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S I M P L E P R E S E N T T E N S E 
( B a s i t G e n i ş Z a m a n ) 

Adından da anlaşılacağı gibi "Simple Present 
Tense", Türkçe'de olduğu gibi İngilizce'de de bütün 
zamanları (tense'leri) kapsayan geniş bir zamandır. 
Bu durumu aşağıdaki zamanları gösteren tabloda 
inceleyelim. 

Geçmişi anlatan 
GEÇMİŞ ZAMAN 

Geleceği anlatan 
GELECEK ZAMAN 

içinde 
bulunduğumuz anı 

anlatan 
ŞİMDİKİ ZAMAN 

^ Y ' 
Geçmiş, şimdiki, gelecek 

zamanı kapsayan 
GENİŞ ZAMAN 

(SIMPLE PRESENT TENSE) 

Geniş zaman ile, geçmişte yaptığımız, içinde 
bulunduğumuz anda yaptığımız veya yapıyor ola-
bileceğimiz ve gelecekte de yapacağımız işleri 
anlatırız. 

Ayrıca mesleklerin tarifinde ve günlük aktiviteler-
imizin (her gün yapılan işler) anlatımında "Geniş 
Zamanı" kullanırız. 

Meslekleri tarif ederken: 

Ben İngilizce öğretmeniyim> 
Ben ingilizce öğretirim. 
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Geniş zamanla yapılmış olan ve meslek tarif 
eden yukarıdaki cümleleri inceleyelim. 

"I am an English teacher. => Ben İngilizce öğret-
meniyim." 

Bu cümle "to be" fiiliyle Geniş Zaman'da yapıl-
mıştır. Çünkü ben sadece geçmişte öğretmenlik yap-
madım, sadece geçmişte yapsaydım şu anda öğret-

men olmasaydım geçmiş zamanı kullanırdım, "I was 
an English teacher. => Ben İngilizce öğretmeniydim." 
derdim. Ama "I am an English teacher." dediğime 
göre, geçmişte de öğretmendim; şu anda da öğret-
menim ve gelecekte de öğretmen olacağımı anlatı-
yorum. 

"I teach English. => İngilizce öğretirim." 
Geçmişte öğrettim, şu anda da öğretiyorum veya 

öğretiyor olabilirim, yarında öğreteceğim. Ben aslın-
da bu cümlede bir mesleği tarif ediyorum. İngilizce 
öğretmeninin ne yaptığını tarif ediyorum. 

S ÖRNEK 1 
Aşağıda veri len konuşma balonunda boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

A) I Turkish teach. 

C) Teach Turkish. 

s gözü ıv ı 

B) I teach Turkish. 

D) Turkish I teach. 

İngilizce'deki cümle yapısı "özne + fiil + nesne" şek-
lindeyken Türkçe'deki cümle yapısı "özne + nesne + 
fiil" şeklindedir. 

Türkçe Cümle Yapısı İngilizce Cümle Yapısı 

Ben Türkçe öğretirim. I teach Turkish. 
fiil fiil 

UVFLRı 

Yukarıdaki cümlelerde de görüldüğü gibi eğer Türkçe 

düşünerek ingilizce cümle kurarsak, kurduğumuz cümle 

yanlış olur, günkü Türkçe'de ve İngilizce'deki fiillerin ve nes-

nelerin yerleri farklıdır. 

O zaman i teach Turkish cümlesi boşluğa uygun 
özne fiil nesne 

dur. Öğretmenlik mesleğini tarif ettiği için geniş 
zamanla yapılmıştır. 

Doğru yanıt "B " seçeneğidir. 

Simple Present Tense 275 



6. Sınıf English 

ÖRNEK 2 
Aşağıda verilen konuşma balonunda boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

A) I teach English. 

C) I sell drugs. 

S ÇÖZÜM 

B) I teach Turkish. 

D) I drugs sell. 

"I am a chemist. => Ben eczacıyım." demektir. Ecza-
cı olan birisi ne İngilizce ne de Türkçe öğretir. Ecza-
cılık mesleğindekiler ilaç satarlar. O zaman "teach => 
öğretmek" fiiliyle yapılan A ve B seçenekleri boşluğa 
uygun değildir. "Satmak => seli" fiiliyle yapılan cüm-
lenin boşluğa getirilmesi gerekir. D seçeneğindeki 
cümle Türkçe düşünüldüğü için ingilizce cümle 
yapısına uymamaktadır ve yanlıştır. Çünkü fiil sona 
getirilmiştir. Oysa İngilizce cümlelerde fiil sona 
gelmez, özneden sonra gelir. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

^ ÖRNEK 3 
Aşağıda verilen konuşma balonunda boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

A) I am a soldier. I teach English. 

B) I am a doctor. I examine people. 

C) I am a teacher. I defend our country. 

D) I am a soldier. I defend our country. 
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s ÇOZÛM 
Çocuğun sormuş olduğu soruyu "Senin mesleğin 
ne?" resme bakarak cevaplamalıyız. Resimdeki 
adam asker olduğu için B ve C seçenekleri elenir. 
Çünkü B seçeneğinde "Ben doktorum." C seçene-
ğinde ise "Ben öğretmenim" demektedir. A seçe-
neğinde ise meslek tarifi yanlış yapılmıştır. Çünkü "I 
teach English => Ben ingilizce öğretirim." cümlesini 
askerin değil, öğretmenin söylemesi gerekirdi. 

I am a soldier => Ben askerim. 

• Ben ülkemizi korurum. 

şeklinde düşünür-
sek, boşluğa "I de-
fend our country" 
getirilmesi gerekir. 

I defend our country => Ben ülkemizi korurum. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

# [ ÖRNEK 4 
Aşağıda verilen ifadeye göre doğru resmin 
bulunduğu seçeneği işaretleyiniz. 

"I fly planes." 

A) 

C) 

B) 

D) 

s ÇÖZÜM 
Verilen ifadeye dikkat edersek, "I fly planes => Ben 
uakları uçururum." denmiştir. O halde bu ifadeye 
uygun resmin pilot resmi olması gerekirdi. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 
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English 6. Sınıf 

Aşağıda verilen resimlere göre Present Tense ile cümleler yapınız. (Birincisi sizin için yapılmıştır.) 

examine people 

fly planes 

play football 

defend our country 

catch thieves 

sell meat 

drive cars 

study school subjects 
cook meals 

teach English 

I am a teacher. I teach English. 
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6. Sınıf English 

Simple Present Tense ile Olumlu Cümleler: 

Geniş zamanla olumlu cümle yaparken III. tekil 
şahısların (yani; "He, She, İt" bunlar III. tekil şahıs-
lardır.) kullanıldığı cümlelere dikkat etmeliyiz. Çünkü 
III. tekil şahısların kullanıldığı cümlelerde fiiller son-
larına "s" takısı alırlar. 

I sell meat. => Ben et satarım. 

Cem sells meat. => Cem et satar. 
III. Tekil 
şahıstır. 

My father sells meat. 
III. Tekil 
şahıstır. 

Babam et satar. 

He sells meat. => O et satar. 
III. Tekil 
şahıstır. 

noT 
III. Tekil şahıslar sadece "He, She, İt" öznel zamirleri ile 

ifade edilmez. Altını çizdiğimizde "He, She, İt" yazabile-

ceğimiz her kelime ya da kelimeler III. tekil şahıslar gibi 

fiillerin sonuna "s" takısını alırlar. 

Cem sells meat. 
He sells meat. 
My father sells 
meat. } Cem yerine erkek olduğu için "He" 

de diyebilirdik. O zaman nasıl ki 
"He, She, İt" kullanıldığında fiiller 
"s" takısı alıyorsa; "Cem" veya 
başka bir isim kullanıldığında da 
fiil "s" takısını alır. Tıpkı "My 
father" in yerine erkek olduğu için 
"he" diyebileceğimiz gibi. 

m ÖRNEK 5 
Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

"She meals" 

A) cook B) drives 

C) cooks D) eat 

& ORNEK 6 
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Aşağıda verilen resme göre boşluğa uygun 
gelen seçeneği işaretleyiniz. 

"Nihat 

A) play football in Spain. 

B) plays football in Spanish. 

C) play football in Spanish. 

D) plays football in Spain. 

s ÇÖZÜM 
Nihat veya herhangi bir isim III. tekil şahıs olduğu 
için fiillerin sonlarına "s" takısı olması gerekir. A ve C 
seçeneklerinde verilen "play oynamak" fiili sonuna 
"s" takısı almadığı için elenir. B seçeneğinde fiil 
sonuna "s" takısı almıştır ve doğrudur. Fakat bu 
seferde "Nihat top oynardı."; yer, ülke ismi alarak 
cümlenin sonunda kullanılması gerekirken, kullanıl-
mamış; millet, uyruk ismi olan "İspanyol Spanish" 
kullanılmıştır. Oysa, yer ismi "Spain => İspanya" kul-
lanılmalıydı. 

"Nihat plays football in Spanish. Nihat isyanyol'da 
futbol oynar." 

"Nihat plays football in Spain. => Nihat İspanya'da 
futbol oynar." 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

S ÇİIÜM 
Yapılacak ilk şey cümle "She" yani; III. tekil şahıs ile 
başladığı için boşluğa gelecek fiilin sonuna "s" 
takısını getirmektir. A ve D seçeneklerinde fiiller 
sonuna "s" takısı almadığı için boşluğa getirilemez. 
B seçeneğindeki "drive => araba sürmek" fiili sonuna 
"s" takısı almıştır. Fakat boşluğa getirirsek, cümle 
anlamsız olacaktır. "She drives meals. => O yemek-
leri sürer." Oysa ki C seçeneğindeki "cook => 
pişirmek" fiili boşluğa anlamca uyan fiildir. "She 
cooks meals. => O yemekleri pişirir." 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

Geniş Zaman ile olumlu cümleler için aşağı-
daki tabloyu yapabiliriz: 

1 speak Turkish 
You study English 
We have Maths 

They have Maths 
everyday. everyday. 

He speaks Turkish 
She studies English 

It has some milk 
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English 6. Sınıf 

<TT UVFLRI 

Cümlenin öznesi III. tekil şahıs ise olumlu cümlelerde 

fiiller sonuna "s" takısı alırlar. 

ii noT 
Bazı fiiller sonlarına "s" takısı aldıklarında değişikliğe 

uğrarlar. Bunlardan bazılarını görelim: 

studies /^stüdysN study 

have => has 

go => goes 

do => does 

S ÖRNEK 7 

haves 

gos 

\ d o s _ y 

bu kullanımlar yanlıştır. 

Aşağıda verilen konuşma balonunda boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

A) speak 

C) studys 

S ÇÖZÜM 

B) teach 

D) studies 
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Cümlenin öznesi olan "My father" III. tekil şahıs 
olduğu için fiilin sonuna "s" takısı alması gerekir. A 
ve B seçeneklerindeki fiiller "s" takısını almadıkları 
için boşluğa uygun değildir. C seçeneğindeki study 
fiili sonuna "s" takısı aldığında "y" düşer, "ies" fiilin 
sonuna gelirdi, C seçeneğindeki kullanım yanlıştır. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

Günlük aktivitelerimizden bahsederken de Geniş 
Zamanı (Present Tense) kullanırız. Günlük aktivi-
telerimiz demek, her gün yapılan ve alışkanlık haline 
gelmiş işlerimizdir. Mesela, diş fırçalamak, yemek 
yemek, uyumak, okula gitmek, ders çalışmak, müzik 
dinlemek gibi. 

Bu aktiviteleri anlatmak için geniş zamanı kul-
lanırız. 

"I have breakfast everyday. => Her gün kahvaltı 
yaparım." 

"She studies English. => O İngilizce çalışır." 

"My friends listen to pop music. => Arkadaşlarım 
pop müzik dinler. 

^ HOT 
Everyday => Her gün, geniş zamanlı cümleler ile kullanılır. 

< » UVFIRı 

Çoğul öznelerde fiil sonuna "s" takısını almaz. 

Mv friends listen to music everyday (özne çoğul fiil "s" 
A r k a d a ş l a r ı m 

takısı almaz.) 

Mv friend listens to music everyday, (özne tekil fiil "s" 
A r k a d a ş ı m 

takısı alır.) 

^ ÖRNEK 8 
Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
gelen seçeneği işaretleyiniz. 

"Filiz and Damla breakfast everyday." 

A) are B) have C) is D) has 

S ÇÖZÜlVt 
"am, is, are" be => olmak fiilinin cümle içinde kul-
lanılan şekliydi, "be" fiilini boşluğa getirirsek, cümle 
anlamca saçma olacaktır. "Filiz and Damla are 
breakfast everyday. => Filiz ve Damla her gün kah-
valtıdır." Dolayısıyla A seçeneği yanlıştır. C seçeneği 
ise hem anlamca hem de grammer olarak yanlıştır. 
Dikkat edersek özne çoğuldur; 

"Filiz ve Damla Filiz and Damla" çoğul öznelerde 
Onlar They 

fiil sonuna "s" takısı almaz, "am, is, are" dan da "are" 
ile kullanılması gerekir. Dolayısıyla C seçeneği de 
boşluğa uygun değildir. D seçeneğindeki fiilde özne 
çoğul olduğu halde sonuna "s" takısı aldığı için yan-
lıştır. "have breakfast => kahvaltı yapmak" 

"Filiz and Damla have breakfast everyday." 
They 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 
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6. Sınıf English 

Aşağıda verilen resimlere göre Present Tense ile sizin için yapılan örnekte olduğu gibi cümleler yapınız. 

sell groceries 
look after patients 

She is a nurse she looks after the patients. 

teach Turkish climb trees 

cook meals 
fly planes 

play football make clothes 
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English 6. Sınıf 

Tom'un resimlerine bakarak günlük aktivitelerini resimlerin altına yazınız. (Birinci resim örnek olması için 

yapılmıştır.) 

C . 

TOM 
Tom is a student. 

He gets up early eveiyday. 
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6. Sınıf English 

# ÖRNEK 9 
Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

A) We 

C) My parents 

s ÇÖZÜÎV? 

.sells drugs." 

B) They 

D) My mother 

Fiil "sell =4> satmak" sonuna "s" takısı aldığına göre 
özneninde III. tekil şahıs olması gerekmektedir. C 
seçeneğinde verilen özne "My parents => Benim 
ebeveynlerim" çoğuldur ve bu özne ile kullanılan 
fiiller sonuna "s" takısı almazlar. A ve B seçenek-
ler inde^ öznelerde fiilin sonuna "s" takısı almazlar. 
"My mother sells drugs. => Benim annem ilaç satar." 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

Geniş Zaman ile olumsuz cümleler: 

UVRRı 

Geniş zaman ile olumsuz ve soru cümleleri yaparken 

yardımcı fiil kullanılır. Geniş zamanın yardımcı fiilleri "DO ve 

D0ES"dır. 

Olumsuz cümle yapabilmemiz için İngilizce'de 
bütün zamanlarda "NOT" ekini kullanırız. 

I do not eat Pizza. => Pizza yemem, 
don't 

He does not eat Pizza => Pizza yemez, 
doesn't 
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# ORNEK 10 
Aşağıda veri len konuşma balonunda boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

A) I teach English. 

B) I don't teach Turkish. 

C) I don't teach English. 

D) I sell groceries. 

s ÇÖZÜM 
"I am a Turkish teacher => Ben Türkçe öğretmeni-
yim." diyen bir kişi için, seçenekleri incelersek; A 
seçeneğinde "Ben İngil izce öğretir im." cümlesi 
Türkçe öğretmeni olan birisi için doğru değildir. B 
seçeneğinde ise cümle olumsuzdur ve "Ben Türkçe 
öğretmem." demektedir. Bu cümlede Türkçe öğret-
meni olan birisinin cümlesi değildir. D seçeneğinde 
"Bakkal malzemeler i satarım." demiştir. Bu da 
Türkçe öğretmeni için uygun bir cümle değildir. C 
seçeneğindeki "Ben İngilizce öğretmem." cümlesi 
Türkçe öğretmeni için boşluğa gelebilecek seçenek-
ler arasındaki en uygun cümledir. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

don't ve doesn't => "do not" ve "does not"ın kısa 
yazılmış halleridir. 

Geniş zamanla olumsuz cümleler için aşağıdaki 
tabloya yapabiliriz. 

I 
You 
We 

They 

do not 
(don't) 

speak 
speak 
study 
study 

English 

everyday. 

He 
She 

It 

does not 
(doesn't) 

speak 
study 
have 

Turkish 
English 

milk 

everyday. 

Dikkat edersek cümlenin öznesi III. tekil şahıs ise 
o lumsuz cümlelerde DOESN'T kullanılır. Çoğul 
özneler için olumsuz cümlelerde DON'T kullanılır. 

S ÖRNEK 11 
Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

"Cemil doesn't English everyday." 

A) speaks B) speak C) speaking D) studies 

282 — —[ Simple Present Tense 



English 6. Sınıf 

S ÇÖZÜM 
Olumsuz cümlelerde III. tekil şahıslar için fiilin 
sonuna "s" takısı veya herhangi bir ek gelmez, "s" 
takısını fiiller sadece olumlu cümlelerde III. tekil 
şahısların özne olduğu durumlarda alırlar. O halde 
cümlemiz olumsuz olduğu için A ve D seçenek-
lerinde^ fiiller "s" takısı aldıklarından dolayı boşluğa 
uygun değildirler. C seçeneğindeki fiilde "-ing" 
takısını aldığı için boşluğa getirilemez. 
"Cemil doesn't speak English everyday. Cemil 
hergün İngilizce konuşmaz." 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

^ ÖRNEK 12 
Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

"She go to school on Sundays." 

A) does B) don't C) doesn't D) isn't 

S ÇÖZÜM 
Cümlenin öznesi III. tekil şahıs olduğu için cümlede 
boş bırakılan yere "doesn't" getirilmeliydi. Cümlenin 
yapısına dikkat edersek, cümlenin olumsuz yapıl-
ması gerektiğini anlarız. III. tekil şahısların özne 
olduğuna, fiilin sonuna III. tekil şahıslarda "s" takısını 
almadığına ve fiil ile öznenin arasında boşluk 
bırakıldığına göre cümle olumsuz olmalıydı. Boşluğa 
"isn't" uygun değildir. Çünkü "am, is, are"dan sonra 
eğer fiil gelirse fiilin sonuna "-ing" takısı getirilir. Yani 
"isn't going" olmalıdır. Fakat cümledeki fiil "-ing" 
takısı almamıştır. Bu durumu bir sonraki ünitede 
öğreneceğiz. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

S ÖRNEK 13 
Aşağıda verilen konuşma balonundaki bilgilere 
göre doğru olan seçeneği işaretleyiniz. 

A) He doesn't play football. 

B) He isn't a football player. 

C) He plays basketball. 

D) He doesn't play football in Turkey. 

S ÇÖZÜM 
Nihat'ın konuşma balonundaki bilgilere bakarsak; 

Bu bilgilere göre seçenekleri incelersek; A 
seçeneğinde "O futbol oynamaz." denmiştir. Doğru 
değildir. B seçeneğinde "O futbol oyuncusu değildir." 
denmiştir. Doğru değildir. C seçeneğinde "O basket 
oynar." denmiştir. Bu seçenekte doğru değildir. D 
seçeneğinde ise "O Türkiye'de futbol oynamaz." 
denmiştir ve konuşma balonundaki bilgilere göre 
doğru olan seçenek budur. Çünkü Nihat ispanya'da 
top oynamaktadır. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 
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6. Sınıf English 

um „„' n r ı t ı ı i i 

Aşağıda karışık olarak verilen kelimeleri sıraya koyunuz. Cümle için uygun olan yardımcı fiili getirerek 
olumsuz cümleler yazınız. (Birincisi örnek olması için yapılmıştır.) 

1. My / get up / mother / early 

My mother doesn't get up early. 

6. everyday /1 / pizza / eat 

2. go / everyday / school / she 

3. She / at 7 o'clock / school / get up 

7. milk / It / have / everyday 

8. study / school / in / cinema / subjects / students 
/ t he 

4. sell / farmers / meat 

5. look after / patients / the / engineers 

9. have / dinner / in / morning / the / we 

10. breakfast / we / have / the / in / evening 

r i T i c ı ı ı ı ı i B m 

Aşağıdaki sözcüklerden anlamlı cümleler oluşturunuz. 

1. The / begin / class / at 8 o'clock 6. does / She / not / a dictionary / have 

2. like / they / a restaurant / in / eating 7. Sally / Chinese / like / food 

3. Ayşe / homework / do / everyday 8. Tom / not / does / T.V / watch / in the mornings 

4. have /1 / at 7 / breakfast / o'clock 

5. do /1 / not / computers /have 

9. rain / It / a lot / Rize / in 

10. speak / Ali / German 
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Geniş Zaman ile soru cümleleri: 
Geniş zaman ile soru cümleleri yapmak için, 

olumsuz cümleferde olduğu gibi, DO ve DOES 
yardımcı fiillerini kullanırız. 

"Do you go to school everyday? => Hergün okula 
gider misin?" 

"Does Martin speak Turkish? => Martin Türkçe 
konuşur mu?" 

" Does your father get up early? => Baban erken 
kalkar mı?" 

"Do students like English lesson? => Öğrenciler 
ingilizce dersini sever mi?" 

Geniş zamanla soru cümleleri için aşağıdaki 
tabloyu yapabiliriz. 

I speak Turkish 
yöu speak English 
we study Maths 

they study English 
everyday? everyday? 

he speak English 
Does she 

It 
study 
have 

Maths 
•Milk 

UVFıRı 

Soru cümlelerinde III. tekil şahıslar ile "DOES" yardımcı 

fiili kullanılır. Diğer şahıslar için "DO" yardımcı fiili kullanılır. 

^ ÖRNEK 14 

© 

a co 
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Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

A : 

B : Yes, I play guitar. 

A) Does he play guitar? 

B) Do you play guitar? 

C) I don't play guitar. 

D) What is your job? 

s ÇÖZÜM 
Verilen cevap "Yes veya No" ile başlarsa, sorular 
soru kelimeleriyle "What, Where, Why " sorulmuş 
olamazdı. Cevap "Yes veya No" ile başlamazsa 
sorular soru kelimesiyle başlardı. Verilen diyalogda-
ki cevapda "Yes" ile başladığı için soru kelimesiyle 
başlayan sorular elenir. Yani D seçeneği boşluğa 
gelemez. Zaten verilen cevap ile de mantıken uyuş-
mamaktadır. C seçeneğinde verilen cümle soru 
cümlesi o lmadığı için boşluğa getir i lemez. A 
seçeneğinde soru "he"ye sorulmuştur. Cevabın da 
"he" ile verilmesi gerekirdi. Oysa cevap "I" ile veril-
miştir. "I" ile verilen cevaplarda sorunun "You" ile 
sorulmuş olması gerekirdi. 
A : Do you play guitar? => Sen gitar çalar mısın? 
B : Yes, I play guitar. => Evet, ben gitar çalarım. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

© t k i n l i l c 
..... 

Aşağıda verilen cevaplara uygun sorular sorunuz. 

1. B : ? 

S : Yes, I go to school. 

2. F : ? 

B : No, they don't speak French. 

3. G : ? 

S : Yes, she learns English. 

4. T : ? 

S : No, he doesn't drink cola. 

5. B : ? 

J : No, we don't watch TV. everyday. 

6. L : ? 

M : Yes, they defend our country. 
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ÖRNEK 15 
Aşağıda verilen konuşma balonunda boş bıra-
kılan yere uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

Yes, he speaks EngHsh?> 

A) Does your father speak English 

B) Does your mother speak English 

C) Does he speaks English 

D) Does Cemil speaks English 

S ÇÖZÜM 
Cevaptaki özne "he" olduğu için sorudaki öznenin de 
buna uygun olması gerekirdi. B seçeneğinde "Your 
mother" öznesi cevaptaki "he" öznesine uygun 
değildir. "Your mother" diye sorulduğunda cevabın 
ya "my mother" ya da "she" diye verilmesi gerekirdi. 
C ve D seçeneklerindeki özneler cevaptaki özne ile 
uygun olsalar da soruda fiilin sonuna "s" takısı geti-
rildiği için yanlıştırlar. 

Doğru yanıt "A".seçeneğidir. 

© 
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# ÖRNEK 16 
Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun 
gelen seçeneği işaretleyiniz. 

your friend milk everyday? 

A) Do/dr ink 

C) Does / drink 

S ÇÖZÜM 

B) Does / drinks 

D) Do / drinks 

Cümle soru cümlesidir. Soru cümlelerinde cümlenin 
başına özneye göre "Do" veya "Does" getirilir. Bu 
cümlenin öznesi III. tekil şahıs olduğu için ilk boşluğa 
"does" getirilmelidir. Soru cümlelerinde ve olumsuz 
cümlelerde fiil sonuna "s" takısı almaz. O halde 
cümle; "Does your friend drink milk everyday?" şek-
linde olmalıydı. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

n e » 

t i n l i k 

Aşağıda verilen boşlukları parantez içindeki fiillerle Geniş Zamana (Present Tense) göre olumlu cüm-
leler olacak şekilde doldurunuz. 

1. I (like) chocalate cake. 7. He (drink) milk everyday. 

2. She (like) chocalate cake. 8. My friends (make) silly jokes. 

3. My mother (make) chocolate cake. 9. It (rain) a lot in autumn. 

4. A butcher (sell) meat. 10. My father (work) in a bank. 

5. Butchers (sell) meat. 11. We (have) breakfast in the morning. 

6. Cooks (cook) meal. 12. They (wear) jeans everytime. 
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7. Etkinlikte verilen olumlu cümleleri soru cümlelerine çeviriniz. 

1. 7. 

2. 8 . 

3. 9. 

4. 10. 

5. 11. 

6 . 12. 
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Soru kelimeleriyle soru cümleleri: 
Soru kelimeleri adından da anlaşıldığı gibi soru 

sorarken kullanılan soru sormaya yarayan kelime-
lerdir. Türkçede de soru kelimeleri vardır. Bunlar; 
"Ne?, Kim?, Nerede?, Ne zaman? " gibi 
kelimelerdir. Biz şimdi bu kelimelerin İngilizce'sini ve 
nasıl kullanıldıklarını, soru kelimesiyle sorulan soru-
lara nasıl cevap verdiğimizi öğrenelim. 

How often ? =» Ne sıklıkta 
What ? => Ne 
Where ? => Nerede, Nereden, Nereye 
Who ? => Kim 
When ? => Ne zaman 
Why ? => Niçin 

Yukarıda belli başlı soru kelimeleri verilmiştir. 
Bunların sayısını çoğaltmak mümkündür ama şimdi-
lik bu ünitede "What" ve "How often" ile daha çok 
çalışacağız. 

What does he do? => O ne yapar? 
What does Ali do? => Ali ne yapar? 
What does your father do? =* Baban ne yapar? 
What does teacher do? => öğretmen ne yapar? 
What do teachers do? öğretmenler ne yapar? 
What do they do? => Onlar ne yapar? © 

•5 
"What" soru kelimesini meslekler ile sıkça kul- 3 

lanırız. Meslekler ile ilgili bilgi edinmek için "What" w 
soru kelimesiyle soru sorarız. J CO 

"What does a butcher do? => Kasap ne yapar?" ^ 
Kasap (butcher) tekil olarak kullanıldığı için soru 1 

"does" ile sorulur ve ona göre cevap verilir. 
"Butcher sells meat => Kasap et satar." 
"What do butchers do? Kasaplar ne yapar?" 
Soru çoğul olarak (butchers => kasaplar) sorul-

duğunda cevapta ona göre verilir. 
"Butchers sell meat => Kasaplar et satar." 
Fakat dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da 

soru kelimeleriyle sorulan sorulara "Yes" veya "No" 
ile cevap verilmez. 

^ ÖRNEK 17 
Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

B : What is your job? 

S : I am a doctor. 

B : ? 

S : Doctors examine people. 

A) What does a doctor do? 

B) What do fireman do? 

C) Do doctors examine people? 

D) What do doctors do? 

s ÇÖZÜM 
Cevapta "Yes" veya "No" olmadığı için soruda soru 
kelimesiyle sorulmuş olmalıdır. Dolayısıyla C 
seçeneği elenir. Çünkü C seçeneğindeki soru "Do" 
yardımcı fiiliyle sorulmuştur ve cevabının "Yes" veya 
"No" ile verilmesi gerekir. B seçeneğindeki özneyle 
(fireman => itfaiyeciler) cevaptaki özne (doctors => 
doktorlar) uyuşmadığı için B seçeneği de yanlıştır. A 
seçeneğinde tekil özne kullanılmış (doctor => doktor) 
fakat cevapta çoğul özne (doctors doktorlar) kul-
lanıldığı için bu seçenekte boşluğa getirilemez. 
"What do doctors do? => Doktorlar ne yapar?" 
"Doctors examine people. => Doktorlar insanları 

They Onlar 

inceler." 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

& ÖRNEK 18 
Aşağıda verilen konuşma balonunda boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

A) What do fireman do 

B) Do doctors put out fire 

C) What does a doctor do 

D) What does a fireman do 

s ÇÖZÜM 
Konuşma balonundaki cevaba bakalım; "Hayır, onlar 
yangını söndürmez." Bu cevaba seçenekler içindeki 
en uygun soruyu bulmamız isteniyor. Cevap "Yes" 
veya "No" ile verildiği için sorunun yardımcı fiille 
sorulmuş olması gerekir. Yardımcı fiille sorulan tek 
soru vardır. O da B seçeneğinde verilmiştir. 

"Do doctors put out fire? Doktorlar yangın 
Yardımcı Esas fiil 

fiil 

söndürür mü?" 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 
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- J 
t i r i e 

L i t . . 

A sütununda verilen resimleri B sütununda verilen cümlelerle eşleştirin. 

B 

Simple Present Tense 

a. looks after the patients 

b. catches thieves 

c. makes clothes for people 

d. teaches school subjects 

e. grows vegetables and fruits 

f. types letters 

g- sells groceries 

h. makes plans for buildings and bridges 

i. puts out fire 

k. flies planes 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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11 etkinlik H t ^ İ R f l İ l 
10. Etkinlikte eşleştirdiğiniz resimlerle diyaloglar oluşturunuz. (Birinci diyalog size örnek olması için 
yapılmıştır.) 

1. A : What does a farmer do? 

B : He grows vegetables and fruits. 

2. T : ? 

S : 

3. A : 

B : 

4. F : ? 

G : 

5. L : ? 

M : 

6. F : ? 

T : 

7. L : ? 

M : 

8. K : ? 

R : 

9. F : ? 

B : 

10. B : ? 

S : 
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S ÖRNEK 19 
Verilen resme göre diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

s ÇÖZÜM 

B : 

A : They defend our country. 

A) What do tailors do 

B) Do soldiers defend our country 

C) What do soldiers do 

D) What do butchers do 

S ÇÖZÜM 
Cevapta "Yes" veya "No" olmadığı için yardımcı fiille 
sorulan sorular boşluğa uygun değildir. O halde B 
seçeneği boşluğa getirilemez. Verilen cevapta 
"Onlar ülkemizi korur." demiştir. Sorununda bu ceva-
ba uygun sorulmuş olması gerekir. A seçeneğinde 
"Terziler ne yapar?", D seçeneğindeki "Kasaplar ne 
yapar?" soruları cevaba uygun değildir. Doğru yanıt 
"Askerler ne yapar?" olmalıydı. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

© 
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Sorulan soruya bakarsak soru kelimesi ile sorul-
mamıştır. Yardımcı fiil ile sorulmuştur. 
"Do you put out fire?" 

t 
yardımcı 

fiil 

O zaman soruya "Yes" veya "No" ile cevap vermemiz 
gerekir. B ve C seçeneklerindeki cevaplar "Yes" veya 
"No" ile verilmedikleri için boşluğa uygun değildirler. 
D seçeneğinde "No" ile verilen cevap soruya göre 
yanlıştır. Çünkü sorudaki adam itfaiyecidir ve yangın 
söndürür. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

m ÖRNEK 21 
Aşağıda verilen konuşma balonunda boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

& ÖRNEK 20 
Aşağıda verilen diyalogda boşluğa uygun düşen 
seçeneği işaretleyiniz. 

What is your job? 

I am a fireman. 

Do you put out fire? 

A) Yes, I put out fire. 

B) I put out fire. 

C) Fireman puts out fire. 

D) No, I don't put out fire. 

A) Have you got a cat 

B) Do you like it 

C) Do you have a dictionary 

D) What do students do 

S ÇÖZÜM 
Verilen konuşma balonundaki cevapta, "Evet, ben 
sözlüğe sahibim." demektedir. Bu cevaba en uygun 
sorunun "Sen sözlüğe sahip misin? => Do you have 
a dictionary?" olmalıydı. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 
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ÇÖZÜ^uO ÖLÇME 

PLCfCVLtNV'XMZ - 1 

1. 

4. Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

B : Do they watch television everyday? 

S : No T.V everyday. 

A) they don't watch B) they watch not 

C) they does not watch D) they not watch 

Yukarıda verilen resme göre boş bırakılan 
yere uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

"She English everyday." 

A) speak 

C) speaks 

B) speaking 

D) to speak 

2. Aşağıda verilen konuşma balonunda boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

© 
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Aşağıdaki konuşma balonunda boş bırakılan 
yerlere uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

A) Does /d r inks 

C) Does / drink 

B) D o / d r i n k s 

D) D o / d r i n k 

A) study 

C) studys 

B) studies 

D) studying 

3. Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

"She doesn't basketball." 

A) play B) plays 

C) playing D) played 

6. Aşağıdaki konuşma baloncuklarından farklı 
olan seçeneği işaretleyiniz. 

A ) . . . B) 
chemist grow 

C) D) 
sell teach 
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7. m 
m-
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Yukarıda verilen resme göre aşağıdaki cüm-
lede boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

"She is a chemist. She drugs." 

A) sell 

C) don't sell 

B) doesn't sell 

D) sells 

8. Aşağıda verilen ifadeye göre doğru resmin 
bulunduğu seçeneği işaretleyiniz. 

"She pulls out teeth." 

© 
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10. Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

Are you a mechanic? 

Yes, I am. 

7 

No, I don't make cars. 

A) Does he make cars 

B) What do you do 

C) Do you make cars 

D) Do you repair cars 

11. 

i Simple Present Tense 20 

get up early." 

A) don't 

C) doesn't 

B) am not 

D) do 

Yukarıda verilen resme göre aşağıdaki cüm-
lede boş bırakılan yerlere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

"Footballers tennis, they football." 

A) don't play / play 

B) doesn't play / plays 

C) don't play / plays 

D) don't plays / play 

Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 
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12. Aşağıdaki eylemlerin yapılış sırası hangi 
seçenekte doğru olarak verilmiştir? 

1. I have breakfast. 

2. I go to school. 

3. I get up early. 

4. I brush my teeth. 

A) 2 - 4 - 3 - 1 

C) 3 - 4 - 1 - 2 

B) 3 - 1 

D) 3 - 1 

4 - 2 

2 - 4 

13. Aşağıdaki diyalogda boş bırakılan yerlere 
uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. 

B : your English teacher 
English at home? 

S : No, she doesn't. She teaches English at 
school. 

A) D o / t e a c h 

C) Does / teach 

B) Does / teaches 

D) Do / teaches 

© 
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15. Aşağıdaki diyalogda boş bırakılan yerlere 
uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. 

A : What do engineers do? 

B : 

A) They examine people. 

B) They help the doctors and the patients. 

C) They make plant, for buildings and bridges. 

D) They sell drugs. 

14. Aşağıdaki konuşma balonunda boş bırakılan 
yere uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

A) What do pilots do 

B) What do farmers do 

C) Do farmers grow vegetables and fruits 

D) What do butchers do 

16. Aşağıda verilen resme göre doğru ifadenin 
bulunduğu seçeneği işaretleyiniz. 

A) Cooks cook food for us. 

B) She cooks food for us. 

C) They cooks food for us. 

D) He cooks food for us. 
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ÇÖZOMLEK 

1. "He, She, It"den sonra gelen fiiller geniş zaman-
da sonlarına "s" takısı almalıdır. "Speak => 
speaks." 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

2. "Mv sister => Kız kardeşim" fiil sonuna "s" takısı 
She O 

almalıdır. 

Study y düşer "ies" alır. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

3. Olumsuz cümlede fiil hiçbir zaman "s" ya da 
başka bir ek almazdı. Yalın haliyle kullanılırdı. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

4. "No", ile başlayan cümleler olumsuz yapıl-
malıdır. Özne "they" olacağı için "They don't 
watch" olur. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

Özne "your father" olduğu için "Does your fat-
her", kahve içinde "drink" fiilini kullanmalıyız ve 
soru cümlelerinde fiiller yalın kullanılacağı için 
doğru yanıt C seçeneğidir. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

6. A seçeneğindeki meslek diğerleri fiildir. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

7. Eczacı => Chemist ilaç satan kişidir. O halde 
"She sells drugs" denilmelidir. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

8. "O dişleri çeker." cümlesini ifade eden diş dok-
toru olmalıdır. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 
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9. Özne ile fiil arasına "don't" ya da "doesn't" 
getirebiliriz. Özne "I" olduğu için "don't" gelme-
lidir. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

10. Verilen cevap "Hayır, ben araba yapmam." 
olduğuna göre sorulmuş olan soruda "Sen 
araba mı yaparsın?" olmalıdır. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

11. "Futbolcular teniz oynamaz, onlar futbol oynar." 
"Footballers don't play tennis, they play football." 

They 

olmalıdır. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

12. Eylemlerin yapılış sırası 3 - 1 - 4 - 2 şeklinde 
olmalıdır. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

13. "Does your English teacher ?" 

He ya da She 

fiil yalın haliyle gelir, (fiil "teach"tir.) 
Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

14. Meyve, sebze yetiştiren çiftçilerdir. => farmers. 
O zaman sorunun farmers ile sorulması gerekir-
di. Cevapta "Yes" veya "No" olmadığı için soru 
soru kelimesiyle sorulmuştur. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

15. "Mühendisler ne yapar?" "Onlar binalar ve 
köprüler için planlar yapar." olmalıdır. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

16. Resmi ifade eden "Aşçılar yemek pişirir. => 
Cooks cook food" şeklinde olmalıdır. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 
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ÖLÇME VEĞETZLENDl-RME - 1 

(1 - 3) soruda konuşma balonunda boş bıra-
kılan yere uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

1. 

Yukarıda verilen resme göre aşağıdaki cüm-
lede boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

a policeman. 

A) He's B) She's C) They're D) It's 

A) is B) you C) aren't 

A) is B) are C) am 

D) are 

D) isn't 

© 
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5. Verilen resme göre diyalogda boş bırakılan 
yere uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

w 

A : 

B : Yes, they are. 

A) What do they do 

B) Are they apples 

C) Are they bananas 

D) Where are they from 

6. 

23 Simple Present Tense J 

B : ? 

S : No, he isn't. He is old. 

Yukarıda verilen resme göre aşağıdaki 
diyalogda boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

B) are C) am D) aren't 

A) What is his name 

B) Is he your grandfather 

C) Is he young 

D) Are you from Spain 
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7. Aşağıda verilen ifadeye göre doğru resmin 
bulunduğu seçeneği işaretleyiniz. 

"A photographer takes picture." 

10. Aşağıda verilen resme göre doğru ifadenin 
bulunduğu seçeneği işaretleyiniz. 

r 

A) He puts out fire. 

B) He pulls out teeth. 

C) He defends his country. 

D) He flies planes. 

8. Aşağıda verilen ifadeye göre doğru resmin 
bulunduğu seçeneği işaretleyiniz. 

"A tailor makes clothes for people." 

B) 

D) 

»w 
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11. Aşağıda verilen resme göre doğru ifadenin 
bulunduğu seçeneği işaretleyiniz. 

A) She sells groceries. 

B) She looks after the patients. 

C) She catches thieves. 

D) She types letters. 

9. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi di-
ğerlerinden farklıdır? 

A) ^ — 7 B) 
singer pilot 

12. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi di-
ğerlerinden farklıdır? 

look a f t e T ^ » s e l i 

c ) — 7 D) 
nurse hospital 

C) D) 
grocer 
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13. Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

"A(n) puts out fire." 

A) m 

h 
pilot 

C) 

engineer grocer 

15. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi diğer-
lerinden farklıdır? 

A) Waiter B) Farmer C) Yellow D) Dentist 

16. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi yan-
lıştır? 

A) Lorry drivers drive lorry. 

B) A musician plays an instrument. 

C) Butchers help people plan holidays. 

D) A waiter serves foods and drinks. 

plumber teacher 

© 
- 17. Aşağıda verilen konuşma balonunda boş 

bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

(0 
x 
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14. Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

"A(n) repairs cars." 

Yes, she hasababj) 

A) Does she have a baby 

B) Does she go to school 

C) Does he have a baby 

D) Do you have a computer 

mechanic engineer 

18. Aşağıda verilen fil lerden boşluğa uygun 
olanı getiriniz. 

"Mr. Sezgin English in England." 

A) works B) study C) teaches D) lives 
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ÖLÇME VE&EKLENVİKME - 2 

1. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun 
gelen seçeneği işaretleyiniz. 

"İt 

A) eat 

C) don't drink 

.milk." 

B) drink 

D) drinks 

5. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun 
gelen seçeneği işaretleyiniz. 

" İ t . in the summer." 

A) rains 

C) doesn't swim 

B) doesn't rain 

D) is 

Aşağıdaki konuşma balonunda boş bırakılan 
yere uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

A) walk 

C) don't go 

© 
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6. Aşağıda verilen kelimelerden hangisi fark-
lıdır? 

A) 

C) 

purple 

put out 

B) 

D) 

grow 

drink 

3. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun 
gelen seçeneği işaretleyiniz. 

"The baby everynight." 

A) cry B) crys C) cries D) cry's 

4. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun 
gelen seçeneği işaretleyiniz. 

"We English in English lesson." 

A) learns B) talk C) play D) speaks 

7. Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

"Selin her hair everyday." 

A) sells B) serves C) washes D) learns 

8. Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

B : ? 

S : Yes, he likes computer games. 

A) Does he likes computer games 

B) Does he like computer games 

C) Does he to like computer games 

D) Does he liking computer games 
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9. Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

A) Are 

you eat fish?" 

B) Does C) Is D) Do 

10. 

Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

". you a school uniform at school?" 

A) Do /wa l k 

C) Do / g o 

B) Have / have 

D) Do / wear 

11. 

© 

JC « 
CO 
S JC is 
X 
w 01 
X 

Yukarıda verilen konuşma balonunda boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

A) works / doesn't work 

B) doesn't works / works 

C) doesn't work / works 

D) work / doesn't works 

12. Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

"My father doesn't his car everyday." 

A) works B) wash C) washes D) washing 

13. Aşağıda verilen konuşma balonunda boş bı-
rakılan yere uygun gelen seçeneği işaretle-
yiniz. 

Yes, they wear uniforms> 

A) Do pilots wear uniforms 

B) Do you wear uniforms 

C) Do tailors wear uniforms 

D) What do they do 

14. Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

B : she English? 

S : Yes, she does. 

A) Do / speaks 

C) Does / speaks 

B) Does/speak 

D) Is / speak 

15. Aşağıda verilen konuşma balonundaki bilgi-
leri okuyunuz, buna göre doğru seçeneği 
işaretleyiniz. 

I'm an animal. I've got four legs 
and a tail.I catch mice. I eat fish. 

A) dog B) monkey 

C) rabbit 

\ D) 

16. 

Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

"A bus driver 
plane." 

A) doesn't drive / flies 

C) drives / doesn't fly 

buses. He an air-

B) drive / doesn't fly 

D) drives / flies 
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F R E Q U E N C Y A D V E R B S 
( Z a m a n Zarfları) 

Adından da anlaşıldığı gibi "Zaman zarfları" bir 
işin ne kadar sıklıkla yapıldığını belirtirler. 

Bu zarflar "Present Tense" ile kullanılırlar. 
Genelde olumlu cümleler ile özne ile fiilin arasında 
kullanılırlar. 

ÖRNEK 22 

+ + 
I always brush my teeth. 

Zaman 
zarfı 

I 
fiil 

He doesn't 

I 
yardımcı 

fiil 

usually 

Zaman 
zarfı 

watch T.V. 

I 
fiil 

%60 often => sık sık 

We often go to cinema. => Sık sık sinemaya gideriz. 

%40 sometimes => bazen 

They sometimes watch T.V. => Bazen televizyon izlerler. 

%20 rarely => nadiren 

It rarely catches mice. => Nadiren fare yakalar. 

%0 never => hiç, asla 

Ali never drinks cola. => Ali asla kola içmez. 

Her zaman dişlerimi fırçalarım. 

Olumsuz cümleler ile çok nadir kullanılırlar, 
yardımcı fiille (don't - doesn't) esas fiil arasına gelir-
ler. 

Genellikle televizyon izlemez. 

Zaman zarflarını öğrenelim: 

Kutuların doluluk oranı ne kadar sıklıkla yapılan 
işi anlattığını gösterir, ayrıca kutuların yanında da 
yüzdelik oranları (yani bir işin yüzde kaç oranla 
yapıldığı) verilmiştir. Zaten anlamlarını öğrendiğimiz-
de zarfın anlamından ne kadar sıklıkla yapıldığını 
anlayacağız. 

%100 always => her zaman 

I always do my homework. => Her zaman ödevimi yaparım. 

%80 usually => genellikle 

He usually reads newspaper. => Genellikle gazete okur. 
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Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun 
gelen seçeneği işaretleyiniz. 

"She always cakes for us." 

A) make 

C) makes 

S ÇÖZÜM 

B) making 

D) to make 

Azlık-Çokluk zarfları kullanılırken III. tekil şahıslar 
olumlu cümlede "s" takısını alırlar. Azlık-çokluk 
zarfları geniş zamanla cümle kurma kurallarını boz-
maz. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir, 

0 ÖRNEK 23 
Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

B : Do you do your homework on time? 

S : 

A) Yes, I always do my homework on time. 

B) Yes, always I do my homework on time. 

C) Yes, I do always my homework on time. 

D) Yes, I do my homework always on time. 

S ÇÖZÜM 
Zaman zarflarının olumiu cümlelerde özne ile fiilin 
arasında kullanıldığını söylemiştik. O zaman cüm-
lenin; 

"I always do my homework on time." 

i t i 
özne Zaman fiil 

zarfı 

şeklinde olması gerekirdi. (Ben her zaman ödevleri-
mi zamanında yaparım.) 

_____ Doğru, yanıt "A " seçeneğidir. 
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Zaman zarflarıyla kullanılan soru: 
How Often 

"How often" soru kelimesi "Ne sıklıkta" demektir 
ve "How often" ile sorulan sorulara Zaman zarflarıy-
la cevap verilir. 

"How often do you go to cinema. => Ne sıklıkla 
sinemaya gidersin?" 

"I sometimes go to cinema. => Bazen sinemaya 
giderim." 

"How often does your mother cook pizza? => 
Annen ne sıklıkla pizza pişirir?" 

"My mother never cooks pizza. =î> Annem hiç 
(asla) pizza pişirmez." 

« » UVflRI 

"Never" ile kullanılan cümlelerin yapısında olumsuzluk 

eki olan "not" olmasa da "never" cümleye olumsuz bir 

; anlam katar. Dolayısıyla cümle olumsuz bir anlam içerir. k _ _ _______ _ — _ _ _ _ J 

"I never drink cola. => Ben asla kola içmem." 

"She never gets up early. => O asla erken kalk-
maz." 

"My father never watches news. Babam asla 
haberleri izlemez." 

Yukarıdaki cümlelerde olumsuzluk eki olan "not" 
cümlede yer almasa da "never" kullanıldığı için cüm-
lelerin anlamı olumsuzdur. Never "not" eki kullanıl-
madan cümleye olumsuz bir anlam katan azlık-çok-
luk zarfıdır. 

ÖRNEK 24 

S ÇÖZÜM 
Verilen cümle "never" ile yapıldığı için bu cümle 
olumsuz bir anlam taşımaktadır; "Onlar İngilizce der-
sinde asla Türkçe konuşmazlar." Seçenekler arasın-
da olumsuz bir cümle aramamız gerekir. O da D 
seçeneğinde verilmiştir; "Onlar İngilizce dersinde 
Türkçe konuşmazlar." verilen cümleye anlamca en 
yakın olan D seçeneğidir. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

S ÖRNEK 25 
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Aşağıda verilen cümleye anlamca en yakın cüm-
le hangi seçenekte verilmiştir? 

"They never speak Turkish in the English lesson." 

A) They speak English in the English lesson. 

B) They sometimes speak Turkish in the English 
lesson. 

C) They rarely speak Turkish in the English lesson. 

D) They don't speak Turkish in the English lesson. 

Aşağıda verilen resme göre cümlede boş bıra-
kılan yere uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

%90 

"He have toast for breakfast." 

A) usually B) always C) never D) often 

^ ÇÖZÜM 
Boşluğa "always" gelmesi için %100 olması gerekir-
di. %90'lık bir orantı için uygun olan "usually" 
olmalıydı. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

# ÖRNEK 26 
Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

"She early on Sundays." 

A) gets up always 

B) always gets up 

C) always get up 

D) gets always up 

S ÇÖZÜM 
Özne ile fiil arasında kullanılan zaman zarfları A, C, 
D seçeneklerinde yanlış kullanılmıştır. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 
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1 2 e t k i n l i k 

Aşağıda verilen zaman zarflarıyla sizinle ve ailenizle ilgili doğru cümleler yazınız. (1. size örnek olması 
için yapılmıştır.) 

c watch television 3 
A) I often watch television 

B) My_ mother rarely watches television. 

C) My father usually watches television. 

D) My sister sometimes watches television. 

4. 

A) 

B) 

C) 

D) 

Ç read newspaper j 

2. Ç play football ^ ^ 

A) 

B) 

C) 

D) 

5. do homework ^ 

A) 

B) 

C) 

D) 

3. ^ listen to music ) 

A) 

B) 

C) 

D) 

6 . Q go to cinema 

A) 

B) 

C) 

D) 
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rnmm P t m i ni 
Aşağıda verilen sorulara Zaman zarflarını kullanarak cevap veriniz. 

1. Do you do your homework on time? 

2. Do you eat pizza? 

3. Does your brother listen to pop music? 

4. Do your parents speak English? 

5. How often do you swim? 

6. How often does your father play computer games? 

7. How often does your friend read a book? 

8. How often do you and your friend do homework? 
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^ı HOT 
How often ile sorulan sorulara her zaman, zaman 
zarflarıyla cevap verilecek diye bir kural yoktur. "How 
often" ile sorulan sorulara bazen de; hergün => everyday, 
her ay => everymonth gibi ifadeler ile cevap verilebilir. 

# ÖRNEK 27 
Aşağıda verilen konuşma balonundaki bilgileri 
okuyunuz, buna göre sorulan soruya doğru ce-
vabın verildiği seçeneği işaretleyiniz. 

Tm Tim. I am a student. I do 
my homeworks everyday. My father is^ 
an engineer. He sometimes goes to 

.other cities. 

"How often does Tim do homework?" 

A) He sometimes does homework. 

B) He usually does homework. 

C) He does homework everyday. 

D) His father goes to other cities everymonth. 
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s ÇÖZÜM 
Sorulan soru; "Tim ne sıklıkta ödev yapar?" Soru Tim 
ile ilgili olduğu için D seçeneğindeki cevap soruyla 
alakalı değildir. A ve B seçeneklerinde zaman zarfı 
kullanılmıştır. Fakat verilen balonda Tim'in hergün 
(everyday) ödev yaptığı söylenmektedir. O halde 
cevabın "everyday" ile verilmesi gerekirdi. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

& ÖRNEK 28 
Aşağıda karışık verilmiş cümlenin sıralanmış hali 
hangi seçenekte verilmiştir? 

"Often - How - lunch - do - eat - you?" 

A) Do you often how eat lunch? 

B) How do you eat lunch often? 

C) How often do eat you lunch? 

D) How often do you eat lunch? 

s ÇÖZÜM 
Cümlenin doğru olarak sıralanışı "How often do you 
eat lunch?" olmalıydı. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

X * 

14 

* * 

Verilen ifadelerle "How often" ile soru sorup cevap veriniz. 

1. go to work on sundays / your father 4. brush teeth / your friend 

2. go to school / students 5. visit grandparents / you 

3. watch the news / you 6. drink coke / your friend 
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m ÖRNEK 29 
Aşağıda verilen konuşma balonunda boş bı-
rakılan yere uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

A) How does your father cook meal 

B) Does your father cook meal 

C) How often does your uncle cook meal 

D) What does your father cook 

s ÇÖZÜM 
A ve D seçeneğindeki sorulara bakarsak; A seçene-
ğinde "Baban nasıl yemek pişirir?", D seçeneğinde 
ise, "Baban ne pişirir?" demektedir. Her iki soruda "O 
bazen yemek pişirir => He sometimes cooks meal." 
cevabına uygun sorular değildirler. B seçeneğindeki 
sorunun cevabı "Yes" veya "No" ile başlamalıydı. 
Çünkü yardımcı fiille sorulmuştur. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

-15 etkinlik ı i ı 1 I f i 

Aşağıdaki tabloya göre cümleler yapın. (Birinci cümle örnek olması için yapılmıştır.) 

always usually often sometimes rarely never 

Gamze / helps her mother 

Seda V visits her grandparents 

Ayten plays video games 

ismet • drives lorry 

Semra / goes shopping 

Erhan rides a bike 

Aylin y/ listens to popmusic 

1. Aylin never listens to pop music. 

2. Erhan 

3. Semra 

4. İsmet 

5. Ayten 

6. Seda 

7. Gamze 
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Simple Present Tense 34 

have breakfast 

get up 

do homework 

brush teeth 

have a shower 

watch TV 

go to bed 
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V_ 
i? etkinlik 
Aşağıdaki boşluklara uygun gelen 

Always % 1 0 0 - ^ 

seçeneği aşağıdaki tabloya göre tamamlayınız. 

1. Ali and I . 

A )never 

2. I work at the weekend. (%20) 

A) rarely B) never 

3. He travels abroud. (%60) 

A) always B) sometimes 

4. I walk to school. (%80) 

A) always B) usually 

5. They 

A )neve r 

6. We play table tennis. (%40) 

A) never B) rarely 

D) always 

C) often D) usually 

C) rarely D) often 

C) never D) often 

D) always 

C) often D) sometimes 

eat lunch together. (%100) 

B) rarely C) sometimes 

eat hamburger and cips. (%0) 

B) rarely C) often 

Aşağıda verilen soruları parantez içindeki zaman zarflarıyla cevaplayınız. 

1. How often does she drink milk? (usually) 

2. How often do you visit museums? (rarely) 

3. How often does your father cook mantı? (never) 

4. How often do you go to picnic? (often) 

5. How often does your father watch football match? (always) 
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ÇÖZOMLO ÖLÇME 

VEĞEHLENVİKME ~ 1 

1. Aşağıda verilen kelimelerden hangisi diğer-
lerinden farklıdır? 

A) 

C) 
always 

B) 

D) 

rarely 

sometimes 

Konuşma balonunda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

A) How often do you travel by ship 

B) Do you travel by plane 

C) How do you travel 

D) Where do you travel 
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cook (%100) 

Yukarıdaki resme göre doğru seçeneği 
işaretleyiniz. 

A) She never cooks dinner. 

B) She sometimes cooks dinner. 

C) She usually cooks dinner. 

D) She always cooks dinner. 

4. Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

"They don't watching T.V." 

A) now B) f rom C) like D) usually 

5. 

water the flowers (%20) 

Yukarıda verilen resme göre doğru seçeneği 
işaretleyiniz. 

A) Seda sometimes waters the flowers. 

B) Seda rarely waters the flowers. 

C) Seda always waters the flowers. 

D) Seda never waters the flowers. 

6 . "They never use public transport." 

Yukarıdaki cümleye anlamca en yakın cümle 
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde veril-
miştir? 

A) They don't use public transport. 

B) Do they use public transport. 

C) They rarely use public transport. 

D) They always use public transport. 

7. Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

"It snows in winter." 

A) always B) rarely C) never D) somet imes 

Simple Present Tense 
36 

309 



6. Sınıf English 

8. Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

"The sun rises in the east." 

A) rarely B) usually C) often D) always 

9. 

z n I 

12. Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

". for work?" 

A) Often you travel 

B) Often do you travel 

C) Do you often travels 

D) Do you often travel 

13. Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

"My friend and Jane to picnic on 
Sundays." 

A) goes sometimes 

C) go sometimes 

B) goes 

D) sometimes go 

play tennis %80 
Yukarıda verilen resme göre doğru seçeneği 
işaretleyiniz. 

A) They always play tennis. 

B) They sometimes play tennis. 

C) They usually play tennis. 

D) They never play tennis. 

10. Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

B : Do you go swimming? 

S : Yes, everyday. 

A) always B) often C) somet imes D) rarely 

11. Aşağıda verilen konuşma balonunda boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 
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14. Aşağıda verilen resme uygun ifadenin bulun-
duğu seçeneği işaretleyiniz. 

My house Tom's house 

A) Tom has a small house. 

B) I have a big house. 

C) Tom doesn't have a big house. 

D) I don't have a big house. 

15. "She reads the newspaper everyday." 

Yukarıda verilen cümlenin olumsuzu aşağı-
daki seçeneklerden hangisidir? 

A) She don't read the newspaper everyday. 

B) She doesn't reads the newspaper everyday. 

C) She doesn't read the newspaper everyday. 

D) She always reads newspaper everyday. 

16. 

A) They always go to school on Sundays. 

B) They never go to school on Sundays. 

C) They usually go to school on Sundays. 

D) They often go to school on Sundays. 

defend - stay - like - live 

Yukarıda verilen fiillerden aşağıdaki cümlede 
bulunan boşluğa uygun olanı hangi seçenek-
te verilmiştir? 

"My brother never in a small flat." 

A) defend B) stay C) likes D) lives 

How often do student: 
go to school on 
Sundays? . 
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COlOMLZK 

1. Farklı olan "never" dır. Çünkü sadece "never"ın 
olumsuz anlamı vardır. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

2. "Ben asla gemiyle seyahat etmem." cümlesine 
uygun soru "How often" ile sorulmalıdır. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

10. "Everyday => hergün" den dolayı "always => her 
zaman" kullanılmalıdır. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

11. "How often" ile sorulan bir soru dikkat edersek 
soruda "Öğrenciler ne sıklıkla pazar günleri 
okula gider?" diyor. Pazar günü okula 
gidilmediği için cevabın "never" ile verilmesi 
uygundur. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

3. Resmin altındaki yüzdelik ifade "%100 => 
always"dır. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

12. Soru cümlelerinde zaman zarfları özne ile fiil 
arasına gelmelidir. 

Do you often travel for work? 
özne azlık-çokluk fiil 

zarfı 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

4. Olumsuz cümlelerde fiiller yalın halleriyle kul-
lanılırdı. Doğru yanıt C seçeneğidir. Zaten diğer 
seçenekler fiil değildir. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

5. %20 => rarely olmalıdır. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

6 . "never" olumsuz anlam taşıdığı için bu cümleye 
en yakın anlamlı cümle A seçeneğinde veril-
miştir. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

7. Kışın her zaman kar yağdığı için "always" kul-
lanılmalıdır. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

8. "Güneş her zaman => always doğudan doğar." 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

9. "%80 => usually" olmalıdır. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

• Arkadaşım ve Jane" 
Onlar 

© 

a </> 
5c 
<0 
X 
O 
X 

13. "My friend and Jane : 
They 

Özne çoğul olduğu için fiil "s" takısı almaz. 
Zaman zarfı da özneden sonra gelmelidir. "They 
sometimes go". 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

14. Resme dikkat edersek "Benim evim ufak, 
Tom'un evi büyüktür." demektedir. Buna göre 
doğru seçenek "I don't have a big house => 
Büyük eve sahip değilim" olmalıdır. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

15. "She reads the newspaper"ın olumsuzu "she" 
öznesine göre "doesn't" gelerek fiilden de "s" 
takısı atılacak. O zaman "She doesn't read 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

16. Verilen fiillere bakalım; 
defend => savunmak 
stay => kalmak 
like => sevmek 
live => yaşamak 

cümleye bakalım; "Kardeşim hiç küçük bir evde 
" Cümleye en uygun fiil "yaşamak => live" 

olmalıdır. 
Çünkü "My brother"dan dolayı fiil sonuna "s" 
takısını almalı, fakat "stay" fiili "s" takısını 
almamıştır. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME - 3 

1. Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

A) A doctor always helps people. 

B) A doctor never helps people. 

C) A doctor always help people. 

D) A doctor never help people. 

Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

B : How often do you go swimming? 

S : 

A) I go swimming everyweek. 

B) Yes, I go to swimming. 

C) No, I don't go to swimming. 

D) I go swimming sometimes. 
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3. Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

"Babies play computer games." 

A) always B) never C) somet imes D) often 

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun 
gelen seçeneği işaretleyiniz. 

"It is cold in winter in Erzurum." 

A) always B) never C) somet imes D) rarely 

5. 

Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun 
gelen seçeneği işaretleyiniz. 

"My mother is afraid of planes. She travels 
by plane, she travels by bus." 

A) always / never 

C) never / never 

B) never / always 

D) always / always 

Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

"Cats eat bananas." 

A) always B) never C) sometimes D) usually 

7. Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

"I watch cartoons." 

A) do B) doesn' t C) am D) often 
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8. 

wash %60 

Yukarıda verilen resme göre doğru seçeneği 
işaretleyiniz. 

A) My father never washes his car. 

B) My father sometimes washes his car. 

C) My father often washes his car. 

D) My father always washes his car. 

11. Aşağıdaki seçeneklerden farklı olanı işaret-
leyiniz. 

9. 

speak %0 

Yukarıda verilen resme göre doğru seçeneği 
işaretleyiniz. 

A) They never speak in the class. 

B) They always speak in the class. 

C) They often speak in the class. 

D) They rarely speak in the class. 
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10. 

Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

"Lions live in the sea, they live in the 
forest." 

A) doesn't / always 

C) don't / always 

B) always / never 

D) don't / never 

12. Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

"They are very good students. They always 
their homeworks on time." 

A) does B) do C) don't D) doesn' t 

13. Aşağıda verilen ifadeye göre doğru resmin 
bulunduğu seçeneği işaretleyiniz. 

"Cooks always cook meal." 

C) d) r 
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14. Aşağıda verilen cümleye en yakın ifade 
hangi seçenekte verilmiştir? 

"They wake up early in the morning." 

A) They go to school early in the morning. 

B) They get up early in the morning. 

C) They have breakfast early in the morning. 

D) They go to bed early in the evening. 

17. Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

for work?" 

15. "We rarely listen to pop music." 

Yukarıda verilen cümle için aşağıdaki soru-
lardan hangisi sorulmuş olabilir? 

A) How do you listen to pop music? 

B) Do you like pop music? 

C) How many pop CDs have you got? 

D) How often do you listen to pop music? 
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16. Konuşma balonunda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

A) Often you travel 

B) Often do you travel 

C) Do you often travel 

D) How often travel 

18. Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

D 
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"Ayşe late for class." 

A) always is 

C) are always 

B) is sometimes 

D) aren't often 

19. Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

A) My grandparents are from Kars. 

B) I go to my grandparents. 

C) I usually visit my grandparents. 

D) I visit my grandparents. 

% 0 

"We go to school at weekend." 

A) always 

C) never 

B) sometimes 

D) often 
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W H A T T I M E I S I T ? ( S a a t k a ç ? ) 
ingilizce'de saati sormak için kullanılan bir soru 

kalıbıdır. Bu kalıpla eş anlamlı bir başka kalıpta 
"What is the time?" soru kalıbıdır. Her iki soruda aynı 
anlama gelir ve ikisinden birini saati sormak için kul-
lanabiliriz. 

Saatleri belirtirken; 
"half => yarım, buçuk", "quarter => çeyrek", "past 

=> geçe" ve "to => kala" kelimelerini kullanırız. 

Tam saatleri söylerken saatten sonra "o'clock" 
kullanılır. 

A : What time is it? => Saat kaç? 

B : İt is 2 o'clock. => Saat 2'dir. 

Dikkat edersek saatten sonra "o'clock" kul-

lanılmıştır. 

S ÖRNEK 30 
Aşağıda veri len resimdeki saati ifade eden 
seçeneği işaretleyiniz. 

A) It is o'clock 4. 

C) İt is 4. 

S ÇÖZÜM 

B) İt is 4 o'clock. 

D) O'clock is 4. 

Tam saatleri ifade ederken saatten sonra o'clock kul-

lanmalıyız. 

İt is 4 o'clock. 

î I 
saat saatten sonra 

kullanılan "o'clock" 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 
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Yarımlı, buçuklu saatleri söylerken saatten önce 
"half past" kullanırız. 

A : What time is it? =* Saat kaç? 

B : It is half past 5. => Saat 5 buçuktur. 

m ÖRNEK 31 
Aşağıda veri len resimdeki saati ifade eden 
seçeneği işaretleyiniz. 

A) It is half past 4. 

C) It is half past 5. 

s ÇÖZÜM 

B) İt is 4 half past. 

D) İt is 5 half past. 

Saat 4 buçuğu gösterdiğine göre "half past" dan 
sonra 4 getirmeliydik. Eğer "half past 5" dersek 5 
buçuk demiş oluruz ve resimdeki saati ifade ede-
meyiz. 

It is half past 4. 

I * 
saatten önce saat 

kullanılan "half past" 
Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

Çeyrekleri söylerken durum biraz farklıdır. Eğer 
çeyrek geçiyorsa saatten önce "quarter past"; eğer 
çeyrek varsa saatten önce "quarter to" kullanırız. 
Çeyrek var derken saat kaça çeyrek varsa o saati 
kullanırız. 

9:45 => Dikkat edersek saat 10'a çeyrek vardır. O 
halde saati söylerken; "It is quarter to 10" demeliyiz. 
Eğer "It is quarter to 9" dersek saat 9'a çeyrek var 
demiş oluruz ve saati yanlış ifade etmiş oluruz. 
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A : What time is it? 

B : It is quarter past 10. 

Çeyrek geçelerde quarter past kullanılır. 
çeyrek geçe 

A : What time is it? 

B : It is quarter to 11. 

Çeyrek kalalarda quarter to kullanılır. 
çeyrek var 

i» etkinlik 

» ÖRNEK 32 

3 : 4 5 

Yukarıda verilen saatleri ifade eden seçeneği 
işaretleyiniz. 

A) It is quarter to 3. 

B) It is quarter to 4. 

C) It is quarter past 3. 

D) It is quarter past 4. 

s ÇÖZÜM 
Verilen resimlere göre saat 4'e çeyrek vardır. O 
halde "quarter to" ifadesini kullanmalıyız. C ve D 
seçeneklerindeki "quarter past" ifadesi çeyrek 
geçeleri söylerken kullanılır ve "4'e çeyrek var"ı ifade 
etmezler. Saat 4'e çeyrek var dememiz için "quarter 
to 4" demeliyiz, "quarter to 3" dersek 3'e çeyrek var 
demiş oluruz ve verilen saatleri ifade edemeyiz. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

Aşağıda verilen saatleri yazınız. 

1. 4. 

2. 5. 17 :00 

6. 16 :45 

7. 12 :15 

8. 03 :30 
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"What time is it?" veya "What is the time?" soru-
larından başka sorularda saati sorabilirler. Mesela 
"Saat kaçta kalkarsın?" veya "Baban kaçta işe 
gider?" gibi sorulara da saat belirtmemiz gerekir. Bu 
tür sorular "Do veya Does" ile geniş zaman ile soru-
lur. 

What time do you get up? => Saat kaçta 
kalkarsın? 

What time does he go to school? => Saat kaçta 
okula gider? 

UVFLRı 

Bu sorulara cevap verirken saatlerden önce "at" kul-

lanılır. 

What time does your brother get up? => Kardeşin 
kaçta kalkar? 

He gets up at 7 o'clock. => O saat 7'de kalkar. 

^ ÖRNEK 34 
Aşağıdaki diyalogda boş bırakılan yere uygun 
gelen seçeneği işaretleyiniz. 

B : ? 

S : He starts work at 9 o'clock. 

A) What time is it 

B) What is the time 

C) What time does he start work 

D) Where does he work 

S ÇÖZÜM 
Verilen cevaba uygun soruyu sormamız isteniyor. 
Cevapta "O saat 9'da işe başlar." denmiştir. O 
zaman bizim de "O saat kaçta işe başlar?" diye sor-
mamız gerekiyor. A ve B seçeneğindeki sorular şu 
andaki saati sorarlar ve cevaplarında "at" kullanıl-
maz. D seçeneğinde ise "O nerede çalışır?" diye sor-
maktadır. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

^ ÖRNEK 33 
Aşağıda verilen konuşma balonunda boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

A) I go to school 8 o'clock. 

B) I go to school at 8 o'clock. 

C) I at 8 o'clock go to school. 

D) I go to at 8 o'clock to school. 

s ÇÖZÜM 
İngilizce'de zaman bildiren ifadeler veya kelimeler 
cümlenin sonunda yer alır. C ve D seçeneklerinde 
zaman sonra olmadığı için yanlıştır. A seçeneği "at" 
kullanılmadığı için yanlıştır. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 
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^ ÖRNEK 35 
Aşağıda verilen ifadenin gösterildiği saat hangi 
seçenekte verilmiştir? 

"It is quarter to nine." 

s ÇÖZÜM 
Verilen ifade, "Saat 9'a çeyrek var" demektir. Bu 
ifadeyi gösteren saat B seçeneğinde verilmiştir. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir 
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f i l l i l İ m i l / ı 

Aşağıda verilen sorulara cevaplarını yazınız. 

1. What time do you have lunch? 5. What time does your father go to bed? 

2. What time is it now? 6. What time does your school start? 

3. What time does your mother wake up? 7. What time do your lessons start? 

4. What time do you go to bed? 8. What time does your school finish? 

S ü v a r i 
iki tane farklı saat dilimi arasında yapılan işi anlatırken 

saatlerden önce "from", saatlerin arasında "to" kullanırız. 
• What time do you watch T.V? Saat kaçta T.V 

izlersin? 
Eğer saat üç ile dört arasında T.V izliyorsak bu durumu 

ifade ederken "from" ve "to" kullanmalıyız. 
• I watch T.V from three to four o'clock. => Üçten dörde 

den, dan e, a 

kadar T.V izlerim. 

S ÖRNEK 36 
Cümlede boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

"I do my homework two four o'clock." 

A) from / in 

C) from / at 

S ÇÖZÜM 

B) in / from 

D) from / to 

iki farklı saat dilimi arasından bahsederken ilk önce 
"from" sonra saatler arasına "to" kullanırdık. Bu cüm-
lede de iki farklı saat olduğunu görüyoruz. 2 ve 4. 
Demek ki ders çalışma işlemi bu saat dilimleri 
arasında oluyor. O zaman ilk boşluğa "from", ikinci 
boşluğa yani, saatlerin arasına (2 ve 4 arasına) "to" 
gelmelidir. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 
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21 etkinlik 

Aşağıda verilen soruları parantez içindekilerle cevaplayınız, (ilk soru örnek olması için cevaplanmıştır.) 

1. What time do you play tennis? (12:00 - 14:00) 
/ play tennis from twelve to two o'clock. 

2. What time does your sister study? (17:00 - 19:00) 

3. What time do you do homework? (16:00 - 18:00) 

4. What time do they have breakfast? (07:30 - 08:00) 

5. What time does your father watch T.V? (20:00 - 22:00) 

Aşağıda karışık olarak verilen kelimelerle düzgün soru cümleleri yazınız. 

1. What / the / does / begin / class / time 

2. Sandra / time / does / go / school / to / what 
? 

3. eat / lunch / time / you / do / what 
? 

4. start / to work / does / she / time / what 
? 

5. What / walk / they / time / do 
? 
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Object Pronouns (Nesne Zamirleri) 

Genellikle cümledeki fiilden (verb) sonra gelirler 
ve cümlenin nesnesi durumundadırlar. 

Subject pronouns 

1 / 

You 
'He 
She 

-It 

î ™ r w e 

- | You 
o |_ They 

Object pronouns 

me (beni / bana) 
you (seni / sana) 
him (onu / ona) 
her (onu / ona) 
İt (onu / ona) 
us (bizi / bize) 
you (sizi / size) 
them (onları / onlara) 

me (Suna beni sever) 
you (Suna seni sever) 
him (Suna onu sever) => erkek kişi 

Suna likes 
her (Suna onu sever) => bayan kişi 

Suna likes It (Suna onu sever) => cansız veya hayvan 
us (Suna bizi sever) 
you (Suna sizi sever) 
them (Suna onları sever) 

Yukarıdaki cümlelerden birini inceleyelim: 

Suna likes me (Suna beni sever) 
fiil | 

fiilden sonra 
kullanılan cümlenin 

nesnesi durumundaki 
nesne zamiri 

S ÖRNEK 37 
Cümlede altı çizili yere uygun gelen seçeneği 
işaretleyiniz. 

"My secretary always types letters." 

A) it B) they C) them D) its 

ÇÖZÜM 
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Altı çizili kelimeye bakarsak; cümlenin nesnesi duru-
mundadır. Bizden onun yerine nesne zamiri kullan-
mamız istenmektedir. O zaman kelimeyi inceleme-
miz gerekir, "letters" kelimesi çoğuldur. O zaman 
çoğul nesne zamirlerinden birini "letters" yerine kul-
lanmalıyız. O da "them" olacaktır. Çünkü "us" ve 
"you" yani (bizi ve sizi) cansızlar için kullanılmaz, 
ama "them" (onları) hem cansız hem de canlılar için 
kullanılabilir. Zaten cümlenin Türkçe'sine dikkat 
edersek uygun nesne zamirini buluruz. Sekreterim 
her zaman onları (mektupları) daktilo eder. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

# ÖRNEK 38 
Verilen ifadeye göre ikinci cümlede boş bırakılan 
yere uygun düşen seçeneği bulunuz. 

"I usually study my school subjects with my father. 
He helps everyday." 

A) B) me C) them D) us 

s ÇÖZÜM 
Verilen ifadeye bakarsak; "Ben genellikle okul konu-
larını babamla çalışırım." diyor. Buna göre ikinci 
cümleden "O bana her gün yardım eder." ifadesine 
varabiliriz. Yani; boşluğa "bana" anlamına gelen keli-
menin gelmesi uygundur. A seçeneği "ben" anlamın-
dadır. C seçeneği "onlara" anlamındadır. D seçeneği 
ise "bize" anlamındadır ve ikinci cümledeki boşluk 
için uygun değildir. C ve D seçenekleri grammer 
yapısı olarak uysa da anlamca uygun değildir. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

I n te res ted in (İlgili , a lakal ı o l m a k ) 

Herhangi bir şeye olan ilgilimizi, alakamızı ifade 
etmek için "interested in" kullanırız. Cümle içinde 
"am, is, are" ile kullanılır. 

"I am interested in music. Müzikle ilgiliyim." 

"Taner is interested in athletics. => Taner atletizm 
ile ilgilenir." 

"They are interested in basketball. Onlar bas-
ketbolla ilgilenirler." 

"They are interested in basketball = They like 
basketball." (Bu iki cümle aynı manadadır.) 

S ÖRNEK 39 
Aşağıda verilen konuşma balonunda boş bı-
rakılan yere uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

like books very much. I am interested 
books. 

A) in B) at C) on D) of 

s ÇÖZÜM 
"interested in" bir kalıptır ve boşluğa "in" gelmelidir. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 
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Aşağıda verilen soruları cevaplayınız. 

1. Are you interested in play station? 

2. Is your mother interested in computer games? 

3. Are you interested in music? 

4. Is your father interested in football? 

5. What are you interested in? 

6. What is your friend interested in? 'k. J L ş i . . ' 
M K 
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Altı çizili kelimelerin yerine nesne zamiri kullanarak cümleleri yeniden yazınız. (Birinci cümle örnek 
olması için yapılmıştır.) Sayfanın sağ tarafındaki seçenekli sorularda boşluğa uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

1. We do these homeworks everyday. 13 name is Aslı and she is Turkish. 

yy.f.Pp. them everyday. A ) My B) His C) She D) Her 

2. Ali doesn't buy sport shoes. 
14. Urfa is famous for kebap. 

A) my B) his C) its D) it 

3. People love Sezen Aksu very much. 

15. I'm Bumin and surname is Sezgin. 

A) his B) I C) my D) he 
4. Our cat doesn't like fish. 

16. You're in Class B. This is class. 

5. We sometimes visit our grandparents. A) their B) your C) you D) they 

6. Does he always visit you and your family? 

7. My sister doesn't help my mother. 

8. Does your sister help your father? 

9. I don't watch cartoons. 

10. Give me the keys. 

17 names are Ali and Nihat. 

A) Their B) Her C) His D) My 

18 shoes are expensive. 

A) Them B) Their C) They D) It 

19. They visit grandparents. 

A) them B) their C) they D) it 

20. What are names? 

A) them B) their C) his D) her 

11.1 can buy this bag. 21. What is name? 

A) their B) her C) she D) you 

12. Does he play with teachers? 
22. Does he like job? 

A) him B) his C) he D) it 
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4. Cümlede boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

A) What time does your school finish? 

B) What time is it? 

C) What is the time does your school finish? 

D) What time your school finishes? 

6. Aşağıda boş bırakılan yere uygun düşen 
seçeneği işaretleyiniz. 

"They are my cousins, 
always play together." 

A) it B) them 

like very much. We 

C) you D) him 

ÇÖZOMLÖ ÖLÇME 

VEĞ-EKLENVİRME - 3 
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5. Konuşma balonunda boş bırakılan yere 
uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. 

1. Resme göre cümledeki boşluğa uygun gelen 
seçeneği seçiniz. 

"It is o'clock." 

A) three B) twelve C) two D) not 

2. Cümlede boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

"We play tennis half past seven." 

A) in B) on C) at D) from 

3. Konuşma balonundaki boşluğa uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

A) What is time? 

B) What time is it? 

C) What time does the match start? 

D) Where does the time? 

A) f rom B) at C) in D) to 

"My father watches T.V 
o'clock." 

seven to nine 

My school finishes 
at 3 o'clock. 



6. Sınıf English 

7. Diyalogda boş bırakılan yere uygun düşen 10. Diyalogda boş bırakılan yere uygun düşen 
seçeneği işaretleyiniz. seçeneği işaretleyiniz. 

A : Can you give ... 

B : Yes, I can. 

A) it B) some 

.. the book? 

C) me D) any 

B : No, I am not interested in cars. 

A) Are you interested in it? 

B) Are you interested cars? 

C) Are you interested in they? 

D) Are you interested in cars? 

8. Diyalogda boş bırakılan yere uygun düşen 
seçeneği işaretleyiniz. 

A : Do you visit your grandmother? 

B : Yes, I sometimes visit 

A) him B) them C) you D) her 

11. "What time is it?" sorusuyla aynı anlama gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

A) What time do you go? 

B) What is time it? 

C) What time it is? 

D) What is the time? 

9. Konuşma balonunda boş bırakılan yere 
uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. 

A) No, I don't know him. 

B) No, I don't know them 

C) Yes, I know him. 

D) Yes, I know you. 

[ "324 " 

12. Diyalogda boş bırakılan yere uygun düşen 
seçeneği işaretleyiniz. 

A : Do you help your father? 

B : Yes, I help 

A) her B) them C) him D) me 
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"Hi! My name is Selin. I am a student in primary 
school. I wake up at 7 o'clock everyday. I have 
breakfast from 7:30 to 8 o'clock. I go to school at half 
past eight. I am interested in English. I like it very 
much. My sister isn't interested in English. She likes 
maths." 

(13 - 16) soruları yukarıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

13. What time does Selin wake up? 

A) She wakes up at seven time. 

B) She wakes up at half past seven time. 

C) She wakes up at half past seven o'clock. 

D) She wakes up at seven o'clock. 

14. What time does she have breakfast? 

A) She has breakfast from 7:30 to 8 o'clock. 

B) She has breakfast from 7:15 to 8 o'clock. 

C) She has breakfast from 7:45 to 8 o'clock. 

D) She has breakfast from 8 to 7:30 o'clock. 

15. Parçaya göre doğru cümle hangi seçenekte 
verilmiştir? 

A) Selin's sister doesn't like English. 

B) Selin doesn't like English very much. 

C) Selin has breakfast at seven o'clock. 

D) Selin is a teacher. 

16. Parçaya göre yanlış cümle hangi seçenekte 
verilmiştir? 

A) Selin wakes up at seven o'clock. 

B) Selin doesn't have breakfast. 

C) Selin goes to school at 8:30. 

D) Selin's sister is interested in Maths. 
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ÇÖZÜMLER 

1. Saate bakarsak 3 olduğunu görürüz. Boşluk 
olan cümle saati ifade etmektedir. Boşluğa da 
"three" gelmelidir. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

2. Saatlerden önce "at" kullanılırdı. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

3. Adam saati söylediği için diğer adamında saati 
sormuş olması gerekir. Saati iki şekilde soruyor-
duk: "What time is it?" ya da "What is the time?" 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

4. İki farklı saat dilimi arasında yapılan olayları 
anlatırken saatlerden önce "from" saatlerin 
arasında "to" kullanıyorduk. Cümlede saatlerden 
önceki kısım boş bırakılmıştır. Boşluğa uygun 
gelen kelime "from"dur. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

5. Kişinin soruya verdiği cevap "Okulum saat 3'de 
biter." Demek ki sorununda "Okulun kaçta bi-
ter?" olması gerekir. Bu da "What time does your 
school finish?" şeklinde sorulmaktadır. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

6. Boşluktan önceki cümleye bakarsak; "They are 
my cousins => Onlar benim kuzenlerim." diyor. 
Boşluğun olduğu cümle ise "ben severim." 
şeklinde verilmiştir. O zaman boşluğa nesne 
zamirlerinden "onları" yani "them" gelmelidir. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

7. Boşluğa dikkat edersek fiilden sonra gelmiştir. 
Yani boşluğa fiilden sonra kullanılan nesne 
zamiri gelmelidir. Uygun seçenek nesne zamiri 
olmalıdır. Anlamca bana (me) boşluk için daha 
uygundur. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

8. Diyaloğun anlamına bakarsak; 
A : Sen büyükanneni ziyaret edermisin? 
B : Evet ben bazen ziyaret ederim. 
Boşluğa gelmesi gereken "onu" yani "her" nesne 
zamiridir. "Him" erkekler için kullanıldığı için 
boşluğa uygun değildir. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

9. Sorulan soruya bakarsak; "Sen Ali ve Çan'ı tanır 
mısın?" demektedir. Seçeneklerde nesne zamiri 
kullanılmıştır. Soruya göre uygun nesne 
zamiriyle verilmesi gereken cevap "Evet, onları 
tanırım." veya "Hayır, onları tanımam." olmalıdır. 
Yani her iki koşulda da "onları" yani "them" kul-
lanılmalıdır. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

10. Diyalogdaki A'nın sorduğu soruya B "Hayır, ben 
arabalarla ilgili değilim." demiş. O halde A kişisi 
"Sen arabalarla ilgilenir misin?" diye bir soru sor-
muş olmalı. Bu soruda "Are you interested in 
cars?" şeklinde sorulmalıdır. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

11. "What time is it?" ile aynı anlama gelen soru 
"What is the time?" sorusudur. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

12. Diyalogda "Babana yardım eder misin?" diye 
sorulmuş, cevapta "Evet, ona yardım ederim." 
deniyor. Fakat nesne zamirinin yeri boş 
bırakılmış. Babana diye sorduğu için ona diye 
cevap veririz. "Ona => him" nesne zamiri olarak 
kullanılır. "Her" kadınlar için kullanıldığından 
doğru değildir. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

13. Selin'in saat kaçta kalktığını soruyor. Parçaya 
bakarsak, Selin saat 7'de kalkıyor. "I wake up at 
7 o'clock everyday." Doğru seçenek "She wakes 
up at seven o'clock" olmalıdır. Diğer seçenek-
lerde A ve B de "o'clock" yerine "time" kul-
lanılmıştır. Grammer olarak yanlıştır. C seçeneği 
ise yanlış bilgi vermektedir. 7:30'da değil 7'de 

$ kalkmaktadır. 

^ Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

14. Saat kaçta kahvaltı yaptığını soruyor. Parçaya 
göre Selin kahvaltısını 7:30'dan 8'e kadar yap-
maktadır. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

15. "My sister isn't interested in English." cümlesiyle 
"My sister doesn't like English." cümlesi aynı 
durumu farklı yollardan ifade eden iki cümledir. 
Birinci cümlede "Kızkardeşim İngilizce'yle ilgi-
lenmez.", ikinci cümlede "Kızkardeşim İngilizce'-
den hoşlanmaz." demektedir. Parçaya göre 
doğru seçenek A seçeneğidir. Çünkü kız kardeşi 
İngilizce'yle alakalı değildir. Başka bir deyişle 
İngilizce'den hoşlanmamaktadır. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

16. "Selin doesn't have breakfast" cümlesi yanlıştır. 
Çünkü parçaya bakarsak Selin'in 7:30'dan 
8:00'e kadar kahvaltı yaptığını görürüz. (I have 
breakfast from 7:30 to 8:00 o'clock.) 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 
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ÖLÇME DEĞERLENDİRME - H 

(1 - 8) sorularda resme göre doğru ifadenin 
bulunduğu seçeneği işaretleyiniz. 

1. 

A) It is two o'clock. 

B) It is twelve. 

C) It is two 

D) It is twelve o'clock. 

2. 

A) It is quarter past eleven. 

B) It is quarter to eleven. 

A) It is quarter past nine. 

B) It is quarter past eight. 

C) It is nine fifteen. 

D) It is quarter to nine. 

A) It is quarter to three. 

B) It is quarter past two. 

C) It is quarter to two. 

D) It is half past two. 

© 
•5 

A) It is quarter to eight. 

B) It is half past eight. 

C) It is eight o'clock. 

D) It is quarter past eight. 

6. 

A) It is eight to twelve. 

B) It is eight past twelve. 

C) It is eight o'clock. 

D) It is eight and twelve o'clock. 

8:45 

C) It is eleven o'clock. 
<0 c/> A) It is 

D) It is half past eleven. (9 B) It is 
X 
) 
CD 

C) It is 
X D) It is 

10:15 
A) It is quarter past ten. 

B) It is quarter to eleven. 

C) It is quarter past eleven. 

D) It is quarter to ten. 

9. 

Aşağıdaki konuşma balonunda boş bırakılan 
yere uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

A) What is your name? 

B) Where are you from? 

C) What time is it? 

D) How are you? 
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Yukarıda verilen resme göre aşağıdaki cüm-
lede boş bırakılan yere uygun gelen cümleyi 
yazınız. 

"Look at She is waiting on the rope." 

A) me B) him C) her D) them 

Yukarıda verilen resme göre aşağıdaki cüm-
lede boş bırakılan yere uygun gelen cümleyi 
yazınız. 

"Don't get angry with It isn't my fault." 

A) it B) me C) him D) them 

14. 

11. 

Yukarıda verilen resme göre aşağıdaki cüm-
lede boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

"We are going to cinema. Come with " 

© 

ro C/3 
3. 
(13 
X 
w Q) 
X 

Yukarıda verilen resme göre aşağıdaki cüm-
lede boş bırakılan yere uygun gelen cümleyi 
yazınız. 

"Don't disturb They are doing homework." 

A) me B) him C) them D) her 

A) me B) us C) them D) you 

12. Aşağıdaki konuşma balonunda boş bırakılan 
yere uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

A) me B) her C) them D) him 

15. Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yer-
lere uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

"We want it back. Give to now." 

A) it / u s 

C) he r / us 

B) them / me 

D) you / them 

16. Aşağıda verilen kelimelerden hangisi yapıca 
farklıdır? 

A) 

C) 

him 
B) 

D) 

her 
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SIMPLE PRESENT TENSE 
QUESTION FORMS 

(Geniş Zaman ile Soru şekilleri) 
Soru cümlelerini anlayabilmemizi çin daha önce 

de belirttiğimiz soru kelimelerini bilmemiz gerekir. 
Belli başlı soru kelimelerini ve anlamlarını öğrenelim. 
r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — n 

İ UVftRI i 
I I 
! Soru kelimeleriyle sorulan sorulara "Yes" veya "No" ile ! 

; cevap verilmez. 
k — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 

"What? => Ne?" (Soru kelimesi ile sorulan soru-
larda; "do => yapmak" fiili kullanılır ise bu sorulara 
cevap verirken cevap da "do" fiilinden başka bir fiil 
kullanırız. Aşağıdaki cümleleri incelersek ne demek 
istendiğini daha iyi anlarız. 

What do you do? => Sen ne yaparsın? 
Bu soruya cevap verirken "Ben ders çalışırım. => 

I study lesson" veya "Ben müzik dinlerim => I listen 
to music" ya da "Ben sinemaya giderim => I go to 
cinema" gibi cevaplar verebiliriz. Görülüyor ki cevap-
ları "yapmak => do" fiilinden başka fiillerle (çalışmak 

=> study, gitmek go, dinlemek => listen ) 
veriyoruz. Zaten mantık olarak da "What do you do?" 
sorusuna başka fiillerle cevap vermemiz gerekir. 

S ÖRNEK 40 

Yukarıda verilen resme göre aşağıdaki diyalogda 
boş bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

B : What does your father do on Sundays? 

S : on Sundays. 

A) He do wash his car 

B) He washes his car 

C) Yes, he does 

D) He watches T.V 

s ÇÖZÜM 
Resme göre "Babam pazar günleri arabasını yıkar" 
demeliyiz. A seçeneği grammer olarak yanlıştır. C 
seçeneği "Yes" ile cevaplandığı için yanlıştır. Çünkü 
soru kelimeleriyle sorulan sorulara "Yes" veya "No" 
ile cevap verilmez. D seçeneği ise resme uygun 
değildir. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

0 ÖRNEK 41 
Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

B : ? 

S : She watches the news at nights. 

— A) Where does she watch the news at nights 

.g B) Why does she watch the news at nights 

C) Does she watch the news at nights 
CO 

z D) What does she do at nights 
03 X 

I s ÇÖZÜM 
Cevap "Yes" veya "No" ile başlamadığına göre C 
seçeneğini hemen elememiz gerekir. Verilen cevaba 
uygun soruyu bulmamız için önce cevaba bakalım. 
"O geceleri haberleri izler." Şimdi seçenekleri 
inceleyelim. A seçeneğinde "O geceleri haberleri 
nerede izler?" demektedir. Sorunun cevapla alakası 
yoktur. Çünkü soru yer ismi sormaktadır. Mesela 
evde, odasında gibi... B seçeneğinde "O geceleri 
niçin haberleri izler?" demiştir. Bu sorununda cevap-
la alakası yoktur. Zaten "Why =* Niçin" ile sorulan 
sorulara "because => çünkü" ile cevap vermemiz 
gerekir. "O geceleri ne yapar? => O geceleri haber-
leri izler." "What does he do at nights? => He watc-
hes the news at night." 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

"Interested in => ilgili olmak" bu kalıp her zaman 
"am, is, are" ile kullanılır. Soru sorarken de, cevap 
verirken de "am, is, are" kullanılır. 
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S ÖRNEK 42 
Aşağıda verilen resme göre diyalogda boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

s ÇÖZÜM 
Soru "ne" ile sorulmuşsa cevap da onun ile verilme-
lidir. Burada soru "is" ile sorulduğuna göre, cevap da 
"is" ile verilecektir. C ve D seçenekleri yanlıştır. A 
seçeneğinde "in" kullanımı unutulmuştur. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

B : What is she interested in? 

S : 

A) She is interested athletism. 

B) She is interested in athletism. 

C) She interesteds in athletism. 

D) She interested in athletism. 

Aşağıda verilen soruları cevaplayınız. 

1. What do you do at home? 

2. What does your friend do in the classroom? 

3. What time does your father get up? 

261 etkinlik 

y g j g P * 

Aşağıda verilen cevaplara "What" ile soru yazınız. 

1. What ? 

I learn English at school. 

2. What ? 

He wakes up at seven o'clock. 

3. What ? 

She runs in the park in the mornings. 

4. What is your mother interested in? 

5. What do you want to be? 

6. What do you like playing? 

4. What ? 

He wants to be a doctor. 

5. What ? 

They are interested in computer. 

6. What ? 

He likes eating ice-cream. 
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How? => Nasıl? 

"How?" soru kelimesi "often" ile birlikte kul-
lanıldığında farklı bir anlam kazanır; "How often? 
Ne sıklıkta?" Tek başına kullanıldığında farklı bir 
anlamı vardır. Bir işin, nasıl olduğunu, nasıl 
yapıldığını öğrenmek için, "How?" soru kelimesiyle 
soru sorarız. 

A - T h e y go to picnic every Sunday H e r 

pazar pikniğe giderler. 

B - How do they go? Nasıl giderler? 

A - They go by car => Arabayla giderler. 

"How do they go?" gitme işinin nasıl yapıldığını 
sorar. 

Aşağıdaki diyalogda geçen "How" ve "How often" 
soru kelimelerini inceleyelim: 

How often do you go to swimming pool? 

I sometimes go. 

How do you go? 

I go by bus. 

# ORNEK 43 

© 
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Aşağıda verilen konuşma balonunda boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

A) How often do they go to istanbul? 

B) How do they go to İstanbul? 

C) How do they feel? 

D) How are they today? 

S ÇÖZÜM 
Verilen cevabı seçenekteki sorularla karşılaştıralım. 
Cevapta; "Onlar İstanbul'a uçakla gider." diyor. A 
seçeneğindeki soru; "Ne sıklıkta İstanbul'a gider-
ler?", C seçeneğinde; "Onlar nasıl hissediyorlar?" 
Feel => hissetmek demektir. D seçeneğinde, "Onlar 
bugün nasıllar?" demektedir. Bu soruların hiçbirinin 
cevabı konuşma balonundaki cevapla alakalı ola-
maz. B seçeneğine bakarsak; "Onlar İstanbul'a nasıl 
giderler?" demektedir. Cevapla alakalı olan soru 
budur. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

Aşağıda verilen soruları cevaplayınız. 

1. How do you go to school? 4. How often does your friend study English? 

2. How does your father go to work? 5. How often do you play computer games? 

3. How does your mother go to work? 6. How often do you feed your pets in a day? 
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^ noT 
Bir yerden bir yere nasıl gittiğimizi anlatırken vasıtalardan 

önce "by", yaya (yürüyerek) derken "on" kullanılır 

on foot => yürüyerek 

by car => araba ile 

by train => tren ile 

by plane uçak ile 

She goes to school on foot. 

S ÖRNEK 44 ^ -g 
Aşağıda verilen resme göre diyalogda boş ^ 

V) bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

İlİffiBiıSı 

(O 
i 
(D 
X 

She goes to school by bus. 

mm 
HID 11 111(1 
( I l l J k f f 1 ( 1 

B : How do they go to work? 

S : They go to work 

She goes to school by train. 

A) with train 

C) by train 

S ÇÖZÜM 

B) on train 

D) train 

Bir yerden bir yere ne ile gittiğimizi söylerken "by" ya 
da "on" kullanmalıyız. Sadece vasıtanın ismini söyle-
mek yanlış olacaktır. Vasıtalardan önce "by", yaya 
derken "on" kullanırız. Verilen resme göre "by train" 
doğru yanıttır. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 
I go to Ankara by plane. 
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28 etkinlik 
Aşağıda verilen cevaplara soru yazınız. 

2. How ............ 

They never drink tea. 

- JL, 
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5. How 

He goes to Antalya by plane. 

3. How 

I am fine. 

4. How 

He goes to work by her car. 



6. Sınıf English 

Yardımcı fiillerle sorulan sorular 
Her zamanın bir yardımcı fiili vardır. Geniş 

zamanın yardımcı fiili "Do ve Does", geçmiş 
zamanın "Did", şimdiki zamanın "Am, Is, Are" gibi 
zamanları öğrendikçe yardımcı fiillerini de 
öğreneceğiz. Biz şimdilik geniş zamanın yardımcı 
fiilleriyle sorulan soruları çalışacağız. 

^ UVFTRı . 

Yardımcı fiillerle sorulan sorulara "Yes" veya "No" ile 

cevap verilir. 

^ ÖRNEK 45 

Aşağıdaki soruları inceleyelim: 

Do you eat pizza? 

I 
Yardımcı 
fiil ile sorulmuş soru 

How often do you eat pizza? 

\ 
Soru kelimesi 
ile sorulmuş soru 

Does he go to school? 
* 

Yardımcı fiil 
ile sorulmuş soru 

Where does he go? 

I 
Soru kelimesi 
ile sorulmuş soru 
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Öğrenciye aşağıdaki sorulardan hangisi sorul-
muş olmalıdır ki, öğrenci konuşma balonundaki 
cevabı vermiş olsun? 

A) How often do you walk to school? 

B) How do you go to school? 

C) Do you always walk to school? 

D) Do you go to school? 

S ÇÖZÜM 
Bu tür sorularda ilk önce cevabın nasıl başladığına 
bakmalıyız. "Yes" veya "No" ile başlamışsa sorunun 
yardımcı fiillerle sorulmuş olması gerekir. Cevap 
"No" ile başladığı için sorunun da yardımcı fiillerle 
sorulmuş olması gerekir. Dolayısıyla A ve B 
seçeneklerindeki sorular soru kelimesiyle sorulduğu 
için elenirler. D seçeneğindeki soruya bu cevap veril-
miş olamaz. Çünkü soruda, "Sen okula gider misin?" 
demektedir. Konuşma balonundaki cevapta ise, 
"Hayır, her zaman okula yürümem." demektedir. 
Açıkça soruyla cevabın alakasız olduğu görülmekte-
dir. C seçeneğinde ise, "Her zaman okula yürür 
müsün?" sorusu sorulmuştur ve cevapla alakalı bir 
sorudur. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

Aşağıda verilen cümleleri soru cümlesine çeviriniz. 

1. I have a big house. 4. They like to eat in a restaurant. 

2. He lives in İstanbul. 

Does ? 

5. It rains a lot in Rize. 
9 

3. She watches the news everyday. 

Does 9 

6. Zeynep eats pizza. 
9 



English 6. Sınıf 

30 etkinlik * 
WM 

ta............. 

—imi .. 

• P * 

Aşağıda verilen cevaplara soru sorunuz. 

1. B : .....? 

S : Yes, he wakes up early. 

2. B : ? 

S : No, he doesn't always eat pizza. 

3. B : ? 

S : Yes, they are interested in basketball. 

4. B : ? 

S : Yes, I sometimes go to school by car. 

5. B : ? 

S : No, she doesn't help her mother. 

31 etkinlik 

Aşağıda verilen cevaplara soru sorunuz. 

1. S : ? 

B : He is interested in sports. 

2. S : ? 

B : Yes, she likes dogs. 

3. S : ? 

B : I drink tea. 

4. S : ? 

B : No, they don't want orange juice. 

5. S : ? 

B : Canan wants ice-cream. 

^ 
Simple Present Tense j-

6. B : ? 

S : No, Tom doesn't smoke. 

7. B : ? 

S : No, we don't have a computer. 

8. B : ? 

S : Yes, Cem likes camping. 

9. B : ? 

S : Yes, I am interested in English. 

10. B : ? 

S : No, she isn't interested in football. 

M l ip • 
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6. s : ? 

B : They go to school by bus. 

7. S : ? 

B : I am fine. 

8. S : ? 

B : I watch sport programes. 

9. S : ? 

B : I want lemonade. 

10.S : ? 

B : No, we don't want ice-cream. 
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Like - Dislike 

Hoşlandığımız şeylerden bahsederken "like", 
hoşlanmadığımız şeylerden bahsederken "dislike" 
kullanırız. 

like => sevmek, hoşlanmak 

dislike => sevmemek, hoşlanmamak 

What do you like? Ne seversin? (Neden 
hoşlanırsın?) 

I like apple juice Elma suyu severim. 

I like sport cars => Spor arabaları severim. 

I like computer games => Bilgisayar oyunlarını 
severim. 

Buraya istediğimiz kadar cümle yazabiliriz. So-
nuçta sorunun bir tane cevabı olmadığı için yüzlerce 
cümle yazılabilir. 

^ ÖRNEK 47 
Aşağıda verilen konuşma balonunda boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

A) What do you like? 

B) Do you like horses? 

C) What do you like very much? 

D) Is that your horse? 

© 
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Aşağıda verilen konuşma balonunda boş x 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. — 

A) Where does he live? 

B) What does he like? 

C) What do you like? 

D) Why does he like animals? 

S ÇÖZÜM 
Verilen cevap "O hayvanları sever." demektedir. Bu 
cevaba uygun soru "O ne sever?" yani, "What does 
he like?" olmalıdır. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

S ÇÖZÜM 
Verilen cevapta "Evet, ben onları çok severim." 
demektedir. Burada "them" dediği "horses" yani 
"atlar"dır. Bu cevaba uygun sorunun "Sen atları 
sever misin?" şeklinde yani "Do you like horses?" 
olması gerekirdi. Cevapta "Yes" olduğu için soru 
yardımcı fiille sorulmuş olmalıdır. A seçeneğinde 
soru kelimesi olduğu için boşluğa getirilemez. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

UVflRI 

Biz şimdiye kadar "like" dan sonra isim kullandık. Fakat 

"like"dan sonra fiil de gelebilir. Bir cümlede esas fiilden 

sonra kullanılan ikinci bir fiile "gerund => fii l imsi" denir. 

"Iike"dan sonra gelen fiilimsiler "- ing" takısını alırlar. 

I like horses Atları severim. 
fiil isim 

I Jjke riding a horse At sürmeyi severim. 
fiil fiilimsi => like'dan sonra gelen fiiller-ing takısını alırlar 

ve cümlede fiilimsi olurlar. 

I like apple juice => Elma suyunu severim. 
fiil İsim 

I üke drinking apple juice => Elma suyu içmeyi 
fiil fiilimsi 

severim. 
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m ÖRNEK 48 
Aşağıda verilen resme göre diyalogda boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

"They table tennis very much." 

A) like play 

C) don't like 

S ÇÖZÜM 

B) like playing 

D) like to play 

Resme göre "Onlar masa tenisi oynamayı seviyor-
lar." O zaman resme göre düşünürsek C seçeneğin-
deki olumsuz ifade boşluğa uygun değildir. "Iike"dan 
sonra gelen fiiller sonlarına "-ing" takısı alarak fiilim-
siye dönüşürlerdi. O halde "like"dan sonra gelen 
"play => oynamak" "-ing" almalıydı. => like playing. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

ÖRNEK 49 
Aşağıda verilen resme göre diyalogda boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 
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s ÇÖZÜM 
Soru "Ne" ile sorulmuşsa cevap da onunla verilme-
lidir. 

Soruda like + doing kullanılmışsa, 
fiil fiilimsi 

cevapta da fiil + fiilimsi kullanılmalıdır. D seçene-
ğinde "like" kullanılmadığı için yanlıştır. "Iike"dan 
sonra gelen fiiller "-ing" almalıdır. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

* noT 
"Dislike"ın kullanımında aynen "like" gibidir, "like" için 
geçerli olan kurallar "dislike" için de geçerlidir. 

- m ÖRNEK 50 
Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

"I dislike cola." 

A) drinking 

C) drink 

B) to drink 

D) drinks 

s ÇÖZÜM 
"dislike"tan sonra gelen fiillerde aynen "like"dan 
sonra gelen fiillerde olduğu gibi "gerund Ş fiilimsi" 
yapılırlar. Fiilimsiler sonlarına "-ing" ekini almalıdırlar. 
Dolayısıyla "I dislike drinking cola." cümlesi 
doğrudur. Boşluğa "-ing" almış bir fiilimsi gelmeliydi. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

B : What do you like doing? 

S : 

A) I like playing basketball. 

B) I like play basketball. 

C) I like to play basketball. 

D) I play basketball. 

Simple Present Tense 3 3 7 
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Aşağıdaki cümleler ile aynı anlama gelecek cümleler yazınız. (Birinci cümle örnek olması için yapılmıştır.) 

1. Kaan likes football, (play) 7. Kaan dislikes football, (play) 

Kaan likes playing football. 

2. We like tea. (drink) 8. We dislike tea. (drink) 

3. They like English, (speak) 9. They dislike English, (speak) 

4. He dislikes homework, (do) 10. He likes homework, (do) 

5. People don't like pizza, (eat) 11. People like pizza, (eat) 

6. I like horses, (ride) 12.1 don't like horses, (ride) 

ÇÖZÜM 
"I don't like Ben sevmem " demektir. 

"I dislike => Ben sevmem " demek-
tir. Yani "dislike" ile "don't like" aynı anlamdadırlar. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

•C Simple Present Tense 

# ÖRNEK 51 
"I don't like walking in the park." 

Yukarıda verilen cümle ile aynı anlama sahip 
olan cümle hangi seçenekte verilmiştir? 

A) I dislike walking in the park. 

B) I don't like parks. 

C) I dislike walk in the park. 

D) Parks are dangerous. 
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V 

Listeye bakarak Dursun'un sevdiği ve sevmediği şeyleri yazınız. 

Hamburger 

travelling 

drinking cola 

chess 

listening to rap music 

shopping 

Hamsi 

watching T.V 

drinking tea 

football 

listening to pop music 

dancing 

1. Dursun likes Hamsi, but he dislikes hamburger. 

2 but 

Simple Present Tense 

3 but. 

4 but 

but 

6 but 
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34 

Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

English 

P t i f i n l ı i 

1. Do you like pop music? 

2. What sports do you like? 

3. Does your father like watching T.V? 

4. Do you like Chinese food? 

5. Do you like playing tennis? 

35 etkinlik 

Aşağıdaki cevaplara soru yazınız. 

1 ? 

I like sports. 

2 ? 

I like watching horror films. 

3 ? 

Yes, he likes writing stories. 

4 ? 

No, they don't like drinking milk. 

5 ? 

Yes, my father likes singing a song. 

6. Does she like music? 

7. Which sports does your friend like? 

8. Do you like watching T.V? 

9. Does your friend like Chinese food? 

10. Does your friend like playing tennis? 

u t t t i i i l i i r 

6 ? 

He likes sports. 

7 ? 

She likes watching horror films. 

8 ? 

Yes, I like stories. 

9 ? 

No, Sezen doesn't like milk. 

1 0 ? 

Yes, we like singing a song. 



English 6. Sınıf 

ÇÖZÖMLÛ ÖLÇME 
d e ğ e r l e n d i r m e - H 

1. Aşağıda veri len soru cümlesine uygun 
cevap hangi seçenekte verilmiştir? 

How often do you watch T.V after work?^ 

A) I always watch T.V after work. 

B) We sometimes eat in a restaurant after 
work. 

C) I am from Turkey. 

D) I don't drink tea at nights. 

2. Aşağıda veri len soru cümlesine uygun 
cevap hangi seçenekte verilmiştir? 

Our team plays match everyweeIC 
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A) How often does your team play match? 

B) Where does your team play match every-
week? 

C) How does your team play, match? 

D) What is your team's name? 

4. Aşağıda veri len balonlardan farklı olanı 
işaretleyiniz. 

D) 
What 

Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

mı 
Teacher: Where are the other children? 

Student : 

A) They are play in the garden. 

B) They are in the garden. 

C) They play in the garden. 

D) I am in the classroom. 

Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

". do your parents do at home?" 

A) Where 

C) Everyday 

B) What 

D) Often 

Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

B : 

S : At 9:00. 

A) What time do lessons start? 

B) What time does lessons start? 

C) Where do you work? 

D) What do you do? 
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7. Aşağıda verilen konuşma balonunda boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

A) She works in a bank. 

B) She doesn't work in an office. 

C) She always wakes up late. 

D) Mary is my sister. 

8. Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

B : ? 

S No, I am not interested in. 

A) What are you interested in 

B) Are you interested in swimming 

C) Do you go swimming at the weekend 

D) Where do you go at the weekend 
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9. 

Yukarıda verilen resme göre aşağıdaki 
diyalogda boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

B : How do they go to school? 

S : 

A) They are students. 

B) They go to school everyday. 

C) They go to school at 8 o'clock in the mor-
ning. 

D) They go to school by bus. 

"Hello, I am Tom. I am from New York, America. 
I live in a small flat. I wake up at 7 o'clock in the 
morning. After 10 minutes I get up and go to the 
bathroom. I have a shower, brush my teeth and 
comb my hair. After my shower I wear my trousers 
and t-shirt. I rarely wear blouse. Next I go to the 
kitchen at quarter to eight and have my breakfast. I 
often eat cornflakes with milk. After breakfast I get 
my car's keys and go to work." 

(10 - 15) soruları yukarıda verilen parçaya 
göre cevaplayınız. 

10. Aşağıda verilen konuşma balonundaki so-
ruya uygun cevabın bulunduğu seçeneği 
işaretleyiniz. 

A) He is from America. 

B) He lives in a small flat. 

C) He wakes up at 7 o'clock. 

D) His name is Tom. 

11. Aşağıda verilen konuşma balonundaki 
soruya uygun cevabın bulunduğu seçeneği 
işaretleyiniz. 

A) He wears his trousers. 

B) He wakes up. 

C) He goes to the bathroom. 

D) He never wears blouse. 

12. Aşağıda verilen soruya uygun cevabın 
bulunduğu seçeneği işaretleyiniz. 

"How often does he wear t-shirt?" 

A) He rarely wears t-shirt. 

B) He always wears t-shirt. 

C) He never wears t-shirt. 

D) He usually wears t-shirt. 
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13. "What time does he go to the kitchen?" 

Yukarıda verilen soruya uygun cevabın 
bulunduğu seçeneği işaretleyiniz. 

A) He always goes to the kitchen. 

B) He goes to the kitchen at 7:45. 

C) He goes to the kitchen at 8:15. 

D) He goes to the kitchen. s 

14. "What does he do after shower?" 

Yukarıda verilen soruya uygun cevabın 
bulunduğu seçeneği işaretleyiniz. 

A) He has a breakfast after shower. 

B) He goes to work after shower. 

C) He wears his trousers and t-shirt. 

D) He brushes his teeth. 
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16. Aşağıda verilen konuşma balonunda boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

A) What do they do 

B) What are they interested in 

C) How do they go to work 

D) Do they like motorbikes 

15. Aşağıda verilen konuşma balonunda boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

A) I always go to work. 

B) I go to work by bus. 

C) I go to work by car. 

D) I don't go to work. 



6. Sınıf English 

ÇÖZÜMLER 

1. "How often" ile sorulan sorulara genellikle 
zaman zarflarıyla cevap verilirdi. B seçeneğin-
deki cevap zaman zarfıyla cevaplanmış olsa da 
soru ile alakalı değildir. Soruda "İşten sonra ne 
sıklıkla T.V izlersin?" demektedir. B seçeneğinde 
ise "İşten sonra bazen restorantta yemek yeriz." 
cevabı verilmiştir. Bu cevap soruya uygun 
değildir. C ve D seçeneklerinde soruyla alakalı 
değildirler. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

2. Verilen cümle "Bizim takım her hafta maç oy-
nar." şeklindedir. Daha öncede belirttiğimiz gibi 
"How often" ile sorulan sorulara "everyday, 
everyweek" gibi cümlenin sonuna gelen zaman 
kelimeleriyle cevap verebilirdik. O halde soru-
nun "Sizin takım ne sıklıkla maç oynar?" 

your team How often 

şeklinde olması gerekirdi. Yani, "How often does 
your team play match?" 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

3. Boşluğa getirilmesi gereken soru kelimesidir. 
Çünkü cümle soru cümlesidir ve soru cüm-
lelerinde başta ya yardımcı fiil ya da soru @ 
kelimesi bulunur. C ve D seçenekleri soru := 
kelimesi olmadıkları için yanlıştırlar. A seçeneği j= 
ise anlam olarak boşluğa uygun değildir. Çünkü « 
"Where" soru kelimesi yer sorar. Oysa sorunun -ğ 
içinde yer ismi zaten verilmiştir. ^ 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. x 

4. Farklı olan "often"dır. Çünkü diğerleri soru 
kelimesi iken "often" zaman zarfıdır. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

5. Sorulan soruya bakarsak; "Diğer çocuklar nere-
deler?" demektedir. Resme bakarsak, çocuklar 
sınıfta olmadığına göre bahçede olabilirler. 
Zaten A seçeneğinde grammer hatası 
yapılmıştır, "am, is, are" fiille kullanılmıştır. Oysa 
soruda sadece "are" vardır. Soru neyle sorulur-
sa onunla cevaplanmalıdır. C seçeneği "are" 
kullanılmadığı için yanlıştır. Çünkü soruda "are" 
vardır. D seçeneği sorunun öznesiyle uyuş-
madığı için ve sorunun cevabı olamayacağı için 
yanlıştır. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

6. Diyalogdaki cevap saati söylemektedir. O halde 
sorunun saati sorması gerekir. B seçeneği 
grammer olarak yanlıştır, "lessons" çoğul bir 
öznedir ve "do" ile kullanılmalıdır. C ve D 
seçenekleri saati sormadıkları için yanlıştırlar. 
Saati sormak için "What time?" soru kalıbını kul-
lanmalıyız. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

7. Konuşma balonundaki soru "Mary nerede 
çalışır?" demektedir. Mary'nin çalıştığı yer 
sadece A seçeneğinde belirtilmiştir. "She works 
in a bank => O bankada çalışır." 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

8. "Interested in", "to be" fiiliyle yani; "am, is, are" 
ile kullanılırdı. Cevapta "Yes" veya "No" olduğu 
için soruda soru kelimesi olmamalıdır. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

9. Resme bakarsak okula otobüsle gittiklerini 
anlarız. O halde; "They go to school by bus." 
cevabı boşluğa uygundur. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

10. Sorulan soru "O nerede yaşar?" parçaya göre 
"O küçük bir evde yaşar." dememiz gerekiyordu. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

11. Soruda "Tom 7'yi 10 geçe ne yapar?" diyor. 
Parçada 7'de kalkar. 10 dakika sonra (after 10 
minutes) banyoya gider demektedir. O halde 
saat 7'yi 10 geçe "He goes to bathroom." doğru 
yanıttır. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

12. Soruda "Ne kadar sıklıkla tişört giyer?" demek-
tedir. Parçaya göre "genellikle => usually" tişört 
giyer. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

13. Soruda "Ne zaman mutfağa gider?" demektedir. 
Parçaya göre "quarter to eight" yani, 8'e çeyrek 
kala, bu da 7:45'dir. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

14. Soruda "Duştan sonra ne yapar?" demektedir. 
Parçaya göre duştan sonra pantolonunu ve 
tişörtünü giyiyor. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

15. Soruda "İşe nasıl gidersin, Tom?" denmektedir. 
Parçada geçen arabamın anahtarlarını alırım 
cümlesinden ise arabayla gittiğini anlıyoruz. O 
halde "by car" denmesi gerekir. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

16. "Onlar motorsikletlere ilgi duyar." cevabına 
uygun soru "Onlar neye ilgi duyar? => What are 
they interested in?" olmalıdır. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 



English 6. Sınıf 

ÖLÇME DE&ERLENVİRME - 5 

"Ayşe is a young girl. She is a student in primary 
school. She likes sports very much, but she doesn't 
like all of them. She is interested in table tennis on 
weekends. She always gets up at 8 o'clock and has 
a large breakfast from 8:30 to 9 o'clock. Then she 
goes to school. She usually walks to school but 
sometimes goes by bus. She plays table tennis with 
her friends in the school. She is a good player. She 
wants to be a champion in the future." 

Yukarıda verilen parçaya göre aşağıdaki 
(1 - 7) diyaloglarda boş bırakılan yere uygun 
gelen seçeneği işaretleyiniz. 

1. Teacher: What is Ayşe interested in? 

Student: 

A) She interesteds in table tennis. 

B) She is interested in all of the sports. 

C) She is interested table tennis. 

D) She is interested in table tennis. 
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Teacher: What does she do at the weekends? 

Student: 

A) She goes to school. 

B) She is interested in table tennis. 

C) She likes sports very much. 

D) She goes to school by bus. 

4. Teacher: Does she have a large breakfast? 

Student: 

A) Yes, she has a large breakfast. 

B) No, she doesn't have a large breakfast. 

C) She has breakfast from 8:30 to 9 o'clock. 

D) Yes, she wakes up early at the weekends. 

5. Teacher: How does she usually go to school? 

Student: 

A) She usually goes to school by train. 

B) Yes, she always walks to school. 

C) She usually goes to school on foot. 

D) She goes to school by bus. 

Teacher: Where does she play table tennis? 

Student: 

A) She plays table tennis with her friends. 

B) She plays table tennis in the school. 

C) She is a good player. 

D) She is interested in table tennis. 

2. Teacher: What time does she get up? 

Student: 

A) She gets up at 8 o'clock. 

B) She get up at 8 o'clock. 

C) She gets up at half past 8. 

D) She get up at half past 8. 

Teacher: What does she want to be? 

Student: 

A) She is a champion. 

B) She likes table tennis. 

C) She wants to be a champion. 

D) She wants to be a student. 
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Aşağıda verilen konuşma balonunda boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

No, he doesrVtT^ 

A) Does he have a problem 

B) What is the problem 

C) Do they play together 

D) How often does he have problems 

11. Aşağıda verilen konuşma balonunda boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

A) What do they do in the evening 

B) Where do they work 

C) What does she do at the weekend 

D) Where do they live 

Aşağıda verilen konuşma balonunda boş © 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret- p 
leyiniz. 

re 
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A) What do you want 

B) What do you do 

C) Do you want cola 

D) Where do you go 

12. 

10. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun 
gelen seçeneği işaretleyiniz. 

"We are interested music." 

A) on B) in C) at D) by 

Yukarıdaki resme göre aşağıda verilen 
diyalogda boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

B : Why doesn't he get on the bus? 

S : 

A) He doesn't get on the bus because it is very 
crowded. 

B) He goes to work by bus. 

C) He eats in a restaurant at the weekend. 

D) No, he doesn't get on the bus. 
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16. Aşağıda verilen cümleye göre boş bırakılan 
kısma uygun gelebilecek cümle hangi 
seçenekte verilmiştir? 

"He isn't interested in football " 

A) He likes football. 

B) He doesn't like football. 

C) What does he like? 

D) He is good football player. 

13. Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

B : I want your money, sir. 

A) Where are you from 

B) Who are you 

C) What do you want 

D) Where is the police 

14. Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

"He goes to school foot." 

A) by B) with C) for D) on 
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Yukarıda verilen resme göre boş bırakılan 
yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? 

A) Don't disturb we 

B) Don't disturb us 

C) Don't disturb me 

D) Don't disturb her 

15. Aşağıda verilen konuşma balonunda boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

A) What do you like 

B) Do you like chicken 

C) Where do you eat 

D) What do you do 

18. Yukarıda verilen resme göre boş bırakılan 
yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? 

A) Don't touch it 

B) Don't touch its 

C) Don't touch it's 

D) Don't touch him 
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6. Sınıf English 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME - 6 

1. Cümlede boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

"I am a mechanic. I'm interested in " 

A) cars B) animals C) restaurant D) f i lms 

2. Cümlede boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

"He is an engineer. He buildings and 
bridges." 

A) sells B) serves C) builds D) types 

3. Cümlede boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

"She always tea after the meals." 

A) drink B) drinking C) drinks D) drinkings 

4. Aşağıda verilenlerden hangisi yapı bakımın-
dan diğerlerinden farklıdır? 

A) 

C) 

always 

usually 

B) 

D) 

often 

hungry 

5. Aşağıda verilen ifadeye göre doğru resmin 
bulunduğu seçeneği işaretleyiniz. 

"He serves drinks to people." 

A) B) 
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6. Konuşma balonunda boş bırakılan yer için 
uygun olan seçeneği işaretleyiniz. 

A) How often do you watch horror films 

B) How do often you watch horror films 

C) How often you watch horror films 

D) How often do you horror films watch 

7. Aşağıdaki kelimelerin Türkçe karşılıklarının 
bulunduğu seçeneği işaretleyiniz. 

A) hiç bir zaman - bazen - her zaman 

B) hiç bir zaman - her zaman - bazen 

C) ara sıra - genellikle - bazen 

D) asla - sık sık - nadiren 

Cümlede boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

"Aysel play voleyball." 

A) is B) does C) doesn' t D) don't 

9. Cümlede boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

"Hikmet and Ceyda usually books." 

A) reads B) read C) reading D) readings 

10. Aşağıda verilen diyaloğun konuşma sırası 
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 

1. No, she isn't. 

2. She is a dentist. 

3. Is she a doctor? 

4. What is her job? 

A) 3 - 4 - 1 - 2 

C) 3 - 1 - 4 - 2 

B) 2 - 1 - 4 - 3 

D) 4 - 1 - 3 - 2 
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11. Aşağıdaki resimde saatin kaçı gösterdiğini 
ifade eden seçeneği işaretleyiniz. 

A) İt is twelve o'clock. 

B) İt is two o'clock. 

C) İt is half past two. 

D) İt is half past twelve 

15.Cümlede boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

"I don't like T.V, I never watch " 

A) her B) it C) him D) them 

16. Aşağıda verilen diyalogdaki boşluğa gelecek 
uygun seçeneği işaretleyiniz. 

A : Do you like story books? 

B : Yes, I always read 

A) it B) us C) her D) them 

12. Aşağıda verilen diyalogda boşluğa gelecek 
uygun seçeneği işaretleyiniz. 

A : ? 

B : It is nine o'clock. 

A) What is time 

B) What the time is 

C) What is the time 

D) What time is the 

17. 
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13. Aşağıda verilen diyalogda boşluğa gelecek 
uygun seçeneği işaretleyiniz. 

A : 

B : 

How often do you watch T.V? 

A) I watch sometimes T.V. 

B) I watch T.V sometimes. 

C) I don't sometimes watch T.V. 

D) I sometimes watch T.V. 

14.Cümlede boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

"My sister always helps my mother, but I can't 
help " 

Yukarıda verilen konuşma balonunda boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

A) Would you like to come with her 

B) Would you like to come with us 

C) Would you like to come with we 

D) Would you like to come with me 

18. 

Aşağıda verilen resme göre konuşma balo-
nundaki boşluğu doldurun. 

A) it B) her C) him D) you A) her B) my C) it D) they 
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6. Sınıf English 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME - 7 

1. Cümlede boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

"He is a dentist. He teeth." 

A) pulls out 

C) serves 

B) puts out 

D) catches 

A) smoking 

C) smoked 

B) smoke 

D) smokes 

3. Cümlede boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

". he in a hospital?" 

A) Do / work 

C) Does / work 

B) Does / works 

D) Do / works 

4. Cümlede boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

"Are you stamps?" 

A) build up 

C) interested in 

B) pull out 

D) interest 

5. Konuşma balonunda boş bırakılan yere uy-
gun olan seçeneği işaretleyiniz. 

2. Cümlede boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

"My father sometimes cigarette." 
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6. Cümlede boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

"They never school subjects." 

A) drink B) study C) sell D) catch 

7. Aşağıda verilen ifadeye göre doğru resmin 
bulunduğu seçeneği işaretleyiniz. 

"He sells meat." 

m b) 

8. Aşağıdaki kelimelerin Türkçe karşılığının 
bulunduğu seçeneği işaretleyiniz. 

A) sık sık - bazen - genellikle 

B) sık sık - genellikle - her zaman 

C) bazen - genellikle - sık sık 

D) bazen - genellikle - nadiren 

Aşağıda verilen diyaloğun konuşma sırası 
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 

1. She treats people's teeth. 

2. Where does she work? 

3. What does she do there? 

4. She works in a hospital. 

A) 4 - 2 - 1 - 3 

C) 3 - 1 - 2 - 4 

B) 1 - 4 - 2 - 3 

D) 2 - 4 - 3 - 1 

A) How do you to cinema? 

B) Do you watch films? 

C) How often do you go to cinema? 

D) Do you like cinema? 

10. Cümlede boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

"Selim's father usually watch the news." 

A) do B) does C) doesn't D) don't 
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11. Cümlede boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

"What time she to bed?" 

A) do / go B) does / goes 

C) does / go D) do / goes 

15. Aşağıda verilen diyalogda boşluğa gelecek 
uygun seçeneği işaretleyiniz. 

A : Do you like your dog? 

B : Yes, I like very much. 

A) them B) you C) it D) him 

12. Aşağıdaki resimde saatin kaçı gösterdiğini 
ifade eden seçeneği işaretleyiniz. 

16. Aşağıda verilen cümlede boşluğa gelecek 
uygun seçeneği işaretleyiniz. 

Teacher: Where is your book? Show it to 

A) him B) me C) them D) you 

A) It is half past six. 

B) It is half past to the six. 

C) It is half past twelve. 

D) It is past twelve a half. 

13. Aşağıdaki resimde saatin kaçı gösterdiğini 
ifade eden seçeneği işaretleyiniz. 

A) What time is it? 

B) What time it is? 

C) What the time is? 

D) What is time? 
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A) It is quarter to four. 

B) It is quarter past four. 

C) It is quarter to seven. 

D) It is quarter six past. 

14. Aşağıda verilen diyalogda boşluğa gelecek 
uygun seçeneği işaretleyiniz. 

A : ? 

B : It is two o'clock. 

17. 

Yukarıda verilen resme göre aşağıdaki cüm-
lede boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

"This is 

A) Cem's dog 

C) Cem dog's 

B) Cem dog 

D) Cems dog 

18. 

Yukarıda verilen resme göre aşağıdaki cüm-
lede boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

"Look at They are swimming." 

A) their B) they C) them D) it 
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6. Sınıf English 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME - 8 

1. Cümlede boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

"What time he usually ?" 

A) do / wake up B) does / wake ups 

C) does / wakes up D) does / wake up 

5. Aşağıda verilen diyalogda boşluğa gelecek 
uygun seçeneği işaretleyiniz. 

A : What do nurses do? 

B : 

A) She helps the doctors and the patients. 

B) They help the doctors and the patients. 

C) They examine the patients and the doctors. 

D) She examines the patients and the doctors. 

2. Cümlede boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

"Our school at 7:30." 

A) starts B) startings 

C) start D) starting 

© 
1— 

"5 
3 a 
V) 

Cümlede boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 
"I very hungry." 

A) don't B) doesn't C) am not D) do 

6. Aşağıda verilen ifadeye göre doğru resmin 
bulunduğu seçeneği işaretleyiniz. 

"Cooks cook food for us." 

Konuşma balonunda boş bırakılan yere uy-
gun olan seçeneği işaretleyiniz. 

A) What does a pilot do? 

B) What does a farmer do? 

C) What do grocers do? 

D) What do farmers do? 
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7. Aşağıda verilen diyalogda boşluğa gelecek 
uygun seçeneği işaretleyiniz. 

A : ? 

B : No, chemists don't make clothes for people. 

A) Does a chemist work in a hospital. 

B) What does a chemist do 

C) Do chemists make clothes for people 

D) Does chemists make clothes for people 

8. Cümlede boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

"I don't want T.V and play station. I don't like 

A) them B) it C) us D) you 
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Aşağıdaki resimde saatin kaçı gösterdiğini 
ifade eden seçeneği işaretleyiniz. 

A) It is quarter past two. 

B) It is quarter to two. 

C) It is quarter to three. 

D) It is quarter to one. 

10. Cümlede boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

"He interested in football but they 
interested in football." 

A) is / are 

C) is / aren't 

B) isn't / isn't 

D) isn't / aren't 
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12. Does she like undergrounds? 

A) Yes, she likes undergrounds. 

B) No, she doesn't like undergrounds. 

C) They are always very crowded. 

D) She rarely goes by undergrounds. 

13. What does she want to be? 

A) She wants to be a voleyball player. 

B) She want to be a good voleyball player. 

C) She wants to e a teacher. 

D) She wants to be a good voleyball player. 

14. How does she go to sport centre? 

A) She goes to sport centre by train. 

B) She goes to sport centre by bus. 

C) She goes to sport centre by undergrounds. 

D) She walks to sport centre. 

"Derya is a young girl. She likes sports. She is 
interested in voleyball. Derya gets up at six o'clock 
on weekends, and runs from 6:30 to 7:30 in the park. 
Then she comes home and has a shower. At 8:30 
she has a large breakfast and prepares for sport 
centre. She usually goes by bus to sport centre but 
rarely goes by undergrounds because they are 
always very crowded, so she doesn't like them. 
Derya wants to be a good voleyball player in the 
future, so she always works and sleeps well." 

(11 -16) soruları yukarıdaki parçaya göre ce-
vaplayınız. 

11. What is Derya interested in? 

A) She is interested in buses. 

B) She is interested in undergrounds. 

C) She is interested in voleyball. 

D) She wants to be a good player. 

15. Aşağıdakilerden hangisi parçaya göre 
doğrudur? 

A) Derya gets up at six o'clock on weekends. 

B) Derya isn't interested in voleyball. 

C) Derya sleeps well. 

D) Derya doesn't run. 

16. Aşağıda verilenlerden hangisi parçaya göre 
yanlıştır? 

A) Derya doesn't like undergrounds. 

B) Derya runs in the park at 10 o'clock. 

C) Derya always works because she wants to 
be a good voleyball player. 

D) Derya has a good breakfast at 8:30 on 
weekends. 

Simple Present Tense 
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6. Sınıf English 

Z E K A K U P U İ L K Ö Ğ R E T İ M O K U L U S I N I F I 

D Ö N E M Y A Z I L I S O R U L A R I 

A. Boşlukları "Simple Present Tense" ile dol-
durunuz. (her soru 2 puan) 

1. I (like) big cars. 

2. She (love) cakes. 

3. Shops (open) at 8 o'clock in the 

morning. 

4. They (get - up) at 7 o'clock. 

5. It (rain) in autumn. 

6. We (have) a breakfast everyday. 

7. He (have) a breakfast everyday. 

8. Seren (go) to school at 8 o'clock. 

9. Tuncay (speak) two languages. 

10. Students (go) to school at 8 o'clock. 

B. Verilen cümleleri olumsuz cümleye çeviriniz. 
(her soru 2 puan) 

1. I have got a motorbike. 

2. We have got a LCD. 

3. You have got six teachers. 

4. Ayşegül has got a cat. 

5. Tuna and Semra have got a big house. 

6. We live in that building. 

7. Sercan works in a bank. 

C. Verilen cümleleri soruya çeviriniz. 

(her soru 2 puan) 

1. I speak Turkish. 

2. He goes to sport centre on Sundays. 
? 

3. We have a black car. 

4. My brother watches TV everynight 
? 

5. Children play video games everyday. 
? 

6. I read newspaper everyday. 
? 

7. She gets up early. 
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D. Verilen soruları cevaplayınız. (her soru 2 puan) 

1. Do you study English everyday? 

2. Does your father go to work on Sundays? 

3. Do doctors defend our country? 

4. How often do you read a book? 

5. How often does your friend read a book? 

E. Altı çizili olan kelimelerin yerine (me, you, him, 
her, it, us, them) den uygun olanı yazınız. 
(her soru 4 puan) 

1. We see the new school? 

2. Suna speaks with her friends everynight. 

3. They water flowers everyday? 

4. Ayşegül likes her teacher very much 

5. Suna likes her father very much. 

F. Parantez içindeki kelimelerle cümleleri ye-
niden yazınız, (her soru 2 puan) 

1. She stays home on Saturdays, (usually)? 

2. They walk to home, (sometimes)? 

3. He gets up late, (never) 

4. I work on Sundays, (always) 

5. We go to sea. (often) 

6. Ali eat pizza, (rarely) 
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