TEST

My Environment
1.

……………. any banks in this city?

02

5.

A: Are there apples in the basket?
B: Yes, ……………

A) Is there
A) there is.

B) Are there
C) There are

B) there aren’t.

D) There is

C) there are.
D) is there.

2.

………… any tea in the glass.

6.

A) There are

3.

4.

There is ……………..
A) two dogs in the street.

B) Is there

B) flowers in the garden.

C) There isn’t

C) three boys in the room.

D) Are there

D) a book on the shelf.

……………. a post office near here.

7.

………… any milk in the fridge.

A) There are

A) There isn’t

B) Are there

B) There are

C) There is

C) Is there

D) Is there

D) Are there

………… any money in your pocket?

8.

…………. a car in the garage?

A) There is

A) There isn’t

B) Is there

B) Is there

C) There are

C) There are

D) Are there

D) Are there
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1.

Cümlede kullanılan isim (banks / bankalar) çoğul
olduğu için “are” yardımcı fiili kullanılmalı ve cümle
bir soru cümlesi olduğu için yardımcı fiil cümlenin en
başında “Are there” şeklinde olmalıdır.
B) “Bu şehirde hiç banka var mı?”

5.

Cevap B

Diyalogdaki soru cümlesinde “are” yardımcı fiili kullanıldığı için verilen cevap da buna uygun olarak
“are” ile olmalıdır. Verilen cevap olumlu olduğu için
negatif yardımcı fiilleri boşluğa uygun değildir.
“A: Sepette elma var mı?
B: Evet, var.”

Cevap C

2.

Cümlede kullanılan nesne (tea / çay) tekil olduğu
için yardımcı fiil olarak “is” kullanılmalıdır. Ayrıca
nesneyle birlikte “any” kelimesi kullanılmıştır.
“Any” (hiç) kelimesi soru ya da negatif cümlelerde
kullanıldığı için “is” yardımcı fiili “isn’t” olarak kullanılmalıdır. Çünkü verilen cümle bir soru cümlesi
değildir.
C) “Bardakta hiç çay yok.”

6.

Cümlede “is” yardımcı fiil olduğu için cümlenin devamında kullanılacak isim tekil olmalıdır. Seçeneklerde tekil olan tek nesne (a book / bir kitap) D şıkkındadır.
D) “Rafta bir kitap var.”

Cevap D

Cevap C

3.

7.
Cümlede kullanılan nesne (a post office / bir postane) tekil olduğu için yardımcı fiil olarak “is” kullanılmalıdır. Verilen cümle soru cümlesi olmadığı için
yardımcı fiil cümle başında olmamalıdır.
C) “Bu yakınlarda bir postane var.”

Cevap C

Cümledeki nesne (milk / süt) tekil olduğu için yardımcı fiil olarak “is” kullanılmalı ve cümlede “any”
(hiç) kelimesi kullanıldığı için cümlenin soru ya da
negatif yapıda olması gerekmektedir. Cümle soru
cümlesi olmadığı için yardımcı fiil negatif kullanılmalıdır.
A) “Buz dolabında hiç süt yok.”

Cevap A

4.

Verilen cümle bir soru cümlesi olduğu için kullanılacak yardımcı fiil cümle başında olmalıdır. Ayrıca
cümledeki nesne (money / para) tekil olduğu için
yardımcı fiil olarak is kullanılmalıdır.
B) “Cebinde hiç para var mı?”

Cevap B

8.

Cümledeki isim (a car / bir araba) tekil olduğu için
“is” yardımcı fiili kullanılmalıdır. Verilen cümle soru
cümlesi olduğu için “is” cümle başında olmalıdır.
B) “Garajda bir araba var mı?”

Cevap B
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C. Comparative / Superlative –
Karşılaştırma / Üstünlük Derecesi
İngilizcede karşılaştırma sıfatları ikiye ayrılır.

KURAL 6 İngilizcede iki nesneyi birbiriyle herhangi bir
özelliğine göre karşılaştırırken sıfatın arkasına “than”
kelimesini kullanırız.

Example:

•

Comparative adjectives (kıyaslama sıfatları) ve

I am taller than you.

•

Superlative adjectives (üstünlük sıfatları).

She is more intelegent than you (O, senden daha zeki)

Comparatives: İki nesneyi, kişiyi ya da grubu kıyaslamak
için kullanılır. Sıfatlar kullanılarak bir kişi veya bir şey
diğeriyle belirli bir özelliği (uzun, kısa, hızlı, yavaş v.b)
dikkate alınarak karşılaştırılır.

Karşılaştırmalarda Genel Kurallar

KURAL 1 Karşılaştırmada sıfatın sonuna “–er” eki
eklenir. Sıfat yalın halde kullanılmaz. (Bazı istisnai
durumlar aşağıda açıklanacaktır)
young (genç) 			

younger (daha genç)

Tolga is younger than Tufan.
tall (uzun) 				taller (daha uzun)
Bahar is taller than Levent.

KURAL 2 Eğer sıfatımız iki veya daha fazla heceli ise

(Ben senden daha uzunum.)

Superlatives: Bir nesnenin ya da kişinin başka bir çok
nesne ya da kişiler arasından “en üstün” olduğunu
ifade etmek için bu yapıyı kullanırız.

KURAL 1 Kısa sıfatların sonuna “-est” eki getirir; uzun
sıfatların ise başına “most” ifadesini getiririz. Ayrıca
bütün sıfatların başında “the” kullanırız.
young (genç)			

the youngest (en genç)

He is the youngest student in our class.
tall (uzun)				

the tallest (en uzun)

Levent is the tallest boy in our family.

KURAL 2 İkiden fazla heceli sıfatların başına “most”
ifadesini getiririz. “most” ifadesinin başına “the” belirtecini
koyarız.

sıfatın önüne “more” takısını getiririz.

beautiful (güzel)		

beautiful (güzel)		 more beautiful (daha güzel)

This is the most beautiful view I have ever seen.

Tuğba is more beautiful than Sude.

handsome (yakışıklı) 		

polite (kibar)			

more polite (daha kibar)

Bahar is more polite than Seher.

KURAL 3 Eğer sıfat “ünsüz”+“y” harfi ile biterse “y”

harfi düşer ve yerine “–ier” gelir. Aşağıdaki örnekleri
happy + y ier		

happier

Elif is happier than Erkut.
easy

+ y ier			

easier

Maths is easier than English.
dry + y ier			drier
Today is drier than yesterday.

KURAL 4 Bazı sıfatlar bu kurallara uymaz. Bunlara
düzensiz sıfatlar diyoruz.
good		

better

My English is better than Maths.
bad		

worse

My Geograpy is worse than history.

KURAL 5 Sıfat sesli + sessiz harf şeklinde bitiyorsa

sondaki sessiz harf ikileşir.
big		

bigger

fat

fatter

the most handsome (en

yakışıklı)
Erkut is the most handsome in our classroom.

KURAL 3 Eğer sıfat “ünsüz”+“y” harfi ile biterse “y”

harfi düşer ve yerine “–iest” takısı gelir.
pretty (güzel) 		

inceleyelim.

the most beautiful (en güzel)

the prettiest

In my class the prettiest girl is Bahar.
happy (mutlu) 			

the happiest

Ahmet is the happiest boy in the class.

KURAL 4 Bazı sıfatlar bu kurallara uymaz. Bunlara
düzensiz sıfatlar diyoruz.

Adjective

Comparative

Superlative

good

better

the best

bad

worse

the worst

Kıyasladığımız nesnenin bir yerdeki ya da bir grubun “en
…..’sı” olduğunu belirtmek için “in” ya da “of” edatlarını
kullanabiliriz.

Examples:
I am the tallest person in my family. (Ben ailemdeki en
uzun kişiyim.)
He is the shortest man of the world. (O dünyanın en kısa
adamıdır)
www.isabet.com.tr
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ADJECTIVES

COMPARATIVES

SUPERLATIVES

bad (kötü)

worse (daha kötü)

the worst (en kötü)

beautiful (güzel)

more beautiful (daha güzel)

the most beautiful (en güzel)

big (büyük)

bigger (daha büyük)

the biggest (en büyük)

cheap (ucuz)

cheaper (daha ucuz)

the cheapest (en ucuz)

cold (soğuk)

colder (daha soğuk)

the coldest (en soğuk)

crazy (çılgın)

crazier (daha çılgın)

the craziest (en çılgın)

crowded (kalabalık)

more crowded (daha kalabalık)

the most crowded (en kalabalık)

dangerous (tehlikeli)

more dangerous (daha tehlikeli)

the most dangerous (en tehlikeli)

expensive (pahalı)

more expensive (daha pahalı)

the most expensive (en pahalı)

fast (hızlı)

faster (daha hızlı)

the fastest (en hızlı)

good (iyi)

better (daha iyi)

the best (en iyi)

hot (sıcak)

hotter (daha sıcak)

(the hottest) (en sıcak)

important (önemli)

more important (daha önemli)

the most important (en önemli)

intelligent (zeki)

more intelligent (daha zeki)

the most intelligent (en zeki)

little (az)

less (daha az)

the least (en az)

lucky (şanslı)

luckier (daha şanslı)

the luckiest (en şanslı)

many / much (çok)

more (daha çok)

the most (en çok)

old (yaşlı)

older (daha yaşlı)

the oldest (en yaşlı)

short (kısa)

shorter (daha kısa)

the shortest (en kısa)

slow (yavaş)

slower (daha yavaş)

the slowest (en yavaş)

small (küçük)

smaller (daha küçük)

the smallest (en küçük)

tall (uzun)

taller (daha uzun)

the tallest (en uzun)

valuable (değerli)

more valuable (daha değerli)

the most valuable (en değerli)

young (genç)

younger (daha genç)

the youngest (en genç)

Örnek
İstanbul is ........................ city in Turkey.
A) the most crowded

B) more crowded

C) smaller

D) smaller

Çözüm
Cümlede hakkında yorum yapılan tek şey Istanbul’dur. Istanbul ile başka bir şehir kıyaslansaydı, “Istanbul …… şehirden daha …” gibi bir “comparative” yapı kullanılması gerekirdi. Ancak sadece Istanbul belirtildiği için ve cümlenin sonu
“Türkiye’deki … şehir” şeklinde bittiği için burada “superlative” form kullanıldığını anlıyoruz. Seçeneklerde “crowded /
kalabalık” ve “small / küçük” sıfatları kullanılmıştır. Öyleyse Comparative yapıda olan “smaller / daha kalabalık” ve “more
crowded” seçeneklerini eliyoruz. “Istanbul Türkiye’nin en kalabalık şehridir.”
Cevap A
28
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“Hakan is 165 cm. Mert is 180 cm.” cümlesine
göre aşağıdaki seçeneklerden doğru olanı
işaretleyiniz.

6.

A) Mert is the shortest.
B) Hakan is the tallest.

A horse is …………. than a dog but an elephant
is the ……………. of them.
A) bigger / biggest

B)

biggest / bigger

C) smaller / smallest

D) smallest / smaller

C) Mert is shorter than Hakan.
D) Hakan is shorter than Mert.

7.

2.

Summer is ………….. season of the year.
A) colder

B) the coldest

C) the hottest

D) hotter

8.

3.

I have got three sisters and Berna .......................
................

My car is …………….. than your car.
A) more fast

B) fast

C) the fastest

D) faster

A motorbike is usually ….....……….. than a
car.
A) cheapest

B) cheaper

C) more expensive

D) the most expensive

A) is the best than Elif.
B) is the most beautiful one.
C) is very beautiful than the others.
D) is the most beautiful than my sisters.
9.

4.

A bike is …………….. than a plane.
A) slower
C) faster

B) the fastest
D) the slowest

Kadir has got 40 liras. Ozan has got 70 liras. Egemen has got 65 liras.
Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki cümlelerden
hangisi doğrudur?
A) Egemen has got the most money.
B) Egemen has got the least money.
C) Ozan has got the most money.
D) Kadir has got more money than Ozan.

10. A bear is ………………… than a cat.
5.

Today is ........................... than yesterday.
A) coldest

B) cold

C) colder

D) the coldest

A) the most dangerous
B) more dangerous
C)less dangerous
D) dangerous
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11. Yalova is ................... than Istanbul.

15. Vegetable is ………………. than fast food.

A) the most crowded

B) crowded

A) worse

B) better

C) less crowded

D) more crowded

C) bad

D) good

12. Derya has got .................... money than Gamze.
A) much

B) more

C) many

D) most

16. “Defne has got 30 TL. Gülden has got 80
TL.” cümlesine göre doğru olan seçeneği
işaretleyiniz.
A) Defne has got less money than Gülden.
B) Gülden has got less money than Defne.
C) Defne has got more money than Gülden.
D) Gülden hasn’t got as much money as Defne.

13. “A bag is 45 TL. A hat is 15 TL.” cümlesine göre
doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

17. A car is often ………….. than a train but a plane
is ………………. of all.

A) A hat is cheaper than a bag.

A) the fastest / faster

B) A bag is as cheap as a hat.

B) slower / the slowest

C) A hat is more expensive than a bag.

C) faster / the fastest

D) A bag is cheaper than a hat.

D) slow / slower

14. Winter is ………………… season of the year.
A) colder

B) hotter

C) the hottest

D) the coldest

18. “Ali is 8 years old. Fırat is 10 years old. Volkan is 5
years old.” cümlesine göre doğru olan seçeneği
işaretleyiniz.
A) Ali is the youngest of all.
B) Fırat is younger than Ali.
C) Volkan is the oldest of all.
D) Ali is older than Volkan.

30
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Verilen cümleye göre “Hakan Mert’ten daha kısa.”
ya da “Mert Hakan’dan daha uzun.” sonucu ortaya çıkmaktadır. A seçeneği “Mert en kısadır.”; B
seçeneği “Hakan en uzundur.”; C seçeneği “Mert
Hakan’dan daha kısadır”; D seçeneği “Hakan
Mert’ten daha kısadır” anlamına gelmektedir. “Hakan Mert’ten daha kısadır.”

5.

Cümlenin sonu “than yesterday / dün den” şeklinde
bittiği için Comparative yapıdaki sıfatı seçmemiz gerekmektedir. B seçeneğinde sıfatın yalın hali (cold /
soğuk) verilmiştir. A ve D seçeneğindeki yapılar da
(the coldest / en soğuk) superlative yapıdadır. Comparative yapıdaki tek sıfat “colder / daha soğuk” ifadesidir. “Bugün dünden daha soğuk.”
Cevap C

Cevap D

2.

6.

Cümledeki ilk boşluğun yanında “than a dog / köpekten” şeklinde bittiği için buraya Comparative yapıda bir sıfat (“bigger / daha büyük” ya da “smaller
/ daha küçük”) gerekmektedir. Diğer boşluğun öncesinde the kelimesinin olması buradaki boşluğa
Superlative yapıda bir sıfat (“biggest / en büyük” ya
da “smallest / en küçük”) gerektiğini göstermektedir.
“At köpekten daha büyüktür ancak fil onların en büyüğüdür.”
Cevap A

7.

Cümlenin sonu “than your car / senin arabandan” şeklinde bittiği için boşluğa Comparative yapıda bir sıfat
(faster / daha hızlı) gelmelidir. A seçeneğindeki “more
fast” yanlış bir yapıdır. “fast” kelimesi kısa olduğu için
başına “more” kelimesi getirilmez sonuna “–er” eki getirilir. “Benim arabam seninkinden daha hızlı..”

Verilen cümlede “than / -den” kelimesi olmadığı için
cümle Comparative yapıda olamaz. Yani “Summer
/ yaz mevsimi” başka bir mevsimle kıyaslanmamaktadır. Cümle sonundaki “of the year / yılın” ifadesi
cümlede Superlative yapının olduğunu göstermektedir. Superlative yapıda olan “the coldest / en soğuk”
ve “ the hottest / en sıcak” kelimeleri arasında seçim
yapılmalıdır. “Yaz mevsimi yılın en sıcak mevsimidir.”
Cevap C

3.

Şıklardaki A, C ve D seçenekleri yapı bakımından
hatalı cümlelerdir. C seçeneğinde “than” kelimesi
yanında Comparative bir sıfat ile (more beautiful)
kullanılmalıydı. Yani “diğerlerinden çok güzeldir yerine diğerlerinden daha güzeldir” olmalıydı. D seçeneğindeki “the most beautiful” Superlative yapıdadır ve Comparative yapıda olan “than” kelimesi ile
kullanılmamalıydı. Yani “kız kardeşlerimden en güzeldir” yerine “kız kardeşlerimin içinde en güzelidir”
olmalıydı. A seçeneğindeki “the best” superlative
“than” comparative ifadedir. Doğru cevap B. “Benim
üç kız kardeşim var ve Berna en güzelidir.”

Cevap D

8.

Cevap B

Cümlenin sonu “than a car / arabadan” şeklinde
bittiği için boşluğa Comparative yapıda sıfat (“more
expensive / daha pahalı” ya da “cheaper / daha
ucuz”) gelmelidir. Motosiklet arabadan daha pahalı
olamayacağı için doğru cevap B. “Motosiklet arabadan daha ucuzdur.”
Cevap B

4.

Cümlede “bike / bisiklet” ile “plane / uçak” arasında
kıyaslama yapıldığı için ve “than” kelimesi kullanıldığı için cümlenin Comparative yapıda olduğunu
anlıyoruz. Cümlenin sonu “than a plane / uçaktan”
şeklinde bittiği için Superlative yapıları (“the fastest
/ en hızlı” ve “the slowest / en yavaş” ) elememiz
gerekir. Comparative yapıda olan “faster / daha hızlı” ya da “slower / daha yavaş” kelimeleri arasında
seçim yapmamız gerekmektedir. Bisiklet uçaktan
daha yavaş olduğu için doğru cevap A.
“Bisiklet uçaktan daha yavaştır.”

9.

A seçeneği “Egemen en çok paraya sahiptir”; B seçeneği Egemen en az paraya sahiptir”; C seçeneği
“Ozan en çok paraya sahiptir”; D seçeneği “Kadir’in
Ozan’dan daha çok parası vardır” anlamına gelmektedir. Doğru cevap C. “Ozan en çok paraya sahiptir.”
Cevap C

Cevap A
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10. Cümlenin sonu “than a cat / kediden” şeklinde bittiği için boşluğa Comparative yapıda bir sıfat (“more
dangerous / daha tehlikeli” ya da “less dangerous /
daha az tehlikeli”) gelmelidir. D seçeneğindeki sıfat
yalın, A seçeneğindeki sıfat ise Superlative yapıdadır. Bir ayı kediden daha az tehlikeli olamayacağı
için doğru cevap B. “Ayı kediden daha tehlikelidir.”

15. Cümlenin sonu “than fast food / hazır yiyecekten”
şeklinde bittiği için Comparative yapıda bir sıfat
(“worse / daha kötü” ya da “better / daha iyi”) gerekmektedir. Sebze hızlı yiyeceklerden daha kötü
olamayacağı için doğru cevap B. “Sebze hazır yiyecekten daha iyidir.”
Cevap B

Cevap B

11. Cümlenin sonu “than Istanbul / Istanbul’dan” şeklinde bittiği için boşluğa Comparative yapıda bir
sıfat (“less crowded / daha az kalabalık” ya da
“more crowded / daha kalabalık”) gelmelidir. Yalova
Istanbul’dan daha kalabalık olmadığı için doğru cevap C. “Yalova Istanbul’dan daha az kalabalıktır.”
Cevap C

16. A seçeneği “Defne’nin Gülden’den daha az parası
vardr.”;
B seçeneği “Gülden’in Defne’den daha az parası
vardır.”;
C seçeneği “Defne’nin Gülden’den daha çok parası
vardır.”;
D seçeneği “Gülden’in Defne kadar çok parası yoktur” anlamına gelmektedir.
Doğru cevap A. “Defne’nin Gülden’den daha az parası vardır.”

12. Cümlenin sonu “than Gamze / Gamze’den” şeklinde
bittiği için boşluğa Comparative yapıda bir sıfat gerekmektedir. Seçeneklerde Comparative yapıdaki
tek yapı “more / daha çok” ifadesidir. Doğru cevap
B. “Derya’nın Gamze’den daha çok parası vardır.”

Cevap A

Cevap B

13. A seçeneği “Şapka çantadan daha ucuzdur.”; B seçeneği “Çanta şapka kadar ucuzdur.”; C seçeneği
“Şapka çantadan daha pahalıdır”; D seçeneği Çanta şapkadan daha ucuzdur.” anlamına gelmektedir.
Doğru cevap A. “Şapka çantadan daha ucuzdur.”

17. Cümlenin ilk kısmı “than a train / trenden” şeklinde
bittiği için bu boşluğa Comparative yapıdaki bir sıfat
(“slower / daha yavaş” ya da “faster / daha hızlı”) gelmelidir. Cümlenin son kısmı “of all / hepsinin” şeklinde bittiği için buradaki boşluğa ise Superlative yapıda
bir sıfat (“the slowest / en yavaş” ya da “the fastest /
en hızlı”) gelmelidir. Doğru cevap C. “Araba trenden
genellikle daha hızlıdır ancak uçak hepsinin en hızlısıdır.”

Cevap A

Cevap C

14. Cümlenin sonu “season of the year / yılın … mevsimi” şeklinde bittiği ve “Winter / kış mevsimi” başka
bir mevsimle kıyaslanmadığı için boşluğa Superlative yapıda bir sıfat (“the hottest / en sıcak” ya da “the
coldest / en soğuk”) gelmelidir. Kış mevsimi yılın
en sıcak mevsimi olamayacağı için doğru cevap D.
“Kış mevsimi yılın en soğuk mevsimidir.”
Cevap D
32
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18. A seçeneği “Ali hepsinin en küçüğüdür.”
B seçeneği “Fırat Ali’den daha küçüktür.”
C seçeneği “Volkan hepsinin en büyüğüdür.”
D seçeneği “Ali Volkan’dan daha büyüktür.” anlamına gelmektedir.
Doğru cevap D. “Ali Volkan’dan daha büyüktür.”
Cevap D

My Environment
D. TALKING ABOUT LOCATION OF
THINGS

Next to – yanında

(Eşyalar ve insanların yerleri hakkında konuşmak)

“Kutunun yanında bir kedi var.”

 There is a cat next to the box.

Bir şeyin yerini sorarken “Where is / are................?”
soru kalıbını kullanırız

Examples

In front of – önünde

—— Where is the bird? (Kuş nerede?)

 There is a cat in front of the box.

—— It is in front of the house. (Kuş evin önündedir.)

“Kutunun önünde bir kedi var.”

—— Where is the park?
—— It is between shopping center and post office.
—— Where is the shopping mall?

On the left – solunda

—— It is near the cinema.

 There is a cat on the left of the doctor.
“Doktorun solunda bir kedi var.”

—— Eğer sorduğumuz kişi bir binanın veya alanın içinde
ise “at” edatı kullanarak cevap veririz.

Examples

On the right – sağında

——

Where is Enes? (Enes nerede?)

 Ahmet is sitting on the right of Metin.

——

He is at the cinema. (O sinemada.)

“Ahmet Metin’in sağında oturuyor.”

Ahmet Metin

D.1 - Prepositions of Place
Nesnelerin bulundukları yerleri belirtmek için aşağıdaki yer edatlarını kullanabiliriz.

In – içinde
 There are vegetables in the basket.
“Sepetin içinde sebzeler var.”

Near – yakınında
 The dog is near the door.
“Köpek kapının yakınında.”

On – üstünde
 There is a bird on the tree.
“Ağacın üstünde bir kuş var.”

Between – iki şeyin arasında
Under – altında
 There is a cat under the table
“Masanını altında bir kedi var.”

 The cat is between the car and the tree.
“Kedi, araba ile ağacın arasında.”

Behind – arkasında
 The bird is behind the tree.
“Kuş ağacın arkasındadır”
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My Environment
Activity - 2

4.

The cat is …………… the table.

Boşluklara “on”, “behind”, “nex to”, “under”,
“in” ve “between” yazınız.
1.

The cat is …………… the table.

2.

The cat is …………… the table.

5.

The cat is …………… tables.

3.

The cat is …………… the table.

6.

The cat is ........................... box.

34

www.isabet.com.tr

