http://aofburosu.blogspot.com 

 

1 

 

ENGLISH 1 UNIT 7  

PRESENT CONTINUOUS: Şimdiki Zaman 

� Şimdiki zaman en kolay zamanlardan biridir; evet evet geniş zaman gibi. ☺ Adı 
üzerinde şimdiki zamanda yani “şu an” yaptığınız şeyleri anlatmak için kullanırsınız. 

� Formül: Özne+am/are/is+Ving 

� EXAMPLES: 
+ I’m calling from home. (Evden arıyorum.) 
-You’re not working today. (Bugün çalışmıyorsun.) 
?+ Is she having fun? (O eğleniyor mu? ) 
?- Aren’t they playing tennis? (Onlar tenis oynamıyorlar mı? ) 

� İng getireceğimiz fiillerden bazılarında ünlü/ünsüz düşmesi ile “ing” takısı alır. 
Örneğin; Have:Having, Swim: Swimming. 

� QUASTIONS AND SHORT ANSWERS 
- What are you studying a lot? (Çok çalışıyor musun?) 

Yes, I’m. /No, I’m not. 
- What are you doing these days? (Bugünlerde ne yapıyorsun?) 
- What is Carl watching on Tv? (Carl tv’de ne izliyor?) 
- Who’s playing? (Kim oynuyor?) 

 
ENGLISH 1 UNIT 8 

Like to (Hoşlanmak), Need to(İhtiyaç duymak), want to(istemek), have to(zorunlu olmak) 

� Bu kalıpları kullanırken, genelde “geniş zaman” cümleler kurulur arkadaşlar. Neden diye 
soracaksanız mantığı basit. Bu kalıplar ağırlıklı olarak alışkanlık, genel geçer devamlılık 
gösteren durumları, konuları, olayları sormak, söylemek vs. için kullanılır. 

� What kinds of clothes do you like to wear? (Ne tür kıyafet giymeyi seversin?) 
- I like to wear casual clothes. (Gündelik giyişiler giymeyi tercih ederim.) 
- I don’t like to wear suite. (Takım elbise giymeyi sevmiyorum.) 

� What do you want to wear tonight? (Bu gece ne giymek istersin?) 
- I want to wear my new outfit. (Yeni kıyafet giymek isterim.) 
- I don’t want to wear my old dress. (Eski kıyafetimi giymek istemem.) 

� Do you have to wear a suit to work? (İşe takım elbise giymek zorunlu mu?) 
- Yes, we do. We have to wear a suit and tie. (Evet. Takım elbise ve kravat giymek 

zorundayız.) 
- No, we don’t. We don’t have to wear a suit(Hayır, takım elbise giymek zorunda değiliz.) 

� Do you need to buy new shoes? (Yeni ayakkabılara ihtiyaç var mı?) 
- Yes, I do. I need to get some sneakers. (Evet, spor ayakkabı almam lazım.) 
- No, I don’t. I don’t need to buy new shoes. (Hayır, yeni ayakkabı almam lazım değil.) 
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HOW MUCH? HOW MANY? 

� How many kitabınızın bu ünitesinde yok ama ben ek bilgi olarak ekleyeceğim. 

1. "How many" sayılabilir ve çoğul isimlerle kullanılır. Türkçe karşılığı "kaç tane" 

anlamındadır. 

How many + plural noun(çoğul isim) .....  

How many students 

How many chairs 

How many books  

  

2. "How much" sayılamayan isimlerle kullanılır. Türkçe karşılığı "ne kadar" anlamındadır. 

(Sayılamayan isimler hakkında bilgi için tıklayınız. ) 

How much + uncountable noun (sayılamayan isim).....  

How much sugar? 

How much coffee? 

How many Money? 

(bedavaingilizce.com dan alındı bu konu) 

� How much is this scarf? (Bu eşrap kaç para?) 
� How much are these gloves? (Bu eldiven kaç para?) 
� How much is that watch? (O saat kaç para?) 
� How much are those sunglasses? (Oradaki güneş gözlükleri kaç para?) 
� How much is it? It’s 2.50 TL. 
� How much are they? They’re 50.00 TL. 

 

SAYING PRICE: Fiyatları söyleme biçimi 

� 2.99(dolar): Two dollars and ninety-nine cents. 
� 125(dolar): A hundred and twenty-five (dolars) 

NOTICE: Dikkat edilirse eğer para ismi ve küçük para birimleri ÇOĞUL olarak yazılıyor. 
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