
 

Box: kutu  

But: fakat  

Carry: taşımak  

cartoon character: çizgi film karakteri  

catch: yakalamak  

climb a tree: ağaca tırmanmak  

dive: suya dalmak  

do puzzles: yapboz yapmak  

drive a car: araba sürmek  

 

favourite: favori  

fly: uçmak  

jump: zıplamak  

play basketball: basketbol oynamak  

play football: futbol Oynamak  

play the flute: flüt çalmak  

play the guitar: gitar çalmak  

play the piano: piyano çalmak  

play volleyball: voleybol oynamak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

read a book: kitap okunak  

ride a bike: bisiklet surrnek  

ride a horse: ata binmek  

speak: konuşmak  

swim: yüzmek  

take pictures: fotoğraf çekmek 

these: bunlar  

this: bu  

whose: kimin 
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Let's learn 
“This / These” 

“This” ( Bu) tekil isimIerIe beraber kullanılır. 

Yakında olan bir nesneden sadece bir adet  

varsa bu nesneyi göstermek için kullanırız. 

Soru sorarken ise "Is this …………?“ (Bu………….. mudur?) 

yapısını kullanırız.  

“These”  ( Bunlar ) çoğul  isimlerle beraber  

kullanılır. Yakında olan bir nesneden birden   

fazla varsa bu nesneleri göstermek İçin  

kullanırız.  Soru sorarken ise “Are these…………?” 

Bunlar……………………mudurlar?) yapısını kullanırız. 

 

  

A: Is this your ball? (Bu senin topun mu?)  
B: Yes, it is. (Evet, benim) 
 

A: Is this her eraser? (Bu onun silgisi mi?)  
B: No, İt isn't (Hayır, onun değil.)  
 

A: Are these your bikes? (Bunlar senin bisikletlerin mi?)  
B: Yes, they are. (Evet, onlar benim.)  
 

A: Are these Sarah's flutes? (Bunlar Sarah'ın flütleri mi?)  
B: No, they aren't. (Hayır, onlar değil.)  
 
➢ This is my tree. (Bu benim ağacım.)  
➢ This is her camera. (Bu onun fotoğraf makinesi.) 
➢ These are your books. (Bunlar senin kitapların.)  
➢ These are Joseph's cars. (Bunlar Joseph'in arabaları.) 
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Bir şeyin kime ait olduğunu sormak için "Whose......?"(..........kimin?) soru 
kelimesini kullanırız. Cevap verirken sahiplik bildiren iyelik sıfatlarını 
kullanmalıyız.  
İyelik sıfatları,"my" (benim),"your" (senin),"his"(onun-erkekler için), 
"her"(onun-kızlar için) ifadeleridir.  
Ayrıca isimlerin sonuna "'s" (-ın, -in, -un, ün) takısı getirerek sahiplik 
anlamı verebiliriz. Bu ifadelerden sonra mutlaka sahip olduğumuz eşyayı 
getiririz. 
A: Whose bike is this? (Bu bisiklet kimin?) 
B: This is Suzan’s bike. (Bu Suzan'ın bisikletidir.) 
 

This is her guitar. (Bu onun gitarıdır.) 
This is your bike. (Bu senin bisikletindir.) 
This is Jason’s car. (Bu Jason'un arabasıdır.) 
 

Can / Can’t 
"Can” yardımcı fiilini yapabildiğimiz ve yeteneğimiz 
olan şeyleri anlatırken kullanırız. Yapamadığımız ve 
yeteneğimizin olmadığı durumları anlatırken ise 
"Can't" i kullanırız. Bir kişiye bir işi yapıp yapamadığını 
sormak için ise "Can ..........? ifadesini kullanırız. 
 

I can play the guitar. (Ben gitar çalabilirim.) 
She can ride a bike. (O bisiklet sürebilir.) 
My hero can't fly. (Benim kahramanım uçamaz.) 
He can't swim. (O yüzemez.) 
 

A: Can you jump? (Zıplayabilir misin?) 
B: Yes, I can. (Evet, yapabilirim.) 
 

A: Can he speak English? (İngilizce konuşabilir mi?) 
B: No, he can't. (Hayır, yapamaz) 
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