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1.1 Ana Ders

01 Merhaba.
Merhaba.

02 bir kız çocuk
bir erkek çocuk
bir erkek çocuk
bir kız çocuk

03 meyve suyu
meyve suyu
meyve suyu
çay
çay
su

04 meyve suyu
çay
su

05 Kız çocuk yemek yiyor.
Kız çocuk meyve suyu içiyor.
Erkek çocuk yemek yiyor.
Erkek çocuk su içiyor.

06 bir kız çocuk
bir erkek çocuk

07 Kız çocuk meyve suyu içiyor.
Erkek çocuk su içiyor.
Kız çocuk yemek yiyor.
Erkek çocuk yemek yiyor.

08 Kadın çay içiyor.
Kadın meyve suyu içiyor.
Kadın su içiyor.

09 bir kadın
bir adam
bir kadın
bir adam

10 bir kadın
bir adam

11 Kadın su içiyor.
Adam yemek yiyor.
Kadın yemek yiyor.
Adam su içiyor.

12 Adam yemek yiyor.
Kadın yemek yiyor.
Kız çocuk yemek yiyor.
Erkek çocuk yemek yiyor.

13 Adam yemek yiyor.
Kız çocuk su içiyor.
Adam meyve suyu içiyor.
Kız çocuk yemek yiyor.

14 Kız çocuk koşuyor.
Erkek çocuk koşuyor.
Adam koşuyor.
Kadın koşuyor.

15 bir kitap
bir kitap
bir gazete
bir gazete

16 kitap
gazete

17 Kız çocuk kitap okuyor.
Erkek çocuk kitap okuyor.
Adam kitap okuyor.
Kadın kitap okuyor.

18 Kadın koşuyor.
Kadın gazete okuyor.
Kadın çay içiyor.
Kadın yemek yiyor.

19 Erkek çocuk koşuyor.
Erkek çocuk yemek yiyor.
Erkek çocuk su içiyor.
Erkek çocuk kitap okuyor.

20 Erkek çocuk kitap okuyor.
Erkek çocuk gazete okuyor.
Kadın kitap okuyor.
Kadın gazete okuyor.

21 Kız çocuk su içiyor.
Kız çocuklar çay içiyor.
Erkek çocuk yemek yiyor.
Erkek çocuklar yemek yiyor.
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1.1 Devam

22 Adam çay içiyor.
Adamlar su içiyor.
Kız çocuk koşuyor.
Kız çocuklar koşuyor.

23 Kadın yemek yiyor.
Kadınlar yemek yiyor.
Erkek çocuk kitap okuyor.
Erkek çocuklar kitap okuyor.

24 Adamlar gazete okuyor.
Kadınlar kitap okuyor.
Adamlar koşuyor.
Kadınlar koşuyor.

25 Kız çocuk kitap okuyor.
Kadınlar kitap okuyor.
Kadın kitap okuyor.
Kız çocuklar kitap okuyor.

26 erkek çocuklar
kız çocuklar
adamlar
kadınlar

27 Erkek çocuklar yemek yiyor.
Kız çocuklar koşuyor.
Kadınlar meyve suyu içiyor.
Adamlar gazete okuyor.

28 O koşuyor.
O yemek yiyor.
O meyve suyu içiyor.
O kitap okuyor.

29 O koşuyor.
O çay içiyor.
Onlar yemek yiyor.
Onlar gazete okuyor.

30 O koşuyor.
O koşuyor.
Onlar koşuyor.

31 O yemek pişiriyor.
O yemek pişiriyor.
Onlar yemek pişiriyor.

32 Erkek çocuklar yüzüyor.
Kız çocuk yüzüyor.
Adam yüzüyor.
Kadınlar yüzüyor.

33 Adam yemek pişiriyor.
Adamlar yemek pişiriyor.
Adam yemek yiyor.
Adamlar yemek yiyor.

34 Kadın koşuyor.
Kadın yüzüyor.
Kadınlar koşuyor.
Kadınlar yüzüyor.

35 O yüzüyor.
O koşuyor.
O yemek pişiriyor.
O yemek yiyor.

36 Kadın yazı yazıyor.
Erkek çocuk yazı yazıyor.
Onlar yazı yazıyor.

37 Onlar yemek yiyor.
Onlar yemek pişiriyor.
Onlar yüzüyor.
Onlar yazı yazıyor.

38 Kız çocuklar kitap okuyor.
Kız çocuk kitap okuyor.
Kız çocuklar yazı yazıyor.
Kız çocuk yazı yazıyor.

39 O kitap okuyor.
O meyve suyu içiyor.
O yazı yazıyor.
O yemek yiyor.

40 O çay içiyor.
O yemek yiyor.
O çay içiyor.
O yemek yiyor.

41 Güle güle.
Hoşçakal.
Hoşçakalın.
Güle güle.
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1.2 Ana Ders

01 Merhaba.
Merhaba.

02 bir sandviç
bir sandviç
bir sandviç
bir yumurta
bir yumurta
bir elma

03 ekmek
ekmek
ekmek
kahve
kahve
süt

04 bir sandviç
bir yumurta
bir elma
bir ekmek
kahve
süt

05 bir kız çocuk ve bir kadın
bir erkek çocuk ve bir adam
bir sandviç ve süt

06 bir adam ve bir kadın
pilav ve bir elma
ekmek ve su

07 Erkek çocuk süt içiyor.
Kadın kahve içiyor.
Erkek çocuk ve adam su içiyor.
Kız çocuk ekmek yiyor.
Adam yumurta yiyor.
Adam ve kadın pilav yiyor.

08 O elma yiyor.
O pilav yiyor.
Onlar yumurta yiyor.
Onlar sandviç yiyor.

09 Onlar yumurta yiyor.
Onlar sandviç yiyor.
O pilav yiyor.
O su içiyor.

10 bir köpek
bir köpek
bir köpek
bir kedi
bir kedi
bir at

11 bir araba
bir araba
bir araba
bir gazete
bir gazete
bir bisiklet

12 bir köpek
bir kedi
bir at
bir araba
bir gazete
bir bisiklet

13 Adam araba kullanıyor.
Kadın araba kullanıyor.
Erkek çocuk yürüyor.
Kız çocuk yürüyor.

14 Adam koşuyor.
Kadın yürüyor.
Kız çocuk koşuyor.
Erkek çocuk yürüyor.

15 Onlar elma yiyor.
O araba kullanıyor.
Onlar gazete okuyor.
O kitap okuyor.

16 Onun kedisi var.
Onun köpeği var.
Onların atı var.

17 Onun arabası var.
Onun sandviçleri var.
Onların gazetesi var.

18 bir kitap
bir kalem
bir balık

19 Onun kitapları var.
Onun balığı var.
Onların kalemleri var.
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20 O uyuyor.
O uyuyor.
Onlar uyuyor.

21 Balık yüzüyor.
Kedi uyuyor.
Köpek yemek yiyor.
At koşuyor.

22 Onlar yüzüyor.
Onlar gazete okuyor.
Onlar yürüyor.
Onlar uyuyor.

23 Çocuklar su içiyor.
Yetişkinler yemek yiyor.
Çocuklar yüzüyor.
Yetişkinler koşuyor.

24 Kız çocuk koşuyor.
Kız çocuklar koşuyor.
Yetişkin kitap okuyor.
Yetişkinler gazete okuyor.

25 Adam araba kullanıyor.
Erkek çocuk araba kullanmıyor.
Kadın araba kullanıyor.
Kız çocuk araba kullanmıyor.

26 Yetişkinler yemek pişiriyor.
Yetişkinler yemek pişirmiyor.
Çocuklar yazı yazıyor.
Çocuklar yazı yazmıyor.
Kadın araba kullanıyor.
Kadın araba kullanmıyor.

27 Onlar yüzüyor.
Onlar yüzmüyor.
O uyuyor.
O uyumuyor.

28 Onlar yemek pişirmiyor, yemek yiyor.
Onlar yemek pişiriyor, yemek yemiyor.
O yürümüyor, koşuyor.
O yürüyor, koşmuyor.

29 Kadınların pilavı var.
Kadınların pilavı yok.
Erkek çocuğun kalemi var.
Erkek çocuğun kalemi yok.

30 Erkek çocuğun sütü var.
Erkek çocuğun sütü yok.
Kız çocukların bisikletleri var.
Kız çocukların bisikletleri yok.

31 Köpek koşuyor.
Köpek koşmuyor.
Erkek çocukların suyu var.
Erkek çocukların suyu yok.

32 Bu ne?
Bu bir elma.
Bu ne?
Bu bir gazete.

33 Bu ne?
Bu bir kedi.
Bu ne?
Bu bir bisiklet.

34 Bu ne?
Bu bir yumurta.
Bu ne?
Bu bir kalem.
Bu ne?
Bu bir balık.
Bu ne?
Bu pilav.

35 O uyuyor mu?
Evet. O uyuyor.
O uyuyor mu?
Hayır. O uyumuyor.

36 Köpek yüzüyor mu?
Evet.
At yüzüyor mu?
Hayır.

37 O gazete okuyor mu?
Hayır.
O kitap okuyor mu?
Evet.

38 O elma yiyor mu?
Hayır.
O elma yiyor mu?
Evet.

39 Hoşçakalın.
Güle güle.
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1.3 Ana Ders

01 Merhaba.
Merhaba.

02 beyaz
beyaz
beyaz
siyah
siyah
kırmızı

03 mavi
mavi
mavi
yeşil
yeşil
sarı

04 mavi
beyaz
yeşil
siyah
kırmızı
sarı

05 Yumurtalar kırmızı.
Bisikletler kırmızı.
Elmalar yeşil.
Kalemler yeşil.
Arabalar beyaz.
Bisikletler beyaz.

06 Süt beyaz.
Pilav beyaz.
Araba beyaz.
Araba yeşil.
Elma yeşil.
Bisiklet yeşil.

07 Yumurta mavi.
Yumurtalar mavi.
Bisiklet sarı.
Bisikletler sarı.
Araba siyah.
Arabalar siyah.
Top kırmızı.
Toplar kırmızı.

08 Araba kırmızı.
Arabalar kırmızı.
Kedi siyah.
Kediler siyah.

09 Balık kırmızı.
Balıklar kırmızı.
Bisiklet sarı.
Bisikletler sarı.

10 Bu kırmızı.
Bu mavi.
Bu siyah.
Bu beyaz.
Bu yeşil.
Bu sarı.

11 Bu kırmızı.
Bunlar beyaz.
Bu sarı.
Bunlar yeşil.

12 Bu siyah ve beyaz.
Bunlar kırmızı.
Bunlar beyaz.
Bu mavi ve yeşil.

13 Köpek siyah.
Köpek beyaz.
Kedi siyah.
Kedi beyaz.

14 ay
ay
ay
güneş
güneş
gökyüzü

15 bir ağaç
bir ağaç
bir ağaç
bir çiçek
bir çiçek
çimenler

16 ay
güneş
gökyüzü
bir ağaç
bir çiçek
çimenler
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1.3 Devam

17 Çimenler yeşil.
Gökyüzü mavi.
Ay beyaz.
Güneş sarı.
Çiçek kırmızı.

18 Güneş sarı.
Elma sarı.
Gökyüzü mavi.
Yumurta mavi.

19 Ay beyaz.
Araba beyaz.
Çimenler yeşil.
Top yeşil.

20 Çiçek küçük.
Yumurta küçük.
Çiçekler küçük.
Yumurtalar küçük.

21 Çiçekler büyük.
Kitaplar büyük.
Balık büyük.
Yumurta büyük.

22 Köpek büyük.
Köpek küçük.
Çiçekler büyük.
Çiçekler küçük.

23 O doktor.
O öğretmen.
Onlar polis memuru.

24 O öğrenci.
O öğrenci.
Onlar öğrenci.

25 O polis memuru.
O öğretmen.
O doktor.
Onlar öğrenci.

26 Ben bir erkek çocuğum.
Ben bir kız çocuğum.
Ben bir adamım.
Ben bir kadınım.

27 Elma kırmızı.
Çiçek kırmızı değil.
Yumurta sarı.
Köpek sarı değil.

28 Ben bir öğretmenim.
Ben bir öğretmen değilim.
Ben bir doktorum.
Ben bir doktor değilim.
Ben bir öğrenciyim.
Ben bir öğrenci değilim.

29 Benim yeşil bir kitabım var.
Benim sarı bir kitabım var.
Benim kırmızı bir kitabım var.

30 Sizin yeşil bir kitabınız var.
Sizin sarı bir kitabınız var.
Sizin kırmızı bir kitabınız var.

31 Ben bir öğrenciyim.
Siz öğretmensiniz.
Siz polis memurusunuz.
Siz doktorsunuz.

32 Siz doktor musunuz?
Evet. Ben doktorum.
Siz doktor musunuz?
Hayır. Ben doktor değilim.

33 Siz ne içiyorsunuz?
Ben su içiyorum.
Siz ne yiyorsunuz?
Ben pilav yiyorum.

34 Sizin neyiniz var?
Benim bir sandviçim var.
Sizin neyiniz var?
Benim bir kalemim var.

35 Ben bir öğretmenim.
Biz öğretmeniz.
Ben bir kız çocuğum.
Biz kız çocuğuz.

36 Biz kız çocuğuz.
Biz erkek çocuğuz.
Biz polis memuruyuz.
Biz doktoruz.
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37 Benim kırmızı bisikletim var.
Bizim yeşil bisikletlerimiz var.
Benim kırmızı elmalarım var.
Bizim yeşil elmalarımız var.

38 Benim kırmızı çiçeklerim var.
Sizin kırmızı çiçekleriniz var.
Onun kırmızı çiçekleri var.
Onun kırmızı çiçekleri var.
Bizim kırmızı çiçeklerimiz var.
Onların kırmızı çiçekleri var.

39 Adam ne yapıyor?
Adam yemek pişiriyor.
Kadın ne yapıyor?
Kadın kitap okuyor.
Erkek çocuk ne yapıyor?
Erkek çocuk koşuyor.

40 Doktor ne yapıyor?
Doktor yazı yazıyor.
Polis memuru ne yapıyor?
Polis memuru araba kullanıyor.
Kız çocuk ne yapıyor?
Kız çocuk yürüyor.

41 Siz ne yapıyorsunuz?
Ben yazı yazıyorum.
Siz ne yapıyorsunuz?
Ben araba kullanıyorum.

42 Güle güle.
Hoşçakalın.

1.4 Ana Ders

01 Merhaba.
Merhaba.

02 bir
iki
üç
dört
beş
altı

03 bir, iki, üç
altı, bir, üç, beş, iki
iki, dört, altı
bir, iki, üç, dört, beş

04 bir araba
bir yumurta
iki köpek
iki kalem
üç bisiklet
üç kedi

05 dört erkek çocuk
dört adam
altı kız çocuk
beş kitap
beş gazete
altı elma

06 Bir tane balık var.
Bir tane kitap var.
Bir kadın var.
Bir tane yumurta var.
Bir çocuk var.
Bir tane cep telefonu var.

07 Beş tane balık var.
Üç tane kitap var.
Dört kadın var.
Altı tane yumurta var.
İki çocuk var.
Bir tane cep telefonu var.

08 İki tane cep telefonu var.
Üç tane top var.
Bir tane yatak var.
Dört tane anahtar var.
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09 Bir tane fincan var.
Dört tane sandalye var.
İki tane masa var.
Üç tane telefon var.

10 Bir tane top var.
Üç tane sandalye var.
İki tane masa var.
Bir tane masa var.

11 Kaç tane balık var?
Üç tane balık var.
Kaç tane anahtar var?
Dört tane anahtar var.
Kaç tane polis memuru var?
İki polis memuru var.
Kaç tane elma var?
Bir tane elma var.

12 Kaç tane sandalye var?
Altı tane sandalye var.
Kaç tane telefon var?
Beş tane telefon var.
Kaç tane yatak var?
İki tane yatak var.

13 Üç tane yumurta var.
Beş tane yumurta var.
Dört tane fincan var.
Altı tane fincan var.

14 bir kase
bir kase
bir kase
bir tabak
bir tabak
bir fincan

15 Üç tane tabak beyaz.
İki tane elma yeşil.
Bir tane çiçek kırmızı.
Dört tane kase mavi.

16 Kaç tane masa beyaz?
İki tane masa beyaz.
Kaç tane top kırmızı?
Bir tane top kırmızı.
Kaç tane kase sarı?
İki tane kase sarı.
Kaç tane telefon siyah?
Bir tane telefon siyah.

17 ayakkabılar
ayakkabılar
ayakkabılar
bir gömlek
bir gömlek
bir pantolon

18 bir palto
bir palto
bir palto
bir elbise
bir elbise
bir etek

19 ayakkabılar
bir gömlek
bir pantolon
bir palto
bir elbise
bir etek

20 mavi bir gömlek
kırmızı bir gömlek
yeşil bir tişört
sarı bir tişört

21 Sizin kaç tane fincanınız var?
Bizim dört tane fincanımız var.
Sizin kaç tane sandviçiniz var?
Bizim beş tane sandviçimiz var.

22 Sizin kaç tane kaseniz var?
Bizim üç tane kasemiz var.
Sizin kaç tane tabağınız var?
Bizim iki tane tabağımız var.

23 Benim sarı çiçeklerim var.
Sizin kırmızı çiçekleriniz var.
Bizim beyaz çiçeklerimiz var.
Sizin mavi çiçekleriniz var.

24 Kız çocuk tişört giyiyor.
Erkek çocuk tişört giymiyor.
Kadın ayakkabı giyiyor.
Adam ayakkabı giymiyor.

25 Üç tane şapka var.
Kız çocuk şapka takıyor.
Adamın şapkası var.
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26 Erkek çocuk pantolon giyiyor.
Kız çocuk pantolon giymiyor. O etek giyiyor.
Adamlar şapka takıyor.
Adam şapka takıyor.

27 Ben ayakkabı giyiyorum.
Ben elbise giyiyorum.
Biz şapka takıyoruz.
Biz palto giyiyoruz.

28 Kadın elbise giyiyor.
Kadın etek giyiyor.
Kadın pantolon giyiyor.

29 O bir tane şapka satın alıyor.
O iki tane şapka satın alıyor.
O üç tane tişört satın alıyor.
O dört tane tişört satın alıyor.

30 Adam palto giyiyor.
Adam palto satın alıyor.
Adam şapka takıyor.
Adam şapka satın alıyor.

31 Ben etek satın alıyorum.
Ben etek giyiyorum.
Ben pantolon satın alıyorum.
Ben pantolon giyiyorum.

32 Kim yemek yiyor?
Polis memuru yemek yiyor.
Kim kitap okuyor?
Öğrenciler kitap okuyor.
Kim meyve suyu içiyor?
Kadınlar meyve suyu içiyor.
Kim yazı yazıyor?
Kız çocuk yazı yazıyor.

33 Kimin şapkası var?
Kadının şapkası var.
Kimin topu var?
Erkek çocuğun topu var.
Kimin kitapları var?
Kız çocukların kitapları var.
Kimin gazetesi var?
Doktorun gazetesi var.

34 Kim ayakkabı giyiyor?
Ben ayakkabı giyiyorum.
Kim şapka takıyor?
Biz şapka takıyoruz.

35 Kim yürüyor?
Biz yürüyoruz.
Kim koşuyor?
Biz koşuyoruz.

36 Kaç tane ağaç var?
Üç tane ağaç var.
Kaç tane ağaç var?
Dört tane ağaç var.
Kaç tane kase var?
Bir tane kase var.
Kaç tane çocuk var?
Altı tane çocuk var.

37 Bu ne?
Bu bir ekmek.
Bu ne?
Bu bir yatak.
Bu ne?
Bu su.
Bu ne?
Bu bir tabak.

38 Bu ne?
Bu bir ağaç.
Çimenler yeşil mi?
Evet. Çimenler yeşil.

39 Bu ne?
Bu bir bisiklet.
Kaç tane bisiklet var?
Üç tane bisiklet var.
Kimin bisikleti var?
Onun bisikleti var.
Onun bisikleti var mı?
Evet, onun bisikleti var.

40 Bu ne?
Bu bir sandviç.
Kaç tane sandviç var?
İki tane sandviç var.
Siz sandviç mi yiyorsunuz?
Evet, biz sandviç yiyoruz.
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41 Kaç tane anahtar var?
Dört tane anahtar var.
Siz ne yapıyorsunuz?
Biz yazı yazıyoruz.
Sizin balığınız var mı?
Evet, bizim balığımız var.
At siyah mı?
Hayır. At siyah değil.

42 Merhaba.
Merhaba.
Güle güle.
Hoşçakalın.

1.5 Aşama Noktası

01 Merhaba.
Merhaba.

02 Sizin köpeğiniz var mı?
Evet. Benim köpeğim var.

03 Siz ne yapıyorsunuz?
Ben kitap okuyorum.

04 Bu ne?
Bu kahve.

05 Sizin fincanınız var mı?
Evet. Benim fincanım var.

06 Sizin neyiniz var?
Benim bir ekmeğim var.

07 Sizin neyiniz var?
Bizim elmalarımız var.

08 Köpek ne yapıyor?
Köpek yemek yiyor.
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2.1 Ana Ders

01 bir adam ve bir köpek
bir kadın ve köpeği
bir kız çocuk ve bir at
bir polis memuru ve atı

02 bir kadın ve arabası
bir kadın ve kedisi
bir adam ve arabası
bir adam ve kedisi

03 Onlar sandviçlerini yiyor.
Onlar sandviçlerini yiyor.
Onlar gazetelerini okuyor.
Onlar gazetelerini okuyor.
Onlar kitaplarını okuyor.
Onlar elmalarını yiyor.

04 Onlar kitaplarını okuyor.
O kitabını okuyor.
O kitabını okuyor.
Onlar elmalarını yiyor.
O elmasını yiyor.
O elmasını yiyor.

05 bir aile
bir aile
bir aile

06 bir aile
bir kadın ve kızı
bir adam ve oğlu

07 bir aile
bir erkek çocuk ve babası
bir kız çocuk ve annesi

08 anne
kız
baba
oğul

09 bir bebek
bir kadın ve kocası
bir kız çocuk ve anne babası
iki kız çocuk ve anne babası

10 bir adam ve karısı
bir kadın ve çocukları
bir baba ve kızı
anne baba ve oğulları

11 bir anne ve bebeği
bir baba ve çocukları
bir koca ve karısı
anne baba ve kızları

12 Baba ve oğulları oyun oynuyor.
Anne ve kızları oyun oynuyor.
Erkek çocuk ve köpeği oyun oynuyor.
Kadın ve kedisi oyun oynuyor.

13 Erkek çocuk oyun oynamıyor. Babası oyun 
oynuyor.

Baba kitap okumuyor. Kızı kitap okuyor.
Çocuklar yemek yapmıyor. Babaları yemek 
yapıyor.

14 Kim oyun oynuyor?
Erkek çocuk oyun oynuyor.
Kim uyuyor?
Kadın uyuyor.
Kim yemek yiyor?
Adam yemek yiyor.
Kim meyve suyu içiyor?
Kadın meyve suyu içiyor.

15 Bu annem.
Bu babam.
Bu oğlum.
Bu kızım.
Bu bisikletim.
Bu yatağım.

16 Bu ailem.
Bu babam.
Bu annem.
Bu kız kardeşim.
Bu erkek kardeşim.

17 Bu kız kardeşim.
Bu arkadaşım.
Bu erkek kardeşim.
Bu arkadaşım.

18 Kız çocuklar kardeş.
Erkek çocuklar kardeş.
Erkek çocuklar kardeş değil, arkadaş.
Kız çocuklar kardeş değil, arkadaş.
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2.1 Devam

19 Bu arkadaşım.
Bunlar arkadaşlarım.
Bu erkek kardeşim.
Bunlar erkek kardeşlerim.

20 Bu kız kardeşim.
Bunlar kız kardeşlerim.
Bu annem.
Bunlar anne babam.

21 Bu bebeğim.
Bunlar çocuklarım.
Bu annem.
Bunlar oğullarım.
Bu kız kardeşim.
Bunlar anne babam.

22 Bu oğlumuz.
Bu oğlum.
Bu annemiz.
Bu annem.
Bunlar çocuklarımız.
Bunlar anne babamız.

23 Bisikleti büyük.
Bisikleti küçük.
Bisikletleri yeşil.
Bisikletim mavi.
Bisikletimiz siyah.

24 Sen arkadaşımsın.
Siz doktorumsunuz.
Sen karımsın.
Siz öğretmenimsiniz.

25 Sen erkek kardeşimsin.
Sen kız kardeşimsin.
Sen arkadaşımsın.

26 Siz öğretmenlerimsiniz.
Siz arkadaşlarımsınız.
Siz anne babamsınız.
Siz erkek kardeşlerimsiniz.

27 Siz erkek kardeşlerimsiniz.
Siz kız kardeşlerimsiniz.
Sen erkek kardeşimsin.
Sen kız kardeşimsin.

28 Sen ne yapıyorsun?
Ben yemek pişiriyorum.
Siz ne yapıyorsunuz?
Biz yemek yiyoruz.
Sen ne yapıyorsun?
Ben yemek pişiriyorum.
Siz ne yapıyorsunuz?
Biz yemek yiyoruz.

29 İki oğlumuz var.
Dört kızımız var.
Bir oğlumuz ve üç kızımız var.

30 altı
yedi
sekiz
dokuz
on
on bir
on iki
sıfır

31 üç, iki, bir, sıfır
altı, yedi, sekiz, dokuz, on
altı, sekiz, on, on iki
on bir, sıfır, dokuz, beş

32 yedi tane kalem
yedi bebek
sekiz tane yumurta
sekiz tane sandalye
dokuz tane şapka
dokuz tane elma

33 on tane tabak
on tane fincan
on bir tane kase
on bir tane çiçek
on iki tane top
on iki tane anahtar

34 Benim bisikletim var.
Bisikletim var.
Onlar doktor.
Doktorlar.
Öğretmenin kitabı var.
Kitabı var.
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35 O oyun oynuyor.
Oyun oynuyor.
Onun bisikleti var.
Bisikleti var.
O araba kullanıyor.
Araba kullanıyor.
Onlar yemek yiyor.
Yemek yiyorlar.

36 O bir yaşında.
O iki yaşında.
O üç yaşında.
O dört yaşında.
O beş yaşında.
O altı yaşında.
O yedi yaşında.
O sekiz yaşında.

37 O kaç yaşında?
O altı yaşında.
O kaç yaşında?
O yedi yaşında.

38 Sen kaç yaşındasın?
Ben beş yaşındayım.
Sen kaç yaşındasın?
Ben dört yaşındayım.
Sen kaç yaşındasın?
Ben on yaşındayım.

39 O kaç yaşında?
O on iki yaşında.
Sen kaç yaşındasın?
Ben beş yaşındayım.
O kaç yaşında?
O dokuz yaşında.
Sen kaç yaşındasın?
Ben dokuz yaşındayım.

40 Sen uyuyor musun?
Hayır.
Ne yapıyorsun?
Kitap okuyorum.

41 Siz yemek mi yiyorsunuz?
Hayır.
Ne yapıyorsunuz?
Yazı yazıyorum.

2.2 Ana Ders

01 bir daire
bir daire
bir daire
bir ev
bir ev
bir kapı

02 bir televizyon
bir televizyon
bir televizyon
bir radyo
bir radyo
bilgisayarlar

03 bir masaüstü bilgisayar
bir masaüstü bilgisayar
bir masaüstü bilgisayar
bir dizüstü bilgisayar
bir dizüstü bilgisayar
bilgisayarlar

04 bir daire
bir kapı
bir ev
bir bilgisayar
bir televizyon
bir radyo

05 bir bilgisayar
bir masa
Bilgisayar masada.
bir elma
bir masa
Elma masada.

06 Kitap masada.
Çay fincanda.
Sandviç tabakta.
Adam arabada.

07 Radyo sandalyenin üstünde.
Kedi televizyonun üstünde.
Elma bilgisayarın üstünde.

08 Bilgisayar arabanın içinde.
Anahtarlar ayakkabının içinde.
Kedi şapkanın içinde.
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2.2 Devam

09 Adam arabanın içinde.
Adam arabanın üstünde.
Kedi evin içinde.
Kedi evin üstünde.

10 bir pencere
bir pencere
bir pencere
bir tuvalet
bir tuvalet
bir lavabo

11 bir oturma odası
bir oturma odası
bir oturma odası
bir mutfak
bir mutfak
bir banyo

12 bir oturma odası
bir banyo
bir mutfak
bir pencere
bir tuvalet
bir lavabo

13 Elmalar kasede.
Kase masada.
Masa mutfakta.
Mutfak evde.

14 Erkek çocuk evde.
Kız çocuk dairede.
Aile evde.
Kadın dairede.

15 Bu kapı büyük.
Bu kapı küçük.
Bu pencere büyük.
Bu pencere küçük.

16 bir yatak odası
bir yatak odası
bir yatak odası
bir yemek odası
bir yemek odası
bir banyo

17 Adam yemek odasında.
Kedi yatak odasında.
Aile yemek odasında.
Bilgisayar yatak odasında.

18 Mutfak yeşil.
Yatak odası yeşil.
Banyo yeşil.
Oturma odası yeşil.
Yemek odası yeşil.
Ev yeşil.

19 Kız çocuk ve ninesi yemek odasında.
Erkek çocuk ve dedesi banyoda.
Kız çocuk ve dedesi oyun oynuyor.
Erkek çocuk ve ninesi yemek pişiriyor.

20 Baba oğlunu kucaklıyor.
Anne kızını kucaklıyor.
Koca karısını öpüyor.
Kız kardeş erkek kardeşini öpüyor.

21 Kız kardeşimi kucaklıyorum.
Köpeği kucaklıyorum.
Kız kardeşini öpüyor.
Erkek çocuk babasını öpüyor.

22 Ninesini kucaklıyor.
Oğlunu öpüyor.
Kardeşimi kucaklıyorum.
Kocasını öpüyor.

23 Annemi seviyorum.
Erkek kardeşimi seviyorum.
Kız kardeşimi seviyorum.
Dedemi seviyorum.

24 Kadın kocasını seviyor.
Anne baba çocuklarını seviyor.
Erkek çocuk dedesini seviyor.
Kız çocuk köpeğini seviyor.

25 Kız çocukları kucaklıyor.
Kadın adamı öpüyor.
Çocuklar annelerini seviyor.
Bebeğimi seviyorum.
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26 Kedi sandalyenin altında.
Köpek gömleğin altında.
Erkek çocuklar yatağın altında.

27 Kedi masanın üstünde.
Kedi masanın altında.
Yatağın üstündeyim.
Yatağın altındayım.

28 Adam arabanın üstünde.
Adam arabanın içinde.
Adam arabanın altında.

29 Kız çocuk yatağın üstünde.
Kız çocuk yatağın altında.
Adam arabanın üstünde.
Adam arabanın altında.

30 Erkek çocuklar televizyon seyrediyor.
Çocuk radyo dinliyor.
Kedi balığı seyrediyor.
Anne baba kızlarını dinliyor.

31 Adam radyo dinliyor.
Kız çocuk radyo dinliyor.
Anne baba çocuklarını seyrediyor.
Çocuklar balığı seyrediyor.

32 Adam ayakta duruyor.
Erkek çocuk oturuyor.
Kadın ayakta duruyor.
Kız çocuk oturuyor.

33 Anne mutfakta oturuyor.
Kız oturma odasında oturuyor.
Erkek çocuk oturma odasında ayakta duruyor.
Baba mutfakta ayakta duruyor.

34 Adam ayakta duruyor.
Adam oturuyor.
Kadın ayakta duruyor.
Kadın oturuyor.

35 Bu sizin kitabınız mı?
Evet. Bu benim kitabım.
Bu sizin şapkanız mı?
Hayır. Bu benim şapkam değil.

36 Bu senin kız kardeşin mi?
Evet. Bu benim kız kardeşim.
Bu senin topun mu?
Evet. Bu benim topum.

37 Bunlar senin kitapların mı?
Evet, bunlar benim kitaplarım.
Bunlar senin kalemlerin mi?
Hayır, bunlar benim kalemlerim değil.
Bunlar kitapların mı?
Evet, bunlar kitaplarım.
Bunlar kalemlerin mi?
Hayır, bunlar kalemlerim değil.

38 Elmanı yiyor musun?
Evet, elmamı yiyorum.
Kitabını mı okuyorsun?
Evet, kitabımı okuyorum.

39 Anahtarlarım nerede?
Anahtarların arabada.
Paltom nerede?
Palton sandalyenin üstünde.

40 Kitaplarım nerede?
Kitapların sandalyenin üstünde.
Fincanım nerede?
Fincanın lavaboda.

41 Bu erkek kardeşin mi?
Evet. Bu erkek kardeşim.
Gazetem nerede?
Gazeteniz masada.

42 Ayakkabılar nerede?
Ayakkabılar yatağın altında.
Gazete nerede?
Gazete yatağın üstünde.

43 Fincanlar nerede?
Fincanlar lavaboda.
Tabaklar nerede?
Tabaklar lavaboda.
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2.3 Ana Ders

01 Dairede oturuyorum.
Evde oturuyorum.
Dairede oturuyoruz.
Evde oturuyoruz.

02 Evde oturuyorum.
Dairede oturuyor.
Evde oturuyorlar.
Dairede oturuyoruz.

03 Nerede oturuyorsun?
Daire sekizde oturuyorum.
Sen nerede oturuyorsun?
Ben daire ikide oturuyorum.

04 Roma
Roma
Roma
Paris
Paris
Moskova

05 Nerede yaşıyorsunuz?
Moskova’da yaşıyorum.
Nerede yaşıyorsunuz?
Paris’te yaşıyorum.

06 Nerede yaşıyorsunuz?
Roma’da yaşıyoruz.
Nerede yaşıyorsunuz?
Moskova’da yaşıyoruz.
Nerede yaşıyorsunuz?
Paris’te yaşıyoruz.

07 bir ülke
bir ülke
bir ülke
bir şehir
bir şehir
bir köprü

08 bir park
bir park
bir park
bir sokak
bir sokak
bir köprü

09 bir ülke
bir şehir
bir sokak
bir park
bir köprü

10 Kız çocuk köprüde oturuyor.
Adam sokakta duruyor.
Kız çocuklar köprüde duruyor.
Kadın parkta oturuyor.

11 Bu sokak Paris’te.
Bu şehir Fransa’da.
Bu köprü New York’ta.
Bu şehir Amerika’da.

12 Fransızlar.
Adam Fransız.
Kadın Fransız.
Amerikalılar.
Adam Amerikalı.
Kadın Amerikalı.

13 Türküz.
Türküm.
Türk.
Türksünüz.

14 Çin
Çin
Çin
Rusya
Rusya
Mısır

15 Nerelisiniz?
Amerikalıyım.
Nerelisiniz?
Mısırlıyım.
Nerelisiniz?
Fransızız.
Nerelisiniz?
Çinliyiz.

16 Erkek çocuk eve yakın.
Kız çocuk evden uzak.
Köpek eve yakın.
At evden uzak.
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17 Evim sokağa yakın.
Evim sokaktan uzak.
Sandalye kapıya yakın.
Sandalye kapıdan uzak.

18 Ağaca yakınım.
Ağaçtan uzağım.
Köprüye yakınım.
Köprüden uzağım.

19 Brezilya
Brezilya
Brezilya
Japonya
Japonya
İtalya

20 Bu ülke İtalya.
Bu ülke Japonya.
Bu ülke Mısır.
Bu ülke Rusya.

21 Japonya Çin’e yakın.
Japonya Brezilya’dan uzak.
İtalya Fransa’ya yakın.
İtalya Brezilya’dan uzak.

22 Doktorum.
Adım Emine Fougner.
Polis memuruyum.
Adım Erkan Aslan.
Öğretmenim.
Adım Zehra Ünal.
Rusum.
Adım Viktor Popov.

23 Adım Zeynep Bülbül.
Bu annem. Adı Ayşe Bülbül.
Bu babam. Adı Burak Bülbül.
Bu erkek kardeşim. Adı Mert Bülbül.

24 Merhaba. Adın ne?
Adım Ayşe.
Senin adın ne?
Adım Hakan.

25 Merhaba. Adınız ne?
Adım Burak Çuvalcı.
Memnun oldum.

26 Adınız ne?
Adım Emin Bülbül.
Memnun oldum.
Adınız ne?
Adım Gülten Hanım.
Memnun oldum.

27 Hoşçakal.
Hoşçakal.
Güle güle.
Hoşçakal.

28 Merhaba.
Merhaba. Adın ne?
Adım Hakan Ünal.
Memnun oldum.
Hoşçakalın.

29 Merhaba. Adım Viktor.
Merhaba. Adım Lin.
Merhaba. Adım Isabella.
Merhaba. Adım Pierre.

30 Bu yatak odam.
Bu mutfağım.
Bu yatak odam.
Bu mutfağım.

31 Bu annem. Adı Elif. Mutfakta yemek pişiriyor.
Bu erkek kardeşim. Adı Vladimir. Odasında 
uyuyor.

Bu babam. Adı Doğan. Yemek odasında yemek 
yiyor.

Bu kız kardeşim. Adı Meltem. Parkta oyun 
oynuyor.
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2.4 Ana Ders

01 bir kazak
bir kazak
bir kazak
bir kot pantolon
bir kot pantolon
bir kemer

02 bir takım elbise
bir takım elbise
bir takım elbise
çoraplar
çoraplar
bir kravat

03 bir kazak
bir kravat
bir takım elbise
çoraplar
bir kemer
bir kot pantolon

04 Çoraplarım gri.
Çorapları mor.
Kazağım mor.
Kazağı gri.

05 Uzun boylu adam kravat takıyor.
Kısa boylu adam kazak giyiyor.
Uzun boylu kadın kot pantolon giyiyor.
Kısa boylu kadın tişört giyiyor.

06 Uzun boylu adam siyah takım elbise giyiyor.
Kısa boylu adam siyah takım elbise giyiyor.
Uzun boylu kadın gri takım elbise giyiyor.
Kısa boylu kadın gri takım elbise giyiyor.

07 Elbisem pembe.
Ayakkabılarım kahverengi.
Kemerim pembe.
Kravatım kahverengi.

08 Pantolonu mavi.
Tişörtü turuncu.
Paltosu mavi.
Elbisesi turuncu.

09 Şapkam mavi.
Kravatım turuncu.
Kemerim kahverengi.
Kazağım mor.

10 Kemer pembe.
Ev kahverengi.
Ev pembe.
Kemer kahverengi.

11 gri
mor
pembe
kahverengi
turuncu
mavi
sarı
yeşil

12 Kahverengi saçlıyım.
Kahverengi saçlı.
Sarı saçlıyız.
Sarı saçlılar.
Kızıl saçlıyım.
Kızıl saçlısınız.

13 Uzun boyluyum.
Kahverengi saçlıyım.
Kısa boyluyum.
Kızıl saçlıyım.

14 Siyah saçlı.
Kızıl saçlı.
Kahverengi saçlı.
Sarı saçlı.
Beyaz saçlı.

15 Kazağı ne renk?
Kazağı mavi.
Takım elbisen ne renk?
Takım elbisem gri.
Saçı ne renk?
Saçı kahverengi.

16 Saçı ne renk?
Saçı sarı.
Saçları ne renk?
Saçları siyah.
Saçın ne renk?
Saçım kızıl.

17 Kız çocuk üşüyor.
Erkek çocuk sıcaklıyor.
Adam üşüyor.
Kadın sıcaklıyor.
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18 Adam aç.
Erkek çocuk susuz.
Kadın aç.
Kız çocuk susuz.

19 Açım.
Susuzum.
Sıcaklıyorum.
Üşüyorum.

20 Susuz musun?
Evet, susuzum.
Üşüyor musunuz?
Hayır, üşümüyoruz.
Aç mısınız?
Hayır, aç değilim.
Sıcaklıyor musunuz?
Evet, sıcaklıyoruz.

21 Üşüyor musunuz?
Evet, üşüyorum.
Susuz musunuz?
Hayır, susuz değiliz.
Sıcaklıyor musunuz?
Hayır, sıcaklamıyoruz.
Aç mısınız?
Evet, açız.

22 Erkek çocuk yorgun.
Kız çocuk hasta.
Adam hasta.
Kadın yorgun.

23 Hastayım.
Yorgunum.
Üşüyorum.
Açım.

24 Hasta mısın?
Hayır, iyiyim.
Yorgun musun?
Hayır, iyiyim.

25 Nasılsınız?
Hastayım.
Nasılsınız?
İyiyim.

26 Nasılsın?
Yorgunum.
Sen nasılsın?
İyiyim.

27 Merhaba.
Nasılsın?
İyiyim.

28 Merhaba.
Nasılsınız?
İyiyim.

29 Merhaba, Nehir. Nasılsın?
İyiyim.
Aykut Bey, siz nasılsınız?
İyiyim.

30 Merhaba, Melike Hanım. Nasılsınız?
İyiyim.
Güle güle.
Hoşçakalın.

31 Merhaba, Melike Hanım. Nasılsınız?
İyiyim.
Hoşçakalın.
Merhaba, Elif. Nasılsın?
İyiyim.
Hoşçakal.

32 Bu annem.
Bu babam.
Bu ninem.
Bu dedem.

33 Merhaba, anne.
Merhaba, baba.
Merhaba, nine.
Merhaba, dede.

34 Hoşçakal, anne.
Hoşçakal, baba.
Hoşçakal, nine.
Hoşçakal, dede.

35 Merhaba, baba.
Merhaba, Aslı.
Nasılsın?
İyiyim.
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2.4 Devam

36 Merhaba, nine.
Merhaba, Aslı.
Nasılsın?
İyiyim.
Sen nasılsın?
İyiyim.

37 Merhaba, dede.
Merhaba, Aslı.
Aç mısın?
Evet, açım.

2.5 Aşama Noktası

01 Merhaba.
Merhaba.

02 Merhaba.
Merhaba.

03 Adın ne?
Adım Paulo Lima.

04 Senin adın ne?
Adım Şebnem.

05 Memnun oldum.
Memnun oldum.

06 Bu erkek kardeşin mi?
Evet. Bu erkek kardeşim.

07 Adın ne?
Adım Hüseyin.

08 Kaç yaşındasın?
Dokuz yaşındayım.

09 Memnun oldum.
Memnun oldum.

10 Nerelisiniz?
Türküz.

11 Sen nerelisin?
Brezilyalıyım.

12 Aç mısın?
Hayır, aç değilim.

13 Aç mısın?
Evet, açım.

14 Hoşçakal.
Güle güle.

15 Bu senin kitabın mı?
Evet. Bu benim kitabım.

16 Bu ailen mi?
Evet, bu ailem.

17 Ailen nerede yaşıyor?
Ailem İstanbul’da yaşıyor.

18 Susuz musun?
Evet, susuzum.
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3.1 Ana Ders

01 Kadınlar çalışıyor.
Erkek çocuklar oyun oynuyor.
Adam çalışıyor.
Kız çocuk oyun oynuyor.

02 bir okul
bir hastane
bir lokanta
bir park

03 Doktor hastanede çalışıyor.
Adamlar parkta çalışıyor.
Kadınlar lokantada çalışıyor.
Öğretmen okulda çalışıyor.

04 Parkta oyun oynuyorum.
Okulda oyun oynuyorum.
Hastanede çalışıyorum.
Okulda çalışıyorum.

05 Aile içeride yemek yiyor.
Adam ve kadın dışarıda yemek yiyor.
İçeride koşuyor.
Dışarıda koşuyor.

06 Bu adam içeride çalışıyor.
Bu adamlar dışarıda çalışıyor.
Bu kadınlar içeride çalışıyor.
Bu kadın dışarıda çalışıyor.

07 sabah
öğleden sonra
akşam
gece
sabah
öğleden sonra
akşam
gece

08 Şimdi sabah.
Şimdi öğleden sonra.
Şimdi akşam.
Şimdi gece.

09 Şimdi sabah. Çocuklar kahvaltı yapıyor.
Şimdi öğleden sonra. Adamlar öğle yemeği 
yiyor.

Şimdi akşam. Aile akşam yemeği yiyor.

10 Aile içeride kahvaltı yapıyor.
Aile dışarıda kahvaltı yapıyor.
İçeride öğle yemeği yiyor.
Dışarıda öğle yemeği yiyor.

11 İçeride kahvaltı yapıyoruz.
Dışarıda akşam yemeği yiyoruz.
Dışarıda kahvaltı yapıyoruz.
İçeride akşam yemeği yiyoruz.

12 Sabahları çalışıyor.
Geceleri çalışıyor.
Öğleden sonraları oyun oynuyorlar.
Akşamları televizyon seyrediyor.

13 Nerede çalışıyorsun?
Parkta çalışıyorum.
Hastanede çalışıyorum.
Okulda çalışıyorum.
Lokantada çalışıyorum.

14 Ne zaman çalışıyorsun?
Sabahları çalışıyorum.
Ne zaman çalışıyorsun?
Öğleden sonraları çalışıyorum.
Ne zaman çalışıyorsun?
Geceleri çalışıyorum.

15 Nerede kahve içiyorsun?
Bir kafede kahve içiyorum.
Ne zaman kahve içiyorsun?
Sabahları kahve içiyorum.
Ne zaman kahve içiyorsun?
Akşamları kahve içiyorum.

16 Ayakkabı ve çorap giyiyor.
Ayakkabı giyiyor, ama çorap giymiyor.
Takım elbise giyiyorum, ve kravat takıyorum.
Takım elbise giyiyorum, ama kravat 
takmıyorum.

17 Bir yumurtası var, ve onu yiyor.
Bir yumurtası var, ama onu yemiyor.
Kız çocuğun kitabı var, ve onu okuyor.
Kız çocuğun kitabı var, ama onu okumuyor.
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3.1 Devam

18 Çorap ve ayakkabıların var mı?
Çoraplarım var, ama ayakkabılarım yok.
Kız ve erkek kardeşlerin var mı?
Evet. İki erkek ve iki kız kardeşim var.
Palto ve şapkan var mı?
Paltom var, ama şapkam yok.

19 Uyumadan önce kitap okuyor.
Öğle yemeğini yedikten sonra kitap okuyor.
Çalışmadan önce kahve içiyor.
Akşam yemeği yedikten sonra kahve içiyorlar.

20 Ne zaman kahvaltı yapıyorsun?
Çalışmadan önce kahvaltı yapıyorum.
Ne zaman akşam yemeği yiyorsun?
Çalıştıktan sonra akşam yemeği yiyorum.

21 on üç yumurta
on dört fincan
on beş kravat
on altı kemer

22 on yedi tabak
on sekiz top
on dokuz çiçek
yirmi kitap

23 on üç
on dört
on beş
on altı
on yedi
on sekiz
on dokuz
yirmi

24 On üç on dörtten önce geliyor.
On beş on dörtten sonra geliyor.
On dokuz yirmiden önce geliyor.

25 On beş on altıdan önce geliyor.
On yedi on altıdan sonra geliyor.
On yedi on sekizden önce geliyor.
On dört on üçten sonra geliyor.

26 Kaç yaşındasın?
On dört yaşındayım.
Kaç yaşındasın?
On dokuz yaşındayım.

27 Günaydın.
İyi günler.
İyi akşamlar.
İyi geceler.

28 Günaydın, nasılsın?
İyiyim.
İyi günler, nasılsınız?
İyiyiz.

29 İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Nasılsın?
İyiyim. Sen nasılsın?
Üşüyorum.
İyi geceler.
İyi geceler.

30 Günaydın.
Adım Murat Kaçar.
Bu Huriye Öncü.
Bu onun kitabı.
Merhaba Huriye Hanım. Nasılsınız?
İyiyim.

31 Ne zaman kitap yazıyorsunuz?
Sabah ve akşamları kitap yazıyorum.
Öğleden sonraları ne yapıyorsunuz?
Oğlum ve ben oyun oynuyoruz.

32 Nerede kitap yazıyorsunuz?
Sabahları parkta kitap yazıyorum.
Akşamları oturma odamda kitap yazıyorum.
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3.2 Ana Ders

01 yedi gün
üç gün
iki gün
dört gün

02 Bir haftada yedi gün var.
Bir ayda dört hafta var.
Bir yılda on iki ay var.

03 bir gün
bir hafta
bir ay
bir yıl

04 iki gün
iki hafta
iki ay
iki yıl

05 Bugün Cuma.
Bugün Cumartesi.
Bugün Pazar.

06 Bugün Cuma, çalışıyorum.
Bugün Cumartesi, koşuyorum.
Bugün Pazar, televizyon seyrediyorum.

07 Bugün Pazar, parkta yürüyorlar.
Bugün Pazartesi, öğle yemeği yiyoruz.
Bugün Salı, balık satın alıyorum.

08 Bugün Çarşamba, kitap okuyorum.
Bugün Perşembe, radyo dinliyorum.
Bugün Cuma, oyun oynuyorlar.
Bugün Cumartesi, yüzüyor.

09 Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar

10 Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar

11 Kız çocuklar oyun oynuyor.
Kız çocuklar oyun oynuyor.
Erkek çocuklar oyun oynuyor.
Erkek çocuklar oyun oynuyor.

12 Çocuklarıyla oyun oynuyorlar.
Kız çocuk dedesiyle kitap okuyor.
Erkek çocuk arkadaşlarıyla yüzüyor.

13 Kiminle öğle yemeği yiyorsun?
Kız kardeşimle öğle yemeği yiyorum.
Kiminle akşam yemeği yiyorsun?
Kocamla akşam yemeği yiyorum.

14 Erkek çocuk ninesini evinde ziyaret ediyor.
Kız çocuk arkadaşını ziyaret ediyor.
Kadın Paris’i ziyaret ediyor.
Adam Moskova’yı ziyaret ediyor.

15 Ne yapıyorsun?
Kız kardeşimle oyun oynuyorum.
Ne yapıyorsun?
Ninemi hastanede ziyaret ediyorum.

16 Arkadaşlarımı ziyaret ediyorum.
Aile Roma’yı ziyaret ediyor.
Karı koca Pekin’i ziyaret ediyor.
Erkek çocuk dedesini ziyaret ediyor.

17 Aile New York’u ziyaret ediyor.
Kadınlar Japonya’yı ziyaret ediyor.
Anne babasını ziyaret ediyor.
Dedemizi ziyaret ediyoruz.

18 Bu ailem.
Bu evimiz.
Bunlar misafirlerimiz.
Bu ailem.
Bu evimiz.
Bunlar misafirlerimiz.

19 Bunlar misafirlerimiz.
Ben çalışıyorum, misafir değilim.
Misafir.

20 Misafirlerimiz kapıda.
Misafirlerimiz oturma odasında oturuyor.
Misafirlerimizle akşam yemeği yiyoruz.
Misafirlerimizle oyun oynuyoruz.
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3.2 Devam

21 Evimize hoşgeldiniz!
Lokantamıza hoşgeldiniz!
Türkiye’ye hoşgeldiniz!

22 Lokantamıza hoşgeldiniz.
Hoşbulduk.
Evimize hoşgeldiniz.
Hoşbulduk.

23 Merhaba.
Merhaba.
Nerelisiniz?
Rusum.
Türkiye’ye hoşgeldiniz!
Hoşbulduk.

24 Misafirlerimiz kapıda.
Merhaba!
Evimize hoşgeldiniz!
Hoşbulduk.

25 Kadın kahveyi kokluyor.
Adam çiçeği kokluyor.
Kadın pilavı tadıyor.
Ekmeği tadıyorlar.

26 Ekmeğin tadı güzel.
Sütün tadı kötü.
Çiçekler güzel kokuyor.
Çoraplar kötü kokuyor.

27 Kadın ekmeği tadıyor.
Elmanın tadı güzel.
Kahvenin tadı kötü.
Adam sütü kokluyor.
Çiçek güzel kokuyor.
Balık kötü kokuyor.

28 Adam sütü kokluyor.
Süt kötü kokuyor.
Pilavı tadıyorlar.
Pilavın tadı güzel.

29 Bu kötü kokuyor.
Bu güzel kokuyor.
Bunun tadı kötü.
Bunun tadı güzel.

30 dört parmak
üç el
on ayak parmağı
bir ayak

31 bir el
parmaklar
bir ayak
ayak parmakları

32 Ayağı çimenlerde.
Ayakları suda.
Elleri pencerede.
Parmakları masada.

33 kış mevsiminde bir ev
ilkbaharda bir park
yaz mevsiminde bir şehir
sonbaharda bir ağaç

34 ilkbahar
yaz mevsimi
sonbahar
kış mevsimi

35 Bu kış mevsiminde bir ağaç.
Bu ilkbaharda bir ağaç.
Bu yaz mevsiminde bir ağaç.
Bu sonbaharda bir ağaç.

36 Bu kış mevsimindeki evim.
Bu yaz mevsimindeki evim.
Bu kış mevsimindeki şapkam.
Bu yaz mevsimindeki şapkam.

37 İyi günler. Adım Doğan Ünal. Sizin adınız ne?
Adım Hakan Ünal.
Memnun oldum.

38 Nerede oturuyorsunuz?
Kırmızı evde oturuyorum.
Nerede çalışıyorsunuz?
Lokantada çalışıyorum.
Ne zaman çalışıyorsunuz?
Pazartesi, Salı ve Perşembeleri çalışıyorum.

39 Günaydın.
Günaydın.
Bebeğiniz kaç haftalık?
Bebeğim dokuz haftalık.
Oğlunuz kaç aylık?
Oğlum on sekiz aylık.
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3.3 Ana Ders

01 Yazı yazıyor.
Gazete okuyor.
Adam Türkçe konuşuyor.
Kadın Türkçe konuşuyor.

02 Adam Çince gazete okuyor.
Kadın İngilizce kitap okuyor.
Erkek çocuk Arapça yazı yazıyor.
Kız çocuk Türkçe yazı yazıyor.

03 Arapça yazı yazıyor.
Arapça gazete okuyor.
Arapça konuşuyor.
Çince yazı yazıyor.
Çince gazete okuyor.
Çince konuşuyor.

04 Kız çocuk İngilizce konuşuyor.
Erkek çocuk Türkçe konuşuyor.
Adam İngilizce konuşuyor.
Kadın Türkçe konuşuyor.

05 Türkçe yazı yazıyor.
Türkçe kitap okuyor.
Türkçe konuşuyor.

06 Çince gazete okuyorum.
Çince yazı yazıyorum.
Türkçe kitap okuyorum.
Türkçe yazı yazıyorum.

07 Bu adam Avusturalyalı.
Bu kadın Rus.
Bu kız çocuk Japon.
Bu erkek çocuk Türk.

08 Köpekler, kediler ve atlar hayvan.
Adamlar, kadınlar, kız ve erkek çocuklar insan.

09 Bu bir hayvan.
Bu bir insan.
Bunlar hayvan.
Bunlar insan.

10 Mısırlılar Arapça konuşuyor.
Çinliler Çince konuşuyor.
Türkler Türkçe konuşuyor.
Avusturalyalılar İngilizce konuşuyor.

11 Bu kadın Çinli, Çince konuşuyor.
Bu hayvan Çin’den, Çince konuşmuyor.
Bu adam Avusturalyalı, İngilizce konuşuyor.
Bu hayvan Avusturalya’dan, İngilizce 
konuşmuyor.

12 Bu adam Çince konuşuyor.
Bu adam Arapça konuşuyor.
Bu adam İngilizce konuşuyor.
Bu çocuk Türkçe konuşuyor.

13 Çince konuşuyorum.
Arapça konuşuyorum.
İngilizce konuşuyorum.
Türkçe konuşuyorum.

14 Arapça konuşuyor musun?
Evet, Arapça konuşuyorum.
Çince konuşuyor musun?
Hayır, Çince konuşmuyorum.

15 Affedersiniz, Çince konuşuyor musunuz?
Hayır, Çince konuşmuyorum.
Affedersiniz, Çince konuşuyor musunuz?
Evet, Çince konuşuyorum.

16 Affedersiniz.
İngilizce konuşuyor musunuz?
Evet, İngilizce konuşuyorum.
Affedersiniz.
Türkçe konuşuyor musunuz?
Evet, Türkçe konuşuyorum.

17 on kemer
yirmi fincan
otuz top
kırk tabak
elli kravat
altmış şapka

18 on
yirmi
otuz
kırk
elli
altmış
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3.3 Devam

19 yirmi fincan
yirmi bir fincan
yirmi iki fincan
yirmi üç tabak
yirmi dört tabak
yirmi beş tabak

20 otuz dört kase
otuz beş kase
otuz altı kase
otuz yedi tabak
otuz sekiz tabak
otuz dokuz tabak

21 kırk dört
kırk beş
kırk altı
kırk yedi
kırk sekiz
kırk dokuz

22 kırk
kırk bir
kırk iki
kırk üç
kırk dört
kırk beş
kırk altı
kırk yedi
kırk sekiz
kırk dokuz

23 on
yirmi
otuz
kırk
elli
altmış

24 Kaç yaşındasınız?
Kırk beş yaşındayım.
O kaç yaşında?
Otuz yaşında.
Kaç yaşındasın?
Otuz beş yaşındayım.

25 Kaç tane tabağımız var?
Yirmi dört tane tabağımız var.
Kaç tane kasemiz var?
Kırk beş tane kasemiz var.
Kaç misafirimiz var?
Otuz misafirimiz var.

26 İngilizce öğretiyorum.
Arapça öğretiyor.
Çince öğretiyor.
Türkçe mi öğretiyorsunuz?

27 Erkek çocuklara Arapça öğretiyor.
Erkek çocuklara İngilizce öğretiyor.
Kız çocuklara Çince öğretiyor.
Kız çocuklara Türkçe öğretiyor.

28 Çince öğreniyorum.
Arapça öğreniyor.
İngilizce öğreniyorlar.
Türkçe öğreniyoruz.

29 İngilizce öğretiyorum.
İngilizce öğreniyorsun.
Arapça öğretiyorsunuz.
Arapça öğreniyoruz.

30 Öğretmenin kim?
Öğretmenim Zehra Hanım.
Öğretmenin kim?
Öğretmenim Doğan Bey.

31 Çince öğretiyorum.
Çince öğreniyoruz.
Türkçe öğretiyorum.
Türkçe öğreniyorum.

32 Adım Ayşe.
Arapça konuşuyorum, ama İngilizce 
öğreniyorum.

Bu öğretmenim, adı Doğan Bey.

33 Adım Lin.
Anne babam Çinli.
New York’ta yaşıyoruz.
Anne babam İngilizce konuşmuyor.
Ben İngilizce ve Çince konuşuyorum.
Türkçe öğreniyorum.
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3.4 Ana Ders

01 Erkek çocuk uyanıyor.
Adam karısını uyandırıyor.
Adam arkadaşını uyandırıyor.
Kız çocuk uyanıyor.

02 Erkek çocuk uyanıyor.
Kadın uyanıyor.
Kız çocuk uyanıyor.
Adam uyanıyor.

03 Kadın kız çocuğu uyandırıyor.
Kadın uyanıyor.
Adam uyanıyor.
Adam erkek çocuğu uyandırıyor.

04 Fincanları yıkıyor.
Tabakları yıkıyor.
Gömleği yıkıyorum.
Arabayı yıkıyor.

05 Tabakları yıkıyorlar.
Arabalarını yıkıyorlar.
Eteğini yıkıyor.
Tişörtünü yıkıyor.

06 Kız çocuk yüzünü yıkıyor.
Kadın yüzünü yıkıyor.
Yüzleri mor ve sarı.

07 Ellerimi yıkıyorum.
Kadın saçını yıkıyor.
Adam yüzünü yıkıyor.

08 Top ayağında.
Top parmağında.
Top yüzünde.

09 Sokak ıslak.
Tişörtler kuru.
Köpekler ıslak.
Kedi kuru.

10 Atlar ıslak.
Atlar kuru.
Saçı ıslak.
Saçı kuru.

11 Çoraplar kirli.
Gömlek temiz.
Yüzü kirli.
Yüzü temiz.

12 Gömlek kirli.
Gömlek ıslak.
Gömlek temiz ve kuru.

13 Annem nerede?
Banyoda.
Babam nerede?
Mutfakta.

14 Neden ellerini yıkıyorsun?
Ellerimi yıkıyorum, çünkü kirli.
Neden kazak giyiyorsun?
Kazak giyiyorum, çünkü üşüyorum.

15 Babam neden mutfakta?
Babam mutfakta, çünkü yemek yapıyor.
Annem neden köpeği yıkıyor?
Annem köpeği yıkıyor, çünkü o kirli.
Neden su içiyorsun?
Su içiyorum, çünkü susuzum.

16 Neden banyodasın?
Banyodayım, çünkü ellerimi yıkıyorum.
Neden ellerini yıkıyorsun?
Ellerimi yıkıyorum, çünkü onlar kirli.

17 bir diş fırçası
bir diş fırçası
bir diş fırçası
diş macunu
diş macunu
dişler

18 bir saç fırçası
bir saç fırçası
bir saç fırçası
bir sabun
bir sabun
bir havlu
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3.4 Devam

19 bir diş fırçası
diş macunu
dişler
bir saç fırçası
bir sabun
bir havlu

20 Kadın saçını tarıyor.
Adam dişlerini fırçalıyor.
Kız çocuklar saçlarını tarıyor.
Erkek çocuklar dişlerini fırçalıyor.

21 Dişlerimi fırçalıyorum.
Saçını tarıyor.
Ellerini yıkıyorlar.
Dişlerini fırçalıyor.

22 Saçlarını yıkıyor.
Dişlerini fırçalıyor.
Saçlarını yıkıyor.
Saçlarını tarıyor.

23 Saç fırçası satın alıyor.
Ellerini sabunla yıkıyorlar.
Dişlerimi diş fırçasıyla fırçalıyorum.

24 Anne kızını uyandırıyor.
Kız çocuk saçını tarıyor.
Erkek kardeşi dişlerini fırçalıyor.
Baba yüzünü yıkıyor.

25 Öğle yemeğinden önce ellerimi yıkıyorum.
Kahvaltıdan sonra dişlerimi fırçalıyorum.
Akşam yemeğinden sonra kahve içiyorum.

26 bir yastık
bir yastık
bir yastık
bir çarşaf
bir çarşaf
bir battaniye

27 bir çarşaf
bir yastık
bir battaniye
bir havlu

28 Battaniyenin altındayım.
Çarşaf yatağın üstünde.
Kedi yastığın üstünde.
Havlu banyoda.

29 Pembe çarşaf temiz.
Pembe yastık temiz.
Pembe battaniye temiz.
Pembe havlu temiz.

30 Köpek neden kötü kokuyor?
Çünkü o kirli ve ıslak.
Çarşaflar neden güzel kokuyor?
Çünkü onlar temiz.

31 İnsanlar neden yemek odasında?
Çünkü yemek yiyorlar.
İnsanlar neden mutfakta?
Çünkü tabaklarını yıkıyorlar.
İnsanlar neden oturma odasında?
Çünkü televizyon seyrediyorlar.

32 Anne baba oturma odasında gazete okuyor.
Kadın yatak odasında uyuyor.
Kız çocuk yatak odasında kitap okuyor.
Erkek çocuk oturma odasında uyuyor.

33 Ne satın alıyorsun?
Çiçek satın alıyorum.
Kaç tane çiçek satın alıyorsun?
Dokuz tane çiçek satın alıyorum.
Neden çiçek satın alıyorsun?
Çiçek satın alıyorum, çünkü bu öğleden sonra 
ninemi ziyaret ediyorum.

Ninen nerede yaşıyor?
New York’ta yaşıyor.
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3.5 Aşama Noktası

01 Merhaba Ayşe.
Merhaba.

02 Kaç tane kasen var?
İki tane kasem var.

03 Dışarıda mı yemek yiyoruz?
Hayır, içeride yiyoruz.

04 Güzel kokuyor mu?
Evet, güzel kokuyor.

05 Tadı güzel mi?
Evet, tadı güzel!

06 Bu ne?
Bu pilav.

07 Merhaba!
Merhaba!

08 Merhaba!
Merhaba!

09 Nasılsınız?
İyiyim.

10 Bu arkadaşım Anna.
Rusya’dan geliyor.

11 Türkçe konuşuyor musunuz?
Evet, Türkçe konuşuyorum.

12 Memnun oldum.
Memnun oldum.

13 Nerede çalışıyorsunuz?
Bir okulda çalışıyorum.

14 Nerede çalışıyorsunuz?
Hastanede çalışıyorum.

15 Oyun oynuyor musunuz?
Evet, oyun oynuyorum.

16 Siz oyun oynuyor musunuz?
Evet, oyun oynuyorum.

17 Ne zaman oyun oynuyorsunuz?
Akşam işten sonra oyun oynuyorum.

18 Nerede oyun oynuyorsunuz?
Parkta oyun oynuyorum.

19 Güle güle.
Hoşçakal.

20 Hoşçakalın.
Güle güle.

21 Neredesin?
Mutfaktayım.

22 Ne yapıyorsun?
Tabakları yıkıyorum.

23 Neden tabakları yıkıyorsun?
Tabakları yıkıyorum, çünkü arkadaşınım.
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4.1 Ana Ders

01 Kadınların şemsiyeleri var.
Bileti var.
Güneş gözlüğü var.
Adamların merdiveni var.

02 bir şemsiye
bir bilet
bir güneş gözlüğü
bir merdiven

03 Merdivene ihtiyacı var.
Havluya ihtiyacı var.
Sabuna ihtiyacı var.
Güneş gözlüğüne ihtiyacı var.

04 Paraya ihtiyacı var.
Parası var.
Para masanın üstünde.

05 Paraya ihtiyacı var.
Parası var.
Şemsiyeye ihtiyacı var.
Şemsiyesi var.

06 Güneş gözlüğüm var.
Güneş gözlüğüne ihtiyacım var.
Biletiniz var.
Bilete ihtiyacınız var mı?

07 Anahtarlara ihtiyacın var mı?
Evet. Anahtarlara ihtiyacım var.
Paraya ihtiyacın var mı?
Evet. Paraya ihtiyacım var.

08 takılar
takılar
takılar
giysiler
giysiler
oyuncaklar

09 meyveler
meyveler
meyveler
sebzeler
sebzeler
et

10 et
sebzeler
meyveler
oyuncaklar
giysiler
takılar

11 Et satın alıyorlar.
Giysi satın alıyor.
Oyuncak satın alıyor.
Sebze satın alıyor.

12 Beyaz ev eski.
Yeşil araba yeni.
Kırmızı ev yeni.
Mavi araba eski.

13 eski bir televizyon
yeni bir televizyon
eski bir telefon
yeni bir telefon

14 Meyve satıyor.
Araba satıyor.
Meyve ve sebze satıyor.
Çiçek satıyor.

15 Eski bir şapka satıyor.
Eski bir araba satıyor.
Yeni bir şemsiye satıyorum.
Yeni bir araba satıyorum.

16 Eski bir şapka satın alıyor.
Eski bir araba satın alıyor.
Yeni bir şemsiye satın alıyorum.
Yeni bir araba satın alıyorum.

17 Bu kuyumcu eski takı satıyor.
Bu kuyumcu yeni takı satıyor.
Bu kitapçı eski kitap satıyor.
Bu kitapçı yeni kitap satıyor.

18 bir market
bir market
bir market
bir hırdavatçı
bir hırdavatçı
bir kuyumcu
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19 bir market
bir hırdavatçı
bir kuyumcu

20 Markette alışveriş yapıyorlar.
Hırdavatçıda alışveriş yapıyor.
Kuyumcuda alışveriş yapıyor.

21 Kitap okuyorum.
İlaç satın alıyor.
Çikolata yiyorlar.
Pasta satıyor.

22 Marketten sebze satın alıyorlar.
Eczaneden ilaç satın alıyor.
Pastaneden pasta satın alıyorsun.
Kitapçıdan kitap satın alıyor.

23 Kitapçıdan kitap satın alıyor.
Hırdavatçıdan merdiven satın alıyorum.
Kuyumcuda takı satıyoruz.
Eczanede ilaç satıyor.

24 çikolata
bir pasta
ilaç
bir eczane
bir kitapçı
bir pastane

25 kırık bir televizyon
kırık bir oyuncak
kırık bir radyo
kırık bir telefon

26 Televizyonum kırık.
Oyuncağım kırık.
Merdivenim kırık değil.
Gözlüğüm kırık değil.

27 Kız çocuk çikolata istiyor.
Erkek çocuk oyuncak istiyor.
Kadın takı istiyor.
Köpek et istiyor.

28 Bir paltoya ihtiyacı var.
Mor bir palto istiyor.
Gözlüğe ihtiyacı var.
Kırmızı bir gözlük istiyor.

29 Affedersiniz, market nerede?
Market köprüye yakın.
Affedersiniz, pastane nerede?
Pastane Atatürk Caddesinde.

30 Affedersiniz, ilaca ihtiyacım var. Eczane 
nerede?

Eczane hastaneye yakın.
Affedersiniz, bir kitap istiyorum. Kitapçı 
nerede?

Kitapçı parka yakın.

31 Takı istiyor, ama ihtiyacı yok.
Pasta istiyor, ama ihtiyacı yok.
Gözlüğe ihtiyacı var, ama istemiyor.
İlaca ihtiyacı var, ama istemiyor.

32 Yeni bir televizyona ihtiyacım var.
Neden yeni bir televizyona ihtiyacınız var?
Çünkü eski televizyonum kırık.
Yeni bir şemsiyeye ihtiyacım var.
Neden yeni bir şemsiyeye ihtiyacın var?
Çünkü eski şemsiyem kırık.

33 Ne satın alıyorsun?
Meyve ve çikolata satın alıyorum.
Ne satın alıyorsun?
Et ve sebze satın alıyorum.

34 Affedersiniz, burası eczane mi?
Hayır. Burası kitapçı. Eczane Toros Sokağında.
Affedersiniz, burası pastane mi?
Hayır. Burası market. Pastane parka yakın.

35 Hırdavatçı nerede?
Hırdavatçı kitapçıya yakın.
Neye ihtiyacınız var?
Yeni bir merdivene ihtiyacım var.
Neden yeni bir merdivene ihtiyacınız var?
Çünkü eski merdivenim kırık.
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4.2 Ana Ders

01 bir oyun
bir oyun
bir oyun
bir konser
bir konser
bir film

02 Erkek çocuk ve babası film seyrediyor.
İnsanlar oyun seyrediyor.
Adam ve kadın konser dinliyor.
Radyo dinliyorlar.

03 futbol
futbol
futbol
golf
golf
tenis

04 bir konser
bir oyun
bir film
futbol
tenis
golf

05 portakallar
meyve suyu
çay
havuçlar

06 Kız çocuk meyve suyu içiyor.
Adam ve kadın çay içiyor.
Adam havuç yiyor.
Kadın portakal yiyor.

07 Erkek çocuk futbolu seviyor.
Erkek çocuk havuç sevmiyor.
Kız çocuk atları seviyor.
Kız çocuk meyve suyu sevmiyor.

08 Adam golfü seviyor.
Erkek çocuk tenisi sevmiyor.
Kadınlar çay seviyor.
Kız çocuk kırmızı ayakkabıları sevmiyor.

09 Bu konseri seviyor.
Bu konseri sevmiyor.
Portakal seviyor.
Portakal sevmiyor.

10 Koşmayı seviyor.
Okumayı seviyor.
Yemek pişirmeyi seviyor.
Yüzmeyi seviyor.

11 Kadınlar golf oynuyor.
Kadınlar futbol oynuyor.
Kadınlar tenis oynuyor.

12 Kız çocuk futbol oynamayı sevmiyor.
Adam futbol oynamayı seviyor.
Erkek çocuk tenis oynamayı sevmiyor.
Kadın tenis oynamayı seviyor.

13 Ne yapmayı seviyorsun?
Futbol oynamayı seviyorum.
Ne yapmayı seviyorsun?
Okumayı seviyorum.

14 Ne yapmayı seviyorsun?
Radyo dinlemeyi seviyorum.
Ne yapmayı seviyorsun?
Yemek pişirmeyi seviyorum.

15 Erkek çocuğun annesinden daha çok meyve 
suyu var.

Kız çocuğun annesinden daha çok portakalı 
var.

Öğretmenin öğrenciden daha çok kitabı var.
Kız çocuğun babasından daha çok pastası var.

16 Adamın karısından daha az çayı var.
Kız çocuğun arkadaşından daha az ekmeği var.
Adamın kız çocuktan daha az elması var.
Erkek çocuğun kadından daha az kitabı var.

17 Kadının oğlundan daha az meyve suyu var.
Erkek çocuğun adamdan daha çok sütü var.
Kadının adamdan daha çok köpeği var.
Kız çocuğun erkek çocuktan daha az oyuncağı 
var.
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18 Adamın karısından daha çok ekmeği var.
Adamın karısından daha az ekmeği var.
Kadının kocasından daha çok parası var.
Kadının kocasından daha az parası var.

19 Hangi hayvan büyük?
Bu hayvan büyük.
Hangi hayvan küçük?
Bu hayvan küçük.
Hangi meyve kırmızı?
Bu meyve kırmızı.
Hangi meyve yeşil?
Bu meyve yeşil.

20 Hangi oyuncak büyük?
Mavi oyuncak büyük.
Hangi oyuncak küçük?
Sarı oyuncak küçük.
Hangi gömlek kahverengi?
Büyük gömlek kahverengi.
Hangi gömlek pembe?
Küçük gömlek pembe.

21 Tenisi futboldan daha çok seviyorum.
Elmayı portakaldan daha çok seviyorum.
Sütü meyve suyundan daha çok seviyorum.
Çayı kahveden daha çok seviyorum.

22 Hangisini daha çok seviyorsun? Etekleri mi 
pantolonları mı?

Etekleri pantolonlardan daha çok seviyorum.
Hangi eteği daha çok beğeniyorsun?
Bu eteği şu pantolondan daha çok 
beğeniyorum.

23 Hangi ayakkabıları daha çok beğeniyorsunuz?
Mavi ayakkabıları yeşil ayakkabılardan daha 
çok beğeniyorum.

Hangi gömleği daha çok beğeniyorsunuz?
Siyah gömleği mavi gömlekten daha çok 
beğeniyorum.

24 Hangi bisikleti daha çok beğeniyorsun?
Yeşil bisikleti pembe bisikletten daha çok 
beğeniyorum.

Hangi elbiseyi daha çok beğeniyorsun?
Kırmızı elbiseyi beyaz elbiseden daha çok 
beğeniyorum.

25 Hangi evi daha çok beğeniyorsunuz?
Yeni evi eski evden daha çok beğeniyorum.
Hangi arabayı daha çok beğeniyorsunuz?
Eski arabayı yeni arabadan daha çok 
beğeniyorum.

26 beş Dolar
on Avro
on beş Sterlin
yirmi Türk Lirası

27 bir Türk Lirası
beş Türk Lirası
on Türk Lirası

28 Gömlek on iki Sterlin.
Kitap on beş Dolar.
Güneş gözlüğü yirmi Avro.

29 Havuçlar ne kadar?
Havuçlar üç Dolar.
Çay ne kadar?
Çay iki Avro.
Bir sinema bileti ne kadar?
Bir sinema bileti dokuz Sterlin.

30 Konser bileti ne kadar?
Kırk Avro.
Sandviç ne kadar?
Üç Sterlin.
Portakal suyu ne kadar?
Bir Dolar.

31 Televizyonun fiyatı güneş gözlüğünden daha 
çok.

Şapkanın fiyatı paltodan daha az.
Konser biletinin fiyatı sinema biletinden daha 
çok.

Gazetenin fiyatı kitaptan daha az.

32 Mavi pantolonun fiyatı yeşil pantolondan daha 
çok.

Mor bisikletin fiyatı sarı bisikletten daha az.
Siyah telefonun fiyatı beyaz telefondan daha 
çok.

Siyah gözlüğün fiyatı kırmızı gözlükten daha az.
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4.2 Devam

33 Hangi eteği daha çok beğeniyorsun?
Mavi eteği beyaz etekten daha çok 
beğeniyorum.

Mavi gömlek ne kadar?
Yedi Avro.

34 Hangi kazağı daha çok beğeniyorsunuz?
Gri kazağı mor kazaktan daha çok 
beğeniyorum.

Gri kazak ne kadar?
Yirmi dokuz Dolar.

35 Ne yapmayı seviyorsun?
Futbol oynamayı seviyorum.
Hangi ayakkabıları beğeniyorsun?
Siyah ayakkabıları beğeniyorum.
Ne kadar?
Altmış Avro.

4.3 Ana Ders

01 metal
metal
metal
ahşap
ahşap
kağıt

02 plastik
plastik
plastik
kağıt
kağıt
ahşap

03 ahşap
kağıt
metal
plastik

04 Bu masa ahşap.
Bu sandalye plastik.
Bu bilet kağıt.
Bu merdiven metal.

05 ahşap kase
plastik tabak
plastik kase
ahşap tabak

06 Plastik tabağım var.
Kağıt tabağım var.
Ahşap masam var.
Metal masam var.

07 Bu ahşap.
Bu plastik.
Bu kağıt.
Bu metal.

08 Bozuk paralar metal.
Kredi kartları plastik.
Çekler kağıt.

09 Bozuk parayla ödüyorlar.
Çekle ödüyor.
Kredi kartıyla ödüyor.
Nakit parayla ödüyorum.
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10 Çekle ödemek istiyor musunuz?
Hayır. Nakit parayla ödemek istiyorum.
Kredi kartıyla ödemek istiyor musunuz?
Hayır. Çekle ödemek istiyorum.
Nakit parayla ödemek istiyor musunuz?
Hayır. Kredi kartıyla ödemek istiyorum.

11 Ahşap sandalye ne kadar?
Ahşap sandalye altmış Sterlin.
Plastik sandalye ne kadar?
Plastik sandalye dört Sterlin.

12 Ahşap sandalye pahalı.
Plastik sandalye ucuz.
Metal kase pahalı.
Kağıt kase ucuz.

13 Bu takılar pahalı.
Bu takılar ucuz.
Bu fotoğraf makinesi pahalı.
Bu fotoğraf makinesi ucuz.

14 Bu araba ucuz.
Bu araba pahalı.
Bu elbise ucuz.
Bu elbise pahalı.

15 Bu televizyon ağır.
Bu masa ağır.
Bu bozuk para hafif.
Bu çarşaf hafif.

16 Bu sandalye hafif.
Bu bilgisayar hafif.
Bu yatak ağır.
Bu televizyon ağır.

17 Bunlar hızlı.
Bunlar yavaş.
Bu hızlı.
Bu yavaş.

18 Bu araba hızlı.
Bu hayvan yavaş.
Kahverengi at hızlı.
Bu bisiklet yavaş.

19 Bu hızlı.
Bu hafif.
Bu ağır.
Bu yavaş.

20 Bu hayvan hızlı.
Bu hayvan daha hızlı.
Bu hayvan yavaş.
Bu hayvan daha yavaş.

21 Kitaplarım ağır.
Kitapları daha ağır.
Plastik kase hafif.
Kağıt kase daha hafif.

22 Bu fotoğraf makinesi küçük.
Bu fotoğraf makinesi daha küçük.
Bu fotoğraf makinesi en küçük.
Bu ev büyük.
Bu ev daha büyük.
Bu ev en büyük.

23 Yaşlı adamın beyaz saçları var.
Yaşlı kadının beyaz saçları var.
Genç kadının siyah saçları var.
Genç adamın mavi saçları var.

24 Yaşlı adam öğretmen.
Yaşlı kadın doktor.
Genç kadın öğretmen.
Genç adam doktor.

25 Onun oğlu küçük.
Onun öğrencileri küçük.
Onun öğrencileri genç.

26 Yaşlı adam erkek çocuğun dedesi.
Doktorum yaşlı.
Genç kadın kız çocuğun büyük kız kardeşi.
Doktorum genç.
Küçük kız kadının kızı.
Benim kızım küçük.

27 Benim kızım küçük.
Benim kızım daha küçük.
Benim kızım en küçük.
Benim babam yaşlı.
Benim babam daha yaşlı.
Benim babam en yaşlı.
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4.3 Devam

28 Benim evim büyük.
Benim evim senin evinden daha büyük.
Benim bilgisayarım küçük.
Benim bilgisayarım senin bilgisayarından daha 
küçük.

29 Bu fotoğraf makinesi pahalı.
Bu televizyon daha pahalı.
Bu bilgisayar en pahalı.

30 Adamın pastası var.
Kadının daha çok pastası var.
En çok pasta kız çocukta.

31 Kadının ekmeği var.
Adamın daha çok ekmeği var.
En çok ekmek erkek çocukta.

32 Onun birkaç kitabı var.
Onun daha çok kitabı var.
En çok kitap onda.
Onun birkaç kalemi var.
Onun daha çok kalemi var.
En çok kalem onda.

33 Onun birkaç elması var.
Onun daha çok elması var.
En çok elma onda.

4.4 Ana Ders

01 Erkek çocuğun parası var.
Kız çocuğun daha az parası var.
Kadının ekmeği var.
Adamın daha az ekmeği var.

02 Adamın pilavı var.
Kız çocuğun daha az pilavı var.
En az pilav kadında.
Kızın pastası var.
Kadının daha az pastası var.
En az pasta adamda.

03 Kadının meyvesi var.
En çok meyve erkek çocukta.
Kız çocuğun adamdan daha az meyvesi var.
Kız çocuğun erkek çocuktan daha çok meyvesi 
var.

04 Bu kalemler aynı.
Bu fincanlar farklı.
Bu sandalyeler farklı.
Bu oyuncaklar aynı.

05 Bu kravatlar aynı.
Bu kravatlar farklı.
Bu bozuk paralar aynı.
Bu bozuk paralar farklı.

06 Bu fincanlar aynı boyda.
Bu fincanlar farklı boyda.
Bu şapkalar aynı boyda.
Bu şapkalar farklı boyda.

07 Bu şapkalar aynı renkte.
Bu şapkalar farklı renkte.
Bu fincanlar aynı renkte.
Bu fincanlar farklı renkte.

08 Bu telefonlar aynı boyda, ama farklı renkte.
Bu telefonlar aynı renkte, ama farklı boyda.
Bu havlular aynı boyda, ama farklı renkte.
Bu havlular aynı renkte, ama farklı boyda.

09 Bu sandalye çok küçük.
Çok büyüksün.
Çok kısayım.



37

10 Bu güneş gözlüğü çok büyük.
Bu palto çok küçük.
Bu ayakkabı uyuyor.

11 Bu kot pantolon çok büyük.
Bu kot pantolon çok küçük.
Bu kot pantolon uyuyor.

12 Bu ayakkabılar çok büyük.
Bu ayakkabılar çok küçük.
Bu ayakkabılar uyuyor.

13 Elbise uyuyor mu?
Evet. Uyuyor.
Gömlek uyuyor mu?
Hayır. Çok büyük.

14 Elbise uyuyor mu?
Evet. Uyuyor.
Gözlük uyuyor mu?
Hayır. Çok küçük.
Şapka uyuyor mu?
Hayır. Çok büyük.

15 Şapkam çok büyük.
Gözlüğüm çok küçük.
Gözlüğüm çok büyük.
Şapkam çok küçük.

16 Bu tişörtü istiyor musun?
Hayır. Bu tişörtü istemiyorum.
Neden?
Çünkü çok büyük.

17 Palto uyuyor mu?
Hayır. Çok küçük.
Bu palto daha büyük.

18 Topların bazıları sarı.
Topların hiçbiri sarı değil.
Topların hepsi sarı.

19 Tabakların bazıları plastik.
Fincanların hiçbiri kağıt değil.
Oyuncakların hepsi metal.
Oyuncakların hepsi ahşap.

20 Çocukların bazıları oturuyor.
Çocukların hepsi oturuyor.
Çocukların hiçbiri oturmuyor.

21 Çiçeklerin hiçbiri plastik değil.
Çiçeklerin bazıları plastik.
Çiçeklerin hepsi kağıt.
Çiçeklerin bazıları kağıt.

22 Bu bozuk paralar aynı renkte, ama farklı boyda.
Bu bozuk paralar aynı boyda, ama farklı renkte.
Tişörtlerimiz aynı renkte, ama hepsi farklı 
boyda.

Tişörtlerimiz aynı boyda, ama hepsi farklı 
renkte.

23 Hangi elbiseyi daha çok beğeniyorsun?
Kırmızı elbiseyi mavi elbiseden daha çok 
beğeniyorum.

En çok hangi elbiseyi beğeniyorsun?
En çok siyah elbiseyi beğeniyorum.

24 Hangi kedileri seviyorsun?
Kedilerin hepsini seviyorum.
Hangi oyuncakları seviyorsun?
Oyuncakların hepsini seviyorum.

25 Pencere açık.
Kapı kapalı.
Kitap açık.
Kitap kapalı.

26 Kapı açık.
Kapı kapalı.
Pencere açık.
Pencere kapalı.

27 Kuyumcu açık.
Kitapçı açık.
Eczane kapalı.
Oyuncakçı kapalı.

28 Market açık.
Market kapalı.
Pastane açık.
Pastane kapalı.

29 Pasta istiyor musunuz?
Evet.
Teşekkür ederim.
Bir şey değil.
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4.4 Devam

30 Affedersiniz, market açık mı?
Evet. Market açık.
Teşekkür ederim.
Bir şey değil.

31 Teşekkür ederim.
Bir şey değil.
Teşekkür ederim.
Bir şey değil.

32 Bugün dört yaşındayım. Pasta istiyorum.
Ne renk pasta istiyorsun?
Mavi bir pasta istiyorum.
Hangi boy pasta istiyorsun?
En büyük pastayı istiyorum.

33 Bugün oğlum dört yaşında. Bir pasta istiyorum.
Ne renk pasta istiyorsunuz?
Mavi bir pasta istiyorum.
Hangi boy pastayı istiyorsunuz?
En büyük pastayı istiyorum.

34 En büyük mavi pasta bu.
Ne kadar?
Yirmi beş dolar.
Teşekkür ederim.
Bir şey değil.

4.5 Aşama Noktası

01 Merhaba.
Merhaba.

02 Çiçeklerin hepsi aynı renkte mi?
Hayır. Çiçeklerin hepsi aynı renkte değil.

03 Ne renk çiçek istiyorsunuz?
Kırmızı çiçek istiyorum.

04 Kaç tane çiçek istiyorsunuz?
Otuz beş tane çiçek istiyorum.

05 Teşekkür ederim.
Bir şey değil.

06 Günaydın.
Günaydın.

07 Yumurta satıyor musunuz?
Evet. Yumurta satıyorum.

08 Kaç tane yumurtaya ihtiyacınız var?
Kırk beş tane yumurtaya ihtiyacım var.

09 Teşekkür ederim.
Bir şey değil.

10 Merhaba.
Merhaba.

11 Bu sandalye ne kadar?
Bu sandalye elli beş Dolar.

12 Nasıl ödemek istiyorsunuz?
Kredi kartıyla ödemek istiyorum.

13 Teşekkür ederim.
Bir şey değil.

14 İyi günler.
İyi günler.

15 Hangi renk takım elbise beğeniyorsunuz?
Siyah takım elbiseyi beğeniyorum.

16 Bu takım elbise çok mu büyük?
Evet. Bu takım elbise çok büyük.

17 Daha küçük bir takım elbiseniz var mı?
Evet. Daha küçük bir takım elbisem var.

18 Bu uyuyor mu?
Evet. Uyuyor.

19 Teşekkür ederim.
Bir şey değil.

20 Lokanta açık mı?
Evet. Lokanta açık.
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İndeks
In this index, each word is followed by the Core Lesson in which it occurs. 
The number of times that the word appears in the lesson is enclosed  
in parentheses.

En este índice, cada palabra está seguida por la Lección principal en que 
aparece. La cantidad de veces que aparece la palabra en cada lección 
está entre paréntesis.

In diesem Index steht nach jedem Wort die Hauptlektion, in der das  
Wort vorkommt. In Klammern wird angegeben, wie oft ein Wort in einer 
Lektion vorkommt.

Dans cet index, chaque mot est suivi de la Leçon principale correspondante. 
Le nombre de fois où le mot apparaît dans chaque leçon est indiqué 
entre parenthèses.

In questo indice, ogni parola è seguita dalla Lezione principale 
corrispondente. Il numero di volte che la parola appare in ogni lezione  
è indicato tra parentesi.

아래 색인에서 단어 뒤에는 그 단어가 나오는 핵심 학습이 나타나 
있습니다. 괄호 안의 숫자는 각 단어가 핵심 학습에 나오는 횟수입니다.

この索引では、各単語の後にはコア・レッスンが記されています。ま
た、コア・レッスンに出てくる各単語の使用回数はカッコの中に記され
ています。

在此索引中，每个单词后面都跟着出现该单词的“核心课程”。括号中的
数字是该单词在该课程中所出现的次数。
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aç 2.4 (6), 2.5 (3)
açık 4.4 (10), 4.5 (2)
açım 2.4 (3), 2.5 (1)
açız 2.4 (1)
adam 1.1 (14), 1.2 (8), 1.3 (2), 1.4 (7), 

2.1 (6), 2.2 (13), 2.3 (3), 2.4 (7)
adamda 4.4 (1)
adamdan 4.2 (2), 4.4 (1)
adamı 2.2 (1)
adamım 1.3 (1)
adamın 1.4 (1), 4.2 (4), 4.3 (4), 4.4 (2)
adamlar 1.1 (7), 1.4 (1), 3.1 (3), 3.3 (1)
adamların 4.1 (1)
adı 2.3 (7), 3.3 (1)
adım 2.3 (15), 2.5 (3), 3.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (2)
adın 2.3 (3), 2.5 (3)
adınız 2.3 (3), 3.2 (1)
affedersiniz 3.3 (4), 4.1 (6), 4.4 (1)
ağaç 1.3 (4), 1.4 (5), 3.2 (5)
ağaca 2.3 (1)
ağaçtan 2.3 (1)
ağır 4.3 (7)
ahşap 4.3 (12), 4.4 (1)
aile 2.1 (5), 2.2 (2), 3.1 (4), 3.2 (2)
ailem 2.1 (1), 2.5 (2), 3.2 (2)
ailen 2.5 (2)
akşam 3.1 (9), 3.2 (3), 3.4 (1), 3.5 (1)
akşamlar 3.1 (3)
akşamları 3.1 (4)
alışveriş 4.1 (3)
alıyor 1.4 (6), 3.4 (1), 4.1 (9)
alıyorlar 4.1 (2)
alıyorsun 3.4 (3), 4.1 (3)
alıyorum 1.4 (2), 3.2 (1), 3.4 (3), 4.1 (5)
altı 1.4 (9), 2.1 (5), 3.1 (2), 3.3 (3)
altıdan 3.1 (2)
altında 2.2 (8)
altındayım 2.2 (1), 3.4 (1)
altmış 3.3 (3), 4.2 (1), 4.3 (1)
ama 3.1 (6), 3.3 (1), 4.1 (4), 4.4 (8)
Amerika’da 2.3 (1)
Amerikalı 2.3 (2)
Amerikalılar 2.3 (1)
Amerikalıyım 2.3 (1)
anahtar 1.4 (5), 2.1 (1)
anahtarlar 2.2 (1)
anahtarlara 4.1 (2)
anahtarlarım 2.2 (1)
anahtarların 2.2 (1)
Anna 3.5 (1)
anne 2.1 (11), 2.2 (5), 2.4 (2), 3.2 (1), 

3.3 (2), 3.4 (2)

annelerini 2.2 (1)
annem 2.1 (5), 2.3 (2), 2.4 (1), 3.4 (3)
annemi 2.2 (1)
annemiz 2.1 (1)
annesi 2.1 (1)
annesinden 4.2 (2)
araba 1.2 (13), 1.3 (7), 1.4 (1), 2.1 (2), 

4.1 (7), 4.3 (3)
arabada 2.2 (2)
arabadan 4.2 (1)
arabalar 1.3 (3)
arabalarını 3.4 (1)
arabanın 2.2 (8)
arabası 1.2 (1), 2.1 (2)
arabayı 3.4 (1), 4.2 (2)
Arapça 3.3 (15)
arkadaş 2.1 (2)
arkadaşım 2.1 (3), 3.5 (1)
arkadaşımsın 2.1 (2)
arkadaşından 4.2 (1)
arkadaşını 3.2 (1), 3.4 (1)
arkadaşınım 3.5 (1)
arkadaşlarım 2.1 (1)
arkadaşlarımı 3.2 (1)
arkadaşlarımsınız
 2.1 (1)
arkadaşlarıyla 3.2 (1)
Aslan 2.3 (1)
Aslı 2.4 (3)
at 1.2 (4), 1.4 (2), 2.1 (1), 2.3 (1), 

4.3 (1)
Atatürk 4.1 (1)
atı 1.2 (1), 2.1 (1)
atlar 3.3 (1), 3.4 (2)
atları 4.2 (1)
Avro 4.2 (6)
Avusturalya’dan 3.3 (1)
Avusturalyalı 3.3 (2)
Avusturalyalılar 3.3 (1)
ay 1.3 (6), 3.2 (3)
ayağı 3.2 (1)
ayağında 3.4 (1)
ayak 3.2 (4)
ayakkabı 1.4 (5), 3.1 (2), 4.4 (1)
ayakkabılar 1.4 (4), 2.2 (2), 4.4 (3)
ayakkabılardan 4.2 (1)
ayakkabıları 4.2 (5)
ayakkabılarım 2.4 (1), 3.1 (1)
ayakkabıların 3.1 (1)
ayakkabının 2.2 (1)
ayakları 3.2 (1)
ayakta 2.2 (6)



42

ayda 3.2 (1)
Aykut 2.4 (1)
aylık 3.2 (2)
aynı 4.4 (16), 4.5 (2)
Ayşe 2.3 (2), 3.3 (1), 3.5 (1)
az 4.2 (12), 4.4 (7)
baba 2.1 (7), 2.2 (5), 2.4 (3), 3.4 (2)
babaları 2.1 (1)
babam 2.1 (4), 2.3 (2), 2.4 (1), 3.3 (2), 

3.4 (3), 4.3 (3)
babamız 2.1 (1)
babamsınız 2.1 (1)
babası 2.1 (4), 4.2 (1)
babasından 4.2 (1)
babasını 2.2 (1), 3.2 (1)
balığı 1.2 (1), 2.2 (2)
balığımız 1.4 (1)
balığınız 1.4 (1)
balık 1.2 (3), 1.3 (2), 1.4 (4), 3.2 (2)
balıklar 1.3 (1)
banyo 2.2 (4)
banyoda 2.2 (1), 3.4 (2)
banyodasın 3.4 (1)
banyodayım 3.4 (1)
battaniye 3.4 (3)
battaniyenin 3.4 (1)
bazıları 4.4 (5)
bebeği 2.1 (1)
bebeğim 2.1 (1), 3.2 (1)
bebeğimi 2.2 (1)
bebeğiniz 3.2 (1)
bebek 2.1 (2)
beğeniyorsun 4.2 (5), 4.4 (2)
beğeniyorsunuz 4.2 (5), 4.5 (1)
beğeniyorum 4.2 (10), 4.4 (2), 4.5 (1)
ben 1.3 (19), 1.4 (7), 1.5 (1), 2.1 (7), 

2.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1)
benim 1.3 (8), 1.4 (1), 1.5 (3), 2.1 (1), 

2.2 (6), 2.5 (1), 4.3 (11)
beş 1.4 (9), 2.1 (4), 3.1 (4), 3.3 (7), 

4.2 (4), 4.4 (1), 4.5 (3)
Bey 2.4 (1), 3.3 (2)
beyaz 1.3 (18), 1.4 (4), 2.4 (1), 4.1 (1), 

4.2 (3), 4.3 (2)
bilet 4.1 (1), 4.3 (1)
bilete 4.1 (1)
bileti 4.1 (1), 4.2 (3)
biletinden 4.2 (1)
biletinin 4.2 (1)
biletiniz 4.1 (1)
bilgisayar 2.2 (10), 4.3 (2)
bilgisayarım 4.3 (2)

bilgisayarın 2.2 (1)
bilgisayarından 4.3 (1)
bilgisayarlar 2.2 (2)
bir 1.1 (16), 1.2 (43), 1.3 (28), 1.4 (53), 

1.5 (1), 2.1 (33), 2.2 (50), 2.3 (17)
birkaç 4.3 (3)
bisiklet 1.2 (3), 1.3 (3), 1.4 (4), 4.3 (1)
bisikleti 1.4 (4), 2.1 (4), 4.2 (2)
bisikletim 1.3 (1), 2.1 (4)
bisikletimiz 2.1 (1)
bisikletin 4.2 (1)
bisikletler 1.3 (4)
bisikletleri 1.2 (2), 2.1 (1)
bisikletlerimiz 1.3 (1)
bisikletten 4.2 (2)
biz 1.3 (6), 1.4 (7), 2.1 (2)
bizim 1.3 (3), 1.4 (6), 1.5 (1)
boy 4.4 (2)
boyda 4.4 (12)
boylu 2.4 (8)
boyluyum 2.4 (2)
bozuk 4.3 (3), 4.4 (4)
Brezilya 2.3 (3)
Brezilya’dan 2.3 (2)
Brezilyalıyım 2.5 (1)
bu 1.2 (16), 1.3 (10), 1.4 (14), 1.5 (2), 

2.1 (26), 2.2 (14), 2.3 (19), 2.4 (4)
bugün 3.2 (13), 4.4 (2)
Bülbül 2.3 (5)
bunlar 1.3 (4), 2.1 (9), 2.2 (8), 3.2 (3), 

3.3 (2), 4.3 (2)
bunun 3.2 (2)
Burak 2.3 (2)
burası 4.1 (4)
büyük 1.3 (6), 2.1 (1), 2.2 (2), 4.2 (5), 

4.3 (6), 4.4 (12), 4.5 (2)
büyüksün 4.4 (1)
Caddesinde 4.1 (1)
çalışıyor 3.1 (12)
çalışıyorsun 3.1 (4)
çalışıyorsunuz 3.2 (2), 3.5 (2)
çalışıyorum 3.1 (9), 3.2 (4), 3.5 (2)
çalışmadan 3.1 (2)
çalıştıktan 3.1 (1)
çarşaf 3.4 (5), 4.3 (1)
çarşaflar 3.4 (1)
çarşamba 3.2 (2)
Çarşamba 3.2 (1)
çay 1.1 (10), 2.2 (1), 4.2 (5)
çayı 4.2 (2)
çekle 4.3 (3)
çekler 4.3 (1)
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cep 1.4 (3)
çiçeği 3.2 (1)
çiçek 1.3 (6), 1.4 (1), 2.1 (1), 3.1 (1), 

3.2 (1), 3.4 (5), 4.1 (1), 4.5 (4)
çiçekler 1.3 (4), 3.2 (1)
çiçekleri 1.3 (3)
çiçeklerim 1.3 (1), 1.4 (1)
çiçeklerimiz 1.3 (1), 1.4 (1)
çiçeklerin 4.4 (4), 4.5 (2)
çiçekleriniz 1.3 (1), 1.4 (2)
çikolata 4.1 (4)
çimenler 1.3 (4), 1.4 (2)
çimenlerde 3.2 (1)
Çin 2.3 (3)
Çin’den 3.3 (1)
Çin’e 2.3 (1)
Çince 3.3 (23)
Çinli 3.3 (2)
Çinliler 3.3 (1)
Çinliyiz 2.3 (1)
çocuğu 3.4 (2)
çocuğum 1.3 (3)
çocuğun 1.2 (4), 1.4 (1), 3.1 (2), 4.2 (7), 

4.3 (2), 4.4 (5)
çocuğuz 1.3 (3)
çocuk 1.1 (37), 1.2 (12), 1.3 (4), 1.4 (12), 

2.1 (8), 2.2 (16), 2.3 (3), 2.4 (6)
çocuklar 1.1 (12), 1.2 (5), 2.1 (5), 2.2 (4), 

2.3 (1), 3.1 (2), 3.2 (4), 3.3 (1), 
3.4 (2)

çocuklara 3.3 (4)
çocukları 2.1 (2), 2.2 (1)
çocuklarım 2.1 (1)
çocuklarımız 2.1 (1)
çocukların 1.2 (4), 1.4 (1), 4.4 (3)
çocuklarını 2.2 (2)
çocuklarıyla 3.2 (1)
çocukta 4.3 (2), 4.4 (1)
çocuktan 4.2 (2), 4.4 (1)
çok 4.2 (36), 4.3 (10), 4.4 (24), 4.5 (2)
çorap 3.1 (3)
çoraplar 2.4 (3), 3.2 (1), 3.4 (1)
çorapları 2.4 (1)
çoraplarım 2.4 (1), 3.1 (1)
cuma 3.2 (2)
Cuma 3.2 (3)
cumartesi 3.2 (2)
Cumartesi 3.2 (3)
çünkü 3.4 (13), 3.5 (1), 4.1 (3), 4.4 (1)
Çuvalcı 2.3 (1)
daha 4.2 (48), 4.3 (16), 4.4 (9), 4.5 (2)
daire 2.2 (4), 2.3 (2)

dairede 2.2 (2), 2.3 (4)
dede 2.4 (3)
dedem 2.4 (1)
dedemi 2.2 (1)
dedemizi 3.2 (1)
dedesi 2.2 (2), 4.3 (1)
dedesini 2.2 (1), 3.2 (1)
dedesiyle 3.2 (1)
değil 1.3 (2), 1.4 (1), 2.1 (2), 2.2 (3), 

4.1 (2), 4.4 (8), 4.5 (5)
değilim 1.3 (4), 2.4 (1), 2.5 (1), 3.2 (1)
değiliz 2.4 (1)
dinlemeyi 4.2 (1)
dinliyor 2.2 (4), 4.2 (1)
dinliyorlar 4.2 (1)
dinliyorum 3.2 (1)
diş 3.4 (8)
dişler 3.4 (2)
dişlerimi 3.4 (3)
dişlerini 3.4 (5)
dizüstü 2.2 (2)
dışarıda 3.1 (8), 3.5 (1)
Doğan 2.3 (1), 3.2 (1), 3.3 (2)
doktor 1.3 (8), 2.1 (1), 3.1 (1), 4.3 (2)
doktorlar 2.1 (1)
doktorsunuz 1.3 (1)
doktorum 1.3 (2), 2.3 (1), 4.3 (2)
doktorumsunuz 2.1 (1)
doktorun 1.4 (1)
doktoruz 1.3 (1)
dokuz 2.1 (7), 2.5 (1), 3.1 (4), 3.2 (1), 

3.3 (3), 3.4 (1), 4.2 (2)
dolar 4.4 (1)
Dolar 4.2 (5), 4.5 (1)
dört 1.4 (15), 2.1 (3), 3.1 (4), 3.2 (3), 

3.3 (5), 4.3 (1), 4.4 (2)
dörtten 3.1 (2)
duruyor 2.2 (6), 2.3 (2)
eczane 4.1 (5), 4.4 (1)
eczanede 4.1 (1)
eczaneden 4.1 (1)
ederim 4.4 (5), 4.5 (4)
ediyor 3.2 (10)
ediyorum 3.2 (2), 3.4 (1)
ediyoruz 3.2 (1)
ekmeği 3.2 (2), 4.2 (3), 4.3 (2), 4.4 (2)
ekmeğim 1.5 (1)
ekmeğin 3.2 (1)
ekmek 1.2 (6), 1.4 (1), 4.3 (1)
el 3.2 (2)
elbise 1.4 (5), 2.4 (8), 3.1 (2), 4.3 (2), 

4.4 (2), 4.5 (3)
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elbiseden 4.2 (1), 4.4 (1)
elbisem 2.4 (2), 4.5 (1)
elbisen 2.4 (1)
elbiseniz 4.5 (1)
elbisesi 2.4 (1)
elbiseyi 4.2 (2), 4.4 (4), 4.5 (1)
Elif 2.3 (1), 2.4 (1)
elleri 3.2 (1)
ellerimi 3.4 (5)
ellerini 3.4 (4)
elli 3.3 (3), 4.5 (1)
elma 1.2 (8), 1.3 (3), 1.4 (4), 2.1 (1), 

2.2 (3), 4.3 (1)
elmalar 1.3 (1), 2.2 (1)
elmalarım 1.3 (1)
elmalarımız 1.3 (1), 1.5 (1)
elmalarını 2.1 (2)
elmamı 2.2 (1)
elmanı 2.2 (1)
elmanın 3.2 (1)
elması 4.2 (1), 4.3 (2)
elmasını 2.1 (2)
elmayı 4.2 (1)
Emin 2.3 (1)
Emine 2.3 (1)
en 4.3 (10), 4.4 (8)
Erkan 2.3 (1)
erkek 1.1 (24), 1.2 (12), 1.3 (4), 1.4 (4), 

2.1 (14), 2.2 (13), 2.3 (3), 2.4 (3)
eski 4.1 (13), 4.2 (2)
et 4.1 (5)
eteği 4.2 (4)
eteğini 3.4 (1)
etek 1.4 (6)
etekleri 4.2 (2)
etekten 4.2 (1)
ev 2.2 (4), 2.4 (2), 3.2 (1), 4.1 (2), 

4.3 (3)
evde 2.2 (3), 2.3 (4), 3.2 (1)
evden 2.3 (2), 4.2 (1)
eve 2.3 (2)
evet 1.2 (4), 1.3 (1), 1.4 (4), 1.5 (2), 

2.2 (8), 2.4 (5), 2.5 (5), 3.1 (1)
evi 4.2 (2)
evim 2.3 (2), 3.2 (2), 4.3 (2)
evimiz 3.2 (2)
evimize 3.2 (3)
evin 2.2 (2)
evinde 3.2 (1)
evinden 4.3 (1)
farklı 4.4 (16)
film 4.2 (3)

fincan 1.4 (4), 2.1 (1), 3.1 (1), 3.3 (4)
fincanda 2.2 (1)
fincanım 1.5 (1), 2.2 (1)
fincanımız 1.4 (1)
fincanın 2.2 (1)
fincanınız 1.4 (1), 1.5 (1)
fincanlar 2.2 (2), 4.4 (5)
fincanları 3.4 (1)
fincanların 4.4 (1)
fiyatı 4.2 (8)
fırçalıyor 3.4 (5)
fırçalıyorum 3.4 (3)
fırçası 3.4 (9)
fırçasıyla 3.4 (1)
fotoğraf 4.3 (6)
Fougner 2.3 (1)
Fransa’da 2.3 (1)
Fransa’ya 2.3 (1)
Fransız 2.3 (2)
Fransızız 2.3 (1)
Fransızlar 2.3 (1)
futbol 4.2 (9)
futboldan 4.2 (1)
futbolu 4.2 (1)
gazete 1.1 (9), 1.2 (8), 1.4 (1), 2.2 (2), 

3.3 (5), 3.4 (1)
gazetelerini 2.1 (2)
gazetem 2.2 (1)
gazetenin 4.2 (1)
gazeteniz 2.2 (1)
gazetesi 1.2 (1), 1.4 (2)
gece 3.1 (3)
geceler 3.1 (3)
geceleri 2.2 (3), 2.4 (6), 2.5 (1), 3.1 (2), 3.3 (2)
geliyor 3.1 (7), 3.5 (1)
genç 4.3 (7)
giyiyor 1.4 (9), 2.4 (7), 3.1 (2)
giyiyorsun 3.4 (1)
giyiyorum 1.4 (5), 3.1 (2), 3.4 (1)
giyiyoruz 1.4 (1)
giymiyor 1.4 (3), 3.1 (1)
giysi 4.1 (1)
giysiler 4.1 (3)
gökyüzü 1.3 (4)
golf 4.2 (4)
golfü 4.2 (1)
gömleği 3.4 (1), 4.2 (2)
gömleğin 2.2 (1)
gömlek 1.4 (5), 3.4 (4), 4.2 (6), 4.4 (1)
gömlekten 4.2 (1)
gözlüğe 4.1 (2)
gözlüğü 4.1 (2), 4.2 (1), 4.4 (1)
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gözlüğüm 4.1 (2), 4.4 (2)
gözlüğün 4.2 (1)
gözlüğünden 4.2 (1)
gözlüğüne 4.1 (2)
gözlük 4.1 (1), 4.4 (1)
gözlükten 4.2 (1)
gri 2.4 (6), 4.2 (2)
güle güle 1.1 (2), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (1)
Gülten 2.3 (1)
gün 3.2 (7)
günaydın 3.1 (3), 3.2 (2), 4.5 (2)
güneş 1.3 (5), 4.1 (5), 4.2 (2), 4.4 (1)
günler 3.1 (2), 3.2 (1), 4.5 (2)
güzel 3.2 (7), 3.4 (1), 3.5 (4)
hafif 4.3 (7)
hafta 3.2 (3)
haftada 3.2 (1)
haftalık 3.2 (2)
Hakan 2.3 (2), 3.2 (1)
hangi 4.2 (18), 4.4 (6), 4.5 (1)
hangisini 4.2 (1)
Hanım 2.3 (1), 2.4 (2), 3.1 (1), 3.3 (1)
hasta 2.4 (3)
hastane 3.1 (1)
hastanede 3.1 (3), 3.2 (1), 3.5 (1)
hastaneye 4.1 (1)
hastayım 2.4 (2)
havlu 3.4 (5)
havlular 4.4 (2)
havluya 4.1 (1)
havuç 4.2 (2)
havuçlar 4.2 (3)
hayır 1.2 (4), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (2), 

2.2 (3), 2.4 (6), 2.5 (1), 3.3 (2)
hayvan 3.3 (5), 4.2 (4), 4.3 (5)
hepsi 4.4 (7), 4.5 (2)
hepsini 4.4 (2)
hiçbiri 4.4 (4)
hırdavatçı 4.1 (5)
hırdavatçıda 4.1 (1)
hırdavatçıdan 4.1 (1)
hızlı 4.3 (7)
hoşbulduk 3.2 (4)
hoşçakal 1.1 (1), 2.3 (3), 2.4 (5), 2.5 (1), 

3.5 (1)
hoşçakalın 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 

2.3 (1), 2.4 (2), 3.5 (1)
hoşgeldiniz 3.2 (7)
Huriye 3.1 (2)
Hüseyin 2.5 (1)
içeride 3.1 (8), 3.5 (1)
içinde 2.2 (6)

içiyor 1.1 (23), 1.2 (5), 1.4 (2), 2.1 (2), 
3.1 (1), 4.2 (2)

içiyorlar 3.1 (1)
içiyorsun 3.1 (3), 3.4 (1)
içiyorsunuz 1.3 (1)
içiyorum 1.3 (1), 3.1 (3), 3.4 (2)
ihtiyacı 4.1 (13)
ihtiyacım 4.1 (7), 4.5 (1)
ihtiyacın 4.1 (3)
ihtiyacınız 4.1 (4), 4.5 (1)
iki 1.4 (19), 2.1 (9), 3.1 (1), 3.2 (6)
ikide 2.3 (1)
ilaç 4.1 (4)
ilaca 4.1 (2)
ilkbahar 3.2 (1)
ilkbaharda 3.2 (2)
ingilizce 3.3 (6)
İngilizce 3.3 (12)
insan 3.3 (3)
insanlar 3.4 (3), 4.2 (1)
Isabella 2.3 (1)
İstanbul’da 2.5 (1)
istemiyor 4.1 (2)
istemiyorum 4.4 (1)
işten 3.5 (1)
istiyor 4.1 (8), 4.3 (3), 4.4 (2)
istiyorsun 4.4 (2)
istiyorsunuz 4.4 (2), 4.5 (3)
istiyorum 4.1 (1), 4.3 (3), 4.4 (6), 4.5 (3)
İtalya 2.3 (4)
iyi 3.1 (8), 3.2 (1), 4.5 (2)
iyiyim 2.4 (14), 3.1 (3), 3.5 (1)
iyiyiz 3.1 (1)
ıslak 3.4 (6)
Japon 3.3 (1)
japonya 2.3 (4)
Japonya 2.3 (1)
Japonya’yı 3.2 (1)
kaç 1.4 (22), 2.1 (9), 2.5 (1), 3.1 (2), 

3.2 (2), 3.3 (6), 3.4 (1), 3.5 (1), 
4.5 (2)

Kaçar 3.1 (1)
kadar 4.2 (9), 4.3 (2), 4.4 (1), 4.5 (1)
kadın 1.1 (22), 1.2 (9), 1.3 (2), 1.4 (6), 

2.1 (9), 2.2 (6), 2.3 (3), 2.4 (7)
kadında 4.4 (1)
kadından 4.2 (1)
kadınım 1.3 (1)
kadının 1.4 (1), 4.2 (4), 4.3 (5), 4.4 (3)
kadınlar 1.1 (9), 1.4 (1), 3.1 (3), 3.2 (1)
kadınların 1.2 (2), 4.1 (1)
kafede 3.1 (1)
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kağıt 4.3 (10), 4.4 (3)
kahvaltı 3.1 (7)
kahvaltıdan 3.4 (1)
kahve 1.2 (4), 1.5 (1), 3.1 (8), 3.4 (1)
kahveden 4.2 (1)
kahvenin 3.2 (1)
kahverengi 2.4 (11), 4.2 (2), 4.3 (1)
kahveyi 3.2 (1)
kalem 1.2 (2), 1.4 (1), 2.1 (1), 4.3 (1)
kalemi 1.2 (2), 4.3 (2)
kalemim 1.3 (1)
kalemler 1.3 (1), 4.4 (1)
kalemleri 1.2 (1)
kalemlerim 2.2 (2)
kalemlerin 2.2 (2)
kapalı 4.4 (8)
kapı 2.2 (4), 4.4 (3)
kapıda 3.2 (2)
kapıdan 2.3 (1)
kapıya 2.3 (1)
kardeş 2.1 (4), 2.2 (1)
kardeşi 3.4 (1), 4.3 (1)
kardeşim 2.1 (7), 2.2 (2), 2.3 (3), 2.5 (1)
kardeşimi 2.2 (4)
kardeşimle 3.2 (2)
kardeşimsin 2.1 (4)
kardeşin 2.2 (2), 2.5 (1)
kardeşini 2.2 (2)
kardeşlerim 2.1 (2)
kardeşlerimsiniz 2.1 (3)
kardeşlerin 3.1 (1)
karı 3.2 (1)
karımsın 2.1 (1)
karısı 2.1 (2)
karısından 4.2 (3)
karısını 2.2 (1), 3.4 (1)
kartıyla 4.3 (3), 4.5 (1)
kartları 4.3 (1)
kase 1.4 (8), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.3 (3), 

4.3 (6)
kasede 2.2 (1)
kasem 3.5 (1)
kasemiz 1.4 (1), 3.3 (2)
kasen 3.5 (1)
kaseniz 1.4 (1)
kazağı 2.4 (3), 4.2 (2)
kazağım 2.4 (2)
kazak 2.4 (5), 3.4 (2), 4.2 (1)
kazaktan 4.2 (1)
kedi 1.2 (5), 1.3 (3), 1.4 (1), 2.2 (9), 

3.4 (2)
kediler 1.3 (1), 3.3 (1)

kedileri 4.4 (1)
kedilerin 4.4 (1)
kedisi 1.2 (1), 2.1 (3)
kemer 2.4 (4), 3.1 (1), 3.3 (1)
kemerim 2.4 (2)
kim 1.4 (8), 2.1 (4), 3.3 (2)
kimin 1.4 (5)
kiminle 3.2 (2)
kirli 3.4 (7)
kitabı 2.1 (2), 3.1 (3), 4.2 (2), 4.3 (2)
kitabım 1.3 (3), 2.2 (1), 2.5 (1)
kitabımı 2.2 (1)
kitabın 2.5 (1)
kitabını 2.1 (2), 2.2 (1)
kitabınız 1.3 (3), 2.2 (1)
kitap 1.1 (21), 1.2 (4), 1.3 (1), 1.4 (5), 

1.5 (1), 2.1 (2), 2.2 (1), 3.1 (8)
kitapçı 4.1 (6), 4.4 (1)
kitapçıdan 4.1 (2)
kitapçıya 4.1 (1)
kitaplar 1.3 (1)
kitapları 1.2 (1), 1.4 (2), 4.3 (1)
kitaplarım 2.2 (3), 4.3 (1)
kitapların 2.2 (3)
kitaplarını 2.1 (2)
kitaptan 4.2 (1)
kırık 4.1 (11)
kırk 3.3 (21), 4.2 (1), 4.5 (1)
kırmızı 1.3 (26), 1.4 (5), 3.2 (1), 4.1 (2), 

4.2 (5), 4.4 (1), 4.5 (1)
kış 3.2 (5)
kısa 2.4 (5)
kısayım 4.4 (1)
kız 1.1 (25), 1.2 (9), 1.3 (6), 1.4 (6), 

2.1 (15), 2.2 (16), 2.3 (4), 2.4 (3)
kızı 2.1 (3), 4.3 (1)
kızıl 2.4 (5)
kızım 2.1 (1), 4.3 (4)
kızımız 2.1 (2)
kızın 4.4 (1)
kızını 2.2 (1), 3.4 (1)
kızları 2.1 (2)
kızlarını 2.2 (1)
koca 2.1 (1), 2.2 (1), 3.2 (1)
kocamla 3.2 (1)
kocası 2.1 (1)
kocasından 4.2 (2)
kocasını 2.2 (2)
kokluyor 3.2 (4)
kokuyor 3.2 (7), 3.4 (2), 3.5 (2)
konser 4.2 (6)
konseri 4.2 (2)
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konuşmuyor 3.3 (3)
konuşmuyorum 3.3 (2)
konuşuyor 3.3 (25), 3.5 (1)
konuşuyorum 3.3 (10), 3.5 (1)
köpeği 1.2 (1), 2.1 (2), 2.2 (1), 3.4 (2)
köpeğim 1.5 (1)
köpeğini 2.2 (1)
köpeğiniz 1.5 (1)
köpek 1.2 (8), 1.3 (5), 1.4 (1), 1.5 (2), 

2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 3.4 (1), 
4.1 (1)

köpekler 3.3 (1), 3.4 (1)
köprü 2.3 (4)
köprüde 2.3 (2)
köprüden 2.3 (1)
köprüye 2.3 (1), 4.1 (1)
koşmayı 4.2 (1)
koşmuyor 1.2 (2)
koşuyor 1.1 (19), 1.2 (8), 1.3 (1), 1.4 (1), 

3.1 (2)
koşuyorum 3.2 (1)
koşuyoruz 1.4 (1)
kot 2.4 (4), 4.4 (3)
kötü 3.2 (7), 3.4 (1)
kravat 2.4 (3), 3.1 (3), 3.3 (1)
kravatım 2.4 (2)
kravatlar 4.4 (2)
kredi 4.3 (4), 4.5 (1)
kucaklıyor 2.2 (4)
kucaklıyorum 2.2 (3)
küçük 1.3 (6), 2.1 (1), 2.2 (2), 4.2 (5), 

4.3 (12), 4.4 (8), 4.5 (2)
kullanıyor 1.2 (6), 1.3 (1), 2.1 (2)
kullanıyorum 1.3 (1)
kullanmıyor 1.2 (3)
kuru 3.4 (5)
kuyumcu 4.1 (4), 4.4 (1)
kuyumcuda 4.1 (2)
lavabo 2.2 (2)
lavaboda 2.2 (3)
Lima 2.5 (1)
Lin 2.3 (1), 3.3 (1)
Lirası 4.2 (4)
lokanta 3.1 (1), 4.5 (2)
lokantada 3.1 (2), 3.2 (1)
lokantamıza 3.2 (2)
macunu 3.4 (3)
makinesi 4.3 (6)
market 4.1 (7), 4.4 (4)
markette 4.1 (1)
marketten 4.1 (1)
masa 1.4 (5), 2.2 (3), 4.3 (2)

masada 2.2 (5), 3.2 (1)
masam 4.3 (2)
masanın 2.2 (2), 4.1 (1)
masaüstü 2.2 (3)
mavi 1.3 (11), 1.4 (3), 2.1 (1), 2.4 (5)
Melike 2.4 (2)
Meltem 2.3 (1)
memnun 2.3 (4), 2.5 (4), 3.2 (1), 3.5 (2)
memuru 1.3 (4), 1.4 (3), 2.1 (1)
memurusunuz 1.3 (1)
memuruyum 2.3 (1)
memuruyuz 1.3 (1)
merdiven 4.1 (2), 4.3 (1)
merdivene 4.1 (3)
merdiveni 4.1 (1)
merdivenim 4.1 (2)
merhaba 1.1 (2), 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (4), 

1.5 (2), 2.3 (8), 2.4 (16), 2.5 (4)
Mert 2.3 (1)
metal 4.3 (9), 4.4 (1)
mevsimi 3.2 (2)
mevsiminde 3.2 (4)
mevsimindeki 3.2 (4)
meyve 1.1 (11), 1.4 (2), 2.1 (2), 4.1 (3), 

4.2 (10), 4.4 (1)
meyveler 4.1 (4)
meyvesi 4.4 (3)
mi 1.4 (2), 2.1 (1), 2.2 (4), 2.5 (2), 

3.3 (1), 3.5 (1), 4.1 (2), 4.2 (1), 4.5 (1)
misafir 3.2 (2)
misafirimiz 3.3 (2)
misafirlerimiz 3.2 (6)
misafirlerimizle 3.2 (2)
mı 1.4 (3), 1.5 (2), 2.2 (5), 2.5 (1), 

3.1 (3), 3.5 (1), 4.1 (3), 4.2 (1), 
4.4 (1), 4.5 (2)

mısın 2.4 (2), 2.5 (2)
mısınız 2.4 (2)
mısır 2.3 (1)
Mısır 2.3 (1)
Mısırlılar 3.3 (1)
Mısırlıyım 2.3 (1)
mor 2.4 (4), 3.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (2)
Moskova 2.3 (1)
Moskova’da 2.3 (2)
Moskova’yı 3.2 (1)
mu 1.2 (8), 2.2 (1), 3.5 (1), 4.4 (6), 4.5 (2)
Murat 3.1 (1)
musun 2.1 (1), 2.2 (1), 2.4 (2), 2.5 (1), 

3.3 (2), 4.4 (1)
musunuz 1.3 (2), 2.4 (5), 3.3 (4), 3.5 (3), 

4.3 (3), 4.4 (1), 4.5 (1)
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mutfağım 2.3 (2)
mutfak 2.2 (5)
mutfakta 2.2 (3), 2.3 (1), 3.4 (4)
mutfaktayım 3.5 (1)
nakit 4.3 (3)
nasıl 4.5 (1)
nasılsın 2.4 (8), 3.1 (3)
nasılsınız 2.4 (6), 3.1 (2), 3.5 (1)
ne 1.2 (8), 1.3 (10), 1.4 (8), 1.5 (3), 

2.1 (6), 2.3 (6), 2.4 (6), 2.5 (3))
neden 3.4 (13), 3.5 (1), 4.1 (3), 4.4 (1)
Nehir 2.4 (1)
nerede 2.2 (9), 2.3 (7), 2.5 (1), 3.1 (3), 

3.2 (2), 3.4 (3), 3.5 (3),  
4.1 (5)

neredesin 3.5 (1)
nerelisin 2.5 (1)
nerelisiniz 2.3 (4), 2.5 (1), 3.2 (1)
New York 3.3 (1), 3.4 (1), 2.3 (1), 3.2 (1)
neye 4.1 (1)
neyiniz 1.3 (2), 1.5 (2)
nine 2.4 (3)
ninem 2.4 (1)
ninemi 3.2 (1), 3.4 (1)
ninen 3.4 (1)
ninesi 2.2 (2)
ninesini 2.2 (1), 3.2 (1)
o 1.1 (22), 1.2 (20), 1.3 (7), 1.4 (5)
odam 2.3 (2)
odamda 3.1 (1)
odası 2.2 (12)
odasında 2.2 (7), 2.3 (2), 3.2 (1), 3.4 (6)
ödemek 4.3 (6), 4.5 (2)
ödüyor 4.3 (2)
ödüyorlar 4.3 (1)
ödüyorum 4.3 (1)
öğle 3.1 (4), 3.2 (3), 3.4 (1)
öğleden 3.1 (7), 3.4 (1)
oğlu 2.1 (1), 4.3 (1)
oğlum 2.1 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 4.4 (1)
oğlumuz 2.1 (3)
oğlundan 4.2 (1)
oğlunu 2.2 (2)
oğlunuz 3.2 (1)
öğrenci 1.3 (5)
öğrenciden 4.2 (1)
öğrenciler 1.4 (1)
öğrencileri 4.3 (2)
öğrenciyim 1.3 (2)
öğreniyor 3.3 (1)
öğreniyorlar 3.3 (1)
öğreniyorsun 3.3 (1)

öğreniyorum 3.3 (4)
öğreniyoruz 3.3 (3)
öğretiyor 3.3 (6)
öğretiyorsunuz 3.3 (2)
öğretiyorum 3.3 (4)
öğretmen 1.3 (3), 3.1 (1), 4.3 (2)
öğretmenim 1.3 (2), 2.3 (1), 3.3 (3)
öğretmenimsiniz 2.1 (1)
öğretmenin 2.1 (1), 3.3 (2), 4.2 (1)
öğretmeniz 1.3 (1)
öğretmenlerimsiniz 2.1 (1)
öğretmensiniz 1.3 (1)
oğul 2.1 (1)
oğulları 2.1 (2)
oğullarım 2.1 (1)
okul 3.1 (1)
okulda 3.1 (4), 3.5 (1)
okumayı 4.2 (2)
okumuyor 2.1 (1), 3.1 (1)
okuyor 1.1 (24), 1.2 (7), 1.3 (1), 1.4 (2)
okuyorsun 2.2 (1)
okuyorum 1.5 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.2 (1), 

3.3 (2), 4.1 (1)
oldum 2.3 (4), 2.5 (4), 3.2 (1), 3.5 (2)
on 2.1 (14), 3.1 (23), 3.2 (3), 3.3 (3), 

4.2 (5)
önce 3.1 (7), 3.4 (1)
Öncü 3.1 (1)
onda 4.3 (3)
onlar 1.1 (9), 1.2 (15), 1.3 (3), 2.1 (10), 

3.4 (2)
onların 1.2 (3), 1.3 (1)
onu 3.1 (4)
onun 1.2 (6), 1.3 (2), 1.4 (3), 2.1 (1), 

3.1 (1), 4.3 (9)
öpüyor 2.2 (7)
oturma 2.2 (7), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (3)
oturmuyor 4.4 (1)
oturuyor 2.2 (6), 2.3 (3), 3.2 (1), 4.4 (2)
oturuyorlar 2.3 (1)
oturuyorsun 2.3 (2)
oturuyorsunuz 3.2 (1)
oturuyorum 2.3 (5), 3.2 (1)
oturuyoruz 2.3 (3)
otuz 3.3 (12), 4.5 (1)
oynamayı 4.2 (6)
oynamıyor 2.1 (1)
oynuyor 2.1 (9), 2.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (2), 

3.2 (4), 3.5 (2), 4.2 (3)
oynuyorlar 3.1 (1), 3.2 (2)
oynuyorsunuz 3.5 (2)
oynuyorum 3.1 (2), 3.2 (1), 3.5 (4)
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oynuyoruz 3.1 (1), 3.2 (1)
oyun 2.1 (9), 2.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (6), 

3.2 (8), 3.5 (8), 4.2 (5)
oyuncağı 4.2 (1)
oyuncağım 4.1 (1)
oyuncak 4.1 (3), 4.2 (4)
oyuncakçı 4.4 (1)
oyuncaklar 4.1 (2), 4.4 (1)
oyuncakları 4.4 (1)
oyuncakların 4.4 (3)
pahalı 4.3 (9)
palto 1.4 (7), 3.1 (1), 4.1 (1), 4.4 (3)
paltodan 4.2 (1)
paltom 2.2 (1), 3.1 (1)
palton 2.2 (1)
paltosu 2.4 (1)
paltoya 4.1 (1)
pantolon 1.4 (7), 2.4 (4), 4.4 (3)
pantolondan 4.2 (2)
pantolonlardan 4.2 (1)
pantolonları 4.2 (1)
pantolonu 2.4 (1)
pantolonun 4.2 (1)
para 4.1 (1), 4.3 (1)
paralar 4.3 (1), 4.4 (4)
parası 4.1 (2), 4.2 (2), 4.4 (2)
paraya 4.1 (4)
parayla 4.3 (4)
Paris 2.3 (2)
Paris’i 3.2 (1)
Paris’te 2.3 (3)
park 2.3 (4), 3.1 (1), 3.2 (1)
parka 4.1 (2)
parkta 2.3 (2), 3.1 (4), 3.2 (1), 3.5 (1)
parmağı 3.2 (1)
parmağında 3.4 (1)
parmak 3.2 (1)
parmaklar 3.2 (1)
parmakları 3.2 (2)
pasta 4.1 (4), 4.3 (1), 4.4 (10)
pastane 4.1 (5), 4.4 (2)
pastaneden 4.1 (1)
pastası 4.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (2)
pastayı 4.4 (3)
Paulo 2.5 (1)
pazar 3.2 (2)
Pazar 3.2 (3)
pazartesi 3.2 (3)
Pazartesi 3.2 (1)
Pekin’i 3.2 (1)
pembe 2.4 (5), 3.4 (4), 4.2 (3)
pencere 2.2 (6), 4.4 (3)

pencerede 3.2 (1)
Perşembe 3.2 (3)
perşembeleri 3.2 (1)
Pierre 2.3 (1)
pilav 1.2 (5), 1.3 (2), 3.5 (1), 4.4 (1)
pilavı 1.2 (2), 3.2 (2), 4.4 (2)
pilavın 3.2 (1)
pişiriyor 1.1 (7), 1.2 (2), 1.3 (1), 2.2 (1)
pişiriyorum 2.1 (2)
pişirmeyi 4.2 (2)
pişirmiyor 1.2 (2)
plastik 4.3 (14), 4.4 (3)
polis 1.3 (6), 1.4 (3), 2.1 (1), 2.3 (1)
Popov 2.3 (1)
portakal 4.2 (4)
portakaldan 4.2 (1)
portakalı 4.2 (1)
portakallar 4.2 (1)
radyo 2.2 (7), 3.2 (1), 4.1 (1), 4.2 (2)
renk 2.4 (6), 4.4 (2), 4.5 (2)
renkte 4.4 (12), 4.5 (2)
Roma 2.3 (3)
Roma’da 2.3 (1)
Roma’yı 3.2 (1)
Rus 3.3 (1)
Rusum 2.3 (1), 3.2 (1)
Rusya 2.3 (3)
Rusya’dan 3.5 (1)
sabah 3.1 (5)
sabahları 3.1 (4)
sabun 3.4 (3)
sabuna 4.1 (1)
sabunla 3.4 (1)
saç 3.4 (5)
saçı 2.4 (4), 3.4 (2)
saçım 2.4 (1)
saçın 2.4 (1)
saçını 3.4 (4)
saçları 2.4 (2), 4.3 (4)
saçlarını 3.4 (4)
saçlı 2.4 (6)
saçlılar 2.4 (1)
saçlısınız 2.4 (1)
saçlıyım 2.4 (4)
saçlıyız 2.4 (1)
Salı 3.2 (4)
sandalye 1.4 (4), 2.1 (1), 2.3 (2), 4.3 (8)
sandalyeler 4.4 (1)
sandalyenin 2.2 (4)
sandviç 1.2 (7), 1.4 (5), 2.2 (1), 4.2 (1)
sandviçim 1.3 (1)
sandviçimiz 1.4 (1)
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sandviçiniz 1.4 (1)
sandviçleri 1.2 (1)
sandviçlerini 2.1 (2)
şapka 1.4 (11), 2.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (2)
şapkalar 4.4 (4)
şapkam 2.2 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (2), 

4.4 (2)
şapkan 3.1 (1)
şapkanın 2.2 (1), 4.2 (1)
şapkanız 2.2 (1)
şapkası 1.4 (3)
sarı 1.3 (15), 1.4 (4), 2.4 (5), 3.4 (1), 

4.2 (2), 4.4 (3)
satıyor 4.1 (12), 4.5 (1)
satıyorum 4.1 (2), 4.5 (1)
satıyoruz 4.1 (1)
Şebnem 2.5 (1)
sebze 4.1 (4)
sebzeler 4.1 (3)
şehir 2.3 (5), 3.2 (1)
sekiz 2.1 (6), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (3)
sekizde 2.3 (1)
sekizden 3.1 (1)
şemsiye 4.1 (3)
şemsiyeleri 4.1 (1)
şemsiyem 4.1 (1)
şemsiyesi 4.1 (1)
şemsiyeye 4.1 (3)
sen 2.1 (15), 2.3 (1), 2.4 (2), 2.5 (1)
senin 2.2 (4), 2.3 (1), 2.5 (2), 4.3 (2)
seviyor 2.2 (5), 4.2 (12)
seviyorsun 4.2 (6), 4.4 (2)
seviyorum 2.2 (5), 4.2 (10), 4.4 (2)
sevmiyor 4.2 (8)
seyrediyor 2.2 (4), 3.1 (1), 4.2 (2)
seyrediyorlar 3.4 (1)
seyrediyorum 3.2 (1)
şimdi 3.1 (7)
sinema 4.2 (3)
siyah 1.3 (11), 1.4 (4), 2.1 (1), 2.4 (4), 

4.2 (4), 4.3 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)
siz 1.3 (9), 1.4 (2), 1.5 (1), 2.1 (11)
sizin 1.3 (6), 1.4 (7), 1.5 (4), 2.2 (2)
sıcaklamıyoruz 2.4 (1)
sıcaklıyor 2.4 (4)
sıcaklıyorum 2.4 (1)
sıcaklıyoruz 2.4 (1)
sıfır 2.1 (3)
sokağa 2.3 (1)
Sokağında 4.1 (1)
sokak 2.3 (4), 3.4 (1)
sokakta 2.3 (1)

sokaktan 2.3 (1)
sonbahar 3.2 (1)
sonbaharda 3.2 (2)
sonra 3.1 (10), 3.4 (3), 3.5 (1)
sonraları 3.1 (3)
Sterlin 4.2 (4), 4.3 (2)
su 1.1 (11), 1.2 (4), 1.3 (1), 1.4 (1), 

3.4 (2)
şu 4.2 (1)
suda 3.2 (1)
susuz 2.4 (5), 2.5 (1)
susuzum 2.4 (2), 2.5 (1), 3.4 (1)
süt 1.2 (4), 1.3 (1), 3.2 (1)
sütü 1.2 (2), 3.2 (2), 4.2 (2)
sütün 3.2 (1)
suyu 1.1 (11), 1.2 (2), 1.4 (2), 2.1 (2), 

4.2 (6)
suyundan 4.2 (1)
tabağım 4.3 (2)
tabağımız 1.4 (1), 3.3 (2)
tabağınız 1.4 (1)
tabak 1.4 (4), 2.1 (1), 3.1 (1), 3.3 (7), 

4.3 (2)
tabaklar 2.2 (2)
tabakları 3.4 (2), 3.5 (3)
tabakların 4.4 (1)
tabaklarını 3.4 (1)
tabakta 2.2 (1)
tadı 3.2 (7), 3.5 (2)
tadıyor 3.2 (2)
tadıyorlar 3.2 (2)
takı 4.1 (5)
takılar 4.1 (4), 4.3 (2)
takım 2.4 (10), 3.1 (2), 4.5 (6)
takıyor 1.4 (5), 2.4 (1)
takıyorum 3.1 (1)
takıyoruz 1.4 (2)
takmıyorum 3.1 (1)
tane 1.4 (76), 2.1 (11), 3.3 (4), 3.4 (2), 

3.5 (2), 4.5 (4)
tarıyor 3.4 (5)
telefon 1.4 (5), 4.1 (3)
telefondan 4.2 (1)
telefonlar 4.4 (2)
telefonu 1.4 (3)
telefonun 4.2 (1)
televizyon 2.2 (5), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 

4.1 (3), 4.3 (3)
televizyona 4.1 (2)
televizyonum 4.1 (2)
televizyonun 2.2 (1), 4.2 (1)
temiz 3.4 (8)
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tenis 4.2 (5)
tenisi 4.2 (2)
tişört 1.4 (6), 2.4 (1)
tişörtler 3.4 (1)
tişörtlerimiz 4.4 (2)
tişörtü 2.4 (1), 4.4 (2)
tişörtünü 3.4 (1)
top 1.3 (2), 1.4 (4), 2.1 (1), 3.1 (1), 

3.3 (1), 3.4 (3)
toplar 1.3 (1)
topların 4.4 (3)
topu 1.4 (2)
topum 2.2 (1)
topun 2.2 (1)
Toros 4.1 (1)
Türk 2.3 (1), 3.3 (1), 4.2 (4)
Türkçe 2.3 (1), 3.3 (13), 3.5 (1), 4.2 (4)
Türkiye’ye 3.2 (2)
Türkler 3.3 (1)
Türksünüz 2.3 (1)
Türküm 2.3 (1)
Türküz 2.3 (1), 2.5 (1)
turuncu 2.4 (4)
tuvalet 2.2 (3)
üç 1.4 (18), 2.1 (3), 3.1 (3), 3.2 (2), 

3.3 (2), 4.2 (2)
üçten 3.1 (1)
ucuz 4.3 (6)
ülke 2.3 (8)
Ünal 2.3 (2), 3.2 (2)
üstünde 2.2 (12), 3.4 (2), 4.1 (1)
üstündeyim 2.2 (1)
üşümüyoruz 2.4 (1)
üşüyor 2.4 (4)
üşüyorum 2.4 (3), 3.1 (1), 3.4 (1)
uyandırıyor 3.4 (5)
uyanıyor 3.4 (8)
uyumadan 3.1 (1)
uyumuyor 1.2 (2)
uyuyor 1.2 (9), 2.1 (3), 2.3 (1), 3.4 (2), 

4.4 (11), 4.5 (2)
uzağım 2.3 (2)
uzak 2.3 (6)
uzun 2.4 (5)
var 1.2 (14), 1.3 (20), 1.4 (84), 1.5 (8), 

2.1 (9), 3.1 (10), 3.2 (3), 3.3 (6), 
3.5 (2), 4.1 (34), 4.2 (16), 4.3 (18)

ve 1.2 (8), 1.3 (2), 2.1 (28), 2.2 (4)
Viktor 2.3 (2)
Vladimir 2.3 (1)
yakın 2.3 (6), 4.1 (5)
yakınım 2.3 (2)

yapıyor 1.3 (6), 1.5 (1), 2.1 (1), 3.1 (3)
yapıyorlar 4.1 (1)
yapıyorsun 2.1 (3), 3.1 (1), 3.2 (2), 3.5 (1)
yapıyorsunuz 1.3 (2), 1.4 (1), 1.5 (1), 2.1 (3), 3.1 (1)
yapıyorum 3.1 (1)
yapıyoruz 3.1 (2)
yapmayı 4.2 (5)
yapmıyor 2.1 (1)
yaşında 2.1 (16), 3.3 (2), 4.4 (1)
yaşındasın 2.1 (5), 2.5 (1), 3.1 (2), 3.3 (1)
yaşındasınız 3.3 (1)
yaşındayım 2.1 (5), 2.5 (1), 3.1 (2), 3.3 (2), 

4.4 (1)
yaşıyor 2.5 (2), 3.4 (2)
yaşıyorsunuz 2.3 (5)
yaşıyorum 2.3 (2)
yaşıyoruz 2.3 (3), 3.3 (1)
yaşlı 4.3 (9)
yastığın 3.4 (1)
yastık 3.4 (5)
yatağım 2.1 (1)
yatağın 2.2 (7), 3.4 (1)
yatak 1.4 (4), 2.2 (6), 2.3 (2), 3.4 (2)
yavaş 4.3 (7)
yaz 3.2 (5)
yazı 1.1 (7), 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (3)
yazıyor 1.1 (7), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (2)
yazıyorsunuz 3.1 (2)
yazıyorum 1.3 (1), 2.1 (1), 3.1 (3), 3.3 (2)
yazıyoruz 1.4 (1)
yazmıyor 1.2 (1)
yedi 2.1 (6), 3.1 (4), 3.2 (2), 3.3 (3), 4.2 (1)
yedikten 3.1 (2)
yemeği 3.1 (9), 3.2 (6)
yemeğinden 3.4 (2)
yemeğini 3.1 (1)
yemek 1.1 (35), 1.2 (6), 1.3 (1), 1.4 (2), 

1.5 (1), 2.1 (10), 2.2 (7), 2.3 (2)
yemiyor 1.2 (1), 3.1 (1)
yeni 4.1 (16), 4.2 (2)
yeşil 1.3 (18), 1.4 (4), 2.1 (1), 2.2 (6), 

2.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (5)
yetişkin 1.2 (1)
yetişkinler 1.2 (5)
yirmi 3.1 (2), 3.3 (10), 4.2 (3), 4.4 (1)
yirmiden 3.1 (1)
yiyor 1.1 (28), 1.2 (16), 1.4 (2), 1.5 (1)
yiyorlar 2.1 (1), 3.4 (1), 4.1 (1)
yiyorsun 3.1 (1), 3.2 (2)
yiyorsunuz 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (1)
yiyorum 1.3 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 3.2 (2)
yiyoruz 1.4 (1), 2.1 (2), 3.1 (2), 3.2 (2)
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yıkıyor 3.4 (14)
yıkıyorlar 3.4 (5)
yıkıyorsun 3.4 (2), 3.5 (1)
yıkıyorum 3.4 (6), 3.5 (2)
yıl 3.2 (2)
yılda 3.2 (1)
yok 1.2 (5), 3.1 (2), 4.1 (2)
yorgun 2.4 (3)
yorgunum 2.4 (2)
yumurta 1.2 (7), 1.3 (5), 1.4 (5), 2.1 (1)
yumurtalar 1.3 (3)
yumurtası 3.1 (2)
yumurtaya 4.5 (2)
yürümüyor 1.2 (1)

yürüyor 1.2 (6), 1.3 (1), 1.4 (1)
yürüyorlar 3.2 (1)
yürüyoruz 1.4 (1)
yüzleri 3.4 (1)
yüzmeyi 4.2 (1)
yüzmüyor 1.2 (1)
yüzü 3.4 (2)
yüzünde 3.4 (1)
yüzünü 3.4 (4)
yüzüyor 1.1 (8), 1.2 (6), 3.2 (2)
zaman 3.1 (8), 3.2 (1), 3.5 (1)
Zehra 2.3 (1), 3.3 (1)
Zeynep 2.3 (1)
ziyaret 3.2 (13), 3.4 (1)


