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1.1 Ana Ders

01 bir postane
bir otel
bir banka
bir müze
bir kafe
bir kütüphane

02 Bankada çalışıyor.
Postanede çalışıyor.
Kafede çalışıyorlar.

03 Kafede kitap okuyor.
Kütüphanede kitap okuyorlar.
Müzede kitap okuyor.

04 Bankada çalışıyorlar.
Otelde çalışıyor.
Müzede çalışıyor.

05 Kadın evde.
Adamlar işte.
Aile evde.
Çocuklar okulda.

06 Adamlar işte yemek yapıyor.
Adam evde yemek yapıyor.
Çocuklar okulda kitap okuyor.
Çocuk evde kitap okuyor.

07 Evdeyim.
İşteyim.
Okuldayım.

08 Çocuklar evde.
Çocuklar okula gidiyor.
Çocuklar okulda.
Kadın evde.
Kadın postaneye gidiyor.
Kadın postanede.

09 İşe gidiyor.
Okula gidiyor.
Kütüphaneye gidiyor.
Kafeye gidiyor.

10 Otele gidiyorum.
Bankaya gidiyor.
Parka gidiyoruz.
Müzeye gidiyorlar.

11 bir tiyatro
bir tiyatro
bir tiyatro
bir stadyum
bir stadyum
bir benzin istasyonu

12 İnsanlar stadyumda ayakta duruyor.
Kadın tiyatroda oturuyor.
Adam benzin istasyonunda çalışıyor.

13 Haritası var.
Benzin satın alıyor.
Kadınların haritası var.
Adamların benzine ihtiyacı var.

14 Benzine ihtiyacımız var.
Kredi kartıyla benzin satın alıyor.
Haritaya ihtiyacı var.
Nakit parayla harita satın alıyor.

15 Benzine ihtiyacı var.
Biraz paraya ihtiyacı var.
Haritaya ihtiyacı var.
Biraz kahveye ihtiyacı var.

16 Nereye gidiyorsun?
Eczaneye gidiyorum.
Nereye gidiyorsunuz?
Kütüphaneye gidiyoruz.

17 Nereye gidiyorsun?
Hastaneye gidiyorum.
Nereye gidiyorsunuz?
Stadyuma gidiyoruz.
Nereye gidiyor?
Okula gidiyor.
Nereye gidiyorlar?
Kafeye gidiyorlar.

18 İlaca ihtiyacı var.
Eczaneye gidiyorum.
Süte ihtiyacımız var.
Markete gidiyorum.
Benzine ihtiyacımız var.
Benzin istasyonuna gidiyorum.



2

1.1 Devam

19 Nereye gidiyorsun?
Otele gidiyorum.
Nereye gidiyorsun?
Kütüphaneye gidiyorum.
Nereye gidiyorsunuz?
Tiyatroya gidiyoruz.

20 Nereye gidiyorsun?
Stadyuma gidiyorum.
Nereye gidiyorsun?
Kütüphaneye gidiyorum.

21 Müzeye gidiyoruz.
Postaneye gidiyoruz.
Benzin istasyonuna gidiyoruz.
Bankaya gidiyoruz.

22 Adam ağacın arkasında.
Erkek çocuk ağacın önünde.
Kız çocuk çarşafın arkasında.
Kadın çarşafın önünde.

23 Bisiklet evin önünde.
Bisiklet evin arkasında.
At müzenin önünde.
Kadın adamın arkasında.

24 Adam arabasının yanında.
Mavi araba kırmızı arabanın yanında.
Adam karısının yanında.
Kadın atın yanında.

25 Adam arabanın arkasında.
Adam arabanın yanında.
Adam arabanın önünde.

26 Kadın arabanın içinde.
Adam sandalyenin üstünde.
Erkek çocuk masanın altında.

27 Hayvan arabanın arkasında.
Hayvan evin altında.
Hayvan arabanın üstünde.
Hayvan evin içinde.
Hayvan evin önünde.
Hayvan arabanın yanında.

28 Neredesin?
Sandalyenin altındayım.
Neredesin?
Arabanın altındayım.
Neredesin?
Arabanın arkasındayım.

29 Ağaç solunda.
Çiçekler sağında.
Araba sağında.
Pencere solunda.

30 Kız çocuk solunda.
Köpek sağında.
Bisiklet solunda.
Harita sağında.

31 Kafe solunda.
Kafe sağında.
Tiyatro solunda.
Tiyatro sağında.

32 Postane nerede?
Haritaya ihtiyacımız var.
Kitapçı harita satıyor mu?
Evet, kitapçı harita satıyor.

33 Merhaba. Bir haritaya ihtiyacımız var.
Haritalar gazetelerin arkasında.
Bu haritayı satın almak istiyorum.

34 Bu ne kadar?
Beş dolar.
Nakit parayla mı ödemek istiyorsunuz?
Hayır, teşekkür ederim. Kredi kartıyla ödemek 
istiyorum.

35 Nereye gitmek istiyorsunuz?
Postaneye gitmek istiyoruz.
Postane kitapçının yanında.
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1.2 Ana Ders

01 Çocuklar sırada.
Adamlar sırada.
Kadınlar sırada.

02 Sıradaki birinci kişinin boyu uzun.
Sıradaki ikinci kişinin saçı sarı.
Sıradaki üçüncü kişinin saçı siyah.
Sıradaki dördüncü kişi susuz.

03 Sıradaki birinci çocuk kırmızı etek giyiyor.
Sıradaki ikinci çocuk güneş gözlüğü takıyor.
Sıradaki üçüncü çocuk mavi tişört giyiyor.
Sıradaki dördüncü çocuk şapka takıyor.

04 Birinci sayı üç.
İkinci sayı dokuz.
Üçüncü sayı yedi.

05 WC nerede?
Sağdaki birinci kapı.
WC nerede?
Soldaki ikinci kapı.

06 WC nerede?
Soldaki birinci kapı.
Hangisi paltonuz?
Paltom kırmızı. Sağdaki dördüncü palto.

07 İşte.
Eve gidiyor.
Evde.

08 Evdeyim.
İşe gidiyorum.
İşteyim.

09 Evdeler.
Okula gidiyorlar.
Okuldalar.

10 İşe gidiyorum.
İşe gidiyor.
İşteler.
İşte.

11 Tiyatroya gidiyorlar.
Tiyatroda çalışıyor.
Tiyatroda oturuyor.

12 Nereye gitmek istiyorsunuz?
Otele gitmek istiyorum.
Nereye gitmek istiyorsunuz?
Tiyatroya gitmek istiyoruz.
Nereye gitmek istiyorsunuz?
Stadyuma gitmek istiyorum.

13 bir metro
bir metro
bir metro
bir otobüs
bir otobüs
bir taksi

14 Otobüsle gidiyor.
Metroyla gidiyor.
Taksiyle gidiyorlar.

15 Bu insanlar metroyla gidiyor.
Bu insanlar otobüsle gidiyor.
Bu insanlar taksiyle gidiyor.

16 Affedersiniz, koltuğum nerede?
Koltuğunuz sağda.
Teşekkür ederim.
Bir şey değil.

17 Affedersiniz.
Bu koltuğu istiyor musunuz?
Evet, teşekkür ederim.
Bir şey değil.

18 Affedersiniz, koltuğum nerede?
Sizin koltuğunuz üçüncü koltuk.
Ayşe nerede?
Sekiz numaralı koltukta oturuyor.

19 İşe nasıl geliyorsun?
İşe metroyla geliyorum.
Okula nasıl geliyorsun?
Okula yürüyerek geliyorum.

20 İşe nasıl geliyorsun?
Arabayla geliyorum.
Okula nasıl geliyorsun?
Otobüsle geliyorum.



4

1.2 Devam

21 Otobüsle gidiyor.
Otobüsten iniyor.
Metroyla gidiyor.
Metrodan iniyorlar.

22 Otobüs durağında ayakta bekliyoruz.
Otobüs durağında oturuyor.
Otobüs durağında otobüsten iniyor.
Metro istasyonuna gidiyorlar.
Metro istasyonunda oturuyorum.
Metro istasyonunda metrodan iniyor.

23 Metrodan iniyor.
Otobüse biniyor.
Metroya biniyorlar.

24 Otobüse biniyor.
Otobüsten iniyor.
Otobüse biniyor.
Otobüsten iniyor.

25 Otobüs durağı parkın önünde.
Müze parkın yanında.
Benzin istasyonu şehirden uzak.
Postane lokantaya yakın.

26 Nereye gidiyorsun?
Metro istasyonuna gidiyorum.

27 Nereye gidiyorsun?
Metro istasyonuna gidiyorum.

28 Taksi sola dönüyor.
Taksi dümdüz gidiyor.
Taksi sağa dönüyor.

29 Otobüs sola dönüyor.
Araba sağa dönüyor.
Taksi dümdüz gidiyor.

30 Sola dön.
Dümdüz git.
Sağa dön.

31 Affedersiniz, otobüs durağı nerede?
Dümdüz gidin.
Affedersiniz, müzeye yakın otel nerede?
Üçüncü sokaktan sola dönün.
Affedersiniz, kütüphane nerede?
Müzeye gidin, ve sağa dönün.

32 Affedersiniz, banka nerede?
Parka doğru dümdüz gidin.
Sola dönün.
Sağda bir banka var.

33 Affedersiniz, müze nerede?
Otobüse binin ve dördüncü otobüs durağında 
otobüsten inin.

Otobüsten inin, ve ikinci caddeye yürüyün.
Müze solda.
Teşekkür ederim.
Bir şey değil.
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1.3 Ana Ders

01 bir uçak
bir tren
bir otobüs
bir havaalanı
bir tren istasyonu
bir otobüs terminali

02 Adam uçakta yemek yiyor.
Kadın trende uyuyor.
İnsanlar otobüsten iniyor.

03 Uçağı bekliyorum.
Treni bekliyorlar.
Otobüsü bekliyor.

04 öğleden sonra bir havaalanı
sabahleyin bir tren istasyonu
geceleyin bir otobüs terminali

05 Kadın ve oğlu havaalanında bekliyor.
Otobüs terminalinde bekliyorum.
Adamlar tren istasyonunda bekliyor.
Kafede bekliyor.

06 Adam saat takıyor.
Bu saat tren istasyonunda.
Kadın saat takıyor.
Bu saat havaalanında.

07 Saat masanın üstünde.
Saat masanın üstünde.
Saat lavabonun yanında.
Saat lavabonun yanında.

08 Saat bir.
Saat iki.
Saat üç.
Saat dört.
Saat dokuz.
Saat on iki.

09 Sabah saat beş.
Sabah saat altı.
Sabah saat sekiz.
Öğleden sonra saat üç.
Akşam saat yedi.
Gece saat on bir.

10 Sabah saat sekiz.
Öğleden sonra saat bir.
Akşam saat sekiz.
Gece saat bir.

11 Uçak öğleden sonra dörtte kalkıyor.
Uçak akşam dokuzda varıyor.
Tren sabah altıda kalkıyor.
Tren öğleden sonra ikide varıyor.

12 Otobüs akşam altı otuzda kalkıyor.
Uçak gece iki otuzda varıyor.
Tren akşam on otuzda kalkıyor.
Tren sabah on bir otuzda varıyor.

13 Affedersiniz, saat kaç?
Saat beş.
Teşekkür ederim.
Affedersiniz, saat kaç?
Saat sekiz otuz.
Teşekkür ederim.

14 Saat kaç?
Saat beş on beş.
Saat kaç?
Saat beş kırk beş.
Saat kaç?
Saat bir on beş.
Saat kaç?
Saat bir kırk beş.

15 Bilet satın alıyorum.
Biletlerimiz var.
Bilete ihtiyacınız var.

16 Bavulu kırmızı.
Bavulları siyah.
Bavulu mavi.

17 Pasaport bavulun içinde.
Pasaport telefonun yanında.
Pasaport haritanın üstünde.
Pasaport biletin yanında.

18 Bavulu var.
Pasaportu var.
Bileti var.

19 iki saat
on sekiz dakika
kırk yedi saniye
üç saat
dokuz dakika
elli altı saniye
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1.3 Devam

20 İki tane bilet istiyorum.
Biletler altmış Avro.
Tren saat kaçta kalkıyor?
Tren bir otuzda kalkıyor.
Tren otuz dakika sonra kalkıyor.

21 Trenin saat kaçta kalkıyor?
Trenim sabah sekiz otuz yedide kalkıyor.
Otobüsün saat kaçta varıyor?
Otobüsüm akşam yedi on beşte varıyor.
Uçağın saat kaçta kalkıyor?
Uçağım öğleden sonra on iki kırk beşte 
kalkıyor.

22 Uçak saat kaçta geliyor?
Hangi uçak?
Paris’ten gelen uçak.
Öğleden sonra üç kırk ikide geliyor.
Saat kaç?
Saat öğleden sonra iki kırk iki.
Uçak bir saat sonra geliyor.

23 Elli iki sayılı uçağı mı bekliyorsunuz?
Evet. Ne zaman geliyor?
Elli iki sayılı uçak saat onda geliyor.
Kırk beş sayılı treni mi bekliyorsunuz?
Hayır. Otuz üç sayılı treni bekliyorum.
Saat birde geliyor.

24 Affedersiniz, tren akşam yedi on beşte mi 
geliyor?

Hayır, tren bir saat gecikmeli. Akşam sekiz on 
beşte geliyor.

Affedersiniz, uçak sabah sekiz kırk beşte mi 
kalkıyor?

Hayır, uçak otuz dakika gecikmeli. Uçak sabah 
dokuz yirmi beşte kalkıyor.

25 Saat kaç?
Saat sekiz yirmi beş.
Tren gecikmeli mi?
Hayır, zamanında geliyor. Saat dokuz otuzda 
geliyor.

26 Bavulunuz var mı?
Evet, bavulum var.
Uçak zamanında mı kalkıyor?
Evet. Uçak öğleden sonra dört on beşte 
kalkıyor.

Teşekkür ederim.
Bir şey değil.

27 Merhaba. Biletiniz var mı?
Evet. Biletim var.
Teşekkür ederim. Pasaportunuz var mı?
Evet. Pasaportum var.

28 Havaalanına yirmi kilometre var.
Otele on kilometre var.
Benzin istasyonuna beş kilometre var.
Lokantaya bir kilometre var.

29 Kadın odasında.
Oda numaramız otuz bir.
Bu sizin odanız.

30 Koltuk numarası altmış bir.
Oda numarası altmış iki.
Bu altmış üç Avro.
Altmış dört yaşında.

31 Koltuk numaranız yetmiş üç.
Oda numaranız yetmiş dört.
Bu yetmiş beş Dolar.
Roma’ya yetmiş altı kilometre var.

32 Koltuk numaranız seksen beş.
Oda numaranız seksen altı.
Bu seksen yedi dolar.
Seksen sekiz yaşında.

33 Bu fotoğraf makinesi doksan dokuz Dolar.
Bu telefon doksan üç Avro.
Bu palto doksan Sterlin.
Bu ayakkabı doksan altı Avro.

34 Bu fotoğraf makinesi ne kadar?
Yetmiş beş Avro.
Güneş gözlüğü ne kadar?
Seksen Sterlin.
Bu radyo ne kadar?
Altmış dört Dolar.

35 Uçak zamanında mı geliyor?
Hayır, uçak gecikmeli.
Uçak zamanında mı geliyor?
Evet, uçak zamanında geliyor.

36 Uçağın saat kaçta varıyor?
Uçağım sabah yedi yirmi üçte varıyor.
Trenin saat kaçta geliyor?
Trenim sabah altı elli dörtte geliyor.
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1.4 Ana Ders

01 Köpekler yüzebilir.
Köpekler araba kullanamaz.
Kediler koşabilir.
Kediler kitap okuyamaz.

02 Çocuk yüzebilir.
Bebek yüzemez.
Atlar yürüyebilir.
Balıklar yürüyemez.

03 Bu hayvan yüzebilir.
Bu hayvan yüzemez.
Bu adam yürüyebilir.
Bu adam yürüyemez.

04 Günde altmış kilometre araba kullanabilir.
Günde altmış kilometre yürüyemez.
Bu kitabı on dakikada okuyabilir.
Bu kitabı on dakikada okuyamaz.

05 Müzeye otobüsle gidebilir miyim?
Evet, gidebilirsiniz. Müzenin önünde bir otobüs 
durağı var.

Lokantaya yürüyerek gidebilir miyim?
Hayır, gidemezsiniz. Lokanta on kilometre 
uzakta.

06 Paris’e trenle gidebilir miyim?
Hayır, gidemezsiniz. Tren Paris’e gitmiyor.
Barselona’ya trenle gidebilir miyim?
Evet, gidebilirsiniz. Tren akşam saat altı kırk 
beşte geliyor.

07 Kız çocuk plajda uyuyor.
Adam ve kadın ormanda koşuyor.
Erkek çocuklar gölde yüzüyor.
Adam dağda yürüyor.

08 plaj
dağ
orman
göl

09 Plajdalar.
Dağdalar.
Ormandalar.
Göldeler.

10 Ormanda yağmur yağıyor.
Dağda kar yağıyor.
Gölde yağmur yağıyor.
Şehirde kar yağıyor.

11 Bugün dağda hava güneşli.
Bugün parkta hava bulutlu.
Bugün plajda hava güneşli.
Bugün gölde hava bulutlu.

12 Bavulun neden ıslak?
Bavulum ıslak çünkü yağmur yağıyor.
Neden güneş gözlüğü takıyorsun?
Güneş gözlüğü takıyorum çünkü hava güneşli.

13 Elli beş sayılı uçak zamanında mı geliyor?
Hayır, gecikmeli.
Neden gecikmeli?
Gecikmeli çünkü kar yağıyor.

14 Yağmur yağıyor mu?
Evet, yağmur yağıyor.
Hava güneşli mi?
Evet, hava güneşli.

15 Bugün yağmur yağacak.
Yağmur yağıyor.
Bugün kar yağacak.
Kar yağıyor.

16 Bugün dağda hava soğuk.
Bugün plajda hava soğuk.
Bugün ormanda hava sıcak.
Bugün şehirde hava sıcak.

17 Mısır yazın sıcak.
Rusya kışın soğuk.
New York kışın soğuk.
Roma yazın sıcak.

18 Günaydın. Bugün hava sıcak olacak.
Salı günü hava soğuk olacak.
Çarşamba günü hava bulutlu olacak.
Perşembe günü hava güneşli olacak.

19 Akşam yemeğini dışarıda yiyebilir miyiz?
Hayır, akşam yemeğini dışarıda yiyemeyiz.
Neden?
Çünkü yağmur yağacak.
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1.4 Devam

20 Bugün yüzüyorum.
Yarın ders çalışacağım.

21 Bugün yüzüyorum.
Yarın ders çalışacağım.
Çarşamba günü futbol oynayacağım.
Perşembe günü televizyon seyredeceğim.

22 Ne yapıyorsun?
Bilet alıyorum.
Neden bilet alıyorsun?
Bilet alıyorum çünkü yarın bir konsere 
gideceğim.

23 Bugün ormanda araba kullanıyorum. Yarın 
arabamı yıkayacağım.

Bugün bir şemsiye satın alıyorum. Yarın yağmur 
yağacak.

Bugün çalışıyorum. Yarın golf oynayacağım.
Bugün yağmur yağıyor, ama yarın hava güneşli 
olacak.

Bugün hava bulutlu, ama yarın hava sıcak 
olacak.

Bugün kar yağıyor, ama yarın yağmur yağacak.

24 Hava nasıl?
Yağmur yağıyor.
Hava nasıl?
Hava güneşli.
Hava nasıl?
Kar yağıyor.

25 Hava nasıl?
Hava soğuk ve kar yağıyor.
Hava nasıl?
Hava sıcak ve güneşli.

26 Koşacak.
Kitap okuyacak.
Akşam yemeği yiyecekler.

27 Tenis oynayacağım.
Yüzeceğiz.
Adam kadını öpecek.
Postaneye gidecek.

28 Yarın plaja gidebilir miyiz?
Hayır, gidemeyiz.
Neden?
Bugün hava bulutlu. Yarın yağmur yağacak.
Cumartesi günü gidebiliriz.

29 Ne zaman öğle yemeği yiyeceğiz?
Yüzdükten sonra öğle yemeği yiyeceğiz.
Ne zaman futbol oynayacağız?
Yemek yedikten sonra futbol oynayacağız.

30 Akşam yemeği yiyeceğiz.
Futbol oynayacaklar.
Öğle yemeği yiyeceğim.
Futbol oynayacağım.
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1.5 Aşama Noktası

01 Saat kaç?
Saat üç kırk beş.

02 Hangi eteği beğeniyorsun?
Siyah eteği beğeniyorum.

03 Hangi ayakkabıyı beğeniyorsun?
Siyah ayakkabıyı beğeniyorum.

04 Saat kaç?
Saat dört on beş.

05 Merhaba.
Merhaba. Bir haritaya ihtiyacım var.

06 Nereye gidiyorsunuz?
Müzeye gidiyorum.

07 Teşekkür ederim.
Bir şey değil.

08 Sola mı yoksa sağa mı dönüyorum?
Sola dön.

09 Dümdüz mü yoksa sağa mı?
Dümdüz git.

10 Benzine ihtiyacımız var mı?
Hayır. Benzine ihtiyacımız yok.

11 Sola mı yoksa sağa mı?
Sağa.

12 Saat kaç?
Saat beş.

13 Merhaba, Ahmet Bey!
Merhaba!

2.1 Ana Ders

01 Koşuyor.
Koştu.
Yemek yiyor.
Yemek yedi.

02 Kitap satın alıyor.
Kitap satın aldı.
Futbol oynuyor.
Futbol oynadı.

03 Gazete satıyorum.
Gazete sattım.
Kitap okuyorum.
Dört kitap okudum.

04 Giysi satın alacak.
Giysi satın alıyor.
Giysi satın aldı.

05 Çikolata yiyeceğim.
Çikolata yiyorum.
Çikolata yedim.

06 Yüzecek.
Yüzüyor.
Yüzdü.
Yüzeceğim.
Yüzüyorum.
Yüzdüm.

07 Yüzecek.
Yüzüyor.
Yüzdü.
Yüzeceğim.
Yüzüyorum.
Yüzdüm.

08 Yüzdün mü?
Hayır, yüzmedim. Koştum.
Kitap satın aldın mı?
Hayır, kitap satın almadım. Gazete satın aldım.

09 Bu kitabı okuyacak mısın?
Evet, okuyacağım.
Ne yapıyorsun?
Kitap okuyorum.
Bu kitabı okudun mu?
Evet, okudum.
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2.1 Devam

10 Bugün Salı. Okuldayım.
Dün gölde yüzdüm.
Yarın ninemi ziyaret edeceğim.

11 Dün et ve sebze satın aldım.
Bugün yemek yapıyorum.
Dün on kilometre koştum.
Bugün yüzüyorum.

12 Dün tenis oynadı.
Bugün plajdayız.
Yarın dedelerini ziyaret edecekler.

13 Dün bir gazete satın aldım.
Bugün gazeteyi okuyorum.
Dün bir kitap satın aldım.
Bugün kitabı okuyorum.

14 Geçen Çarşamba tren bileti satın aldı.
Bugün trenle Paris’e gidiyor.
Geçen Pazartesi ayakkabı satın aldı.
Bugün koşuyor.

15 Geçen Perşembe bir ev satın aldım.
Bugün masa ve sandalye satın alıyorum.
Geçen Pazartesi arabasını sattı.
Bugün otobüsle gidiyor.

16 Geçen Cuma bir şapka satın aldım.
Geçen Salı bir kilometre yüzdüm.
Geçen hafta iki kitap okudum.

17 Gelecek hafta göle gidiyor.
Gelecek ay arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz.
Gelecek yıl altı yaşında olacağım.

18 Dağa ne zaman gidiyorsun?
Dağa gelecek hafta gidiyorum.
Barselona’ya ne zaman gidiyorsunuz?
Barselona’ya gelecek hafta gidiyoruz.

19 Havuçlarını yedin mi?
Evet, havuçlarımı yedim.
Dün futbol oynadın mı?
Hayır, gelecek hafta futbol oynayacağım.

20 Geçen hafta bu lokantada yemek yedin mi?
Hayır, bu lokantada gelecek hafta yemek 
yiyeceğim.

Gelecek hafta tenis oynayacak mısın?
Hayır, geçen hafta tenis oynadım.

21 Öğle yemeği yiyorsun.
Öğle yemeği yedin.
Merhaba anne.
Öğle yemeği yemişsin.

22 Geçen Salı golf oynadım.
Gelecek Salı ninemi ziyaret edeceğim.
Geçen Pazartesi arabamı sattım.
Gelecek Pazartesi yeni bir araba satın alacağım.

23 Üç kitap okumuşsun!
Bir köpek satın almışsın!
Altı sandviç yemişsin!

24 Altı kilometre koşmuşsun!
Bir kitap yazmışsın!
Bugün iki araba satmışsın!

25 bir sözlük
bir sözlük
bir sözlük
bir defter
bir defter
bir sıra

26 pullar
pullar
pullar
bir zarf
bir zarf
bir e-posta

27 pullar
bir zarf
bir e-posta
bir sıra
bir sözlük
bir defter

28 Defter sıranın üstünde.
Pullar sıranın üstünde.
Zarf sıranın altında.

29 Sözlüğün var mı?
Hayır, ama öğretmenin sözlüğü var.
Sözlüğünüz var mı?
Evet. Sözlük masamın üstünde.
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30 Ne yapıyorsun?
Bir mektup yazıyorum.
Pula ihtiyacın var mı?
Hayır, dün pul satın aldım.
Zarf satın aldın mı?
Evet, geçen hafta zarf satın aldım.

31 En büyük kız çocuk küçük kız çocuklara kitap 
okuyor.

Anne babasına mektup yazıyor.
Adama defter satıyor.
Arkadaşına e-posta yazıyor.

32 Kız çocuk arkadaşına defteri veriyor.
Kadına mektupları veriyor.
Öğretmenime bir elma veriyorum.

33 Karısına bir takı veriyor.
Çocuklar babalarına bir kravat veriyor.
Kocasına çiçek veriyor.

34 Dedesine mektup yazıyor.
Dedesine mektup yazdı.
Öğrenciye kitap veriyor.
Öğrenciye kitap verdi.
Anneme e-posta yazıyorum.
Anneme e-posta yazdım.

35 Öğretmen öğrenciye sözlük veriyor.
Öğretmen öğrenciye sözlük verdi.
Karısına çiçek veriyor.
Karısına çiçek verdi.

36 Bisikleti kız kardeşine mi verdin?
Hayır, bisikleti erkek kardeşime verdim.
Elmayı öğretmenine mi verdin?
Hayır, elmayı ben yedim.
Bu sabah gazeteyi okudun mu?
Hayır, gazeteyi kocama verdim.

37 Erkek kardeşime bir top veriyorum.
Kız kardeşime bir kalem verdim.
Kız kardeşime bir top veriyorum.
Erkek kardeşime bir kalem verdim.

2.2 Ana Ders

01 fen bilgisi
fen bilgisi
fen bilgisi
resim
resim
matematik

02 Müzik öğretiyorum.
Tarih çalışıyor.
Matematik öğretiyor.

03 fen bilgisi
resim
matematik
müzik
tarih
Türkçe

04 Dün ne çalıştınız?
Dün müzik çalıştık.
Bugün ne çalışıyorsunuz?
Bugün matematik çalışıyoruz.
Yarın ne çalışacaksınız?
Yarın fen bilgisi çalışacağız.

05 Dün ne çalıştın?
Dün tarih ve resim çalıştım.
Dün ne çalıştınız?
Dün fen bilgisi ve müzik çalıştık.

06 Yemek yiyor.
Yemek yedi.
Yemek yiyorlar.
Yemek yediler.

07 Koşuyor.
Koştu.
Koşuyorlar.
Koştular.

08 Ne zaman tenis oynadınız?
Bu sabah tenis oynadık.
Çocuklar bugün futbol oynadılar mı?
Hayır, dün futbol oynadılar.

09 Akşam yemeği yedik.
Parka koştuk.
Golf oynadık.
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2.2 Devam

10 Kahvaltı yaptım.
Kahvaltı yaptı.
Kahvaltı yaptık.
Kahvaltı yaptılar.

11 Koştum.
Koştun.
Koştu.
Koştu.
Koştuk.
Koştunuz.
Koştular.
Koştular.

12 Annem nereye gidiyor?
Markete gidiyor.
Annem nereye gitti?
Markete gitti.

13 Plaja gidiyorum.
Plaja gittim.
Paris’e gidiyorlar.
Paris’e gittiler.
Kütüphaneye gidiyoruz.
Kütüphaneye gittik.

14 Eczaneye gitmişler.
Markete gitmiş.
Kitapçıya gitmiş.
Plaja gitmişler.

15 Saat kaçta işe gittin?
Saat dokuzda işe gittim.
Saat kaçta okula gittiniz?
Saat sekizde okula gittik.

16 Bugün nereye gittin?
Parka gittim.
Geçen hafta nereye gittiniz?
Dağa gittik.

17 Perşembe günü bankaya gittim.
Cuma günü kütüphaneye gittim.
Cumartesi günü göle gittik.
Cuma günü markete gittik.

18 Öğretmen erkek çocuğa bir sözlük verdi.
Öğretmen ona bir defter verdi.
Erkek çocuk öğretmene bir elma verdi.
Erkek çocuk ona bir pasta verdi.

19 Doktor ona ilaç veriyor.
Doktor bana ilaç verdi.
Onun için takı satın alıyor.
Bu takıyı senin için satın aldım.
Onlar için kahve satın alıyor.
Sizin için kahve satın aldım.

20 Bana mektup yazmışlar.
Bize çikolata satın almış.
Dedemiz bize bir kedi satın almış.

21 Ona bir şapka satıyor.
Ona bir e-posta yazdım.
Onlara bir kitap okuyor.
Onlara meyve satın aldı.

22 Bu sana Türkçe öğretiyor.
Dün anahtarları sana verdim.
Bugün senin için çiçek satın aldım.
Bunu senin için yazdık.
Babam anahtarları bana veriyor.
Anne babamız bize mektup yazdı.

23 Bir kelime var.
İki kelime var.
Üç kelime var.
Dört kelime var.

24 Bu levhada hiç kelime yok.
Bu levhada bir kelime var.
Bu levha yeşil.
Bu levha mavi.

25 Affedersiniz, bu ne demek?
Bu “eczane” demek.
Affedersiniz, bu ne demek?
Bu “kütüphane” demek.
Affedersiniz, bu levha ne demek?
Bu “lokanta” demek.

26 Affedersiniz, Selma Hanım.
Bu ne demek?
Bu “stadyum” demek.
Stadyum ne?
Bu bir stadyum.

27 Bunu anlıyor.
Bunu anlamıyor.
Bu kelimeyi anlıyorum.
Bu kelimeleri anlamıyorum.
Bu kitabı anlıyor.
Bu kitabı anlamıyorlar.
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28 Bu levhayı anlamıyorum. Bu ne demek?
Bu “havaalanı sağda” demek.
Bu levhayı anlamıyorum. Bu ne demek?
Bu “otel” demek.
Bu levhayı anlamıyorum. Bu ne demek?
Bu “plaj” demek.

29 Bu ne demek?
Bu “benzin istasyonu” demek.
Bu ne demek?
Bu “WC” demek.

30 Affedersiniz, saat kaç?
Sizi anlamadım. Tekrar edebilir misiniz lütfen?
Saat kaç?
Saat üç on beş.
Sizi anlamadım. Tekrar edebilir misiniz lütfen?
Saat üç on beş.

31 Affedersiniz.
Evet?
Bu levha ne demek?
Bu “kütüphane” demek.
Sizi anlamadım. Tekrar edebilir misiniz lütfen?
Evet. Bu “kütüphane” demek.
Teşekkür ederim.
Bir şey değil.

32 Affedersiniz, banka nerede?
Banka kütüphanenin yanında.
Sizi anlamadım. Tekrar edebilir misiniz lütfen?
Evet. Banka kütüphanenin yanında.
Teşekkür ederim.
Bir şey değil.

33 Affedersiniz, bu levha ne demek?
Bu “eczane” demek.
Sizi anlamadım. Tekrar edebilir misiniz lütfen?
Evet. Bu “eczane” demek.
Teşekkür ederim.
Bir şey değil.

2.3 Ana Ders

01 Çin’de.
Çin’deydi.
Mısır’dayım.
Mısır’daydım.

02 Eskiden öğrenciydim.
Artık bir öğretmenim.
Eskiden çocuktu.
Artık bir baba.

03 Paris’teyiz.
Paris’teydik.
Plajdalar.
Plajdaydılar.

04 Eskiden gençtik.
Artık yaşlıyız.
Eskiden çocuktum.
Artık bir yetişkinim.

05 Eskiden bebektin.
Artık bir çocuksun.
Eskiden gençtiniz.
Artık yaşlısınız.

06 Kirliler.
Kirliydiler.
Yeşiller.
Yeşildiler.

07 Çoraplar beyaz.
Çoraplar beyazdı.
Saçı sarı.
Saçı sarıydı.

08 Eskiden bir dairede yaşıyorduk.
Artık bir evde yaşıyoruz.
Eskiden bir bisikletim vardı.
Artık bir arabam var.
Eskiden mektup yazıyordu.
Artık e-posta yazıyor.

09 Eskiden arkadaşlarınla mı yaşıyordun?
Evet, ama artık karımla yaşıyorum.
Eskiden bir köpeğiniz mi vardı?
Evet, ama artık bir kedimiz var.
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2.3 Devam

10 Eskiden bir pastanede çalışıyordu.
Artık bir lokantada çalışıyor.
Eskiden tişörtleri vardı.
Artık takım elbiseleri var.
Eskiden futbol oynuyorlardı.
Artık golf oynuyorlar.

11 Eskiden dağa mı gidiyordunuz?
Evet, ama artık parka gidiyoruz.
Eskiden tenis mi oynuyordun?
Evet, ama artık yüzüyorum.
Eskiden resim mi öğretiyordun?
Hayır, resim öğretmedim. Müzik öğrettim.

12 Roma’da yaşadım.
Roma’da yaşarken çocuktum.
Paris’te yaşamışsınız.
Paris’te yaşarken bisikletleriniz varmış.

13 Çin’deyken Türkçe mi öğrettin?
Evet, Türkçe öğrettim.
Çocukken futbol mu oynadın?
Evet,futbol oynadım.
Çocukken annen bunu mu sana okudu?
Evet. Artık bunu kızıma okuyorum.

14 bir üniversite
bir üniversite
bir üniversite
bir lise
bir lise
bir ilkokul

15 Yunanistan’da bir üniversitede Yunanca 
okuyor.

Gelecek yıl Paris’te ders okuyacağım.
Üniversitede matematik okudum, şimdi bir 
okulda öğretiyorum.

16 Ne okuyorsun?
Tarih okuyorum.
Ne okuyorsun?
Resim okuyorum.

17 İlkokuldayken resim dersi aldı.
Lisedeyken fen bilgisi dersi aldı.
Artık üniversitede matematik dersi alıyor.

18 Eskiden aynı ilkokulda öğrenciydik.
Artık aynı üniversitede öğrenciyiz.
Eskiden aynı lisede öğrenciydiler.
Artık aynı üniversitede öğrenciler.

19 Çocuklarınız ilkokul öğrencileri mi?
Hayır, kızım üniversite, oğlum lise öğrencisi.
Kızınız ne okuyor?
Resim okuyor.
Oğlunuz ne okumak istiyor?
Fen bilgisi okumak istiyor.

20 Bu ilkokul öğrencisi fen bilgisini seviyor.
Bu lise öğrencisi tarihi seviyor.
Bu üniversite öğrencisi müziği seviyor.

21 bir ofis
bir ofis
bir ofis
bir fabrika
bir fabrika
bir market

22 Bir markette yönetici.
Bir markette çalışan.
Bir ofiste yöneticiyim.
Bir ofiste çalışanlar.

23 Bu yönetici bu ofiste çalışıyor.
Bu yönetici bu fabrikada çalışıyor.
Bu yönetici bu markette çalışıyor.

24 bir ofis
bir yönetici
bir fabrika
bir çalışan
bir market

25 Bir ofiste çalışanım.
Bir ilkokulda öğrenciyim.
Bir fabrikada yöneticiyim.
Bir üniversitede öğrenciyim.

26 Ne iş yapıyorsunuz?
Bir ofiste yöneticiyim.
Ne iş yapıyorsunuz?
Bir lokantada yöneticiyim.
Ne iş yapıyorsunuz?
Bir öğretmenim.
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27 Nerede çalışıyorsunuz?
Eskiden bir markette çalışıyordum. Artık bir 
ilkokulda çalışıyorum.

Ne iş yapıyorsunuz?
Müzik öğretiyorum.

28 Nerede çalışıyorsunuz?
Eskiden bir ofiste çalışıyordum. Artık bir lisede 
çalışıyorum.

Ne iş yapıyorsunuz?
Tarih öğretiyorum.

29 Eskiden lise öğrencileriydiniz.
Artık üniversite öğrencilerisiniz.
Eskiden bir çalışandınız.
Artık bir yöneticisiniz.

30 Eskiden bir öğretmendi.
Artık bir yönetici.
Eskiden bir lise öğrencisiydi.
Artık bir üniversite öğrencisi.

31 Öğrenci misiniz?
Evet, üniversite öğrencisiyim. Tarih okuyorum.

32 Babam tarihi seviyordu. İtalya’da öğretmendi.
İtalyan mısınız?
Hayır, Fransızım. Ama ailem eskiden İtalya’da 
yaşıyordu.

33 Ne iş yapıyorsunuz?
Şimdi çalışmıyorum ama eskiden öğretmendim.
Ne öğrettiniz?
Brezilya’dayken İngilizce öğrettim. Mısır’dayken 
tarih öğrettim.

2.4 Ana Ders

01 Rusya’dayken bu şapkayı satın aldım.
Fransa’dayken bunu yedim.
Çin’deyken bunu seyrettim.

02 Plajdayken hava bulutluydu.
Plajdayken hava güneşliydi.
Çocukken futbol oynadım.
Çocukken tenis oynadım.

03 Kahve içerken bu mektubu yazdım.
Parktayken beni öptü.
Hırdavatçıdayken bir merdiven satın aldı.
Adam uyurken uçak kalktı.

04 Çocukken tenis oynadım.
Çocukken futbol oynadım.
Çocukken tenis oynadım.
Çocukken futbol oynadım.

05 Tren istasyonundayken radyo dinledim.
Tren istasyonundayken sandviç yedim.
Havaalanındayken gazete okudum.
Havaalanındayken sandviç yedim.

06 Eskiden hastanede çalışıyordum. Artık 
üniversitede çalışıyorum.

Eskiden bisikletim vardı. Artık bir arabam var.
Eskiden köpeğim vardı. Artık bir kedim var.

07 Marketteyken elma satın aldım.
Kitapçıdayken sözlük satın aldım.
Eczanedeyken ilaç satın aldı.

08 Bunu Pekin’deyken yedik.
Bunu Paris’teyken satın aldılar.
Trendeyken bir mektup yazdı.

09 Sen bebekken sana bunu aldım.
Kızım Türkiye’de okula giderken bana bu 
mektupları yazdı.

Ben çocukken annem bana bu kitabı okudu.

10 Havuçları ne zaman satın aldın?
Havuçları marketteyken satın aldım.
Elmaları ne zaman satın aldın?
Elmaları marketteyken satın aldım.

11 Sana bunu kocan mı verdi?
Hayır, ben satın aldım.
Ne zaman satın aldın?
Bunu Amerika’da yaşarken satın aldım.
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2.4 Devam

12 Bunu sen mi yazdın?
Evet, ben yazdım.
Ne zaman yazdın?
Bunu Rusya’da çalışırken yazdım.

13 Bu kim?
Bu kocam.
Ne zaman Çin’e gittiniz?
Çin’e üniversite öğrencisiyken gittik.

14 Ben on yaşındayken ninem bana bunu verdi.
Bunu beğeniyor musun?
Evet, beğeniyorum.
Onu sana vereceğim.
Teşekkür ederim.
Bir şey değil.

15 Kahve istiyor musunuz?
Evet, kahve istiyorum.
Su istiyor musunuz?
Evet, su istiyorum.

16 Bir kalem istiyor musunuz?
Evet, lütfen.
Tenis oynamak istiyor musunuz?
Hayır, golf oynamak istiyorum.

17 Kahve istiyor musunuz?
Hayır, teşekkür ederim.
Çikolata istiyor musunuz?
Evet, lütfen.
Pasta istiyor musunuz?
Evet, lütfen.

18 Çay istiyor musunuz?
Evet, lütfen.
Kahve istiyor musunuz?
Evet, lütfen.

19 Sağ mı yoksa sol mu?
Elma mı yoksa portakal mı?
Siyah mı yoksa kırmızı mı?

20 Su mu yoksa meyve suyu mu istiyorsunuz?
Pasta mı yoksa çikolata mı istiyorsun?
Kitap mı yoksa gazete mi istiyorsunuz?
Çay mı yoksa kahve mi istiyorsun?

21 Tenis mi yoksa golf mü oynamak istiyorsun?
Golf oynamak istiyorum.
Dağa mı yoksa plaja mı gitmek istiyorsun?
Plaja gitmek istiyorum.

22 Çikolata mı yoksa meyve mi istiyorsunuz?
Meyve istiyorum.
Çay mı yoksa kahve mi istiyorsunuz?
Kahve istiyorum.

23 Süt mü yoksa portakal suyu mu istiyorsunuz?
Sizi anlamadım. Lütfen tekrar edebilir misiniz?
Süt mü yoksa portakal suyu mu istiyorsunuz?
“Portakal suyu” ne demek?
Portakal suyu istiyorum lütfen.

24 Nakit mi yoksa kredi kartıyla mı ödemek 
istiyorsunuz?

Sizi anlamadım. Lütfen tekrar edebilir misiniz?
Nakit mi yoksa kredi kartıyla mı ödemek 
istiyorsunuz?

Kredi kartıyla ödemek istiyorum.

25 Adınız ne?
Sizi anlamadım. Lütfen tekrar edebilir misiniz?
Adınız ne?
Adım Niyazi Anıl.
Bu ne kadar?
Sizi anlamadım. Lütfen tekrar edebilir misiniz?
Bu ne kadar?
Otuz dolar.

26 Arapça biliyor musun?
Evet, Arapça biliyorum.
Bu ne demek?
Bu “postane” demek.

27 Üniversitede resim mi okudun?
Evet, Türkiye’de üniversitedeyken resim 
okudum.

Türkçe konuşuyor musun?
Evet, Türkçe konuşuyorum.
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2.5 Aşama Noktası

01 Affedersiniz, saat kaç?
Saat on bir.

02 Tekrar eder misiniz lütfen?
Saat on bir.

03 Teşekkür ederim.
Bir şey değil.

04 Bu sizin şapkanız mı?
Evet. Bu benim şapkam.

05 Teşekkür ederim.
Bir şey değil.

06 Kumsala mı gittiniz?
Evet. Kumsala gittik.

07 Neden Türkiye’ye gidiyorsunuz?
Okumaya gidiyorum.

08 Ne öğrettiniz?
Matematik öğrettim.

09 Çikolata ister misiniz?
Evet. Çikolata isterim.

10 Türkçe konuşuyor musunuz?
Evet. Türkçe konuşuyorum.

11 Üniversite öğrencisi misiniz?
Evet, üniversite öğrencisiyim.

3.1 Ana Ders

01 Çocuklar şarkı söylüyor.
Yetişkinler dans ediyor.
Adam şarkı söylüyor.
Kız çocuk dans ediyor.

02 Kadınlar dans ediyor.
Kadınlar şarkı söylüyor.
Erkek çocuklar şarkı söylüyor.
Erkek çocuklar dans ediyor.

03 Bir şey okuyor.
Bir şey içiyor.
Bir şey pişiriyor.
Ona bir şey veriyor.

04 Bir şey yemek istiyor.
Köpek bir şey içmek istiyor.
Bir şey okumak istiyor.

05 Sola dönemez.
Köpek trene binemez.
Öğrenciler oyun oynayabilir.
Sola, sağa dönebilir ve dümdüz gidebilirler.

06 Şimdi yürüyemezler.
Şimdi yürüyebilirler.
Bu gölde yüzebilir.
Bu gölde yüzemez.

07 Lütfen şarkı söyleyin.
Lütfen sola dönün.
Lütfen oturun.

08 Lütfen bunu için.
Lütfen buraya yazın.
Lütfen bir şey okuyun.

09 Tabağı lavaboya koyuyorum.
Havluları sandalyeye koyuyorlar.
Öğrenci defterini sıraya koyuyor.
Battaniyeleri yatağın üstüne koyuyoruz.

10 Anahtarları nereye koydun?
Onları masaya koydum.
Kitabı nereye koydun?
Onu sandalyenin üstüne koydum.

11 Köpek adama gazete getiriyor.
Kızlar anne babalarına kahvaltı getiriyor.
Ona havlu getiriyor.
Sana kahve getiriyorum.
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3.1 Devam

12 Marketten eve balık götürüyorum.
Parka bir top götürüyor.
Kütüphaneden eve kitap götürüyoruz.
Parka su götürüyorlar.

13 Lütfen paltonuzu yatağın üstüne koyun.
Lütfen mutfaktan sekiz tabak getirin.
Lütfen bu kitapları sıraların üstüne koyun.
Lütfen bir merdiven getirin.

14 Lütfen ona bir kalem verin.
Ona bir kalem veriyor.
Lütfen bana bir şemsiye verin.
Ona bir şemsiye veriyor.

15 Anne baba oğullarına bir bisiklet veriyor.
Kadın arkadaşına çiçek veriyor.
Adam karısına bir takı veriyor.
Çocuklara oyuncak veriyor.

16 Oyuncak istiyor. Lütfen ona bir oyuncak ver.
Ona bir oyuncak veriyor.
Bisiklet istiyorum. Lütfen bana bir bisiklet ver.
Ona bir bisiklet veriyor.

17 Lütfen ona içecek bir şey verin.
Ona içecek bir şey veriyor.
Lütfen ona saati verin.
Ona saati veriyor.

18 Çocuklar partide oyun oynuyor.
İnsanlar bu partide dans ediyor.
İnsanlar bu partide şarkı söylüyor.
Partiye pasta getiriyor.

19 Parti sona eriyor.
İş sona eriyor.
Bahar başlıyor.
Konser başlıyor.

20 Maç başlıyor.
Maç sona eriyor.
Oyun başlıyor.
Oyun sona eriyor.

21 Film başlıyor.
Film sona eriyor.
Maç başlıyor.
Maç sona eriyor.

22 Partiden ayrılıyorlar.
Maça gidiyor.
Ofisten ayrılıyor.
Konsere gidiyorlar.

23 Hastaneye gidiyorlar.
Hastaneden ayrılıyorlar.
Havaalanına gidiyor.
Havaalanından ayrılıyor.

24 Postaneye gidiyor.
Plajdan geliyorlar.
Partiye gidiyor.
Kitapçıdan geliyorlar.

25 Bugün işe geliyor musun?
Hayır, bugün işe gelmiyorum.
Bu akşam partiye gidiyor musun?
Evet, bu akşam partiye gidiyorum.

26 Aslı haftaya Cuma partime gelebilir mi?
Evet, gelebilir.
Ne zaman başlıyor?
Akşam sekizde başlıyor.
Ne zaman sona eriyor?
Saat on bir otuzda sona eriyor.

27 Bana içecek bir şey verebilir misin?
Evet, lütfen biraz çay iç.
Bana yiyecek bir şey verebilir misin?
Evet, lütfen biraz pasta ye.

28 Bir haftada yedi gün var.
Bu ayda otuz gün var.
Bir yılda on iki ay var.

29 Yıl Ocak’ta başlar.
Şubat’ta Brezilya’da yağmur yağar.
Japonya’da bahar Mart’ta başlar.
Nisan yılın dördüncü ayı.

30 Mayıs Pekin’de güneşli.
Kış Avusturalya’da Haziran’da başlar.
Amerika’da Temmuz’da aileler dışarıda yemek 
pişirir.

Ağustos yılın sekizinci ayı.

31 Fransa’da okul Eylül’de başlar.
Ekim yılın onuncu ayı.
Rusya Kasım’da soğuk.
İtalya’da Aralık soğuk bir ay.
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32 Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran

33 Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

34 Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

35 Plaja ne zaman gidiyorsunuz?
Şubat’ta gidiyoruz.
Dağa ne zaman gidiyorsunuz?
Ağustos’ta gidiyoruz.

3.2 Ana Ders

01 Erkek çocuk kütüphanede kız çocuğa yardım 
ediyor.

Erkek çocuklar yaşlı adama yardım ediyor.
Kız çocuk babasına yardım ediyor.

02 Bu öğretmen öğrencilere yardım ediyor.
Bu öğretmen öğrencilere yardım etmiyor.
Bu köpek adama yardım ediyor.
Bu köpek adama yardım etmiyor.

03 Adam plajda arkadaşlarıyla buluşuyor.
Kadın lokantada babasıyla buluşuyor.
Kadın parkta kocasıyla buluşuyor.

04 Kadın yöneticisiyle ofisinde buluşuyor.
Fabrikada adamla buluşuyor.
Yönetici lokantada çalışanlarıyla buluşuyor.

05 Polisi arıyor.
Doktoru arıyor.
Karısını arıyor.
Annesini arıyor.

06 Kadın arabada adamla konuşuyor.
Yönetici ofiste çalışanla konuşuyor.
Öğretmen öğrenciyle konuşuyor.
Adam atla konuşuyor.

07 Kadın lokantada arkadaşıyla buluşuyor.
Dedelerine yardım ediyorlar.
Kız kardeşiyle konuşuyor.
Erkek çocuk annesini arıyor.

08 Müzede arkadaşlarıyla buluşuyorlar.
Polis memuru kadına yardım ediyor.
Adam yöneticisini arıyor.
Yönetici çalışanıyla ofiste buluşuyor.
Kız çocuk arkadaşıyla konuşuyor.
Kız çocuk parkta arkadaşıyla buluşuyor.

09 Kimi arıyorsun?
Doktoru arıyorum.
Kiminle konuşuyorsun?
Doktorla konuşuyorum.

10 Kimi arıyorsun?
Karımı arıyorum.
Kiminle konuşuyorsun?
Karımla konuşuyorum.
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3.2 Devam

11 Partiye erken geldi.
Partiye zamanında geldiler.
Partiye geç kaldı.

12 Adam geç kaldı.
Karısı geç kaldı.
Çocuklar geç kaldı.

13 Partiye erken geldi.
Okula geç kaldı.
Akşam yemeğine erken geldik.
Uçağına geç kaldı.

14 İşe erken geldi.
Sinemaya geç kaldı.
Konsere zamanında geldik.

15 Bu televizyon yüz yirmi Avro.
Bu fotoğraf makinesi iki yüz beş Sterlin.
Bu sebzeler üç yüz yedi Yen.
Bu ayakkabılar dört yüz yirmi Yen.

16 Bu sabun beş yüz Yen.
Bu çoraplar altı yüz Yen.
Bu battaniye yedi yüz Yen.
Bu et sekiz yüz Yen.

17 Bu yatak yedi bin dört yüz Yen.
Bu takım elbise üç bin dokuz yüz Yen.
Bu gözlük bin yedi yüz Yen.
Bu kot pantolon iki bin üç yüz Yen.

18 Bu araba altı bin yedi yüz Dolar.
Bu bisiklet beş bin Yen.
Bu takı bin iki yüz Avro.
Bu elbise sekiz bin dokuz yüz Yen.

19 Yıl iki bin beş.
Sayı iki bin beş.
Yıl bin sekiz yüz doksan.
Sayı bin sekiz yüz doksan.
Yıl bin dokuz yüz otuz bir.
Sayı bin dokuz yüz otuz bir.

20 bir adres
bir adres
bir adres
bir telefon numarası
bir telefon numarası
bir tarih

21 bir e-posta adresi
bir e-posta adresi
bir e-posta adresi
bir tarih
bir tarih
bir telefon numarası

22 Bu bir adres.
Bu bir telefon numarası.
Bu bir e-posta adresi.
Bu bir tarih.

23 Doktoru ara.
Benimle kafede buluş.
Lütfen bana yardım et.
Kaseyi masaya koy.

24 Lütfen dans edin.
Lütfen bekle.
Kitabını oku.
Ellerinizi yıkayın.

25 Lütfen otur.
Sola dön.
Beni seyredin.
Beni ara.

26 Sağa dön.
Beni dinle.
Bunu lavaboya koy.

27 Lütfen bana yardım et.
Ellerini yıka.
Yüz!
Yürü.

28 Lütfen kız kardeşine yardım et.
Lütfen bana yardım et.

29 Barselona nerede?
Barselona orada.
Müze nerede?
Bilmiyorum.
Çorabın nerede?
Bilmiyorum.

30 Onun telefon numarasını biliyor.
Onun telefon numarasını bilmiyor.
Onun adını biliyor.
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31 Doktoru aramak istiyorum. Telefon numarasını 
biliyor musun?

Hayır, telefon numarasını bilmiyorum.
Müzeye gitmek istiyorum. Adresini biliyor 
musun?

Evet, Cumhuriyet Caddesi otuz dört numara.

32 Partime geliyor musun?
Evet, geliyorum. Ama geç kalacağım.
Adresimi biliyor musun?
Evet, adresini biliyorum.

33 Bugün yirmi dört Aralık.
Bugün yirmi beş Aralık.
Bugün otuz bir Aralık.
Bugün bir Ocak.

34 Tarih on dört Temmuz.
Tarih on üç Mayıs.
Tarih yirmi iki Nisan, Perşembe.
Tarih beş Mayıs, Cuma.

35 Bugün altı Haziran mı?
Evet, bugün altı Haziran.
Bugün yirmi Mart mı?
Evet, bugün yirmi Mart.

36 Bugünün tarihi ne?
Bugün on dokuz Haziran iki bin on bir.
Bugünün tarihi ne?
Bugün on üç Ocak iki bin beş.

37 Okulun birinci günü on beş Eylül.
Biz on üç Şubat’ta dağa gidiyoruz.
Amerika’da insanlar on yedi Mart’ta yeşil giyer.

3.3 Ana Ders

01 Çocuklar doğum günü partisinde oyun 
oynuyor.

Bugün onun doğum günü. O elli yaşında.
Bizim doğum günümüz aynı gün.
Bu pasta onun on beşinci doğum günü için.

02 Plaj partisinde dans ediyorlar.
Bir doğum günü partisinde pasta yiyorlar.
Bir kostüm partisine gidiyorlar.

03 Ne partisi olacak?
Doğum günü partisi olacak.
Bu ne partisi?
Bu bir kostüm partisi.
Bu ne partisiydi?
Bu bir plaj partisiydi.

04 Elma bir tür meyve.
Portakal bir tür meyve.
Etek bir tür giysi.
Pantolon bir tür giysi.

05 bir tatlı
bir tatlı
bir tatlı
bir salata
bir salata
çorba

06 Tatlısını yedi ama salatasını yemedi.
Tatlı olarak çikolata yiyor.
Öğle yemeğinde çorba ve sandviç yiyor.

07 Akşam yemeği tatlıyla sona eriyor.
Öğle yemeğinde salata yiyor.
Akşam yemeği çorbayla başlıyor.

08 bir tatlı
bir salata
çorba

09 Tatlı yapıyor.
Salata yapıyor.
Sandviç yapıyor.
Çorba yapıyor.

10 Kahvaltı hazırlıyorum.
Akşam yemeği hazırlıyoruz.
Öğle yemeği hazırlıyorlar.
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3.3 Devam

11 Tatlı yapıyor.
Tatlı yiyor.
Salata yapıyor.
Salata yiyor.
Çorba yapıyorlar.
Çorba içiyorlar.

12 Nakit parayla ödemeniz gerek.
Bir palto giymen gerek.
Sebzelerini yemen gerek.

13 Uçağa binmek için pasaportunuzun olması 
gerek.

Okulun içinde yürümen gerek.
Tatlını yemeden önce salatanı yemen gerek.

14 Siz buradasınız.
Oteliniz orada.
Ben buradayım.
Cep telefonum orada.
Kadın burada.
Gözlüğü orada.

15 Televizyonu buraya koy.
Masayı oraya koy.
Salata burada.
Tatlılar orada.

16 Tatlılar burada.
Salatalar orada.
Çorba burada.
Kahve orada.

17 Burada köpek yürüyemez.
Burada araba kullanamazsınız.
Burada ayakkabı giyemezsiniz.

18 Dümdüz gidemezsiniz. Dönmeniz gerek.
Burada yemek yiyemezsiniz. Dışarı çıkmanız 
gerek.

Burada telefonda konuşamazsınız. Dışarı 
çıkmanız gerek.

Burada sola dönemezsiniz. Sağa dönmeniz 
gerek.

19 Bunlar doktorun anahtarları.
Bu polis memurunun arabası.
Bu öğrencinin sırası.

20 Bu Hakan.
Bu Hakan’ın arabası.
Bu Melike.
Bu Melike’nin evi.
Bu Doğan Bey.
Bu Doğan Bey’in oturma odası.

21 Alo.
Alo. Doğan Bey siz misiniz?
Evet, kiminle konuşuyorum?
Ben Hakan Ünal.

22 Alo?
Alo.
Melike’yle konuşabilir miyim lütfen?
Evet, burada.

23 Alo?
Alo.
Murat Bey’le konuşabilir miyim lütfen?
Murat Bey burada değil.

24 Ne getirdin?
Tatlı getirdim.
Sen ne getirdin?
Salata getirdim.

25 Bu tatlıyı mı yoksa şu tatlıyı mı istiyorsunuz?
Şu tatlıyı istiyorum.
Bu tatlıyı mı yoksa şu tatlıyı mı istiyorsunuz?
Bu tatlıyı istiyorum.

26 Bunu getirdim.
Şunu getirdi.
Bu arabayı kullandım.
Şu arabayı kullandı.

27 Bu elbiseyi istiyorum.
Şu gömleği istiyorum.
Bu kot pantolonu istiyorum.
Şu ayakkabıyı istiyorum.

28 Bunlar benim ayakkabılarım.
Şunlar karımın ayakkabıları.
Bu benim bisikletim.
Şu kız kardeşimin bisikleti.
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29 Bu elbiseler pahalı.
Şu elbiseler ucuz.
Bu saat eski.
Şu saat yeni.
Bu arabalar beyaz.
Şu arabalar kırmızı.

30 Araba burada. Top orada.
Top burada. Araba orada.
Bu top kırmızı. Şu top sarı.
Bu top sarı. Şu top kırmızı.

31 Bir kaleme ihtiyacım var.
Buyrun bir kalem.
Gözlüğüm nerede?
Gözlüğün burada.

32 Buyrun çorbanız.
Buyrun ayakkabılarınız.
Buyrun paltonuz.

33 Alo?
Alo. Melike’yle konuşabilir miyim?
Ben Melike.
Merhaba Melike. Ben Ayşe.
Nasılsın?
İyiyim.

34 Perşembe günü doğum günü partime gelmek 
istiyor musun?

Evet, teşekkür ederim.
Bir şey getirmem gerek mi?
Lütfen bir salata getir.

35 Saat sekizde burada olabilir misin?
Evet, saat sekizde orada olabilirim, teşekkür 
ederim.

Bir şey değil. Görüşürüz.
Görüşürüz.

3.4 Ana Ders

01 davul
davul
davul
gitar
gitar
piyano

02 davul
gitar
piyano

03 bir şarkıcı
bir şarkıcı
bir şarkıcı
bir dansçı
bir dansçı
bir müzisyen

04 Müzisyenler davul çalıyor.
Müzisyenler gitar çalıyor.
Müzisyen piyano çalıyor.

05 Dansçılar sokakta dans ediyor.
Şarkıcı kafede şarkı söylüyor.
Müzisyen piyano çalıyor.

06 Dansçının ayakkabısı siyah.
Dansçının ayakkabısı kırmızı.
Müzisyenin piyanosu siyah.
Müzisyenin piyanosu beyaz.

07 Müzik iyi.
Müzik kötü.
Oyun iyi.
Oyun kötü.

08 Bu kitap iyi.
Bu kitap kötü.
Bu film iyi.
Bu film kötü.

09 Geçen hafta plajda hava kötüydü.
Dün plajda hava iyiydi.
Dün gece konser kötüydü.
Geçen Cuma konser iyiydi.

10 Bu lokanta iyi.
Bu lokanta daha iyi.
Bu lokanta en iyi.
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3.4 Devam

11 Bu otel iyi.
Bu otel daha iyi.
Bu otel en iyi.

12 Bu hava kötü.
Bu hava daha kötü.
Bu hava en kötü.

13 Mart fabrika için kötü aydı.
Nisan fabrika için daha kötü aydı.
Mayıs fabrika için en kötü aydı.

14 İyi yüzüyor.
Kötü yüzüyor.
İyi araba kullanıyor.
Kötü araba kullanıyor.

15 İyi dans ediyorlar.
Kötü dans ediyor.
İyi piyano çalıyor.
Kötü gitar çalıyor.

16 İyi yemek pişiriyor.
Kötü yemek pişiriyor.
İyi şarkı söylüyor.
Kötü şarkı söylüyor.

17 Ben iyi şarkı söylüyorum.
O daha iyi şarkı söylüyor.
En iyi o şarkı söylüyor.

18 Pazartesi maçta kötü oynadılar.
Salı maçta daha kötü oynadılar.
Çarşamba maçta en kötü oynadılar.

19 Kız kardeşin ne iş yapıyor?
Dansçı.
İyi dans ediyor mu?
Evet, iyi dans ediyor.

20 Meşgul.
Boşum.
Meşgul.
Boş.

21 Bugün öğleden sonra saat ikide boş musun?
Hayır. Meşgulüm.
Çarşamba akşamı boş musun?
Evet, boşum.

22 Konsere gelebilir misin?
Evet, boşum.
Ofise gelebilir misin?
Hayır. Meşgulüm.

23 Ona yardım edebilir misin?
Hayır, meşgulüm.
Ona yardım edebilir misin?
Evet, boşum.

24 Kafeye gelmek istiyor musun?
Hayır, meşgulüm.
Maçı seyretmek istiyor musun?
Hayır, meşgulüm.

25 Özür dilerim.
Önemli değil.
Özür dilerim.
Önemli değil.

26 Özür dilerim. Sıraya yazı yazdım.
Özür dilerim. Arabanı kullandım.
Özür dilerim. Kitaba yazı yazdım.

27 Çikolatamı kim yedi?
Özür dilerim. Ben yedim.
Önemli değil.
Meyve suyumu kim içti?
Özür dilerim. Ben içtim.
Önemli değil.

28 Bu akşam partime gelebilir misin?
Evet, boşum.
Perşembe günü maça gelebilir misin?
Evet,Perşembe günü boşum.
Öğleden sonra saat ikide benimle buluşabilir 
misin?

Evet, öğleden sonra ikide boşum.

29 Saat sekizde konsere gelebilir misin?
Özür dilerim. Gelemem. Bu akşam meşgulüm.
Cuma günü evimize gelebilir misiniz?
Özür dilerim. Gelemeyiz. Cuma günü meşgulüz.

30 Bugün öğleden sonra futbol oynamak istiyor 
musun?

Özür dilerim. Meşgulüm. Çalışmam gerek.
Bu ne demek biliyor musun?
Özür dilerim, bilmiyorum.
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31 Cuma günü doğum günü partime gelmek 
istiyor musun?

Özür dilerim. Partine gelmek istiyorum ama 
Cuma günü meşgulüm.

Cumartesi günü boş musun?
Evet, Cumartesi günü boşum.
Parka gitmek istiyor musun?
Evet, istiyorum.

32 Alo?
Alo, babanla konuşabilir miyim?
Özür dilerim. Evde değil.
Annenle konuşabilir miyim?
Evet, o burada.

33 Alo?
Merhaba, Hatice.
Cumartesi günü boş musunuz?
Evet, boşuz.
Maça gitmek istiyor musunuz?
Evet, istiyoruz!

3.5 Aşama Noktası

01 Merhaba.
Merhaba.

02 Adınız ne?
Adım Selma.

03 Memnun oldum.
Memnun oldum.

04 Cuma günü meşgul müsünüz?
Hayır, Cuma günü meşgul değilim.

05 Partime gelmek istiyor musunuz?
Evet, partinize gelmek istiyorum.

06 Kiminle konuşuyorsun?
Selma’yla konuşuyorum.

07 Merhaba Anıl!
Merhaba Selma!

08 Parti ne zaman başlıyor?
Parti saat yedide başlıyor.

09 Hoşçakalın!
Güle güle!

10 Teşekkür ederim.
Bir şey değil.

11 Merhaba?
Merhaba.

12 Cuma günü boş musunuz?
Evet, Cuma günü boşum. Neden?

13 Partime gelmek istiyor musunuz?
Özür dilerim. Anlamadım. Tekrar edebilir 
misiniz lütfen?

14 Partime gelmek istiyor musunuz?
Gelmek istiyor muyum? Bilmiyorum.

15 Cuma günü yağmur yağacak mı?
Hayır, yağmayacak.

16 Parti için ne yapacaksın?
Salata yapacağım.

17 Sen partiye ne götüreceksin?
Partiye tatlı götüreceğim.

18 Erken mi geldik?
Hayır, erken gelmediniz.

19 Dans etmek istiyor musunuz?
Evet, dans etmek istiyorum.
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4.1 Ana Ders

01 Eskiden burada yaşıyorduk.
Burada yaşıyoruz.
Burada yaşayacağız.

02 Yarın sana yeni bir oyuncak alacağım.
Yarın biraz daha süt alacağım.
Yarın yeni bir kot pantolon alacağım.

03 Eskiden burada futbol oynuyordum.
Artık burada futbol oynuyorum.
Orada futbol oynayacağım.

04 Yarın markete gideceğiz.
Seni iki saat sonra arayacağım.
Seninle yirmi dakika sonra parkta buluşacağım.

05 Gelecek yıl okula başlayacak.
Üniversiteden sonra matematik öğretecek.
Türkiye’de Türkçe öğrenecek.
On yıl içinde araba kullanacak.

06 Bir gün bir bankada çalışacağım.
Bir gün ayda yürüyeceğim.
Bir gün bir lokantada çalışacaklar.

07 Bir gün yönetici olacağım.
Bir gün doktor olacak.
Bir gün öğretmen olacağım.

08 Bir gün bu ağaç büyüyecek.
Bir gün boyun uzayacak.
Bir gün polis memuru olacak.

09 Şimdi meşgulüm. Seni işten sonra arayacağım.
Şimdi boşum. İşe bu akşam gideceğim.
Şimdi meşgulüm. Akşam yemeğinden sonra 
seninle oynayacağım.

10 Benimle dans eder misin?
Bana kitap okur musun?
Benimle oyun oynar mısın?

11 Benimle dans eder misin?
Evet, dans ederim.
Benimle oyun oynar mısın?
Evet, seninle oyun oynarım.

12 Bu köpek çok küçük.
Bu bebek çok küçük.
Bu ağaçlar çok uzun.
Bu adam çok yaşlı.
Bu takı çok pahalı.
Bu top çok büyük.

13 Bu ev çok küçük.
Bu hayvan çok yavaş.
Bu şapka çok büyük.
Bu adam çok hızlı.

14 Bu çok küçük bir kapı.
Bu çok büyük bir saat.
Bu çok küçük bir top.
Bu çok büyük bir top.

15 Bu ağaçlar çok uzun.
Bir gün bu ağaçlar çok uzun olacak.
Bu hayvanlar çok büyük.
Bir gün bu hayvanlar çok büyük olacak.

16 Sorunuz var mı?
Evet, bir sorum var.
Sorularınız var mı?
Evet, sorularımız var.

17 Affedersiniz, bir sorum var.
Nasıl yardımcı olabilirim?
Günün çorbası ne?
Affedersiniz, bir sorum var.
Nasıl yardımcı olabilirim?
Bu piyano ne kadar?

18 Kadın polis memuruna bir soru soruyor.
Polis memuru sorusunu cevaplıyor.
Adam doktora bir soru soruyor.
Doktor sorusunu cevaplıyor.

19 Bir lokantada garson.
Bir kafede garson.
Garsonlar.
Garsonuz.

20 Adam garsona bir soru soruyor.
Garson sorusunu cevaplıyor.
Garson kahvaltımızı getiriyor.
Garson kahvelerini getiriyor.
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21 Kadın garsona bir soru soruyor.
Garson sorusunu cevaplıyor.
Öğrenci bir soru soruyor.
Öğretmen sorusunu cevaplıyor.
Müzisyen şarkıcıya bir soru soruyor.
Şarkıcı sorusunu cevaplıyor.

22 Sorularınız var mı?
Evet, bir sorum var.
Sorularınız var mı?
Evet, bir sorum var.

23 biftek
biftek
biftek
tavuk
tavuk
balık

24 Kadın öğle yemeğinde tavuk yiyor.
Adam evde balık yiyor.
Kız çocuk kafede patates yiyor.
Lokantada biftek yiyorlar.

25 Kız çocuk tavuk yiyor.
Adam biftek yiyor.
Kadın balık yiyor.
Erkek çocuk patates yiyor.

26 Çatal patatesin solunda.
Kaşık fincanın sağında.
Bıçak ekmeğin yanında.
Peçete masanın üstünde.

27 Kadın peçetenin üstüne yazı yazıyor.
Erkek çocuğun sağ elinde bıçak var.
Kız çocuk kaşıkla yemek yiyor.
Kadın çatalla yemek yiyor.

28 fasulye
fasulye
fasulye
tereyağı
tereyağı
karabiber

29 şekerli çay
tereyağlı ekmek
tuzlu patates
karabiberli salata
tuzlu biftek
şekerli kahve

30 Tuzunuz var mı?
Evet, buyrun tuz.
Karabiberiniz var mı?
Evet, buyrun karabiber.
Tereyağınız var mı?
Evet, buyrun tereyağı.

31 iki limon
bir kase limon
su ve yeşil limon
üç yeşil limon

32 Limon ekşi.
Yeşil limon ekşi.
Tavuk acı.
Fasulye acı.
Şeker tatlı.
Pasta tatlı.

33 Günün çorbasını istiyor musunuz?
Çorbada neler var?
Patates, fasulye, tuz ve karabiber.
Evet, istiyorum.

34 Bugün tatlı istiyor musunuz?
Evet. Tatlı olarak neyiniz var?
Bugün limonlu tatlımız var.
Ekşi mi?
Hayır. Tatlı.
Teşekkür ederim.

35 Bu çok ekşi. Biraz şeker alabilir miyim?
Evet, buyrun şeker.
Bu çok acı. Biraz su alabilir miyim?
Evet, buyrun su.

36 Affedersiniz, bir peçete alabilir miyim?
Evet, buyrun peçete.
Affedersiniz, bir bıçak alabilir miyim?
Evet, buyrun bıçak.
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4.2 Ana Ders

01 bir heykel
bir heykel
bir heykel
bir tablo
bir tablo
bir fotoğraf

02 Bu bir plaj tablosu.
Bu bir gökyüzü tablosu.
Bu bir Paris fotoğrafı.
Bu çocuklarımın eski bir fotoğrafı.
Bu bir adam heykeli.
Bu bir kedi heykeli.

03 Bu ne?
Bu dedemin bir fotoğrafı.
Şu ne?
Şu ninemin evinin bir tablosu.

04 Bir heykelin üzerinde oturuyorum.
Bir fıskiyenin yanında yürüyorlar.
Merdivenlerde gazete okuyor.
Bir tepede öğle yemeği yiyoruz.

05 Heykel fıskiyenin yanında.
Merdivenler parkta.
Bir fıskiye tablosu.
Heykel tepede.

06 bir heykel
bir fotoğraf
bir tablo
bir fıskiye
merdivenler
bir tepe

07 Bu bir piyano tablosu.
Bu bir gitar fotoğrafı.
Bu davullu bir adamın tablosu.

08 Piyanolar ve gitarlar enstrüman türleridir.
Resimler ve fotoğraflar resim türleridir.
Davul bir enstrüman türüdür.

09 Adam gitar çalıyor.
Erkek çocuk dedesiyle piyano çalıyor.
Adamlar davul çalıyor.

10 Bu insanların hepsi aynı tür enstrüman çalıyor.
Bu insanların hepsi farklı tür enstrüman çalıyor.
Bu insanların bazıları gitar çalıyor.

11 Müzik grubu parkta konser veriyor.
Bu müzik grubunda üç kişi gitar çalıyor.
Müzik grubu stadyumda konser veriyor.

12 bir gitar
bir davul
bir piyano
müzik
enstrümanlar
müzik grubu

13 Onun fotoğrafını çekiyor.
Lütfen fotoğrafımızı çekin.
Heykelin fotoğrafını çekiyor.
Müzik grubunun fotoğrafını çekiyor.

14 Müzik grubunun fotoğrafını çekiyor.
Fıskiyenin fotoğrafını çekiyor.
Tablonun fotoğrafını çekiyor.
Heykelin fotoğrafını çekiyor.

15 bir sinema
bir sinema
bir sinema
bir hayvanat bahçesi
bir hayvanat bahçesi
bir müze

16 Kafe şehir merkezinde.
Kafe şehir merkezinde değil.
Şehir merkezinde yaşıyorlar.
Şehir merkezinde yaşamıyorlar.

17 Sinema şehir merkezinde.
Sinemada bir film seyrediyorlar.
Bu hayvan hayvanat bahçesinde yaşıyor.
Köpek ve kedi hayvanat bahçesinde yaşamıyor.

18 Müzik grubu şehir merkezinde konser veriyor.
Müzik grubu şehir merkezinde konser 
vermiyor.

Heykel şehir merkezinde.
Heykel şehir merkezinde değil.
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19 Mayıs’ta ormanda fotoğraf çektim.
Ekim’de arkadaşlarının fotoğrafını çekti.
Şehir merkezinde ve hayvanat bahçesinde 
fotoğraf çekti.

Parkta ailenin fotoğrafını çekmişsin.

20 Bu bina Moskova’da.
Bu bina New York’ta.
Bu bina Barselona’da.
Bu bina Avusturalya’da.

21 antik merdivenler
antik bir heykel
modern bir tablo
modern bir bina

22 antik bir stadyum
modern bir stadyum
antik bir heykel
modern bir heykel

23 Bu ünlü heykel Brezilya’da.
Bu ünlü bina Çin’de.
Bu ünlü fıskiye Roma’da.

24 Ünlü bir binanın fotoğrafını çekecek.
Ünlü bir binanın fotoğrafını çekiyor.
Ünlü bir binanın fotoğrafını çekti.

25 Bu bina ünlü.
Bu köprü ünlü.
Bu dağ ünlü.
Bu bina ünlü değil.
Bu köprü ünlü değil.
Bu dağ ünlü değil.

26 Bu ünlü.
Bunlar ünlü.
O ünlü.
Onlar ünlü.

27 Arabalarını arıyorlar.
Arabalarını buldular.
Anahtarlarını arıyor.
Anahtarlarını buldu.
Gözlüğünü arıyor.
Gözlüğünü buldu.

28 Paltomu arıyorum.
Paltomu buldum.
Ayakkabısını arıyor.
Ayakkabısını buldu.

29 Topunu arıyor.
Topunu buldu.
Çorabını arıyor.
Çorabını buldu.

30 Adamla köpeğinin heykelini arıyorlar.
Heykeli buldular.
Müzeyi arıyorlar.
Müzeyi buldular.

31 Gözlüğümü arıyorum.
Gözlüğünü buldum.
Köpeğimi arıyorum.
Köpeğini buldum.

32 Bir şey mi arıyorsunuz?
Evet, sinemayı arıyorum.
Bir şey mi arıyorsunuz?
Evet, stadyumu arıyoruz.



30

4.3 Ana Ders

01 Çocuklar gülüyor.
Adam gülümsüyor.
Kız çocuğun annesi gülümsemiyor.
Erkek çocuk gülmüyor.

02 Kadın kocasına gülümsüyor.
Kız çocuk gülüyor.
Doktor kız çocuğa gülümsüyor.
Çocuklar doğum günü partisinde gülüyor.
Bebek ağlıyor.
Kadınlar ağlıyor.

03 Kadın kocasına gülümsüyor.
Adam gülüyor.
Erkek çocuk öğretmenine gülümsüyor.
Çalışanlar gülüyor.

04 Fıskiye caminin önünde.
Adam sinagogda kitap okuyor.
Heykeller tapınakta.
Kadın ve adam kilisenin önünde gülümsüyor.

05 Bir caminin önünde ayakta duruyorlar.
Kilisede şarkı söylüyorlar.
Bu adam tapınaklara yakın oturuyor.
Sinagogdayız.

06 bir cami
bir sinagog
bir tapınak
bir kilise

07 Ne görüyorsun?
Tepedeki heykelleri görüyorum.
Ne görüyorsun?
Merdivenlerde bir adam görüyorum.

08 Kiliseyi görebiliyor musun?
Hayır, kiliseyi göremiyorum.
Şimdi kiliseyi görebiliyor musun?
Evet, şimdi kiliseyi görebiliyorum.

09 Kayboldu.
Kaybolmadı.
Kaybolduk.
Kaybolmadım.

10 Neden ağlıyorsun?
Çünkü kayboldum.
Anne babanı bulacağız.

11 Mutlu çünkü bugün doğum günü.
Mutlu çünkü hava güneşli.
Mutlular çünkü futbol oynuyorlar.
Kızgın çünkü anahtarlarını bulamıyor.
Kızgın çünkü onun gömleği kirli.
Kızgın çünkü karısı geç kaldı.

12 Kızgın.
Mutlu.
Üzgün.

13 Kızgın çünkü köpek ayakkabısını yiyor.
Mutlular, çünkü plajdalar.
Çocuk üzgün çünkü köpeğini bulamıyor.

14 Müzik grubu ne kadar süre çalacak?
Müzik grubu iki saat çalacak.
Ne kadar süre koştum?
Otuz dakika koştun.

15 Ne kadar süre yüzebiliriz?
Üç saat yüzebilirsiniz.
Ne kadar süre konuştu?
Kırk beş dakika konuştu.

16 Bu ülkede ne kadar kalacaksınız?
Burada bir hafta kalacağım.
İtalya’da ne kadar kalacaksınız?
İtalya’da üç ay kalacağız.

17 Jale Moskova’da ne kadar kalacak?
Moskova’da iki hafta kalacak.
Paris’te ne kadar kalacaksın?
Paris’te iki hafta kalacağım.

18 Burada iki gün kalıyoruz.
Ninesinin evinde bir hafta kalıyor.
Hastanede kalıyorlar.

19 Otel rezervasyonu var. Bu gece burada 
kalabilir.

Otel rezervasyonu yok. Bu gece burada kalması 
gerek.

Bu lokantada rezervasyonları var. Burada 
yemek yiyebilirler.

Bu lokantada rezervasyonumuz yok. Burada 
yemek yiyemeyiz.
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20 Bir rezervasyon yaptırabilir miyim?
Evet. Ne zaman geliyorsunuz?
Bu akşam saat sekizde geliyorum.
Bir rezervasyon yaptırmak istiyorum.
Hangi gün geliyorsunuz?
Çarşamba günü geliyorum.

21 Alo. Çırağan Oteli. Nasıl yardımcı olabilirim?
Alo. Bir rezervasyon yaptırmak istiyorum.
Hangi gün geleceksiniz?
Yirmi iki Ekim’de geliyorum.
Ne kadar kalacaksınız?
Üç gece kalacağım.

22 Alo.
Bir rezervasyon yaptırmak istiyorum.
Saat kaçta geliyorsunuz?
Saat yedide geliyoruz.
Kaç kişisiniz?
Dört kişi.

23 Dağın yukarısına yürüyor.
Tepenin yukarısına koşuyorlar.
Erkek çocuk merdivenden aşağıya iniyor.
Tepeden aşağıya koşuyorum.

24 Merdivenlerden aşağıya iniyor.
Adam merdivenlerden yukarıya çıkıyor.
Tepeden aşağıya yürüyorlar.
Kadın tepeden aşağıya koşuyor.

25 Merdivenlerden yukarıya çıkıyor.
Dağdan aşağıya koşuyorlar.
Dağdan aşağıya iniyorlar.
Merdivenlerden yukarıya koşuyor.

26 Bavullarını hazırlıyorlar.
Bavulumu hazırlıyorum.
Kadın bavulunu boşaltıyor.
Adam bavulunu boşaltıyor.

27 Bu kadın dün bavulunu hazırladı.
Bu kadın bu sabah bavulunu hazırladı.
Şimdi bavulunu hazırlıyor.

28 İlk önce evde bavulunu hazırladı.
Sonra otele gitti.
Şimdi odasında bavulunu boşaltıyor.

29 Bugün ne yaptın?
İlk önce otuz dakika koştum.
Daha sonra markete gittim.
En son akşam yemeği pişirdim.

30 İlk önce tabağını masaya o koydu.
Daha sonra tabağını masaya o koydu.
En son tabaklarını masaya onlar koydular.

31 İlk önce akşam yemeğini yaptı.
Daha sonra akşam yemeğini yedi.
En son tabakları yıkadı.

32 Bugün ne görmek istiyorsun?
Tapınağı görmek istiyorum.
Affedersiniz, biz kaybolduk. Bu tapınak 
nerede?

Önce parka gidin. Daha sonra sola dönün.
Teşekkür ederim.



32

4.4 Ana Ders

01 Adam kayak yapıyor.
Kadın denize açılıyor.
Denize açılıyoruz.
Çocuklar kayak yapıyor.

02 Şehirde kayak yapıyor.
Dağda kayak yapıyor.
Şehre yakın denize açılıyorlar.
Plaja yakın denize açılıyorlar.

03 Denizde oynuyorlar.
Denize açılıyor.
Denizde yüzüyor.
Denizde yaşıyorlar.

04 Bu ülke bir ada.
Bu heykel bir adada.
Bu kilise bir adada.

05 Ormanda kamp yapıyorum.
Deniz kıyısında kamp yapıyor.
Adaya yakın denize açılıyor.
Dağda kamp yapıyor.

06 dört çadır
üç yelkenli tekne
iki kayak
altı kayakçı

07 Onlar göl kıyısında kamp yapıyor.
Aile yelkenli teknenin yanında.
Kayaklar çadırın yanında.
Aile yelkenli teknede.

08 Bu yelkenli tekne hızlı.
Bu kayakçılar hızlı.
Bu yelkenli tekne yavaş.
Bu kayakçılar yavaş.

09 Kilise denize yakın.
Cami parka yakın.
Sinagog şehirde.
Tapınak bir adada.

10 Bir ada arıyor.
Topunu arıyor.
Denizi arıyor.

11 Beyaz bir ata biniyorum.
Kadın gri bir bisiklete biniyor.
Adam siyah bir ata biniyor.
Bisiklete biniyorsun!

12 Parkta ata biniyorlar.
Deniz kıyısında ata biniyorlar.
Deniz kıyısında bisiklete biniyor.
Ormanda bisiklete biniyor.

13 Çocuklar karda oynuyor.
Kara yazı yazdı.
Yağmurda bisiklete biniyor.
Yağmurda yürüyorlar.

14 Yağmurda futbol oynuyorlar.
Karda oyun oynuyorlar.
Karda araba kullanıyor.
Karda koşuyorlar.

15 Karda ata biniyorum.
Yeni çadırımda kamp yapıyorum.
Yelkenli tekneyle denize açılıyorum.
Dağda kayak yapıyorum.

16 Kayak yaptıktan sonra ne yapacaksın?
Kafede kahve içeceğim.
Yüzdükten sonra ne yapacaklar?
Bisikletlerine binecekler ve sonra koşacaklar.
Yelkenli tekneyle denize açıldıktan sonra ne 
yapacaksınız?

Bir adada akşam yemeği yiyeceğiz.

17 Birkaç kedi var.
Birkaç ada var.
Birkaç kayak var.
Çok balık var.
Çok bisiklet var.
Çok çadır var.

18 Çok su var.
Çok ağaç var.
Çok çimen var.
Çok çiçek var.

19 Birkaç yelkenli tekne var.
Çok yelkenli tekne var.
Kar var.
Çok kar var.
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20 Bugün parkta hava rüzgarlı.
Bu sabah plajda hava çok rüzgarlıydı.
Bu akşam şehirde hava rüzgarlı değil.

21 Bugün hava rüzgarlı değil.
Bugün hava rüzgarlı.
Bugün hava çok rüzgarlı.

22 Yarın kar yağacak.
Ne yapacağız?
Kayak yapabileceğiz.

23 Yarın yağmur yağmayacak.
Ne yapacağız?
Bisikletlerimize binebileceğiz.

24 Kasım’da kayak yapabileceksin.
Yarın bununla oynayabileceğiz. Hava rüzgarlı 
olacak.

Gelecek hafta bisikletine binebileceksin.

25 Bunu yeme.
Bunu ye.
Oraya oturma.
Buraya otur.
Orada oynama.
Burada oyna.

26 Burada kayak yapmayın.
Burada kayak yapın.
Burada yüzün.
Burada yüzmeyin.
Burada araba kullanmayın.
Burada araba kullanın.
Burada kamp yapın.
Burada kamp yapmayın.

27 İnsanlar yeşil mayo giyiyor.
Sandaletlerinde beyaz çiçekler var.
Çocuklar rüzgarlı bir günde havlularla oynuyor.
Müzisyen şort giyiyor.

28 bir erkek mayosu
bir kadın mayosu
erkek sandaleti
kadın sandaleti
bir havlu
bir şort

29 Bugün şort giyme.
Neden?
Çünkü hava soğuk olacak.
Bugün sandalet giyme.
Neden?
Çünkü hava soğuk olacak.

30 Bir günlüğüne kayak kiralamak otuz Dolar.
Kayak dört yüz Dolar.
Bir günlüğüne araba kiralamak yüz Dolar.
Bir araba yirmi beş bin Dolar.

31 Bugün Pazartesi. İki günlüğüne araba kiralıyor.
Bugün Çarşamba. Arabayı geri veriyor.
Saat sabah on. Bir günlüğüne kayak kiralıyor.
Saat öğleden sonra altı. Kayakları geri veriyor.

32 Bisikleti geri verecek.
Bisikleti geri veriyor.
Bisikleti geri verdi.

33 Bir günlüğüne bisiklet kiralamak ne kadar?
Yirmi Sterlin.
Yarın akşam geri vereceğim.
Kırk Sterlin.

34 Kayakları geri verdin mi?
Evet, dün geri verdim.
Arabayı geri verdin mi?
Hayır, yarın geri vereceğim.

35 Kayak kiralamak istiyorum.
Kayak kiralamak istiyoruz.
Bisiklet kiralamak istiyorum.
Bisiklet kiralamak istiyoruz.

36 Merhaba, yardımcı olabilir miyim?
Yelkenle açılmak istiyoruz.
Yarın hava nasıl olacak?
Yağmur yağacak. Yarın yelkenle açılmayın.

37 Cuma günü güneşli ve rüzgarlı olacak.
Cuma günü yelkenli tekne kiralayabilir miyiz?
Evet, bir günlüğüne kiralayabilirsiniz.

38 Yelkenli tekneyle nereye gidebiliriz?
Küçük bir adaya gidebiliriz.
Ne götürmemiz gerek?
Mayolarınızı ve havlularınızı götürün.
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4.5 Aşama Noktası

01 Merhaba!
Merhaba!

02 Bu sabah ne yaptın?
Gazete okudum.

03 Sen bu sabah ne yaptın?
Şehir merkezindeki müzeye gittim.

04 Ne satın aldın?
Bu antik tapınağın fotoğrafını aldım.

05 Bugün denize mi açılmak yoksa sinemaya mı 
gitmek istiyorsun?

Bugün denize açılmak istiyorum.

06 İyi günler.
İyi günler.

07 Yardımcı olabilir miyim? Bugün denize açılmak 
ister misiniz?

Evet, denize açılmak istiyoruz.

08 Denize açılmak için çok mu rüzgarlı?
Hayır, denize açılmak için çok rüzgarlı değil.

09 Ne iş yapıyorsunuz?
Müzisyenim.

10 Ne çalıyorsunuz?
Piyano çalıyorum.

11 Siz enstrüman çalıyor musunuz?
Evet, enstrüman çalıyorum.

12 Ne çalarsınız?
Gitar çalarım.

13 Ne arıyorsun?
Havlu arıyorum.

14 Bir fotoğrafımızı çekebilir misiniz?
Evet, fotoğrafınızı çekebilirim.

15 Akşam yemeğini teknede mi yoksa plajda mı 
yemek istiyorsunuz?

Akşam yemeğini plajda yemek istiyoruz.

16 Ne pişiriyorsun?
Yeşil limonlu balık ve patates pişiriyorum.

17 Bir şey çalar mısın?
Evet bir şey çalarım.
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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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alıyor 1.1 (3), 2.1 (2), 2.2 (2), 2.3 (1)
alıyorsun 1.4 (1)
alıyorum 1.3 (1), 1.4 (3), 2.1 (1)
almadım 2.1 (1)

almak 1.1 (1)
almış 2.2 (2)
almışsın 2.1 (1)
alo 3.3 (8), 3.4 (3), 4.3 (3)
altı 1.3 (7), 1.4 (1), 2.1 (3), 3.2 (4), 

4.4 (2)
altıda 1.3 (1)
altında 1.1 (2), 2.1 (1)
altındayım 1.1 (2)
altmış 1.3 (6), 1.4 (2)
ama 1.4 (3), 2.1 (1), 2.3 (6), 3.2 (1), 

3.3 (1), 3.4 (1)
Amerika’da 2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (1)
anahtarları 2.2 (2), 3.1 (1), 3.3 (1)
anahtarlarını 4.2 (2), 4.3 (1)
Anıl 2.4 (1), 3.5 (1)
anlamadım 2.2 (5), 2.4 (4), 3.5 (1)
anlamıyor 2.2 (1)
anlamıyorlar 2.2 (1)
anlamıyorum 2.2 (4)
anlıyor 2.2 (2)
anlıyorum 2.2 (1)
anne 2.1 (2), 2.2 (1), 3.1 (2), 4.3 (1)
annem 2.2 (2), 2.4 (1)
anneme 2.1 (2)
annen 2.3 (1)
annenle 3.4 (1)
annesi 4.3 (1)
annesini 3.2 (2)
antik 4.2 (4), 4.5 (1)
ara 3.2 (2)
araba 1.1 (2), 1.2 (1), 1.4 (3), 2.1 (2)
arabada 3.2 (1)
arabalar 3.3 (2)
arabalarını 4.2 (2)
arabam 2.3 (1), 2.4 (1)
arabamı 1.4 (1), 2.1 (1)
arabanı 3.4 (1)
arabanın 1.1 (10)
arabası 3.3 (2)
arabasını 2.1 (1)
arabasının 1.1 (1)
arabayı 3.3 (2), 4.4 (2)
arabayla 1.2 (1)
Aralık 3.1 (3), 3.2 (3)
aramak 3.2 (1)
arapça 2.4 (1)
Arapça 2.4 (1)
arayacağım 4.1 (2)
arıyor 3.2 (6), 4.2 (5), 4.4 (3)
arıyorlar 4.2 (3)
arıyorsun 3.2 (2), 4.5 (1)
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arıyorsunuz 4.2 (2)
arıyorum 3.2 (2), 4.2 (4), 4.5 (1)
arıyoruz 4.2 (1)
arkadaşına 2.1 (2), 3.1 (1)
arkadaşıyla 3.2 (3)
arkadaşlarımızı 2.1 (1)
arkadaşlarının 4.2 (1)
arkadaşlarınla 2.3 (1)
arkadaşlarıyla 3.2 (2)
arkasında 1.1 (7)
arkasındayım 1.1 (1)
artık 2.3 (26), 2.4 (3), 4.1 (1)
aşağıya 4.3 (7)
aslı 3.1 (1)
at 1.1 (1)
ata 4.4 (5)
atın 1.1 (1)
atla 3.2 (1)
atlar 1.4 (1)
Avro 1.3 (5), 3.2 (2)
Avusturalya’da 3.1 (1), 4.2 (1)
ay 2.1 (1), 3.1 (2), 4.3 (1)
ayakkabı 1.3 (1), 2.1 (1), 3.3 (1)
ayakkabılar 3.2 (1)
ayakkabıları 3.3 (1)
ayakkabılarım 3.3 (1)
ayakkabılarınız 3.3 (1)
ayakkabısı 3.4 (2)
ayakkabısını 4.2 (2), 4.3 (1)
ayakkabıyı 1.5 (2), 3.3 (1)
ayakta 1.1 (1), 1.2 (1), 4.3 (1)
ayda 3.1 (1), 4.1 (1)
aydı 3.4 (3)
ayı 3.1 (3)
aynı 2.3 (4), 3.3 (1), 4.2 (1)
ayrılıyor 3.1 (2)
ayrılıyorlar 3.1 (2)
ayşe 1.2 (1)
Ayşe 3.3 (1)
baba 2.3 (1), 3.1 (1)
babalarına 2.1 (1), 3.1 (1)
babam 2.2 (1), 2.3 (1)
babamız 2.2 (1)
babanı 4.3 (1)
babanla 3.4 (1)
babasına 2.1 (1), 3.2 (1)
babasıyla 3.2 (1)
bahar 3.1 (2)
bahçesi 4.2 (2)
bahçesinde 4.2 (3)
balık 3.1 (1), 4.1 (3), 4.4 (1), 4.5 (1)
balıklar 1.4 (1)

bana 2.2 (3), 2.4 (3), 3.1 (4), 3.2 (3), 4.1 (1)
banka 1.1 (1), 1.2 (2), 2.2 (3)
bankada 1.1 (2), 4.1 (1)
bankaya 1.1 (2), 2.2 (1)
Barselona 3.2 (2)
Barselona’da 4.2 (1)
Barselona’ya 1.4 (1), 2.1 (2)
başlar 3.1 (4)
başlayacak 4.1 (1)
başlıyor 3.1 (8), 3.3 (1), 3.5 (2)
battaniye 3.2 (1)
battaniyeleri 3.1 (1)
bavulları 1.3 (1)
bavullarını 4.3 (1)
bavulu 1.3 (3)
bavulum 1.3 (1), 1.4 (1)
bavulumu 4.3 (1)
bavulun 1.3 (1), 1.4 (1)
bavulunu 4.3 (7)
bavulunuz 1.3 (1)
bazıları 4.2 (1)
bebek 1.4 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
bebekken 2.4 (1)
bebektin 2.3 (1)
beğeniyor 2.4 (1)
beğeniyorsun 1.5 (2)
beğeniyorum 1.5 (2), 2.4 (1)
bekle 3.2 (1)
bekliyor 1.3 (4)
bekliyorlar 1.3 (1)
bekliyorsunuz 1.3 (2)
bekliyorum 1.3 (3)
bekliyoruz 1.2 (1)
ben 2.1 (1), 2.4 (4), 3.3 (4), 3.4 (3)
beni 2.4 (1), 3.2 (3)
benim 2.5 (1), 3.3 (2)
benimle 3.2 (1), 3.4 (1), 4.1 (4)
benzin 1.1 (6), 1.2 (1), 1.3 (1), 2.2 (1)
benzine 1.1 (4), 1.5 (2)
beş 1.1 (1), 1.3 (12), 1.4 (1), 1.5 (3)
beşinci 3.3 (1)
beşte 1.3 (7), 1.4 (1)
Bey 1.5 (1), 3.3 (3)
Bey’in 3.3 (1)
Bey’le 3.3 (1)
beyaz 2.3 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.4 (2)
beyazdı 2.3 (1)
biftek 4.1 (6)
bilet 1.3 (2), 1.4 (3)
bilete 1.3 (1)
bileti 1.3 (1), 2.1 (1)
biletim 1.3 (1)
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biletin 1.3 (1)
biletiniz 1.3 (1)
biletler 1.3 (1)
biletlerimiz 1.3 (1)
bilgisi 2.2 (6), 2.3 (2)
bilgisini 2.3 (1)
biliyor 2.4 (1), 3.2 (5), 3.4 (1)
biliyorum 2.4 (1), 3.2 (1)
bilmiyor 3.2 (1)
bilmiyorum 3.2 (3), 3.4 (1), 3.5 (1)
bin 3.2 (16), 4.4 (1)
bina 4.2 (8)
binanın 4.2 (3)
binebileceğiz 4.4 (1)
binebileceksin 4.4 (1)
binecekler 4.4 (1)
binemez 3.1 (1)
binin 1.2 (1)
biniyor 1.2 (3), 4.4 (5)
biniyorlar 1.2 (1), 4.4 (2)
biniyorsun 4.4 (1)
biniyorum 4.4 (2)
binmek 3.3 (1)
bir 1.1 (13), 1.2 (10), 1.3 (23), 1.4 (3), 

1.5 (2), 2.1 (30), 2.2 (14), 2.3 (50)
biraz 1.1 (2), 3.1 (2), 4.1 (3)
birde 1.3 (1)
birinci 1.2 (5), 3.2 (1)
birkaç 4.4 (4)
bisiklet 1.1 (3), 3.1 (3), 3.2 (1), 4.4 (4)
bisiklete 4.4 (5)
bisikleti 2.1 (2), 3.3 (1), 4.4 (3)
bisikletim 2.3 (1), 2.4 (1), 3.3 (1)
bisikletine 4.4 (1)
bisikletlerimize 4.4 (1)
bisikletlerine 4.4 (1)
bisikletleriniz 2.3 (1)
biz 3.2 (1), 4.3 (1)
bize 2.2 (3)
bizim 3.3 (1)
bıçak 4.1 (4)
boş 3.4 (5), 3.5 (1)
boşaltıyor 4.3 (3)
boşum 3.4 (8), 3.5 (1), 4.1 (1)
boşuz 3.4 (1)
boyu 1.2 (1)
boyun 4.1 (1)
Brezilya’da 3.1 (1), 4.2 (1)
Brezilya’dayken 2.3 (1)
bu 1.1 (2), 1.2 (4), 1.3 (12), 1.4 (6), 

2.1 (5), 2.2 (36), 2.3 (6), 2.4 (10)
bugün 1.4 (20), 2.1 (11), 2.2 (5), 3.1 (2)

bugünün 3.2 (2)
bulacağız 4.3 (1)
bulamıyor 4.3 (2)
buldu 4.2 (5)
buldular 4.2 (3)
buldum 4.2 (3)
buluş 3.2 (1)
buluşabilir 3.4 (1)
buluşacağım 4.1 (1)
buluşuyor 3.2 (9)
buluşuyorlar 3.2 (1)
bulutlu 1.4 (5)
bulutluydu 2.4 (1)
bunlar 3.3 (2), 4.2 (1)
bunu 2.2 (3), 2.3 (2), 2.4 (11), 3.1 (1)
bununla 4.4 (1)
burada 3.3 (16), 3.4 (1), 4.1 (5), 4.3 (6), 

4.4 (9)
buradasınız 3.3 (1)
buradayım 3.3 (1)
buraya 3.1 (1), 3.3 (1), 4.4 (1)
buyrun 3.3 (4), 4.1 (7)
büyük 2.1 (1), 4.1 (6)
büyüyecek 4.1 (1)
Caddesi 3.2 (1)
caddeye 1.2 (1)
çadır 4.4 (2)
çadırımda 4.4 (1)
çadırın 4.4 (1)
çalacak 4.3 (2)
çalar 4.5 (1)
çalarım 4.5 (2)
çalarsınız 4.5 (1)
çalışacağım 1.4 (2), 4.1 (1)
çalışacağız 2.2 (1)
çalışacaklar 4.1 (1)
çalışacaksınız 2.2 (1)
çalışan 2.3 (2)
çalışandınız 2.3 (1)
çalışanım 2.3 (1)
çalışanıyla 3.2 (1)
çalışanla 3.2 (1)
çalışanlar 2.3 (1), 4.3 (1)
çalışanlarıyla 3.2 (1)
çalışırken 2.4 (1)
çalışıyor 1.1 (5), 1.2 (1), 2.2 (1), 2.3 (4)
çalışıyordu 2.3 (1)
çalışıyordum 2.3 (2), 2.4 (1)
çalışıyorlar 1.1 (2)
çalışıyorsunuz 2.2 (1), 2.3 (2)
çalışıyorum 1.4 (1), 2.3 (2), 2.4 (1)
çalışıyoruz 2.2 (1)
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çalışmam 3.4 (1)
çalışmıyorum 2.3 (1)
çalıştık 2.2 (2)
çalıştım 2.2 (1)
çalıştın 2.2 (1)
çalıştınız 2.2 (2)
çalıyor 3.4 (6), 4.2 (7), 4.5 (1)
çalıyorsunuz 4.5 (1)
çalıyorum 4.5 (2)
cami 4.3 (1), 4.4 (1)
caminin 4.3 (2)
çarşafın 1.1 (2)
çarşamba 1.4 (2), 3.4 (2), 4.3 (1)
Çarşamba 2.1 (1), 4.4 (1)
çatal 4.1 (1)
çatalla 4.1 (1)
çay 2.4 (3), 3.1 (1), 4.1 (1)
çekebilir 4.5 (1)
çekebilirim 4.5 (1)
çekecek 4.2 (1)
çekin 4.2 (1)
çekiyor 4.2 (8)
çekmişsin 4.2 (1)
çekti 4.2 (3)
çektim 4.2 (1)
cep 3.3 (1)
cevaplıyor 4.1 (6)
çiçek 2.1 (3), 2.2 (1), 3.1 (1), 4.4 (1)
çiçekler 1.1 (1), 4.4 (1)
çikolata 2.1 (3), 2.2 (1), 2.4 (3), 2.5 (2)
çikolatamı 3.4 (1)
çimen 4.4 (1)
Çin’de 2.3 (1), 4.2 (1)
Çin’deydi 2.3 (1)
Çin’deyken 2.3 (1), 2.4 (1)
Çin’e 2.4 (1)
Çin’e 2.4 (1)
çıkıyor 4.3 (2)
çıkmanız 3.3 (2)
çırağan 4.3 (1)
çocuğa 2.2 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
çocuğun 4.1 (1), 4.3 (1)
çocuk 1.1 (5), 1.2 (4), 1.4 (2), 2.1 (2)
çocukken 2.3 (2), 2.4 (7)
çocuklar 1.1 (5), 1.2 (1), 1.4 (1), 2.1 (1)
çocuklara 2.1 (1), 3.1 (1)
çocuklarımın 4.2 (1)
çocuklarınız 2.3 (1)
çocuksun 2.3 (1)
çocuktu 2.3 (1)
çocuktum 2.3 (2)
çok 4.1 (20), 4.4 (11), 4.5 (2)

çorabın 3.2 (1)
çorabını 4.2 (2)
çoraplar 2.3 (2), 3.2 (1)
çorba 3.3 (7)
çorbada 4.1 (1)
çorbanız 3.3 (1)
çorbası 4.1 (1)
çorbasını 4.1 (1)
çorbayla 3.3 (1)
cuma 2.2 (2), 3.4 (3), 3.5 (3), 4.4 (2)
Cuma 2.1 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (2), 3.5 (2)
cumartesi 1.4 (1), 2.2 (1), 3.4 (2)
Cumartesi 3.4 (1)
Cumhuriyet 3.2 (1)
çünkü 1.4 (5), 4.3 (10), 4.4 (2)
dağ 1.4 (1), 4.2 (2)
dağa 2.1 (2), 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1)
dağda 1.4 (4), 4.4 (3)
dağdalar 1.4 (1)
dağdan 4.3 (2)
dağın 4.3 (1)
daha 3.4 (6), 4.1 (1), 4.3 (4)
dairede 2.3 (1)
dakika 1.3 (4), 4.1 (1), 4.3 (3)
dakikada 1.4 (2)
dans 3.1 (5), 3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (5)
dansçı 3.4 (3)
dansçılar 3.4 (1)
dansçının 3.4 (2)
davul 3.4 (5), 4.2 (3)
davullu 4.2 (1)
dedelerine 3.2 (1)
dedelerini 2.1 (1)
dedemin 4.2 (1)
dedemiz 2.2 (1)
dedesine 2.1 (2)
dedesiyle 4.2 (1)
defter 2.1 (5), 2.2 (1)
defteri 2.1 (1)
defterini 3.1 (1)
değil 1.2 (3), 1.3 (1), 1.5 (1), 2.2 (3), 

2.4 (1), 2.5 (2), 3.3 (2), 3.4 (5)
değilim 3.5 (1)
demek 2.2 (24), 2.4 (3), 3.4 (1)
deniz 4.4 (3)
denizde 4.4 (3)
denize 4.4 (9), 4.5 (6)
denizi 4.4 (1)
ders 1.4 (2), 2.3 (1)
dersi 2.3 (3)
dilerim 3.4 (13), 3.5 (1)
dinle 3.2 (1)
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dinledim 2.4 (1)
dışarı 3.3 (2)
dışarıda 1.4 (2), 3.1 (1)
Doğan 3.3 (3)
doğru 1.2 (1)
doğum 3.3 (7), 3.4 (1), 4.3 (2)
doksan 1.3 (4), 3.2 (2)
doktor 2.2 (2), 4.1 (2), 4.3 (1)
doktora 4.1 (1)
doktorla 3.2 (1)
doktoru 3.2 (4)
doktorun 3.3 (1)
dokuz 1.2 (1), 1.3 (5), 3.2 (5)
dokuzda 1.3 (1), 2.2 (1)
dolar 1.1 (1), 1.3 (1), 2.4 (1)
Dolar 1.3 (3), 3.2 (1), 4.4 (4)
dön 1.2 (2), 1.5 (1), 3.2 (2)
dönebilir 3.1 (1)
dönemez 3.1 (1)
dönemezsiniz 3.3 (1)
dönmeniz 3.3 (2)
dönün 1.2 (3), 3.1 (1), 4.3 (1)
dönüyor 1.2 (4)
dönüyorum 1.5 (1)
dördüncü 1.2 (4), 3.1 (1)
dört 1.3 (5), 1.5 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 

3.2 (5), 4.3 (1), 4.4 (2)
dörtte 1.3 (2)
dümdüz 1.2 (5), 1.5 (2), 3.1 (1), 3.3 (1)
dün 2.1 (8), 2.2 (8), 3.4 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)
durağı 1.2 (2), 1.4 (1)
durağında 1.2 (4)
duruyor 1.1 (1)
duruyorlar 4.3 (1)
e 2.1 (5), 2.2 (1), 2.3 (1), 3.2 (4)
eczane 2.2 (3)
eczanedeyken 2.4 (1)
eczaneye 1.1 (2), 2.2 (1)
ekim 3.1 (3)
Ekim’de 4.2 (1), 4.3 (1)
ekmeğin 4.1 (1)
ekmek 4.1 (1)
ekşi 4.1 (4)
elbise 3.2 (2)
elbiseler 3.3 (2)
elbiseleri 2.3 (1)
elbiseyi 3.3 (1)
elinde 4.1 (1)
ellerini 3.2 (1)
ellerinizi 3.2 (1)
elli 1.3 (4), 1.4 (1), 3.3 (1)
elma 2.1 (1), 2.2 (1), 2.4 (2), 3.3 (1)

elmaları 2.4 (2)
elmayı 2.1 (2)
en 2.1 (1), 3.4 (6), 4.3 (3)
enstrüman 4.2 (4), 4.5 (2)
enstrümanlar 4.2 (1)
eriyor 3.1 (8), 3.3 (1)
erkek 1.1 (2), 1.4 (1), 2.1 (3), 2.2 (3)
erken 3.2 (4), 3.5 (2)
eski 3.3 (1), 4.2 (1)
eskiden 2.3 (27), 2.4 (3), 4.1 (2)
et 2.1 (1), 3.2 (5)
eteği 1.5 (2)
etek 1.2 (1), 3.3 (1)
etmek 3.5 (2)
etmiyor 3.2 (2)
ev 2.1 (1), 4.1 (1)
evde 1.1 (6), 1.2 (1), 2.3 (1), 3.4 (1)
evdeler 1.2 (1)
evdeyim 1.1 (1), 1.2 (1)
eve 1.2 (1), 3.1 (2)
evet 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (6), 1.4 (4), 

2.1 (5), 2.2 (4), 2.3 (8), 2.4 (12)
evi 3.3 (1)
evimize 3.4 (1)
evin 1.1 (5)
evinde 4.3 (1)
evinin 4.2 (1)
eylül 3.1 (2)
Eylül 3.2 (1)
Eylül’de 3.1 (1)
fabrika 2.3 (3), 3.4 (3)
fabrikada 2.3 (2), 3.2 (1)
farklı 4.2 (1)
fasulye 4.1 (5)
fen 2.2 (6), 2.3 (3)
film 3.1 (2), 3.4 (2), 4.2 (1)
fincanın 4.1 (1)
fıskiye 4.2 (3), 4.3 (1)
fıskiyenin 4.2 (3)
fotoğraf 1.3 (2), 3.2 (1), 4.2 (4)
fotoğrafı 4.2 (4)
fotoğrafımızı 4.2 (1), 4.5 (1)
fotoğrafını 4.2 (12), 4.5 (1)
fotoğrafınızı 4.5 (1)
fotoğraflar 4.2 (1)
Fransa’da 3.1 (1)
Fransa’dayken 2.4 (1)
Fransızım 2.3 (1)
futbol 1.4 (5), 2.1 (4), 2.2 (2), 2.3 (3)
garson 4.1 (6)
garsona 4.1 (2)
garsonlar 4.1 (1)
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garsonuz 4.1 (1)
gazete 2.1 (4), 2.4 (2), 3.1 (1), 4.2 (1), 4.5 (1)
gazetelerin 1.1 (1)
gazeteyi 2.1 (3)
geç 3.2 (8), 4.3 (1)
gece 1.3 (3), 3.4 (1), 4.3 (3)
geceleyin 1.3 (1)
geçen 2.1 (12), 2.2 (1), 3.4 (2)
gecikmeli 1.3 (4), 1.4 (3)
geldi 3.2 (3)
geldik 3.2 (2), 3.5 (1)
geldiler 3.2 (1)
gelebilir 3.1 (2), 3.4 (6)
gelecek 2.1 (10), 2.3 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
geleceksiniz 4.3 (1)
gelemem 3.4 (1)
gelemeyiz 3.4 (1)
gelen 1.3 (1)
geliyor 1.3 (14), 1.4 (2), 3.1 (1), 3.2 (1)
geliyorlar 3.1 (2)
geliyorsun 1.2 (4)
geliyorsunuz 4.3 (3)
geliyorum 1.2 (4), 3.2 (1), 4.3 (3)
geliyoruz 4.3 (1)
gelmediniz 3.5 (1)
gelmek 3.3 (1), 3.4 (3), 3.5 (5)
gelmiyorum 3.1 (1)
gençtik 2.3 (1)
gençtiniz 2.3 (1)
gerek 3.3 (11), 3.4 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
geri 4.4 (10)
getir 3.3 (1)
getirdi 3.3 (1)
getirdim 3.3 (3)
getirdin 3.3 (2)
getirin 3.1 (2)
getiriyor 3.1 (4), 4.1 (2)
getiriyorum 3.1 (1)
getirmem 3.3 (1)
gidebilir 1.4 (5)
gidebiliriz 1.4 (1), 4.4 (2)
gidebilirler 3.1 (1)
gidebilirsiniz 1.4 (2)
gideceğim 1.4 (1), 4.1 (1)
gideceğiz 4.1 (1)
gidecek 1.4 (1)
gidemeyiz 1.4 (1)
gidemezsiniz 1.4 (2), 3.3 (1)
giderken 2.4 (1)
gidin 1.2 (3), 4.3 (1)
gidiyor 1.1 (9), 1.2 (11), 2.1 (3), 2.2 (2), 

3.1 (5)

gidiyordunuz 2.3 (1)
gidiyorlar 1.1 (3), 1.2 (4), 2.2 (1), 3.1 (2), 

3.3 (1)
gidiyorsun 1.1 (6), 1.2 (2), 2.1 (1)
gidiyorsunuz 1.1 (3), 1.5 (1), 2.1 (1), 2.5 (1)
gidiyorum 1.1 (10), 1.2 (4), 1.5 (1), 2.1 (1)
gidiyoruz 1.1 (8), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 

3.1 (2), 3.2 (1)
git 1.2 (1), 1.5 (1)
gitar 3.4 (5), 4.2 (5), 4.5 (1)
gitarlar 4.2 (1)
gitmek 1.1 (2), 1.2 (6), 2.4 (2), 3.2 (1)
gitmiş 2.2 (2)
gitmişler 2.2 (2)
gitmiyor 1.4 (1)
gitti 2.2 (2), 4.3 (1)
gittik 2.2 (5), 2.4 (1), 2.5 (1)
gittiler 2.2 (1)
gittim 2.2 (5), 4.3 (1), 4.5 (1)
gittin 2.2 (2)
gittiniz 2.2 (2), 2.4 (1), 2.5 (1)
giyemezsiniz 3.3 (1)
giyer 3.2 (1)
giyiyor 1.2 (2), 4.4 (2)
giyme 4.4 (2)
giymen 3.3 (1)
giysi 2.1 (3), 3.3 (2)
gökyüzü 4.2 (1)
göl 1.4 (1), 4.4 (1)
gölde 1.4 (3), 2.1 (1), 3.1 (2)
göldeler 1.4 (1)
göle 2.1 (1), 2.2 (1)
golf 1.4 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (1)
gömleği 3.3 (1), 4.3 (1)
görebiliyor 4.3 (2)
görebiliyorum 4.3 (1)
göremiyorum 4.3 (1)
görmek 4.3 (2)
görüşürüz 3.3 (2)
görüyorsun 4.3 (2)
görüyorum 4.3 (2)
götüreceğim 3.5 (1)
götüreceksin 3.5 (1)
götürmemiz 4.4 (1)
götürün 4.4 (1)
götürüyor 3.1 (1)
götürüyorlar 3.1 (1)
götürüyorum 3.1 (1)
götürüyoruz 3.1 (1)
gözlüğü 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (2), 3.3 (1)
gözlüğüm 3.3 (1)
gözlüğümü 4.2 (1)
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gözlüğün 3.3 (1)
gözlüğünü 4.2 (3)
gözlük 3.2 (1)
gri 4.4 (1)
grubu 4.2 (5), 4.3 (2)
grubunda 4.2 (1)
grubunun 4.2 (2)
güle 3.5 (1)
gülmüyor 4.3 (1)
gülümsemiyor 4.3 (1)
gülümsüyor 4.3 (6)
gülüyor 4.3 (5)
gün 3.1 (2), 3.3 (1), 4.1 (11), 4.3 (3)
günaydın 1.4 (1)
günde 1.4 (2), 4.4 (1)
güneş 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (2)
güneşli 1.4 (9), 3.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
güneşliydi 2.4 (1)
günler 4.5 (2)
günlüğüne 4.4 (6)
günü 1.4 (6), 2.2 (4), 3.2 (1), 3.3 (6)
günümüz 3.3 (1)
günün 4.1 (2)
hafta 2.1 (10), 2.2 (1), 3.4 (1), 4.3 (4)
haftada 3.1 (1)
haftaya 3.1 (1)
Hakan 3.3 (2)
Hakan’ın 3.3 (1)
hangi 1.3 (1), 1.5 (2), 4.3 (2)
hangisi 1.2 (1)
Hanım 2.2 (1)
harita 1.1 (4)
haritalar 1.1 (1)
haritanın 1.3 (1)
haritası 1.1 (2)
haritaya 1.1 (4), 1.5 (1)
haritayı 1.1 (1)
hastanede 2.4 (1), 4.3 (1)
hastaneden 3.1 (1)
hastaneye 1.1 (1), 3.1 (1)
Hatice 3.4 (1)
hava 1.4 (26), 2.4 (2), 3.4 (5), 4.3 (1)
havaalanı 1.3 (2), 2.2 (1)
havaalanına 1.3 (1), 3.1 (1)
havaalanında 1.3 (2)
havaalanından 3.1 (1)
havaalanındayken 2.4 (2)
havlu 3.1 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)
havluları 3.1 (1)
havlularınızı 4.4 (1)
havlularla 4.4 (1)
havuçları 2.4 (2)

havuçlarımı 2.1 (1)
havuçlarını 2.1 (1)
hayır 1.1 (1), 1.3 (5), 1.4 (5), 1.5 (1), 

2.1 (10), 2.2 (1), 2.3 (3), 2.4 (3)
hayvan 1.1 (6), 1.4 (2), 4.1 (1), 4.2 (1)
hayvanat 4.2 (5)
hayvanlar 4.1 (2)
Haziran 3.1 (2), 3.2 (3)
Haziran’da 3.1 (1)
hazırladı 4.3 (3)
hazırlıyor 4.3 (1)
hazırlıyorlar 3.3 (1), 4.3 (1)
hazırlıyorum 3.3 (1), 4.3 (1)
hazırlıyoruz 3.3 (1)
hepsi 4.2 (2)
heykel 4.2 (12), 4.4 (1)
heykeli 4.2 (3)
heykelin 4.2 (3)
heykelini 4.2 (1)
heykeller 4.3 (1)
heykelleri 4.3 (1)
hiç 2.2 (1)
hırdavatçıdayken 2.4 (1)
hızlı 4.1 (1), 4.4 (2)
hoşçakalın 3.5 (1)
iç 3.1 (1)
içeceğim 4.4 (1)
içecek 3.1 (3)
içerken 2.4 (1)
için 2.2 (6), 3.1 (1), 3.3 (2), 3.4 (3)
içinde 1.1 (2), 1.3 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
içiyor 3.1 (1)
içiyorlar 3.3 (1)
içmek 3.1 (1)
içti 3.4 (1)
içtim 3.4 (1)
ihtiyacı 1.1 (7)
ihtiyacım 1.5 (1), 3.3 (1)
ihtiyacımız 1.1 (5), 1.5 (2)
ihtiyacın 2.1 (1)
ihtiyacınız 1.3 (1)
iki 1.3 (10), 2.1 (2), 2.2 (1), 3.1 (1)
ikide 1.3 (2), 3.4 (3)
ikinci 1.2 (5)
ilaç 2.2 (2), 2.4 (1)
ilaca 1.1 (1)
ilk 4.3 (4)
ilkokul 2.3 (3)
ilkokulda 2.3 (3)
ilkokuldayken 2.3 (1)
İngilizce 2.3 (1)
inin 1.2 (2)
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iniyor 1.2 (6), 1.3 (1), 4.3 (2)
iniyorlar 1.2 (1), 4.3 (1)
insanlar 1.1 (1), 1.2 (3), 1.3 (1), 3.1 (2), 

3.2 (1), 4.4 (1)
insanların 4.2 (3)
iş 2.3 (6), 3.1 (1), 3.4 (1), 4.5 (1)
işe 1.1 (1), 1.2 (6), 2.2 (2), 3.1 (2), 

3.2 (1), 4.1 (1)
istasyonu 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (2), 2.2 (1)
istasyonuna 1.1 (2), 1.2 (3), 1.3 (1)
istasyonunda 1.1 (1), 1.2 (2), 1.3 (2)
istasyonundayken 2.4 (2)
işte 1.1 (2), 1.2 (2)
işteler 1.2 (1)
işten 4.1 (1)
ister 2.5 (1), 4.5 (1)
isterim 2.5 (1)
işteyim 1.1 (1), 1.2 (1)
istiyor 1.2 (1), 2.3 (2), 2.4 (9), 3.1 (4), 

3.3 (1), 3.4 (6), 3.5 (5), 4.1 (2)
istiyorsun 2.4 (4), 4.3 (1), 4.5 (1)
istiyorsunuz 1.1 (2), 1.2 (3), 2.4 (8), 3.3 (2), 

4.5 (1)
istiyorum 1.1 (2), 1.2 (2), 1.3 (1), 2.4 (9), 

3.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (6), 3.4 (2)
istiyoruz 1.1 (1), 1.2 (1), 3.4 (1), 4.4 (3), 

4.5 (2)
İtalya’da 2.3 (2), 3.1 (1), 4.3 (2)
İtalyan 2.3 (1)
iyi 3.4 (21), 4.5 (2)
iyiydi 3.4 (2)
iyiyim 3.3 (1)
ıslak 1.4 (2)
Jale 4.3 (1)
japonya’da 3.1 (1)
kaç 1.3 (8), 1.5 (3), 2.2 (2), 2.5 (1), 

4.3 (1)
kaçta 1.3 (7), 2.2 (2), 4.3 (1)
kadar 1.1 (1), 1.3 (3), 2.4 (2), 4.1 (1), 

4.3 (9), 4.4 (1)
kadın 1.1 (9), 1.3 (4), 1.4 (1), 3.1 (1)
kadına 2.1 (1), 3.2 (1)
kadını 1.4 (1)
kadınlar 1.2 (1), 3.1 (2), 4.3 (1)
kadınların 1.1 (1)
kafe 1.1 (3), 4.2 (2)
kafede 1.1 (2), 1.3 (1), 3.2 (1), 3.4 (1))
kafeye 1.1 (2), 3.4 (1)
kahvaltı 2.2 (4), 3.1 (1), 3.3 (1)
kahvaltımızı 4.1 (1)
kahve 2.2 (2), 2.4 (8), 3.1 (1), 3.3 (1)
kahvelerini 4.1 (1)

kahveye 1.1 (1)
kalabilir 4.3 (1)
kalacağım 3.2 (1), 4.3 (3)
kalacağız 4.3 (1)
kalacak 4.3 (2)
kalacaksın 4.3 (1)
kalacaksınız 4.3 (3)
kaldı 3.2 (7), 4.3 (1)
kalem 2.1 (2), 2.4 (1), 3.1 (2), 3.3 (1)
kaleme 3.3 (1)
kalıyor 4.3 (1)
kalıyorlar 4.3 (1)
kalıyoruz 4.3 (1)
kalkıyor 1.3 (15)
kalktı 2.4 (1)
kalması 4.3 (1)
kamp 4.4 (7)
kapı 1.2 (3), 4.1 (1)
kar 1.4 (8), 4.4 (3)
kara 4.4 (1)
karabiber 4.1 (3)
karabiberiniz 4.1 (1)
karabiberli 4.1 (1)
karda 4.4 (5)
kardeşime 2.1 (5)
kardeşimin 3.3 (1)
kardeşin 3.4 (1)
kardeşine 2.1 (1), 3.2 (1)
kardeşiyle 3.2 (1)
karımı 3.2 (1)
karımın 3.3 (1)
karımla 2.3 (1), 3.2 (1)
karısı 3.2 (1), 4.3 (1)
karısına 2.1 (3), 3.1 (1)
karısını 3.2 (1)
karısının 1.1 (1)
kartıyla 1.1 (2), 2.4 (3)
kase 4.1 (1)
kaseyi 3.2 (1)
kaşık 4.1 (1)
kaşıkla 4.1 (1)
kasım 3.1 (2)
Kasım’da 3.1 (1), 4.4 (1)
kayak 4.4 (17)
kayakçı 4.4 (1)
kayakçılar 4.4 (2)
kayaklar 4.4 (1)
kayakları 4.4 (2)
kayboldu 4.3 (1)
kaybolduk 4.3 (2)
kayboldum 4.3 (1)
kaybolmadı 4.3 (1)
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kaybolmadım 4.3 (1)
kedi 2.2 (1), 4.2 (2), 4.4 (1)
kediler 1.4 (2)
kedim 2.4 (1)
kedimiz 2.3 (1)
kelime 2.2 (6)
kelimeleri 2.2 (1)
kelimeyi 2.2 (1)
kilise 4.3 (1), 4.4 (2)
kilisede 4.3 (1)
kilisenin 4.3 (1)
kiliseyi 4.3 (4)
kilometre 1.3 (5), 1.4 (3), 2.1 (3)
kim 2.4 (1), 3.4 (2)
kimi 3.2 (2)
kiminle 3.2 (2), 3.3 (1), 3.5 (1)
kiralamak 4.4 (7)
kiralayabilir 4.4 (1)
kiralayabilirsiniz 4.4 (1)
kiralıyor 4.4 (2)
kirli 4.3 (1)
kirliler 2.3 (1)
kirliydiler 2.3 (1)
kişi 1.2 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
kişinin 1.2 (3)
kişisiniz 4.3 (1)
kitaba 3.4 (1)
kitabı 1.4 (2), 2.1 (3), 2.2 (2), 2.4 (1), 

3.1 (1)
kitabını 3.2 (1)
kitap 1.1 (5), 1.4 (2), 2.1 (14), 2.2 (1), 

2.4 (1), 3.1 (1), 3.4 (2), 4.1 (1), 
4.3 (1)

kitapçı 1.1 (2)
kitapçıdan 3.1 (1)
kitapçıdayken 2.4 (1)
kitapçının 1.1 (1)
kitapçıya 2.2 (1)
kitapları 3.1 (1)
kırk 1.3 (8), 1.4 (1), 1.5 (1), 4.3 (1))
kırmızı 1.1 (1), 1.2 (2), 1.3 (1), 2.4 (1)
kış 3.1 (1)
kışın 1.4 (2)
kıyısında 4.4 (4)
kız 1.1 (2), 1.4 (1), 2.1 (5), 3.1 (1)
kızgın 4.3 (5)
kızım 2.3 (1), 2.4 (1)
kızıma 2.3 (1)
kızınız 2.3 (1)
kızlar 3.1 (1)
kocam 2.4 (1)
kocama 2.1 (1)

kocan 2.4 (1)
kocasına 2.1 (1), 4.3 (2)
kocasıyla 3.2 (1)
koltuğu 1.2 (1)
koltuğum 1.2 (2)
koltuğunuz 1.2 (2)
koltuk 1.2 (1), 1.3 (3)
koltukta 1.2 (1)
konser 3.1 (1), 3.4 (2), 4.2 (4)
konsere 1.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (2)
konuşabilir 3.3 (3), 3.4 (2)
konuşamazsınız 3.3 (1)
konuştu 4.3 (2)
konuşuyor 2.4 (1), 2.5 (1), 3.2 (6)
konuşuyorsun 3.2 (2), 3.5 (1)
konuşuyorum 2.4 (1), 2.5 (1), 3.2 (2), 3.3 (1)
köpeğim 2.4 (1)
köpeğimi 4.2 (1)
köpeğini 4.2 (1), 4.3 (1)
köpeğinin 4.2 (1)
köpeğiniz 2.3 (1)
köpek 1.1 (1), 2.1 (1), 3.1 (3), 3.2 (2)
köpekler 1.4 (2)
köprü 4.2 (2)
koşabilir 1.4 (1)
koşacak 1.4 (1)
koşacaklar 4.4 (1)
koşmuşsun 2.1 (1)
koştu 2.1 (1), 2.2 (3)
koştuk 2.2 (2)
koştular 2.2 (3)
kostüm 3.3 (2)
koştum 2.1 (2), 2.2 (1), 4.3 (2)
koştun 2.2 (1), 4.3 (1)
koştunuz 2.2 (1)
koşuyor 1.4 (1), 2.1 (2), 2.2 (1), 4.3 (2)
koşuyorlar 2.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (1)
koşuyorum 4.3 (1)
kot 3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
kötü 3.4 (19)
kötüydü 3.4 (2)
koy 3.2 (2), 3.3 (2)
koydu 4.3 (2)
koydular 4.3 (1)
koydum 3.1 (2)
koydun 3.1 (2)
koyun 3.1 (2)
koyuyor 3.1 (1)
koyuyorlar 3.1 (1)
koyuyorum 3.1 (1)
koyuyoruz 3.1 (1)
kravat 2.1 (1)
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kredi 1.1 (2), 2.4 (3)
küçük 2.1 (1), 4.1 (5), 4.4 (1)
kullanabilir 1.4 (1)
kullanacak 4.1 (1)
kullanamaz 1.4 (1)
kullanamazsınız 3.3 (1)
kullandı 3.3 (1)
kullandım 3.3 (1), 3.4 (1)
kullanın 4.4 (1)
kullanıyor 3.4 (2), 4.4 (1)
kullanıyorum 1.4 (1)
kullanmayın 4.4 (1)
kumsala 2.5 (2)
kütüphane 1.1 (1), 1.2 (1), 2.2 (3)
kütüphanede 1.1 (1), 3.2 (1)
kütüphaneden 3.1 (1)
kütüphanenin 2.2 (2)
kütüphaneye 1.1 (4), 2.2 (3)
lavabonun 1.3 (2)
lavaboya 3.1 (1), 3.2 (1)
levha 2.2 (5)
levhada 2.2 (2)
levhayı 2.2 (3)
limon 4.1 (6)
limonlu 4.1 (1), 4.5 (1)
lise 2.3 (6)
lisede 2.3 (2)
lisedeyken 2.3 (1)
lokanta 1.4 (1), 2.2 (1), 3.4 (3)
lokantada 2.1 (2), 2.3 (2), 3.2 (3), 4.1 (3)
lokantaya 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (1)
lütfen 2.2 (5), 2.4 (10), 2.5 (1), 3.1 (18)
maç 3.1 (4)
maça 3.1 (1), 3.4 (2)
maçı 3.4 (1)
maçta 3.4 (3)
makinesi 1.3 (2), 3.2 (1)
market 2.3 (1)
markete 1.1 (1), 2.2 (4), 4.1 (1), 4.3 (1)
markette 2.3 (4)
marketten 3.1 (1)
marketteyken 2.4 (3)
Mart 3.1 (2), 3.2 (2), 3.4 (1)
Mart’ta 3.1 (1), 3.2 (1)
masa 2.1 (1)
masamın 2.1 (1)
masanın 1.1 (1), 1.3 (2), 4.1 (1)
masaya 3.1 (1), 3.2 (1), 4.3 (3)
masayı 3.3 (1)
matematik 2.2 (4), 2.3 (2), 2.5 (1), 4.1 (1)
mavi 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (1), 2.2 (1)
Mayıs 3.1 (3), 3.2 (2), 3.4 (1)

Mayıs’ta 4.2 (1)
mayo 4.4 (1)
mayolarınızı 4.4 (1)
mayosu 4.4 (2)
mektubu 2.4 (1)
mektup 2.1 (4), 2.2 (2), 2.3 (1), 2.4 (1)
mektupları 2.1 (1), 2.4 (1)
Melike 3.3 (3)
Melike’nin 3.3 (1)
Melike’yle 3.3 (2)
memnun 3.5 (2)
memuru 3.2 (1), 4.1 (2)
memuruna 4.1 (1)
memurunun 3.3 (1)
merdiven 2.4 (1), 3.1 (1)
merdivenden 4.3 (1)
merdivenler 4.2 (3)
merdivenlerde 4.2 (1), 4.3 (1)
merdivenlerden 4.3 (4)
merhaba 1.1 (1), 1.3 (1), 1.5 (4), 2.1 (1), 

3.3 (1), 3.4 (1), 3.5 (6), 4.4 (1)
merkezinde 4.2 (10)
merkezindeki 4.5 (1)
meşgul 3.4 (2), 3.5 (2)
meşgulüm 3.4 (8), 4.1 (2)
meşgulüz 3.4 (1)
metro 1.2 (8)
metrodan 1.2 (3)
metroya 1.2 (1)
metroyla 1.2 (4)
meyve 2.2 (1), 2.4 (3), 3.3 (2), 3.4 (1)
mi 1.3 (4), 1.4 (1), 2.1 (4), 2.3 (5), 

2.4 (9), 3.1 (1), 3.3 (1), 3.5 (1), 
4.1 (1), 4.2 (2), 4.4 (2), 4.5 (2)

misin 3.1 (2), 3.3 (1), 3.4 (8), 4.1 (2)
misiniz 2.2 (5), 2.3 (1), 2.4 (4), 2.5 (3), 

3.3 (1), 3.4 (1), 3.5 (1), 4.5 (2)
miyim 1.4 (4), 3.3 (3), 3.4 (2), 4.1 (4), 

4.3 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)
miyiz 1.4 (2), 4.4 (1)
mı 1.1 (1), 1.3 (7), 1.4 (1), 1.5 (4), 

2.1 (6), 2.2 (1), 2.3 (2), 2.4 (12), 
2.5 (2), 3.2 (2), 3.3 (2), 3.5 (1), 
4.1 (7), 4.5 (2)

mısın 2.1 (2), 4.1 (2), 4.5 (1)
mısınız 2.3 (1)
Mısır 1.4 (1)
Mısır’daydım 2.3 (1)
Mısır’dayım 2.3 (1)
Mısır’dayken 2.3 (1)
modern 4.2 (4)
Moskova’da 4.3 (1)
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Moskova’da 4.2 (1), 4.3 (1)
mu 1.1 (1), 1.4 (1), 2.1 (2), 2.3 (2), 

2.4 (4), 3.4 (1), 4.5 (1)
mü 1.5 (1), 2.1 (1), 2.4 (3)
murat 3.3 (2)
musun 2.4 (3), 3.1 (2), 3.2 (4), 3.3 (1), 

3.4 (9), 4.1 (1), 4.3 (2)
musunuz 1.2 (1), 2.4 (9), 2.5 (1), 3.4 (2), 

3.5 (5), 4.1 (2), 4.5 (1)
müsünüz 3.5 (1)
mutfaktan 3.1 (1)
mutlu 4.3 (3)
mutlular 4.3 (2)
muyum 3.5 (1)
müze 1.1 (1), 1.2 (3), 3.2 (1), 4.2 (1)
müzede 1.1 (2), 3.2 (1)
müzenin 1.1 (1), 1.4 (1)
müzeye 1.1 (2), 1.2 (2), 1.4 (1), 1.5 (1)
müzeyi 4.2 (2)
müziği 2.3 (1)
müzik 2.2 (4), 2.3 (2), 3.4 (2), 4.2 (9)
müzisyen 3.4 (3), 4.1 (1), 4.4 (1)
müzisyenim 4.5 (1)
müzisyenin 3.4 (2)
müzisyenler 3.4 (2)
nakit 1.1 (2), 2.4 (2), 3.3 (1)
nasıl 1.2 (4), 1.4 (5), 4.1 (2), 4.3 (1)
nasılsın 3.3 (1)
ne 1.1 (1), 1.3 (4), 1.4 (3), 2.1 (4)
neden 1.4 (6), 2.5 (1), 3.5 (1), 4.3 (1), 

4.4 (2)
neler 4.1 (1)
nerede 1.1 (1), 1.2 (11), 2.2 (1), 2.3 (2), 

3.2 (3), 3.3 (1), 4.3 (1)
neredesin 1.1 (3)
nereye 1.1 (12), 1.2 (5), 1.5 (1), 2.2 (4), 

3.1 (2), 4.4 (1)
New York 1.4 (1), 4.2 (1)
neyiniz 4.1 (1)
ninem 2.4 (1)
ninemi 2.1 (2)
ninemin 4.2 (1)
ninesinin 4.3 (1)
nisan 3.1 (3), 3.4 (1)
Nisan 3.2 (1)
Niyazi 2.4 (1)
numara 3.2 (1)
numaralı 1.2 (1)
numaramız 1.3 (1)
numaranız 1.3 (4)
numarası 1.3 (2), 3.2 (4)
numarasını 3.2 (4)

o 3.3 (1), 3.4 (3), 4.2 (1), 4.3 (2)
Ocak 3.1 (2), 3.2 (2)
Ocak’ta 3.1 (1)
oda 1.3 (4)
odanız 1.3 (1)
odası 3.3 (1)
odasında 1.3 (1), 4.3 (1)
ödemek 1.1 (2), 2.4 (3)
ödemeniz 3.3 (1)
ofis 2.3 (4)
ofise 3.4 (1)
ofisinde 3.2 (1)
ofiste 2.3 (6), 3.2 (2)
ofisten 3.1 (1)
öğle 1.4 (3), 2.1 (3), 3.3 (3), 4.1 (1), 

4.2 (1)
öğleden 1.3 (9), 3.4 (4), 4.4 (1)
oğlu 1.3 (1)
oğlum 2.3 (1)
oğlunuz 2.3 (1)
öğrenci 2.3 (1), 3.1 (1), 4.1 (1)
öğrenciler 2.3 (1), 3.1 (1)
öğrencilere 3.2 (2)
öğrencileri 2.3 (1)
öğrencilerisiniz 2.3 (1)
öğrencileriydiniz 2.3 (1)
öğrencinin 3.3 (1)
öğrencisi 2.3 (5), 2.5 (1)
öğrencisiydi 2.3 (1)
öğrencisiyim 2.3 (1), 2.5 (1)
öğrencisiyken 2.4 (1)
öğrenciydik 2.3 (1)
öğrenciydiler 2.3 (1)
öğrenciydim 2.3 (1)
öğrenciye 2.1 (4)
öğrenciyim 2.3 (2)
öğrenciyiz 2.3 (1)
öğrenciyle 3.2 (1)
öğrenecek 4.1 (1)
öğretecek 4.1 (1)
öğretiyor 2.2 (2)
öğretiyordun 2.3 (1)
öğretiyorum 2.2 (1), 2.3 (3)
öğretmedim 2.3 (1)
öğretmen 2.1 (2), 2.2 (2), 3.2 (3), 4.1 (2)
öğretmendi 2.3 (2)
öğretmendim 2.3 (1)
öğretmene 2.2 (1)
öğretmenim 2.3 (2)
öğretmenime 2.1 (1)
öğretmenin 2.1 (1)
öğretmenine 2.1 (1), 4.3 (1)
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öğrettim 2.3 (3), 2.5 (1)
öğrettin 2.3 (1)
öğrettiniz 2.3 (1), 2.5 (1)
oğullarına 3.1 (1)
oku 3.2 (1)
okudu 2.3 (1), 2.4 (1)
okudum 2.1 (3), 2.3 (1), 2.4 (2), 4.5 (1)
okudun 2.1 (2), 2.4 (1)
okul 3.1 (1)
okula 1.1 (3), 1.2 (4), 2.2 (2), 2.4 (1)
okulda 1.1 (3), 2.3 (1)
okuldalar 1.2 (1)
okuldayım 1.1 (1), 2.1 (1)
okulun 3.2 (1), 3.3 (1)
okumak 2.3 (2), 3.1 (1)
okumaya 2.5 (1)
okumuşsun 2.1 (1)
okur 4.1 (1)
okuyabilir 1.4 (1)
okuyacağım 2.1 (1), 2.3 (1)
okuyacak 1.4 (1), 2.1 (1)
okuyamaz 1.4 (2)
okuyor 1.1 (4), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (3)
okuyorlar 1.1 (1)
okuyorsun 2.3 (2)
okuyorum 2.1 (4), 2.3 (4)
okuyun 3.1 (1)
olabilir 3.3 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)
olabilirim 3.3 (1), 4.1 (2), 4.3 (1)
olacağım 2.1 (1), 4.1 (2)
olacak 1.4 (6), 3.3 (2), 4.1 (4), 4.4 (5)
olarak 3.3 (1), 4.1 (1)
oldum 3.5 (2)
olması 3.3 (1)
on 1.3 (13), 1.4 (3), 1.5 (1), 2.1 (1)
ona 2.2 (5), 3.1 (12), 3.4 (2)
önce 3.3 (1), 4.3 (5)
onda 1.3 (1)
önemli 3.4 (4)
onlar 2.2 (1), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
onlara 2.2 (2)
onları 3.1 (1)
onu 2.4 (1), 3.1 (1)
onun 2.2 (1), 3.2 (3), 3.3 (2), 4.2 (1)
onuncu 3.1 (1)
önünde 1.1 (6), 1.2 (1), 1.4 (1), 4.3 (3)
öpecek 1.4 (1)
öptü 2.4 (1)
orada 3.2 (1), 3.3 (9), 4.1 (1), 4.4 (1)
oraya 3.3 (1), 4.4 (1)
orman 1.4 (1)
ormanda 1.4 (4), 4.2 (1), 4.4 (2)

ormandalar 1.4 (1)
otel 1.1 (1), 1.2 (1), 2.2 (1), 3.4 (3)
otelde 1.1 (1)
otele 1.1 (2), 1.2 (1), 1.3 (1), 4.3 (1)
Oteli 4.3 (1)
oteliniz 3.3 (1)
otobüs 1.2 (9), 1.3 (5), 1.4 (1)
otobüse 1.2 (4)
otobüsle 1.2 (4), 1.4 (1), 2.1 (1)
otobüsten 1.2 (6), 1.3 (1)
otobüsü 1.3 (1)
otobüsüm 1.3 (1)
otobüsün 1.3 (1)
otur 3.2 (1), 4.4 (1)
oturma 3.3 (1), 4.4 (1)
oturun 3.1 (1)
oturuyor 1.1 (1), 1.2 (3), 4.3 (1)
oturuyorum 1.2 (1), 4.2 (1)
otuz 1.3 (6), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (4)
otuzda 1.3 (6), 3.1 (1)
oyna 4.4 (1)
oynadı 2.1 (2)
oynadık 2.2 (2)
oynadılar 2.2 (2), 3.4 (3)
oynadım 2.1 (2), 2.3 (1), 2.4 (6)
oynadın 2.1 (1), 2.3 (1)
oynadınız 2.2 (1)
oynama 4.4 (1)
oynamak 2.4 (4), 3.4 (1)
oynar 4.1 (2)
oynarım 4.1 (1)
oynayabileceğiz 4.4 (1)
oynayabilir 3.1 (1)
oynayacağım 1.4 (4), 2.1 (1), 4.1 (2)
oynayacağız 1.4 (2)
oynayacak 2.1 (1)
oynayacaklar 1.4 (1)
oynuyor 2.1 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.4 (2)
oynuyordum 4.1 (1)
oynuyordun 2.3 (1)
oynuyorlar 2.3 (1), 4.3 (1), 4.4 (3)
oynuyorlardı 2.3 (1)
oynuyorum 4.1 (1)
oyun 3.1 (4), 3.3 (1), 3.4 (2), 4.1 (3)
oyuncak 3.1 (3), 4.1 (1)
özür 3.4 (13), 3.5 (1)
pahalı 3.3 (1), 4.1 (1)
palto 1.2 (1), 1.3 (1), 3.3 (1)
paltom 1.2 (1)
paltomu 4.2 (2)
paltonuz 1.2 (1), 3.3 (1)
paltonuzu 3.1 (1)
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pantolon 3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
pantolonu 3.3 (1)
paraya 1.1 (1)
parayla 1.1 (2), 3.3 (1)
Paris 4.2 (1)
Paris’e 1.4 (2), 2.1 (1), 2.2 (2)
Paris’te 2.3 (3), 4.3 (2)
Paris’ten 1.3 (1)
Paris’teydik 2.3 (1)
Paris’teyiz 2.3 (1)
Paris’teyken 2.4 (1)
parka 1.1 (1), 1.2 (1), 2.2 (2), 2.3 (1)
parkın 1.2 (2)
parkta 1.4 (1), 3.2 (2), 4.1 (1), 4.2 (3)
parktayken 2.4 (1)
parti 3.1 (1), 3.5 (3)
partide 3.1 (3)
partiden 3.1 (1)
partime 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (2)
partine 3.4 (1)
partinize 3.5 (1)
partisi 3.3 (4)
partisinde 3.3 (3), 4.3 (1)
partisine 3.3 (1)
partisiydi 3.3 (2)
partiye 3.1 (4), 3.2 (4), 3.5 (2)
pasaport 1.3 (4)
pasaportu 1.3 (1)
pasaportum 1.3 (1)
pasaportunuz 1.3 (1)
pasaportunuzun 3.3 (1)
pasta 2.2 (1), 2.4 (2), 3.1 (2), 3.3 (2)
pastanede 2.3 (1)
patates 4.1 (4), 4.5 (1)
patatesin 4.1 (1)
pazartesi 3.4 (1)
Pazartesi 2.1 (4), 4.4 (1)
peçete 4.1 (3)
peçetenin 4.1 (1)
Pekin’de 3.1 (1)
Pekin’deyken 2.4 (1)
pencere 1.1 (1)
perşembe 1.4 (2), 2.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
Perşembe 2.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (1)
pişirdim 4.3 (1)
pişirir 3.1 (1)
pişiriyor 3.1 (1), 3.4 (2)
pişiriyorsun 4.5 (1)
pişiriyorum 4.5 (1)
piyano 3.4 (5), 4.1 (1), 4.2 (3), 4.5 (1)
piyanolar 4.2 (1)
piyanosu 3.4 (2)

plaj 1.4 (1), 2.2 (1), 3.3 (2), 4.2 (1)
plaja 1.4 (1), 2.2 (3), 2.4 (2), 3.1 (1)
plajda 1.4 (3), 3.2 (1), 3.4 (2), 4.4 (1)
plajdalar 1.4 (1), 2.3 (1), 4.3 (1)
plajdan 3.1 (1)
plajdaydılar 2.3 (1)
plajdayız 2.1 (1)
plajdayken 2.4 (2)
polis 3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (3)
polisi 3.2 (1)
portakal 2.4 (5), 3.3 (1)
posta 2.1 (5), 2.2 (1), 2.3 (1), 3.2 (4)
postane 1.1 (3), 1.2 (1), 2.4 (1)
postanede 1.1 (2)
postaneye 1.1 (3), 1.4 (1), 3.1 (1)
pul 2.1 (1)
pula 2.1 (1)
pullar 2.1 (5)
radyo 1.3 (1), 2.4 (1)
resim 2.2 (4), 2.3 (5), 2.4 (2), 4.2 (1)
resimler 4.2 (1)
rezervasyon 4.3 (4)
rezervasyonları 4.3 (1)
rezervasyonu 4.3 (2)
rezervasyonumuz 4.3 (1)
Roma 1.4 (1)
Roma’da 2.3 (2)
Roma’da 4.2 (1)
Roma’ya 1.3 (1)
Rusya 1.4 (1), 3.1 (1)
Rusya’da 2.4 (1)
rusya’dayken 2.4 (1)
rüzgarlı 4.4 (8), 4.5 (2)
rüzgarlıydı 4.4 (1)
saat 1.3 (54), 1.4 (1), 1.5 (6), 2.2 (8)
saati 3.1 (2)
sabah 1.3 (11), 2.1 (1), 2.2 (1), 4.3 (1)
sabahleyin 1.3 (1)
sabun 3.2 (1)
saçı 1.2 (2), 2.3 (2)
sağ 2.4 (1), 4.1 (1)
sağa 1.2 (4), 1.5 (4), 3.1 (1), 3.2 (1)
sağda 1.2 (2), 2.2 (1)
sağdaki 1.2 (2)
sağında 1.1 (6), 4.1 (1)
salata 3.3 (10), 3.5 (1), 4.1 (1)
salatalar 3.3 (1)
salatanı 3.3 (1)
salatasını 3.3 (1)
salı 1.4 (1), 3.4 (1)
Salı 2.1 (4)
sana 2.2 (2), 2.3 (1), 2.4 (3), 3.1 (1)
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sandalet 4.4 (1)
sandaleti 4.4 (2)
sandaletlerinde 4.4 (1)
sandalye 2.1 (1)
sandalyenin 1.1 (2), 3.1 (1)
sandalyeye 3.1 (1)
sandviç 2.1 (1), 2.4 (2), 3.3 (2)
saniye 1.3 (2)
şapka 1.2 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 4.1 (1)
şapkam 2.5 (1)
şapkanız 2.5 (1)
şapkayı 2.4 (1)
sarı 1.2 (1), 2.3 (1), 3.3 (2)
sarıydı 2.3 (1)
şarkı 3.1 (6), 3.4 (6), 4.3 (1)
şarkıcı 3.4 (4), 4.1 (1)
şarkıcıya 4.1 (1)
satın almak 1.1 (4), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (20), 

2.2 (8), 2.4 (13), 4.5 (1)
satıyor 1.1 (2), 2.1 (1), 2.2 (1)
satıyorum 2.1 (1)
satmışsın 2.1 (1)
sattı 2.1 (1)
sattım 2.1 (2)
sayı 1.2 (3), 3.2 (3)
sayılı 1.3 (4), 1.4 (1)
sebze 2.1 (1)
sebzeler 3.2 (1)
sebzelerini 3.3 (1)
şehir 4.2 (10), 4.5 (1)
şehirde 1.4 (2), 4.4 (3)
şehirden 1.2 (1)
şehre 4.4 (1)
şeker 4.1 (3)
şekerli 4.1 (2)
sekiz 1.2 (1), 1.3 (10), 3.1 (1), 3.2 (4)
sekizde 2.2 (1), 3.1 (1), 3.3 (2), 3.4 (1)
sekizinci 3.1 (1)
seksen 1.3 (5)
Selma 2.2 (1), 3.5 (2)
Selma’yla 3.5 (1)
şemsiye 1.4 (1), 3.1 (2)
sen 2.4 (2), 3.3 (1), 3.5 (1), 4.5 (1)
seni 4.1 (2)
senin 2.2 (3)
seninle 4.1 (3)
seviyor 2.3 (3)
seviyordu 2.3 (1)
şey 1.2 (3), 1.3 (1), 1.5 (1), 2.2 (3)
seyredeceğim 1.4 (1)
seyredin 3.2 (1)
seyrediyorlar 4.2 (1)

seyretmek 3.4 (1)
seyrettim 2.4 (1)
şimdi 2.3 (2), 3.1 (2), 4.1 (3), 4.3 (4)
sinagog 4.3 (1), 4.4 (1)
sinagogda 4.3 (1)
sinagogdayız 4.3 (1)
sinema 4.2 (4)
sinemada 4.2 (1)
sinemaya 3.2 (1), 4.5 (1)
sinemayı 4.2 (1)
siyah 1.2 (1), 1.3 (1), 1.5 (2), 2.4 (1)
siz 3.3 (2), 4.5 (1)
sizi 2.2 (5), 2.4 (4)
sizin 1.2 (1), 1.3 (1), 2.2 (1), 2.5 (1)
sıcak 1.4 (7)
sıra 2.1 (2)
sırada 1.2 (3)
sıradaki 1.2 (8)
sıraların 3.1 (1)
sıranın 2.1 (3)
sırası 3.3 (1)
sıraya 3.1 (1), 3.4 (1)
soğuk 1.4 (6), 3.1 (2), 4.4 (2)
sokakta 3.4 (1)
sokaktan 1.2 (1)
sol 2.4 (1)
sola 1.2 (5), 1.5 (3), 3.1 (3), 3.2 (1)
solda 1.2 (1)
soldaki 1.2 (2)
solunda 1.1 (6), 4.1 (1)
son 4.3 (3)
sona 3.1 (8), 3.3 (1)
sonra 1.3 (11), 1.4 (2), 3.4 (4), 4.1 (5)
şort 4.4 (3)
soru 4.1 (6)
sorularımız 4.1 (1)
sorularınız 4.1 (3)
sorum 4.1 (5)
sorunuz 4.1 (1)
sorusunu 4.1 (6)
soruyor 4.1 (6)
söyleyin 3.1 (1)
söylüyor 3.1 (5), 3.4 (5)
söylüyorlar 4.3 (1)
söylüyorum 3.4 (1)
sözlüğü 2.1 (1)
sözlüğün 2.1 (1)
sözlüğünüz 2.1 (1)
sözlük 2.1 (7), 2.2 (1), 2.4 (1)
stadyum 1.1 (2), 2.2 (3), 4.2 (2)
stadyuma 1.1 (2), 1.2 (1)
stadyumda 1.1 (1), 4.2 (1)
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stadyumu 4.2 (1)
Sterlin 1.3 (2), 3.2 (1), 4.4 (2)
su 2.4 (3), 3.1 (1), 4.1 (3), 4.4 (1)
şu 3.3 (12), 4.2 (2)
Şubat 3.1 (2)
Şubat’ta 3.1 (2), 3.2 (1)
şunlar 3.3 (1)
şunu 3.3 (1)
süre 4.3 (4)
susuz 1.2 (1)
süt 2.4 (2), 4.1 (1)
süte 1.1 (1)
suyu 2.4 (5)
suyumu 3.4 (1)
tabağı 3.1 (1)
tabağını 4.3 (2)
tabak 3.1 (1)
tabakları 4.3 (1)
tabaklarını 4.3 (1)
tablo 4.2 (4)
tablonun 4.2 (1)
tablosu 4.2 (6)
takı 2.1 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 3.2 (1)
takım 2.3 (1), 3.2 (1)
takıyı 2.2 (1)
takıyor 1.2 (2), 1.3 (2)
takıyorsun 1.4 (1)
takıyorum 1.4 (1)
taksi 1.2 (5)
taksiyle 1.2 (2)
tane 1.3 (1)
tapınağı 4.3 (1)
tapınağın 4.5 (1)
tapınak 4.3 (2), 4.4 (1)
tapınaklara 4.3 (1)
tapınakta 4.3 (1)
tarih 2.2 (3), 2.3 (4), 3.2 (8)
tarihi 2.3 (2), 3.2 (2)
tatlı 3.3 (9), 3.5 (1), 4.1 (5)
tatlılar 3.3 (2)
tatlımız 4.1 (1)
tatlını 3.3 (1)
tatlısını 3.3 (1)
tatlıyı 3.3 (4)
tatlıyla 3.3 (1)
tavuk 4.1 (5)
tekne 4.4 (6)
teknede 4.4 (1), 4.5 (1)
teknenin 4.4 (1)
tekneyle 4.4 (3)
tekrar 2.2 (5), 2.4 (4), 2.5 (1), 3.5 (1)
telefon 1.3 (1), 3.2 (8)

telefonda 3.3 (1)
telefonum 3.3 (1)
telefonun 1.3 (1)
televizyon 1.4 (1), 3.2 (1)
televizyonu 3.3 (1)
temmuz 3.1 (2)
Temmuz 3.2 (1)
Temmuz’da 3.1 (1)
tenis 1.4 (1), 2.1 (3), 2.2 (2), 2.3 (1)
tepe 4.2 (1)
tepede 4.2 (2)
tepeden 4.3 (3)
tepenin 4.3 (1)
tereyağı 4.1 (3)
tereyağınız 4.1 (1)
tereyağlı 4.1 (1)
terminali 1.3 (2)
terminalinde 1.3 (1)
teşekkür ederim 1.1 (1), 1.2 (3), 1.3 (4), 1.5 (1), 

2.2 (3), 2.4 (2), 2.5 (2), 3.3 (2), 
3.5 (1), 4.1 (2), 4.3 (1)

tişört 1.2 (1)
tişörtleri 2.3 (1)
tiyatro 1.1 (5)
tiyatroda 1.1 (1), 1.2 (2)
tiyatroya 1.1 (1), 1.2 (2)
top 2.1 (2), 3.1 (1), 3.3 (4), 4.1 (3)
topunu 4.2 (2), 4.4 (1)
tren 1.3 (15), 1.4 (2), 2.1 (1), 2.4 (2)
trende 1.3 (1)
trendeyken 2.4 (1)
trene 3.1 (1)
treni 1.3 (3)
trenim 1.3 (2)
trenin 1.3 (2)
trenle 1.4 (2), 2.1 (1)
tür 3.3 (4), 4.2 (2)
Türkçe 2.2 (2), 2.3 (2), 2.4 (2), 2.5 (2) 

4.1 (1)
türkiye’de 4.1 (1)
Türkiye’de 2.4 (2)
Türkiye’ye 2.5 (1)
türleridir 4.2 (2)
türüdür 4.2 (1)
tuz 4.1 (2)
tuzlu 4.1 (2)
tuzunuz 4.1 (1)
üç 1.2 (1), 1.3 (8), 1.5 (1), 2.1 (1)
uçağa 3.3 (1)
uçağı 1.3 (2)
uçağım 1.3 (2)
uçağın 1.3 (2)
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uçağına 3.2 (1)
uçak 1.3 (17), 1.4 (1), 2.4 (1)
uçakta 1.3 (1)
üçte 1.3 (1)
üçüncü 1.2 (5)
ucuz 3.3 (1)
ülke 4.4 (1)
ülkede 4.3 (1)
Ünal 3.3 (1)
üniversite 2.3 (8), 2.4 (1), 2.5 (2)
üniversitede 2.3 (6), 2.4 (2)
üniversiteden 4.1 (1)
üniversitedeyken 2.4 (1)
ünlü 4.2 (16)
üstünde 1.1 (2), 1.3 (3), 2.1 (3), 4.1 (1)
üstüne 3.1 (4), 4.1 (1)
uyurken 2.4 (1)
uyuyor 1.3 (1), 1.4 (1)
uzak 1.2 (1)
uzakta 1.4 (1)
uzayacak 4.1 (1)
üzerinde 4.2 (1)
üzgün 4.3 (2)
uzun 1.2 (1), 4.1 (3)
var 1.1 (14), 1.2 (1), 1.3 (16), 1.4 (1), 

1.5 (2), 2.1 (4), 2.2 (5), 2.3 (3)
vardı 2.3 (3), 2.4 (2)
varıyor 1.3 (8)
varmış 2.3 (1)
ve 1.2 (3), 1.3 (1), 1.4 (3), 2.1 (2)
ver 3.1 (2)
verdi 2.1 (3), 2.2 (5), 2.4 (2), 4.4 (1)
verdim 2.1 (4), 2.2 (1), 4.4 (1)
verdin 2.1 (2), 4.4 (2)
verebilir 3.1 (2)
vereceğim 2.4 (1), 4.4 (2)
verecek 4.4 (1)
verin 3.1 (4)
veriyor 2.1 (8), 2.2 (2), 3.1 (11), 4.2 (3)
veriyorum 2.1 (3)
vermiyor 4.2 (1)
WC 1.2 (3), 2.2 (1)
yağacak 1.4 (6), 3.5 (1), 4.4 (2)
yağar 3.1 (1)
yağıyor 1.4 (15)
yağmayacak 3.5 (1), 4.4 (1)
yağmur 1.4 (13), 3.1 (1), 3.5 (1), 4.4 (2)
yağmurda 4.4 (3)
yakın 1.2 (2), 4.3 (1), 4.4 (5)
yanında 1.1 (7), 1.2 (1), 1.3 (4), 2.2 (2)
yapabileceğiz 4.4 (1)
yapabileceksin 4.4 (1)

yapacağım 3.5 (1)
yapacağız 4.4 (2)
yapacaklar 4.4 (1)
yapacaksın 3.5 (1), 4.4 (1)
yapacaksınız 4.4 (1)
yapın 4.4 (2)
yapıyor 1.1 (2), 3.3 (6), 3.4 (1), 4.4 (7)
yapıyorlar 3.3 (1)
yapıyorsun 1.4 (1), 2.1 (2)
yapıyorsunuz 2.3 (6), 4.5 (1)
yapıyorum 2.1 (1), 4.4 (3)
yapmayın 4.4 (2)
yaptı 2.2 (1), 4.3 (1)
yaptık 2.2 (1)
yaptıktan 4.4 (1)
yaptılar 2.2 (1)
yaptım 2.2 (1)
yaptın 4.3 (1), 4.5 (2)
yaptırabilir 4.3 (1)
yaptırmak 4.3 (3)
yardım 3.2 (13), 3.4 (2)
yardımcı 4.1 (2), 4.3 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)
yarın 1.4 (11), 2.1 (2), 2.2 (2), 4.1 (4))
yaşadım 2.3 (1)
yaşamışsınız 2.3 (1)
yaşamıyor 4.2 (1)
yaşamıyorlar 4.2 (1)
yaşarken 2.3 (2), 2.4 (1)
yaşayacağız 4.1 (1)
yaşında 1.3 (2), 2.1 (1), 3.3 (1)
yaşındayken 2.4 (1)
yaşıyor 4.2 (1)
yaşıyordu 2.3 (1)
yaşıyorduk 2.3 (1), 4.1 (1)
yaşıyordun 2.3 (1)
yaşıyorlar 4.2 (1), 4.4 (1)
yaşıyorum 2.3 (1)
yaşıyoruz 2.3 (1), 4.1 (1)
yaşlı 3.2 (1), 4.1 (1)
yaşlısınız 2.3 (1)
yaşlıyız 2.3 (1)
yatağın 3.1 (2)
yatak 3.2 (1)
yavaş 4.1 (1), 4.4 (2)
yazdı 2.1 (1), 2.2 (1), 2.4 (2), 4.4 (1)
yazdık 2.2 (1)
yazdım 2.1 (1), 2.2 (1), 2.4 (3), 3.4 (2)
yazdın 2.4 (2)
yazı 3.4 (2), 4.1 (1), 4.4 (1)
yazın 1.4 (2), 3.1 (1)
yazıyor 2.1 (3), 2.3 (1), 4.1 (1)
yazıyordu 2.3 (1)
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yazıyorum 2.1 (2)
yazmışlar 2.2 (1)
yazmışsın 2.1 (1)
ye 3.1 (1), 4.4 (1)
yedi 1.2 (1), 1.3 (6), 2.1 (1), 2.2 (1)
yedide 1.3 (1), 3.5 (1), 4.3 (1)
yedik 2.2 (1), 2.4 (1)
yedikten 1.4 (1)
yediler 2.2 (1)
yedim 2.1 (3), 2.4 (3), 3.4 (1)
yedin 2.1 (3)
yelkenle 4.4 (2)
yelkenli 4.4 (11)
yeme 4.4 (1)
yemeden 3.3 (1)
yemedi 3.3 (1)
yemeği 1.4 (5), 2.1 (3), 2.2 (1), 3.3 (4)
yemeğinde 3.3 (2), 4.1 (1)
yemeğinden 4.1 (1)
yemeğine 3.2 (1)
yemeğini 1.4 (2), 4.3 (2), 4.5 (2)
yemek 1.1 (2), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (5)
yemen 3.3 (2)
yemişsin 2.1 (2)
Yen 3.2 (12)
yeni 2.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (2), 4.4 (1)
yeşil 2.2 (1), 3.2 (1), 4.1 (3), 4.4 (1), 4.5 (1)
yeşildiler 2.3 (1)
yeşiller 2.3 (1)
yetişkinim 2.3 (1)
yetişkinler 3.1 (1)
yetmiş 1.3 (5)
yirmi 1.3 (4), 3.2 (7), 4.1 (1), 4.3 (1)
yiyebilir 1.4 (1)
yiyebilirler 4.3 (1)
yiyeceğim 1.4 (1), 2.1 (2)
yiyeceğiz 1.4 (3), 4.4 (1)
yiyecek 3.1 (1)
yiyecekler 1.4 (1)
yiyemeyiz 1.4 (1), 4.3 (1)
yiyemezsiniz 3.3 (1)
yiyor 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.3 (5)
yiyorlar 2.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
yiyorsun 2.1 (1)
yiyorum 2.1 (1)
yiyoruz 4.2 (1)
yıka 3.2 (1)
yıkadı 4.3 (1)

yıkayacağım 1.4 (1)
yıkayın 3.2 (1)
yıl 2.1 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (3)
yılda 3.1 (1)
yılın 3.1 (3)
yok 1.5 (1), 2.2 (1), 4.3 (2)
yoksa 1.5 (3), 2.4 (15), 3.3 (2), 4.5 (2)
yönetici 2.3 (6), 3.2 (3), 4.1 (1)
yöneticisini 3.2 (1)
yöneticisiniz 2.3 (1)
yöneticisiyle 3.2 (1)
yöneticiyim 2.3 (4)
yukarısına 4.3 (2)
yukarıya 4.3 (3)
Yunanca 2.3 (1)
Yunanistan’da 2.3 (1)
yürü 3.2 (1)
yürümen 3.3 (1)
yürüyebilir 1.4 (2)
yürüyebilirler 3.1 (1)
yürüyeceğim 4.1 (1)
yürüyemez 1.4 (3), 3.3 (1)
yürüyemezler 3.1 (1)
yürüyerek 1.2 (1), 1.4 (1)
yürüyor 1.4 (1), 4.3 (1)
yürüyorlar 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
yürüyün 1.2 (1)
yüz 3.2 (20), 4.4 (2)
yüzdü 2.1 (2)
yüzdükten 1.4 (1), 4.4 (1)
yüzdüm 2.1 (4)
yüzdün 2.1 (1)
yüzebilir 1.4 (3), 3.1 (1)
yüzebiliriz 4.3 (1)
yüzebilirsiniz 4.3 (1)
yüzeceğim 2.1 (2)
yüzeceğiz 1.4 (1)
yüzecek 2.1 (2)
yüzemez 1.4 (2), 3.1 (1)
yüzmedim 2.1 (1)
yüzmeyin 4.4 (1)
yüzün 4.4 (1)
yüzüyor 1.4 (1), 2.1 (2), 3.4 (2), 4.4 (1)
yüzüyorum 1.4 (2), 2.1 (3), 2.3 (1)
zaman 1.3 (1), 1.4 (2), 2.1 (2), 2.2 (1)
zamanında 1.3 (5), 1.4 (1), 3.2 (2)
zarf 2.1 (6)
ziyaret 2.1 (4)




