
 

4. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı PDF 

 

Asking for permission (Can/May …? Yes, you can. Sure/Of course. Sorry, not right now.) 

Asking for permission kalıbı, İngilizcede herhangi bir konuda bir şey için izin isterken kullanılmaktadır. 

İngilizcede de tıpkı Türkçede olduğu gibi; izin isterken “ –ebilir miyim, -abilir miyim” soru cümlesine, 

“-ebilirsin, -abilirsin” şeklinde de izin verme ya da vermeme yanıtları verilmektedir. Bu sorular genel 

olarak;  may, can, could ve allow yardımcı fiilleriyle kurulmaktadır. 

 Can I use your pen? (Kalemini kullanabilir miyim?) 

 Yes, you can. (Evet, kullanabilirsin.) 

 May I borrow your book? (Kitabını ödünç alabilir miyim?) 

 May I come in?(Girebilir miyim?) 

 Can I join the game?( Oyuna katılabilir miyim?) 

 Sorry, not right now. (Üzgünüm, şimdi alamazsın.) 

Making simple requests (Give me the book, please. Sure/Of course) 

İngilizcede basit isteklerde bulunma konusu da, öğrencilerin öğrendiği ilk konulardan olup; günlük 

hayatta sıklıkla karşılarına çıkmaktadır. Making simple requests, öğrencilerin herhangi bir konuda 

basit biçimde rica etmelerine olanak sağlamaktadır. Bu şekilde soru sorarken, mümkün olduğunca 

kibar olmak ve ''lütfen'' anlamına gelen ''please'' sözcüğünü kullanmak etkili olmaktadır. 

 Give me the book please. (Bana kitabı ver lütfen.) 

 Please repeat after me. (Lütfen, benden sonra tekrar et.) 

Telling someone what to do (Be quiet, please.) 

Telling someone what to do kalıbı ise, bir konuda birine talimat vermek, onun ne yapacağının 

söyleneceği zamanlarda kullanılmaktadır. Emir cümleleri olarak bilinen bu tip cümlelerde, fiiller başa 

getirilmektedir. 



 Be quiet, please. (Sessiz olun lütfen.) 

 Open the notebook. (Defteri açın.) 

 Close the door. (Kapıyı kapatın.) 

 Clean the board. (Tahtayı sil.) 

 Look at the board.  (Tahtaya bak.) 

 Come here. (Buraya gel.) 

 Go back to  your place, please. (Lütfen yerine otur.) 

 Turn off the lights, please. (Lütfen ışığı kapa.) 

 Save the energy. (Enerji tasarrufu yap.) 

Naming numbers (Numbers from 1 to 50) 

Naming numbers konusunda öğrenciler, 1'den 50'ye kadar saymayı öğrenmektedir. 

 0 – zero (ziro) 

 1 – one (van) 

 2 – two (tu) 

 3 – three (tıri) 

 4 – four (for) 

 5 – five (fayf) 

 6 – six (siks) 

 7 – seven (sevın) 

 8 – eight (eyt) 

 9 – nine (nayn) 

 10 – ten (ten) 

 11 – eleven (elevın) 

 12 – twelve (tüvelf) 

 13 – thirteen (törtiin) 

 14 – fourteen (fortiin) 

 15 – fifteen (fiftiin) 



 16 – sixteen (sikstiin) 

 17 – seventeen (sevıntiin) 

 18 – eighteen (eytiin) 

 19 – nineteen (nayntiin) 

 20 – twenty (tüventi) 

 21 – twenty-one (tüventi van) 

 22 – twenty-two (tüventi tu) 

 23 – twenty-three (tüventiy tırii) 

 24 – twenty-four (tüventiy for) 

 25 – twenty-five (tüventiy fayf) 

 26 – twenty-six (tüventiy siks) 

 27 – twenty-seven (tüventiy sevın) 

 28 – twenty-eight (tüventiy eyt) 

 29 – twenty-nine (tüventiy nayn) 

 30 – thirty (törtiy) 

 31 – thirty-one (törtiy van) 

 32 – thirty-two (törtiy tu) 

 33 – thirty-three (törtiy tıri) 

 34 – thirty-four (törtiy for) 

 35 – thirty-five (törtiy fayf) 

 36 – thirty-six (törtiy siks) 

 37 – thirty-seven (törtiy sevın) 

 38 – thirty-eight (törtiy eyt) 

 39 – thirty-nine (törtiy nayn) 

 40 – forty (fortiy) 

 41 – forty-one (fortiy van) 

 42 – forty-two (fortiy tu) 



 43 – forty-three (fortiy tıri) 

 44 – forty-four (forty for) 

 45 – forty-five (fortiy fayf) 

 46 – forty-six (fortiy siks) 

 47 – forty-seven (fortiy sevın) 

 48 – forty-eight (fortiy eyt) 

 49 – forty-nine (fortiy nayn) 

 50 – fifty (fifti) 

Identifying countries and nationalities (Is s/he from …) 

Bu bölümde ülkeler ve milletler tanımlanmaktadır. Kişilerin nereli ya da hangi millete mensup 

oldukları sorulmakta ve buna uygun yanıtlar verilmektedir. ''Country'' İngilizcede ülke anlamına 

gelmektedir. Nationality - Milliyet ve Nation ise millet anlamındadır. Belli bir bölgeyi ya da kara 

parçasını tanımlamak içinse ''Land'' kelimesi kullanılmaktadır. 

Bir kişiye nereli olduğu sorulurken ''Where...from?'' kalıbı kullanılmaktadır. Boşluk bırakılan yere, 

sorunun kime sorulduğuna göre yardımcı fiil ve özne eklenmelidir. Bu soruya verilen cevap da 

''Özne+yardımcı fiil+from+ülke'' şeklinde olmalıdır. 

 Where are you from? (Nerelisin?) 

 I am from Turkey. (Türkiyeliyim.) 

 I'm Turkish. (Türküm.) 

İngilizce Ülkeler ve Milliyetler 

 England: İngiltere 

 English: İngiliz 

 English: İngilizce 

 Turkey: Türkiye 

 Turkish: Türk 

 Turkish: Türkçe 

 Spain: İspanya 

 Spanish: İspanyol 

 Spanish: İspanyolca 



 Denmark: Danimarka 

 Danish: Danimarkalı 

 Danish: Danimarkaca 

 Australia: Avustralya 

 Australian: Avustralyalı 

 Belarus: Beyaz Rusya 

 Russian: Rusça 

 Belgium: Belçika 

 Belgian: Belçikalı 

 Bosnia and Herzegovina: Bosna Hersek 

 Bosnian: Boşnak 

 Bosnian: Boşnakça 

 Brazil: Brezilya 

 Brazilian: Brezilyalı 

 Bulgaria: Bulgaristan 

 Bulgarian : Bulgar 

 Bulgarian: Bulgarca 

 Canada: Kanada 

 Canadian: Kanadalı 

 China : Çin 

 Chinese: Çinli 

 Chinese :  Çince 

 Croatia :  Hırvatistan 

 Crotian :  Hırvat 

 Cuba : Küba 

 Ecuador : Ekvator 

 Egypt : Mısır 



 Egyptian : Mısırlı 

 Arabic : Arapça 

 France: Fransa 

 French: Fransız 

 French: Fransızca 

 Finland : Finlandiya 

 Finnish : Fin 

 Finnish : Fince 

 Germany : Almanya 

 German : Alman 

 German:  Almanca 

 Greece : Yunanistan 

 Greek : Yunan 

 Greek : Yunanca 

 Hungary : Macaristan 

 Hungarian : Macar 

 Hungarian : Macarca 

 Iran : İran 

 Iraq  : Irak 

 Ireland : İrlanda 

 Irish : İrlandalı 

 Irish – Erse : İrlandaca 

 Italy : İtalya 

 Italian : İtalyan 

 Italian : İtalyanca 

 Japan : Japonya 

 Japanese : Japon 



 Japanese :Japonca 

 Korea : Kore 

 Korean : Koreli 

 Korean : Korece 

 Mexico : Meksika 

 Mexican : Meksikalı 

 Spanish : İspanyolca 

 Netherlands : Hollanda 

 Dutch : Hollandalı 

 Dutch : Hollandaca 

 New Zealand : Yeni Zelanda 

 Norway : Norveç 

 Norwegian : Norveçli 

 Palestine : Filistin 

 Palestinian : Filistinli 

 Panama : Panama 

 Peru : Peru 

 Poland : Polonya 

 Polish : Polonyalı 

 Portugal : Portekiz 

 Portuguese : Portekizli 

 Portuguese : Portekizce 

 Romania : Romanya 

 Russia : Rusya 

 Russian : Rus 

 Saudi Arabia : Suudi Arabistan 

 Saudi : Suudi 



 Switzerland : İsviçre 

 Swiss : İsviçreli 

 Swedish : İsveçce 

 Syria : Suriye 

 Syrian : Suriyeli 

 Ukraine : Ukrayna 

 Ukrainian : Ukraynalı 

 Ukrainian : Ukraynaca 

 United States of America :  ABD 

 American : Amerikalı 

Talking about locations of countries (Where is Germany? It’s Europe.) 

Ülkelerin yerlerinden bahsedilen konuda bir şehir ya da ülkenin nerede olduğu ''Where is...?'' 

kalıbıyla sorulur. Ona verilecek cevap ise ''It is...'' ile devam etmekte; sonra şehrin bağlı olduğu il 

ya da ülkelerin bulunduğu kıtayla tamamlanır. Bu konu, İngilizcenin en temel konularından 

biridir. 

 Where is Germany? (Almanya'ya nerededir?) 

 It is Europe. (O, Avrupa'dadır.) 

Expressing ability and inability (Can you play …? Yes, s/he… No, s/he can’t….) 

İngilizcede sıklıkla kullanılan ''Can'' yapısı, kişilerin herhangi bir şeyi yapma ya da yapamama 

durumlarını ifade etmektedir. Yeterlilik olarak da bilinen bu kavramda; düz cümle kurmak için 

özneden sonra ''can'' ardından ise fiilin yalın hali gelmektedir. Soru sormak içinse, ''Can'' başa 

gelmekte ve özneden sonra fiil şeklinde cümle tamamlanmaktadır. 

 I can fly. (Ben uçabilirim.) 

 Can you ride a horse? (At binebilir misin?) 

Yes, I can. (Evet yapabilirim.) 

 I can play football. (Futbol oynayabilirim.) 

 I can not cook. (Yemek pişiremem.) 

 She can speak English. (İngilizce konuşabilirim.) 

 They can not speak German. (Almanca konuşamazlar.) 

 Can he drive a car? (Araba sürebilir mi?) 

No, he can't. (Hayır, süremez.) 



Talking about possessions (This is her/his/my/your …) 

Possesive pronouns, bir ismin yerine geçer ve nesnenin kime ait olduğunu göstermektedir. Başka 

bir deyişle aitlik sıfatı (possessive adjective) ile belirtilen tamlamaların yerine geçmektedir. 

İngilizcede aitlik zamirleri (Possessive pronouns in English): 

 My (benim) 

 Your (senin)   

 Her (onun)  

 His (onun)   

 Its (onun)   

 Our (bizim) 

 Your (sizin)   

 Their (onların)  

Expressing likes and dislikes (like/dislike/hate) 

Kişileri bir şeyi sevdiklerini söylerken ''like'' sevmiyor veya nefret ediyorken ise ''dislike'' veya 

''hate'' yapılarını kullanmaktadır. Burada bir fiil ya da bir isimden rahatlıkla bahsedilmektedir. 

Aşağıda verilen konuyla ilişkin örnekleri inceleyiniz. 

 I like riding a scooter. (Scooter'a binmeyi severim.) 

 I dislike reading comics. (Çizgi roman okumayı sevmem.) 

 I hate playing chess. (Satranç oynamaktan nefret ederim.) 

 I like flying a kite. (Uçurtma uçurmayı severim.) 

 She likes planting trees. (Ağaç dikmeyi sever.) 

Making simple inquiries (Do you like …? Yes, I do. No, I don’t) 

Bir şeyi sevip sevmediğini öğrenen öğrenciler için bir sonraki adım, bu soruyu karşı tarafa 

sormalarıdır. ''Bir şeyi seviyor musun?'' derken ''Do you like...?'' kalıbı kullanılmakta; cevap olan 

''Yes, I do''(Evet,severim) ya da ''No, I don't'' (Hayır sevmem) şeklinde yanıt verilmektedir. Bu 

cümle dizilimi öğrenen öğrenciler, konuyu pekiştirmek için sınıf ortamında örnek diyaloglar 

kurarak, konuyu pekiştirmelidir. 

 Do you like playing chess? (Satranç oynamayı sever misin?) 

No, I don't. (Hayır, sevmem.) 

 Do you like reading comics? (Çizgi roman okumayı sever misin?) 

Yes, I do. (Evet, severim.) 



 Do you like taking picture? (Fotoğraf çekmeyi sever misin?) 

Yes, I do. (Evet, severim.) 

Asking for clarification (Can you say that again, please?, Pardon me?, Say that again, please. 

Slowly, please.) 

Konuşma anında bir şeyi anlamayanlar, konuyu anlamak adına cümle tekrarlatmak, kişinin yavaş 

konuşması için rica etmek gibi çeşitli kalıplar kullanmaktadır. İngilizce 4.sınıfta verilen yapılardan 

biri de bu olup, cümleler aşağıdaki gibidir: 

 Can you say that again, please? (Lütfen şunu tekrar söyler misin?) 

 Pardon me? (Pardon?) 

 Say that again, please. (Tekrar edin lütfen.) 

 Slowly, please. (Yavaş lütfen.) 

Talking about daily routines (I wake up, I have breakfast) 

İngilizce günlük rutinlerden bahsederken ağırlıklı olarak Geniş Zaman yani Present Simple Tense 

kullanılmaktadır. Bu zaman, İngilizcede ilk öğretilen zaman türüdür ve genel geçer olaylardan, 

rutinlerden ve alışkanlıklardan bahsederken yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Burada kullanılan fiiller eğer I, You, We ve They özneleriyle kurulmuşsa; yalın haliyle kullanılırken; 

He, She ve It nesnelerinde fiile –s takısı getirilmektedir. Olumsuz ve soru cümlelerinde ise bu ek 

kullanılmamaktadır. Özneden sonra fiil getirilmekte; öznenin hangisi olduğuna bağlı olarak -s 

takısı gelip gelmediğine karar verilmektedir. 

Aşağıda verilen günlük rutin cümlelerini inceleyiniz. 

 I wake up. (Uyanırım.) 

 I wash my face. (Yüzümü yıkarım.) 

 I have breakfast. (Kahvaltı ederim.) 

 I get dressed. (Giyinirim.) 

 I do my homework. (Ödevimi yaparım.) 

 She goes to school. (O, okula gider.) 

 He meets his friends. (O, arkadaşlarıyla buluşur.) 

Making simple inquiries (What do you do…? I have lunch …) 

Öğrenciler İngilizce olarak günlük rutinlerini açıklamalarının ardından, bunlarla ilişkin basit 

sorular sormayı da öğrenmektedir. Bu konuyu öğrenen öğrenciler, kendilerine sorulan soruları 

anlama yanında, konuşmanın devamını da rahatlıkla getirmektedir. 4.sınıf kitabında yer alan 

konuya ilişkin cümleler ise aşağıdaki gibidir: 



 What do you do on Wednesday? (Çarşambaları ne yaparsın?) 

I play chess at 3 p.m (3'te satranç oynarım.) 

 What time do you eat lunch? (Ne zaman öğle yemeği yiyorsun?) 

I eat lunch at 1 P.M. (Öğlen 1’de öğle yemeği yiyorum.) 

Telling the time and days (What time is it? days of the week, at noon/night) 

İngilizcede zamanı sormak için yaygın olarak ''What time is it?'' kalıbı kullanılmaktadır. Buna 

verilen cevap ise ''It is...'' şeklinde olup devamı getirilmektedir. Aynı zamanda bu ünitede 

haftanın günleri ve günün belli zaman dilimlerinden bahsedilmektedir. 

Saatler hakkında bilgi verirken, önce dakika sonra saat söylenmelidir. Tam saatlerden 

bahsederken ‘’o’clock’’ yapısından faydalanılmaktadır. 

 10:00 - It's ten o'clock 

 5:00 - It's five o'clock 

 1:00 - It's one o'clock 

1 ila 30 arasındaki dakikalar için, PAST kullanılırken; 31-59. dakikalar için dakikalardan sonra TO 

kullanılmaktadır. Ancak çeyrek saat özel bir kullanım olup ‘’quarter’’ ile ifade edilmektedir. Bir 

diğer istisnai durum ise buçuk saat anlamındaki ‘’half’’tır. 

 2:35 - It's twenty-five to three 

 11:20 - It's twenty past eleven 

 4:18 - It's eighteen past four 

Haftanın Günleri 

 Monday: Pazartesi 

 Tuesday: Salı 

 Wednesday: Çarşamba 

 Thursday: Perşembe 

 Friday: Cuma 

 Saturday: Cumartesi 

 Sunday: Pazar 

Giving and responding to simple instructions 

 



Bu konu basit talimatlar ve onlara verilen yanıtlara ilişkindir. 4.Sınıf İngilizce 6.ünitede bu konu 

verilen örnek deneyler üzerinden anlatılmıştır. Basit talimatlar verirken cümlenin fiili başa 

gelmektedir. 

 Let's start our experiment. (Hadi deneyimize başlayalım.) 

 Place the pebbles into the jar.  (Çakılları kavanoza yerleştirin.) 

 Put some soil on the pebbles. (Çakılların üzerine biraz toprak koyun.) 

 Water the plant. (Bitkiyi sulayın.) 

Making simple inquiries (What is “cover”?) 

İngilizce 4.sınıf 6.ünite making simple inquiries konusu genel olarak çeşitli araştırmalar yapmak 

konusunda öğrencileri teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Making simple inquiries konusu, 

öğrencilerin bir konunun ne olduğuna yönelik sorular sorabilmesini ve bunu yanıtlayabilmelerini 

hedeflemektedir. 

 What is the science in Turkish? (Türkçede bilim nedir?) 

 What is the sciencist? (Bilim adamı nedir?) 

Talking about locations (Where is the brush?, in frond of, behind, near) 

İngilizce 4.sınıf 6.ünite taking about location konusu, bir nesnenin nerede olduğunu sormayı ve 

yön öğretmeyi amaçladığından önemlidir. Taking about locations Konusu Soru ve Yanıtları genel 

olarak aşağıdaki cümleler gibidir: 

 It is on the computer. (Bilgisayarın üstünde.) 

 It is under the table. (Masanın altında.) 

 It is in the tube. (Borunun üstünde.) 

 It is behind the window. (Pencerenin arkasında.) 

Describing what people do and expressing what people like (What is your job?) 

Describing what people do and expressing what people like konusu, bir kişinin mesleğini sorma 

ve o mesleği ifade etmek üzerine kuruludur. Üstelik yalnızca karşıdaki kişinin değil, kişinin hangi 

mesleğe mensup olduğu da burada ifade edilmektedir. 

 What is your job? (Senin mesleğin ne?) 

 I am a teacher. (Ben bir öğretmenim.) 

 What is her job? (Onun mesleği ne?) 

 She is a nurse. (O bir hemşire.) 

 What is his job? (Onun mesleği ne?) 

 He is a worker. (O bir işçi.) 



Making inquiries (Where does s/he work?) 

Mesleği ifade edilenlerin nerede çalıştığı ise ''Where'' kalıbıyla sorulmaktadır. Where'in ardından 

özne ve work fiili getirilerek cümle oluşturulmaktadır: 

 Where does she work? (O, nerede çalışır?) 

 She works in school. (O, okulda çalışır.) 

 Where does he work? (O, nerede çalışır?) 

 He works in hospital. (O, hastanede çalışır.) 

 Where do you work? (Nerede çalışırsın?) 

 I work at the restaurant. (Ben, restoranda çalışırım.) 

Describing the weather (What’s the weather like? It’s rainy today. It’s windy. 

İngilizce hava durumu (Weather), günlük hayatta karşımızdaki kişiye havanın nasıl olduğunu 

sorarken veya sorulan soruyu yanıtlarken kullanılmakta olup; hava durumunun nasıl olduğuna 

yönelik soru ise What’s the weather like? şeklindedir. 

 What’s the weather like? (Hava nasıl?) 

 It's rainy today. (Bugün hava yağmurlu.) 

 Today, the weather in Istanbul is really sunny. (Bugün İstanbul'da hava çok güneşli.) 

 Today is a sunny day. (Bugün güneşli bir gün.) 

 Take your umbrella because it is cloudy. (Şemsiyeni al, çünkü hava bulutlu.) 

Making simple requests (Can I borrow your umbrealla? Here you are) 

İngilizcede basit isteklerde bulunma konusu da, daha önceki ünitelerde olduğu gibi; belli başlı 

kalıplar kullanılmaktadır. Bunlardan biri de hava durumuna ilişkin olmaktadır. 

 Can I borrow your umbrella? (Şemsiyeni alabilir miyim?) 

 Here you are. (İşte burada.) 

Naming seasons of the year (It is … autumn/fall, spring, summer, winter) 

İngilizce mevsimler, yıl içinde benzer hava koşullarının yaşandığı durumları ifade ederken 

kullanılan kelimelerdır. İngilizce mevsim kelimesi ‘’season’’ dur. kelimelerdir. İngilizce mevsimler, 

tıpkı Türkçede olduğu gibi 4 tanedir.  

 autumn(sonbahar) 

 winter(kış) 

 spring(ilkbahar)  

 summer(yaz)  



Describing people (What does s/he look like? She is tall and slim.) 

Bu ünitede öğrenciler insanları dış görünüşlerine göre tanımlamayı öğrenmektedir. İnsanları 

betimlerken belli başlı özelliklerinden ve soru kalıplarından yararlanılmaktadır. 

 What do you look like? (Nasıl görünürsün?) 

 What does she look like? (O nasıl görünür?) 

 She is tall and slim. (O, zayıf ve uzundur.) 

Talking about possessions (I have brown hair.) 

Possessions konusu, bir kişinin bir şeye sahip olması hakkında bilgi vermektedir. Burada 

kullanılan kalıp have/has şeklindedir. 

İngilizcede have “sahip olmak” anlamına gelmektedir. I, You, We ve They öznelerinde have olarak 

kullanılırken; He, She, It öznelerinde ise has olarak yazılmaktadır. 

 I have brown hair. (Kahverengi saçlara sahibim.) 

 She has freckles. (Onun çilleri var.) 

 

 

 


