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TEMA
01Working Abroad

A. Vocabulary List

Birisiyle yeni tanışırken kullanabileceğimiz ifadeler aşağı-
daki tabloda verilmiştir.

Hello!
Hi!
Hey!

Merhaba

How are you?
What's up?
How is it going?

Nasılsın(ız)?
Naber?
Nasıl gidiyor?

Good
Fine
Not bad
Great
Ok

İyi
İyi / Güzel
Fena değil
Harika
Tamam

Long time no see Uzun zamandır görüşe-
miyoruz.

Nice to see you again
Great to see you
Nice to meet you.

Seni yeniden gördüğü-
me sevindim.
Seni görmek güzel / ha-
rika
Tanıştığımıza memnun 
oldum.

Where are you from? Nerelisin(iz)?

I am from ......... Ben .......... şuralıyım.

How old are you? Kaç yaşındasın(ız)?

I am .......... years old. Ben  .......... yaşındayım.

Good bye!
Bye
Catch you later!
See you soon / later / then

Hoşça kal
Bay bay
Sonra / daha sonra / 
yakınlarda görüşürüz

teacher öğretmen

butcher kasap

dentist dişçi

doctor doktor

carpenter marangoz

clerk / accountant muhasebeci

pilot pilot

tailor terzi

engineer mühendis

architect mimar

sales representative satış temsilcisi

nurse hemşire

author yazar

designer tasarımcı

poet şair

actor / actrees aktör / aktris

lawyer avukat

cook / chef aşcı

chemist kimyager

dancer dansçı

housewife ev hanımı

human resources specialist insan kaynakları uzmanı

officer memur

mechanic tamirci
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KELİME ANLAMI 

friend arkadaş 

close friend yakın arkadaş 

brother erkek kardeş 

sister kız kardeş 

father baba 

mother anne 

grandmother büyükanne 

grandfather büyükbaba 

family aile 

big büyük 

small küçük 

primary school İlkokul 

high school lise 

college /university üniversite 

twins ikiz 

sunglasses güneş gözlüğü 

key anahtar 

calculator hesap makinesi 

briefcase evrak çantası 

mobile phone cep telefonu 

sports bag spor çantası 

housewife ev hanımı 

KELİME ANLAMI 

student öğrenci 

boy erkek çocuk 

basketball player basketbol oyuncusu 

day gün 

firm firma 

proposal teklif 

accept kabul etmek 

job iş

occupation meslek

only child tek çocuk

blonde hair sarı saç

busy yoğun

long uzun

working hours çalışma saatleri

retired emekli

twin ikiz

light blue açık mavi

next to yanında

kid çocuk

husband erkek eş

job proposal iş teklifi

excited heyecanlı
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B. Introducing Yourself and Your 
Family – Kendini ve aileni tanıtma

My name is Ali. → Benim ismim Ali’dir. 

What is your name? → Senin ismin nedir?

Where are you from? → Sen nerelisin?

I am from Turkey. → Ben Türkiye’liyim. 

What is your job? → Mesleğin nedir?

I am a student. → Ben bir öğrenciyim.

How old are you? → Kaç yaşındasın?

I am 16 years old. → Ben 16 yaşındayım. 

How are you? → Nasılsın?

I am fine, thanks. And you? → İyiyim, teşekkürler. 
Sen nasılsın?

My father’s name is Ahmet. → Benim babamın 
ismi Ahmet’tir.

My mother’s name is Ayşe. → Benim annemin 
ismi Ayşe’dir. 

Nice to meet you. → Tanıştığımıza memnun ol-
dum. 

See you later. → Sonra görüşmek üzere.

C. Verb To Be – İngilizce’de İsim 
Cümleleri 

İsim Cümleleri (To Be Yardımcı Fiili)

“To be” yardımcı fiillerinin Türkçe’de karşılığı yoktur. İngi-
lizce de, cümle içerisinde fiil yoksa “to be” yardımcı fiilleri 
kullanılır. Bu yardımcı fiiller geniş zamanda “am / is / are” 
dır.

Examples: 

Benim adım Maria – My name is Maria. 
Ben Türkiye’denim. – I am from Turkey.

“To be” yardımcı fiilleri özneye göre farklılaşır. Aşağıda-
ki tabloda “to be” yardımcı fiillerinin olumlu cümlelerdeki 
halleri örnekler ile açıklanacaktır.

Ben (tekil) I am a teacher.

Sen (tekil) You are beautiful.

O (tekil) He

is

my friend.

O (tekil) She a doctor.

O (tekil) It a dog.

Biz (çoğul) We

are

from Turkey.

Siz (çoğul) You my friends.

Onlar (çoğul) They students.

Activity 1 

Aşağıdaki boş bırakılan yerlere “am - is - are” yardımcı 
fiillerinden uygun olanları örnekteki gibi yazınız.

0. She ….....is…...... from 
Holland. 5. We …....…. in theatre.

1. He …….............…. ill. 6. I ……...... a journalist.

2. My uncle ….... a dentist. 7. It …............ a dessert.

3. My teeth .…....….. white. 8. You ..….........…. rude.

4. They ……….. intelligent. 9. Their mother ..….....… 
old.

Olumsuz cümle kurmak istediğimizde “to be” yardımcı 
fillerinden sonra “not” (değil) getirilir. Aşağıdaki tabloda 
“to be” yardımcı fiillerinin olumsuz cümlelerdeki halleri ör-
nekler ile açıklanmıştır.

Ben (tekil) I am not a teacher.

Sen (tekil) You are not beautiful.

O (tekil) He

is not

my friend.

O (tekil) She a doctor.

O (tekil) It a dog.

Biz (çoğul) We

are not

from Turkey.

Siz (çoğul) You my friends.

Onlar (çoğul) They students.
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Activity 2

Aşağıdaki boş bırakılan yerlere “am - is - are” yardımcı fi-
illerinden uygun olanları anlamı olumsuz yapacak şekilde 
örnekteki gibi yazınız.

0. My pencil .......is not...... 
broken. 5. I ……..….. a student.

1. Our car …….… yellow. 6. She …………....... my 
daughter.

2. Examples ……..… good 
for my learning. 7. Mosque ……….......… 

next to the library.

3. My dictionaries ……..…. 
heavy. 8. The computer 

……......….. usable.

4. Their child ……....…. a 
female. 9. The phone ………… 

closed.

Yardımcı fiilleri kullanarak soru cümlesi oluşturmak çok 
kolay. Tek yapılması gereken normal bir cümledeki “am / 
is / are” ları cümlenin başına getirmek. Yukarıdaki olumlu 
cümlelerden örnekler verelim.

He is sick.                     →      Is he sick? 
(O hasta)                                           (O hasta mı?)

My uncle is a dentist.   →      Is my uncle dentist?
(Amcam diş doktoru)             (Amcam diş doktoru mu?) 

They are intelligent.     →       Are they intelligent? 
(Onlar zekiler)             (Zekiler mı?)

You are rude.               →       Are you rude? 
(Kabasın)             (Kaba mısın?)

Soru cümlelerini oluştururken aşağıdaki tablodaki sıra 
göz önüne alınır.

Am ı a teacher? Öğretmen miyim? 

Are you beautiful? Sen güzel misin?

Is

he my friend? O benim arkadaşım 
mı?

she a doctor? O doktor mu?

ıt a dog? O bir köpek mi?

Are

you from Turkey? Türkiye’den misin?

we friends? Arkadaş mıyız?

they students? Öğrenciler mi?

D. Possessive Adjectives (my, Your, 
Our, Their, His, Her, Its)
Subject Pronouns: Cümlenin en başında özne konu-
munda kullanılan zamirlerdir. 

I = Ben
You = Sen
He = O (erkek)
She = O (kız)
It = O
We = Biz
You = Siz
They = Onlar

Possessive Adjectives: Yanlarında mutlaka isim olan, 
aitlik bildiren ifadelerdir. 

my... = benim
your... = senin

his... = onun... (erkek)
her... = onun... (kız)
its... = onun...

our... = bizim...
your... = sizin...
their... = onların...

Object Pronouns: Cümle içerisinde nesne konumunda 
olan zamirlerdir. 

me = bana, beni
you = sana, seni
him = ona, onu (erkek)
her = ona, onu (kız)
it = ona, onu
us = bize, bizi
you = size, sizi
them = onlara, onları

Örnek
……. plays football after school everyday. 

A) We  B) They
C) She D) I

Çözüm

Cümledeki “plays” fiilinin yalın olmaması, sonunda “–s” 
takısı ile kullanılması, öznenin “he”, “she” veya “it” za-
mirlerinden biri olduğunun göstergesidir. “I”, “You”, “We”, 
“They” gibi öznelerle geniş zaman kalıbındaki cümlelerde 
fiilere “–s” takısı gelmez. 
“O hergün okuldan sonra futbol oynar.”

Cevap C


