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 Bu üniteyi çalıştıktan sonra;  
 

 İsimlerin görev ve yerlerinin kavranması 
  

 İsimlerin tekillik-çoğulluk açısından belirtmek için önünde 

kullanılan belirteçlerin anlatılması ve yerlerinin belirlenmesi 

hedeflenmektedir. 
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READING  

 

a) Parçayı okuyunuz ve aşağıdaki cümleleri parçaya gore True (doğru) veya 

false(yanlış) olarak işaretleyiniz. Ayrıca parçada geçen a-an the ifadelerinin altını çiziniz. 

 

 
 

                                                                                                

GRAMMAR 

 

 

ARTICLES (A-AN-THE) 

 

         İngilizcede biz isimleri kullanma ihtiyacı hissettiğimizde mutlaka onları genelleştiren, 

herhangi bir anlamı veren bazı eklere gereksinim duyarız. Bu ekler İngilizce gramerinde   

“article" diye adlandırılır. Maalesef açıklamaya çalıştığımız bu izah tarzı Türkçede yoktur. 

Bu yüzden İngilizce öğrenimine yeni başlayanlar zaman zaman bu konuyu anlamakta zorluk 

çekerler. Bu konuyu anlamanın tek yolu article’ları Türkçeleştirmek yerine neden ve nerede 

kullanıldıklarını çok iyi kavramaktır. 
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1. A ve An belirtisiz belirteç olarak bir anlamında kullanılır, sadece sayılabilir tekil isimlerle 

kullanılır. Çoğul ya da sayılamaz isimlerle kullanılamaz. 

 

Bir isim sessiz harfle başlarsa A, sesli harfle başlarsa An alır.  

 
a book                      bir kitap     

a pen                        bir kalem 

a student                   bir öğrenci 

an apple                    bir elma 

an engineer                bir mühendis 

an inspector               bir dedektif 

 

2. Kuralı bozan bazı isimler vardır, bunlar da ismin yazılışı değil okunuşu esas alınır. 

Örneğin ‘h’ harfi bazı isimlerde ‘a’ biçiminde okunur, ‘u’ harfi ise bazı sözcüklerde ‘yu’ 

biçiminde telaffuz edilir. 

 

An honest man                                                   a university student 

An hour                                                              a european country 

An honorable person                                         a universal fact 

 

3.  A ve An mutlaka isimlerin önüne gelmelidir. Çünkü sıfatlar ve fiiller sayılamaz. 

Sayılamayan nesnenin tekili çoğulu olmaz. Sıfat tamlamaları “ a ve an “ alabilirler. 

 

 a rich veya an ugly şeklinde kullanamayız. Fakat  an ugly girl şeklinde sıfat tamlaması 

yapabiliriz. 

 

4. İsim mutlaka tekil olmalıdır. Çoğullar  a ve an  almazlar. 

 

a bags 

a jackets      olamaz. 

 

5. Sayılamayan isimlerin önüne a ve an gelmez. 

 

a weather              bir hava 

a water                  bir su             olamaz 
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6.  Sayılarda ve ölçülerde  a – an  bir anlamında sıkça kullanılır. 

 

a hundred          yüz 

a tousand          bin 

a quarter           çeyrek 

a dollar             bir dolar 

 

7.   Sayılamayan isimlerin sayılabilir hale getirilmesi için bir anlamında kullanılır. 

 

a piece of bread       bir parça ekmek 

a pair of shoes         bir çift ayakkabı 

a glass of water       bir bardak su 

a cup of tea             bir fincan çay 

 

 

8. A/An ayrıca bir nesnenin ne olduğunu ifade ederken ya da kişilerin mesleğini söylerken de 

kullanılır. 

 

I am a teacher. (ben bir öğretmenim) 

Nigeria is a country. (nijerya bir ülkedir)  

A dog is an animal. (kopek bir hayvandır) 

  

 

 

 
 

1. THE ise belirli bir nesneden bahsederken kullanırız, sayılabilir tekil ya da çoğul ve 

sayılamaz isimlerin hepsiyle kullanılır. Hangi nesne ya da kişiden söz ettiğimiz belli ise the 

kullanırız. 

 

Yesterday, I bought a skirt. The skirt was very cheap. (skirt den ilk kez bahsettiğimiz için a 

kullandık, aynı nesneden ikinci kez bahsettiğimiz için ikinci cümlede the kullandık) 

 

There is a man at the door. I think it is the man from the garage. (kapıda bir adam var. sanırım 

garajdaki adam) 

 

2. Doğa ile ilgili bir tane olan isimlerde kullanılır.  
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the world                dünya 

the moon                 ay 

the sky                    gökyüzü 

the sun                    güneş 

the North pole         kuzey kutbu 

the South pole         güney kutbu 

the sea                     deniz 

the earth                  dunya 

the air                      hava 

 

3.  Özel isimler kesinlikle  the  almazlar 

 

the Linda               the Tom 

the Ankara             the Konya    olamaz... 

 

4.  Ülkeler the  almazlar 

 

the Ankara           the America 

the Englnad          the Japan       olamaz... 

 

5.  Bilim dalları  the  almadan kullanılır. 

 

Economics             ekonomi 

Engineering           mühendislik 

Geography             coğrafya 

Law                       hukuk 

 

6.   Belirli sayılar   the  alır . 

the first 

the second 

the seventh 

 

Exercise A:  

 

Boşlukları A –An- The ile tamamlayınız 

 

I live in 
0
 a small town in England. 

1
_______ town has got 

2
_______cinema but I don’t go 

there very often. I don’t like 
3
_______ films. 

4
_______ cinema is very new but there is 

5
_______ old theatre. I don’t always like plays but I like 

6
_______ plays they have in our 

theatre. I want to be 
7
_______ actor. I think 

8
_______ actors are very interesting. There’s 

9
_______ restaurant in our town too, and 

10
_______ café. 

11
_______ restaurant is very good 

but I don’t like 
12

_______ café. The food there is terrible! 
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                                                         REVIEW 

 

EXERCISE A: Aşağıda boşluklara gelebilecek en uygun seçenekleri bulunuz. 

 

1. Can I ask ............. question? 

a. a            b.an             c. the              d.--- 

 

2. You look very tired. You need ... holiday. 

a. a            b.an             c.the                  d.--- 

 

3. Where's Ann? - She's in ... kitchen. 

a. a            b.an             c.the                  d.--- 

 

4. What do you usually have for ... breakfast? 

a. a            b.an             c.the                  d.--- 

 

5. Tom is ... interesting person. 

a. a            b.an             c.the                  d.--- 

 

6. Goodbye! I'm going to ... work now. 

a. a            b.an             c.the                  d.--- 

 

7. John is ... student. When he finishes his studies, he wants to be ... lawyer.  

a. a-a            b.an -an            c.the-a                  d.a- an 

 

8. Can you open ... door, please? 

a. a            b.an             c.the                  d.--- 

 

9. I always learn a lot of things at ... school. 

a. a            b.an             c.the                  d.--- 

 

10. Paris is ... capital of France. 

a. a            b.an             c.the                  d.--- 

 

 



 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 7 

EXCERCISE B: 

Aşağıdaki cümlelerde doğru cevabı seçiniz. 

1. I need ..........egg for this recipe, but we're out. 

a) a            b) an             c) the      d)---               

 

2. I need ...........milk for this recipe, but we're out. 

a) a            b) an             c) the      d)--- 

                

3. I need............... potato for this recipe, but we're out. 

a) a            b) an             c) the    d)--- 

 

4. Is that ............ "8" or   "B"? I can't read it. 

a) a            b) an             c) the     d)--- 

 

5. Is that ......."U" or ........... "O"? I can't read it. 

a) a-an           b) an-an           c)an-a      d)--- 

 

6. He is from ........ European country, but I don't know which one. 

a) a            b) an             c) the      d)--- 

 

 

7. I enjoyed ..........DVD you gave me for my birthday. 

a) a            b) an             c) the      d)--- 

 

 

8. If I were rich, I would buy ............ apartment in Manhattan and ...........house in Hawaii. 

a) a-an           b) an-an           c)an-a      d)--- 

 

 

9. Do you know............ name of her perfume? 

a) a            b) an             c) the      d)--- 

 

 

10. This school has ........ great teachers. 

a) a            b) an             c) the     d)--- 

 

TESTS 

1. They usually spend their holidays in __________ mountains.  

  a.the 

  b.no article 

  c.a 

 

2. Los Angeles has __________ ideal climate. 

  a.no article 

  b.an 

  c.the 

 

3. This is __________ best Mexican restaurant in the country.  
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  a.no article 

  b.a 

  c.the 

 

4. I can't live on __________ 500 dollars a month.  

  a.the 

  b.no article 

  c.a 

 

5. Someone calls  __________ policeman!  

  a.a 

  b.the 

  c.no article 

 

6. He is __________ real American hero. 

  a.no article 

  b.the 

  c.a 

 

7. I don't like __________ dogs, but I like my brother's dog.  

  a.a 

  b.no article 

  c.the 

 

8. I haven't seen him in __________ five years.  

  a.no article 

  b.the 

  c.a 

 

9. Kobe Bryant is __________ basketball player.  

  a.the 

  b.a 

  c.no article 
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ANSWER KEY: 

Reading A: 1. T 2. N M  3. F  4. T   

Articles: 

Exercise A: 1 The / 2 a / 3 – / 4 The / 5 an / 6 the / 7 an / 8 – / 9 a / 10 a / 11 The / 12 the 

 

REVIEW: 

Exercise A: 

1.a       2.a       3. C     4.c      5. B       6.c       7.a       8.c         9.d             10.c 

Exercise B: 

1.b       2.d      3.a       4.b    5.a       6.a      7.c     8.c       9.c       10.a 

TETS 

1.b    2.a      3.c      4.a      5.a       6.a       7.c       8.a         9.b 
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