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ÜNİTE 1: MAKING FRIENDS

Konu A Simple Present and present of be
 Konumuzun ana noktası 'be' fiilinin geniş zamanda kullanımıdır.Geniş zamanda 'be' fiili

durum cümleleri için kullanılır.İngilizcede bilindiği üzere fiil ve durum yani isim cümleleri
vardır.Geniş zamanda kullanılan be fiilide durum yani isim cümleleri için kullanılır.
 I am a doctor.(Bir doktorum.)
 Cümlemizde de gördüğümüz üzere  be fiili am'e dönüşmüş ve doktorluk

mesleğiyle birleşerek bir isim cümlesi oluşturmuştur.Yani burda yardımcılık görevi
vardır.Eğer am,is ve are dan sonra ana fiil yoksa ve bir isim varsa bu bir isim
cümlesidir ve geniş zamanlıdır.

 Be fiili ile soru cümlesi yapmak için am,is,are'dan hangisi cümlede olucaksa o cümlenin
başına getirilir ve cümlemiz soru cümlesine dönüşür.
 Are you Tom? (Siz Tom musunuz?)

Yes,I am.(Evet benim.)  No,I am not.(Hayır ben değilim.)
 Görüldüğü gibi Are you cümlesine Yes ya da No ile cevap verebilirz.Cevap Yes ise

özne ve be fiili,cevap No ise Özne + be fiili + not kullanılır.
 İngilizcede geniş zamanda sorulabilicek bir kaç isim sorusu vardır yani durum

soruları.Bunlar;
 What is your name?(Adın nedir?) I am Onur.(Adım Onur.)
 How old are you? (Kaç yaşındasın?) I am 18 years old.(18 yaşındayım.)
 Where are you from?(Nerelisin?)     I am from Samsun.(Samsunluyum.)

 Görüldüğü üzere bu konumuz kolay bir konu.Birde İngilizcede sık sık kullanılan
have ,get,do fiilerini ele alalım.İçinde kullanıldıkları cümleye göre anlamları değişiklik
gösteribilir.Fakat genel anlamları have-sahip olmak,get-elde etmek,do-yapmak
anlamındadır.Burada en çok değişen get'tir.Çünkü yanına aldığı bir kelimeyle farklı
anlamlara bürünebilir.Örnek;
get together-bir araya gelmek get cash-para elde etmek  aradaki farkı görebilirsiniz.

 Do you have any sister? (Kız kardeşin var mı?)
Yes,I do.(Evet var.)

 Do you and your friends get together a lot?(Arkadaşlarınla çok bir araya gelir
misiniz?)
No,we don't.

 What does your brother do in his free times?(Erkek kardeşin boş zamanlarında ne
yapar?)
He plays football with his friends in his free time.(Arkadaşlarıyla futbol oynar.)

 Geniş zamanda 'be' fiilinin dışında fiil cümlelerinde kullanılan do yardımcı fiili vardır.
 Olumlu cümlelerde do yardımcı fiili cümlede olmaz,ana fiil ya olduğu gibi yazılır

özneden sonra yada özne He,She,It ise fiil 's' takısı alır. play-plays gibi.
 Normal şartlarda do 'yapmak' fiilidir.Ama geniş zamandaki yardımcı fiil do sadece

soru yaparken yada olumsuz cümle yaparken kullanılır.Olumlu cümlelerde
görünmezdir.Örnek:

 Do you love me? (Beni seviyor musun?)  görüldüğü gibi hem love fiili hemde do
yardımcı fiili cümlemizde.Yine s takısı burdada devreye giriyor.He,She ve It
öznelerinde do s takısı alarak does oluyor.Yani;
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 Does he love me? (O beni seviyor mu?) şimdi hemen soru kalıbmızı oturtalım;

DO/DOES + Özne + Fiil + Obje(isim,zarf,zamir)

 Birde Wh- ile başlayan soru sözcükleriyle oluşturulan soru cümlelerimiz var.Mesela
What.
Bu soru cümlelerinde ise yardımcı fiil olan do soru sözcüğünün peşinden gelir.Sonraki
sıralama yine aynıdır.Yani;

 What do you want? (Ne istersin?)
 Where do you live? (Nerede yaşarsın)
 When does he get up? (O ne zaman kalkar?)

 Şimdi de olumsuz cümle yapısına bir göz atalım;
Olumsuz cümlelerde kural;  Özne+Yardımcı fiil+ not + fiil + obje  Yani;
 He doesn't like football. (Futbolu sevmez.)
 I don't go to the beach in winter.(Kışın sahile gitmem.)

KONU B  Too and Either
 Karşılıklı konuşmalarda 'bende öyleyim,bende öyle değilim.' diyebilmek için too ve

either yada neither kullanılır.
 A:I like animals. A:I don't like animals.

B:I do too.                                       B:I don't either/neither.

 A:I can ride a bike.                              A:I can't buy a car.
B:I can too.                                          B:I can't either.

 Cümlelere bakıldğında görülmesi gereken karşımızdaki insanın söylediği cümlenin
yardımcı fiili ne ise biz de o yardımcı fiille cümlemizi kuruyoruz.Eğer karşıdaki cümle
olumlu ve bizde aynı şeye sahipsek yada yapıyorsak cümlemizde Too
kullanırız.Karşıdaki cümle olumsuz ise ve bizde olumsuz isek olumsuz yardımcı fiil ve
either  ya da neither cümlemizde yer alır.
 Ayrıca günlük konuşma dilinde Me too ve Me neither/either cümleleride

kullanılabilir.
 A:I watch football matches on TV.       I don't watch documentaries on TV.

B:Me too. Me either.
 Görüldüğü gibi yine cümle olumluysa too,olumsuz ise cümle either ya da neither ile

kurulur.

 Konuşma dilinde Actually.Anlamı aslında olan bu sözcük konuşma sırasında karşı tarafın
verdiği bir bilgiye ilaveten yeni ya da şaşırtıcı bir bilgi eklemek için kullanılır.
 A:You're an American boy.

B:Yeah,actually ,I'm from Canada.

 A:I like your jacket.
B:Thanks.Well,it's from Peru,actually.

Görüldüğü gibi yine He nin özne
olduğu cümlede do,does'a dönüştü.
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Bu Özetin tamamını,Çıkmış Sorularını,Deneme Sorularını adresinize
gönderiyoruz!...

Tıklayınız
https://www.kolaysinavlar.com/ingilizce-ii-ing-102u?search=%C4%B0NG%C4%B0L%C4%B0ZCE%20II
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