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1.1 Ana Ders

01 bir çit
bir çit
bir çit
bir bahçe
bir bahçe
bir yüzme havuzu

02 İki çocuk çitin üzerinde oturuyor.
Bu çit kırık.
Bahçede öğle yemeği yiyor.
Bahçede gazete okuyor.
Bu yüzme havuzu içeride.
Bu yüzme havuzu dışarıda.

03 Yüzme havuzunun yanında bir bahçe var.
Bahçe evin arkasında.
Çitin yanında çiçekler var.
Yüzme havuzu çitin arkasında.

04 Çite çıkıyorum.
Kız çocuk çitten atlıyor.
Kadın merdivene çıkıyor.
Adam merdivenden atlıyor.

05 Bir ağaca çıkıyor.
Bir ağaca çıkıyorlar.
Yataktan atlayacağım.
Yataktan atladım.

06 At çitin üzerinden atlıyor.
Adam topu atıyor.
Kadın topu çadırın üzerinden atıyor.

07 Topu atacak.
Topu atıyor.
Topu attı.

08 Kız çocuk topu arabanın üzerinden atıyor.
Adam suyun üzerinden atlıyor.
Erkek çocuk topu çitin üzerinden atıyor.

09 Kız çocuk masanın üstüne çıkıyor.
Erkek çocuk masanın üstünden atlıyor.
Kadın yelkenli tekneye çıkıyor.
Erkek çocuk yelkenli tekneden atlıyor.

10 Kedi yatağın üstüne atlıyor.
Kız çocuk çitin üstünden atlıyor.
Erkek çocuk masanın üstüne çıkıyor.

11 Kız çocuk topu atıyor.
Erkek çocuk topu yakalıyor.
Kadın çiçekleri atıyor.
Adam çiçekleri yakalıyor.
Havluyu attı.
Havluyu yakaladı.

12 Topu atacak.
Topu attı.
Portakalı yakalayacak.
Portakalı yakaladı.

13 Topu bahçeye atmayın!
Çitin üzerinden atlama!
Ağaca çıkmayın!

14 Bu televizyon çalışıyor.
Bu televizyon çalışmıyor.
Bu saat çalışıyor.
Bu saat çalışmıyor.

15 Bu bilgisayar çalışıyor mu?
Hayır, çalışmıyor.
Bu fotoğraf makineleri çalışıyor mu?
Evet, çalışıyor.

16 Baba oğlunun oyuncağını tamir ediyor.
Çiti tamir ediyor.
Uçağı tamir ediyor.
Bisikleti tamir ediyorum.

17 Cep telefonum çalışmıyor. Lütfen tamir edin.
Bilgisayarımız çalışmıyor. O tamir ediyor.
Oyuncağı kırık. Dedesi tamir ediyor.
Radyom kırık. Tamir edebilir misiniz?

18 Bu kolay.
Bu zor.
Bu kolay.
Bu zor.

19 Bu topu atmak kolay.
Bu bavulu atmak zor.
Buna tırmanmak kolay.
Buna tırmanmak zor.

20 Burada kayak yapmak kolay.
Burada kayak yapmak zor.
Burada yüzmek kolay.
Burada yüzmek zor.
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1.1 Devam

21 Bu bisikleti tamir etmek kolay.
Bu bilgisayarı tamir etmek zor.
Bu çiti tamir etmek kolay.
Bu arabayı tamir etmek zor.

22 Bunu yapmak kolay.
Bunu yapmak zor.
Bunu yapmak kolay.
Bunu yapmak zor.

23 Neden ağaca çıktın?
Çünkü elma yemek istiyorum.
Neden topu yakalamadın?
Çünkü boyum çok kısa.

24 Neden kitabı okumuyorsun?
Çünkü bu kitabı okumak çok zor.
Jülide neden partiye gelmedi?
Çünkü New York’u ziyaret ediyordu.

25 Bir gün onlar gibi kayak yapacağız.
Bir gün onun gibi dans edeceğim.
Bir gün babam gibi gitar çalacağım.
Bir gün onun gibi futbol oynayacağım.

26 Onlar gibi dans etmek zor.
Onun gibi araba kullanmak zor.
Onun gibi atlamak zor.

27 Bu pasta arabaya benziyor.
Bu peçete çiçeğe benziyor.
Bu bir yüze benziyor.

28 Erkek çocuk babasına benziyor.
Bu kadınlar birbirlerine benziyor.
Bu adamlar birbirlerine benziyor.
Bu kız çocuklar birbirlerine benzemiyor.

29 Birbirlerini sinemada gördüler.
Birbirlerini seviyorlar.
Kadın ve kocası birbirlerine mektup yazıyor.
Anne ve kızı birbirlerine sarılıyor.

30 İki kız çocuk birbirleriyle konuşuyor.
Adamlar birbirlerine yardım ediyor.
Birbirleriyle çalışıyorlar.
Birbirleriyle dans ediyorlar.

31 Kırmızı elbiseyi mi istiyorsun?
Hayır. Mavi elbiseyi istiyorum.
Kahverengi şapkayı mı beğeniyorsunuz?
Hayır. Siyah şapkayı beğeniyorum.
Neden bu beyaz gömleği satın almadınız?
Çünkü bu gri gömleği daha çok beğeniyorum.

32 Pasaportunuz var mı?
Evet, var.
Salata istiyor musunuz?
Hayır, teşekkür ederim. Salatam var.

33 Bir elma istiyor musun?
Hayır, teşekkür ederim. Elmam var.
Bir bisiklet kiralamak istiyor musunuz?
Hayır, teşekkür ederim. Bisikletim var.

34 Oğlun masaya mı çıkıyor?
Hayır. O benim oğlum değil.
O erkek çocuk senin oğluna benziyor.
Benim oğlum yüzme havuzunda.

35 Bilgisayarın çalışıyor mu?
Hayır, çalışmıyor. Kırık.
Neden dün tamir etmedin?
Çünkü bisikletimi tamir ediyordum.
Bisikletin şimdi çalışıyor mu?
Evet, çalışıyor.
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1.2 Ana Ders

01 ocak
ocak
ocak
bulaşık makinesi
bulaşık makinesi
buzdolabı

02 Tavuk ocakta.
Portakal suyu buzdolabında.
Bardaklar bulaşık makinesinde.

03 Fincanlar mutfak eşyasıdır.
Kaseler mutfak eşyasıdır.
Tabaklar mutfak eşyasıdır.
Bardaklar mutfak eşyasıdır.

04 Bir bardak su istiyor musun?
Hayır, teşekkür ederim. Suyum var.
Bir bardak süt istiyor musun?
Hayır. Sütüm var.

05 Portakal suyu tezgahın üstünde.
Buzdolabı tezgahın yanında.
Bulaşık makinesi tezgahın altında.

06 Lavabodaki mutfak eşyaları kirli.
Bulaşık makinesindeki mutfak eşyaları temiz.
Tezgahtaki tabaklar ve bardaklar kirli.

07 Bardak süt dolu.
Lavabo kirli mutfak eşyalarıyla dolu.
Bulaşık makinesi boş.
Buzdolabı boş.

08 Çöp kutusu kötü kokuyor.
Temiz çarşaflar güzel kokuyor.
Çöp kutusu dolu.
Kase boş.

09 Bardak dolu.
Bardak boş.
Çöp kutusu dolu.
Çöp kutusu boş.

10 Tavanda pencereler var.
Tavan beyaz.
Bu yer ahşap.
Çöp kutusu yerde.
Adam yeri tamir ediyor.
Tavanı tamir ediyorlar.

11 Lütfen yerleri süpür.
Mutfağı süpürüyor.
Marketin önünü süpürüyor.
Merdivenleri süpürüyorum.

12 Yeri süpürecek.
Yerleri süpürüyoruz.
Yerleri süpürdüm.

13 Çöpleri dışarı çıkarıyorum.
Lütfen çöpleri dışarı çıkar.
Çöpleri dışarı çıkarıyor.

14 Bulaşıkları yıkayacak.
Kız çocuk bulaşıkları yıkıyor.
Bulaşıkları yıkadım.

15 Lütfen kirli mutfak eşyalarını yıka.
Lütfen yüzünü yıka.
Lütfen giysilerinizi yıkayın.

16 Lütfen merdivenleri süpür.
Lütfen çöpleri dışarı çıkar.
Lütfen sandalyeyi tamir et.
Lütfen giysileri yıka.

17 Adam halı satıyor.
Kanepe dışarıda.
Kırmızı halı yerde.
Kanepede üç kişi var.

18 Kedi kanepede, kadın kanepenin yanında.
Bebek yerde, annesi kanepede oturuyor.
Kadın kanepede, adam kanepenin arkasında.

19 Tavanı süpürüyorum.
Halıyı süpürüyorum.
Lütfen merdivenleri süpür.
Koltuğu süpürüyor.
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20 Neyi süpürüyorsun?
Koltuğun altını süpürüyorum.
Neyi süpürüyorsun?
Halının altını süpürüyorum.

21 Kadın arabayı topluyor.
Oturma odasını toplayacağım.
Öğrenci kütüphaneyi topluyor.
Yatak odamızı topladık.

22 Lütfen mutfağı topla.
Mutfağı topluyorum.
Lütfen yatak odanı topla.
Yatak odamı topluyorum.

23 Küvet su dolu.
Küvet boş.
Lavabo tuvaletin yanında.
Küvet yeşil.

24 Kadın yerleri temizliyor.
Adam tuvaleti temizliyor.
Lütfen lavaboyu temizle.
Pencereyi temizliyorum.

25 Kedi lavabonun içinde.
Erkek çocuk duşta.
Lavaboyu temizliyorum.
Duşu temizliyorum.

26 Küveti temizliyorlar.
Tezgahı temizliyorum.
Erkek çocuk yerleri temizliyor.

27 Banyo yapacağım.
Erkek kardeşler banyo yapıyor.
Erkek çocuk banyo yaptı.

28 Kız çocuk duş alacak.
Dışarıda duş alıyor.
Duş aldım.

29 Kadın banyo yapıyor.
Kadın duş alıyor.
Banyo yapacağım.
Duş alacağım.

30 Çöpleri dışarı çıkardım.
Şimdi yeri temizlemem gerek.
Bulaşıkları yıkadım.
Şimdi yeri süpürmem gerek.

31 Bugün ne yapmamız gerek?
Banyoyu temizlememiz gerek.
Ben lavaboyu temizleyeceğim.
Ben küveti temizleyeceğim.
Sen tuvaleti temizleyecek misin?
Evet. Sen yeri süpürdükten sonra 
temizleyeceğim.

32 Nereye gidiyorsunuz?
Parka gidiyoruz.
Yatak odanı topladın mı?
Evet, yatak odamı topladım.
Yeri süpürdün mü?
Hayır, süpürmedim. Eve geldikten sonra 
süpüreceğim.
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01 Bu adam güçlü.
Bu adam daha güçlü
Bu kadın güçlü.
Bu kadın daha güçlü.

02 Güçlü.
Güçlü değil.
Güçlü.
Güçlü değil.

03 Kim daha güçlü?
Kadın adamdan daha güçlü.
Kim daha güçlü?
Adam kadından daha güçlü.

04 Erkek çocuk egzersiz yapıyor.
Adam egzersiz yapmıyor. Gazete okuyor.
Kız çocuklar egzersiz yapmıyor. Konuşuyorlar.
Kadın egzersiz yapıyor.

05 Güçlü çünkü egzersiz yapıyor.
Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günleri 
egzersiz yapıyorum.

Plajda egzersiz yapıyoruz.

06 Futbol antremanı yapıyoruz.
Adam ofisinde golf antremanı yapıyor.
Tenis antremanı yapıyorum.

07 Brezilyalı takım sarı giyiyor.
Fransız takım mavi giyiyor.
Bu takımda altı erkek çocuk var.
Bu takımda on bir kız çocuk var.

08 Futbol takımı antreman yapıyor.
Tenis takımı antreman yapıyor.
Golf takımının fotoğrafını çekiyor.

09 Hangi takımda oynuyorsun?
Futbol takımında oynuyorum.
Bugün neden antreman yapıyorsun?
Çünkü bizim takımın yarın maçı var.

10 Bu kız çocuk piyano çalışıyor.
Erkek çocuk yatak odasında keman çalışıyor.
Kadın oturma odasında gitar çalışıyor.
Adam tiyatroda keman çalışıyor.

11 İçeride keman çalışıyorum.
Dışarıda gitar çalışıyorum.
İçeride futbol antremanı yapıyorum.
Dışarıda futbol antremanı yapıyorum.

12 Otobüsle gitmek daha hızlı. Otobüse 
binmelisin.

Dışarısı soğuk. Bunu içmelisin.
Bu iyi bir müzik. Bunu dinlemelisin.

13 Çikolata yemek istiyorum ama yememeliyim.
Televizyon seyretmek istiyorum ama egzersiz 
yapmalıyım.

Dans etmek istiyorum ama yerleri 
süpürmeliyim.

Eve erken gitmek istiyorum ama gitmemeliyim.

14 Yatak odasını toplamalı.
Köpeği yıkamalıyız.
Bunu satın almamalısın. Çok pahalı.
Bunu giymemelisin. Uymuyor.

15 Siyah takım elbiseyi mi yoksa gri takım elbiseyi 
mi giymeliyim?

Gri takım elbiseyi giymelisin.
Mavi elbiseyi mi yoksa siyah elbiseyi mi 
giymeliyim?

Mavi elbiseyi giymelisin.

16 Keman çalışmalı mıyım?
Evet. Keman çalışmalısın.
Kemanımı yere koyabilir miyim?
Hayır. Kemanını masanın üstüne koymalısın.

17 Kapıda biri var.
Biri seninle konuşmak istiyor.
Ofiste biri var.
Duşta biri var.

18 Biri gitar çalışıyor.
Biri egzersiz yapıyor.
Biri bulaşık yıkıyor.
Arabanın içinde biri var.

19 Biri bir şey satın alıyor.
Biri fotoğraf çekiyor.
Biri bir şey yapıyor.

20 Futbol oynamak için daha iyi bir yer bulmamız 
gerek.

Enstrüman çalmak için daha iyi bir yer 
bulmamız gerek.

Yemek yemek için bir yer arıyor.
Kamp yapmak için bir yer arıyorlar.
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21 Burası yüzmek için iyi bir yer.
Burası futbol antremanı yapmak için iyi bir yer.
Burası egzersiz yapmak için kötü bir yer.
Burası kayak yapmak için iyi bir yer.

22 Ders çalışmak için bir yer arıyorlar.
Ders çalışmak için bir yer buldular.
Egzersiz yapmak için bir yer arıyoruz.
Egzersiz yapmak için bir yer bulduk.

23 Biri bana mektup yazmış!
Yemek için bir şey arıyor.
Bir gün meşhur bir şarkıcı olacağım.

24 Köpekler bazen içeride, bazen dışarıda yaşar.
Matematik bazen kolay, bazen zor.
Bazen insanların, bazen hayvanların 
fotoğraflarını çekerim.

25 Okulda bazen etek, bazen pantolon giyeriz.
Okulda her zaman etek giyeriz.
Sabahları bazen kahve, bazen çay içerim.
Sabahları her zaman kahve içerim.

26 Burası bazen soğuk, bazen sıcak.
Burası her zaman soğuk.
Burası hiçbir zaman soğuk değil.

27 Yeşil limonlar her zaman ekşidir.
Çikolata hiçbir zaman ekşi değildir.
Şeker her zaman tatlıdır.
Karabiber hiçbir zaman tatlı değildir.

28 İşe gitmeden önce her zaman duş alırım.
Hiçbir zaman et yemem.
Bazen aç, bazen susuz.
Biri her zaman orada ayakta duruyor.
Yazın hiçbir zaman kayak yapmaya gitmeyiz.
Bazen işten erken çıkarım.

29 Nerede antreman yapıyorsunuz?
Bazen burada, bazen okulda antreman 
yapıyoruz.

Burada ne zaman antreman yapıyorsunuz?
Burada sonbaharda antreman yapıyoruz.
Okulda ne zaman antreman yapıyorsunuz?
Kış mevsiminde.

1.4 Ana Ders

01 iki göz
bir kulak
bir burun
bir ağız

02 Bu ne?
Bu bir erkek çocuğun bacağı.
Bu ne?
Bu bir kız çocuğun kolu.

03 bir kol
bir bacak
bir göz
bir kulak
bir burun
bir ağız

04 Bunlar bacaklarım.
Bu kolum.
Bunlar gözlerim.
Bunlar kulaklarım.
Bu burnum.
Bu ağzım.

05 Kolunu incitti.
Burnumu incittim.
Gözünü incitti.
Bacağımı incittim.

06 Erkek çocuk dizlerini incitti.
Dirseğimi incittim.
Adamın elleri dizlerinin üstünde.
Kadının dirsekleri masanın üstünde.

07 Dizime bir yara bandı gerek.
Parmağında yara bandı var.
Kolunda yara bandı var.

08 Dirseklerimde yara bantları var.
Dizlerinde yara bantları var.
Bacağında yara bandı var.
Dizinde yara bandı var.

09 Kayak yapıyor.
Yere düşüyor.
Bisiklete biniyor.
Bisikletten düşüyor.
Ata biniyor.
Attan düşüyor.
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10 Adam bisikletten düşüyor.
Adam bisikletten düştü.
Kız çocuk çitten düşüyor.
Kız çocuk çitten düştü.

11 Bisikletten düştüm. Yara bandın var mı?
Dirseğimi incittim.
Susuzum. Suyun var mı?
Hastayım. İlacın var mı?

12 Sana ne oldu?
Yağmur yağarken dışarıya çıktım.
Sana ne oldu?
Ağaca çıkarken düştüm.

13 Sana ne oldu?
Düştüm ve kolumu incittim.
Onlara ne oldu?
Kayak yaparken düştüler ve bacaklarını 
yaraladılar.

14 Buna ne oldu?
Annem onu yıkadı.
Sana ne oldu?
Dün gece üç saat dans ettim.
Sana ne oldu?
Plaja gittim ve hava çok güneşliydi.

15 Sana ne oldu?
Attan düştüm.
Sana ne oldu?
Çitten atladım.

16 Sana ne oldu?
Bisikletten düştüm.
Dizini mi incittin?
Hayır, dirseğimi incittim.
Yara bandı istiyor musun?
Evet, istiyorum.

17 baş
baş
baş
karın
karın
kol

18 Erkek çocuğun başı ağrıyor.
Kız çocuğun karnı ağrıyor.
Kulağım ağrıyor.
Burnu ağrıyor.

19 Başım ağrıyor.
Oğlumun karnı ağrıyor.
Kadının kolu ağrıyor.
Gözlerim ağrıyor.
Kadının burnu ağrıyor.
Adamın ağzı ağrıyor.

20 Neyin var?
Kulağım ağrıyor.
Neyin var?
Hastayım.

21 Neyin var?
Başım ağrıyor.
Neyin var?
Gözümde bir şey var.

22 Dışarısı kaç derece?
İki derece. Bir palto giymen gerek.
Dışarısı kaç derece?
Otuz derece. Plaja gitmemiz gerek.

23 Bebeğin ateşi kaç derece?
Otuz yedi derece.
Benim ateşim kaç derece?
Otuz sekiz derece.

24 Neyi var?
Ateşi otuz dokuz derece.
Doktoru arayacağım.
Doktorun telefon numarası buzdolabının 
üstünde.

25 İlacını bir bardak suyla içiyor.
Akşam yemeğinden sonra ilacını içmelisin.
Bu ilacı sütle iç.

26 Günde bir kere kahvaltı yapar.
Paris’e tren günde iki kere gider.
Bu ilacı günde iki kere iç.
Günde bir kere kahve içerim.
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27 Günde iki kere dişini fırçalaman gerek.
Barselona’ya günde bir kere uçak gidiyor.
Bunu günde dört kere iç.
Otobüs şehir merkezine günde altı kere 
gidiyor.

28 Tenis oynuyor musun?
Evet, haftada üç kere oynuyorum.
İlaç içiyor musun?
Evet, bunu günde bir kere içiyorum.

29 Neyin var?
Karnım ağrıyor.
Ateşin otuz sekiz derece.
Bu ilacı haftada üç kere içmen gerek.

30 Dikkatli olun. Yerler ıslak.
Dikkatli olun. Bir araba geliyor.
Dikkatli ol. Çok yüksek bir ağaca çıkıyorsun.

31 Lütfen bisikletine binerken dikkatli ol.
Lütfen arabayı tamir ederken dikkatli ol.
Lütfen karda araba kullanırken dikkatli ol.
Lütfen bebekle oynarken dikkatli ol.

32 Yarın kayak yapmaya gidiyor musunuz?
Evet, yarın sabah gidiyoruz.
Lütfen dikkatli olun.

33 Günaydın Nejat.
Günaydın Doktor Bey.
Neyin var?
Başım ağrıyor.

34 Sana ne oldu?
Merdivenden düştüm.
Bunu günde iki kere iç.
Teşekkür ederim.
Merdivendeyken dikkatli ol. Güle güle.
Hoşçakal.

1.5 Aşama Noktası

01 Bana merdiveni getirir misin?
Evet, merdiveni getiririm.

02 Bu kırık mı?
Evet, bu kırık.

03 Yardıma ihtiyacın var mı?
Hayır, teşekkür ederim. Yardıma ihtiyacım yok.

04 Neyin var?
Dizim ağrıyor.

05 Sana ne oldu?
Yere düştüm.

06 Yara bandına ihtiyacın var mı?
Hayır, teşekkür ederim. Yara bandına ihtiyacım 
yok.

07 Elma istiyor musun?
Hayır, teşekkür ederim. Elmam var.

08 Burada kim yaşayacak?
Roma’dan bir aile. İki çocukları var.

09 Aynı futbol takımında mısınız?
Evet, aynı futbol takımındayız.

10 Bugün antreman yapıyor musunuz?
Hayır, bugün antreman yapmıyoruz. Saat 
3:00’te maçımız var.

11 Yerleri süpürmemi istiyor musun?
Evet, yerleri süpürebilirsin.

12 Çalışıyor mu?
Hayır, çalışmıyor.

13 Yerleri süpürmemi istiyor musun?
Evet, yerleri süpürebilirsin.

14 Ne zaman geliyorlar?
Saat 3’te geliyorlar.
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2.1 Ana Ders

01 Adamlar maçı kazandı.
Kadın yarışı kazandı.
Kız çocuk yarışı kazandı.
Erkek çocuk yarışı kazandı.

02 Mavi araba yarışı kaybediyor.
Kırmızı araba yarışı kazanıyor.
Kırmızı takım maçı kaybediyor.
Yeşil takım maçı kazanıyor.
Maçı kazandık!
Maçı kaybettim.

03 Kız çocuk yarışı kazandı ve erkek çocuk yarışı 
kaybetti.

Mutlular çünkü maçı kazandılar.
Adam üzgün çünkü maçı kaybetti.
Yeşilli adam yarışı kazandı.

04 Hiç kimse yemek yemiyor.
Herkes koşuyor.
Herkes konuşuyor.
Hiç kimse oyun oynamıyor.

05 Hiç kimse atlamıyor.
Herkes atlıyor.
Hiç kimse oturmuyor.
Herkes oturuyor.

06 Yatağın altında hiçbir şey yok.
Masadaki her şey mavi.
Ofiste hiçbir şey yok.
Lavabodaki her şey kirli.

07 Halının üstünde hiçbir şey yok.
Çimenlerin üstünde bir şey var.
Her şey yerde.

08 Bu odadaki hiçbir şey yeni değil.
Bu oturma odasındaki bir şey turuncu.
Bu evdeki her şey küçük.

09 Buzdolabında hiçbir şey yok. Her şey tezgahın 
üstünde.

Tezgahın üstünde hiçbir şey yok. Her şey 
buzdolabında.

Lavaboda hiçbir şey yok. Her şey masada.
Masada hiçbir şey yok. Her şey lavaboda.

10 Herkes için yeterli kalem var.
Herkes için yeterli sandalye yok.
Herkes için yeterli kahve yok.
Herkes için yeterli tatlı var.

11 Herkese yetecek kadar bardak var mı?
Evet, herkese yetecek kadar bardak var.
Herkese yetecek kadar çatal var mı?
Hayır, herkese yetecek kadar çatal yok.

12 Bu takım mavi giyiyor.
Mavi giyen takımda oynuyorum.
Mavi giyen takım kazanıyor.
Mavi giyen takım kaybetti.

13 Bu köpeklerden birinin kırmızı kazağı var.
Kırmızı kazak giyen köpekle oynuyor.
Kırmızı kazak giyen köpekle koşuyor.

14 Erkek çocuk kazanıyor.
Kazanan erkek çocuk mutlu.
Kız çocuk düşüyor.
Düşen kız çocuk kolunu incitti.
Adam kaybediyor.
Kaybeden adam üzgün.

15 Bu kadın resim dersi veriyor.
Resim dersi veren kadın kız çocukla konuşuyor.
Resim dersi veren kadın bir tablo satın alıyor.

16 Hangi müzisyen arkadaşınız?
Gitar çalan müzisyen benim arkadaşım.
Hangi uçağa biniyorsun?
Saat öğleden sonra beş otuzdaki uçağa 
biniyorum.

17 Bulaşık makinemi tamir edebilecek birine 
ihtiyacım var.

Onunla oyun oynayabilecek birine ihtiyacı var.
Bu ağaca tırmanabilecek birine ihtiyaçları var.
Ev satın almamıza yardımcı olabilecek birine 
ihtiyacımız var.

18 Türkçe konuşan birine ihtiyacım var.
İyi şarkı söyleyen birçok arkadaşım var.
İyi danseden birine ihtiyacım var.
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2.1 Devam

19 Penceresi olan bir odada çalışıyoruz.
Penceresi olan bir odada çalışmak istiyoruz.
Piyano çalan bir kız kardeşim var.
Gitar çalan birine ihtiyacım var.

20 Yardımcı olabilir miyim?
Çince konuşan birini arıyorum.
Yardımcı olabilir miyim?
Kostüm partisine giyebileceği bir şey arıyoruz.

21 Adını biliyor musun?
Evet, adı Öktem.
Nerede olduğumuzu biliyor musun?
Evet, buradayız.

22 Ne kadar param olduğunu biliyorum.
Kasede kaç tane şeker olduğunu bilmiyorum.
Fiyatın ne kadar olduğunu biliyor.
Okyanusta kaç tane balık olduğunu hiç kimse 
bilmiyor.

23 Onların evde olduğunu bilmiyor.
Anahtarlarımın nerede olduğunu bilmiyorum.
Bunun ne olduğunu bilmiyorlar.
Ona çiçek getirdiğini bilmiyor.

24 Onun kim olduğunu biliyor musun?
Hayır, onun kim olduğunu bilmiyorum.
Kaç kişinin geleceğini biliyor musun?
Dört kişi geliyor.

25 Dışarıda soğuk olduğunu biliyor.
Anne baba çocuklarının seyrettiğini bilmiyor.
Annelerinin seyrettiğini biliyorlar.

26 Nerede balık bulabileceklerini biliyorlar.
Arabasının nerede olduğunu bilmiyor.
Bebeğin uyuduğunu bilmiyorlardı.
Bebeğin uyuduğunu biliyor.

27 Yeterli paran olup olmadığını biliyor musun?
Evet, yeterli param var.
Kırmızı takımın kaybedip kaybetmeyeceğini 
biliyor musun?

Hayır, kırmızı takımın kaybedip 
kaybetmeyeceğini bilmiyorum.

28 Müzeye gelip gelmeyeceğini biliyor musun?
Hayır, müzeye gelip gelmeyeceğini bilmiyorum.
Onun piyano çalıp çalmadığını biliyor 
musunuz?

Hayır, onun piyano çalıp çalmadığını 
bilmiyorum.

29 Bugün hava muhtemelen güneşli olacak.
Bu gece muhtemelen kar yağacak.
Yarın muhtemelen yağmur yağacak.

30 Kırmızı takım geçen ay beş maç kazandı ve bir 
maç kaybetti.

Kırmızı takım muhtemelen bu maçı kazanacak.
Geçen ay sarı takım mavi takımdan daha çok 
maç kaybetti.

Sarı takım bu maçı muhtemelen kaybedecek.

31 Hangi elbiseyi satın alacaksınız?
Mavi elbise uymasına rağmen muhtemelen 
kırmızı elbiseyi satın alacağım.

Neden?
Çünkü kırmızı elbise daha ucuz.

32 Roma’ya mı yoksa Paris’e mi gidiyorsunuz?
Roma’ya gitmek istememize rağmen 
muhtemelen Paris’e gideceğiz.

Neden Paris’e gidiyorsunuz?
Çünkü Paris’teki resim müzesine gitmek 
istiyoruz.

33 Hangi takım kazanacak?
Sarı takım çok iyi oynamasına rağmen 
muhtemelen mavi takım kazanacak.

Neden?
Çünkü artık mavi takım kazanıyor.

34 Hangisini daha çok seviyorsun, yaz mı kış mı?
Yazın hava sıcak ve güneşli olmasına rağmen 
kış mevsimini seviyorum.

Neden kışı seviyorsun?
Çünkü kayak yapmayı seviyorum.

35 Hiç kimse tatlı getirmedi.
Bütün misafirlere yetecek kadar pastamızın 
olup olmadığını biliyor musun?

Muhtemelen yeterli yok. Bir pasta satın 
almalıyız.
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2.2 Ana Ders

01 Mısır Afrika kıtasında bir ülke.
İtalya Avrupa kıtasında bir ülke.
Brezilya Amerika kıtasında bir ülke.
Amerika Birleşik Devletleri Amerika kıtasında 
bir ülke.

Avusturalya bir ülke ve kıtadır.
Çin Asya kıtasında bir ülke.

02 Bu Afrika kıtası.
Bu Avrupa kıtası.
Bu Güney Amerika kıtası.
Bu Kuzey Amerika kıtası.
Bu Asya kıtası.
Bu Antarktika kıtası.
Bu Avusturalya kıtası.

03 Bu Afrika’da bir düğün.
Bu Güney Amerika’da bir düğün.
Bu Avrupa’da bir düğün.

04 Bu Asya’da bir cenaze.
Bu Kuzey Amerika’da bir cenaze.
Bu Afrika’da bir cenaze.

05 Bu Asya’da bir düğün.
Bu Avrupa’da bir cenaze.
Bu Asya’da bir cenaze.
Bu Avrupa’da bir düğün.

06 Bu kitap Antarktika’daki hayvanlar hakkında.
Afrika’daki aileler hakkında bir film seyrediyor.
Bu kitap yelkenli tekneler hakkında.
Bu film Asya tarihi hakkında.

07 O işte ama ailesini düşünüyor.
Nine ve dedesini düşünüyor.
Karımı düşünüyorum.

08 Ne düşünüyorsun?
Gelecek haftaki futbol maçını düşünüyorum.
Ne düşünüyorsun?
Gelecek ayki düğünümü düşünüyorum.

09 Dedem bin dokuz yüz birde doğmuş.
Ninemle bin dokuz yüz yirmi ikide evlenmiş.
Fransa’da elli iki yıl yaşamış.
Bin dokuz yüz seksen üç yılında ölmüş.

10 Bu kadın Asya’da evleniyor.
Bu hayvan Avusturalya’da doğmuş.
Bu adam Antarktika’da ölmüş.

11 Tebrik ederim!
Tebrik ederim!
Başınız sağ olsun.
Başınız sağ olsun.

12 Bugün evleniyorum.
Tebrik ederim!
Çocuğumuz dün doğdu.
Tebrik ederim!
Geçen hafta babam öldü.
Başın sağ olsun.

13 Ninem geçen ay öldü.
Başın sağ olsun.
Kızım dün gece saat on birde doğdu!
Tebrik ederim!

14 Umarım bu oyuncaktır.
Bu oyuncak!
Umarım bu oyuncaktır.
Oyuncak değilmiş. Gömlekmiş.

15 Umarım bir şey bulurum.
Bir şey buldum.
Umarım bu topu yakalarım.
Topu yakalamadım.

16 Umarım düğünümde yağmur yağmaz.
Düğünümde yağmur yağdı.
Umarım kızım olur.
Oğlunuz oldu!

17 Umarız takımımız kazanır.
Takımımız kaybetti.
Onun kendisiyle evleneceğini umuyor.
Onunla evlenecek!

18 Mutluyuz.
Korkuyorlar.
Üzgünüm.

19 Mutlular çünkü birbirleriyle oyun oynuyorlar.
Kadın üzgün çünkü ayrılıyor.
Korkuyor çünkü hiç araba kullanmadı.

20 Bu cenazedeki insanlar üzgün.
Bu düğündeki insanlar mutlu.
Korkuyor çünkü kayboldu.
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2.2 Devam

21 Ninem yüz yıl önce Afrika’da evlenmiş.
On beş yıl önce Güney Amerika’da doğdum.
On yıl önce Asya’da yaşadım.
Dört gün önce Avrupa’da doğdu.

22 Yirmi yıl önce evlendik.
Yirmi yıldır evliyiz.
Bu adam üç bin yıl önce öldü.
O üç bin yıldır ölü.

23 Elli yıl önce evlendik.
Beş yüz yıl önce Avrupa’dan insanlar Kuzey 
Amerika’ya yelken açtı.

İki saat önce bisikletimden düştüm.
Bu adam yıllardır ölü.
Yirmi beş yıldır evliler.
Bir yıldır evliler.

24 On beş yıldır müzik çalışıyorum.
On yıldır golf oynuyor.
Beş yıldır Avusturalya’da yaşıyorlar.

25 Ne yapıyorsunuz?
Türkçe öğreniyorum.
Ne kadardır Türkçe öğreniyorsunuz?
Yedi aydır Türkçe öğreniyorum.

26 Ev inşa ediyorlar.
Futbol stadyumu inşa ediyorlar.
Tapınak inşa ediyorlar.
Köprü inşa ediyorlar.

27 Bu hastaneyi Afrika’da inşa ettiler.
Bu hastaneyi Güney Amerika’da inşa ediyorlar.
Bu hastaneyi Asya’da inşa edecekler.

28 Ne kadardır bu okulu inşa ediyorsunuz?
Bu okulu bir yıldır inşa ediyoruz.
Ne kadardır bunu inşa ediyor?
Bir haftadır bunu inşa ediyor.

29 Dün gece bir kitabı okumayı bitirdim. Şimdi 
yeni birine ihtiyacım var.

Bu evi inşa etmeyi bir ay önce bitirdik. Şimdi 
burada yaşıyoruz.

On dakika önce odasını temizlemeyi bitirdi. 
Şimdi oyuncaklarıyla oynuyor.

30 Ne kadardır bu evi inşa ediyorsunuz?
İki yıldır bu evi inşa ediyoruz.
İnşa etmeyi ne zaman bitireceksiniz?
Bebek doğmadan önce inşa etmeyi bitirmeyi 
umuyoruz.

Yeni evimize hoşgeldin.
Tebrikler!

31 Bebeği muhtemelen yakında doğacak.
Bebek çoktan doğmuş.
Yakında evlenecekler.
Çoktan evlendiler.

32 Yakında yağmur yağacak mı?
Hayır, yakında yağmur yağmayacak.
Sebzelerini ye.
Sebzelerimi çoktan yedim!

33 Mutfağı temizlemeyi yakında bitirecek misin?
Mutfağı temizlemeyi çoktan bitirdik!
Köprüyü tamir etmeyi yakında bitirecek 
misiniz?

Köprüyü tamir etmeyi çoktan bitirdik.
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2.3 Ana Ders

01 Avrupa Afrika’nın kuzeyinde.
Avusturalya Afrika’nın doğusunda.
Antarktika Afrika’nın güneyinde.
Güney Amerika Afrika’nın batısında.

02 Çin Japonya’nın doğusunda.
Rusya Çin’in kuzeyinde.
İtalya Fransa’nın doğusunda.
Avusturalya Rusya’nın güneyinde.

03 Ağaç kız çocukla adamın arasında.
Kız çocuk iki kadının arasında.
Köpek adamla kadının arasında.
Boş bardak iki dolu bardağın arasında.

04 Bu Pasifik Okyanusu.
Bu Kuzey Buz Denizi.
Bu Atlas Okyanusu.
Bu Hint Okyanusu.

05 Hint Okyanusu nerede?
Hint Okyanusu Afrika’nın doğusunda.
Kuzey Buz Denizi nerede?
Kuzey Buz Denizi bütün kıtaların kuzeyinde.
Atlas Okyanusu nerede?
Atlas Okyanusu Güney Amerika’yla Afrika 
arasında.

06 Adam Atlas Okyanusu’na yelken açıyor.
Bu hayvan Kuzey Buz Denizinde yüzüyor.
Hint Okyanusunun kıyısında yürüyorum.
Onlar Pasifik Okyanusunda yüzüyorlar.

07 İspanya Fransa’nın güneyinde.
Meksika Pasifik Okyanusunun doğusunda.
Fransa Almanya’yla İspanya arasında.
İngiltere Fransa’nın kuzeyinde.

08 Önce, uçağım Meksika’dan kalktı.
Sonra, uçağım İngiltere’ye vardı.
Sonra trenle güneye Fransa’ya gittim.
En son arabayla doğuya Almanya’ya gittim.

09 Uçağım Çarşamba günü Avusturalya’dan 
kalkacak.

Perşembe günü İspanya’ya gelecek.
İspanya’da bir hafta kalacağım.
En son Almanya’ya trenle gideceğim.

10 Adam çölde yürüyor.
Bu hayvan çölde yaşıyor.
Bu çiçekler yağmur ormanlarında.
Yağmur ormanları plajın yanında.

11 Bu fotoğrafı nerede çektin?
Meksika’da, çölde çektim.
Bu fotoğrafı nerede çektin?
Brezilya’da, yağmur ormanlarında çektim.

12 bitkiler
bitkiler
bitkiler
hayvanlar
hayvanlar
insanlar

13 Ağaçlar büyük bitkilerdir.
Bu bitki küçük.
Bu bitkilerin çiçeği var.
Bu bitkilerin çiçeği yok.

14 Bu bitkiler nerede yetişiyor?
Bu bitkiler yağmur ormanlarında yetişiyor.
Bu bitkiler nerede yetişiyor?
Bu bitkiler çölde yetişiyor.

15 Bu elma ağacı.
Bu çam ağacı.
Bu portakal ağacı.

16 Burada ne yetişiyor?
Çimen.
Burada ne yetişiyor?
Çam ağaçları.
Burada ne yetişiyor?
Portakal ağaçları.

17 Bu ne ağacı?
Elma ağacı.
Bu ne ağacı?
Çam ağacı.

18 Ne dedi?
Almanya treninin gecikmeli olduğunu söyledi.
Ne dedi?
İlacını alman gerektiğini söyledi.
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2.3 Devam

19 Affedersiniz ne dediniz?
Gömleğinizi beğendiğimi söyledim.
Affedersin ne dedin?
Daha büyük bir bavula ihtiyacım olduğunu 
söyledim.

20 Öğretmen ne dedi?
Bu bitkinin yağmur ormanlarında yetiştiğini 
söyledi.

Doktor ne dedi?
Bu ilacı günde iki kere almam gerektiğini 
söyledi.

Polis memuru ne dedi?
Parkın batıda olduğunu söyledi.

21 Öğretmen ne dedi?
İngiltere’nin Avrupa’da olduğunu söyledi.
Öğretmen ne dedi?
Mısır’ın Afrika’da olduğunu söyledi.

22 Anne bebeğini tutuyor.
Öğretmen elinde bir dizüstü bilgisayar tutuyor.
Ellerinde bir harita tutuyorlar.

23 Kedimi tutuyorum.
Kız çocuk çiçekleri tutuyor.
Birbirimizin resimlerini tutuyoruz.

24 Bunu tutabilir misin lütfen?
Üzgünüm. Tutamam.
Bunu tutabilir misin lütfen?
Evet, tutabilirim.

25 ateş
ateş
ateş
buz
buz
kum

26 Çölde çok kum var.
Plajda çok kum var.
Antarktika’da çok buz var.
Ormanda ateş var.

27 Bu heykel buzdan.
Bu ateşe benziyor, ama kağıttan.
Bu bina kumdan.

28 Bu onun evi.
Bu onun evi mi?
Evet, onun.
Bu onun köpeği.
Bu onun köpeği mi?
Hayır, onun.

29 Bu kimin yelkenli teknesi?
Onun.
Bunlar kimin elleri?
Onun.

30 Bunlar kimin oyuncakları?
Bu arabalar bizim.
Bu top bizim.
Bunlar kimin enstrümanları?
Davullar benim.
Gitar benim.

31 Şu köpek onun.
Şu köpek onun.
Bu köpek benim.
Bu köpek bizim.

32 Bu evi beğeniyorum.
Teşekkür ederim. O benim. Ben inşa ettim.
Bu resmi beğeniyorum.
Teşekkür ederim. Onun. Ona ben verdim.
Bu bitkiyi beğeniyorum.
Teşekkür ederim. O bizim. Bu sabah satın aldık.

33 Bu kimin kedisi?
Onun!
Hayır! Onun!
Üzgünüm. O benim.
Aç mı?
Evet, aç.



15

2.4 Ana Ders

01 Develer çölde yaşar.
Balinalar okyanusta yaşar.
Maymunlar yağmur ormanlarında yaşar.

02 Penguenler Antarktika’da yaşar.
Kaplanlar Asya’da yaşar.
Filler Asya ve Afrika’da yaşar.

03 Fil suyun içinde.
Kaplan koşuyor.
Bu penguenler yüzecek.
Balina yüzüyor.
Biri deveye biniyor.
Maymun ağaçta.

04 bir deve
bir balina
bir maymun
bir kaplan
bir fil
bir penguen

05 Bu kuş sarı.
Bu kuş kırmızı.
Bu kuş çiçeğin üzerinde duruyor.
Bu kuş ağacın üzerinde duruyor.

06 Bu kuşlar yeşil.
Bu kuşlar yüzüyor.
Bu kuş yemek yiyecek.
Kuşu konuşabilir.

07 Bu koyunlardan biri kahverengi.
Bu inekler siyah ve beyaz.
Bu ördekler beyaz.
Bu tavuklar kahverengi.

08 bir koyun
bir inek
bir ördek
bir tavuk

09 Penguenler kuş.
Tavuklar kuş.
Ördekler kuş.

10 Penguenler uçamaz ama iyi yüzer.
Bu kuşlar kuzeye uçuyor.
Bu kuşlar uçamaz ama çok hızlı koşar.
Bu ördek gölün üzerinden uçuyor.

11 Beyaz kuş uçuyor.
Penguen suyun içinde.
Balinalar yüzüyor.
Bu ördekler uçuyor.

12 Bu kuş güzel.
Bu kuşlar çirkin.
Bu güzel bir sokak.
Bu çirkin bir sokak.

13 Kedim çirkin.
Köpeğim çirkin.
Atların güzel.
İneklerim güzel.

14 Bu heykel güzel.
Bu heykel çirkin.
Elbisem güzel.
Elbisem çirkin.

15 Biri kuşa dokunuyor.
Biri buza dokunuyor.
Biri kitaba dokunuyor.

16 Bu bitkiye dokunabilirsin.
Bu hayvana dokunabilirsin ama dikkatli ol.
Bu ata dokunmak ister misin?

17 bir böcek
bir böcek
bir böcek
bir yılan
bir yılan
bir kurbağa

18 Bunu içmek tehlikeli.
Bunu içmek tehlikeli değil.
Bu yılana dokunmak tehlikeli.
Bu yılana dokunmak tehlikeli değil.

19 Ocağa dokunma. Sıcak.
Şu hayvana dokunma. Kirli.
Şu kurbağaya dokunma. Tehlikeli.

20 Bu ata binmek tehlikeli.
Bu atlara binmek tehlikeli değil.
Burada kamp yapmak tehlikeli.
Burada kamp yapmak tehlikeli değil.
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2.4 Devam

21 Bu kurbağa güzel ama tehlikeli. Dokunma.
Bu kurbağa çirkin ama tehlikeli değil. 
Dokunabilirsin.

Bu böcek güzel ve tehlikeli değil. 
Dokunabilirsin.

Bu böcek çirkin ve tehlikeli. Dokunma.

22 Umarım bir kurbağa bulabiliriz.
Umarım develere binebiliriz.
Köpek balıklarıyla yüzmek tehlikeli.
Bir kaplana dokunmak tehlikeli!

23 Fillerin iyi bir fotoğrafını çekmeyi umuyor.
Penguenlerin iyi bir fotoğrafını çekmeyi 
umuyor.

Köpek balıklarının iyi bir fotoğrafını çekmeyi 
umuyorlar.

24 Böceklerden korkmuyor.
Kedi köpekten korkmuyor.
Köpek balıklarından korkuyor.
Yılandan korkuyorlar.

25 Böceğe dokunmaya korkuyorum ama babam 
tehlikeli olmadığını söylüyor.

Annem bu hayvanların Afrika’dan geldiğini 
söyledi.

Ben koyuna dokunmaya korkuyorum ama 
öğretmenim tehlikeli olmadığını söylüyor.

Dedem bu yılanların Avusturalya’dan geldiğini 
söyledi.

26 Bu bizim maymunumuz.
Şu onların ördeği.
Bu tavuklar bizim.
Şu inekler onların.

27 Bu anahtarlar sizin mi?
Evet, bizim.
Şu köpek senin mi?
Hayır, onların.

28 Hangi bardak benim?
Bu senin.
Hangi koltuk benim?
Şu sizin.
Affedersiniz, bu sizin mi?
Evet, benim. Teşekkür ederim.

29 Bu bavul senin.
Bu toplar senin.
Affedersiniz, bu sizin şemsiyeniz mi?
Bu paltolar sizin.

30 Bu araba sizin mi?
Hayır, onların.
Bu bardak benim mi?
Evet, senin.
Bu çocuklar sizin mi?
Hayır, onların.

31 Onları beğendim. Sizinkiler benimkinden daha 
büyük.

Seninkinin tadı iyi ama onunkinin tadı 
seninkinden daha iyi.

Şu arabaya bakın! Onlarınki bizimkinden daha 
kirli.

O keman çalıyor. Bak, onunki seninkinden 
daha yeni.

32 Kuşun güzel. Nereden?
Afrika’daki yağmur ormanlarından.
Ona ne oldu?
Kendini sakatladı.
Uçabiliyor mu?
Şimdi uçamıyor ama iki hafta içinde uçabilecek.
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2.5 Aşama Noktası

01 Bunu tamir edebilir misin?
Hayır, tamir edemem.

02 İyi günler.
İyi günler.

03 Adım Necati Güneş. Bu eşim Meryem.
Memnun oldum. Adım Jülide. Ne oldu?

04 Arabamız çalışmıyor. Bize yardım edebilir 
misiniz?

Kocam muhtemelen tamir edebilir.

05 Burada mı?
Hayır, burada değil. Çalışıyor ama yakında evde 
olacak.

06 İçeride beklemek ister misiniz?
Evet, teşekkür ederim.

07 Evimize hoşgeldiniz!
Hoş bulduk!

08 Bu sizin kızınız mı?
Evet, bu bizim kızımız.

09 Ne zaman doğdu?
İki ay önce doğdu.

10 Tutmak ister misiniz?
Evet, tutmak isterim.

11 Aileniz ne kadardır burada yaşıyor?
Ailem burada yıllardır yaşıyor.

12 Dedem yetmiş beş yıl önce bu evi inşa etmiş.
Çok güzel bir ev.

13 Ne zaman evlendiniz?
Yedi yıl önce evlendik.

14 Ne düşünüyorsun?
Düğünümüzü düşünüyorum.

15 Bizimle öğle yemeği yemek ister misiniz?
Evet, teşekkür ederim.

16 Herkese yetecek kadar fincan var mı?
Evet, var.

17 O araba sizin mi?
Evet, o araba bizim.

18 Tamir edebilir misiniz?
Evet, tamir edebilirim.

19 Teşekkür ederim!
Bir şey değil.

20 Çalışıyor mu?
Evet, çalışıyor.
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3.1 Ana Ders

01 Karısıyla yelken açıyor.
Parkta kız arkadaşıyla yürüyor.
Kocasıyla alışveriş yapıyor.
Erkek arkadaşıyla kayak yapıyor.
Karı koca evlerini temizliyorlar.
Adam kahvaltı için kız arkadaşıyla buluşuyor.

02 Bu erkek arkadaşım Kadir.
Memnun oldum Kadir.
Bu kız arkadaşım Necla.
Memnun oldum Necla.

03 Türk takımının maçı kazanacağını 
düşünüyorum.

Bu akşam yağmur yağacağını düşünüyorum.
Evde kimsenin olmadığını düşünüyor.
Paltomun burada olduğunu düşünüyorum.

04 Kız arkadaşımın kütüphanede olduğunu 
düşünüyorum.

Kızlarının uyuduğunu düşünüyorlar.
Arabamızın lokantaya yakın olduğunu 
düşünüyorum.

05 Bunu tamir edebileceğimi düşünüyorum.
Bugün yağmur yağacağını düşünüyorum.
Bu lokantanın yemek yemek için iyi bir yer 
olduğunu düşünüyorum.

Yakında kar yağacağını düşünüyorum.

06 Bizim takımın kaybedeceğini mi düşünüyorsun?
Evet, kaybedeceğimizi düşünüyorum.
Bizim takımın kazanacağını mı düşünüyorsun?
Evet, kazanacağımızı düşünüyorum.

07 Erkek arkadaşım Cumhur’u tanıyor musun?
Evet. Eskiden aynı ofiste çalışıyorduk.
Kız arkadaşım Cahide’yi tanıyor musun?
Hayır. Memnun oldum Cahide.

08 Bu arkadaşım Tanju. Siz tanıştınız mı?
Hayır, biz tanışmadık.
Adım Sezen.
Memnun oldum Sezen.
Memnun oldum Tanju.

09 Can! İzmir’de ne yapıyorsun?
Artık burada yaşıyorum.
Eşim Huriye’yle tanıştınız mı?
Hayır tanışmadık. Adım Can.
Memnun oldum Can.
Memnun oldum Huriye.

10 Erkek arkadaşının kötü yemek yaptığını 
düşünüyor.

Kırmızı ayakkabıların çirkin olduğunu 
düşünüyorum.

Onun kötü şarkı söylediğini düşünüyor.
Pastanın tadının güzel olduğunu düşünüyoruz.

11 Matematiğin ilginç olduğunu düşünüyorlar.
Tarihin sıkıcı olduğunu düşünüyorlar.
Onun kitabı çok ilginç.
Onun kitabı sıkıcı.

12 Bu müzenin çok sıkıcı olduğunu düşünüyor.
Fen bilgisinin çok ilginç olduğunu düşünüyor.
Ona göre kitaplar ilginç, ama televizyon sıkıcı.
Maç adamlara göre ilginç, ama kız 
arkadaşlarına göre sıkıcı.

13 Bu film ilginç.
Bu film sıkıcı.
Bu kitap ilginç.
Bu kitap sıkıcı.

14 Şu onun erkek arkadaşı mı?
Evet. Gelecek yıl evleneceklerini düşünüyorum.
Şu onun karısı mı?
Hayır. O evli değil. Bu onun kız arkadaşı.

15 İbrahim’i tanıyor musun?
Evet, İbrahim’i tanıyorum. Öğrencilerimden 
biri.

Ne zaman tanıştınız?
Üç ay önce tanıştık.

16 Mustafa’yla nasıl tanıştınız?
Aynı üniversitede öğrenciydik.
Siz ne zaman tanıştınız?
İki yıl önce tanıştık.

17 Babamla sen ne zaman tanıştınız?
O Roma’yı ziyaret ederken tanıştık. Ben o 
zaman orada çalışıyordum.

Nerede tanıştınız?
Çalıştığım kafede tanıştık.

18 Yirmi beş yıl önce resim öğretmeye başladı.
Yirmi beş yıldır resim öğretiyor.
Onunla elli yıl önce tanıştım.
Birbirimizi elli yıldır tanıyoruz.
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19 Kız arkadaşın bu kitabı okudu mu?
Evet, çoktan okudu.
Erkek arkadaşın bulaşık makinesini tamir etti 
mi?

Hayır, tamir etmedi.
Bu yıl kaç kitap okudun?
On kitap okudum ve ikisi çok ilginçti.

20 Bu hafta odamı iki kere temizledim!
Bu ay anne babam bana dört mektup yazdılar.
Bugün piyano egzersizimi çoktan yaptım.
Hayır teşekkür ederim. Öğle yemeğimi çoktan 
yedim.

21 Burada yüzmek tehlikeli.
Burada kayak yapmak tehlikeli değil.
Egzersiz yapmayı seviyor.
Dans etmeyi golf oynamaktan daha çok 
seviyorum.

22 Çölde çok su içmek önemli.
İlacını alman önemli.
Yemek yapmadan önce ellerini yıkamak 
önemli.

Havaalanına erken gelmek önemli.

23 Ders çalışmak neden önemli?
Çünkü iyi bir üniversiteye gidebileceksin.
Dişlerini fırçalamak neden önemli?
Çünkü dişlerin daha temiz ve beyaz olacak.
Bu kağıtlar önemli mi?
Hayır, önemli değil.

24 Matematiğin ilginç ve önemli olduğunu 
düşünüyorum.

Egzersiz yapmanın önemli olduğunu biliyorum, 
ama sıkıcı olduğunu düşünüyorum.

Sebzelerini yemenin önemli olduğunu 
biliyorum, ama sevmiyorum.

Türkçe öğrenmenin önemli ve ilginç olduğunu 
düşünüyorum.

25 Bu yanlış renk.
Bu doğru renk.
Bu yanlış telefon numarası.
Bu doğru telefon numarası.

26 Bunlar kayak yapmak için uygun kıyafetler 
değil.

Bunlar yüzmek için uygun kıyafetler.
Bu top golf oynamak için uygun değil.
Futbol oynamak için uygun top bu.
Bu masa bu adam için uygun değil.
Bu masa bu kız çocuk için uygun.

27 Doğru binada olduğumuzu düşünüyorum.
Bu doğru bina. Buraya gitmemiz gerek.
Bu hava için bu palto uygun.
Ama bu şapka bu hava için uygun değil.

28 Yeni lokantada bu akşam rezervasyonumuz var.
Yanlış lokantada olduğumuzu düşünüyorum.
Bu doğru lokanta.
Bu tabaklar uygun değil.
Bu tabaklar uygun mu?
Evet, uygun. Teşekkür ederim.

29 Eğer yeterli param olursa, bunu satın alacağım.
Eğer hava güneşli olursa, denizde yüzeceğim.
Eğer topu yakalarsa, takımı maçı kazanacak.

30 Pratik yapmak neden önemli?
Eğer çalışırsan, iyi çalarsın.
Türkçe çalışmak neden önemli?
Eğer Türkçe çalışırsan, Türkçe konuşabilirsin.

31 Eğer on gelirse, kazanacağım.
Yedi geldiği için kaybettim.
Eğer kar yağarsa, kayak yapmaya gideceğiz.
Kar yağdığı için kayak yapmaya gidiyoruz.
Eğer odanızı temizlerseniz, sizinle bir oyun 
oynayacağım.

Odanızı temizlediğiniz için bir oyun 
oynayacağız.

32 Biraz parası var.
Hiç parası yok.
Kız arkadaşımın saçları çok.
Erkek arkadaşımın hiç saçı yok.

33 Bu yıl hiç yeni bir kıyafet satın almadı.
Bugün hiç kitap okumadım.
Bu sonbahar hiç maç kazanmadık.



20

3.1 Devam

34 Sebzelerini yedin mi?
Hayır, sebzelerimin hiçbirini yemedim.
Lütfen hepsini ye.
Arkadaşlarımla tanıştın mı?
Hayır, arkadaşlarının hiçbiriyle tanışmadım.
Bunlar arkadaşlarım, Emine, Melike, Ahmet ve 
Birol.

35 Ayakkabılarımı bulamıyorum.
Odanı temizlersen, muhtemelen bulabilirsin.
Ünlü heykelin nerede olduğunu biliyor musun?
Eğer şehir merkezine gidersen, orada 
bulabilirsin.

36 Annemle nasıl tanıştınız?
Çin’i ziyaret ediyordum, ve o orada yaşıyordu.
Çince ders çalışmak ilginç miydi?
Evet. Annen ders çalışmama yardım etti.
Çince ders çalışmak önemli mi?
Evet. Eğer Çince konuşursan, birçok insanla 
konuşabilirsin.

3.2 Ana Ders

01 Yağmur ormanlarında yaşıyor.
Yağmur ormanlarında tatildeler.
Bu adam çölde yaşıyor.
Bu aile çölde tatilde.

02 Ailen bu yaz tatile gidiyor mu?
Evet. Meksika’da bir plaja tatile gidiyoruz.
İyi Türkçe konuşuyorsun. Burada mı 
yaşıyorsun?

Hayır. Tatildeyim.

03 Onların Dolarları var, ama benim sadece Yenim 
var.

O salata ve sandviç yiyor, ama ben sadece 
salata yiyorum.

Onun çatal ve bıçağı var, ama benim sadece 
çatalım var.

Onun dört kitabı var, ama benim sadece üç 
kitabım var.

04 Benim sadece bir ayakkabım var.
Sadece kaşığa ihtiyacım var.
Sadece bir havlu mu getirdik?

05 Her tür sebzeyi seviyorum, ama erkek kardeşim 
sadece havuç seviyor.

Babam her zaman saat takıyor, ama annem 
sadece egzersiz yaparken saat takıyor.

Ailem tatile gittiğinde dağlara hiçbir zaman 
gitmiyoruz. Her zaman plaja gidiyoruz.

06 Sebze satıyor musunuz?
Hayır. Sadece meyve satıyorum.
Meyve satıyor musunuz?
Hayır. Sadece sebze satıyorum.

07 Dolar para birimidir.
Avro para birimidir.
Yen para birimidir.

08 Sadece Avrom var. Japonya’da onları Yenle 
bozdurmam gerek.

Avronuzu havaalanında bozdurabilirsiniz.
Sterline ihtiyacım var, ama sadece Dolarım var.
Dövizinizi şu bankada bozdurabilirsiniz.
Nerede döviz bozdurabilirim?
Tren istasyonunda bozdurabilirsiniz.
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09 Burada Avroyu Dolarla bozdurabilir miyim?
Evet, Avroyu Dolarla bozdurabilirsiniz.
Burada Yenleri Türk Lirasıyla bozdurabilir 
miyim?

Evet, Yenleri Türk Lirasıyla bozdurabilirsiniz.

10 Bana Avromu Dolarla nasıl bozdurabileceğimi 
öğretebilir misin?

Evet. Önce tezgahın arkasında ayakta duran 
kişiye git.

Sonra ona beş Avro ver.
Daha sonra o sana Dolar verecek.
Beş Avroyu yedi Dolarla bozdurdum.
Şimdi bana öğle yemeği satın alabilirsin.

11 sırt çantası
sırt çantası
sırt çantası
evrak çantası
evrak çantası
ATM

12 bir sırt çantası
bir evrak çantası
bir ATM
para

13 Affedersiniz. Buraya yakın bir ATM var mı?
Evet, bir sonraki sokakta bankanın yanında bir 
tane var.

Affedersiniz. Buraya yakın bir ATM var mı?
Üzgünüm. Burada olduğunu düşünmüyorum.

14 Adam evrak çantası taşıyor.
Öğrenciler sırt çantalarını taşıyor.
Adam oğlunu taşıyor.

15 Evrak çantamı taşıyabilir misin?
Üzgünüm. Taşıyamam.
Bunu taşıyabilir misin? Sırt çantam dolu.
Evet, taşıyabilirim.

16 Sırt çantam boş.
Kitaplarını sırt çantasına koyuyor.
Evrak çantası dolu.
Evrak çantasından bir kalem alıyor.
ATM’ye kart takıyorum.
ATM’den para alıyorum.

17 Kutudan tabak çanak çıkarıyor.
Gömleğini kutudan çıkardı.
Kutuya oyuncaklarımı çoktan koydum.

18 Yumurtaları öyle taşıma.
Böyle taşı.
Sırt çantanı öyle taşıma.
Böyle taşı.

19 Hiçbir zaman öyle ata binmemeli.
Her zaman böyle ata binmeli.
Bisikleti öyle tamir etmemeli.
Böyle tamir etmeli.

20 Kutuyu öyle paketlememeli.
Evrak çantasını böyle temizlemeli.
Öyle kitap okumamalı.
Yerleri böyle temizlemeli.

21 Buzdolabında hiç yer yok.
Bavulu boş. İçinde yeterli yer var.
Kutuda hiç yer yok.
Otobüste aile için yeterli yer var.

22 Sırt çantanda sözlüğüm için yeterli yerin var 
mı?

Hayır, üzgünüm. Yok. Taşıman gerek.
Bavulunda ayakkabılarım için yeterli yerin var 
mı?

Evet. Buraya koyabilirsin.

23 Sırt çantanda yer var mı?
Evet, ama biraz yer var.
Alışveriş yapmaya gitmek istiyor musun?
Evet, ama sadece biraz param var. Bir ATM 
bulmam gerek.

Biraz çikolata alabilir miyim?
Evet, ama sadece biraz alabilirsin.

24 Yeterli pasta aldın mı?
Hayır. Biraz daha istiyorum.
Biraz daha su ister misin?
Evet, ama sadece biraz istiyorum.

25 Affedersiniz, İngilizce konuşuyor musunuz?
Evet, ama sadece biraz İngilizce konuşuyorum.
Çince konuşuyor musunuz?
Evet, ama sadece biraz Çince konuşuyorum.
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3.2 Devam

26 Bu evrak çantası ne kadar?
Yüz dolar, ama indirimde. Bugün fiyatı sadece 
seksen dolar.

Bu kot indirimde mi?
Hayır, bu kot indirimde değil. Fiyatı seksen 
Avro.

27 Bu güneş gözlüğü indirimde mi?
Evet. Sekiz yüz Yendi, ama şimdi sadece beş yüz 
Yen.

Bu gömlek indirimde mi?
Hayır, bu gömlek indirimde değil.

28 O aç.
Eğer sandviç yeseydi, aç olmazdı.
Burada oturmak sıkıcı.
Kitabım olsaydı, daha ilginç olurdu.

29 Şemsiyeleri var. Islanmadılar.
Eğer şemsiyeleri olsaydı, ıslanmazlardı.
Sırt çantamda yer var. Fotoğraf makineni 
taşıyabilirim.

Sırt çantamda yer olsaydı, fotoğraf makineni 
taşırdım.

30 Sandviçim olsaydı, aç olmazdım.
Buraya yakın bir ATM olsaydı, nakit param 
olurdu.

Daha çok yağmur yağsaydı, çiçeklerim daha 
hızlı büyürdü.

31 Arabası olsaydı, yürümezdi.
Biletlerimiz olsaydı, maçı seyredebilirdik.
Daha çok parası olsaydı, kocasına saat alırdı.
Bavulumda daha çok yer olsaydı, elbiseni içine 
koyardım.

32 Biri sana bir şey verdiğinde, ona “teşekkür 
ederim” demek kibarlıktır.

Yemek yerken konuşmak kibarlık değildir.
Eğer yaşlı biri otobüse binerse, yerinizi ona 
vermek kibarlıktır.

Eğer kütüphanedeyseniz, telefonda konuşmak 
kibarlık değildir.

33 Düğüne bir şey getirmek kibarlıktır.
Arkanızdaki kişiye kapıyı açmak kibarlıktır.
Birini hastanede ziyaret ettiğinizde çiçek 
götürmek kibarlıktır.

Sinemada konuşmak kibarlık değildir.

34 Tatildeyken bir şey satın almak istiyorum.
Bu heykel çok pahalı, ama eğer indirimdeyse 
satın alacağım.

Affedersiniz. Bu indirimde mi?
Bilmiyorum. Yöneticime soracağım.
Evet indirimde.
Bunu satın almak istiyorum.

35 Bu çok büyük. Sırt çantamda yeterli yer yok.
Daha büyük bir sırt çantam olsaydı, onu 
taşıyabilirdim.

Daha büyük bir sırt çantası almalıyım.
Hayır. Bavuluma koyabilirsin. Bavulumda yeterli 
yer olduğunu düşünüyorum.

Yeterli yer var mı?
Evet, yeterli yer var.
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3.3 Ana Ders

01 Çocuklar mutlu çünkü pizza yiyorlar.
Turta ocağın üstünde.
Adam pizza yapıyor.
Annemin turtalarının tadı çok güzel!

02 turtanın üçte biri
turtanın üçte biri
turtanın üçte biri
turtanın yarısı
turtanın yarısı
bütün turta

03 Bu pizzanın yarısı.
Bu pizzanın üçte biri.
Bu pizzanın dörtte biri.
Bu bütün bir pizza.

04 Pastayı kesecekler.
Sebzeleri kesiyor.
Adam pizzayı kesti.

05 Adam portakalı ikiye kesti.
Garson yeşil limonları dörde kesti.
Erkek çocuk turtayı üçe kesti.

06 Sütün üçte birini çoktan içti.
Biri pastanın yarısını yemiş!
Öğretmen kağıdı ikiye kesti.
Ninem elmamı dörde kesti.

07 Kız arkadaşı portakalın yarısını yiyor.
Erkek arkadaşına diğer yarısını veriyor.
Ben bu topla oynuyorum.
Arkadaşım diğer topla oynuyor.

08 Bu pizzayı kesmek istiyor musun?
Hayır, diğerini kesmek istiyorum.
Oyuncaklarını bu kutuya koymak istiyor 
musun?

Evet, bunun içine koymak istiyorum.

09 Bu bir dilim pizza.
Bu bütün bir pizza.
Bu bir dilim turta.
Bu bütün bir turta.

10 Adam bir dilim ekmek yiyor.
Kadın bütün bir pasta tutuyor.
Erkek çocuk bir dilim peynir yiyor.
Kız çocuk bütün bir turta tutuyor.

11 Top yuvarlak.
Bu ev kare.
Bu peynir dilimi kare.
Saat yuvarlak.
Bu meyve yuvarlak.
Bu ekmek dilimi kare.

12 Ne tür bir saat istiyorsunuz?
Bunun gibi ama yuvarlak bir saat istiyorum.
Hangi resim sizin?
Kare olan benim.

13 Bu tabak yuvarlak.
Bu tabak kare.
Bu peynir yuvarlak.
Bu peynir kare.
Bu masa yuvarlak.
Bu masa kare.

14 Bu kadın altmış beş kilo.
Bu bebek üç kilo.
Bavulunuz on kilo.
Bu köpek dört kilo.

15 Bir dilim turta bir dilim peynirden daha hafif.
Bir havuç bir fasulyeden daha ağır.
Bir dilim pasta diğerinden daha ağır.
Bu limon diğeriyle aynı ağırlıkta.

16 Bu pasta bu turtayla aynı fiyatta.
Bu tavuk bu pizzadan daha pahalı.
Salata sandviçten daha ucuz.

17 Ne kadar süt istiyorsun?
Sendeki kadar süt istiyorum.
Kaç dilim pizza istiyorsun?
İki dilim pizza istiyorum.

18 Biraz peynir istiyorum.
Ne kadar istiyorsunuz?
Yarım kilo lütfen.
Şu balıktan biraz istiyorum.
Ne kadar istiyorsunuz?
Bir kilo lütfen.

19 Adam koltuğu ölçüyor.
Kadın tezgahı ölçüyor.
Kadın çiçekleri sayıyor.
Kız çocuk elmaları sayıyor.
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20 Kitaplarını saydın mı?
Evet, çoktan saydım. Dört yüz iki tane kitabım 
var.

Duvarı neden ölçüyorsun?
Çünkü bu duvarın yanına bir masa koymak 
istiyorum.

Ne yapıyorsun?
Koyunlarımı sayıyorum.

21 Boyum bir buçuk metre.
Bu binanın uzunluğu yirmi metre.
Bu duvarın genişliği dört metre.
Bu sokak iki kilometre uzunluğunda.

22 Bu sokağın genişliği ne kadar?
Bu sokağın genişliği yirmi metre.
Bu ağacın uzunluğu ne kadar?
Bu ağacın uzunluğu on metre.
Bu halının büyüklüğü ne kadar?
Halının uzunluğu üç metre, genişliği iki metre.

23 Patatesler kaç kilo?
Patatesler beş kilo.
Masamızın büyüklüğü ne kadar?
Masamızın genişliği bir metre, uzunluğu yüz elli 
santimetre.

24 Bu binanın yüksekliği ne kadar?
Bu binanın yüksekliği yüz metre.
Bu ağacın uzunluğu ne?
Bu ağacın uzunluğu on beş metre.

25 Biletler ne kadar?
En az on Dolar olduğunu düşünüyorum.
Biletler ne kadardı?
On iki Dolardı.

26 Bu ağaçta kaç tane portakal var?
Bilmiyorum, ama en az elli tane olduğunu 
düşünüyorum.

Kaç tane tabağa ihtiyacımız var?
En az on tane tabağa ihtiyacımız var.
Hava sıcak. Sıcaklığın en az otuz derece 
olduğunu düşünüyorum.

Evet, sıcaklık otuz bir derece.

27 Bu duvarın genişliği ne kadar?
Bu duvarın genişliği en az dört metre.
Oğlumun kaç kilo olduğunu düşünüyorsun?
Onun en az yirmi kilo olduğunu düşünüyorum.

28 Kalem yaklaşık dokuz santimetre.
Elbise yaklaşık doksan dolar.
Elma portakalla yaklaşık aynı ağırlıkta.
Bu kız çocuk erkek kardeşiyle yaklaşık aynı 
boyda.

29 Boyum ne kadar?
Yaklaşık bir metresin!
Balinanın uzunluğu ne kadar?
Balinanın uzunluğu yaklaşık otuz metre.

30 Bisiklete binecek boydayım.
Patatesler yaklaşık dört kilo.
Yaklaşık herkese yetecek kadar meyve suyumuz 
var.

31 Lütfen yeri ölç.
Yerin uzunluğu beş metre, genişliği dört metre.
Lütfen duvarı ölç.
Duvarın uzunluğu üç metre ve genişliği dört 
buçuk metre.

32 Boyumu ölç lütfen.
Burada ayakta dur.
Boyum ne kadar?
Yüz santimetresin.

33 Kaç kiloyum?
En az otuz kilosun.
Beni tart, lütfen.
Yaklaşık otuz beş kilosun!
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3.4 Ana Ders

01 bir tornavida
bir İngiliz anahtarı
bir kargaburun
bir çekiç

02 Çekiç kullanıyorlar.
Tornavida kullanıyor.
İngiliz anahtarı kullanıyorum.
Kargaburun kullanıyor.

03 Adam kaşık değil, bıçak kullanıyor.
Kadın kargaburun değil, çekiç kullanıyor.
Kız çocuk diş fırçası değil, saç fırçası kullanıyor.
Erkek çocuk İngiliz anahtarı değil, tornavida 
kullanıyor.

04 Gözlüklerimi tamir etmek için tornavida 
kullanıyorum.

Lavaboyu tamir etmek için İngiliz anahtarı 
kullanıyor.

Bu koltuğu tamir etmek için çekiç 
kullanıyorum.

Takısını tamir etmek için kargaburun 
kullanıyor.

05 Kargaburuna mı tornavidaya mı ihtiyacın var?
Bana kargaburunu ver lütfen.
İngiliz anahtarına mı çekice mi ihtiyacın var?
Bana çekici ver lütfen.

06 bir el feneri
bir el feneri
bir el feneri
bir kağıt
bir kağıt
bir makas

07 bir kurşun kalem
bir kurşun kalem
bir kurşun kalem
bir bant
bir bant
bir makas

08 Bir kağıt tutuyorum.
Gazeteyi kesmek için makas kullanıyor.
Gözlüklerimi tamir etmek için bant kullandım.
Kurşun kalemle yazıyorum.
Doktor el feneri kullanıyor.
Erkek çocuklar okumak için el feneri kullanıyor.

09 Bu terazi markette.
Bu terazi banyomda.
Öğrenci kağıdı ölçmek için cetvel kullanıyor.
Annem pencereyi ölçmek için cetvel kullanıyor.
Bu termometre dışarıda.
Bu termometre erkek çocuğun ağzında.

10 Öğretmen kağıdı kesti.
Kız çocuk terazinin üstünde ayakta duruyor.
Erkek çocuğun kurşun kalemi ve kağıdı var.
Doktor termometre tutuyor.
Haritayı tamir etmek için makas ve bant 
kullanıyorlar.

Kapıyı ölçmek için cetvel kullanıyor.

11 Lütfen terazinin üstüne çıkın.
Ağırlığım ne?
Elli beş kilosunuz.

12 Pencerenin genişliği ne kadar?
Ölçmek için cetvel kullandım, ve pencerenin 
genişliği doksan santimetre.

Dışarıda ne yapıyorsun?
Termometreyi okuyorum.

13 bir çekiç
bir çivi
bir tornavida
bir vida

14 Birkaç vida alıyor.
Çiviyi arıyor.
Çok çivisi var, ama çekice ihtiyacı var.
Vidam var, ama tornavidaya ihtiyacım var.

15 Bunu inşa etmeme yardım edebilir misin?
Evet, edebilirim.
Önce bunu cetvelle ölç.
Sonra çekiç ve çivileri kullan.
Daha sonra, bir tornavida ve vidaları kullan.
En sonunda bahçeye koy!

16 Bu balık donmuş.
Bu portakal taze.
Bu pizza donmuş.
Bu yeşil limonlar taze.

17 Taze balığınız var mı?
Üzgünüm. Sadece donmuş balığımız var.
Taze sebzeniz var mı?
Evet. Burada.
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18 Domatesi kesiyor.
Muzları terazide tartıyor.
Pizzaya taze domates koyuyor.
Bu hayvan muz seviyor.

19 Muz çürük.
Domates olgun değil.
Elmalar olgun.

20 Onlar çürük. Onları yeme!
Bunları yakında yiyeceğiz, ama şimdi olgun 
değiller.

Bir gün beklersen muzlar olgunlaşır.
Burada bahçeden bir kaç taze domates var.

21 Domatesler olgun değil.
Domatesler olgun.
Domatesler çürük.
Muz olgun değil.
Muz olgun.
Muz çürük.

22 Dikkatli olun! Kahve çok sıcak.
Sıcak çorba seviyorum.
Soğuk tavuk seviyorum.
Bu su çok soğuk.

23 Meyve suyu soğuk.
Çay sıcak.
Et donmuş.
Portakal çürük.
Domatesler taze.
Muz olgun.

24 Çorbaya karabiber atıyor.
Çayıma şeker atıyorum.
Fırında ekmek pişiriyor.
Fırında turta pişiriyorum.

25 Doğum günün için pasta yaptım.
Şekeri çoktan attım!
Çorbaya biraz tuz at.
Fırında turta pişiriyoruz.

26 Fırında pasta pişiyor.
Adam pizzayı fırına koyuyor.
Kız çocuk turtayı fırına koyuyor.
Fırında pizza pişiyor.

27 Fırında ekmek pişiriyoruz.
Çayına şeker atıyor.
Fırında pizza pişiriyor.

28 makarna
makarna
makarna
un
un
bir domates

29 Kadın yüz gram un tartıyor.
Erkek çocuk dört yüz mililitre su ekliyor.
Adam altı yüz gram makarna tartıyor.
Kız çocuk dokuz yüz mililitre süt ekliyor.

30 Önce dört yüz gram şeker ekle.
Sonra iki yüz elli mililitre soğuk süt ekle.
Sonra beş gram tuz ekle.
En son yüz yirmi mililitre su ekle.

31 Mavi kravatı seçiyor.
Öğle yemeği için makarna seçiyor.
Plajda giymek için sandalet seçiyor.
Kiralamak için bisiklet seçiyor.

32 Kitapları için en küçük kutuyu seçti.
Bu akşam için film seçiyorlar.
Düğünü için takım elbise seçiyor.
Makarna almayı seçti.

33 Makarna pişiriyorum.
Dinlemek için müzik seçiyoruz.
Akşam yemeğinde makarna yiyorlar.
Kırmızı ayakkabıları seçtim.

34 Bana nasıl pasta yapıldığını öğretir misin?
Evet. Önce dört yüz gram un ve üç yüz gram 
şeker tart.

Sonra yüz yirmi mililitre süt ve iki yumurta ekle.
Daha sonra yüz elli gram tereyağı ve bir gram 
tuz ekle.

Son olarak, pastayı bir saat yüz seksen 
derecede fırında pişir.

Çok güzel!
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3.5 Aşama Noktası

01 Merhaba.
Merhaba.

02 Nasılsınız?
İyiyim, teşekkür ederim.

03 Oğlum Berk’le tanıştınız mı?
Evet, oğlunuzla tanıştım. Nasılsın Berk?

04 Çok iyi Türkçe konuşuyorsun. Türkçe mi 
çalışıyorsun?

Evet, Türkçe çalışıyorum.

05 Umarım bu sonbahar burada yaşamayı 
seversiniz!

Teşekkür ederim.

06 Bu evin ilginç olduğunu düşünüyorum.
Ben bu evin sıkıcı olduğunu düşünüyorum.

07 Nerede buldun?
Odamda.

08 Bu nerenin anahtarı?
Bilmiyorum. Bakalım.

09 Bu doğru kapı mı?
Hayır, bu doğru kapı değil.

10 O kutunun içinde bir şey var mı?
Hayır, kutunun içinde hiçbir şey yok.

11 Orada bize yeterli yer var mı?
Evet, bize yeterli yer var.

12 El fenerin var mı?
Evet, el fenerim var.

13 Bu böcek tehlikeli mi?
Hayır, bu böcek tehlikeli değil.

14 Anahtar uydu mu?
Evet, anahtar uydu!

4.1 Ana Ders

01 Hindistan Asya’da.
Bu Hintli bir kadın.
Meksika Kuzey Amerika’da.
Bu Meksikalı bir adam.
Japonya Asya’da.
Bu kız çocuk Japon.

02 bir Amerikan şapkası
İtalyan makarnası
bir Alman arabası
Meksika takıları

03 Rus oyuncakları
Mısır heykeli
Hint kıyafetleri
bir Amerikan arabası

04 bir Fransız tatlısı
Çin tabloları
bir Japon dağı
bir Rus kilisesi

05 bir Amerikan lokantası
bir Hint tapınağı
bir Japon lokantası
bir Rus kilisesi
Mısır kıyafetleri
Çin kıyafetleri

06 O Alman yemeği pişiriyor.
İtalyan yemeği satın aldım.
Mısır yemekleri masada.
Meksika yemeği yiyecekler.

07 Partiye ne getirdin?
Fransız yemeği getirdim.
Ne getirdin?
Çin yemeği getirdim.

08 Fransız yemeği mi getirdin?
Evet, Fransız yemeği getirdim.
Çin yemeği mi getirdin?
Evet, Çin yemeği getirdim.

09 Ne tür yemek seviyorsun?
İtalyan ve Alman yemeklerini seviyorum.
Alman yemeklerinin tadı iyi ama İtalyan 
yemeklerini daha çok seviyorum.

Akşam yemeği için bu İtalyan lokantasına 
gidebiliriz.
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10 askerler
askerler
askerler
bir kraliçe
bir kraliçe
bir kral

11 Asker kraliçeyle tanışıyor.
O İngiltere kraliçesi.
Kral buraya oturur.
Kral bunu giyer.
Bir Fransız kralı burada yaşadı.
Asker ailesine mektup yazıyor.

12 Kırk yıl önce askerdi.
Bu askerler duvara tırmanıyor.
Bu askerler koşuyor.
Asker çocukla konuşuyor.

13 Bu bir Çin askerinin heykeli.
Bu bir Mısır kralının heykeli.
Bu bir askerin tablosu.
Bu bir kraliçenin tablosu.

14 Yetişkinler oy veriyor.
Biri oy veriyor.
Öğrenciler oy veriyor.
Şimdi hiç kimse oy vermiyor.

15 Oy vermek için sırada bekliyorlar.
Oy veriyor.
Oy verdi.

16 Bugün seçim günü. İnsanlar oy veriyor.
İnsanların çoğu ona oy verdi. Seçimi onun 
kazanacağını düşünüyorum.

Seçim bitti. Herkes oy vermeyi bitirdi.

17 Seçim dündü.
O seçimi kaybetti.
O seçimi kazandı.

18 Geçen ay seçimi kazandı.
O şimdi devlet başkanı.
Gelecek ay Avrupa’yı ziyaret edecek.
Orada İngiltere başbakanıyla buluşacak.

19 Hindistan başbakanı bir askerle konuşuyor.
Amerikan devlet başkanı burada yaşıyor.
İngiltere başbakanı Almanya’ya geliyor.
Meksika devlet başkanı soruları cevaplıyor.

20 Amerikan bayrağı binanın önünde.
Yaşlı adam Meksika bayrağı taşıyor.
Herkes Alman bayrağı tutuyor.
Bu binada birçok bayrak var.

21 Meksikalılar dans ediyor.
Almanlar maçı seyrediyor.
Ruslar devlet başkanı için oy veriyor.
Amerikalılar bayrak taşıyor.
İtalyanlar futbol oynuyor.
Fransa’nın maçı kazanmasını istiyor.

22 Nereye gidiyorsun?
Oy vermeye gidiyorum.
Kime oy vereceksin?
Devlet başkanı için oy vereceğim.

23 Hindistan başbakanı Amerikan devlet 
başkanıyla buluşuyor.

Ben bir gün devlet başkanı olmak istiyorum.
Rusya başbakanı bir okulu ziyaret ediyor.

24 İnsanlar ne kadardır oy veriyor?
Yedi saattir oy veriyorlar.
Sezen Cumhur’un kazanacağını mı 
düşünüyorsunuz?

Evet, Sezen Cumhur’un kazanacağını 
düşünüyorum. Oyumu ona verdim.

25 İnternetten birbirlerine e-posta yazıyorlar.
İnternette otel rezervasyonu yapıyor.
İnternetten bir şey satın alıyor.
Hindistan hakkında bir dergi okuyorum.
Dergi okuyorlar.
Dergi satın alıyor.

26 Ne seyrediyorsun?
Haberleri seyrediyorum.
Bu gece haberlerde ne var?
Seçim hakkında konuştular, ve şimdi hava 
durumu hakkında konuşuyorlar.

Futbol maçını kimin kazandığını söylediler mi?
Hayır, ama yakında söyleyecekler.

27 Bir dergide haberleri okuyor.
İnternette haberleri okuyorum.
Gazetede bugün önemli bir haber var.
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28 Seçim hakkında bir haber var mı?
Birçok kişi oy vermek için sırada bekliyor.
Maç hakkında bir haber var mı?
Brezilya kazandı.

29 Adamlar televizyonda maçı seyrediyor.
Kadın televizyonda haberleri seyrediyor.
Çocuklar televizyonda ilginç bir film seyrediyor.

30 Radyoda haberleri dinliyoruz.
Televizyonda haberleri seyrediyorlar.
İnternette haberleri okuyorum.
Dergide haberleri okuyor.

31 Avusturalya seçimleri hakkındaki haberleri 
okudun mu?

Hayır, ne olmuş?
Adam Smith kazanmış.
Kraliçe hakkındaki haberleri okudun mu?
Hayır, ne olmuş?
Hindistan’ı ziyaret ediyor.

32 Kim televizyonda?
Başbakan televizyonda.
Televizyonda ne var?
Televizyonda maç var.
Televizyonda ne var?
Televizyonda hava durumu var.

33 Bugün haberlerde ne var?
Kral evlenmiş.
Bugün haberlerde ne var?
Kraliçe hastaneyi ziyaret etmiş.
Bugün haberlerde ne var?
Fransız devlet başkanı İspanya kralıyla 
buluşmuş.

4.2 Ana Ders

01 Bu levha birçok dilde.
Bu kitap iki dilde.
Bu antik bir dil.

02 Kaç dil konuşuyorsun?
Üç dil konuşuyorum: İngilizce, İspanyolca ve 
Türkçe.

Hangi dili konuşuyor?
Çince konuşuyor.

03 Ne dediğini anlamadım. Hangi dili konuşuyor?
İspanyolca konuşuyor.
Onun ne dediğini anlıyor musun?
Dediklerini sadece biraz anlayabiliyorum.

04 Türkçe’de buna ne denir?
Türkçe’de buna masa denir.
Türkçe’de buna ne denir?
Türkçe’de buna kurbağa denir.

05 Türkçe’de buna ne denir?
Türkçe’de buna çorap denir.
Türkçe’de buna ne denir?
Türkçe’de buna kaşık denir.
Türkçe’de buna ne denir?
Türkçe’de buna kitap denir.

06 Bu adamlar aynı şirkette çalışıyor.
Bu kadınlar farklı şirketlerde çalışıyor.
Bu şirketin telefon numarası beş yüz elli beş - 
on iki otuz dört.

07 Şirketimiz bu binayı satın aldı.
Şirkette parti var.
Bu şirket hakkındaki haberler iyi.

08 Hangi şirkette çalışıyorsunuz?
Ali ve Oğulları adlı bir şirkette çalışıyorum.
Orada kaç yıldır çalışıyorsunuz?
Bu şirkette on iki yıldır çalışıyorum.

09 İş adamı olmak istiyorlar.
Annesi iş kadını.
Babası iş adamı.
Karısı iş kadını.

10 Mısırlı işadamı çay içiyor.
Çinli işadamları ve işkadınları telefonda 
konuşuyor.

Fransız işkadınının dizüstü bilgisayarı var.
Amerikalı işkadınları ofiste buluşuyorlar.
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11 Ben bir iş adamıyım. Aynı zamanda bir 
babayım.

Bu adam bir müzisyen. Aynı zamanda bir 
öğretmen.

O bir iş kadını. Aynı zamanda bir anne.

12 Bu bir ülke. Aynı zamanda bir kıta.
Ben bir anneyim. Aynı zamanda annemin 
kızıyım.

Bu adam egzersiz yapıyor. Aynı zamanda 
televizyon seyrediyor.

13 İyi gitar çalıyorsun. Başka bir enstrüman çalıyor 
musun?

Evet, aynı zamanda piyano çalıyorum.
Rusça ve İngilizce konuşuyorsun. Başka dil 
konuşuyor musun?

Evet, aynı zamanda İspanyolca konuşuyorum.

14 Köpeğin var mı?
Evet, köpeğim var. Aynı zamanda kedim var.
Akşam yemeğinden önce ne yapman gerek?
Makarnayı pişirmem aynı zamanda salata 
yapmam gerek.

15 Bu fotoğraf ne zaman çekildi?
Bu fotoğraf geçen kış çekildi.
Bu fotoğrafı kim çekti?
Erkek kardeşim çekti.

16 Doğum günün için pasta yapıyorum.
Bu pasta bu sabah yapıldı.
Bu insanlar ev inşa ediyor.
Bu ev geçen kış inşa edildi.

17 İspanyolca nerede konuşuluyor?
İspanyolca İspanya, Meksika ve Güney 
Amerika’nın çoğunda konuşuluyor.

Bu cami ne zaman inşa edildi?
Bu cami bin iki yüz seksen yedide inşa edildi.

18 Bu kitap ne zaman yazıldı?
Bin dokuz yüz doksan sekizde yazıldı.
Bunu kim yazdı?
Bunu Halide Edip Adıvar yazdı.

19 Antarktika bin sekiz yüz yirmide keşfedildi.
Bu tapınak Meksika’da keşfedildi.
Bu heykeller bir adada keşfedildi.
Bu şehir Güney Amerika’da keşfedildi.

20 Bu antik heykeller bin dokuz yüz yetmiş dörtte 
keşfedildi.

Bu pasta düğünümüz için yapıldı.
Bu araba sadece iki kez kullanıldı.
Bu kitap bin dokuz yüz seksen beşte yazıldı.

21 Bu fotoğraf bin dokuz yüz altmış birde 
çekilmiş.

Bu kilise bin iki yüz ellide inşa edildi.
Bin dokuz yüz ellide Pekin’de doğdu.

22 Bu heykel antik Roma’da yapıldı.
Bu kitap bin dokuz yüz yirmide yazıldı.
Bu kayaklar bu sabah geri verildi.

23 Top yakalandı!
Topu kim yakaladı?
Topu Hakan Topçu yakaladı.
Bu fotoğraf bin dokuz yüz yirmi üçte çekilmiş.
Kim çekmiş?
Bu fotoğrafı ninem çekmiş.

24 İnsanlar kime oy verecekleri konusunda aynı 
fikirde.

İnsanlar kime oy verecekleri konusunda aynı 
fikirde değil.

Erkek arkadaş ve kız arkadaş hangi filmi 
seyredecekleri konusunda aynı fikirde.

Kardeşler kimin kazandığı konusunda aynı 
fikirde değil.

Hangi rengi kullanacakları konusunda aynı 
fikirde değiller.

Adamlar hangi arabanın en iyisi olduğu 
konusunda birbirleriyle aynı fikirde.

25 Bunun onun en iyi tablosu olduğunu 
düşünüyorum.

Ben aynı fikirde değilim. Bunun onun en iyi 
tablosu olduğunu düşünüyorum.

Bizim takımın maçı kazanacağını düşünüyorum.
Aynı fikirde değilim. Bizim takımın kazanacağını 
düşünüyorum.

26 Kime oy veriyorsun?
İlayda Öncü’ye oy veriyorum.
Neden ona oy veriyorsun?
Onunla aynı fikirdeyim.
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27 Ben Süleyman Göçen’e oy verdim.
Ona oy vermedim.
Neden?
Geçen hafta televizyonda söyledikleriyle aynı 
fikirde değilim.

28 Parti yedi otuzda başlıyor.
Gerçekten mi? Sekiz otuzda başlayacağını 
düşünüyordum.

Geç kalacağız.
Onun doğum günü dündü.
Gerçekten mi? Bugün olacağını düşünüyordum.
Ona telefon etmeliyim.

29 Arapça konuştuğumu biliyor muydun?
Gerçekten mi? Bilmiyordum.
Evet. Çocukken Mısır’da yaşadım.
Bu karım Serpil. O müzisyen.
Gerçekten mi? Bu çok ilginç.
Ben de müzisyenim.

30 Rosetta Taşının bin yedi yüz doksan dokuzda 
keşfedildiğini biliyor muydun?

Gerçekten mi? Bilmiyordum.
Evet. Mısır’da keşfedildi ve şimdi bir müzede.

31 Evleniyorum.
Gerçekten mi? Tebrikler!
Kazandım!
Gerçekten mi? Tebrikler!
Bebeğimiz dün doğdu.
Gerçekten mi? Tebrikler!

4.3 Ana Ders

01 Metroda çok fazla insan var.
Bütün çocuklar için yeterli sandalye yok.
Taşıyamayacağım kadar çok kitabım var.
Çocuklar için yeterli bilgisayar yok.

02 Bu otobüste çok fazla insan var.
Çok fazla balık var.
Bu caddede çok fazla araba var.

03 Burada yüzemeyiz. Yeterli su yok.
Burada araba kullanamayız. Çok fazla kar var.
Çok fazla pasta yedim. Futbol oynamak 
istemiyorum.

Çok uzağa gidemeyiz. Yeterli benzin yok.

04 Yeterince yemedim. Açım.
Yeterince yedim. İyiyim.
Karnım ağrıyor çünkü çok tatlı yedim.

05 Burada çok fazla araba var. Benimkini 
bulamıyorum!

Çok fazla televizyon seyrediyorsun. 
Muhtemelen bir kitap okumalısın.

Çok makarna yapmışsın. Hepsini yiyemeyiz.
Pasta yapmaya yetecek yumurtam yok. 
Markete gider misin?

Odada çok fazla insan var.
Yeterli bardak yok.

06 Fotoğrafını çekebilir miyim?
Tamam. Nereye oturmamı istiyorsun?
Lokantaya gitmek ister misin?
Tamam. Akşam saat sekizde buluşalım.

07 Bu çok güzel bir tablo.
Ne kadar?
Üç yüz Dolar.
Bu çok fazla para. Daha ucuza satar mısınız?
İki yüz seksen Dolara satabilirim.
Tamam. Alıyorum.

08 Erkek arkadaşın aradı. Bu gece onu aramanı 
istiyor.

Tamam. Onu arayacağım.
Kızkardeşin aradı. Onu saat dörtte aramanı 
istiyor.

Tamam. Onu arayacağım.
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4.3 Devam

09 Kemanı var.
Kemanını unuttu.
Şapkası var.
Şapkasını unuttu.

10 Bir şemsiye getirmeyi unuttu.
Kitabını unuttu.
Çorabını unutmuşsun!
Öğle yemeğini unuttun.

11 Anahtarlarını unuttu.
Anahtarlarını hatırladı.
Kahvesini unuttu.
Kahvesini hatırladı.

12 Meryem’in adresini hatırlıyor musun?
Hayır, üzgünüm. Unuttum.
Telefon numarasını hatırlıyor musun?
Evet. Beş yüz elli beş yirmi dört altmış sekiz.

13 Burada yaşadığımızı hatırlıyor musun?
Hayır, orada yaşadığımızı hatırlamıyorum. 
Bebektim.

Bunu satın aldığımızı unutmuşum.
Hatırlamıyor musun? Bunu Almanya’da satın 
aldık.

14 Deniz! Ben Tayfun. Beni hatırlıyor musun?
Evet, seni hatırlıyorum! Bu karım Yıldız.
Memnun oldum Yıldız. Deniz’le ben 
üniversitede arkadaştık.

Senin hakkında çok şey duydum. Memnun 
oldum Tayfun.

15 Bu sabah oy vermeyi hatırladın mı?
Hayır, unuttum.
Bugün oy vermeyi unutma!
Tamam. İşten sonra oy veririm.

16 Okulda ne öğreniyorsun?
Denizde yaşayan hayvanları öğreniyoruz.
İlginç mi?
Evet. Balina ve köpek balıklarının çok ilginç 
olduğunu düşünüyorum.

17 Kadınlar tabloyu öğreniyorlar.
Bu çocuklar hayvanı öğreniyorlar.
Kızı Brezilya’yı öğreniyor.

18 Ninesi bilgisayar kullanmayı öğreniyor.
Kız çocuk fırında pasta pişirmeyi öğreniyor.
Bebek yürümeyi öğreniyor.
Kız çocuk yüzmeyi öğreniyor.

19 Okulda ne öğreniyorsun?
Türkçe öğreniyorum.
Nasıl Türkçe konuşulacağını öğreniyor musun?
Evet, nasıl Türkçe konuşulacağını öğreniyorum.

20 Bilgisayar kullanmayı öğrenmek ister misin?
Evet, bilgisayar kullanmayı öğrenmek isterim.
Yüzmeyi öğrenmek ister misin?
Evet, yüzmeyi öğrenmek isterim.

21 Saat dokuzdan beri haberleri seyrediyoruz.
Saat üçten beri pratik yapıyorum.
Bin dokuz yüz doksan ikiden beri bu dergide 
yazıyor.

Bin dokuz yüz yetmiş beşten beri bu evde 
oturuyorlar.

22 O ne zamandan beri kraliçe?
Bin dokuz yüz elli ikiden beri kraliçe.
Ne zamandan beri burada bekliyorsun?
Saat on ikiden beri burada bekliyorum.

23 Küçüklükten beri Japonya’da yaşıyorum.
Karım ve ben otuz beş yıldır evliyiz.
Bu filmi çocukluktan beri seyretmedim.
Hindistan’da doğduk, ama üç yıldır İngiltere’de 
yaşıyoruz.

24 Hiç kuzey İtalya’ya gittiniz mi?
Hayır, hiç kuzey İtalya’ya gitmedik. Ya siz?
Evet, kuzey İtalya’ya gittim, ama bin dokuz yüz 
seksen ikiden beri gitmedim.

25 Afrika’nın güneyini öğreniyorlar.
Onlara Afrika’nın batısını öğretiyor.
Afrika’nın doğusunu öğreniyorlar.
Onlara Afrika’nın kuzeyini öğretiyor.

26 İtalya’nın güneyinde yaşıyorum.
Çin’in doğusunu ziyaret ediyoruz.
Amerika’nın batısında yaşıyor.
Bu hayvanlar Rusya’nın kuzeyinde yaşıyor.

27 Hiç Hint yemeği yediniz mi?
Hayır, hiç yemedim.
Siz hiç Hint yemeği yediniz mi?
Evet, yedim. Çok seviyorum.
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28 Hiç Rusya’ya gittiniz mi?
Evet, eskiden Moskova’da yaşıyordum.
Gerçekten mi? Ben Moskova’da oturuyordum.
Ben hiç Rusya’ya gitmedim, ama bir gün gitmek 
istiyorum.

29 Tekrar akşam yemeği pişirmem gerek.
Yeri tekrar temizlemem gerek.
Bulaşıkları tekrar yıkamam gerek.

30 Geçen hafta bisikletim çalışmıyordu.
Kocam onu tamir etmek için İngiliz anahtarı ve 
kargaburun kullandı.

Bugün bisikletim tekrar çalışmıyor.
Yeni bir bisiklet satın almayı düşünüyorum.

31 Maçı kazandınız mı?
Evet, tekrar kazandık!
Kitabın nerede?
Tekrar unuttum.

32 Ne dediğimi anladın mı?
Hayır. Tekrar söyler misin lütfen?
Hiç Çin’e gittin mi?
Evet. Geçen yıl gittim, ve gelecek ay tekrar 
gidiyorum.

33 New York’a ne zaman varıyorsun?
Bilmiyorum. Uçağım tekrar gecikmeli.
Bu sabah antreman yaptın mı?
Evet, yarınki maçımız için bu öğleden sonra 
tekrar antreman yapacağız.

Buna tekrar binmek ister misin?
Evet! Tekrar binelim!

34 Selim kitabını getirdin mi?
Üzgünüm. Tekrar unuttum!
Lütfen yarın getirmeyi unutma.
Tamam. Unutmam.

35 Cuma günü benimle bir Fransız lokantasına 
gitmek ister misin?

Üzgünüm, gidemem. Cuma günü ninemle 
akşam yemeği yiyorum.

Cumartesi günü boş musun?
Evet, boşum.
Bir film seyretmek ister misin?
Tamam! Cumartesi günü burada öğleden sonra 
saat birde buluşalım.

4.4 Ana Ders

01 Ofisteki hiç kimse kutlama yapmıyor.
Kadınlar kutlama yapıyor.
İş adamları kutlama yapıyor.
Erkek çocuklar kutlama yapmıyor.

02 Kutlama yapıyorlar, çünkü maçı kazandılar.
Kutlama yapıyorlar çünkü onun doğum günü.
Kutlama yapıyorlar çünkü üniversiteyi 
bitirdiler.

Kutlama yapıyorlar çünkü kırk yıldır evliler.

03 Film boyunca uyudu çünkü yorgun.
Maç boyunca yemek yedik.
Konser boyunca fotoğraf çektiler.

04 Geçen yıl İtalya’nın güneyine bir aylığına tatile 
gittim.

Tatil boyunca birçok kilise ve müzeleri ziyaret 
ettim.

Geçen hafta iş için Paris’e gittim.
Orada dört gün boyunca birçok iş adamı ve iş 
kadınıyla buluştum.

05 Buraya tatile mi geldin?
Hayır. İş için geldim.
Avusturalya’ya iş için mi gittin?
Hayır. Tatile gittim.

06 Tatil için bu şehirde.
İş için bu şehirde.
Tatil için Meksika’ya gidiyorlar.
İş için Meksika’ya gidiyorlar.

07 Neden okulda değilsin?
Okul kapalı. Bugün tatil.
Bugün neden parka gidiyorsunuz?
Bugün tatil.

08 Bu bayramda insanlar kostüm partilerine 
gidiyor.

Meksikalılar bu bayramı Kasım’da kutluyor.
Bu bayramda insanlar Yeni Yılı kutluyor.

09 Oğlum on sekiz yaşından beri asker.
Bu insanlar maç boyunca kutlama yapıyor.
Bin dokuz yüz yetmiş beşten beri takım elbise 
giymedi.

10 Okula gitmem gerekiyor mu?
Evet. Bugün tatil değil.
Okula gitmem gerekiyor mu?
Hayır. Bugün tatil.
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4.4 Devam

11 Bu geçiş töreninde müzik çalıyorlar.
Bu geçiş töreninde kadınlar dans ediyor.
Bu geçiş töreninde kadınlar kafalarında meyve 
taşıyor.

12 Neden geçiş töreni var?
Çünkü Çin Yeni Yılını kutluyoruz.
Neden geçiş töreni var?
Çünkü futbol takımımız bütün maçlarını 
kazandı!

13 Bunlar Hindu heykelleri.
Bu Hristiyan kilisesi.
Budist tapınağını ziyaret ediyorlar.

14 Yahudi adam oğluna şarkı söylüyor.
Müslüman adam camide.
Hindu bayramını kutluyorlar.
Budist bayramını kutluyorlar.

15 Bu Yahudi bayramı ne zaman kutlanıyor?
Bu Yahudi bayramı baharda kutlanıyor.
Bu Müslüman bayramı ne zaman kutlanıyor?
Bu Müslüman bayramı sonbaharda kutlanıyor.

16 Bu Hristiyan düğünü.
Bu Yahudi düğünü.
Bu Hindu düğünü.

17 Neden kutlama yapıyorsunuz?
Çünkü bugün bir Hristiyan bayramı.
Neden kutlama yapıyorsunuz?
Oğlum ve kız arkadaşı evlenecekler!

18 Ne okuyorsun?
Yahudi bayramları hakkında bir kitap 
okuyorum.

Neden Yahudi bayramları hakkında bir kitap 
okuyorsun?

Çünkü Yahudi bir aileyle akşam yemeği 
yiyeceğim.

19 Müzisyenler enstrüman çalmaya hazır.
Şarkıcı şarkı söylemeye hazır değil.
Akşam yemeğini yemeye hazır mısın?
Adamlar koşmaya hazır.
Adam işe gitmeye hemen hemen hazır, ama 
karısı değil.

Atına binmeye hazır mısın?

20 Düğüne gitme zamanı geldi. Gitmeye hazır 
mısın?

Hayır, gitmeye hazır değilim. Yakında hazır 
olacağım.

Geçiş törenine gitmeye hazırım. Gitme zamanı 
geldi mi?

Evet, gitme zamanı geldi.

21 Partiye gitme zamanı geldi. Hazır mısın?
Hemen hemen hazırım. Beş dakika içinde hazır 
olacağım.

Tamam. Seni dışarıda bekliyorum.
Tren istasyonuna gitme zamanı geldi. Hazır 
mısın?

Hemen hemen hazırım. Bavulumu hazırlamayı 
bitirmedim.

Tamam, ama yakında gitmemiz gerek.

22 Parka gidelim.
Tamam.
Gelecek ay Rusya’ya gidelim.
Tamam! Moskova’yı ziyaret edebiliriz.
Tiyatroya gitmeye hazır mısın?
Evet, hazırım. Gidelim!

23 Hayvanat bahçesine gidelim.
Tamam. Bu öğleden sonra gidebiliriz.
Tren istasyonuna gitmeye hazır mısın?
Evet, hazırım. Gidelim!
Parka gitmeye hazır mısın?
Evet. Gidelim.

24 Geçiş törenine gitme zamanı geldi mi?
Evet. Geçiş törenine gidelim!
Lokantaya gitmeye hazır mısın?
Evet, hazırım. Gidelim.

25 Maça gitmeye hazır mısın?
Evet, hazırım. Gidelim!
Tiyatroya gitmeye hazır mısın?
Evet, hazırım. Gidelim.

26 Merhaba! Eve hoşgeldin! Nasılsın?
İyiyim.
Tatilin nasıldı?
Çok iyiydi.
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27 Nereye gittin?
Kuzey Japonya ve Hindistan’a gittim.
Japonya’da ne gördün?
Japonlar kışın bu şehirde kardan çok büyük 
evler inşa ediyorlar.

Gerçekten mi? Çok güzeller. Yiyecekleri 
beğendin mi?

Evet. Balık çok iyiydi.

28 Japonya’dan ayrıldıktan sonra Hindistan’a 
gittim.

Oradaki taksiler buradakilerden daha farklı 
görünüyor.

Hint bayramlarında çok kişi dans etmeyi ve 
şarkı söylemeyi seviyor.

Arkadaşım Niyazi şehirde file bindi!
Ayrıca göl içinde bir tapınak gördük.
Hindu bir aileyle öğle yemeği yedik.

29 Tatilde en çok neyi sevdin?
Birçok ilginç insanla tanıştım.
Acı Hint yemeklerini sevdim.
Güzel dağlar gördüm.

30 Fotoğraflarını çok beğendim.
Türkiye’ye gideceğimi biliyor muydun?
Gerçekten mi? İş için mi gidiyorsun?
Hayır. Tatile gidiyorum.
Ne zaman gidiyorsun?
Gelecek ay gidiyorum.

31 Üç aydır Türkçe öğreniyorum.
Pasaportumu aldım.
Bavullarımı hazırlamayı bitirdim.
Hazır mısın?
Evet, hazırım.
Gidelim!

4.5 Aşama Noktası

01 Hazır mısın?
Hayır, ama hemen hemen hazırım.

02 Merhaba.
Merhaba.

03 Yeni Yılı kutlamak için mi buradasınız?
Evet, Yeni Yılı kutlamak için buradayız.

04 Türk müsünüz?
Evet, Türküz, ama farklı bir şehirde yaşıyoruz.

05 Siz de mi Türksünüz?
Hayır. Biz burada tatildeyiz.

06 Türkçe’yi iyi konuşuyorsunuz!
Teşekkür ederiz.

07 Kaç dil biliyorsunuz?
Üç. Türkçe, İtalyanca ve biraz Çince.

08 O kralın düğününü hatırlıyor musunuz?
Evet, o kralın düğününü hatırlıyorum. Güzeldi!

09 Televizyonda ne var?
Televizyonda kralın düğünü var.

10 Evet, hatırlıyorum. Bu ilk defa insanın... üstünde 
yürüdüğü zamandı. Türkçe’de ne deniyordu?

Türkçe’de ona “ay” denir.
11 Ayda yürüyen Amerikalıların geçiş törenini 

gördüğümü biliyor muydun?
Gerçekten mi? Bilmiyordum!

12 Ne zaman gördün?
Bin dokuz yüz yetmiş üçte, Amerika’da 
tatildeyken gördüm.

13 Haberleri mi seyrediyorsunuz?
Evet, haberleri seyrediyoruz.

14 Kırmızı takım mı kazandı?
Evet, kırmızı takım kazandı.

15 Bayraklar ne kadar?
Bayraklar on iki Avro.

16 Birini daha ucuza satabilir misiniz?
Birini daha ucuza satabilip satamayacağımı 
bilmiyorum.

17 İki bayrağı yirmi Avro’ya satabilirim. İki tane alır 
mısınız?

Evet, iki tane alırım.
18 Teşekkür ederim.

Bir şey değil.
19 Hazır mısın?

Evet hazırım.
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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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aldı 4.2 (1)
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aldın 3.2 (1)
Ali 4.2 (1)
alır 4.5 (1)
alırdı 3.2 (1)
alırım 1.3 (1), 4.5 (1)
alışveriş 3.1 (1), 3.2 (1)
alıyor 1.2 (2), 1.3 (1), 2.1 (1), 3.2 (1)
alıyorum 3.2 (1), 4.3 (1)
almadı 3.1 (1)
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almak 3.2 (2)
almalıyım 3.2 (1)
almalıyız 2.1 (1)
almam 2.3 (1)
almamalısın 1.3 (1)
almamıza 2.1 (1)
Alman 2.3 (1), 3.1 (1), 4.1 (5)
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Almanya 2.3 (1)
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altı 1.3 (1), 1.4 (1), 3.4 (1)
altında 1.2 (1), 2.1 (1)
altını 1.2 (2)
altmış 3.3 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
ama 1.3 (4), 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (9), 

2.5 (1), 3.1 (5), 3.2 (16), 3.3 (2), 
3.4 (3), 4.1 (2), 4.3 (3), 4.4 (2), 
4.5 (2)

Amerika 2.2 (4), 2.3 (1)
Amerika Birleşik Devletleri
 2.2 (1)
Amerika’da 2.2 (4), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.5 (1)
Amerika’nın 4.2 (1), 4.3 (1)
Amerika’ya 2.2 (1)
Amerika’yla 2.3 (1)
Amerikalı 4.2 (1)
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Amerikalılar 4.1 (1)
Amerikalıların 4.5 (1)
Amerikan 4.1 (6)
anahtar 3.5 (2)
anahtarı 3.4 (4), 3.5 (1), 4.3 (1)
anahtarına 3.4 (1)
anahtarlar 2.4 (1)
anahtarlarımın 2.1 (1)
anahtarlarını 4.3 (2)
anladın 4.3 (1)
anlamadım 4.2 (1)
anlayabiliyorum 4.2 (1)
anlıyor 4.2 (1)
anne 1.1 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 3.1 (1)
annelerinin 2.1 (1)
annem 1.4 (1), 2.4 (1), 3.2 (1), 3.4 (1)
annemin 3.3 (1), 4.2 (1)
annemle 3.1 (1)
annen 3.1 (1)
annesi 1.2 (1), 4.2 (1)
anneyim 4.2 (1)
Antarktika 2.2 (1), 2.3 (1), 4.2 (1)
Antarktika’da 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1)
Antarktika’daki 2.2 (1)
antik 4.2 (3)
antreman 1.3 (8), 1.5 (2), 4.3 (2)
antremanı 1.3 (6)
araba 1.1 (1), 1.4 (2), 2.1 (2), 2.2 (1)
arabalar 2.3 (1)
arabamız 2.5 (1)
arabamızın 3.1 (1)
arabanın 1.1 (1), 1.3 (1), 4.2 (1)
arabası 3.2 (1), 4.1 (2)
arabasının 2.1 (1)
arabaya 1.1 (1), 2.4 (1)
arabayı 1.1 (1), 1.2 (1), 1.4 (1)
arabayla 2.3 (1)
aradı 4.3 (2)
aramanı 4.3 (2)
Arapça 4.2 (1)
arasında 2.3 (6)
arayacağım 1.4 (1), 4.3 (2)
arıyor 1.3 (2), 3.4 (1)
arıyorlar 1.3 (2)
arıyorum 2.1 (1)
arıyoruz 1.3 (1), 2.1 (1)
arkadaş 4.2 (1)
arkadaşı 3.1 (2), 3.3 (1), 4.4 (1)
arkadaşım 2.1 (2), 3.1 (5), 3.3 (1), 4.4 (1)
arkadaşımın 3.1 (3)
arkadaşın 3.1 (2), 4.3 (1)
arkadaşına 3.3 (1)

arkadaşının 3.1 (1)
arkadaşınız 2.1 (1)
arkadaşıyla 3.1 (3)
arkadaşlarım 3.1 (1)
arkadaşlarımla 3.1 (1)
arkadaşlarına 3.1 (1)
arkadaşlarının 3.1 (1)
arkadaştık 4.3 (1)
arkanızdaki 3.2 (1)
arkasında 1.1 (2), 1.2 (1), 3.2 (1)
artık 2.1 (1), 3.1 (1)
asker 4.1 (3), 4.4 (1)
askerdi 4.1 (1)
askerin 4.1 (1)
askerinin 4.1 (1)
askerle 4.1 (1)
askerler 4.1 (5)
Asya 2.2 (3), 2.4 (1)
Asya’da 2.2 (6), 2.4 (1), 4.1 (2)
at 1.1 (1), 3.4 (1)
ata 1.4 (1), 2.4 (2), 3.2 (2)
atacak 1.1 (2)
ateş 2.3 (4)
ateşe 2.3 (1)
ateşi 1.4 (2)
ateşim 1.4 (1)
ateşin 1.4 (1)
atına 4.4 (1)
atıyor 1.1 (7), 3.4 (2)
atıyorum 3.4 (1)
atladım 1.1 (1), 1.4 (1)
atlama 1.1 (1)
atlamak 1.1 (1)
atlamıyor 2.1 (1)
atlara 2.4 (1)
atların 2.4 (1)
atlas 2.3 (2)
Atlas 2.3 (2)
atlayacağım 1.1 (1)
atlıyor 1.1 (8), 2.1 (1)
ATM 3.2 (6)
ATM’den 3.2 (1)
ATM’ye 3.2 (1)
atmak 1.1 (2)
atmayın 1.1 (1)
attan 1.4 (2)
attı 1.1 (3)
attım 3.4 (1)
avro 3.2 (1)
Avro 3.2 (2), 4.5 (1)
Avro’ya 4.5 (1)
avrom 3.2 (1)
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avromu 3.2 (1)
avronuzu 3.2 (1)
Avroyu 3.2 (3)
Avrupa 2.2 (2), 2.3 (1)
Avrupa’da 2.2 (4), 2.3 (1)
Avrupa’dan 2.2 (1)
Avrupa’yı 4.1 (1)
Avusturalya 2.2 (2), 2.3 (2), 4.1 (1)
Avusturalya’da 2.2 (2)
Avusturalya’dan 2.3 (1), 2.4 (1)
Avusturalya’ya 4.4 (1)
ay 2.1 (2), 2.2 (2), 2.5 (1), 3.1 (2)
ayakkabıları 3.4 (1)
ayakkabılarım 3.2 (1)
ayakkabılarımı 3.1 (1)
ayakkabıların 3.1 (1)
ayakkabım 3.2 (1)
ayakta 1.3 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
ayda 4.5 (1)
aydır 2.2 (1), 4.4 (1)
ayki 2.2 (1)
aylığına 4.4 (1)
aynı 1.5 (2), 3.1 (2), 3.3 (4), 4.2 (21)
ayrıca 4.4 (1)
ayrıldıktan 4.4 (1)
ayrılıyor 2.2 (1)
az 3.3 (7)
baba 1.1 (1), 2.1 (1)
babam 1.1 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 3.1 (1)
babamla 3.1 (1)
babası 4.2 (1)
babasına 1.1 (1)
babayım 4.2 (1)
bacağı 1.4 (1)
bacağımı 1.4 (1)
bacağında 1.4 (1)
bacak 1.4 (1)
bacaklarım 1.4 (1)
bacaklarını 1.4 (1)
baharda 4.4 (1)
bahçe 1.1 (4)
bahçede 1.1 (2)
bahçeden 3.4 (1)
bahçesine 4.4 (1)
bahçeye 1.1 (1), 3.4 (1)
bak 2.4 (1)
bakalım 3.5 (1)
bakın 2.4 (1)
balina 2.4 (2), 4.3 (1)
balinalar 2.4 (2)
balinanın 3.3 (2)
balığımız 3.4 (1)

balığınız 3.4 (1)
balık 2.1 (2), 3.4 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
balıklarından 2.4 (1)
balıklarının 2.4 (1), 4.3 (1)
balıklarıyla 2.4 (1)
balıktan 3.3 (1)
bana 1.3 (1), 1.5 (1), 3.1 (1), 3.2 (2)
bandı 1.4 (6)
bandın 1.4 (1)
bandına 1.5 (2)
bankada 3.2 (1)
bankanın 3.2 (1)
bant 3.4 (4)
bantları 1.4 (2)
banyo 1.2 (5)
banyomda 3.4 (1)
banyoyu 1.2 (1)
bardağın 2.3 (1)
bardak 1.2 (5), 1.4 (1), 2.1 (2), 2.3 (1)
bardaklar 1.2 (3)
barselona’ya 1.4 (1)
baş 1.4 (3)
başbakan 4.1 (1)
başbakanı 4.1 (4)
başbakanıyla 4.1 (1)
başı 1.4 (1)
başım 1.4 (3)
başın 2.2 (2)
başınız 2.2 (2)
başka 4.2 (2)
başkanı 4.1 (7)
başkanıyla 4.1 (1)
başladı 3.1 (1)
başlayacağını 4.2 (1)
başlıyor 4.2 (1)
batıda 2.3 (1)
batısında 2.3 (1), 4.3 (1)
batısını 4.3 (1)
bavul 2.4 (1)
bavula 2.3 (1)
bavullarımı 4.4 (1)
bavulu 1.1 (1), 3.2 (1)
bavuluma 3.2 (1)
bavulumda 3.2 (2)
bavulumu 4.4 (1)
bavulunda 3.2 (1)
bavulunuz 3.3 (1)
bayrağı 4.1 (3), 4.5 (1)
bayrak 4.1 (2)
bayraklar 4.5 (2)
bayramda 4.4 (2)
bayramı 4.4 (6)
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bayramını 4.4 (2)
bayramları 4.4 (2)
bayramlarında 4.4 (1)
bazen 1.3 (9)
bebeği 2.2 (1)
bebeğimiz 4.2 (1)
bebeğin 1.4 (1), 2.1 (2)
bebeğini 2.3 (1)
bebek 1.2 (1), 2.2 (2), 3.3 (1), 4.3 (1)
bebekle 1.4 (1)
bebektim 4.3 (1)
beğendiğimi 2.3 (1)
beğendim 2.4 (1), 4.4 (1)
beğendin 4.4 (1)
beğeniyorsunuz 1.1 (1)
beğeniyorum 1.1 (2), 2.3 (3)
beklemek 2.5 (1)
beklersen 3.4 (1)
bekliyor 4.1 (1)
bekliyorlar 4.1 (1)
bekliyorsun 4.3 (1)
bekliyorum 4.3 (1), 4.4 (1)
ben 1.2 (2), 2.3 (2), 2.4 (1), 3.1 (1)
beni 3.3 (1), 4.3 (1)
benim 1.1 (2), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (5)
benimkinden 2.4 (1)
benimkini 4.3 (1)
benimle 4.3 (1)
benzemiyor 1.1 (1)
benzin 4.3 (1)
benziyor 1.1 (7), 2.3 (1)
beri 4.3 (11), 4.4 (2)
Berk 3.5 (1)
Berk’le 3.5 (1)
beş 2.1 (2), 2.2 (5), 2.5 (1), 3.1 (2)
beşte 4.2 (1)
beşten 4.3 (1), 4.4 (1)
Bey 1.4 (1)
beyaz 1.1 (1), 1.2 (1), 2.4 (3), 3.1 (1)
biletler 3.3 (2)
biletlerimiz 3.2 (1)
bilgisayar 1.1 (1), 2.3 (1), 4.3 (4)
bilgisayarı 1.1 (1), 4.2 (1)
bilgisayarımız 1.1 (1)
bilgisayarın 1.1 (1)
bilgisinin 3.1 (1)
biliyor 2.1 (12), 3.1 (1), 4.2 (2), 4.4 (1)
biliyorlar 2.1 (2)
biliyorsunuz 4.5 (1)
biliyorum 2.1 (1), 3.1 (2)
bilmiyor 2.1 (5)
bilmiyordum 4.2 (2), 4.5 (1)

bilmiyorlar 2.1 (1)
bilmiyorlardı 2.1 (1)
bilmiyorum 2.1 (6), 3.2 (1), 3.3 (1), 3.5 (1)
bin 2.2 (5), 4.2 (11), 4.3 (4), 4.4 (1)
bina 2.3 (1), 3.1 (1)
binada 3.1 (1), 4.1 (1)
binanın 3.3 (3), 4.1 (1)
binayı 4.2 (1)
bindi 4.4 (1)
binebiliriz 2.4 (1)
binecek 3.3 (1)
binelim 4.3 (1)
binerken 1.4 (1)
binerse 3.2 (1)
biniyor 1.4 (2), 2.4 (1)
biniyorsun 2.1 (1)
biniyorum 2.1 (1)
binmek 2.4 (2), 4.3 (1)
binmeli 3.2 (1)
binmelisin 1.3 (1)
binmemeli 3.2 (1)
binmeye 4.4 (1)
bir 1.1 (16), 1.2 (2), 1.3 (18), 

1.4 (21)
biraz 3.1 (1), 3.2 (9), 3.3 (2), 3.4 (1)
birbirimizi 3.1 (1)
birbirimizin 2.3 (1)
birbirlerine 1.1 (6), 4.1 (1)
birbirlerini 1.1 (2)
birbirleriyle 1.1 (3), 2.2 (1), 4.2 (1)
birçok 2.1 (1), 3.1 (1), 4.1 (2), 4.2 (1)
birde 2.2 (2), 4.2 (1), 4.3 (1)
biri 1.3 (13), 2.4 (5), 3.1 (1), 3.2 (2)
birimidir 3.2 (3)
birine 2.1 (7), 2.2 (1)
birini 2.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.5 (2)
birinin 2.1 (1)
birkaç 3.4 (1)
Birol 3.1 (1)
bisiklet 1.1 (1), 3.4 (1), 4.3 (1)
bisiklete 1.4 (1), 3.3 (1)
bisikleti 1.1 (2), 3.2 (1)
bisikletim 1.1 (1), 4.3 (2)
bisikletimden 2.2 (1)
bisikletimi 1.1 (1)
bisikletin 1.1 (1)
bisikletine 1.4 (1)
bisikletten 1.4 (5)
bitirdi 2.2 (1), 4.1 (1)
bitirdik 2.2 (3)
bitirdiler 4.4 (1)
bitirdim 2.2 (1), 4.4 (1)
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bitirecek 2.2 (2)
bitireceksiniz 2.2 (1)
bitirmedim 4.4 (1)
bitirmeyi 2.2 (1)
bitki 2.3 (1)
bitkiler 2.3 (7)
bitkilerdir 2.3 (1)
bitkilerin 2.3 (2)
bitkinin 2.3 (1)
bitkiye 2.4 (1)
bitkiyi 2.3 (1)
bitti 4.1 (1)
biz 3.1 (1), 4.5 (1)
bize 2.5 (1), 3.5 (2)
bizim 1.3 (1), 2.3 (4), 2.4 (3), 2.5 (2)
bizimkinden 2.4 (1)
bizimle 2.5 (1)
bıçağı 3.2 (1)
bıçak 3.4 (1)
böceğe 2.4 (1)
böcek 2.4 (5), 3.5 (2)
böceklerden 2.4 (1)
boş 1.2 (6), 2.3 (1), 3.2 (2), 4.3 (1)
boşum 4.3 (1)
boyda 3.3 (1)
boydayım 3.3 (1)
böyle 3.2 (6)
boyum 1.1 (1), 3.3 (3)
boyumu 3.3 (1)
boyunca 4.4 (6)
bozdurabileceğimi 3.2 (1)
bozdurabilir 3.2 (2)
bozdurabilirim 3.2 (1)
bozdurabilirsiniz 3.2 (5)
bozdurdum 3.2 (1)
bozdurmam 3.2 (1)
Brezilya 2.2 (1), 4.1 (1)
brezilya’da 2.3 (1)
Brezilya’yı 4.3 (1)
Brezilyalı 1.3 (1)
bu 1.1 (28), 1.2 (1), 1.3 (8), 

1.4 (10), 1.5 (2), 2.1 (10), 
2.2 (39), 2.3 (40)

buçuk 3.3 (2)
budist 4.4 (2)
bugün 1.2 (1), 1.3 (1), 1.5 (2), 2.1 (1)
bulabileceklerini 2.1 (1)
bulabiliriz 2.4 (1)
bulabilirsin 3.1 (2)
bulamıyorum 3.1 (1), 4.3 (1)
bulaşık 1.2 (6), 1.3 (1), 2.1 (1), 3.1 (1)
bulaşıkları 1.2 (4), 4.3 (1)

bulduk 1.3 (1), 2.5 (1)
buldular 1.3 (1)
buldum 2.2 (1)
buldun 3.5 (1)
bulmam 3.2 (1)
bulmamız 1.3 (2)
bulurum 2.2 (1)
buluşacak 4.1 (1)
buluşalım 4.3 (2)
buluşmuş 4.1 (1)
buluştum 4.4 (1)
buluşuyor 3.1 (1), 4.1 (1)
buluşuyorlar 4.2 (1)
buna 1.1 (2), 1.4 (1), 4.2 (10), 4.3 (1)
bunlar 1.4 (3), 2.3 (3), 3.1 (3), 4.4 (1)
bunları 3.4 (1)
bunu 1.1 (4), 1.3 (4), 1.4 (3), 2.2 (2)
bunun 2.1 (1), 3.3 (2), 4.2 (2)
burada 1.1 (4), 1.3 (3), 1.5 (1), 2.2 (1), 

2.3 (3), 2.4 (2), 2.5 (4), 3.1 (4)
buradakilerden 4.4 (1)
buradasınız 4.5 (1)
buradayız 2.1 (1), 4.5 (1)
burası 1.3 (7)
buraya 3.1 (1), 3.2 (4), 4.1 (1), 4.4 (1)
burnu 1.4 (2)
burnum 1.4 (1)
burnumu 1.4 (1)
burun 1.4 (2)
bütün 2.1 (1), 2.3 (1), 3.3 (6), 4.3 (1)
büyük 2.3 (2), 2.4 (1), 3.2 (3), 4.4 (1)
büyüklüğü 3.3 (2)
büyürdü 3.2 (1)
buz 2.3 (3)
Buz 2.3 (4)
buza 2.4 (1)
buzdan 2.3 (1)
buzdolabı 1.2 (3)
buzdolabında 1.2 (1), 2.1 (2), 3.2 (1)
buzdolabının 1.4 (1)
caddede 4.3 (1)
çadırın 1.1 (1)
Cahide 3.1 (1)
Cahide’yi 3.1 (1)
çalacağım 1.1 (1)
çalan 2.1 (3)
çalarsın 3.1 (1)
çalıp 2.1 (2)
çalışırsan 3.1 (2)
çalışıyor 1.1 (8), 1.3 (5), 1.5 (1), 2.5 (3)
çalışıyorduk 3.1 (1)
çalışıyordum 3.1 (1)
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çalışıyorlar 1.1 (1)
çalışıyorsun 3.5 (1)
çalışıyorsunuz 4.2 (2)
çalışıyorum 1.3 (2), 2.2 (1), 3.5 (1), 4.2 (2)
çalışıyoruz 2.1 (1)
çalışmak 1.3 (2), 2.1 (1), 3.1 (4)
çalışmalı 1.3 (1)
çalışmalısın 1.3 (1)
çalışmama 3.1 (1)
çalışmıyor 1.1 (6), 1.5 (1), 2.5 (1), 4.3 (1)
çalışmıyordu 4.3 (1)
çalıştığım 3.1 (1)
çalıyor 2.4 (1), 4.2 (1)
çalıyorlar 4.4 (1)
çalıyorsun 4.2 (1)
çalıyorum 4.2 (1)
çalmadığını 2.1 (2)
çalmak 1.3 (1)
çalmaya 4.4 (1)
çam 2.3 (3)
cami 4.2 (2)
camide 4.4 (1)
can 3.1 (1)
Can 3.1 (2)
çanak 3.2 (1)
çantalarını 3.2 (1)
çantam 3.2 (3)
çantamda 3.2 (3)
çantamı 3.2 (1)
çantanda 3.2 (2)
çantanı 3.2 (1)
çantası 3.2 (11)
çantasına 3.2 (1)
çantasından 3.2 (1)
çantasını 3.2 (1)
çarşaflar 1.2 (1)
Çarşamba 1.3 (1), 2.3 (1)
çatal 2.1 (2), 3.2 (1)
çatalım 3.2 (1)
çay 1.3 (1), 3.4 (1), 4.2 (1)
çayıma 3.4 (1)
çayına 3.4 (1)
çekebilir 4.3 (1)
çekerim 1.3 (1)
çekiç 3.4 (6)
çekice 3.4 (2)
çekici 3.4 (1)
çekildi 4.2 (2)
çekilmiş 4.2 (2)
çekiyor 1.3 (2)
çekmeyi 2.4 (3)
çekmiş 4.2 (2)

çekti 4.2 (2)
çektiler 4.4 (1)
çektim 2.3 (2)
çektin 2.3 (2)
cenaze 2.2 (5)
cenazedeki 2.2 (1)
cep 1.1 (1)
cetvel 3.4 (4)
cetvelle 3.4 (1)
cevaplıyor 4.1 (1)
çiçeğe 1.1 (1)
çiçeği 2.3 (2)
çiçeğin 2.4 (1)
çiçek 2.1 (1), 3.2 (1)
çiçekler 1.1 (1), 2.3 (1)
çiçekleri 1.1 (2), 2.3 (1), 3.3 (1)
çiçeklerim 3.2 (1)
çikolata 1.3 (2), 3.2 (1)
çimen 2.3 (1)
çimenlerin 2.1 (1)
Çin 2.2 (1), 2.3 (1), 4.1 (6), 4.4 (1)
Çin’e 4.3 (1)
Çin’i 3.1 (1)
Çin’in 4.3 (1)
Çin’in 2.3 (1)
Çince 2.1 (1), 3.1 (3), 3.2 (2), 4.2 (1), 

4.5 (1)
Çinli 4.2 (1)
çirkin 2.4 (8), 3.1 (1)
çit 1.1 (4)
çite 1.1 (1)
çiti 1.1 (2)
çitin 1.1 (7)
çitten 1.1 (1), 1.4 (3)
çivi 3.4 (1)
çivileri 3.4 (1)
çivisi 3.4 (1)
çiviyi 3.4 (1)
çıkar 1.2 (2)
çıkardı 3.2 (1)
çıkardım 1.2 (1)
çıkarım 1.3 (1)
çıkarıyor 1.2 (1), 3.2 (1)
çıkarıyorum 1.2 (1)
çıkarken 1.4 (1)
çıkın 3.4 (1)
çıkıyor 1.1 (6)
çıkıyorlar 1.1 (1)
çıkıyorsun 1.4 (1)
çıkıyorum 1.1 (1)
çıkmayın 1.1 (1)
çıktım 1.4 (1)
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çıktın 1.1 (1)
çocuğumuz 2.2 (1)
çocuğun 1.4 (4), 3.4 (2)
çocuk 1.1 (14), 1.2 (5), 1.3 (5), 1.4 (3)
çocukken 4.2 (1)
çocukla 2.1 (1), 2.3 (1), 4.1 (1)
çocuklar 1.1 (1), 1.3 (1), 2.4 (1), 3.3 (1)
çocukları 1.5 (1)
çocuklarının 2.1 (1)
çocukluktan 4.3 (1)
çoğu 4.1 (1)
çoğunda 4.2 (1)
çok 1.1 (3), 1.3 (1), 1.4 (2), 2.1 (3), 

2.3 (3), 2.4 (1), 2.5 (1), 3.1 (7)
çoktan 2.2 (5), 3.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (2)
çölde 2.3 (5), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (2)
çöp 1.2 (5)
çöpleri 1.2 (5)
çorabını 4.3 (1)
çorap 4.2 (1)
çorba 3.4 (1)
çorbaya 3.4 (2)
cuma 4.3 (2)
cumartesi 4.3 (2)
Cumhur’u 3.1 (1)
Cumhur’un 4.1 (2)
çünkü 1.1 (6), 1.3 (2), 2.1 (6), 2.2 (4)
çürük 3.4 (5)
dağı 4.1 (1)
dağlar 4.4 (1)
dağlara 3.2 (1)
daha 1.1 (1), 1.3 (9), 2.1 (3), 2.3 (1)
dakika 2.2 (1), 4.4 (1)
dans 1.1 (3), 1.3 (1), 1.4 (1), 3.1 (1)
danseden 2.1 (1)
davullar 2.3 (1)
de 4.2 (1), 4.5 (1)
dedem 2.2 (1), 2.4 (1), 2.5 (1)
dedesi 1.1 (1)
dedesini 2.2 (1)
dedi 2.3 (7)
dediğimi 4.3 (1)
dediğini 4.2 (2)
dediklerini 4.2 (1)
dedin 2.3 (1)
dediniz 2.3 (1)
defa 4.5 (1)
değil 1.1 (1), 1.3 (3), 2.1 (1), 2.4 (6)
değildir 1.3 (2), 3.2 (3)
değilim 4.2 (3), 4.4 (1)
değiller 3.4 (1), 4.2 (1)
değilmiş 2.2 (1)

değilsin 4.4 (1)
demek 3.2 (1)
denir 4.2 (10), 4.5 (1)
deniyordu 4.5 (1)
deniz 4.3 (1)
deniz’le 4.3 (1)
denizde 3.1 (1), 4.3 (1)
Denizi 2.3 (3)
Denizi’nde 2.3 (1)
derece 1.4 (10), 3.3 (2)
derecede 3.4 (1)
dergi 4.1 (3)
dergide 4.1 (2), 4.3 (1)
ders 1.3 (2), 3.1 (4)
dersi 2.1 (3)
deve 2.4 (1)
develer 2.4 (1)
develere 2.4 (1)
deveye 2.4 (1)
devlet 4.1 (8)
diğer 3.3 (2)
diğerinden 3.3 (1)
diğerini 3.3 (1)
diğeriyle 3.3 (1)
dikkatli 1.4 (9), 2.4 (1), 3.4 (1)
dil 4.2 (4), 4.5 (1)
dilde 4.2 (2)
dili 4.2 (2)
dilim 3.3 (8)
dilimi 3.3 (2)
dinlemek 3.4 (1)
dinlemelisin 1.3 (1)
dinliyoruz 4.1 (1)
dirseğimi 1.4 (3)
dirsekleri 1.4 (1)
dirseklerimde 1.4 (1)
diş 3.4 (1)
dişini 1.4 (1)
dişlerin 3.1 (1)
dişlerini 3.1 (1)
dizim 1.5 (1)
dizime 1.4 (1)
dizinde 1.4 (1)
dizini 1.4 (1)
dizlerinde 1.4 (1)
dizlerini 1.4 (1)
dizlerinin 1.4 (1)
dizüstü 2.3 (1), 4.2 (1)
dışarı 1.2 (5)
dışarıda 1.1 (1), 1.2 (2), 1.3 (3), 2.1 (1)
dışarısı 1.3 (1), 1.4 (2)
dışarıya 1.4 (1)
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doğacak 2.2 (1)
doğdu 2.2 (3), 2.5 (2), 4.2 (2)
doğduk 4.3 (1)
doğdum 2.2 (1)
doğmadan 2.2 (1)
doğmuş 2.2 (3)
doğru 3.1 (5), 3.5 (2)
doğum 3.4 (1), 4.2 (2), 4.4 (1)
doğusunda 2.3 (5)
doğusunu 4.3 (2)
doğuya 2.3 (1)
doksan 3.3 (1), 3.4 (1), 4.2 (2), 4.3 (1)
doktor 2.3 (1), 3.4 (2)
Doktor 1.4 (1)
doktoru 1.4 (1)
doktorun 1.4 (1)
dokunabilirsin 2.4 (4)
dokunma 2.4 (5)
dokunmak 2.4 (4)
dokunmaya 2.4 (2)
dokunuyor 2.4 (3)
dokuz 1.4 (1), 2.2 (3), 3.3 (1), 3.4 (1)
dokuzda 4.2 (1)
dokuzdan 4.3 (1)
dolar 3.2 (2), 3.3 (1)
Dolar 3.2 (1), 3.3 (1), 4.3 (1)
Dolara 4.3 (1)
Dolardı 3.3 (1)
Dolarım 3.2 (1)
Dolarla 3.2 (4)
Dolarları 3.2 (1)
dolu 1.2 (6), 2.3 (1), 3.2 (2)
domates 3.4 (4)
domatesi 3.4 (1)
domatesler 3.4 (4)
donmuş 3.4 (4)
dörde 3.3 (2)
dört 1.4 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.1 (1)
dörtte 3.3 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
döviz 3.2 (1)
dövizinizi 3.2 (1)
düğün 2.2 (5)
düğündeki 2.2 (1)
düğüne 3.2 (1), 4.4 (1)
düğünü 3.4 (1), 4.4 (3), 4.5 (1)
düğünümde 2.2 (2)
düğünümü 2.2 (1)
düğünümüz 4.2 (1)
düğünümüzü 2.5 (1)
düğününü 4.5 (2)
dün 1.1 (1), 1.4 (1), 2.2 (3), 4.2 (1)
dündü 4.1 (1), 4.2 (1)

dur 3.3 (1)
duran 3.2 (1)
durumu 4.1 (2)
duruyor 1.3 (1), 2.4 (2), 3.4 (1)
duş 1.2 (5), 1.3 (1)
düşen 2.1 (1)
duşta 1.2 (1), 1.3 (1)
düştü 1.4 (2)
düştüler 1.4 (1)
düştüm 1.4 (6), 1.5 (1), 2.2 (1)
duşu 1.2 (1)
düşünmüyorum 3.2 (1)
düşünüyor 2.2 (2), 3.1 (5)
düşünüyordum 4.2 (2)
düşünüyorlar 3.1 (3)
düşünüyorsun 2.2 (2), 2.5 (1), 3.1 (2), 3.3 (1)
düşünüyorsunuz 4.1 (1)
düşünüyorum 2.2 (3), 2.5 (1), 3.1 (18), 3.2 (1)
düşünüyoruz 3.1 (1)
düşüyor 1.4 (5), 2.1 (1)
duvara 4.1 (1)
duvarı 3.3 (2)
duvarın 3.3 (5)
duydum 4.3 (1)
Edip 4.2 (1)
eğer 3.1 (10), 3.2 (5)
egzersiz 1.3 (12), 3.1 (2), 3.2 (1), 4.2 (1)
egzersizimi 3.1 (1)
ekle 3.4 (6)
ekliyor 3.4 (2)
ekmek 3.3 (2), 3.4 (2)
ekşi 1.3 (1)
ekşidir 1.3 (1)
el 3.4 (5), 3.5 (2)
elbise 2.1 (2), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.4 (1)
elbisem 2.4 (2)
elbiseni 3.2 (1)
elbiseyi 1.1 (2), 1.3 (4), 2.1 (2)
elinde 2.3 (1)
elleri 1.4 (1), 2.3 (1)
ellerinde 2.3 (1)
ellerini 3.1 (1)
elli 2.2 (2), 3.1 (2), 3.3 (2), 3.4 (3)
ellide 4.2 (2)
elma 1.1 (2), 1.5 (1), 2.3 (2), 3.3 (1)
elmalar 3.4 (1)
elmaları 3.3 (1)
elmam 1.1 (1), 1.5 (1)
elmamı 3.3 (1)
Emine 3.1 (1)
en 2.3 (2), 3.3 (7), 3.4 (3), 4.2 (3)
enstrüman 1.3 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
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enstrümanları 2.3 (1)
erkek 1.1 (7), 1.2 (4), 1.3 (3), 1.4 (3)
erken 1.3 (2), 3.1 (1)
eşim 2.5 (1), 3.1 (1)
eskiden 3.1 (1), 4.3 (1)
eşyaları 1.2 (2)
eşyalarını 1.2 (1)
eşyalarıyla 1.2 (1)
eşyasıdır 1.2 (4)
etek 1.3 (2)
ev 2.1 (1), 2.2 (1), 2.5 (1), 3.3 (1)
evde 2.1 (1), 2.5 (1), 3.1 (1), 4.3 (1)
evdeki 2.1 (1)
eve 1.2 (1), 1.3 (1), 4.4 (1)
evet 1.1 (3), 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (4), 

1.5 (5), 2.1 (4), 2.3 (3), 2.4 (3)
evi 2.2 (3), 2.3 (3), 2.5 (1)
evimize 2.2 (1), 2.5 (1)
evin 1.1 (1), 3.5 (2)
evlendik 2.2 (2), 2.5 (1)
evlendiler 2.2 (1)
evlendiniz 2.5 (1)
evleneceğini 2.2 (1)
evlenecek 2.2 (1)
evlenecekler 2.2 (1), 4.4 (1)
evleneceklerini 3.1 (1)
evleniyor 2.2 (1)
evleniyorum 2.2 (1), 4.2 (1)
evlenmiş 2.2 (2), 4.1 (1)
evler 4.4 (1)
evlerini 3.1 (1)
evli 3.1 (1)
evliler 2.2 (2), 4.4 (1)
evliyiz 2.2 (1), 4.3 (1)
evrak 3.2 (9)
farklı 4.2 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)
fasulyeden 3.3 (1)
fazla 4.3 (10)
fen 3.1 (1)
feneri 3.4 (5)
fenerim 3.5 (1)
fenerin 3.5 (1)
fikirde 4.2 (9)
fikirdeyim 4.2 (1)
fil 2.4 (2)
file 4.4 (1)
filler 2.4 (1)
fillerin 2.4 (1)
film 2.2 (2), 3.1 (2), 3.4 (1), 4.1 (1)
filmi 4.2 (1), 4.3 (1)
fincan 2.5 (1)
fincanlar 1.2 (1)

fiyatı 3.2 (2)
fiyatın 2.1 (1)
fiyatta 3.3 (1)
fırçalamak 3.1 (1)
fırçalaman 1.4 (1)
fırçası 3.4 (1)
fırına 3.4 (2)
fırında 3.4 (8), 4.3 (1)
fotoğraf 1.1 (1), 1.3 (1), 3.2 (2), 4.2 (4)
fotoğrafı 2.3 (2), 4.2 (2)
fotoğrafını 1.3 (1), 2.4 (3), 4.3 (1)
fotoğraflarını 1.3 (1), 4.4 (1)
Fransa 2.3 (1)
Fransa’da 2.2 (1)
Fransa’nın 2.3 (3), 4.1 (1)
Fransa’ya 2.3 (1)
Fransız 1.3 (1), 4.1 (6), 4.2 (1), 4.3 (1)
futbol 1.1 (1), 1.3 (7), 1.5 (2), 2.2 (2)
garson 3.3 (1)
gazete 1.1 (1), 1.3 (1)
gazetede 4.1 (1)
gazeteyi 3.4 (1)
geç 4.2 (1)
gece 1.4 (1), 2.1 (1), 2.2 (2), 4.1 (1)
geçen 2.1 (2), 2.2 (2), 4.1 (1), 4.2 (3)
gecikmeli 2.3 (1), 4.3 (1)
geçiş 4.4 (8), 4.5 (1)
geldi 4.4 (6)
geldiği 3.1 (1)
geldiğini 2.4 (2)
geldikten 1.2 (1)
geldim 4.4 (1)
geldin 4.4 (1)
geleceğini 2.1 (1)
gelecek 2.2 (2), 2.3 (1), 3.1 (1), 4.1 (1), 

4.3 (1), 4.4 (2)
gelip 2.1 (2)
gelirse 3.1 (1)
geliyor 1.4 (1), 2.1 (1), 4.1 (1)
geliyorlar 1.5 (2)
gelmedi 1.1 (1)
gelmek 3.1 (1)
gelmeyeceğini 2.1 (2)
genişliği 3.3 (9), 3.4 (2)
gerçekten 4.2 (8), 4.3 (1), 4.4 (2), 4.5 (1)
gerek 1.2 (4), 1.3 (2), 1.4 (5), 3.1 (1), 

3.2 (3), 4.2 (2), 4.3 (3), 4.4 (1)
gerekiyor 4.4 (2)
gerektiğini 2.3 (2)
geri 4.2 (1)
getirdiğini 2.1 (1)
getirdik 3.2 (1)
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getirdim 4.1 (4)
getirdin 4.1 (4), 4.3 (1)
getirir 1.5 (1)
getiririm 1.5 (1)
getirmedi 2.1 (1)
getirmek 3.2 (1)
getirmeyi 4.3 (2)
gibi 1.1 (7), 3.3 (1)
gidebileceksin 3.1 (1)
gidebiliriz 4.1 (1), 4.4 (1)
gideceğim 2.3 (1)
gideceğimi 4.4 (1)
gideceğiz 2.1 (1), 3.1 (1)
gidelim 4.4 (11)
gidemem 4.3 (1)
gidemeyiz 4.3 (1)
gider 1.4 (1), 4.3 (1)
gidersen 3.1 (1)
gidiyor 1.4 (3), 3.2 (1), 4.4 (1)
gidiyorlar 4.4 (2)
gidiyorsun 4.1 (1), 4.4 (2)
gidiyorsunuz 1.2 (1), 2.1 (2), 4.4 (1)
gidiyorum 4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (2)
gidiyoruz 1.2 (1), 1.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (2)
git 3.2 (1)
gitar 1.1 (1), 1.3 (3), 2.1 (2), 2.3 (1)
gitme 4.4 (6)
gitmeden 1.3 (1)
gitmedik 4.3 (1)
gitmedim 4.3 (2)
gitmek 1.3 (2), 2.1 (2), 3.2 (1), 4.3 (3)
gitmem 4.4 (2)
gitmemeliyim 1.3 (1)
gitmemiz 1.4 (1), 3.1 (1), 4.4 (1)
gitmeye 4.4 (10)
gitmeyiz 1.3 (1)
gitmiyoruz 3.2 (1)
gittiğinde 3.2 (1)
gittim 1.4 (1), 2.3 (2), 4.3 (2), 4.4 (5)
gittin 4.3 (1), 4.4 (2)
gittiniz 4.3 (2)
giyebileceği 2.1 (1)
giyen 2.1 (5)
giyer 4.1 (1)
giyeriz 1.3 (2)
giyiyor 1.3 (2), 2.1 (1)
giymedi 4.4 (1)
giymek 3.4 (1)
giymelisin 1.3 (2)
giymeliyim 1.3 (2)
giymemelisin 1.3 (1)
giymen 1.4 (1)

giysileri 1.2 (1)
giysilerinizi 1.2 (1)
Göçen’e 4.2 (1)
göl 4.4 (1)
golf 1.3 (2), 2.2 (1), 3.1 (2)
gölün 2.4 (1)
gömleği 1.1 (2)
gömleğini 3.2 (1)
gömleğinizi 2.3 (1)
gömlek 3.2 (2)
gömlekmiş 2.2 (1)
gördüğümü 4.5 (1)
gördük 4.4 (1)
gördüler 1.1 (1)
gördüm 4.4 (1), 4.5 (1)
gördün 4.4 (1), 4.5 (1)
göre 3.1 (2)
görünüyor 4.4 (1)
götürmek 3.2 (1)
göz 1.4 (2)
gözlerim 1.4 (2)
gözlüğü 3.2 (1)
gözlüklerimi 3.4 (2)
gözümde 1.4 (1)
gözünü 1.4 (1)
gram 3.4 (6)
gri 1.1 (1), 1.3 (2)
güçlü 1.3 (13)
güle 1.4 (1)
gün 1.1 (4), 1.3 (1), 2.2 (1), 3.4 (1)
günaydın 1.4 (2)
günde 1.4 (10), 2.3 (1)
güneş 3.2 (1)
Güneş 2.5 (1)
güneşli 2.1 (2), 3.1 (1)
güneşliydi 1.4 (1)
güney 2.3 (1)
Güney 2.2 (4), 2.3 (1), 4.2 (2)
güneye 2.3 (1)
güneyinde 2.3 (3), 4.3 (1)
güneyine 4.4 (1)
güneyini 4.3 (1)
günler 2.5 (2)
günleri 1.3 (1)
günü 2.3 (2), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (4)
günün 3.4 (1), 4.2 (1)
güzel 1.2 (1), 2.4 (9), 2.5 (1), 3.1 (1)
güzeldi 4.5 (1)
güzeller 4.4 (1)
haber 4.1 (3)
haberler 4.2 (1)
haberlerde 4.1 (4)
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haberleri 4.1 (10), 4.3 (1), 4.5 (2)
hafif 3.3 (1)
hafta 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (1)
haftada 1.4 (2)
haftadır 2.2 (1)
haftaki 2.2 (1)
Hakan 4.2 (1)
hakkında 2.2 (4), 4.1 (4), 4.3 (1), 4.4 (2)
hakkındaki 4.1 (2), 4.2 (1)
Halide 4.2 (1)
halı 1.2 (2)
halının 1.2 (1), 2.1 (1), 3.3 (2)
halıyı 1.2 (1)
hangi 1.3 (1), 2.1 (4), 2.4 (2), 3.3 (1)
hangisini 2.1 (1)
harita 2.3 (1)
haritayı 3.4 (1)
hastanede 3.2 (1)
hastaneyi 2.2 (3), 4.1 (1)
hastayım 1.4 (2)
hatırladı 4.3 (2)
hatırladın 4.3 (1)
hatırlamıyor 4.3 (1)
hatırlamıyorum 4.3 (1)
hatırlıyor 4.3 (4), 4.5 (1)
hatırlıyorum 4.3 (1), 4.5 (2)
hava 1.4 (1), 2.1 (2), 3.1 (3), 3.3 (1)
havaalanına 3.1 (1)
havaalanında 3.2 (1)
havlu 3.2 (1)
havluyu 1.1 (2)
havuç 3.2 (1), 3.3 (1)
havuzu 1.1 (4)
havuzunda 1.1 (1)
havuzunun 1.1 (1)
hayır 1.1 (8), 1.2 (3), 1.3 (1), 1.4 (1), 

1.5 (5), 2.1 (5), 2.2 (1), 2.3 (2)
hayvan 2.2 (1), 2.3 (2), 3.4 (1)
hayvana 2.4 (2)
hayvanat 4.4 (1)
hayvanı 4.3 (1)
hayvanlar 2.2 (1), 2.3 (2), 4.3 (1)
hayvanları 4.3 (1)
hayvanların 1.3 (1), 2.4 (1)
hazır 4.4 (18), 4.5 (2)
hazırım 4.4 (9), 4.5 (2)
hazırlamayı 4.4 (2)
hemen 4.4 (3), 4.5 (1)
hepsini 3.1 (1), 4.3 (1)
her 1.3 (7), 2.1 (8), 3.2 (4)
herkes 2.1 (8), 4.1 (2)
herkese 2.1 (4), 2.5 (1), 3.3 (1)

heykel 2.3 (1), 2.4 (2), 3.2 (1), 4.2 (1)
heykeli 4.1 (3)
heykelin 3.1 (1)
heykeller 4.2 (2)
heykelleri 4.4 (1)
hiç 2.1 (6), 2.2 (1), 3.1 (5), 3.2 (2)
hiçbir 1.3 (5), 2.1 (8), 3.2 (2), 3.5 (1)
hiçbirini 3.1 (1)
hiçbiriyle 3.1 (1)
Hindistan 4.1 (4)
Hindistan’a 4.4 (2)
Hindistan’da 4.3 (1)
Hindistan’ı 4.1 (1)
Hindu 4.4 (4)
Hint 2.3 (4), 4.1 (2), 4.3 (2), 4.4 (2)
Hintli 4.1 (1)
hızlı 1.3 (1), 2.4 (1), 3.2 (1)
hoş 2.5 (1)
hoşçakal 1.4 (1)
hoşgeldin 2.2 (1), 4.4 (1)
hoşgeldiniz 2.5 (1)
Hristiyan 4.4 (3)
Huriye 3.1 (1)
Huriye’yle 3.1 (1)
ıslak 1.4 (1)
ıslanmadılar 3.2 (1)
ıslanmazlardı 3.2 (1)
İbrahim’i 3.1 (2)
iç 1.4 (4)
içeride 1.1 (1), 1.3 (3), 2.5 (1)
içerim 1.3 (2), 1.4 (1)
için 1.3 (13), 2.1 (4), 3.1 (13), 3.2 (3)
içinde 1.2 (1), 1.3 (1), 2.4 (3), 3.2 (1), 

3.5 (2), 4.4 (2)
içine 3.2 (1), 3.3 (1)
içiyor 1.4 (2), 4.2 (1)
içiyorum 1.4 (1)
içmek 2.4 (2), 3.1 (1)
içmelisin 1.3 (1), 1.4 (1)
içmen 1.4 (1)
içti 3.3 (1)
ihtiyacı 2.1 (1), 3.4 (1)
ihtiyacım 1.5 (2), 2.1 (4), 2.2 (1), 2.3 (1), 

3.2 (2), 3.4 (1)
ihtiyacımız 2.1 (1), 3.3 (2)
ihtiyacın 1.5 (2), 3.4 (2)
ihtiyaçları 2.1 (1)
iki 1.1 (2), 1.4 (6), 1.5 (1), 2.2 (3)
ikide 2.2 (1)
ikiden 4.3 (4)
ikisi 3.1 (1)
ikiye 3.3 (2)
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ilaç 1.4 (1)
ilacı 1.4 (3), 2.3 (1)
ilacın 1.4 (1)
ilacını 1.4 (2), 2.3 (1), 3.1 (1)
İlayda 4.2 (1)
ilginç 3.1 (10), 3.2 (1), 3.5 (1), 4.1 (1), 

4.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (1)
ilginçti 3.1 (1)
ilk 4.5 (1)
incitti 1.4 (3), 2.1 (1)
incittim 1.4 (6)
incittin 1.4 (1)
indirimde 3.2 (8)
indirimdeyse 3.2 (1)
inek 2.4 (1)
inekler 2.4 (2)
ineklerim 2.4 (1)
İngiliz 3.4 (5), 4.3 (1)
İngilizce 3.2 (2), 4.2 (2)
ingiltere 2.3 (1), 4.1 (2)
İngiltere’de 4.3 (1)
İngiltere’nin 2.3 (1)
İngiltere’ye 2.3 (1)
inşa 2.2 (16), 2.3 (1), 2.5 (1), 3.4 (1)
insan 4.3 (3)
insanın 4.5 (1)
insanla 3.1 (1), 4.4 (1)
insanlar 2.2 (3), 2.3 (1), 4.1 (2), 4.2 (3)
insanların 1.3 (1), 4.1 (1)
internette 4.1 (3)
internetten 4.1 (2)
iş 4.2 (6), 4.4 (8)
işadamı 4.2 (1)
işadamları 4.2 (1)
işe 1.3 (1), 4.4 (1)
işkadınının 4.2 (1)
işkadınları 4.2 (2)
İspanya 2.3 (2), 4.1 (1), 4.2 (1)
İspanya’da 2.3 (1)
İspanya’ya 2.3 (1)
İspanyolca 4.2 (5)
istasyonuna 4.4 (2)
istasyonunda 3.2 (1)
işte 2.2 (1)
istememize 2.1 (1)
istemiyorum 4.3 (1)
işten 1.3 (1), 4.3 (1)
ister 2.4 (1), 2.5 (3), 3.2 (1), 4.3 (6)
isterim 2.5 (1), 4.3 (2)
istiyor 1.1 (3), 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (1)
istiyorlar 4.2 (1)
istiyorsun 1.1 (1), 3.3 (2), 4.3 (1)

istiyorsunuz 3.3 (3)
istiyorum 1.1 (2), 1.3 (4), 1.4 (1), 3.2 (4)
istiyoruz 2.1 (2)
İtalya 2.2 (1), 2.3 (1)
İtalya’nın 4.3 (1), 4.4 (1)
İtalya’ya 4.3 (3)
İtalyan 4.1 (5)
İtalyanca 4.5 (1)
İtalyanlar 4.1 (1)
iyi 1.3 (6), 2.1 (3), 2.4 (5), 2.5 (2)
iyisi 4.2 (1)
iyiydi 4.4 (2)
iyiyim 3.5 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
İzmir’de 3.1 (1)
Japon 4.1 (3)
Japonlar 4.4 (1)
Japonya 4.1 (1), 4.4 (1)
Japonya’da 3.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
Japonya’dan 4.4 (1)
Japonya’nın 2.3 (1)
Jülide 1.1 (1)
Jülide 2.5 (1)
kaç 1.4 (4), 2.1 (3), 3.1 (1), 3.3 (6), 

3.4 (1), 4.2 (2), 4.5 (1)
kadar 2.1 (7), 2.5 (1), 3.2 (1), 3.3 (15)
kadardı 3.3 (1)
kadardır 2.2 (4), 2.5 (1), 4.1 (1)
Kadir 3.1 (2)
kadın 1.1 (5), 1.2 (6), 1.3 (5), 2.1 (4)
kadından 1.3 (1)
kadını 4.2 (3)
kadının 1.4 (3), 2.3 (2)
kadınıyla 4.4 (1)
kadınlar 1.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (3)
kafalarında 4.4 (1)
kafede 3.1 (1)
kağıdı 3.3 (1), 3.4 (3)
kağıt 3.4 (3)
kağıtlar 3.1 (1)
kağıttan 2.3 (1)
kahvaltı 1.4 (1), 3.1 (1)
kahve 1.3 (2), 1.4 (1), 2.1 (1), 3.4 (1)
kahverengi 1.1 (1), 2.4 (2)
kahvesini 4.3 (2)
kalacağım 2.3 (1)
kalacağız 4.2 (1)
kalem 2.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (3)
kalemi 3.4 (1)
kalemle 3.4 (1)
kalkacak 2.3 (1)
kalktı 2.3 (1)
kamp 1.3 (1), 2.4 (2)



51

kanepe 1.2 (1)
kanepede 1.2 (4)
kanepenin 1.2 (2)
kapalı 4.4 (1)
kapı 3.5 (2)
kapıda 1.3 (1)
kapıyı 3.2 (1), 3.4 (1)
kaplan 2.4 (2)
kaplana 2.4 (1)
kaplanlar 2.4 (1)
kar 2.1 (1), 3.1 (3), 4.3 (1)
karabiber 1.3 (1), 3.4 (1)
karda 1.4 (1)
kardan 4.4 (1)
kardeşim 2.1 (1), 3.2 (1), 4.2 (1)
kardeşiyle 3.3 (1)
kardeşler 1.2 (1), 4.2 (1)
kare 3.3 (7)
kargaburun 3.4 (4), 4.3 (1)
kargaburuna 3.4 (1)
kargaburunu 3.4 (1)
karı 3.1 (1)
karım 4.2 (1), 4.3 (2)
karımı 2.2 (1)
karın 1.4 (2)
karısı 3.1 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
karısıyla 3.1 (1)
karnı 1.4 (2)
karnım 1.4 (1), 4.3 (1)
kart 3.2 (1)
kase 1.2 (1)
kasede 2.1 (1)
kaseler 1.2 (1)
kaşığa 3.2 (1)
kaşık 3.4 (1), 4.2 (1)
Kasım’da 4.4 (1)
kayak 1.1 (3), 1.3 (2), 1.4 (3), 2.1 (1)
kayaklar 4.2 (1)
kaybedeceğimizi 3.1 (1)
kaybedeceğini 3.1 (1)
kaybedecek 2.1 (1)
kaybeden 2.1 (1)
kaybedip 2.1 (2)
kaybediyor 2.1 (3)
kaybetmeyeceğini 2.1 (2)
kaybetti 2.1 (5), 2.2 (1), 4.1 (1)
kaybettim 2.1 (1), 3.1 (1)
kayboldu 2.2 (1)
kazağı 2.1 (1)
kazak 2.1 (2)
kazanacağım 3.1 (1)
kazanacağımızı 3.1 (1)

kazanacağını 3.1 (2), 4.1 (3), 4.2 (2)
kazanacak 2.1 (3), 3.1 (1)
kazanan 2.1 (1)
kazandı 2.1 (7), 4.1 (3), 4.4 (1), 4.5 (2)
kazandığı 4.2 (1)
kazandığını 4.1 (1)
kazandık 2.1 (1), 4.3 (1)
kazandılar 2.1 (1), 4.4 (1)
kazandım 4.2 (1)
kazandınız 4.3 (1)
kazanır 2.2 (1)
kazanıyor 2.1 (5)
kazanmadık 3.1 (1)
kazanmasını 4.1 (1)
kazanmış 4.1 (1)
kedi 1.1 (1), 1.2 (2), 2.4 (1)
kedim 2.4 (1), 4.2 (1)
kedimi 2.3 (1)
kedisi 2.3 (1)
keman 1.3 (5), 2.4 (1)
kemanı 4.3 (1)
kemanımı 1.3 (1)
kemanını 1.3 (1), 4.3 (1)
kendini 2.4 (1)
kendisiyle 2.2 (1)
kere 1.4 (12), 2.3 (1), 3.1 (1)
kesecekler 3.3 (1)
keşfedildi 4.2 (6)
keşfedildiğini 4.2 (1)
kesiyor 3.3 (1), 3.4 (1)
kesmek 3.3 (2), 3.4 (1)
kesti 3.3 (6), 3.4 (1)
kez 4.2 (1)
kibarlık 3.2 (3)
kibarlıktır 3.2 (5)
kilise 4.2 (1), 4.4 (1)
kilisesi 4.1 (2), 4.4 (1)
kilo 3.3 (11)
kilometre 3.3 (1)
kilosun 3.3 (2)
kilosunuz 3.4 (1)
kiloyum 3.3 (1)
kim 1.3 (2), 1.5 (1), 2.1 (2), 4.1 (1)
kime 4.1 (1), 4.2 (3)
kimin 2.3 (5), 4.1 (1), 4.2 (1)
kimse 2.1 (6), 4.1 (1), 4.4 (1)
kimsenin 3.1 (1)
kiralamak 1.1 (1), 3.4 (1)
kirli 1.2 (4), 2.1 (1), 2.4 (2)
kişi 1.2 (1), 2.1 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
kişinin 2.1 (1)
kişiye 3.2 (2)
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kitaba 2.4 (1)
kitabı 1.1 (2), 2.2 (1), 3.1 (3), 3.2 (1)
kitabım 3.2 (2), 3.3 (1), 4.3 (1)
kitabın 4.3 (1)
kitabını 4.3 (2)
kitap 2.2 (2), 3.1 (5), 3.2 (1), 4.2 (5), 

4.3 (1), 4.4 (2)
kitaplar 3.1 (1)
kitapları 3.4 (1)
kitaplarını 3.2 (1), 3.3 (1)
kırık 1.1 (4), 1.5 (2)
kırk 4.1 (1), 4.4 (1)
kırmızı 1.1 (1), 1.2 (1), 2.1 (11), 2.4 (1), 

3.1 (1), 3.4 (1), 4.5 (2)
kış 1.3 (1), 2.1 (2), 4.2 (2)
kısa 1.1 (1)
kışı 2.1 (1)
kışın 4.4 (1)
kıta 4.2 (1)
kıtadır 2.2 (1)
kıtaların 2.3 (1)
kıtası 2.2 (7)
kıtasında 2.2 (5)
kıyafet 3.1 (1)
kıyafetler 3.1 (2)
kıyafetleri 4.1 (3)
kıyısında 2.3 (1)
kız 1.1 (7), 1.2 (2), 1.3 (3), 1.4 (4), 

2.1 (6), 2.3 (3), 3.1 (10), 3.3 (4)
kızı 1.1 (1), 4.3 (1)
kızım 2.2 (2)
kızımız 2.5 (1)
kızınız 2.5 (1)
kızıyım 4.2 (1)
kızkardeşin 4.3 (1)
kızlarının 3.1 (1)
koca 3.1 (1)
kocam 2.5 (1), 4.3 (1)
kocası 1.1 (1)
kocasına 3.2 (1)
kocasıyla 3.1 (1)
kokuyor 1.2 (2)
kol 1.4 (2)
kolay 1.1 (10), 1.3 (1)
koltuğu 1.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
koltuğun 1.2 (1)
koltuk 2.4 (1)
kolu 1.4 (2)
kolum 1.4 (1)
kolumu 1.4 (1)
kolunda 1.4 (1)
kolunu 1.4 (1), 2.1 (1)

konser 4.4 (1)
konuşabilir 2.4 (1)
konuşabilirsin 3.1 (2)
konuşan 2.1 (2)
konuşmak 1.3 (1), 3.2 (3)
konuştuğumu 4.2 (1)
konuştular 4.1 (1)
konuşulacağını 4.3 (2)
konuşuluyor 4.2 (2)
konusunda 4.2 (6)
konuşursan 3.1 (1)
konuşuyor 1.1 (1), 2.1 (2), 3.2 (2), 4.1 (2)
konuşuyorlar 1.3 (1), 4.1 (1)
konuşuyorsun 3.2 (1), 3.5 (1), 4.2 (2)
konuşuyorsunuz 4.5 (1)
konuşuyorum 3.2 (2), 4.2 (2)
köpeği 1.3 (1), 2.3 (2)
köpeğim 2.4 (1), 4.2 (1)
köpeğin 4.2 (1)
köpek 2.3 (5), 2.4 (4), 3.3 (1), 4.3 (1)
köpekle 2.1 (2)
köpekler 1.3 (1)
köpeklerden 2.1 (1)
köpekten 2.4 (1)
köprü 2.2 (1)
köprüyü 2.2 (2)
korkmuyor 2.4 (2)
korkuyor 2.2 (2), 2.4 (1)
korkuyorlar 2.2 (1), 2.4 (1)
korkuyorum 2.4 (2)
koşar 2.4 (1)
koşmaya 4.4 (1)
kostüm 2.1 (1), 4.4 (1)
koşuyor 2.1 (2), 2.4 (1), 4.1 (1)
kot 3.2 (2)
kötü 1.2 (1), 1.3 (1), 3.1 (2)
koy 3.4 (1)
koyabilir 1.3 (1)
koyabilirsin 3.2 (2)
koyardım 3.2 (1)
koydum 3.2 (1)
koymak 3.3 (3)
koymalısın 1.3 (1)
koyun 2.4 (1)
koyuna 2.4 (1)
koyunlardan 2.4 (1)
koyunlarımı 3.3 (1)
koyuyor 3.2 (1), 3.4 (3)
kral 4.1 (4)
kraliçe 4.1 (4), 4.3 (2)
kraliçenin 4.1 (1)
kraliçesi 4.1 (1)
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kraliçeyle 4.1 (1)
kralı 4.1 (1)
kralın 4.5 (3)
kralının 4.1 (1)
kralıyla 4.1 (1)
kravatı 3.4 (1)
küçük 2.1 (1), 2.3 (1), 3.4 (1)
küçüklükten 4.3 (1)
kulağım 1.4 (2)
kulak 1.4 (2)
kulaklarım 1.4 (1)
kullan 3.4 (2)
kullanacakları 4.2 (1)
kullanamayız 4.3 (1)
kullandı 4.3 (1)
kullandım 3.4 (2)
kullanıldı 4.2 (1)
kullanırken 1.4 (1)
kullanıyor 3.4 (14)
kullanıyorlar 3.4 (2)
kullanıyorum 3.4 (3)
kullanmadı 2.2 (1)
kullanmak 1.1 (1)
kullanmayı 4.3 (3)
kum 2.3 (3)
kumdan 2.3 (1)
kurbağa 2.4 (4), 4.2 (1)
kurbağaya 2.4 (1)
kurşun 3.4 (5)
kuş 2.4 (10)
kuşa 2.4 (1)
kuşlar 2.4 (5)
kuşu 2.4 (1)
kuşun 2.4 (1)
kutlama 4.4 (11)
kutlamak 4.5 (2)
kutlanıyor 4.4 (4)
kutluyor 4.4 (2)
kutluyorlar 4.4 (2)
kutluyoruz 4.4 (1)
kutuda 3.2 (1)
kutudan 3.2 (2)
kutunun 3.5 (2)
kütüphanede 3.1 (1)
kütüphanedeyseniz 3.2 (1)
kütüphaneyi 1.2 (1)
kutusu 1.2 (5)
kutuya 3.2 (1), 3.3 (1)
kutuyu 3.2 (1), 3.4 (1)
küvet 1.2 (3)
küveti 1.2 (2)
kuzey 2.3 (2), 4.3 (3), 4.4 (1)

Kuzey 2.2 (3), 2.3 (2), 4.1 (1)
kuzeye 2.4 (1)
kuzeyinde 2.3 (4), 4.3 (1)
kuzeyini 4.3 (1)
lavabo 1.2 (2)
lavaboda 2.1 (2)
lavabodaki 1.2 (1), 2.1 (1)
lavabonun 1.2 (1)
lavaboyu 1.2 (3), 3.4 (1)
levha 4.2 (1)
limon 3.3 (1)
limonlar 1.3 (1), 3.4 (1)
limonları 3.3 (1)
Lirasıyla 3.2 (2)
lokanta 3.1 (1)
lokantada 3.1 (2)
lokantanın 3.1 (1)
lokantası 4.1 (2)
lokantasına 4.1 (1), 4.3 (1)
lokantaya 3.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
lütfen 1.1 (1), 1.2 (13), 1.4 (5), 2.3 (2), 

3.1 (1), 3.3 (6), 3.4 (3), 4.3 (2)
maç 2.1 (2), 3.1 (2), 4.1 (2), 4.4 (2)
maça 4.4 (1)
maçı 1.3 (1), 2.1 (9), 3.1 (2), 3.2 (1)
maçımız 1.5 (1), 4.3 (1)
maçını 2.2 (1), 4.1 (1)
maçlarını 4.4 (1)
makarna 3.4 (8), 4.3 (1)
makarnası 4.1 (1)
makarnayı 4.2 (1)
makas 3.4 (4)
makineleri 1.1 (1)
makinemi 2.1 (1)
makineni 3.2 (2)
makinesi 1.2 (4)
makinesinde 1.2 (1)
makinesindeki 1.2 (1)
makinesini 3.1 (1)
markete 4.3 (1)
marketin 1.2 (1)
markette 3.4 (1)
masa 3.1 (2), 3.3 (3), 4.2 (1)
masada 2.1 (2), 4.1 (1)
masadaki 2.1 (1)
masamızın 3.3 (2)
masanın 1.1 (3), 1.3 (1), 1.4 (1)
masaya 1.1 (1)
matematiğin 3.1 (2)
matematik 1.3 (1)
mavi 1.1 (1), 1.3 (3), 2.1 (10), 3.4 (1)
maymun 2.4 (2)
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maymunlar 2.4 (1)
maymunumuz 2.4 (1)
Meksika 2.3 (1), 4.1 (5), 4.2 (1)
Meksika’da 2.3 (1), 3.2 (1), 4.2 (1)
Meksika’dan 2.3 (1)
Meksika’ya 4.4 (2)
Meksikalı 4.1 (1)
Meksikalılar 4.1 (1), 4.4 (1)
mektup 1.1 (1), 1.3 (1), 3.1 (1), 4.1 (1)
Melike 3.1 (1)
memnun 2.5 (1), 3.1 (7), 4.3 (2)
memuru 2.3 (1)
merdivenden 1.1 (1), 1.4 (1)
merdivendeyken 1.4 (1)
merdivene 1.1 (1)
merdiveni 1.5 (2)
merdivenleri 1.2 (3)
Merhaba 3.5 (2), 4.4 (1), 4.5 (2)
merkezine 1.4 (1), 3.1 (1)
Meryem 2.5 (1)
Meryem’in 4.3 (1)
meşhur 1.3 (1)
metre 3.3 (13)
metresin 3.3 (1)
metroda 4.3 (1)
mevsiminde 1.3 (1)
mevsimini 2.1 (1)
meyve 3.2 (2), 3.3 (2), 3.4 (1), 4.4 (1)
mi 1.1 (1), 1.3 (2), 1.4 (1), 2.1 (1), 

2.3 (2), 2.4 (7), 2.5 (1), 3.1 (5), 
3.2 (4), 3.4 (1), 3.5 (2), 4.1 (3), 
4.2 (8), 4.3 (8), 4.4 (6), 4.5 (4)

mililitre 3.4 (5)
misafirlere 2.1 (1)
misin 1.2 (1), 1.5 (1), 2.2 (1), 2.3 (2), 

2.4 (1), 2.5 (1), 3.2 (4), 3.4 (2), 
4.3 (8)

misiniz 1.1 (1), 2.2 (1), 2.5 (5), 4.5 (1)
miydi 3.1 (1)
miyim 1.3 (1), 2.1 (2), 3.2 (3), 4.3 (1)
mı 1.1 (3), 1.2 (1), 1.4 (3), 1.5 (3), 

2.1 (4), 2.2 (1), 2.3 (1), 2.5 (3), 
3.1 (6), 3.2 (8), 3.3 (1), 3.4 (4), 
3.5 (5), 4.1 (3), 4.2 (1), 4.3 (4), 
4.5 (1)

mısın 4.4 (12), 4.5 (2)
mısınız 1.5 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)
Mısır 2.2 (1), 4.1 (3), 4.1 (1)
Mısır’da 4.2 (1)
Mısır’da 4.2 (1)
Mısır’ın 2.3 (1)
Mısırlı 4.2 (1)

mıyım 1.3 (1)
Moskova’da 4.3 (2)
moskova’yı 4.4 (1)
muhtemelen 2.1 (9), 2.2 (1), 2.5 (1), 3.1 (1), 

4.3 (1)
Müslüman 4.4 (1)
Müslüman 4.4 (2)
Mustafa’yla 3.1 (1)
musun 1.1 (1), 1.2 (2), 1.4 (3), 1.5 (3), 

2.1 (8), 3.1 (4), 3.2 (1), 3.3 (2), 
4.2 (3), 4.3 (7)

musunuz 1.1 (2), 1.4 (1), 1.5 (1), 2.1 (1), 
3.2 (4), 4.5 (1)

müsünüz 4.5 (1)
mutfağı 1.2 (3), 2.2 (2)
mutfak 1.2 (8)
mutlu 2.1 (1), 2.2 (1), 3.3 (1)
mutlular 2.1 (1), 2.2 (1)
mutluyuz 2.2 (1)
muydun 4.2 (2), 4.4 (1), 4.5 (1)
muz 3.4 (6)
müzede 4.2 (1)
müzeleri 4.4 (1)
müzenin 3.1 (1)
müzesine 2.1 (1)
müzeye 2.1 (2)
müzik 1.3 (1), 2.2 (1), 3.4 (1), 4.4 (1)
müzisyen 2.1 (2), 4.2 (2)
müzisyenim 4.2 (1)
müzisyenler 4.4 (1)
muzlar 3.4 (1)
muzları 3.4 (1)
nakit 3.2 (1)
nasıl 3.1 (2), 3.2 (1), 3.4 (1), 4.3 (2)
nasıldı 4.4 (1)
nasılsın 3.5 (1), 4.4 (1)
nasılsınız 3.5 (1)
ne 1.2 (1), 1.3 (2), 1.4 (13), 1.5 (2)
Necati 2.5 (1)
Necla 3.1 (2)
neden 1.1 (6), 1.3 (1), 2.1 (4), 3.1 (4), 

3.3 (1), 4.2 (2), 4.4 (7)
Nejat 1.4 (1)
nerede 1.3 (1), 2.1 (4), 2.3 (7), 3.1 (2), 

3.2 (1), 3.5 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
nereden 2.4 (1)
nerenin 3.5 (1)
nereye 1.2 (1), 4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
New York’a 4.3 (1)
New York’u 1.1 (1)
neyi 1.2 (2), 1.4 (1), 4.4 (1)
neyin 1.4 (6), 1.5 (1)
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nine 2.2 (1)
ninem 2.2 (2), 3.3 (1), 4.2 (1)
ninemle 2.2 (1), 4.3 (1)
ninesi 4.3 (1)
Niyazi 4.4 (1)
numarası 1.4 (1), 3.1 (2), 4.2 (1)
numarasını 4.3 (1)
o 1.1 (3), 2.2 (2), 2.3 (3), 2.4 (1)
ocağa 2.4 (1)
ocağın 3.3 (1)
ocak 1.2 (3)
ocakta 1.2 (1)
odada 2.1 (2), 4.3 (1)
odadaki 2.1 (1)
odamda 3.5 (1)
odamı 1.2 (2), 3.1 (1)
odamızı 1.2 (1)
odanı 1.2 (2), 3.1 (1)
odanızı 3.1 (2)
odasında 1.3 (2)
odasındaki 2.1 (1)
odasını 1.2 (1), 1.3 (1), 2.2 (1)
ofisinde 1.3 (1)
ofiste 1.3 (1), 2.1 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)
ofisteki 4.4 (1)
öğle 1.1 (1), 2.5 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 

3.4 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
öğleden 2.1 (1), 4.3 (2), 4.4 (1)
oğlum 1.1 (2), 3.5 (1), 4.4 (2)
oğlumun 1.4 (1), 3.3 (1)
oğlun 1.1 (1)
oğluna 1.1 (1), 4.4 (1)
oğlunu 3.2 (1)
oğlunun 1.1 (1)
oğlunuz 2.2 (1)
oğlunuzla 3.5 (1)
öğrenci 1.2 (1), 3.4 (1)
öğrenciler 3.2 (1), 4.1 (1)
öğrencilerimden 3.1 (1)
öğrenciydik 3.1 (1)
öğreniyor 4.3 (6)
öğreniyorlar 4.3 (4)
öğreniyorsun 4.3 (2)
öğreniyorsunuz 2.2 (1)
öğreniyorum 2.2 (2), 4.3 (2), 4.4 (1)
öğreniyoruz 4.3 (1)
öğrenmek 4.3 (4)
öğrenmenin 3.1 (1)
öğretebilir 3.2 (1)
öğretir 3.4 (1)
öğretiyor 3.1 (1), 4.3 (2)
öğretmen 2.3 (4), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.2 (1)

öğretmenim 2.4 (1)
öğretmeye 3.1 (1)
oğulları 4.2 (1)
Öktem 2.1 (1)
okudu 3.1 (2)
okudum 3.1 (1)
okudun 3.1 (1), 4.1 (2)
okul 4.4 (1)
okula 4.4 (2)
okulda 1.3 (4), 4.3 (2), 4.4 (1)
okulu 2.2 (2), 4.1 (1)
okumadım 3.1 (1)
okumak 1.1 (1), 3.4 (1)
okumalısın 4.3 (1)
okumamalı 3.2 (1)
okumayı 2.2 (1)
okumuyorsun 1.1 (1)
okuyor 1.1 (1), 1.3 (1), 4.1 (2)
okuyorlar 4.1 (1)
okuyorsun 4.4 (2)
okuyorum 3.4 (1), 4.1 (3), 4.4 (1)
okyanusta 2.1 (1), 2.4 (1)
Okyanusu 2.3 (7)
Okyanusu’na 2.3 (1)
Okyanusu’nda 2.3 (1)
Okyanusu’nun 2.3 (2)
ol 1.4 (6), 2.4 (1)
olabilecek 2.1 (1)
olabilir 2.1 (2)
olacağım 1.3 (1), 4.4 (2)
olacağını 4.2 (1)
olacak 2.1 (1), 2.5 (1), 3.1 (1)
olan 2.1 (2), 3.3 (1)
olarak 3.4 (1)
ölç 3.3 (3), 3.4 (1)
ölçmek 3.4 (4)
ölçüyor 3.3 (2)
ölçüyorsun 3.3 (1)
oldu 1.4 (11), 1.5 (1), 2.2 (1), 2.4 (1)
öldü 2.2 (3)
olduğu 4.2 (1)
olduğumuzu 2.1 (1), 3.1 (2)
olduğunu 2.1 (11), 2.3 (5), 3.1 (15), 

3.2 (2), 3.3 (5), 3.5 (2), 4.2 (2), 
4.3 (1)

oldum 2.5 (1), 3.1 (7), 4.3 (2)
olgun 3.4 (8)
olgunlaşır 3.4 (1)
olmadığını 2.1 (2), 2.4 (2), 3.1 (1)
olmak 4.1 (1), 4.2 (1)
olmasına 2.1 (1)
olmazdı 3.2 (1)
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olmazdım 3.2 (1)
olmuş 4.1 (2)
ölmüş 2.2 (2)
olsaydı 3.2 (10)
olsun 2.2 (4)
ölü 2.2 (2)
olun 1.4 (3), 3.4 (1)
olup 2.1 (2)
olur 2.2 (1)
olurdu 3.2 (2)
olursa 3.1 (2)
on 1.3 (1), 2.2 (6), 3.1 (2), 3.3 (6), 

4.2 (2), 4.3 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)
ona 2.1 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (1)
önce 1.3 (1), 2.2 (12), 2.3 (1), 2.5 (3), 

3.1 (5), 3.2 (1), 3.4 (3), 4.1 (1)
Öncü’ye 4.2 (1)
önemli 3.1 (15), 4.1 (1)
onlar 1.1 (2), 2.3 (1), 3.4 (1)
onlara 1.4 (1), 4.3 (2)
onları 2.4 (1), 3.2 (1), 3.4 (1)
onların 2.1 (1), 2.4 (5), 3.2 (1)
onlarınki 2.4 (1)
onu 1.4 (1), 3.2 (1), 4.3 (5)
onun 1.1 (4), 2.1 (4), 2.2 (1), 2.3 (13)
önünde 4.1 (1)
onunki 2.4 (1)
onunkinin 2.4 (1)
onunla 2.1 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)
önünü 1.2 (1)
orada 1.3 (1), 3.1 (3), 3.5 (1), 4.1 (1)
oradaki 4.4 (1)
ördeği 2.4 (1)
ördek 2.4 (2)
ördekler 2.4 (3)
ormanda 2.3 (1)
ormanları 2.3 (1)
ormanlarında 2.3 (4), 2.4 (1), 3.2 (2)
ormanlarından 2.4 (1)
otel 4.1 (1)
otobüs 1.4 (1)
otobüse 1.3 (1), 3.2 (1)
otobüsle 1.3 (1)
otobüste 3.2 (1), 4.3 (1)
oturma 1.2 (1), 1.3 (1), 2.1 (1)
oturmak 3.2 (1)
oturmamı 4.3 (1)
oturmuyor 2.1 (1)
oturur 4.1 (1)
oturuyor 1.1 (1), 1.2 (1), 2.1 (1)
oturuyordum 4.3 (1)
oturuyorlar 4.3 (1)

otuz 1.4 (5), 3.3 (5), 4.2 (1), 4.3 (1)
otuzda 4.2 (2)
otuzdaki 2.1 (1)
oy 4.1 (17), 4.2 (7), 4.3 (3)
öyle 3.2 (6)
oynamak 1.3 (1), 3.1 (2), 4.3 (1)
oynamaktan 3.1 (1)
oynamasına 2.1 (1)
oynamıyor 2.1 (1)
oynarken 1.4 (1)
oynayabilecek 2.1 (1)
oynayacağım 1.1 (1), 3.1 (1)
oynayacağız 3.1 (1)
oynuyor 1.4 (1), 2.1 (1), 2.2 (2), 3.3 (1)
oynuyorlar 2.2 (1)
oynuyorsun 1.3 (1)
oynuyorum 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 3.3 (1)
oyumu 4.1 (1)
oyun 2.1 (2), 2.2 (1), 3.1 (2)
oyuncağı 1.1 (1)
oyuncağını 1.1 (1)
oyuncak 2.2 (2)
oyuncakları 2.3 (1), 4.1 (1)
oyuncaklarımı 3.2 (1)
oyuncaklarını 3.3 (1)
oyuncaklarıyla 2.2 (1)
oyuncaktır 2.2 (2)
pahalı 1.3 (1), 3.2 (1), 3.3 (1)
paketlememeli 3.2 (1)
palto 1.4 (1), 3.1 (1)
paltolar 2.4 (1)
paltomun 3.1 (1)
pantolon 1.3 (1)
para 3.2 (5), 4.3 (1)
param 2.1 (2), 3.1 (1), 3.2 (2)
paran 2.1 (1)
parası 3.1 (2), 3.2 (1)
Paris’e 1.4 (1), 2.1 (3), 4.4 (1)
Paris’teki 2.1 (1)
parka 1.2 (1), 4.4 (3)
parkın 2.3 (1)
parkta 3.1 (1)
parmağında 1.4 (1)
parti 4.2 (2)
partilerine 4.4 (1)
partisine 2.1 (1)
partiye 1.1 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
pasaportumu 4.4 (1)
pasaportunuz 1.1 (1)
Pasifik 2.3 (3)
pasta 1.1 (1), 2.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (3)
pastamızın 2.1 (1)
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pastanın 3.1 (1), 3.3 (1)
pastayı 3.3 (1), 3.4 (1)
patatesler 3.3 (3)
pazartesi 1.3 (1)
peçete 1.1 (1)
Pekin’de 4.2 (1)
pencereler 1.2 (1)
pencerenin 3.4 (2)
penceresi 2.1 (2)
pencereyi 1.2 (1), 3.4 (1)
penguen 2.4 (2)
penguenler 2.4 (4)
penguenlerin 2.4 (1)
perşembe 2.3 (1)
Perşembe 1.3 (1)
peynir 3.3 (5)
peynirden 3.3 (1)
pişir 3.4 (1)
pişiriyor 3.4 (2), 4.1 (1)
pişiriyorum 3.4 (2)
pişiriyoruz 3.4 (2)
pişirmem 4.2 (1), 4.3 (1)
pişirmeyi 4.3 (1)
pişiyor 3.4 (2)
piyano 1.3 (1), 2.1 (3), 3.1 (1), 4.2 (1)
pizza 3.3 (7), 3.4 (3)
pizzadan 3.3 (1)
pizzanın 3.3 (3)
pizzaya 3.4 (1)
pizzayı 3.3 (2), 3.4 (1)
plaja 1.4 (2), 3.2 (2)
plajda 1.3 (1), 2.3 (1), 3.4 (1)
plajın 2.3 (1)
polis 2.3 (1)
portakal 1.2 (2), 2.3 (2), 3.3 (1), 3.4 (2)
portakalı 1.1 (2), 3.3 (1)
portakalın 3.3 (1)
portakalla 3.3 (1)
posta 4.1 (1)
pratik 3.1 (1), 4.3 (1)
radyoda 4.1 (1)
radyom 1.1 (1)
rağmen 2.1 (4)
rengi 4.2 (1)
renk 3.1 (2)
resim 2.1 (4), 3.1 (2), 3.3 (1)
resimlerini 2.3 (1)
resmi 2.3 (1)
rezervasyonu 4.1 (1)
rezervasyonumuz
 3.1 (1)
Roma’da 4.2 (1)

Roma’dan 1.5 (1)
Roma’ya 2.1 (2)
Roma’yı 3.1 (1)
Rosetta 4.2 (1)
Rus 4.1 (3)
Rusça 4.2 (1)
Ruslar 4.1 (1)
Rusya 2.3 (1), 4.1 (1)
Rusya’nın 2.3 (1), 4.3 (1)
Rusya’ya 4.3 (2), 4.4 (1)
saat 1.1 (2), 1.4 (1), 1.5 (2), 2.1 (1)
saattir 4.1 (1)
sabah 1.4 (1), 2.3 (1), 4.2 (2), 4.3 (2)
sabahları 1.3 (2)
saç 3.4 (1)
saçı 3.1 (1)
saçları 3.1 (1)
sadece 3.2 (20), 3.4 (1), 4.2 (2)
sağ 2.2 (4)
sakatladı 2.4 (1)
salata 1.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.2 (1)
salatam 1.1 (1)
sana 1.4 (9), 1.5 (1), 3.2 (2)
sandalet 3.4 (1)
sandalye 2.1 (1), 4.3 (1)
sandalyeyi 1.2 (1)
sandviç 3.2 (2)
sandviçim 3.2 (1)
sandviçten 3.3 (1)
santimetre 3.3 (2), 3.4 (1)
santimetresin 3.3 (1)
şapka 3.1 (1)
şapkası 4.1 (1), 4.3 (1)
şapkasını 4.3 (1)
şapkayı 1.1 (2)
sarı 1.3 (1), 2.1 (3), 2.4 (1)
sarılıyor 1.1 (1)
şarkı 2.1 (1), 3.1 (1), 4.4 (3)
şarkıcı 1.3 (1), 4.4 (1)
satabilip 4.5 (1)
satabilir 4.5 (1)
satabilirim 4.3 (1), 4.5 (1)
satamayacağımı 4.5 (1)
satar 4.3 (1)
satıyor 1.2 (1), 3.2 (2)
satıyorum 3.2 (2)
saydım 3.3 (1)
saydın 3.3 (1)
sayıyor 3.3 (2)
sayıyorum 3.3 (1)
sebze 3.2 (2)
sebzeleri 3.3 (1)
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sebzelerimi 2.2 (1)
sebzelerimin 3.1 (1)
sebzelerini 2.2 (1), 3.1 (2)
sebzeniz 3.4 (1)
sebzeyi 3.2 (1)
seçim 4.1 (5)
seçimi 4.1 (4)
seçimleri 4.1 (1)
seçiyor 3.4 (5)
seçiyorlar 3.4 (1)
seçiyoruz 3.4 (1)
seçti 3.4 (2)
seçtim 3.4 (1)
şehir 1.4 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)
şehirde 4.4 (4), 4.5 (1)
şeker 1.3 (1), 2.1 (1), 3.4 (4)
şekeri 3.4 (1)
sekiz 1.4 (2), 3.2 (1), 4.2 (2), 4.3 (1), 

4.4 (1)
sekizde 4.2 (1), 4.3 (1)
seksen 2.2 (1), 3.2 (2), 3.4 (1), 4.2 (2)
Selim 4.3 (1)
şemsiye 4.3 (1)
şemsiyeleri 3.2 (2)
şemsiyeniz 2.4 (1)
sen 1.2 (2), 3.1 (1)
sendeki 3.3 (1)
seni 4.3 (1), 4.4 (1)
senin 1.1 (1), 2.4 (5), 4.3 (1)
seninkinden 2.4 (2)
seninkinin 2.4 (1)
seninle 1.3 (1)
Serpil 4.2 (1)
sevdim 4.4 (1)
sevdin 4.4 (1)
seversiniz 3.5 (1)
seviyor 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 4.4 (1)
seviyorlar 1.1 (1)
seviyorsun 2.1 (2), 4.1 (1)
seviyorum 2.1 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (2)
sevmiyorum 3.1 (1)
şey 1.3 (3), 1.4 (1), 2.1 (15), 2.2 (2)
seyredebilirdik 3.2 (1)
seyredecekleri 4.2 (1)
seyrediyor 2.2 (1), 4.1 (4), 4.2 (1)
seyrediyorlar 4.1 (1)
seyrediyorsun 4.1 (1), 4.3 (1)
seyrediyorsunuz 4.5 (1)
seyrediyorum 4.1 (1)
seyrediyoruz 4.3 (1), 4.5 (1)
seyretmedim 4.3 (1)
seyretmek 1.3 (1), 4.3 (1)

seyrettiğini 2.1 (2)
Sezen 3.1 (2), 4.1 (2)
şimdi 1.1 (1), 1.2 (2), 2.2 (3), 2.4 (1)
sinemada 1.1 (1), 3.2 (1)
şirket 4.2 (1)
şirketimiz 4.2 (1)
şirketin 4.2 (1)
şirketlerde 4.2 (1)
şirkette 4.2 (5)
siyah 1.1 (1), 1.3 (2), 2.4 (1)
siz 3.1 (2), 4.3 (2), 4.5 (1)
sizin 2.4 (7), 2.5 (2), 3.3 (1)
sizinkiler 2.4 (1)
sizinle 3.1 (1)
sıcak 1.3 (1), 2.1 (1), 2.4 (1), 3.3 (1)
sıcaklığın 3.3 (1)
sıcaklık 3.3 (1)
sıkıcı 3.1 (8), 3.2 (1), 3.5 (1)
sırada 4.1 (2)
sırt 3.2 (16)
Smith 4.1 (1)
soğuk 1.3 (4), 2.1 (1), 3.4 (4)
sokağın 3.3 (2)
sokak 2.4 (2), 3.3 (1)
sokakta 3.2 (1)
son 2.3 (2), 3.4 (2)
sonbahar 3.1 (1), 3.5 (1)
sonbaharda 1.3 (1), 4.4 (1)
sonra 1.2 (2), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (2)
sonraki 3.2 (1)
sonunda 3.4 (1)
soracağım 3.2 (1)
soruları 4.1 (1)
söyledi 2.3 (7), 2.4 (2)
söylediğini 3.1 (1)
söyledikleriyle 4.2 (1)
söylediler 4.1 (1)
söyledim 2.3 (2)
söylemeye 4.4 (1)
söylemeyi 4.4 (1)
söyler 4.3 (1)
söyleyecekler 4.1 (1)
söyleyen 2.1 (1)
söylüyor 2.4 (2), 4.4 (1)
sözlüğüm 3.2 (1)
stadyumu 2.2 (1)
sterline 3.2 (1)
su 1.2 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (3)
şu 2.3 (2), 2.4 (7), 3.1 (2), 3.2 (1)
Süleyman 4.2 (1)
süpür 1.2 (3)
süpürdükten 1.2 (1)
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süpürdüm 1.2 (1)
süpürdün 1.2 (1)
süpürebilirsin 1.5 (2)
süpüreceğim 1.2 (1)
süpürecek 1.2 (1)
süpürmedim 1.2 (1)
süpürmeliyim 1.3 (1)
süpürmem 1.2 (1)
süpürmemi 1.5 (2)
süpürüyor 1.2 (3)
süpürüyorsun 1.2 (2)
süpürüyorum 1.2 (5)
süpürüyoruz 1.2 (1)
susuz 1.3 (1)
susuzum 1.4 (1)
süt 1.2 (2), 3.3 (2), 3.4 (3)
sütle 1.4 (1)
sütüm 1.2 (1)
sütün 3.3 (1)
suyla 1.4 (1)
suyu 1.2 (2), 3.4 (1)
suyum 1.2 (1)
suyumuz 3.3 (1)
suyun 1.1 (1), 1.4 (1), 2.4 (2)
tabağa 3.3 (2)
tabak 3.2 (1), 3.3 (2)
tabaklar 1.2 (2), 3.1 (2)
tablo 2.1 (1), 4.3 (1)
tabloları 4.1 (1)
tablosu 4.1 (2), 4.2 (2)
tabloyu 4.3 (1)
tadı 2.4 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
tadının 3.1 (1)
takıları 4.1 (1)
takım 1.3 (4), 2.1 (12), 3.4 (1), 4.4 (1), 

4.5 (2)
takımda 1.3 (3), 2.1 (1)
takımdan 2.1 (1)
takımı 1.3 (2), 3.1 (1)
takımımız 2.2 (2), 4.4 (1)
takımın 1.3 (1), 2.1 (2), 3.1 (2), 4.2 (2)
takımında 1.3 (1), 1.5 (1)
takımındayız 1.5 (1)
takımının 1.3 (1), 3.1 (1)
takısını 3.4 (1)
takıyor 3.2 (1)
takıyorum 3.2 (1)
taksiler 4.4 (1)
tamam 4.3 (8), 4.4 (5)
tamir ediyor 1.1 (14), 1.2 (3), 1.4 (1), 2.1 (1), 

2.2 (2), 2.5 (5), 3.1 (3), 3.2 (2), 
3.4 (6), 4.3 (1)

tane 2.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (5), 4.5 (2)
tanışıyor 4.1 (1)
tanışmadık 3.1 (2)
tanışmadım 3.1 (1)
tanıştık 3.1 (4)
tanıştım 3.1 (1), 3.5 (1), 4.4 (1)
tanıştın 3.1 (1)
tanıştınız 3.1 (8), 3.5 (1)
tanıyor 3.1 (3)
tanıyorum 3.1 (1)
tanıyoruz 3.1 (1)
Tanju 3.1 (2)
tapınağı 4.1 (1)
tapınağını 4.4 (1)
tapınak 2.2 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
tarihi 2.2 (1)
tarihin 3.1 (1)
tart 3.3 (1), 3.4 (1)
tartıyor 3.4 (3)
taşı 3.2 (2)
taşıma 3.2 (2)
taşıman 3.2 (1)
Taşının 4.2 (1)
taşırdım 3.2 (1)
taşıyabilir 3.2 (2)
taşıyabilirdim 3.2 (1)
taşıyabilirim 3.2 (2)
taşıyamam 3.2 (1)
taşıyamayacağım 4.3 (1)
taşıyor 3.2 (3), 4.1 (2), 4.4 (1)
tatil 4.4 (7)
tatilde 3.2 (1), 4.4 (1)
tatildeler 3.2 (1)
tatildeyim 3.2 (1)
tatildeyiz 4.5 (1)
tatildeyken 3.2 (1), 4.5 (1)
tatile 3.2 (3), 4.4 (4)
tatilin 4.4 (1)
tatlı 1.3 (1), 2.1 (2), 4.3 (1)
tatlıdır 1.3 (1)
tatlısı 4.1 (1)
tavan 1.2 (1)
tavanda 1.2 (1)
tavanı 1.2 (2)
tavuk 1.2 (1), 2.4 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
tavuklar 2.4 (3)
Tayfun 4.3 (2)
taze 3.4 (7)
tebrik ederim 2.2 (5)
tebrikler 2.2 (1), 4.2 (3)
tehlikeli 2.4 (17), 3.1 (2), 3.5 (2)
tekneden 1.1 (1)
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tekneler 2.2 (1)
teknesi 2.3 (1)
tekneye 1.1 (1)
tekrar 4.3 (13)
telefon 1.4 (1), 3.1 (2), 4.2 (2), 4.3 (1)
telefonda 3.2 (1), 4.2 (1)
telefonum 1.1 (1)
televizyon 1.1 (2), 1.3 (1), 3.1 (1), 4.2 (1), 

4.3 (1)
televizyonda 4.1 (10), 4.2 (1), 4.5 (2)
temiz 1.2 (2), 3.1 (1)
temizle 1.2 (1)
temizlediğiniz 3.1 (1)
temizledim 3.1 (1)
temizlemeli 3.2 (2)
temizlemem 1.2 (1), 4.3 (1)
temizlememiz 1.2 (1)
temizlemeyi 2.2 (3)
temizlersen 3.1 (1)
temizlerseniz 3.1 (1)
temizleyeceğim 1.2 (3)
temizleyecek 1.2 (1)
temizliyor 1.2 (3)
temizliyorlar 1.2 (1), 3.1 (1)
temizliyorum 1.2 (4)
tenis 1.3 (2), 1.4 (1)
terazi 3.4 (2)
terazide 3.4 (1)
terazinin 3.4 (2)
tereyağı 3.4 (1)
termometre 3.4 (3)
termometreyi 3.4 (1)
teşekkür ederim 1.1 (3), 1.2 (1), 1.4 (1), 1.5 (3), 

2.3 (3), 2.4 (1), 2.5 (3), 3.1 (2), 
3.2 (1), 3.5 (2), 4.5 (2)

tezgahı 1.2 (1), 3.3 (1)
tezgahın 1.2 (3), 2.1 (2), 3.2 (1)
tezgahtaki 1.2 (1)
tiyatroda 1.3 (1)
tiyatroya 4.4 (2)
tırmanabilecek 2.1 (1)
tırmanıyor 4.1 (1)
tırmanmak 1.1 (2)
top 2.3 (1), 3.1 (2), 3.3 (1), 4.2 (1)
Topçu 4.2 (1)
topla 1.2 (2), 3.3 (2)
topladık 1.2 (1)
topladım 1.2 (1)
topladın 1.2 (1)
toplamalı 1.3 (1)
toplar 2.4 (1)
toplayacağım 1.2 (1)

topluyor 1.2 (2)
topluyorum 1.2 (2)
topu 1.1 (14), 2.2 (2), 3.1 (1), 4.2 (2)
töreni 4.4 (2)
töreninde 4.4 (3)
törenine 4.4 (3)
törenini 4.5 (1)
tornavida 3.4 (6)
tornavidaya 3.4 (2)
tren 1.4 (1), 3.2 (1), 4.4 (2)
treninin 2.3 (1)
trenle 2.3 (2)
tür 3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
Türk 3.1 (1), 3.2 (2), 4.5 (1)
Türkçe 2.1 (1), 2.2 (1), 3.1 (2), 3.5 (1), 

4.3 (1), 4.5 (1)
Türkçe 2.2 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.5 (2), 

4.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (1)
Türkçe’de 4.2 (10), 4.5 (2)
Türkçe’yi 4.5 (1)
Türkiye’ye 4.4 (1)
Türksünüz 4.5 (1)
Türküz 4.5 (1)
turta 3.3 (6), 3.4 (2)
turtalarının 3.3 (1)
turtanın 3.3 (5)
turtayı 3.3 (1), 3.4 (1)
turtayla 3.3 (1)
turuncu 2.1 (1)
tutabilir 2.3 (2)
tutabilirim 2.3 (1)
tutamam 2.3 (1)
tutmak 2.5 (2)
tutuyor 2.3 (3), 3.3 (2), 3.4 (1), 4.1 (1)
tutuyorlar 2.3 (1)
tutuyorum 2.3 (1), 3.4 (1)
tutuyoruz 2.3 (1)
tuvaleti 1.2 (2)
tuvaletin 1.2 (1)
tuz 3.4 (3)
üç 1.2 (1), 1.4 (3), 2.2 (3), 3.1 (1)
uçabilecek 2.4 (1)
uçabiliyor 2.4 (1)
uçağa 2.1 (2)
uçağı 1.1 (1)
uçağım 2.3 (3), 4.3 (1)
uçak 1.4 (1)
uçamaz 2.4 (2)
uçamıyor 2.4 (1)
üçe 3.3 (1)
üçte 3.3 (5), 4.2 (1), 4.5 (1)
üçten 4.3 (1)
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uçuyor 2.4 (4)
ucuz 2.1 (1), 3.3 (1)
ucuza 4.3 (1), 4.5 (2)
ülke 2.2 (6), 4.2 (1)
umarım 2.2 (6), 2.4 (2), 3.5 (1)
umarız 2.2 (1)
umuyor 2.2 (1), 2.4 (2)
umuyorlar 2.4 (1)
umuyoruz 2.2 (1)
un 3.4 (4)
üniversitede 3.1 (1), 4.3 (1)
üniversiteye 3.1 (1)
üniversiteyi 4.4 (1)
ünlü 3.1 (1)
unutma 4.3 (2)
unutmam 4.3 (1)
unutmuşsun 4.3 (1)
unutmuşum 4.3 (1)
unuttu 4.3 (6)
unuttum 4.3 (4)
unuttun 4.3 (1)
üstünde 1.2 (1), 1.4 (3), 2.1 (4), 3.3 (1)
üstünden 1.1 (2)
üstüne 1.1 (3), 1.3 (1), 3.4 (1)
uydu 3.5 (2)
uygun 3.1 (11)
uymasına 2.1 (1)
uymuyor 1.3 (1)
uyudu 4.4 (1)
uyuduğunu 2.1 (2), 3.1 (1)
uzağa 4.3 (1)
üzerinde 1.1 (1), 2.4 (2)
üzerinden 1.1 (6), 2.4 (1)
üzgün 2.1 (2), 2.2 (2)
üzgünüm 2.2 (1), 2.3 (2), 3.2 (3), 3.4 (1)
uzunluğu 3.3 (11)
uzunluğunda 3.3 (1)
var 1.1 (7), 1.2 (4), 1.3 (7), 1.4 (17), 

1.5 (6), 2.1 (17), 2.2 (1), 2.3 (5)
vardı 2.3 (1)
varıyorsun 4.3 (1)
ve 1.1 (2), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (3), 

2.1 (3), 2.2 (2), 2.4 (4), 3.1 (6)
ver 3.2 (1), 3.4 (2)
verdi 4.1 (2)
verdiğinde 3.2 (1)
verdim 2.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
vereceğim 4.1 (1)
verecek 3.2 (1)
verecekleri 4.2 (2)
vereceksin 4.1 (1)
veren 2.1 (2)

verildi 4.2 (1)
veririm 4.3 (1)
veriyor 2.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (7)
veriyorlar 4.1 (1)
veriyorsun 4.2 (2)
veriyorum 4.2 (1)
vermedim 4.2 (1)
vermek 3.2 (1), 4.1 (2)
vermeye 4.1 (1)
vermeyi 4.1 (1), 4.3 (2)
vermiyor 4.1 (1)
vida 3.4 (2)
vidaları 3.4 (1)
vidam 3.4 (1)
ya 4.3 (1)
yağacağını 3.1 (3)
yağacak 2.1 (2), 2.2 (1)
yağarken 1.4 (1)
yağarsa 3.1 (1)
yağdı 2.2 (1)
yağdığı 3.1 (1)
yağmayacak 2.2 (1)
yağmaz 2.2 (1)
yağmur 1.4 (1), 2.1 (1), 2.2 (4), 2.3 (5), 

2.4 (2), 3.1 (2), 3.2 (3)
yağsaydı 3.2 (1)
Yahudi 4.4 (7)
yakaladı 1.1 (2), 4.2 (2)
yakalamadım 2.2 (1)
yakalamadın 1.1 (1)
yakalandı 4.2 (1)
yakalarım 2.2 (1)
yakalarsa 3.1 (1)
yakalayacak 1.1 (1)
yakalıyor 1.1 (2)
yakın 3.1 (1), 3.2 (3)
yakında 2.2 (6), 2.5 (1), 3.1 (1), 3.4 (1), 

4.1 (1), 4.4 (2)
yaklaşık 3.3 (9)
yanına 3.3 (1)
yanında 1.1 (2), 1.2 (3), 2.3 (1),  

3.2 (1)
yanlış 3.1 (3)
yapacağım 1.2 (2)
yapacağız 1.1 (1), 4.3 (1)
yapar 1.4 (1)
yaparken 1.4 (1), 3.2 (1)
yapıldı 4.2 (3)
yapıldığını 3.4 (1)
yapıyor 1.2 (2), 1.3 (8), 1.4 (1),  

1.5 (1), 3.1 (2), 3.3 (1),  
4.1 (1), 4.2 (1), 4.4 (3)
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yapıyorlar 4.4 (4)
yapıyorsun 1.3 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
yapıyorsunuz 1.3 (3), 2.2 (1), 4.4 (2)
yapıyorum 1.3 (4), 4.2 (1), 4.3 (1)
yapıyoruz 1.3 (4)
yapmadan 3.1 (1)
yapmak 1.1 (6), 1.3 (6), 2.4 (2), 3.1 (3)
yapmalıyım 1.3 (1)
yapmam 4.2 (1)
yapmamız 1.2 (1)
yapman 4.2 (1)
yapmanın 3.1 (1)
yapmaya 1.3 (1), 1.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (1)
yapmayı 2.1 (1), 3.1 (1)
yapmışsın 4.3 (1)
yapmıyor 1.3 (2), 4.4 (2)
yapmıyoruz 1.5 (1)
yaptı 1.2 (1)
yaptığını 3.1 (1)
yaptım 3.1 (1), 3.4 (1)
yaptın 4.3 (1)
yara 1.4 (9), 1.5 (2)
yaraladılar 1.4 (1)
yardım 1.1 (1), 2.5 (1), 3.1 (1), 3.4 (1)
yardıma 1.5 (2)
yardımcı 2.1 (3)
yarım 3.3 (1)
yarın 1.3 (1), 1.4 (2), 2.1 (1), 4.3 (1)
yarınki 4.3 (1)
yarısı 3.3 (3)
yarışı 2.1 (7)
yarısını 3.3 (3)
yaşadı 4.1 (1)
yaşadığımızı 4.3 (2)
yaşadım 2.2 (1), 4.2 (1)
yaşamayı 3.5 (1)
yaşamış 2.2 (1)
yaşar 1.3 (1), 2.4 (6)
yaşayacak 1.5 (1)
yaşayan 4.3 (1)
yaşından 4.4 (1)
yaşıyor 2.3 (1), 2.5 (2), 3.2 (2), 4.1 (1)
yaşıyordu 3.1 (1)
yaşıyordum 4.3 (1)
yaşıyorlar 2.2 (1)
yaşıyorsun 3.2 (1)
yaşıyorum 3.1 (1), 4.3 (2)
yaşıyoruz 2.2 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)
yaşlı 3.2 (1), 4.1 (1)
yatağın 1.1 (1), 2.1 (1)
yatak 1.2 (5), 1.3 (2)
yataktan 1.1 (2)

yaz 2.1 (1), 3.2 (1)
yazdı 4.2 (2)
yazdılar 3.1 (1)
yazıldı 4.2 (4)
yazın 1.3 (1), 2.1 (1)
yazıyor 1.1 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
yazıyorlar 4.1 (1)
yazıyorum 3.4 (1)
yazmış 1.3 (1)
ye 2.2 (1), 3.1 (1)
yedi 1.4 (1), 2.2 (1), 2.5 (1), 3.1 (1)
yedide 4.2 (1)
yedik 4.4 (2)
yedim 2.2 (1), 3.1 (1), 4.3 (4)
yedin 3.1 (1)
yediniz 4.3 (2)
yelken 2.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (1)
yelkenli 1.1 (2), 2.2 (1), 2.3 (1)
yeme 3.4 (1)
yemedim 3.1 (1), 4.3 (2)
yemeği 1.1 (1), 2.5 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 

4.1 (10), 4.3 (4), 4.4 (2)
yemeğimi 3.1 (1)
yemeğinde 3.4 (1)
yemeğinden 1.4 (1), 4.2 (1)
yemeğini 4.3 (1), 4.4 (1)
yemek 1.1 (1), 1.3 (3), 2.1 (1), 2.4 (1)
yemekleri 4.1 (1)
yemeklerini 4.1 (2), 4.4 (1)
yemeklerinin 4.1 (1)
yemem 1.3 (1)
yememeliyim 1.3 (1)
yemenin 3.1 (1)
yemeye 4.4 (1)
yemiş 3.3 (1)
yemiyor 2.1 (1)
Yen 3.2 (2)
Yendi 3.2 (1)
Yeni 2.1 (1), 2.2 (2), 2.4 (1), 3.1 (2), 

4.3 (1), 4.4 (2), 4.5 (2)
Yenim 3.2 (1)
Yenle 3.2 (1)
Yenleri 3.2 (2)
yer 1.2 (1), 1.3 (12), 3.1 (1), 

3.2 (13), 3.5 (2)
yerde 1.2 (3), 2.1 (1)
yere 1.3 (1), 1.4 (1), 1.5 (1)
yeri 1.2 (6), 3.3 (1), 4.3 (1)
yerin 3.2 (2), 3.3 (1)
yerinizi 3.2 (1)
yerken 3.2 (1)
yerler 1.4 (1)



63

yerleri 1.2 (5), 1.3 (1), 1.5 (4), 3.2 (1)
yeseydi 3.2 (1)
yeşil 1.2 (1), 1.3 (1), 2.1 (1), 2.4 (1), 

3.3 (1), 3.4 (1)
yeşilli 2.1 (1)
yetecek 2.1 (5), 2.5 (1), 3.3 (1), 4.3 (1)
yeterince 4.3 (2)
yeterli 2.1 (7), 3.1 (1), 3.2 (9), 3.5 (2), 

4.3 (5)
yetişiyor 2.3 (7)
yetişkinler 4.1 (1)
yetiştiğini 2.3 (1)
yetmiş 2.5 (1), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (1), 

4.5 (1)
yirmi 2.2 (4), 3.1 (2), 3.3 (3), 3.4 (2), 

4.2 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)
yirmide 4.2 (2)
yiyeceğim 4.4 (1)
yiyeceğiz 3.4 (1)
yiyecek 2.4 (1)
yiyecekler 4.1 (1)
yiyecekleri 4.4 (1)
yiyemeyiz 4.3 (1)
yiyor 1.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (3)
yiyorlar 3.3 (1), 3.4 (1)
yiyorum 3.2 (1), 4.3 (1)
yıka 1.2 (3)
yıkadı 1.4 (1)
yıkadım 1.2 (2)
yıkamak 3.1 (1)
yıkamalıyız 1.3 (1)
yıkamam 4.3 (1)
yıkayacak 1.2 (1)
yıkayın 1.2 (1)
yıkıyor 1.2 (1), 1.3 (1)
yıl 2.2 (8), 2.5 (2), 3.1 (6), 4.1 (1)
yılan 2.4 (2)
yılana 2.4 (2)
yılandan 2.4 (1)
yılanların 2.4 (1)
yıldır 2.2 (9), 3.1 (2), 4.2 (2), 4.3 (2)
Yıldız 4.3 (2)

Yılı 4.4 (1), 4.5 (2)
yılında 2.2 (1)
Yılını 4.4 (1)
yıllardır 2.2 (1), 2.5 (1)
yok 1.5 (2), 2.1 (11), 2.3 (1), 3.1 (2), 

3.2 (4), 3.5 (1), 4.3 (6)
yoksa 1.3 (2), 2.1 (1)
yöneticime 3.2 (1)
yorgun 4.4 (1)
yüksek 1.4 (1)
yüksekliği 3.3 (2)
yumurta 3.4 (1)
yumurtaları 3.2 (1)
yumurtam 4.3 (1)
yürüdüğü 4.5 (1)
yürümeyi 4.3 (1)
yürümezdi 3.2 (1)
yürüyen 4.5 (1)
yürüyor 2.3 (1), 3.1 (1)
yürüyorum 2.3 (1)
yuvarlak 3.3 (7)
yüz 2.2 (5), 3.2 (2), 3.3 (4),  

3.4 (11)
yüze 1.1 (1)
yüzeceğim 3.1 (1)
yüzecek 2.4 (1)
yüzemeyiz 4.3 (1)
yüzer 2.4 (1)
yüzme 1.1 (6)
yüzmek 1.1 (2), 1.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (2)
yüzmeyi 4.3 (3)
yüzünü 1.2 (1)
yüzüyor 2.3 (1), 2.4 (3)
yüzüyorlar 2.3 (1)
zaman 1.3 (14), 1.5 (1), 2.2 (1), 2.5 (2)
zamanda 4.2 (10)
zamandan 4.3 (2)
zamandı 4.5 (1)
zamanı 4.4 (6)
ziyaret 1.1 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 4.1 (4), 

4.3 (1), 4.4 (3)
zor 1.1 (14), 1.3 (1)




