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ÖNSÖZ
Yabancı bir dil öğrenmeyi ya da geliştirmeyi isteyen herkesin en büyük gereksinimi, kuşkusuz, mümkün olan en kısa
sürede, dilbilgisi, sözcük, söyleniş ve güncellik açısından gerekli olan en geniş kapsamlı bilgiyi, en kolay, en yalın ve en
eğlenceli biçimde edinebileceği bir kaynak bulmaktır.
80 DERSTE / GÜNDE İngilizce bu gereksinimi karşılamak,
İngilizceyi gerçekten 80 derste ve 80 günde (toplam 80 saatte, sözlük kullanmadan) öğretebilmek, ya da belirli düzeyde
bilenlerin ilerlemesini sağlamak, özellikle dinleme, anlama ve
konuşma yeteneklerini geliştirmek amacıyla, İngiliz ve Amerikalı öğretmenlerin de katkılarıyla hazırlandı.
Trende, otobüste, vapurda, tatilde vb. her ortamda çalışabileceğiniz göz önünde bulundurularak, olabildiği kadar küçük
ölçüde hazırlanan kitaba eşlik eden iki ses CD’si, İngilizce
söylenişi eksiksiz öğrenmenizi sağlamak amacıyla, İngiliz öğretmenler tarafından dolduruldu. Ayrıca, CD’siz çalışma
yapmak isteyenler için, her derste, İngilizce sözcüklerin
Türkçe söylenişleri verildi.
Günlük konuşmalardan politikaya, fıkralardan spora, sanattan internete kadar her alanı kapsayan ders konularının,
olabildiğince güncel ve sürükleyici olmasına özen gösterildi.
Kitabın ve CD’lerin hazırlanmasının her aşamasında katkılarını
esirgemeyen
değerli
meslektaşlarım
Beverly
Westbrook, Kingsley Dennis, Lynda Nelson, Patricia Davies
ve Peter Williams’a teşekkürlerimi sunarım.
İyi çalışmalar.

B. Orhan Doğan

Yazar hakkında:
Boğaziçi Üniversitesi’ni bitiren yazar, M.E.B.’na bağlı
okullarda İngilizce öğretmeni olarak çalıştı. Yabancı dil
öğrenimiyle ilgili yazarlık ve yayıncılık uğraşını sürdürmekte
olan B. Orhan Doğan’ın yayımlanmış olan 50’den fazla eseri
bulunmaktadır.
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Nasıl çalışacaksınız?
Kitabınızın içeriği, günde ortalama bir saat (sözlük ya da
başka bir dilbilgisi kaynağına gerek duymadan) çalışarak, 80
günde bitirebileceğiniz ve İngilizcenizi başlangıçtan ileri düzeyin başlarına kadar ilerletebileceğiniz şekilde düzenlenmiştir. Belirli bir düzeyde İngilizce bilgisi olanlar, ilk konuları
daha hızlı geçebilirler.
İlk 79 dersin her biri dört sayfadan oluşmaktadır. 1. sayfa:
Conversation (Konuşma) ve Pronunciation (Söyleniş);
2. sayfa: Translation (Çeviri) ve Vocabulary (Kısa sözlük);
3. sayfa: Grammar (Dilbilgisi); 4. sayfa: Exercises (Alıştırmalar) olmak üzere, her ders altı ana bölüm içermektedir.
‘Grammar’ ve ‘Exercises’ bölümlerinin verilmediği Ders 80’de
ise, İngilizce yayın yapan gazetelerde, televizyonlarda,
internette vb. karşılaşabileceğiniz güncel haber konuları,
fıkralar ve ‘Atatürk’ün Türk Gençliği’ne Hitabesi’ ele
alınmıştır.
Tüm ‘Konuşmalar’, ‘Haberler’, ‘Fıkralar’ ve ‘Atatürk’ün Türk
Gençliği’ne Hitabesi’ CD’nizde kayıtlıdır ve CD resmiyle belirtilmiştir. CD’siz çalışmalar için, söylenişler (telaffuzlar), ilk
üç derste, ‘Conversation’ bölümünün tümü için; sonraki
derslerde ise, (‘Pronunciation’ bölümünde) yeni sözcükler için
verilmiştir. Söylenişlerle ilgili olarak, ilk iki derste verilen
bölümleri ayrıca inceleyiniz.
Kitaptan ve CD’lerden gerekli yararı sağlayabilmek için, her
derste :
1) CD’deki konuyu, kitaptan izleyerek dinlemeniz,
2) Sırasıyla,‘Pronunciation (Söyleniş)’, ‘Vocabulary (Kısa
sözlük)’, ‘Translation (Çeviri)’ bölümlerini inceledikten
ve ‘Grammar (Dilbilgisi)’ bölümünü çalıştıktan sonra

CD’nizdeki konunun tümünü anlayabilmeniz amacıyla
tekrar dinlemeniz,
3) ‘Exercises (Alıştırmalar)’ bölümündeki alıştırmaları (kesinlikle) yapmanız yeterli olacaktır.
‘Grammar (Dilbilgisi)’ ile ilgili daha geniş bilgi almak için,
gerektiğinde, 366. sayfadan başlayarak verilen ‘Ekler’
bölümüne başvurabilirsiniz. Alıştırma yanıtları ise 404.
sayfadan başlayarak verilmiştir.
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Lesson 1

Lesson 1
♦ Conversation (A = Ann , B = Bill )
B : Hello Ann!
[he’lou æn]
A : Hello Bill!
[he’lou bil]
B : How are you?
[haw a(r) yu:]
A : Fine. And you?
[fayn. ænd yu:]
B : I’m fine too.
[aym fayn, tu:]
A : Oh, a photo of you and Jack.
[ou, e foutou óv yu: ænd cæk]
B : Yes. We are in a garden.
[yes. wi: a(r) in e ga:(r)dın]
A : It’s a nice garden.
[its e nays ga:(r)dın]
B : Yes. It is nice.
[yes. it iz nays]

♦ Pronunciation (Söyleniş, Telâffuz)
İngilizce fonetik bir dil olmadığı için aynı harf her zaman
aynı sesi vermez. Bu nedenle kitabınızda, söylenişler, örneğin bir a harfi için, a, e, ı veya æ (a-e arası), bir g harfi için g,
ğ veya c, ya da bir y harfi için y veya i olarak karşınıza
çıkabilir. Bu farklı söylenişleri, karşılaştıkça inceleyiniz.
Söylenişle ilgili bazı ipuçları 1 :
C : İnce ünlülerin (e, i, y) önünde s sesi, kalın ünlülerin (a,
o, u) önünde k sesi verir.
G : Çoğunlukla, ince ünlülerin önünde c, kalın ünlülerin
önünde g sesi, son harf olarak kullanıldığında ise, fazla
vurgulanmayan bir g sesi verir.
SH : ş sesi verir.

Lesson 1

♦ Translation (Çeviri)
B:
A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:
B:

Merhaba Ann!
Merhaba Bill!
Nasılsın?
İyi. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim.
Oo. Sen ve Jack’in bir fotoğrafı.
Evet. Bir bahçedeyiz.
Hoş bir bahçe.
Evet. Hoş.

♦ Vocabulary
garden : bahçe
how : nasıl
it
: o (cansız / hayvan)

nice : hoş, sevimli, güzel,
çekici
you : sen, siz

♦ Söylenişlerde kullanılan simgeler 1

(r) : r harfini vurgulamadan okumanız gerektiğini
belirtir.

:

: Uzatma simgesidir. Bu simgeden önce gelen

harfi daha uzun okumanız gerektiğini belirtir.

ou : Ardından vurgulanmayan bir u sesinin geldiği
uzunca bir o sesi belirtir.
w

: İngiliz alfabesinin bu harfi değiştirilmeden
verilmiştir. Yaklaşık olarak uv gibi bir ses verir.
(Dudaklar öne doğru uzatılarak çıkarılan bir v sesi)
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Lesson 1

GRAMMAR (Dilbilgisi)
 Subject pronouns Kişi zamirleri
I : Ben

You : Sen, Siz

It : O (cansız ve hayvan)

$

He : O (erkek)

She : O (kadın)

We : Biz

They : Onlar

I : Her zaman büyük harfle yazılır.

 am, is, are
Bu fiiller, ‘be: olmak’ fiilinden türetilmişlerdir.
$ am : I ile kullanılır. (Kısaltılmış şekli : ’m)
$ is : he, she, it ile kullanılır.(Kısaltılmışı : ’s)
$ are : you, we , they ile kullanılır. (Kısaltılmışı: ’re)
I am , You are , He is , She is , It is , We are , They are

 How are you? Nasılsın(ız)?
How : Nasıl anlamında bir soru sözcüğüdür. Soru
tümcesinin how ile başladığına ve are fiilinin how ile you
arasında yer aldığına dikkat ediniz.

 too
Genellikle tümce sonunda yer alır. Olumlu anlatımlarda
‘de, da, dahi, bir de, ayrıca, bundan başka’ anlamı
verir.
• I’m fine.
• I’m fine too.

Ben iyiyim.
Ben de iyiyim.

 A garden

bir (herhangi bir) bahçe
a : ünsüz harflerle başlayan sözcüklerin önünde bir,
herhangi bir anlamı vermek için kullanılır.

 in a garden bir bahçede (bir bahçenin içinde)
in öntakısı (preposition), genel olarak ‘içinde, -de’ anlamı
verir. Aylar, yıllar gibi uzun zaman dilimleriyle, ülke, şehir
gibi büyük ölçekli, ya da oda, park, bahçe, araba gibi küçük ölçekli yerlerle ve nesnelerle kullanılır.

Lesson 1

EXERCISES (Alıştırmalar)
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
B.
1.
2.
3.
4.
5.

Aşağıdakileri İngilizceye çeviriniz.
Nasılsın(ız)?
Bir arabadayız (araba: car)
O hoş bir bahçe.
O hoş bir ev. (ev : house)
Ben iyiyim.
Shirley de iyi.

Aşağıdakileri Türkçeye çeviriniz.
I’m fine too.
How are you?
A photo of you.
I’m in a garden.
Yes. It is a nice garden.

C. Aşağıdaki sözcükleri uygun şekilde sıralayarak tüm-

celer oluşturunuz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

are / in / they / a car
of / a photo / you
you / how / are ?
garden / it / nice / is / a
I / too / am / fine
in / they / garden / a / are

D. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
1. We ...... fine.
2. She ...... in a car.
3. I ...... in a garden.
4. They ..... in a garden.
5. How ..... you?
6. I ..... fine.
7. She ..... fine
8. He ..... fine, ......
9. It ...... a nice car.
10. ..... photo ..... you
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Lesson 59
♦ Conversation (R = Ralph , J = Jayne)
R : Oh, That's all I need! Brilliant!
J : What's the matter?
R : We're locked out of the car. I've left my car keys in
the ignition. Have you got yours on you?
J : Oh dear. No. Mine are at home. Never mind we can
call the Automobile Association. They'll sort it out in
no time.
R : Don’t be so bloody cheerful about it!
J : If it had been me, you would have been absolutely
furious. You've got a damn cheek! It's your fault so
don't start swearing at me. Oh, I'm going to catch a
bus! Sort it out for yourself!
R : If you leave those parcels there, I'm not taking them.
J : Stop being so bloody-minded!
R : All this last minute shopping. I didn't want to come
out anyway. It's murder to go shopping on
Christmas Eve! I told you that! What's the point of
you having car keys if you leave them in your other
bag?
J : Oh yes, that's typical. You can never admit you've
done something stupid. I might have known it would
end up being my fault. Right! I'll get a taxi. Goodbye!
R : Don’t leave your parcels there!

♦ Pronunciation
absolutely [‘æbsı’lutli]
admit [ıdmit]
association [ı’souşi’eyşın]
bloody [bladi]
brilliant [brilyınt]
cheek [çi:k]
cheerful [çiı:(r)fıl]
damn [dæm]
end up [end ap]

fault [folt]
furious [fyuıriıs]
ignition [ignişın]
lock out [lók aut]
minded [mayndid]
point [poynt]
sort out [so(r)t aut]
stupid [styu:pid]
swear [sweı(r)]

Lesson 59

♦ Translation
R : Oo, Tüm ihtiyacım olan bu(ydu)! (Bir bu eksikti!) Harika!
J : Sorun nedir?
R : (Kilitlenmiş) arabanın dışında kaldık. Araba anahtarlarımı kontakta unuttum. Seninkiler üzerinde mi?
J : Oo canım, hayır. Benimkiler evde. Boş ver, otomobil
birliğini arayabiliriz. Çarçabuk hallederler.
R : Bunun (Bu konu) hakkında, bu kadar kör olası şekilde
rahat (neşeli / güler yüzlü) olma!
J : Eğer o ben olsaydım, kesinlikle kızgınlıktan köpürürdün.
Kahrolası bir arsızlığın var! O, senin kusurun, öyleyse
bana küfretmeye başlama. Oo, bir otobüs bulacağım
(yakalayacağım)! Kendin hallet (toparla / düzene koy).
R : Eğer o paketleri orada bırakırsan, onları almam.
J : Bu kadar acımasız (zalim / gaddar) olmayı kes!
R : Hep bu son dakika alışverişi. Ne olursa olsun dışarı gelmek istemiyordum. Noel arifesinde, alışverişe gitmek
cinayettir! Bunu sana söyledim! Eğer onları diğer çantanda bırakırsan, senin araba anahtarlarının olmasının
anlamı nedir?
J : Oo, evet, bu tipik. Aptalca bir şey yaptığını asla
kabullenemezsin. Sonunda, bunun benim hatam olacağını bilmeliydim. Pekâlâ! Bir taksi tutacağım. Hoşça kal!
R : Paketlerini orada bırakma!

♦ Vocabulary
absolutely : kesinlikle
admit : kabul (itiraf) etmek
anyway : ne olursa olsun,
her neyse
association : birlik, ortaklık
be locked out : kilitlenmiş
kapının dışında kalmak
bloody :kanlı, kör olası, çok
bloody-minded: acımasız
brilliant : parlak, görkemli
cheek : arsızlık, küstahlık
cheerful : neşeli, rahat
damn : lânet, kahrolası

end up : sonunda olmak
fault : kusur, hata, yanlış
furious : azgın, kızgın
ignition : kontak
in no time: çarçabuk, hemen
lock out : kapıyı kilitleyerek birini
dışarıda bırakmak
minded : fikirli ,niyetli, istekli
point : nokta, anlam, amaç, puan
sort out : düzenlemek, toplamak,
halletmek
stupid : aptal, sersem
swear : küfretmek
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Lesson 80
Bu son derste, İngilizce yayın yapan gazetelerde, televizyonlarda, internette vb. karşılaşabileceğiniz, çok sayıda güncel
haber konuları ve bazı fıkralar ele alınmıştır.
NEWS

Stolen Book

A rare copy of one of the greatest science books ever
published has been stolen. The copy of "Revolutions",
was taken from a library in St Petersburg, Russia.
Experts suspect that it was stolen to order for a
collector and have appealed to the International Criminal
Police Organization, Interpol, for help. The rare 1543 first
edition by astronomer Nicholas Copernicus is one of
only 107 known copies in the world.
In the book, published in Germany in 1543, the Polish
astronomer lays out his theory that the Earth revolves
around the Sun and not the other way around. It was a
shocking and fantastic suggestion at the time, and went
against the philosophical and religious beliefs at
medieval times.
It was the impending sale of a copy of the book at an
auction in the United States that prompted librarians to
look for their copy. It was then that they discovered the
theft. Two years ago, copies of the same book, valued at
$400,000, were stolen from libraries in Poland and
Ukraine.

♦ Pronunciation
appeal [ıpi:l]
astronomer
[æstronımı(r)]
auction [o:kşın]
belief [bili:f]
collector [kılektı(r)]
criminal [kriminıl]
earth [ö:th]
edition [idişın]
fantastic [fæn’tæstik]

impending [impendinğ]
known [nou(n)]
medieval [‘midi’i:vıl]
philosophical
[‘filı’sófikıl]
prompt [próm(p)t]
publish [pabliş]
rare [reı(r)]
religious [rilicıs]
revolution [revılu:şın]

revolve [ri’vólv]
science [sayıns]
shocking [şókinğ]
stolen [stouln]
suggestion
[sı’cesçın]
suspect [saspekt]
theft [theft]
value [vælyu]

Lesson 80

♦ Translation

HABERLER Çalıntı Kitap
Tüm zamanların, yayımlanmış en büyük bilim kitaplarından
birinin ender bir kopyası çalındı. ‘Revolutions: Devrimler’in
kopyası, Rusya, St Petersburg’daki bir kütüphaneden alındı.
Bilirkişiler, (kitabın) bir koleksiyoncunun ısmarlaması üzerine
çalınmış olduğundan şüphelenerek, yardım için, Uluslararası
Suçlar Polis Organizasyonu İnterpol’e başvurdular.
Gökbilimci Nicholas Kopernik’in yazmış olduğu, 1543 ilk
basımı, dünyadaki bilinen yalnızca 107 kopyadan biri.
1543’te Almanya’da yayımlanmış olan kitapta, Polonyalı
gök bilimci, ‘Dünya, başka bir yolda değil, Güneşin çevresinde döner’ teorisini ortaya atıyor. Bu, o zaman, çok şaşırtıcı
ve inanılmaz bir iddiaydı ve ortaçağ dönemindeki felsefi ve
dinsel inançların karşısında yer alıyordu.
Kitabın bir kopyasının, A.B.D.’de bir açık artırmada, satışının yapılmak üzere olması, kütüphanecileri kendi kopyalarını
aramak üzere harekete geçirdi. (Ve) hırsızlığı o zaman ortaya
çıkardılar. İki yıl önce, aynı kitabın 400.000 dolar değerindeki
kopyaları, Polonya’daki ve Ukrayna’daki kütüphanelerden
çalınmıştı.

♦ Vocabulary
against : -(y)e karşı
appeal : başvurmak
astronomer : gökbilimci
auction : açık artırma
belief : inanç
collector : koleksiyoncu
criminal : suçlu, cani
discover : keşfetmek
earth : yeryüzü, dünya
edition : baskı, basım
expert : uzman, bilirkişi
fantastic : inanılmaz
impending : gerçekleşmek
üzere
known : tanınmış, bilinen
lay out : ortaya atmak,
yere yatırmak

medieval : orta çağa ait
philosophical : felsefî
prompt : harekete geçirmek
publish : yayınlamak
rare : ender, az bulunur
religious : dinsel
revolution : devrim
revolve : dönmek
sale : satış
science : bilim
shocking : çok şaşırtıcı
stolen : çalınmış, çalıntı
suggestion : iddia, teklif
sun : güneş
suspect : şüphelenmek
theft : hırsızlık
value : değer
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ATATÜRK’S ADDRESS TO THE TURKISH YOUTH
Turkish Youth!
Your first duty is to preserve and defend forever the
Turkish independence and the Turkish Republic.
This is the only foundation for your existence and
future. This foundation is your most valuable treasure.
In the future too, there may be enemies both in your
homeland and abroad who will try to deprive you of this
treasure. If one day, you are compelled to defend your
independence and your republic, you should not hesitate
to perform your duty, whatever possibilities and
circumstances
may
present
themselves.
These
possibilities and circumstances may be extremely
unfavourable. It may be that the enemies who conspire
against your independence and your republic have won
a victory unprecedented in the history of the world. By
force and by deceit all the fortresses of your beloved
homeland may have been seized, all her shipyards
occupied, all her armies dispersed, and every corner of
the homeland invaded. And more tragic than all these
situations, those who have been in power in your
country may have fallen into ignorance and error; they
may even be traitors. Moreover, those in power may
identify their personal interests with the political goals of
the invaders. The nation may be crushed and exhausted.
Turkish youth of the future! Even under these
conditions, your duty is to save the Turkish
independence and the republic. The strength you need
for this, is already present in the noble blood that flows
in your veins.
Mustafa Kemal Atatürk

Lesson 80

ATATÜRK’ÜN TÜRK GENÇLİĞİ’NE HİTABESİ
Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu
hazineden mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa
mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.
Cebren ve hile ile, aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş,
bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve
memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu
şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin
dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta
hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi
menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur.

Mustafa Kemal Atatürk
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Ekler: Numbers Sayılar

EKLER
NUMBERS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SAYILAR

one [wan]
two [tu:]
three [thri:]
four [fo(r)]
five [fayv]
six [siks]
seven [sevın]
eight [eyt]
nine [nayn]
ten [ten]
eleven [ilevın]
twelve [twelv]
thirteen [thö:ti:n]
fourteen [fo(r)ti:n]
fifteen [fifti:n]

40 forty [fo(r)ti]
50 fifty [fifti]
60 sixty [siksti]
99
100
200
300
1,000
2,000
3,000
10,000
20,000
100,000
200,000
300,000
1,000,000
1,000,000,000

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

sixteen [sixti:n]
seventeen [sevınti:n]
eighteen [eyti:n]
nineteen [naynti:n]
twenty [twenti]
twenty-one [twenti-wan]
twenty-two [twenti-tu:]
twenty-three [twenti-thri:]
twenty-four [twenti-fo(r)]
twenty-five [twenti-fayv]
twenty-six [twenti-siks]
twenty-seven[twenti-sevın]
twenty-eight [twenti-eyt]
twenty-nine [twenti-nayn]
thirty [thö(r)ti]

70 seventy [sevınti]
80 eighty [eyti]
90 ninety [naynti]
ninety-nine [naynti-nayn]
hundred [handrıd]
two hundred [tu: handrıd]
three hundred [thri: handrıd]
thousand [thausınd]
two thousand [tu: thausınd]
three thousand [thri: thausınd]
ten thousand [ten thausınd]
twenty thousand [twenti thausınd]
a hundred thousand [e handrıd thausınd]
two hundred thousand [tu: handrıd thausınd]
three hundred thousand [thri: handrıd thausınd]
a million[e milyın]
a thousand million, a billion
[e thausınd milyın, e bilyın]

Yılları söylerken ikiye bölebilirsiniz (2000’li yılların
bölünmeyeceğine dikkat ediniz):
• 1991
• 1987
• 2009

nineteen - ninety one
nineteen - eighty seven
two thousand - nine

Ekler: Tenses Zamanlar

TENSES

ZAMANLAR

FİİL ÇEKİMLERİ
A) SIMPLE TENSES
Simple Present Tense
Affirmative - Olumlu

(Örnek fiiller: play , go)
Negative - Olumsuz
Interrogative - Soru

I play / go
You play / go
He plays / goes
She plays / goes
It plays / goes
We play / go
They play / go

I don’t play / go
You don’t play / go
He doesn’t play/go
She doesn’t play/go
It doesn’t play / go
We don’t play / go
They don’t play / go

Do I play / go ?
Do you play / go ?
Does he play / go ?
Does she play / go ?
Does it play / go ?
Do we play / go ?
Do they play / go ?

Simple Past Tense
Affirmative - Olumlu

(Örnek fiiller: walk , go)
Negative - Olumsuz
Interrogative - Soru

I walked / went
You walked / went
He walked / went
She walked / went
It walked / went
We walked / went
They walked / went

I didn’t walk / go
You didn’t walk / go
He didn’t walk / go
She didn’t walk / go
It didn’t walk / go
We didn’t walk / go
They didn’t walk / go

Did I walk / go ?
Did you walk / go ?
Did he walk / go ?
Did she walk / go ?
Did it walk / go ?
Did we walk / go ?
Did they walk / go ?

Future Tense (will)
Affirmative - Olumlu

(Örnek fiil: go)
Negative - Olumsuz

Interrogative - Soru

I will go
You will go
He will go
She will go
It will go
We will go
They will go

I won’t (will not) go
You won’t go
He won’t go
She won’t go
It won’t go
We won’t go
They won’t go

Will I go?
Will you go?
Will he go?
Will she go?
Will it go?
Will we go?
Will they go?
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Key to Exercises Alıştırma Yanıtları

KEY TO EXERCISES

ALIŞTIRMA YANITLARI

Lesson 1
A. 1. How are you? 2. We are in a car. 3. It is a nice garden.
4. It is a nice house 5. I am fine 6. Shirley is fine too
B. 1. Ben de iyiyim. 2. Nasılsın(ız)? 3. Senin (Sizin) bir fotoğrafın(ız) 4. Ben bir bahçedeyim. 5. Evet. O hoş bir bahçe
C. 1. They are in a car. 2. A photo of you. 3. How are you?
4. It is a nice garden. 5. I am fine too 6. They are in a garden.
D. 1. We are fine. 2.She is in a car. 3. I am in a garden. 4. They
are in a garden. 5. How are you? 6. I am fine. 7. She is fine 8.
He is fine too 9. It is a nice car. 10. a photo of you

Lesson 2
A. 1. This is my son. 2. How old is your daughter? 3. My
daughter is five years old. 4. Is this your son? 5. This is my
wife.
B. 1. Bu senin oğlun mu?
2. Shirley kaç yaşında? 3. O, 30
yaşında. 4. Eşin çok güzel. 5. Kızım beş yaşında.
C. 1. Your wife is very pretty too. 2. How old is your wife?
3. Is your son five years old? 4. This is my daughter.
5. I am 40 years old.
D. 1. Is It a nice garden? 2. Is he American? 3. Is your wife very
pretty? 4. Is she eight? 5. Are you 30 years old?
E. 1. How old is your wife? 2. My son is five years old. 3. Is this
your daughter?
F. 1. cars 2. cities 3. photos

Lesson 3
A. 1. Where is your wife from? 2. I am from Istanbul. 3. Your
children are half English and half Spanish. 4. They are not from
London. 5. Jane is from London. So is Ann.
B. 1. Onlar Edinburgh’lu. Biz de öyle 2. O New York’lu değil.
3. Ben de Londra’lıyım. 4. O İspanyol. Biz de öyle. 5. Eşim
İskoçya’nın kuzeyindendir.
C. 1. Yes, he is 2. No, she isn’t 3. Yes, she is 4. Yes, it is 5.Yes,
he is 6. No, they aren’t 7. Yes, I am / Yes, we are.
D. 1. Bill is from London. So am I. 2.İstanbul is a lovely city. So
is London.
3. They are from Edinburgh. So are we.
4. Jane is from England. So is Ann.

Key to Exercises Alıştırma Yanıtları

E. 1. My wife is not (= isn’t) from London. 2. They are not (= aren’t)
from Scotland. 3. We are not (=aren’t) from Glasgow. 4. She is
not (=isn’t) from Edinburgh. 5. I am not from England.

Lesson 4
A. 1. Can you speak English? 2. I can’t speak Russian. 3. We
can go to the cinema. 4. I can introduce you.
B. 1. İki dil konuşabilirim. 2. Onunla çok ilgileniyor. 3. Onunla
Cumartesi günü tanışabilir. 4. Bill hangi dilleri konuşabiliyor.
5. Cumartesileri daima ‘pub’dayız
C. 1. I am interested in football.
2. Can you speak German?
3. She is an artist. 4. We can meet at the pub on Saturday.
5. What languages can he speak?
D. 2. Where is Jack from? 3. Who is this? 4. When can she meet
him? 5. What languages can he speak? 6. Who can play five
musical instruments.?
E. 1. Yes, she can. 2. No, he can’t.
F. 1. This is a garden. 2. It is an interesting garden.

Lesson 5
A. 1. Can’t you come tomorrow? 2. It’s six o’clock 3. What a nice
garden! 4. What a small house! 5. Come tomorrow. 6. They
like. 7. We can go on the eighth. 8.Tomorrow is the ninth.
B. 1. İngilizce konuş(un). 2. Ne hoş bir ev! 3. Yarın gelemezler
mi? 4. Almanca konuşurum. 5. Ona sekiz var. 6. Yedi Nisan
7. Dokuz Nisan 8. İstersen(iz), ayın sekizinde gelebilirim.
9. Mayısın üçünde gel(in). 10. Beşi yedi geçiyor.
C. 1. It’s seven o’clock. 2. It’s five to three. 3. It’s ten past eight.
4. It’s ten o’clock. 5. It’s ten to ten.
D. 1. Can’t they come on May the tenth? 2. They can come on
the tenth of May. 3. 7th April. 4. It’s six o’clock. 5. What a
big garden! 6. What a tall girl!

Lesson 6
A. 1. I am ready. 2. I can wait. 3. It’s five minutes on foot. 4. Is
the cinema far? 5. His car is a red Porsche. 6. We are rich.
7. What else can I tell you about Mike? 8. We play basketball.
9. He plays football. 10. He likes wine.
B. 1. Onlar hazır. 2. Bekleyebilirsin(iz). 3. Arabayla beş dakika.
4. Onun evi yeşildir. 5. Futboldan hoşlanırız. 6. Bir taksiye
binebilirsin(iz). 7. O tenis oynar. 8. O tenisten hoşlanır.
9. Trenle beş dakika. 10. Başka ne diyebilirsin(iz)?
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Index Dizin
CAN yardımcı fiili ....... 18, 26
Can’t ....... 18, 210
Can’t have + past participle ....... 210
Comparison Kıyaslama ....... 34, 78, 86, 130, 202, 246
could have + past participle....... 250
Could ....... 130, 254
Couldn’t ....... 130
Demonstratives İşaret Zamirleri ....... 10, 14
Despite ....... 294
Duyguları belirtmek ....... 98
-ed clauses ....... 286
Either ....... 66
Else ....... 158
Enough ....... 182
-er soneki (fiilden isim türetmek) ....... 306
etc. ....... 246
Even so ....... 310
EVERY ....... 62
Everyone ....... 230
Expect someone to do something (Fiil + tümleç + to + fiil) ....... 78, 86, 154
Extra Information Clauses ....... 186, 318
Far ....... 258, 266
Feel ....... 274
Fiil + Preposition ....... 102, 126, 174, 254, 270, 385
For ....... 46, 162
Future Continuous Tense ....... 182, 246, ....... 302
Future Perfect Continuous Tense ....... 250
Future Tense Gelecek Zaman ....... 90, 118, 142, 166, 198
Genitive case (İn durumu – Sally’s room) ....... 50, 110, 138, 158, 258
Gerund (Fiilin isim durumu : Fiil + ing) ....... 74, 146
Get ....... 222
Get something done Bir şey yaptırmak ....... 202
Get used to ....... 114
Give him a bottle / Give a bottle to him (İki tümleçli fiiller)....118
Had better ....... 154
Happen ....... 194
Have ....... 98
Have got ....... 50
Have got to ....... 226
Have something done Bir şey yaptırmak ....... 202
Have to ....... 114, 130, 290
Help ....... 226
Here we are ....... 30
-hood soneki ....... 298
How about ....... 266
How are you? Nasılsın(ız)? ....... 6
How far ....... 258

Index Dizin
How long ....? ....... 94
How many ...? Kaç tane ...? ....... 34
How much ....... 82
How often ....? Ne sıklıkta ....? ....... 62
How old is he? Kaç yaşında? ....... 10
I am hungry / thirsty / ... (Duyguları belirtmek) ....... 98
I think .... / I don’t think .... ....... 38, 78
I wonder if ... Acaba ... mı ....... 278
If ....... 22, 94,114, 162, 234, 298
If Sentence 1 ....... 114
If Sentence 2 ....... 162, 298
If Sentence 3 ....... 238
Imperative Emir ....... 22, 54
In ....... 6, 30, 50, 58, 82, 162, 194, 222, 270, 274, 286, 314
In spite of ....... 294
Indirect Speech ....... 134, 166, 226, 242, 290
Into ....... 82, 278
Irregular Verbs Düzensiz Fiiller ..... 397
It’s (about / high) time someone did something ....... 310
İki tümleçli fiiller ....... 150
ing clauses ....... 86, 190
İngiliz İngilizcesi - Amerikan İngilizcesi Ayrımı ...... 174, 178, 190, 394
-ist soneki ....... 298
-ity soneki (sıfattan isim türetmek) ....... 302
İyelik Sıfatları (My, Your, Benim, Senin, ...) ....... 10
İyelik zamirleri ....... 54
Just ....... 66, 142
Kısa Anlatım ....... 234
Kısa Yanıtlar ....... 170
Kinda ....... 274
Less ....... 58
Let ....... 50
Let’s go (Let us go) Gidelim ....... 50
Look forward to .... ....... 98
-ly soneki (sıfattan zarf türetmek) ....... 278, 282
Make someone do something ....... 146
Many ....... 122
May as well ....... 262
May yardımcı fiili ....... 110
Me, You, Her, ... ....... 30
Might (have) + past participle ....... 238
Might as well ....... 262
Mine ....... 30, 54
Months Aylar ....... 206
More ....... 34, 58
More or less ....... 58
Most ....... 182
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