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İngilizce yazılışları okunuşları ve türkçe 
okunuşları 

YAZILIŞLARI/OKUNUŞLARI/KARŞILIKLARI     
Iıılnesses:  İıInısıs:  Hastalıklar 
Cough  : kof :öksürük    
  Stomach ache : stomek eyk :  karın ağrısı 
• Headache:  hedeyk  : baş ağrısı 
• Backache:  bekeyk :  sırt ağrısı 
• Flu : Flu : Grip 
• Earache  :iıreyk  : kulak ağrısı 
• Sore throat  :sor trot  : boğaz ağrısı 

 

  



• Toothache : Tuteyk : diş ağrısı 
• Fever : Fivır :ateş 
• Runny nose : Rani noz : Burun akıntısı 
• Measles : mizıls : kızamık 
• Chicken pox : çikın paks : suçiçeği 
• Bump : Bamp : şişlik 
• Broken leg : Brokın leg : kırık bacak 
Broken arm : Brokın arm :kırık kol 
Wounded knee : vundıd ni : yaralı diz 
Bruise : Bruz : Yara,bere 
Rash : reş : kızarıklık 



• Sunburn : sanbörn : güneş yanığı 
• Itch : itç : kaşıntı 
• Cut :  Kat : kesik 
• Nausa : noziya :mide bulantısı 
• Painkiller :peynkillır : ağrı kesici 
• Lemon and mint tea : lemın and mint tea : nane limon 
• Aspirin : Espirin : Aspirin 
• Rest/Have a rest : Rest/Have a rest : dinlenmek 
• Scratch : skreç : kaşımak 
• Nasal spray : Neyzıl sprey : burun spreyi 
 



• What is the matter…. ? 

• İngilizcede bir kişinin neyi olduğunu sorarken 
What is the matter….? Sorusu kullanılır. 

• …. Olan yere  kimin neyi olduğunu soruyorsak 
onu getirmemiz gerekir ancak burada 
subjective pronouns  yani özne  olarak 
kullandığımız kelimeleri  kullanamayız. 

 



 
• Subjective pronouns Objective pronouns 
• I                                        Me 
• You                                        You 
• We                                        Us 
• They                           Them 
• He                                        Him 
• She                                       Her 
• It                                       It 
• Jack                                       Jack 
• Joe                                      Joe 



Özel isimler değişmez. “You” ve “it” de aynı kalır. 
 
Bu sorular cevaplanırken ise ‘have’ ya da ‘has’ kullanılır; 
 
I have 
You have 
We have 
They have 
He has 
She has 
It has 
Joe has 



• Hastalık isimleri genellikle a/an ile kullanılır. Ancak grip (flu) 
ve kızamık (measles) “the” ile kullanılırlar. Su çiçeği (chicken 
pox) ise önünde “a/an/the” olmadan tek kullanılır. 
 

• I have a headache. (Baş ağrım var.) 
 

• I have the flu. (Gribim var.) 
 

• I have the measles. (Kızamığım var.) 
 

• I have chicken pox. (Suçiçeğim var.) 



  

                

What’s the matter with you? (Neyin var?) 

I have a headache. (Baş ağrım var.) 

What’s the matter with him? (Onun neyi var.) 

He has a broken arm. (Kolu kırık.) 

What is the matter with her? (Onun neyi var?) 

She has a broken leg. (Bacağı kırık.) 



  
  What is the matter with your mother? 

(Annenin neyi var?) 

She has the flu. (Gribi var.) 

What’s the matter with your brother? (Erkek 
kardeşinin neyi var?) 

He has a cough. (Öksürüğü var.) 

What’s the matter with Olivia? (Olivia’nın neyi 
var?) 

She has the measles. (Kızamığı var.) 



 

 

                           

What is the matter with them? (Onların neyi 
var?) 

They have chicken pox. (Suçiçekleri var.) 

What is the matter with Joe, Jane and Jake? 
(Joe, Jane ve Jake’in neyi var?) 

They have chicken pox. (Suçiçekleri var.) 

What’s the matter with Beverly? (Beverly’nin 
nesi var?) 

She has a sore throat. (Boğaz ağrısı var.) 

What’s the matter with Jacob? (Jacob’ın nesi 
var?) 

He has a backache. (Sırt ağrısı var.) 



• SHOULD 

 

• “Should” tavsiye verirken kullanılır. Eğer bir 
şeyi tavsiye ediyorsak özneden sonra “should” 
; tavsiye etmiyorsak “shouldn’t” getirilir ve 
daha sonra da mutlaka bir verb (eylem) 
kullanmamız gerekir. Bu eylem hiçbir ek 
alamaz. 



 



Aşağıdaki diyaloglarda “should” ve 
“shouldn’t” örnekleri verilmiştir. 

İnceleyiniz. 
                      What is the matter with you? (Senin neyin 

var?) 

– I have a high fever. (Yüksek ateşim var.) 

+ You should have a rest. (Dinlenmelisin.) 

 What is the matter with you? (Senin neyin 
var?) 

– I have a bug bite. (Böcek ısırığım var.) 

You shouldn’t scratch it. (Kaşımamalısın.) 



 

 

 

                              he has  an earache. (kulak ağrısı var.) 
 What is the matter with him? (Onun nesi var?) 

+ He shouln’t listen to loud music. He should 
go to a doctor. / He should see a doctor. 
(Yüksek sesle müzik dinlememeli. Doktora 
gitmeli. / Doktora görünmeli.) 

+ What is the matter with Warren? (Warren’ın 
nesi var?) 

He has a bump on his head. (Kafasında şişlik 
var.) 

 He should go to a doctor. (Doktora gitmeli.) 



  

       

 

                            he has  a stomachache.(karınağrısı var) 

        + He should take a painkiller. (Bir ağrı kesici almalı.) 

 What is the matter with your brother? (Erkek 
kardeşinin nesi var?) 

 What’s the matter with George? (George’un 
neyi var?) 

He has a toothache. (Diş ağrısı var.) 

He should go to the dentist. (Diş hekimine 
gitmeli.) 



•                     What’s the  matter with  caleb? 

•                     (caleb’ın neyi var ?) 

•                      he has a runny  nose. (burun 
akıntısı var .) 

• He should use nasal sprey. (burun spreyi 
kullanmalı.) 

 



•                        What’s the matter with her? (Onun nesi var?) 

She has the flu. (Gribi var.) 

She should drink lemon and mint tea. (Nane 
limon içmeli.) 

What’s the matter with them? (Onların neyi 
var?) 

They have chicken pox. (Suçiçeği var.) 

They should stay at home. They shouldn’t go to 
school. (Evde kalmalılar. Okula gitmemeliler.) 



• Tavsiye isterken (“What” question with “should”)        
 

•   
 

• İngilizcede “Ne yapmalıyım?” , “O ne yapmalı?” 
gibi tavsiye soruları sorarken “What” soru 
kelimesi en başa getirilmeli ve daha sonra özne 
kullanılmalıdır. “Ne yapmalıyım?” veya “O ne 
yapmalı?” veya “Onlar ne yapmalı?” gibi sorular 
sorduğumuz için de “yapmak”  yani “do” eylemi 
kullanılmalıdır. Örnekleri inceleyiniz. 



 



•               I have the measeles . (kızamığım var.) 

•               What should I do ? (ne yapmalıyım ?) 

•              You should stay  at home (evde 
kalmalısın.) 

 She has a sore throat. (Onun boğaz ağrısı var.) 

What should she do? (Ne yapmalı?) 

She should drink milk with honey. (Ballı süt 
içmeli.) 



                  he has  a teribble headache.  

                   (korkunç bir baş ağrısı var ) 

                  what should he do? (ne yapmalı ?) 

He should take a painkiller. (ağrı kesici almalı.) 

  Mike has a toothache.  (Mike’ın diş ağrısı var.) 

What should he do? (Ne yapmalı?) 

He should go to the dentist. (Diş hekimine 
gitmeli.) 



•                you have a runny nose (burun akıntısı) 

                  what should you do? (ne yapmalısın ?) 

                  I should use nasal spray. (Burun spreyi 
kullanmalıyım.) 

 They have chicken pox. (Onların su çiçeği var.) 

What should they do? (Ne yapmalılar?) 

They should stay and home and have a rest. 
(Evde kalmalı ve dinlenmeliler.) 



•                 Sheila has the flu. (Sheila’nın gribi var.) 

What should she do? (Ne yapmalı?) 
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