
Likes and Dislikes

 Sevdiğimiz şeylerden bahsederken aşağıdaki ifadeleri kullanırız.

 Sevdiğimiz şeylerden bahsederken aşağıdaki kullanırız.

Nouns

like
love

I
You like
We love
They

He
She likes
It              loves

don’t like
dislike
hate

I
You don’t like
We dislike
They hate

He           doesn’t like
She dislikes
It                  hates

Countable Nouns

* Sayılabilen isimlerdir.

* Tekil ve çoğul halleri vardır.

* Tekil sayılabilen isimlerden önce “a”
ya da “an” kullanılır.

Ex: a pancake
two pancakes
an egg
four eggs

Uncountable Nouns

* Sayılamayan isimlerdir.

* Çoğul halleri yoktur.

* Sayılamayan isimler ile birlikte
“some” ya da “any” kullanılır.

Ex: jam
cheese
bread
milk
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Some / Any
 Olumlu cümlelerde, sayılabilen ve sayılamayan isimlerle “some” kelimesini
kullanırız. Sayılabilen isimlerle kullandığımızda “birkaç” , sayılamayan isimlerle
kullandığımızda “ biraz” anlamına gelir.

Ex: I need some eggs.
There is some butter.

Öneri ve ricada bulunurken “some” kelimesini soru cümlelerinde de kullanabiliriz.

Ex: Do you want some tea?
Can I have some muffins?

Olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde, sayılabilen ve sayılamayan isimlerle
“any” kelimesini kullanırız. Hem sayılabilen hem sayılamayan isimlerle kullandığımızda
“hiç” anlamına gelir.

Ex: There isn’t any cheese.
Do we have any eggs?

Birine bir şey isteyip istemediğini sormak için “Do you want … ?” sorusunu kullanırız.

Ex: Do you want some milk?
(Biraz süt ister misin?)

 Bu soruya cevap verirken aşağıdaki ifadeleri kullanabiliriz.

 

Yes, please. (Evet, lütfen.) No, thanks. (Hayır, teşekkürler.)
Yummy, I love it. (Leziz, onu çok severim.) No, thanks. I don’t like. (Hayır, teşekkürler. Sevmiyorum.)
It’s my favorite. (O benim favorim.) No, thanks. I don’t want. (Hayır, teşekkürler. İstemiyorum.)

Birisinden bir istekte ya da ricada bulunmak için “Can I have … ?” sorusunu kullanırız.

Ex: Can I have some coffee?
(Biraz kahve alabilir miyim?)

 Bu soruya cevap verirken aşağıdaki ifadeleri kullanabiliriz.

 

Sure. Sorry, it’s all gone.
(Elbette.) (Üzgünüm, hepsi bitti.)


