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İngilizcede basit durum cümleleri yapmak için AM, IS, ARE yardımcı fiillerini kullanıyoruz.  

Cümlemizdeki isim veya özne tekil ise IS, çoğul ise ARE kullanıyoruz. İngilizcede ben anlamına 

gelen I kelimesi ile AM yardımcı fiilini kullanıyoruz. 

I AM handsome  /  You ARE a student   /  He IS a good person  /  She IS a doctor   /  It IS a cat       /     

My name IS Kate   /  They ARE a big family  /  We ARE happy 

 

****************************** 

Olumsuz cümleler yapmak için NOT sözcüğünü kullanıyoruz.  

I am NOT tired  /  you are NOT a postman  /  They are NOT helpful  /  We are NOT teachers 

 

******************************* 

Olumsuz cümlelerde kullanılan NOT sözcüğü, genellikle kısaltılarak isn’t (is not), aren’t (are 

not) şeklinde yazılır ve söylenir. 

She isn’t a nurse  /  He isn’t a dentist  /  They aren’t poor  /  We aren’t rich  

 

********************************** 

Soru sormak için yardımcı fiilleri cümlenin başına getiriyoruz. 

ARE you hungry?  /  AM I wrong?  /  IS he a doctor?  / IS she a nurse?  / IS it small? 

   

************************************* 

Şimdi aşağıdaki tabloları inceleyelim. Hangi özne ile hangi yardımcı fiilin birlikte kullanıldığını 

ve de kısaltılmış yazılış ve okunuşlarını öğrenelim. 
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Kısa Cevaplar: 

Yukarıda belirttiğim gibi, İngilizcede AM IS ARE yardımcı fiillerini cümlenin başına getirerek yapılan 

sorulara YES/NO QUESTIONS (Evet/Hayır Soruları) adı verilir. Bu tür sorulara cevap verilirken 

genellikle cümlenin tamamı söylenmez. Aşağıdaki gibi kısa cevaplar vermek yeterlidir.  

Örnek cümleleri inceleyelim: 

Olumlu Cümle Olumsuz Cümle Soru Cümlesi Kısa Cevap  Uzun Cevap Formu 

I am a teacher I am not a teacher Am I a teacher? No, I am not. No, I am not a teacher 

You are a postman You are not a postman Are you a postman? Yes, you are. Yes,you are a postman 

He is a student He is not a student Is he a student? Yes, he is. Yes, he is a student 

She is a doctor She is not a doctor Is she a doctor? Yes, she is. Yes, she is a doctor 

It is a cat It is not a cat Is it a cat? No, it is not. No, it is not a cat 

They are happy They are not happy Are they happy? Yes, they are. Yes, they are happy 

We are tired We are not tired Are we tired? No we are not. No, we are not tired 

 

 

 

 


