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* Bu kitap uzaktan ö!renim ko"ulları göz önüne alınarak hazırlanmı"tır. Yabancı dil
ö!renirken düzenli ve planlı çalı"mak ö!renmenin gerçekle"mesi için temel ko"uldur.
#ngilizce ders notu dokuz üniteden olu"makta ve her ünite kendi içinde bölümlere 
ayrılmı"tır. Özellikle her üniteden önce verilen “Bu Ünitede Neler Ö!renece!iz”
ba"lı!ındaki konu ba"lıklarını mutlaka ö!renmeliyiz. Yapılan açıklamaları, dilbilgisi
yapı ve "ekilleri günü gününe çalı"malıyız. Alı"tırmaları yapıp do!ru yanıtlarıyla 
kar"ıla"tırmalıyız. Verilen diyalogları okumalıyız Ünite sonunda yer alan özet, sözcük
listesi ve kavramlar o derste kullanılan kelimeleri içermektedir. Ünite sonunda verilen
testler mutlaka çözülmelidir.

* Conditional sentences Type-1
* Conditional senetences Type II
* Look, smell, taste, feel + sadjective 
* Dou you mind if…….. kullanımını ö!renece!iz

BBUU  ÜÜNN!!TTEEDDEE  NNEELLEERR  ÖÖ$$RREENNEECCEE$$!!ZZ??! !

BBUU  ÜÜNN!!TTEEYY!!  NNAASSIILL  ÇÇAALLIIfifiMMAALLIISSIINNIIZZ??� �
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UUNNIITT  FFIIVVEE
LLeessssoonn  OOnnee

CCOONNDDIITTIIOONNAALL  SSEENNTTEENNCCEESS  
""aarrttllıı  CCüümmlleelleerr

$art, bir "eyin olabilmesi, yapılabilmesi için ba"ka bir durumun yerine getirilmesi
gere!i, zorunlulu!udur. Gerçek olabilecek veya olmayacak bir olayın sonucunu anlatırlar.

$art cümleleri bir yan cümlecik (clause) ve bir ana cümle (main clause) den olu"ur.

If + yan cümle + ana cümle  %
Genellikle if cümlesi bir ko"ulu, ana cümle ise meydana gelebilecek ya da gelmi"

olan bir sonucu ya da olayı anlatır. Yani birinin olması di!erinin olmasına ba!lı ya da
etkense anlatmada #ngilizce’de Conditional sentences ( "art cümleleri) dedi!imiz yapı
türü kullanılır. #ngilizce’de $art Cümlelerinde “If Clause” kısmı "art veya olasılık belirtir.
E!er cümle if ile ba"larsa bu cümleden sonra virgül konulur..

If 1 go to Istanbul, 1 will visit the Topkapı Palace.
(E!er Istanbul’a gidersem, Topkapı Sarayı’nı ziyaret edece!im)

If it rains, we will eat inside. 
E!er ya!mur ya!arsa, içeride yiyece!iz.

TTYYPPEESS  OOFF  CCOONNDDIITTIIOONNAALL  SSEENNTTEENNCCEESS
((""aarrttllıı  CCüümmllee  TTüürrlleerrii))

TTYYPPEE  00
Cause and Effect - Advice / Commands
Sebep ve sonuç – Tavsiye — Emirler

1) If you boil water, it evaporates. 
Suyu kaynatırsan buharla"ır. (neden / sonuç)

2) If you feel sick , see the doctor. (tavsiye)
(E!er hasta hissediyorsan, doktora git.)

3) If you have problems, talk to your doctor. (tavsiye )
(E!er problemlerin varsa, doktorunla konu".)

4) Don”t wait for me if I am late to dinner. (emir)
(E!er ak"am yeme!ine geç kalırsam beni beklemeyin.)
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TTYYPPEE  11
True in the Present or Future 
$u Anda ya da Gelecekteki Gerçekler / Do!rular

1. Tip ko"ullu cümleler gelecekte olması muhtemel bir olayı dü"ünürsek ne olaca!ını
anlatmak için kullanılır. 

Ço!unlukla kullanılan "ekli: 
If + Simple Present, WILL future

1) If I study, I will pass the exams.
E!er çalı"ırsam, sınavı geçerim

2) If I win the lottery, I will buy a new house. 
E!er piyangoyu kazanırsam, yeni bir ev alaca!ım.

3) If she earns a lot of money, she will buy a yacht.  
E!er çok para kazanırsa, yat satın alacak

4) If you call me, I will help you with your English homework.
E!er beni ararsan, #ngilizce ödevine yardım edec!im

5) If I go to #stanbul , I will visit the Blue Mosque.
E!er #stanbul’a gidersem, Sultan Ahmet Camiisini ziyaret edece!im..

“if” di!er zaman ba!laçlarından “when” ile de!i"tirildi!inde anlamda pek bir
de!i"iklik olmaz.

If it is cold , I wear a coat. (= When it is cold, I wear a coat.)
(Hava so!uk olursa, palto  giyerim = Hava so!uk  oldu!unda palto giyerim.)

6) If you give me money, I will give you a book. 
E!er bana para verirsen, sana bir kitap verece!im.

7) If I have money, I will go to Paris. 
E!er param olursa, Paris’e gidece!im.

8) If you study hard, you will learn English. 
E!er çok çalı"ırsanız, #ngilizce ö!reneceksiniz.
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GGEENNEELL  AALLII""TTIIRRMMAALLAARR
1) If they go to the disco, they will listen to loud music.
2) If it rains, the children will not go for a walk.
3) If you eat too much junk food, you will get ill.
4) If they do not hurry, they will miss  the train.
5) If she answers this question correctly, she will get an extra point.
6) If I go to #stanbul, I will visit the Blue Mosque.
7) If we surf the Internet, we will find a lot of information about Turkey.

IIFF  CCLLAAUUSSEESS  TTYYPPEE  22
UUNNTTRRUUEE  IINN  TTHHEE  PPRREESSEENNTT  OORR  FFUUTTUURREE
""uu  AAnnddaa  yyaa  ddaa  GGeelleecceekkttee  DDoo%%rruu  OOllmmaayyaann

“ Type 2 Hayali $art” olarak ta isimlendirilmektedir. Geçmi" zaman kullanılmasına
ra!men aslında geçmi" zamandan bahsedilmemektedir. Bu nedenle gerçek olmayan
geçmi" diye adlandırılmı"tır.

En yaygın kullanım "ekli:
IF + SIMPLE PAST, WOULD + V1(Fiilin 1. hali)

If I had enough money, I would lend you some.
(E!er yeterli param olsaydı, sana biraz borç verirdim.)

If I were rich , I would buy a mercedes.
(E!er zengin olsaydım, bir mercedes alırdım.)

If I knew the answer, I would tell it to you.
Cevabı bilsem sana söylerim / söylerdim.

If he didn’t drink  so much, he wouldn’t cough so much.
Bu kadar çok  içmese, bu kadar çok öksürmez / öksürmezdi.

If I had a map I would lend it to you. 
E!er haritam olsaydı, onu size ödünç verirdim.

If he studied more, he would pass the exam.
Daha fazla çalı"saydı, sınavı geçerdi.

If he weren’t working now, he could come to our party.
E!er "u anda çalı"ıyor olmasaydı, partiye gelirdi.

They would buy a new house if they had more money%.
Biraz daha paraları olsa, ev alırlardı. %%%%

�
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CCoommpplleettee  wwiitthh  tthhee  aapppprroopprriiaattee  wwoorrddss..  ((CCoonnddiittiioonnaall  SSeenntteenncceess  TTyyppee  IIII))..
1. If he ...................................... (play) the lottery, he...................................... (have) a chance to hit the jackpot. 
2. If I .......................................... (be) rich, my life ..........................................((cchhaannggee)) completely. 
3. I ............................................ (buy) a villa, if I .......................................... (find) a cheaper one.
4. I ..........................................((iinnvviittee)) all my friends if I .......................................... (have) a party. 
5. We ............................................  ((hhaavvee)) great parties if my friends ........................................(come) to my island.
6. If you …………….…(take) a taxi, you ……………..…. (miss) the airplane.
7. If today……………… (be) Sunday, we ………………….(get up) late.
8 If I …………………(be) you, I…………………..(study) more.
9. What …………..you…………..(do), if you………………..(be) the Prime Minister?
10. If today ……………(be) holiday, where ………………..you ……………..(go)?
11. If the weather ……………. (be) better, we ……………..(go) for a picnic.
12 If you……………. (wear)a red tie, you ………………(look) completely different.
13. If  I ……………….(be not)so hungry, I ………………(give) you some apple pie.
14. If I …………….. (have) her telephone number, I ………………….(tell) it to you.
15. If I………………(know) the answer of the question, I ……………..(tell) you.
16. If it …………………………………….. ( rain)Nina…………………(ttaakkee)) an umbrella with her.
17. If Susan……………….(study) harder, she ……………………………………....((bbee))better at school.
18. If we………………………..(live)in Rome, 

Tom……………………………..(visit) us.

KKEEYY  TTOO  EEXXEERRCCIISSEESS
1. played/would have
2. were/would change
3. would buy /found
4. would invite/had
5. would have/came
6. took/would miss
7. were/would get up
8. were/would study
9. would/do/ were
10. were/would
11. were/would
12. wore/would look
13. weren’t/would give
14. had/would tell
15. knew/would tell
16. rained/would take
17. studied/would be
18. lived/would visit
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LLeessssoonn  TTwwoo
IItt  ssmmeellllss  ddeelliicciioouuss

LLOOOOKK,,  TTAASSTTEE,,  FFEEEELL,,  SSMMEELLLL……
DDuuyygguu  vvee  sseezzii##  ffiiiilllleerrii

Look : “Bakmak” fiili yanına bir sıfat eklendi!inde ….görünmek anlamını verir.

Mary looks happy 
Mary mutlu görünüyor.
Happy : mutlu

My sister looked ill yesterday. 
Kız karde"im dün hasta göründü.
#ll : hasta

Fell : “Hissetmek”/duymak anlamındadır. 

How are you today? 
Bugüh nasılsınız.
I feel better , thank you. 
Daha iyi hissediyorum, te"ekkür ederim

She feels bad. 
O kötü hissediyor.

I don’t feel well. 
#yi hissetmiyorum
Bad : kötü

Taste : “Tatmak/tad vermek” anlamına gelir.

The meal tastes delicious. 
Yeme!in tadı lezzetli

The cake tastes good. 
Pastanın tadı iyi

Delicious : lezzetli
Good : iyi
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Smell : “Koklamak/kokmak” anlamındadır.

Your room smells wonderful 
Odanız harika kokuyor.
There is heavy smell in the room. 
Odada a!ır bir koku var.

Wonderful : harika, "ahane
Heavy : a!ır

EEXXEERRCCIISSEE  AA  :: Match the sentences A and B.
AALLII""TTIIRRMMAA  AA  :: A ve B’deki cümleleri e"le"tiriniz.

EExxeerrcciissee  AA..
Why is she crying?
Why the children are laughing?
Would you like to buy some tomatoes?
What do you think of this house?
What is the meal like?

EExxeerrcciissee  BB
It tastes delicious
They look joyful
It looks clean
She looks unhappy
It looks hot.
Yes, they smell nice
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LLeessssoonn  TThhrreeee

Dou you mind if…..? 
Sakıncası var mı?

Do you mind if I smoke here? 
(Burada sigara içmemin sakıncası var mı?)
No, please do. 
(Hayır, lütfen yapın.)
I’d rather you didn’t.
(yapmamanızı tercih ederim.)

Do you mind if I open the window?
(Pencereyi açarsam rahatsız olur musunuz?)
No, please do.
(Hayır,lütfen yapın.)
I’d rather you didn’t.
(yapmamanızı tercih ederim.)

Do you mind if I park here?
Buraya park etmemin bir sakıncası var mı? 

Do you mind if I sit here?
Buraya oturmamın bir sakıncası var mı? 

Would you mind…………...%
Bu kalıp kibarca bir "ey istemek için kullanılır. #ki "ekilde kullanımı vardır:

1. Kendimiz için bir "ey yapmak istedi!imizde
2. Kar"ımızdakinden bir "ey yapmasını istedi!imizde

1. Kendimiz için bir "ey yapmak istedi!imizde kullanırız. Bu yapıda if + ki"i (I) + fill 
ikinci halinde kullanılır.

Would you mind if I smoked here?
Would you mind if I opened the window?

2. Kar"ımızdakinden bir "ey yapmasını istedi!imizde kullanırız. Bu yapıda fiil “ing” alır.

� Would you mind turning on the air-conditioner?
� Would you mind speaking a bit louder?

Bu sorulara cevap verirken “yes” dersek olumsuz bir cevap verilmi" olur. Bu yüzden
olumlu cevaplarda “no” ile ba"lanması gerekir.
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Would you mind driving more carefully?
Would you mind turning the TV on?
Would you mind pushing my car?
Would you mind leaving early?
Would you mind helping me with my homework?
Would you mindspeak"ng faster?

Genel Yanıtlar:
OK. 
Sure. 
Yes, of course. 
Yes, all right. 
No, not at all, 
I’m sorry, I can’t
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SSUUMMMMAARRYY  ((ÖÖzzeett))

$art cümleleri bir yan cümlecik (clause) ve bir ana cümle (main clause) den olu"ur.

If + yan cümle + ana cümle

1. Tip ko"ullu cümleler gelecekte olması muhtemel bir olayı dü"ünürsek ne olaca!ını
anlatmak için kullanılır. 

Ço!unlukla kullanılan "ekli: 
If + Simple Present, WILL future

1) If I study, I will pass the exams.
E!er çalı"ırsam, sınavı geçerim

If 1 go to Istanbul, 1 will visit the Topkapı Palace.
(E!er Istanbul’a gidersem, Topkapı Sarayı’ı ziyaret edece!im)

If it rains, we will eat inside. 
E!er ya!mur ya!arsa, içeride yiyece!iz.

Type 2 Hayali $art" olarak ta isimlendirilmektedir. Geçmi" zaman kullanılmasına
ra!men aslında geçmi" zamandan bahsedilmemektedir. Bu nedenle gerçek olmayan
geçmi" diye adlandırılmı"tır.

En yaygın kullanım "ekli:
IF + SIMPLE PAST, WOULD + V1 (Fiilin 1. hali)

If I had enough money, I would lend you some.
(E!er yeterli param olsaydı, sana biraz borç verirdim.)

If I were rich , I would buy a mercedes.
(E!er zengin olsaydım, bir mercedes alırdım.)

Duygu ve sezi" fiilleri
Look: “Bakmak” fiili yanına bir sıfat eklendi!inde ….görünmek anlamını verir.

Mary looks happy
Mary mutlu görünüyor.

Feel: Hissetmek

How are you today?
Bu nasılsınız.
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I feel better , thank you. 
Daha iyi hissediyorum, te"ekkür ederim

She feels bad. 
O kötü hissediyor.

Taste: “Tatmak / tad vermek” anlamına gelir.

The meal tastes delicious. 
Yeme!in tadı lezzetli

Smell : “Koklamak / kokmak” anlamındadır.

Your room smells wonderful
Odanız harika kokuyor.

Dou you mind if…..? 
Sakıncası var mı?

Do you mind if I smoke here? 
(Burada sigara içmemin sakıncası var mı?)

No, please do. 
(Hayır, lütfen yapın.)

I’d rather you didn’t.
(yapmamanızı tercih ederim.)
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WWOORRDDLLIISSTT
UUNNIITT  FFIIVVEE

wwaatteerr : su
mmiillkk : süt
bbuutttteerr : tereya!ı
cchhooccoollaattee : çikolata
wwiinnee : "arap
ccooffffeeee : kahve
fflloouurr : un
iinnkk : mürekkep
mmoonneeyy : para
ssuuggaarr : "eker
tteeaa : çay
bbooiill : kaynatmak
sstteeaamm : buhar
ttooootthhaacchhee : di" a!rısı
ddeennttiisstt : di"çi
tthhrrooww : atmak, fırlatmak
ssiinnkk : batmak
bboorreedd : sıkılmı", bıkmı"
ttrraavveell  aaggeennccyy : seyahat acentası
rreesseerrvvaattiioonn : rezervasyon (yer ayırtma)
ttiimmeettaabbllee : zaman çiizelgesi
ffrreeeezzee : donmak
ggoo  ooffff  ((lliigghhttss))  : ı"ıkların sönmesi
mmiissss  ((tthhee  bbuuss))  : (otobüsü) kaçırmak, yeti"ememek
pplluuss  ++ : artı
mmiinnuuss : eksi
mmuullttiipplliiccaattiioonn((ttiimmeess))  xx : çarpma (kere)
ddiivviissiioonn  // : bölme
ııtt  iiss  ssnnoowwyy : karlı
ııtt  iiss  rraaiinnyy  : ya!murlu
ııtt  iiss  ffooggggyy : sisli
ııtt  iiss  cclloouuddyy : bulutlu
ııtt  iiss  ssuunnnnyy : güne"l,
ııtt  iiss  wwiinnddyy  : rüzgarlı
ııtt  iiss  ccoolldd : hava so!uk
ııtt  iiss  hhoott : hava sıcak
ııtt  iiss  wwaarrmm : hava ılık
ııtt  iiss  ffiinnee  : hava iyi/ho"
ııtt  iiss  rraaiinniinngg  : ya!mur ya!ıyor
ııtt  iiss  ssnnoowwiinngg : kar ya!ıyor
ııtt  iiss  wweett : hava ıslak, nemli
hhoonneeyy : bal
jjaamm : reçel
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bbrreeaadd : ekmek
cchhooccoollaattee : çikolata
ssooaapp : sabun
ssoouupp : çorba
hhooww  mmuucchh : ne kadar
hhooww  mmaannyy : kaç tane
bbaannaannaa : muz



"
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TTEESSTT  VV

1) You ……………..cross the road if traffic lights ………..red.

A) can’t / will be
B) musn’t / are
C) must / was
D) can / is

2) When you …………….four ………………ten, you get six.

A) divide / by
B) subtract / from
C) add / to
D) multply / by

3) What ……………..if you ……………..water to 100 C.

A) will happen / will heat
B) happens / heat
C) will happen / heated
D) happens / will heat

4) Can you tell him to phone me when you ………………him?

A) are meeting
B) will meet
C) met
D) meet

5) …………………….hard if you …………..to be successful.

A) You study / don’want
B) Study / don’t want
C) Study / want
D) Don’t study / want

6) If she ………………..this again, the teacher ………….angry.

A) does / gets
B) did / got
C) does / will get
D) will do / will get
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7) If you ……………….. vegetables, you …………….healthy.

A) ate / are
B) eat / will be
C) eat / won’t be
D) will eat / will be 

8) I ……….earlier if I ………..by plane.

A) will arrive / will go
B) can arrive / go
C) arrive / went
D) arrived / will go


