
6-cı Sinif İngilis Dili Fənləri Və Bölmələri 

Mühazirələri (2020-2021) 

6 -cı sinif ingilis dili fənləri və vahidlərə görə paylanması Milli Təhsil Nazirliyi tərəfindən 

yenilənmiş yeni tədris planına uyğun olaraq aşağıda verilmişdir. 6 -cı sinif ingilis dili kursu 10 

bölmədən ibarətdir. 

6 -cı sinif ingilis dili 1 -ci dövr mövzular 

• Life (Yaşam) 

• Yummy Breakfast (Ləzzətli səhər yeməyi) 

• Downtown (Şəhər Mərkəzi) 

• Weather and Emotions (Hava və Duyğular) 

• At the Fair (Yarmarkada) 

6 -cı sinif ingilis dili 2 -ci dövr mövzular 

• At the Fair (Yarmarkada) 

• Occupations (Vəzifələr) 

• Holidays (Tətillər) 

• Bookworms (Kitab Qurdu) 

• Saving the Planet (Kosmosu Xilas Etmək) 

• Democracy (Demokratiya) 

1. UNITY: Life (Yaşam) 

• Simple Present Tense (Geniş Zaman) 

• Words about Daily activities (Günlük fəaliyyətlərlə əlaqəli sözlər) 

• Telling The Time (Saatı Söyləmək) 

• Reading Dates (Tarixləri Söyləmək) 

2. UNITY: Yummy Breakfast (Ləzzətli Səhər Yeməyi) 

• Food and Drinks (Yemək ve İçkilər) 

• Talking about likes / dislikes (Sevilən/ Sevilməyən şeylerden danışmaq) 

3. UNITY: Downtown (Şəhər Mərkəzi) 

• Present Continuous Tense (İndiki Zaman) 

• Comparatives (Müqayisə Cümleleri) 

4. UNITY: Weather and Emotions (Hava Durumu ve Duyğular) 

• Weather (Hava Durumu) 

• Emotions (Duyğular) 

5. UNITY: At The Fair (Yarmarkada) 



• Stating personal opinions (Kişisəl fikirləri ifadə etmə) 

6. UNITY: Occupations (Vəzifələr) 

• Occupations (Vəzifələr) 

• Reading Dates (Tarixleri Oxuma) 

• Ordinal Numbers (Sıra Nömrələri) 

• Past Form of To Be (Was – Were) (To Be köməkşi felinin keçmiş zamanda 

istifadəsi) 

7. UNITY: Holidays (Tətillər) 

• Simple Past Tense (Keçmiş Zaman) 

8. UNITY: Bookworms (Kitab Qurtları) 

• Talking about locations of things and people (Nəsnələrin ve insanların 

yerlərinden danışmaq) 

9. UNITY: Saving The Planet (Kosmosu Qorumaq) 

• Making Simple Suggestions With SHOULD (SHOULD ilə Sadə Önərilərdə 

Bulunmaq) 

10. UNITY: Democracy (Demokratiya) 

• Making Simple Suggestions With SHOULD (SHOULD ile Sadə Önərilərdə 

Bulunmaq) 

6 -cı sinif İngilis bölməsi 1: Həyat mühazirəsi 

Sadə İndiki Zaman 

Adətən bu gərginliyi işimizi, təkrarlanan hərəkətlərimizi və vərdişlərimizi təsvir etmək üçün 

istifadə edirik. Bu nümunəni dilimizə tərcümə edərkən, ümumiyyətlə, felə “-r, -ar, -er, -ir, -ır, 

-ur, -ür” şəkilçiləri əlavə edirik. (edir, gedir, gəlir, oynayır və s.) 

POSITIVE (+) NEGATIVE (-) QUESTION FORM (?) 

I get up. 

  

You get up. 

We get up. 

They get up. 

I don’t get up. 

  

You don’t get up. 

We don’t get up. 

They don’t get up. 

Do I get up? 

  

Do you get up? 

Do we get up? 

Do they get up? 



  

He gets up. 

She gets up. 

It gets up. 

  

He doesn’t get up. 

She doesn’t get up. 

It doesn’t get up. 

  

Does he get up? 

Does she get up? 

Does it get up? 

Nümunə: 

• I have breakfast. (səhər yeməyi yeyirəm.) 

• He gets up early. (O tezdən oyanır.) 

• She drinks milk. (O süd içir.) 

• I don’t have breakfast. (Mən səhər yeməyi yemirəm.) 

• He doesn’t get up early. (O tezdən oyanmaz.) 

• She doesn’t drink milk. (O süd içməz.) 

Qeyd: "He, She, It" mövzularında müsbət bir cümlə qursaq; felə “-s, -es, -ies” şəkilçilərindən 

biri əlavə olunur. 

• play –> plays 

• go –> goes 

• fly –> flies 

Qeyd: Mənfi cümlə qurarkən; 

–       “I, You, We, They” mövzularından sonra “do not/don’t”, 

–       “He, She, It” mövzularından sonra  “does not/doesn’t” istifadə edilir. 

Gündəlik fəaliyyətlər haqqında sözlər 

İngilis dilində "Daily Activities" gündəlik fəaliyyətlər deməkdir. Səhər yeməyi yemək, 

məktəbə/işə getmək, dostlarla görüşmək və televizora baxmaq ən çox görülən 

fəaliyyətlərdəndir. Gündəlik fəaliyyətlər haqqında sözlər mövzusunu 6 -cı sinif şagirdləri 

üçün nümunə cümlələrlə izah etdik. 

"Gündəlik Fəaliyyətlər" və "Gündəlik Rutin" sözləri də gündəlik işləri təsvir etmək üçün 

istifadə olunur. Bu hərəkətlərin çoxu adətən Hazırkı Davamlı Zaman (indiki zaman) və Sadə 

İndiki Zaman (indiki zaman) istifadə edərək təsvir olunur. Sadə keçmiş zaman keçmişdə 

edilən bir işi təsvir etmək üçün istifadə edilməlidir. 

Gündəlik fəaliyyətlərlə əlaqəli lüğət 

2- Kinoya getmək - Go to the cinema 

2- Kitab oxumak - Read a book 

3- Kampa getmək- Camping 



4- Dostlarla görüşmək- Meet to friends 

5- Televizora baxmaq- Watch the TV 

6- Musiqi dinləmək - Listen to music 

7- İşə getmək - Go to work ya da Commute to work 

8- Dərs oxumaq- Study 

9- Yatmaq- Sleep 

10- Dincəlmək- Take a rest ya da Sit back 

11- Otağı yığışdırmaq - Tidy the room 

12- Yemək bişirmək - Cook 

13- Çölə çıxmaq - Go outside 

14- Alışveriş etmək- Go shopiing 

15- İdman etmək- Do exercise ya da Play sports 

16- Yemək - Eat 

17- Velosipedə minmek - Ride a bisycle 

18- E-mailləri kontrol etmek - Check e-mails 

19- İnternetdə dolaşmaq - Sorf the web 

20- Komputer oyunu oynamaq - Play the computer games 

21- Şəkil çekmek - Take a photo 

22- Şəhəri gəzmək- Do some sightseeing 

23- Duş Almaq - Take a shower 

24- Axşam yeməyi yemek - Eat dinner 

25- Maşın sürmek - Take a car 

26- Zibil atmaq - Throw out 

27- Paltar yumaq- Wash the clothes 

28- Futbol oynamaq - Play football 



Keçmiş Zaman Cümlələrində Gündəlik Fəaliyyətlərin İstifadəsi 

Nümunə cümlələr: 

1- I didn't sleep last night. 

Dünən gecə heç yatmadım. 

2- We went to the park with Ali and Hakan on Friday. 

Cümə günü Əli və Hakanla birlikdə parka getdik. 

3- I took many photos in the city center last week. 

Keçən həftə şəhərin mərkəzində çoxlu şəkillər çəkdim. 

4- He went to the gym for the first time yesterday. 

Dünən ilk dəfə idman zalına getdi. 

Gündəlik Aktivliklərin İndiki Zaman Cümlələrində İstifadəsi 

Nümunə cümlələr: 

1- We go to the city center twice a week with my mother. 

Həftədə iki dəfə anamla birlikdə şəhərin mərkəzinə gedirəm. 

2- My older sister reads a book every day. 

Bacım hər gün kitab oxuyur. 

3- I usually play computer games for an hour a day. 

Ümumiyyətlə gündə bir saat kompüter oyunları oynayıram. 

4-I brush my teeth 3 times a day. 

Gündə 3 dəfə dişlərimi fırçalayıram. 

Gündəlik Aktivliklərin İndiki Cümlələrdə İstifadəsi: 

Nümunə Cümlələr: 

1- I'm watching a movie right now. 

Hazırda bir filmə baxıram. 

2- We study with my classmates. 



Sinif yoldaşlarımla birlikdə oxuyuruq. 

3- My mother making a cake in kitchen. 

Anam mətbəxdə tortlar hazırlayır. 

Gələcək Zaman Cümlələrində Gündəlik Fəaliyyətlərin İstifadəsi: 

Nümunə cümlələr: 

1- We will go camping this Saturday. 

Bu şənbə günü düşərgəyə gedirik. 

2- I will learn to drive this summer. 

Bu yay maşın sürməyi öyrənəcəyəm. 

Telling The Time - Zamanı Bildirmək 

İngilis dili dərslərində, ilk növbədə, zaman mövzusuna keçməzdən əvvəl saatın neçə olduğunu 

soruşmağı bilmək lazımdır. İngilis dilində saat neçə olduğunu soruşmaq istəyirsinizsə, 

aşağıdakı cümlələri istifadə edə bilərsiniz 

İngilis dilində vaxt soruşanda; "What time is it?" və ya "What is the time??" suallardan 

istifadə olunur. 

Nümunələr: 

• It is one o’clock. 

• It is five past one. 

• It is quarter past one 

• It is twenty-five past one. 

• It is half past one. 

• It is twenty to two. 

• It is quarter to two. 

• It is ten to two. 

• It is two o’clock 

1. Saat birdir. 

2. Saat birdən on beşdir. 

3. Saat dörddəbirdir 

4. Saat iyirmi beşdir. 

5. Saat yarıdır. 

6. İyirmi ikidir. 

7. Saat ikiyə qalıb. 

8. 2yə 10 dəqiqə var. 

9. Saat ikidir 



İngilis dili dərslərində saat neçə olduğunu soruşduqda, saatı söyləməyin iki fərqli yolu var. Bu 

yollardan birincisi rəqəmsal saat oxuyaraq vaxtı bildirməkdir. Saatı söyləməyin başqa yolu, 

sırasıyla saat və dəqiqəni söyləməkdir. 

Zamanı rəqəmsal olaraq söyləmək istədiyiniz zaman belə bir cümlə qura bilərsiniz; 

1- It is five thirty. (Saat beş otuz) 

2- It is one fifteen. ( Saat bir on beş) 

Vaxtı söyləməkdə başqa bir üsul, saatı və dəqiqəni birlikdə cümlə ilə ifadə etməkdir. Mövzu 

ilə əlaqədar bir nümunə vermək; 

- It is two o’clock. (Saat ikidir.) 

İngilis dilində vaxt deyərkən, o'clock tam cümlədə cümlənin sonunda istifadə olunur. Mövzu 

ilə əlaqədar bir nümunə vermək; 

- It is six o’clock. (Saat altıdır.) 

- It is seven o’clock. (Saat yeddidir.) 

Saat yarısını göstərirsə, cümlələrdə "half past" ifadəsi istifadə edilməlidir. Mövzu ilə əlaqədar 

bir nümunə verək; 

- It is half past two. (Saat 3ün yarısıdır.) 

- It is half past eight. (Saat 9un yarısıdır.) 

- It is half past eleven. (Saat 12nin yarısıdır.) 

Zamanın dörddəbir keçmişdə olduğunu ifadə etmək istəsəniz, cümlədə dörddəbir keçmiş 

istifadə edilməlidir. Mövzu ilə əlaqədar bir nümunə vermək; 

- It is quarter past two. (Saat 3e 15 deqiqe işleyib.) 

- It is quarter past ten. (Saat 11e 15 deqiqe işleyib.) 

- It is quarter past twelve. (Saat 1e 15 deqiqe işleyib.) 

Zamanın dörddə bir saatda olduğunu ifadə etmək istəsəniz, dörddə bir hissəsi cümlədə istifadə 

edilməlidir. Mövzu ilə əlaqədar bir nümunə vermək; 

- It is quarter to three. (Saat üçe 15 deqiqe var.) 

- It is quarter to four. (Saat dörde 15deqiqe var.) 

- It is quarter to six. (Saat altıya 15 deqiqe var.) 



İngilis dilində bəzi cümlələr qurarkən detallara diqqət yetirmək lazımdır. Məsələn, keçmişdən 

keçən dəqiqə, qalan dəqiqələri göstərmək üçün istifadə olunmalıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, 

saatları ingilis dilində dəqiqləşdirərkən əvvəlcə keçən və ya qalan dəqiqələr, sonra isə saat 

söylənilməlidir. Mövzu ilə əlaqədar bir nümunə vermək; 

- 04:25 = It is twenty five past four. (Saat üçü iyirmi beşdir.) 

- 06:14 = It is fourteen past six. (Altı on dörddür.) 

- 10:56 = It is four to ten. (Saat on bire dört deqiqe var.) 

Vaxtın İngilis dilində 12 saatlıq bir zaman dilimində danışıldığı hallarda, AM və PM 

qısaltmaları saatla birlikdə istifadə olunur. "AM", günortadan əvvəl saat dilimlərini ifadə 

etmək üçün istifadə olunur. Başqa sözlə, AM, gecə 24: 00 -dan 12: 00 -a qədər olan saatları 

təsvir edərkən istifadə olunur. 

Günortadan sonra saat dilimlərini göstərmək üçün PM istifadə edilməlidir. Başqa sözlə, PM 

qısaltması ilə günorta saat 12:00 və gecə 24:00 arasında vaxt göstərilməlidir. Xüsusilə bu 

qısaltmalar cümlələrin düzgün qurulması və cümlələrin düzgün anlaşılması baxımından çox 

əhəmiyyətlidir. 

Telling The Date 

Tarixi öyrənmək üçün "what is the date?". sual formasından istifadə etmək olar. 

Məsələn - cavab olaraq; 

• It is 5th of July. 

• It is fifth of July. 

• It is Saturday. 

İngilis tarixi fənlərini öyrənmək üçün hər şeydən əvvəl bu fənlərdən əvvəl rəqəmlərin və ay 

adlarının ingiliscə ekvivalentlərini öyrənmək lazımdır. Bundan sonra tarixi asanlıqla 

söyləməyi öyrənə bilərsiniz. 

Tarixi ingilis dilində soruşmaq üçün bəzi sual nümunələri var. Başqa sözlə, həftənin hansı 

günü olduğunu soruşacaqsınızsa, fərqli bir sual nümunəsi var. O günün tarixini 

soruşacaqsınızsa, fərqli bir sual nümunəsi var. 

1. Həftənin hansı günü olduğunu necə soruşmaq olar? 

Həftənin günləri ingilis dilində iki fərqli şəkildə soruşula bilər. 

-> What day is it tomorrow? = Sabah hansı gündür? deməkdir 

-> What day is today? = Bu gün hansı gündür? deməkdir. 

Hər iki sualda həftənin müəyyən bir günü deyilməlidir. Məsələn; 



-> It's Sunday. = Bu gün bazar günüdür 

-> It's Friday = Bu gün cümədir 

Sonra buradan aşağıdakı nəticəni çıxarmaq olar. Günləri soruşan sual nümunələrinə cavab 

verərkən .... formasından başlamaq lazımdır. 

2.Bir gün üçün necə tarix soruşmaq olar? 

Burada da iki fərqli sual nümunəsi var. 

-> What is today's date? = Bugünkü tarix nədir? 

-> What is the date tomorrow? = Sabahın tarixi nədir? 

Bu suallara cavab olaraq müəyyən bir tarix söylənilməlidir. Suallara cavab verərkən sıra 

nömrələrindən istifadə edilməlidir. Burada nəzərdən keçirilməli olan məsələ, bu rəqəmlərin 

önünə gətirilməsidir. 

-> Tomorrow is the third. = Sabah ayın üçüncüsüdür 

-> It is the third. = Sabah ayın üçüncüsüdür 

-> It is Monday the second = iki bazar ertəsi 

-> It is August the third = avqustun üçüncüsü 

Sonra, günün tarixini soruşduqda, bu suallara aşağıdakı nümunələrlə cavab veriləcəyini 

söyləyə bilərik; 

-> Today is the.../It is the... 

-> It is "days" the.../It is "months" the... 

3. İlləri İngilis dilində necə tələffüz etmək olar? 

İngilis dilində illər 2000 -dən əvvəl və sonra iki fərqli şəkildə oxunur. 2000 -dən əvvəlki 

illərdə bütün rəqəmi oxumağın qarışıqlığa səbəb olacağı düşünülür. Bu səbəbdən ədəd ikiyə 

bölünür və bu şəkildə oxunur. 

-> 1915 = 19-15 = nineteen fifteen 

-> 1512 = 15-12 = fifteen twelve 

2000-2010 -cu illəri normal oxuya bilərik. Ancaq 2010 -cu ildən sonra yenidən ayıraraq oxu 

tərzinə qaytarıldı. Məsələn; 

-> 2002 = two thousand two 

-> 2012 = 20-12 = twenty twelve 



4. Əsrləri İngilis dilində necə oxumaq olar? 

Əsrləri oxuyarkən, tarixlərdə olduğu kimi sıra ədədlərindən istifadə etmək lazımdır. Məsələn; 

-> 15. yüzyıl = The 15th century = The fifteenth century 

-> 21. yüzyıl = The 21st century = The twentyfirst century 

5. AD və BC modellərini necə oxumaq olar? 

Bu nümunələr tez -tez ingilis tarixlərində istifadə olunur. Onların mənası belədir; 

AD = Anno Domini anlamı ise İsa'dan sonra demektir. 

BC = Before Christ anlamı ise İsa'dan Önce demektir. 

Bu nümunələri istifadə edərkən, bu nümunəni ildən sonra istifadə etmək lazımdır. Məsələn; 

-> 130 BC = İsa'dan önce 130 

-> 1200 AD = İsa'dan sonra 1200 

İngilis və Amerika nümunələrində tarixşünaslıq 

İngiliz İngilizcesinde day / month / year yazılır = 05.08.1991 

Amerikan İngilizcesinde ise month / day / year yazılır = 08.05.1991 

2000 və 2010 -cu illər İngilis və Amerika İngilis dillərində də fərqli tələffüz olunur. 

Amerikan İngilizcesi = 2002 = two thousand two 

İngiliz İngilizcesi = 2002 = two thousand and two 

Bu şəkildə tarixlərdəki fərqlər yaxşı öyrənilməlidir. 

6-sı sinif İngilis Dili 1 Bölmə Life Sözləri 

6 -cı sinif İngilis dili vahid 1 söz siyahısı, Milli Təhsil Nazirliyi və Monopol Nəşrləri 

tərəfindən hazırlanmış həm 6 -cı sinif İngilis dili dərsliklərində olan sözlərdən ibarətdir. 

İNGİLİZCE KELİME TÜRKÇE KARŞILIĞI 

date tarix 

leave ayrılmaq 

lesson ders 

start başlamaq 

finish bitmək 

attend a course kursa qatılmaq 



get up yataqtan qalxmaq 

busy meşğul, yoğun 

arrive çatmaq 

get dressed geyinmek 

wake up oyanmaq 

take care of the flowers çiçeklerle maraqlanmaq 

take a nap kəstirmək, dincəlmək 

run errands aparıb gətirmək 

study dərs işləmək 

have breakfast səhər yeməyi etmək 

weekday həftə içi 

weekend həftə sonu 

have lunch günorta yeməyi yemək 

have dinner axşam yemeyi yemek 

visit relatives qohumları ziyaret etmek 

visit grandparents nənə və babanı ziyarət etmək 

visit ziyarət etmek 

play games oyun oynamaq 

go to school məktəbə getmek 

do homework dərs işləmək 

parent valideyn 

do sports idman etmək 

invitation card dəvətnamə 

wedding ceremony toy vəya nişan 

ticket bilet 

traditional gələnəksəl 

rest dincəlmək 

have a rest dinləmək 

ride a bike/bicycle velosiped sürmək 

do the ironing ütüləmək 

walk yerimək 

wash the clothes paltar yumaq 

take care of the plants bitkiler ile maraqlanmaq 

take care of the pet ev heyvani saxlamaq 

meet friends dostlarla görüşmək 

do cleaning təmizləmək 

watch TV televizora baxmaq 

take the dog for a walk iti gəzdirmək 

go to bed yatmaq 

write diary gündəlik yazmaq 

Children’s Day uşaq bayramı 



New Year’s Day yeni il 

The Republic Day Müstəqillik Bayramı 

Victory Day Zəfər Bayramı 

Democracy and National Unity Day Demokratiya ve Milli Birlik Günü 

6 -cı sinif İngilis Bölməsi 1 Life Testləri 

Sual 1 

We never watch films ...................... nights. 

A) on      B) in      C) at      D) for 

Sual 2 

Birds ..................... move to cold places. 

A) don’t B) doesn’t C) aren’t D) isn’t 

Sual 3 

Mary ..................... listen to classical musıc everyday. 

A) don’t B) isn’t C) doesn’t D) can’t 

Sual 4 

.................. does she go for a walk? 

To the park. 

A) What B) Who C) How D) Where 

Sual 5 

It is quarter to six. ............... 

A) 03:20      B) 02:55 

C) 05:45      D) 09:30 

Sual 6 

What is the third month of the year ? 

...................... 

A) March 

B) January 

C) December 

D) May 



Sual 7 

When do you stay at home ? 

............................... 

A) on Monday 

B) on Tuesday 

C) at the weekends 

D) at the weekdays 

Sual 8 

How do you go to school in the mornings ? 

........................... 

A) I watch tv. 

B) I go on foot. 

C) I like going to school. 

D) Yes, I am. 

Sual 9 

How often do you meet friends at the weekends? 

......................... 

A) once a week 

B) now 

C) tomorrow 

D) in the evening 

Sual 10 

Your uncle never .................... the house. 

A) clean 

B) cleans 

C) don’t clean 

D) cleaning 

Sual 11 

01.02. 2001 .......................................... 

A) the first of August two thousand 

B) the second of April two thousand one 

C) the third of January two thosand 

D) the first of February two thosand one 

Sual 12 



It is half past eleven. ............................. 

A) 11:30      B) 11:00 

C) 12:30      D) 10:30 

Sual 13 

Doğru cümləni seçin. 

A) We watches Tv at home every night. 

B) My sister sometimes makes cakes. 

C) Eda come to school late every morning. 

D) The students fights in the streets 

6 -cı sinif ingilis dili 2. Ləzzətli səhər yeməyi mühazirəsi 

Yummy Breakfast "dadlı səhər yeməyi" deməkdir. Ləzzətli səhər yeməyi, səhər yeməyində 

yeyilə biləcək qidaların adlarını və səhər yeməyi zamanı və ya bu qidalarla əlaqəli cümlələri 

öyrənmək mövzusudur. Əvvəlcə ləzzətli səhər yeməyi sözlərini, sonra bu sözlərdən istifadə 

edərək qurula biləcək cümlə nümunələrini araşdıraq. 

ACCEPTING – REFUSING 

(Qəbul etmə – Rəddetmə) 

Qarşı tərəfdən bir şey xahiş edərkən; 

“Can I have …………..?” sual cümləsindən istifadə edərik. 

Bu istəkləri qəbul edərkən “Sure.”, “Yes, of course.” ancak qəbul etmədiyimiz zaman “I’m 

sorry, it’s all gone.”, “No, it’s all gone.”  kimi quruluşlar. Kimi strukturlardan istifadə edirik 

Nümunə: 

• Can I have some lemonade? 

• Yes, of course. (+) 

Qarşı tərəfə bir şey təklif edərkən; 

“Do you want some ………..?” sual cümləsindən istifadə edərik 

Bu suala müsbət cavab verərkən "es, please.”, “Yes, of course.”, “Sure.", mənfi cavablar 

verərkən "No, thanks.”, “No, thanks, I don’t like ..…”, “No, thanks, I don’t want any …..”" 

kimi konstruksiyalardan istifadə edirik. 

Examples: 

• Do you want some olives? 

• No, thanks, I don’t like olives. (-) 



EXPRESSING LIKES – DISLIKES 

İngilis dilində sevilən və bəyənilən şeylərdən bəhs edərkən "love, like" fellərindən istifadə 

edirik. Bəyənmədiyimiz və sevmədiyimiz şeylərdən bəhs edərkən "don’t/doesn’t like, 

don’t/doesn’t love, dislike/dislikes" fellərindən istifadə edirik. 

Nümunələr 

• I like/love cheese. (+) 

• I don’t like/don’t love/dislike tea. (-) 

-Do you like fruit juice? 

-Yes, I do. – No, I don’t. 

  

• He/She likes / loves cheese. (+) 

• He/She doesn’t like / doesn’t love / dislikes tea. (-) 

-Does he/she like fruit juice? 

-Yes, he/she does. – No, he/she doesn’t. 

Qida və içkilər 

Dünyada ləzzətli səhər yeməyi dedikdə ağla gələn ilk yemək və içkilər, ingiliscə tələffüzləri 

və azərbaycna dilində ekvivalentləri ilə birlikdə əlifba sırası ilə aşağıdakı cədvəldə 

verilmişdir. 

İngilis sözünün tələffüzünü öyrənmək üçün sözün yanındakı düyməni tıklayaraq sözün 

tələffüzünü dinləyə bilərsiniz. 

İngiliSce Yemək Adları – Foods 

  İNGİLİZCE AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ 

 

 bagel simit 

 

 bean lobya 



 

 bread çörək 

 

butter kərə yağı 

 

cereal qarğıdalı qurusu 

 

cheese pendir  

 

chips kartof qızartması 

 

cookie şirniyyat 

 

croissant kruvasan 

 

cucumber xiyar 



 

 egg yumurta 

 

fish balıq 

 

grapes üzüm 

 

honey bal 

 

jam cem 

 

muffin keks 

 

mushroom göbələk 

 

omelette yumurta 



 

olive zeytun 

 

pancake krep 

 

rice plov 

 

salami kolbasa 

 

sausage sosiska 

 

soup sup 

 

toast tost 

 

tomato pomidor 

  

İngilisce İçki Adları – Drinks 



  İNGİLİZCE AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ 

 

coffee kofe 

 

fruit juice meyvə suyu 

 

 lemonade limonad 

 

milk süd 

 

orange juice portağal suyu 

 

tea çay  

6 -cı sinif İngilis Bölməsi 2 Ləzzətli Səhər yeməyi Testləri 

• Sandy has got a lot of ...............................A) milk 

B) butter 

C) coke 

D) honey 

•   

 



A) a bar of chocolate 

B) a glass of water 

C) a cup of coffee 

D) a bottle of milk 

• VEGETABLES (SPINACH , ............... , .............. , ................. , POTATO 

)A) mushroom, tomato, bean 

B) banana, apricot, olive 

C) pizza, cheese, cucumber 

D) egg, bread, tomato 

• What do you usually have for breakfast? 

............................................ 

Hansı cavab olaraq istifadə edilə bilməz?A) I have some cheese and an egg for 

breakfast. 

B) I eat some meat and a can of coke. 

C) I eat some tomatoes and honey. 

D) I have an egg and some bread for breakfast. 

• ................................ ? Two kilos of sugar.A) How much is it? 

B) Can I help you? 

C) How much sugar do you want? 

D) How much is a kilo of sugar? 

• Hansı uyumsuzdur?A) FRUIT = orange, kiwi, apricot 

B) VEGETABLES = peach, pear, grapes 

C) DRINKS = tea, coffee, milk 

D) JUNK FOOD = candy, hamburger, chips 

•  
Şəkili verilən meyvənin ekvivalenti hansı variantdır?A) There are a lot of cheeries in 

the fridge. 

B) There isn’t any rice on the dish. 

C) I have breakfast with some butter and olive. 

D) Watermelon is very sweet. 

• ....................................? 

I like fruit juice.A) What is your favourite fruit? 

B) What do you prefer eating? 

C) Does your mother want any cakes? 

D) What is your favourite drink? 

• ....................................? 

I like fruit juice.A) What is your favourite fruit? 

B) What do you prefer eating? 

C) Does your mother want any cakes? 

D) What is your favourite drink? 

• How do you say ’’ BON APPETIT! ’’ in your mother tongue?A) Yaxşı yol! 

B) Sabahın xeyr! 



C) Nuş olsun! 

D) Yaxşı dersler! 

• ƏLİ : Would you like anything else? 

GÜLNAR: Oh no ! ........................... Everything was delicious. 

ƏLİ: Oh Yes ! Thank you. 

GÜLNAR: You’re welcome.A) Enjoy your meal ! 

B) Yes, please. 

C) It’s my favourıte. 

D) I am full. 

• What do you prefer for breakfast? 

............................A) jam and bread 

B) blackberry 

C) fish 

D) cucumber 

• Are there any apples on the table? 

................................A) Yes, there is some. 

B) No, there aren’t any. 

C) No, there isn’t any 

D) Yes, there is a lot. 

• .....................................? 

I am hungry. I want 3 eggs.A) How much eggs do you want? 

B) What do you do? 

C) Are you hungry? 

D) How many eggs do you want? 

• Hansı fərqlidir?A) Can I have more tea? 

B) What is the traditional food in Turkey? 

C) What would you like to drink? 

D) Do you prefer drinking tea? 

6 -cı sinif İngilis Bölməsi 3: Downtown (Şəhər Mərkəzi) 

MAKING COMPARISONS – COMPARATIVE ADJECTIVES 

Sifətlər iki şeyi müqayisə edərkən istifadə olunur və bu istifadə olunan sifətlərin heca sayı 

müqayisə cümlələrində önəmlidir. 

• "-Er" şəkilçisi tək hecalı sifətlərin sonuna əlavə olunur və bu cümləyə "daha çox" 

mənasını əlavə edir. 

short –> shorter 

small –> smaller 

tall –> taller 

  

• "More" sözü iki və ya daha çox hecalı sifətlərin qarşısına qoyulur və bu cümləyə 

"daha çox" mənasını qatır. 



beautiful –> more beautiful 

crowded –> more crowded 

expensive –> more expensive 

  

Qeyd 1: Sifət tək hecalı sifətlərdə "samit hərfi + y" şəklində bitərsə, bu sifətin sonuna "-er" 

şəkilçisi əlavə edilir, "-y" atılır və "-ier" şəkilçisi ilə əvəz olunur. ". 

happy –> happier 

noisy –> noisier 

busy –> busier 

Qeyd 2: Sifət tək hecalı sifətlərdə "sait + samit" olaraq bitərsə, sifətin sonundakı samit ikiqat 

yazılır və ardınca "-er" şəkilçisi gəlir. 

big –> bigger 

fat –> fatter 

hot –> hotter 

  

• Bəzi sifətlər nizamsızdır Bu sifətlərdə qısa və ya uzun sifətlərin qaydaları tətbiq 

edilmir. Bu sifətlər cümlədə "daha çox" mənasında işlədildikdə, sifət tamamilə dəyişir 

və dəyişərkən müəyyən bir qayda yoxdur. 

good –> better 

bad –> worse 

little –> less 

many/much –> more 

far –> farther/further 

  

*** Müqayisə cümlələrində "than" ifadəsi sifətlərdən sonra mütləq istifadə olunur. *** 

Example: 

• A skyscraper is taller than a house. 

• Antalya is more beautiful than Ankara. 



• İstanbul is noisier than Ağrı. 

• Diyarbakır is hotter than İzmir. 

• Defne’s English is better than Okan’s. 

THE PRESENT CONTINUOUS TENSE 

POSITIVE NEGATIVE QUESTION FORM 

I am sleeping. 

  

You are sleeping. 

We are sleeping. 

They are sleeping. 

  

He is sleeping. 

She is sleeping. 

It is sleeping. 

I am not sleeping. 

  

You are not sleeping. 

We are not sleeping. 

They are not sleeping. 

  

He is not sleeping. 

She is not sleeping. 

It is not sleeping. 

Am I sleeping? 

  

Are you sleeping? 

Are we sleeping? 

Are they sleeping? 

  

Is he sleeping? 

Is she sleeping? 

Is it sleeping? 

• Hal -hazırda etdiyimiz vəziyyətləri ifadə edərkən bu gərginliyi istifadə edirik. 

Cümlədə felə "-ing" şəkilçisi əlavə edirik və bu nümunəni türkcəyə çevirərkən felə "-

yor" şəkilçisi əlavə edirik. 

• Əlavə olaraq, söhbət zamanı o vəziyyəti etməsək də, o zaman etdiyimiz vəziyyətləri 

bu zaman nümunəsi ilə təsvir edirik. 

• Bu zaman nümunəsi ilə dəyişən vəziyyətləri də təsvir edirik. 

• Bu gərginliklə, təkrarlanan vəziyyətləri vurğulamaq və ya şikayət/narazılıq bildirmək 

üçün "aways" zərfindən istifadə edirik. 

• Bu zaman nümunəsi ilə, "tomorrow, next week" kimi gələcək zaman zarflarından 

istifadə edərək gələcəkdə etməyi planlaşdırdığımız vəziyyətləri də ifadə edə bilərik. 

İNDİKİ ZAMAN ZƏRFLƏRİ (Adverbs of time) 

At the moment 

At this moment 

At present 

Now 

Right now 

Today 

Tonight 

This morning 

This evening 

This week 

Always 

… 

  

Tomorrow 

Next week 



Just now 

… 

  

This weekend 

This month 

This year 

This summer 

This semester 

This term 

These days 

Nowadays 

… 

Next year 

Next summer 

In two days 

… 

Nümunələr: 

• He is playing computer games now. (Hazırda kompüter oyunları oynayır.) 

• She is going to Antalya this month. (Bu ay Antalyaya gedəcək.) 

• It is getting hotter. (Hava istiləşir.) 

• It is always raining. (Həmişə yağış yağır.) 

• She is coming from Ankara next week. (Gələn həftə Ankaradan gələcək.) 

Müqayisələr 

Müqayisələr mövzusunda fərqli istifadə sahələrində üstünlük verilən bir çox nümunə var. 

Nümunələr çoxaldıla bilər ki, təcrübə ilə dəstəklənməli olan bu mövzular qalıcı olsun. Fərqli 

mövzularla məşğul olduqları zaman təkrarlana və düzgün istifadə edilə biləcəyi öyrənilə bilər. 

6 -cı sinif İngiliscə müqayisəli mühazirə 

Müqayisələr müqayisə sifətləridir. Bu sifətlərlə üstünlüyü ifadə edən sifətlər arasında fərqlər 

və oxşarlıqlar ola bilər. Müqayisə sözündən əmələ gələn müqayisəli cümlələr iki şeyi bir -biri 

ilə müqayisə etmək üçün istifadə olunur. 

Nümunə: I am better than you. ( mən səndən daha yaxşıyam), 

He is stronger than him. ( ondan daha güclüdür) 

Bu sahədə cümlələr qurarkən müəyyən bir model istifadə olunur. Bu sahədə aşağıdakı 

nümunə ilə cümlələr qurula bilər. 

İsim (mövzu olmalıdır)+ fel+ müqayisəli sifət+ isim+ obyektdən daha çox (cümlənin obyekti 

olacaq) 



Bu nümunəni istifadə edərkən müqayisə ediləcək ilk şey əvvəlcə seçilir. Bu bölmədə, sifətdə 

qeyd olunan nöqtə izah edilir. Sonra fel istifadə olunur. Than çox vacibdir. Müqayisə olunan 

sözlər cümlədədirsə, yazılmalıdır. Müqayisə olunan şəxs, obyekt və vəziyyət daha sonra 

yazılır. 

Nümunə: 

Their students study better than our students. ( onların tələbələri bizim tələbələrdən daha 

yaxşıdır) 

Sifətlərdə "er" 

İstifadə olunan sifət tək hecada oxunursa və ya iki hecadan ibarətdirsə, "er" istifadə olunur. 

Ancaq bu qayda "y" ilə bitənlər üçün keçərlidir. 

Old- older fast- faster quick-quicker happy- happier big- bigger late- later 

Müqayisəli sifətlər uzun olarsa more istifadə edin 

Oxunanda iki və ya daha çox hecalı sifətlərdə "er" şəkilçisi yoxdur. Əksinə, sifətdən əvvəl 

daha çox sözü gəlir. 

Expensive- more expensive 

Complicated- more complicated kimi 

İkitərəfli Sifətlər 

Bəzi sifətlər hem “er” şəkilçisi ilə həm də more kəliməsi ilə istifadə edilə bilər. Bu tam olaraq 

istifadəçinin seçiminə bağlıdır. 

Cleverer- more clever 

Simpler- more simple gibi 

Sonu “y” ile bitənlər ise “er” şəkilçisi“y” “ie” dəyişir. 

math is easier than smut 

Fövqəladə İstifadələr 

Bəzi sifətlərin vəziyyəti çox fərqlidir. Heç bir qaydaya tabe olmayan bu sifətlər özünəməxsus 

bir dəyişiklik içindədir. Bu şəkildə ən çox istifadə olunan sifətlər: 

Good- better, bad- worse, far- farther ya da further olabilər, little- less 

Bəzi istifadələrdə, sifətlərdən istifadə edərək bərabərliyə nail olmaq istədikdə, `as ... as` kimi 

nümunə istifadə edilə bilər. 

old machines were as robust as new ones (Köhnə maşınlar yeniləri kimi möhkəm idi.) 



* As quruluşu bir çox cəhətdən istifadə edilə bilər. Cümlənin quruluşuna görə fərqli mənalar 

fərqlənir. Bundan əlavə, iş yerlərinin artırılması və ya azaldılması üçün “more and more” və 

“–er və –er” nümunələrinə üstünlük verilə bilər. 

the rain is getting more and more (Yağış artmaqdadır) 

* The more .. iki şey bir -birinə təsir edərkən `the more` nümunə istifadə olunur. Başqa sözlə, 

bir hadisəni, vəziyyətin dəyişməsini təsvir edərkən bu nümunəyə üstünlük verilir. 

the faster you are the more tired you are (Nə qədər sürətli qaçsan, bir o qədər yorğun olursan.) 

Bu mövzuda çoxlu qaydalar ola bilər. Ancaq hər bir sifəti və hər istifadəni bir -bir əzbərləmək 

əvəzinə, təcrübə sahəsində daha çox istifadə edərək daha daimi öyrənə bilərsiniz. 

6 -cı sinif İngilis bölməsi 3 Downtown Lüğət 

İNGİLİZCE KƏLİMƏLR AZƏRBAYCANCA QARŞILIĞI 

barbeque manqal 

beautiful gözəl 

big cadu 

boring sıxıcı 

building bina 

busy  məşğul 

cheap ucuz 

city şəhər 

clean təmiz, təmizəmək 

cold soyuq 

comfortable konforlu 

country ölkə 

crowded sıxlıq 

downtown şəhər merkezi 

enjoyable zövqlü 

exciting həyəcan verici 

expensive bahalı 

farm çiftlik 

fast sürətli 

fat gombul 

feed yedirmək 

flat bina dairesi 

happy xoşbəxt 

healthy sağlam 

heavy ağır 

high yüksək 

hot isti 



interesting qəribə 

kiosk bufet 

knit hörmək 

large böyük, geniş 

life yaşam 

long uzun 

make a cake keks bişirmək 

need ehtiyacın olmaq 

noisy səsli 

nutritious doyurucu 

old köhnə 

peaceful huzurlu 

prepare hazırlamaq 

quiet səssiz,sakit 

relaxing rahatladıcı 

rent kirayəyə vermək 

rest dincəlmək 

rollerblade konki sürmək 

sad bədbin 

sell satmaq 

set the table stolu hazırlamaq 

shopping center alışveriş mərkəzi 

short qıza 

skyscraper göydelen 

slim zəyif 

slow yavaş 

small kiçik 

street küçə 

strong güclü 

study ders işləmək 

take a nap dincəlmək 

take care of maraqlanmaq 

talk danışmaq 

tall uzun 

town şəhər, rayon 

traffic jam probka 

uptown şəhər mərkəzindən uzaq 

village kənd 

wait gözləmək 

walk yerimək 

water the flowers çiçəkləri sulamak 



young gənc 

6 -cı sinif İngilis bölməsi 3 Downtown Testləri 

• Mr. Smith is ................... . 

 
A) driving a car 

B) cooking 

C) dancing 

D) feeding the dog 

• Ali is going on a holiday and now he is ........................................... . 

 
A) putting the suitcases in the car. 

B) driving a car 

C) going to work 

D) waiting for the bus 

• He is ................. . 

 
A) having breakfast 

B) getting dressed 

C) taking a shower 

D) going to school 

• They are........................... . 

 
A) watching TV 



B) doing homework 

C) taking a test 

D) listening to music 

• John is at the cafe. He’s ............................ . 

 
A) eating a sandwich 

B) eating some Chinese food 

C) having a drink 

D) talking on the phone. 

• Ayşe is 14 years old. 

Cenk is 10 years old.Yuxarıdakı məlumatlara əsasən seçimlərdən hansı 

doğrudur?A) Cenk is older than Ayşe. 

B) Cenk is old than Ayşe. 

C) Ayşe is older than Cenk. 

D) Ayşe is younger than Cenk. 

• A mouse - A cat - An elephantHeyvanlar haqqında yuxarıdakı müqayisələrdən hansı 

yanlışdır?A) A mouse is smaller than a cat. 

B) An elephant is bigger than a cat. 

C) A cat is smaller than an elephant. 

D) A mouse is bigger than an elephant. 

• A plane is ...................... than a train. 

Boşluğa hangi seçenek getirilebilir?A) fast      B) faster      C) slow      D) slower 

• Milk is .......................... than Coke.Boş yerə hansı seçimi qoymaq olar?A) healthier 

B) more healthier 

C) most healthy 

D) healthy 

• Climbing is .......................... Football.Boş yerə hansı seçimi qoymaq 

olar?A) dangerous than 

B) dangerous 

C) dangerouser than 

D) more dangerous than 

• Mom : Are you cleaning your hands? 

Ece : Yes, ................... .A) you are 

B) I’m not 

C) you aren’t 

D) I am 

• Aynur : .................... are you going? 

Emre : To the cinema.A) Where      B) When      C) What      D) Why 

• "What is your father ................ ?"A) going      B) doing      C) go      D) do 

• Mary : I’m bored. ................... go to the cinema. 

John : Calm down, Mary. We’ll go to the cinema tomorrow.A) Would like to 

B) I prefer 

C) I want 

D) Let’s 



6 -cı sinif İngilis Bölməsi 4: Hava və Duyğular 

6 -cı sinif 4 -cü vahid ingilis dili mühazirə kursumuzda olduqca asan olacaq, əvvəlcə yağış və 

temperatur kimi hava hadisələrini necə söyləyəcəyimizi öyrənəcəyik. Hava mövzusunda hava 

istiliyinin tələffüzünü öyrəndikdən sonra istiqamətləri öyrənəcəyik və müəyyən coğrafi 

bölgələrə görə onlardan necə istifadə edəcəyimizi görəcəyik. Daha sonra əvvəllər 

öyrəndiyimiz sifətlərə bir neçə yeni sifət əlavə edəcəyik. Bu yeni öyrənilmiş sifətlərlə 

əhvalımızı necə ifadə edəcəyimizi öyrənərək dərsimizi bitirəcəyik. 

Xüsusilə havanın necə olduğunu danışarkən indiki zaman ifadələrini tez -tez istifadə etməli 

olacağıq. Buna görə də, isterseniz, 5 -ci sinif 9 -cu bölmə mühazirə kursumuzu nəzərdən 

keçirərək indiki vaxtı gözdən keçirə bilərsiniz. 

Weather ve Emotions Bölümü 

Cədvəldə gördüyünüz kimi, "yağış, günəş, külək və qar" sözlərinin ingiliscə sözləri "y" 

hərfinin sonuna əlavə edilərək "yağışlı, günəşli, küləkli və qarlı" sözlərə çevrilmiş və sifətlərə 

çevrilmişdir. İngilis dili 6 sinif 4 -cü hissə mühazirəsi. 

It is ………. ilə hava durumu 

Sifət istifadə edərək havanın necə olduğunu söyləmək istəyirsinizsə, bu nümunəni istifadə 

edirik. Nümunələrimizə baxaq. Normalda cansız cisim və heyvanlar üçün "o" mənasını verən 

"it" əvəzliyinin saat və hava baxımından necə dəyişdiyinə diqqət yetirək. 

• It is rainy = Hava yağışlı 

• It is rainy today =Hava bugün yağışlı 

• It is windy=Hava küləkli 

• It is snowy= Hava qarlı 

• It is sunny= Hava günəşli 

İndi hava haqqında digər sifətlərimizi öyrənək və nümunələrimizi çoxaltaq. 

6. sınıf 4. ünite ingilizce mövzu izahı 

• How’s the weather? 

• What is the weather like? 

• How’s the weather outside? 

• It is sunny today. 

• It is rainy today. 

• It is stormy. 

• It is cold. 

• It is colder than yesterday 

• It can be cold outside. 

• It is cloudy. 

• It is freezing today. 

• It is dry today. 

• It is clear. 

• It is foggy. 



• It is hotter than yesterday 

6 -cı sinif 4 -cü vahid ingilis dili mühazirəsi temperaturu necə deyə bilərik? 

• What’s the temperature?= İstilik neçə dərəcədir? 

• 20°= twenty degrees= 20 dərəcə 

• 5°=five degrees= 5 dərəcə 

• °C = degrees Celsius =santigrat dərəcə 

• 30°C = thirty degrees Celsius= 30 santigrat dərəcə 

İngilis dili 6 -cı sinif 4 -cü hissə mühazirəsi - haqqında 

• About=haqqında (5 -ci sinif dərslərində ilk öyrəndiyimiz mənası) 

• About= yaxın, aşağı yuxarı 

• It is about 10°C= Təxmini 10°C 

• It is about 10 degrees celsius= Təxmini 10 santigrat dərəcə 

• The temperature is about 10°C= İstilik Təxmini 10°C 

• The temperature is about 10 degrees celsius= İstilik Təxmini 10 santigrat dərəcə. 

Weather (Hava Durumu) 

İngilis dilində hava haqqında soruşmaq üçün iki nümunə istifadə olunur. Birincisi "How is the 

weather", ikincisi "What is the weather like in today". Keçmiş zaman cümlələrində "is" yerinə 

"was" istifadə olunur. "Sabah hava necə olacaq" sualı "How will is the weather in tomorrow?" 

Qeyd: İngilis dilində havanın açıq olduğunu göstərmək üçün "fresh weather" sözü istifadə 

olunur. 

Nümunə cümlələr: 

1.A. - The weather is bathed in sunlight. 

1. A. - Hava günəş işığı altında yuyulur. 

1.B. - Tomorrow the weather will be warmer 

1. B. - Sabah hava istiləşəcək 

1.C. - The weather was cloudy yesterday. 

1. C. - Dünən hava buludlu idi. 

Qeyd: Buludlu olduğunu göstərmək üçün ingilis dilində "ağır" sözü də istifadə olunur. Bu söz 

havanın ağır olduğunu göstərmək üçün istifadə olunur. 

1.D. - There is a lot of moisture in the air. 

1. D. - Havada çox nəm var. 

1.E - The weather is very hot in Antalya. 

1.E - Antalyada hava çox isti olur. 

1.F. - The weather in Iceland is usually cold. 

1. F. - İslandiyada hava ümumiyyətlə soyuq olur. 



1.G. - There is fog in many precinct of the city. 

1. G. - Şəhərin bir çox məntəqələrində duman var. 

Emotions (Duyğular) 

Xoşbəxt olmaq, həyəcanlanmaq və təəccübləndirmək müsbət duyğular arasındadır. Mənfi 

duyğulara qəzəb, qəzəb, səbirsizlik nümunəsi verilə bilər. Hisslərimizi ifadə edərkən Sadə 

İndiki Zamandan - Sadə Keçmiş Zamandan İndiki Davamlı Zamandan istifadə edə bilərik. 

1- Pozitiv Duyğular: 

Sevinc - Joy ya da Rejicing 

Nəşə - Mirth ya da Cheer 

Xoşbəxtlik- Happiness 

Təəccüblü- Confusion ya da Surprise 

Həyəcan - Thrill 

Ümid- Hope 

Keyf- Plesure ya da Temper 

Coşğu- Ebullition 

Həzz- Enjoyment 

Cəsarət - Resolution 

Heyrət- Bewilder 

Maraq- Curiosity 

Nümunə cümlələr: 

1.A. I curious about Spielberg's last movie. 

Spielberqin son filmi ilə maraqlanıram. 

Qeyd: İngilis dilində 'Curious' bir şey və ya kimsə haqqında maraqlanmaq deməkdir. "Worry" 

adı narahat olmaq, maraqlanmaq mənasında istifadə olunur. 

1.B. - Hazal's gift surprised me. 

Hazalın hədiyyəsi məni təəccübləndirdi. 

1.C. - A person's hope should never end. 

İnsanın ümidi heç vaxt ölməməlidir 



2- Mənfi duyğular: 

Təlaş - Rush ya da Haste 

Narahat- Concern ya da Anxiety 

Hirs - Anger 

Yorğunluk - Tire ya da Tiredness 

Qayğı - Concern 

Hüzün - Sadness 

Peşmanlıq - Remorse ya da Regret 

Hirs- Rage ya da Wax 

Ümidsizlik - Hopelessness 

Səbirsizlik - Headliness 

Təklik - Loneliness 

Sıxıntı - Boredom ya da Distress 

Xəyal qırıqlığı- Disappointment 

Qorxu- Fear ya da Horror 

Şüphə - Suspicion ya da Doubt 

Ürkəklik - Timidity 

Nümunə cümlələr: 

1.A. - I wrote a poem about loneliness. 

1. A. - Tənhalıq mövzusunda şeir yazmışam. 

1.B. - I like horror movies. 

1. B. - Qorxu filmlərini sevirəm. 

1.C. - I'm tired of disappointment. 

1. C. - Məyusluqdan bezmişəm. 

1.D. - Doubt is one of the most powerful emotions. 

1. D. - Şübhə ən güclü duyğulardan biridir. 

6 -cı sinif İngilis bölməsi 4 Hava və Duyğular Testləri 



• It is ...................... today. Let’s fly a kite. 

 

A) snowy 

B) stormy 

C) windy 

D) hot 

• Aşağıdakılardan hansı cədvələ görə doğrudur? 

 
A) It’s sunny in the morning. 

B) It’s snowy in the afternoon. 

C) It’s rainy in the afternoon. 

D) It’s hot in the evening. 

• Hansı ifadə dialoqa uyğundur? 

Emily : How is the weather there today? 

Alvin : It’s snowy and cold. 

Emily : ............................ Can you repeat, please? 

Alvin : Sure. It’s snowy and cold. 

A) What is the weather like? 

B) We can’t go out. 

C) I don’t understand. 

D) I don’t know. 

• Şəkilə görə altdakı dialoqa cavab verin. 

Mum : How do you feel? 

Son : I feel.................. . 



 

A) happy 

B) upset 

C) energetic 

D) scared 

• Selin : ............. do you feel today? 

Ece : I feel fine. 

A) Where     B) Why     C) How     D) When 

• “What is the weather like in winter?” 

Aşağıdakılardan hansı yuxarıdakı suala cavab ola bilməz? 

A) snowy     B) stormy     C) cold     D) warm 

• Which one is different? 

A) winter     B) summer     C) spring     D) foggy 

• Jim : Mum, Can I go out and play? 

Mum : No, you can’t because it is ............. . 

A) sunny     B) hot     C) rainy     D) warm 

• I feel happy. I want to ................ songs and ............... . 

A) sing / dance 

B) singing / dancing 

C) sings / dances 

D) sing / dancing 

• It’s sunny. Wear your ......................... . 

A) boots     B) coats     C) jacket     D) sunglasses 

6 -cı sinif İngilis bölməsi 5: Sərgidə 

6 -cı sinif İngilis dili Sərgisində MEB və Monopol Nəşrləri tərəfindən hazırlanmış həm 6 -cı 

sinif İngilis dili dərsliklərində olan sözlərdən ibarətdir. 

İNGİLİZCE KELİME TÜRKÇE KARŞILIĞI 



agree eyni fikirde olmaq 

amazing möhtəşəm 

bored sıxılmış 

boring sıxıcı 

bumper car toqquşan maşın 

carnival karnaval,festival 

carrousel karusel 

clown kloun 

dangerous təhlükəli 

date tarix 

decide qərar vermek 

disagree ters fikirde olmaq 

dull sıxıcı 

excited həyəcanlanmış 

exciting həyəcan verici 

fair fuar 

fantastic mükəmməl 

feel hiss etmək 

ferris wheel dönmə dolap 

frightened qorxmuş 

frightening qorxutucu 

fun əyləncəli 

fun fair lunapark 

funny gülməli, əyləncəli 

get on binmek 

ghost train korku tüneli treni 

happy xoşbəxt 

horrible berbad, pis 

interesting ilgi çəkici 

laugh gülmək 

mirror ayna 

roller coaster süret qatarı 

scared qorxmuş 

terrifying qorxunc 

thrilling heyecan verici 

ticket bilet 

toffee apple alma şekeri 

unhappy kefsiz 

Şəxsi fikirlərini bildirmək 



Səhv olan - (That's Wrong) - Sizinlə Razılaşmıram (I Don't Agree With You) cümlələri bir 

fikirlə razılaşmadığımızı ifadə etmək üçün istifadə olunur. Birinə haqq verdiyimiz zaman, 

Haqlısan (You Are Right)və ya Dəqiq (Exactly ) ifadələrindən birini istifadə edə bilərik. 

 Stating Personal Opinions (Kişisel Düşünceleri İfade Etmək) 

1. I Think - Məncə 

Hər hansı bir mövzuda fikir bildirərkən İngilis dilində ən çox istifadə olunan sözlərdən biridir. 

. 

Nümunə cümlələr: 

1.A. - Should we go to the cinema or the theater? 

1. A. - Kinoya, yoxsa teatra getməliyik? 

1.B. - I think this movie is Tarantino's best movie. 

1. B. - Məncə bu film Tarantinonun ən yaxşı filmidir. 

1.C. - I think you should get the red dress. 

1. C. - Məncə qırmızı paltar almalısan. 

1.D. - I think let's camp in Edirne. 

1. D. - Düşünürəm ki, Ədirnədə düşərgə salaq. 

  2- I Believe That - İnanıram Ki 

İnsan hisslərinə və ya intuisiyasına əsaslanaraq cümlələrin əvvəlindədir. Əsasən təsəlli və 

proqnoz cümlələrində istifadə olunur. 

Nümunə cümlələr: 

1.A. - I believe that, the hard days will end. 

1 A. - İnanıram ki, çətin günlər bitəcək. 

1.B.- I believe that you will pass this lesson. 

1.B.- Bu dərsi keçəcəyinizə inanıram. 

1.C.- I believe that your brother will be fine. 

1.C.- Qardaşının yaxşı olacağına inanıram. 

1.D. - I think she is a lot of fun. 

1. D. - Məncə çox əyləncəlidir. 

 3- According To Me - Mənə görə 

Bir mövzuda fikirlərimizi bölüşmək istədikdə istifadə etdiyimiz bir nümunədir. 

Nümunələr: 



1.A. - What do you think about this novel? 

1. A. - Bu roman haqqında nə düşünürsünüz? 

According to me this novel extremely successful. 

Mənə görə bu roman son dərəcə uğurludur. 

1.B. - Please tell me your opinion on this job. 

1. B. - Zəhmət olmasa bu işlə bağlı fikirlərinizi bildirin. 

According to me this job is easy. 

Mənə görə bu iş asandır. 

1.C. - Accordig to me this film very borig. 

1. C. - Bu film mənə çox zövq verir. 

 4- To My Mind / Məncə 

"Düşünürəm" sözündən başqa, "mənim fikrimcə" - "mənim fikrimcə" mənasında işlənən bir 

sözdür. 

Nümunələr: 

1.A - To my mind you should write short stories, not novel. 

1.A - Məncə roman deyil, qısa hekayələr yazmalısan. 

1.B. - To my mind you should apologize to Selin. 

1. B. - Fikrimcə, Selindən üzr istəməlisən. 

1.C. - To my mind he should study more. 

1. C. - Fikrimcə, daha çox oxumalıdır. 

1.D.- To my mind we have to move out of this house. 

1. D.- Fikrimcə, bu evdən köçməliyik. 

5- It Seems To Me That - Gördüyüm Qədəriylə 

Bu da 'mənə elə gəlir' deməkdir. Tam əmin olmayan fikirləri ifadə etmək üçün istifadə olunur. 

Nümunələr 

1.A. - It seems to me that Halil is very honest. 

1. A. - Mənə elə gəlir ki, Halil çox dürüstdür. 

1.B. - It seems to me that you have to study more. 

1. B. - Mənə elə gəlir ki, daha çox oxumalısan. 

6. Sinif İngilisce 5. Bölmə At The Fair Testləri 



• My favourite fun ride is ...................... . 

Şəkilə görə yuxarıdakı cümləni tamamlayın. 

 
A) Carrousel 

B) Bumper cars 

C) Roller coaster 

D) Ghost train 

• Şəkli təsvir edən seçimi işarələyin. 

 
A) a cinema 

B) a park 

C) a supermarket 

D) a fun fair 

• Woods are ...................... at nights. 

 
A) exciting 

B) amazing 

C) frightening 

D) funny 

• I think Maths is ................................ English. 

A) more difficult than 

B) more difficult 

C) difficult than 

D) difficult 



• Mary : Look at that poster! There is a fun fair soon. 

Jane : Great! ............................... . 

A) I love fun fairs. 

B) I hate fun fairs. 

C) Fun fairs are boring. 

D) I don’t like fun fairs. 

• Ali : I think English is very boring. What do you think, Elif? 

Elif : ............................. . I love English. 

A) I agree with you. 

B) I don’t think so. 

C) Great. 

D) Sorry. 

• I don’t like reading a book. I feel really .............. . 

A) happy 

B) bored 

C) amazed 

D) excited 

• Which is different? 

A) Flowers 

B) Skeletons 

C) Monsters 

D) Vampires 

• "What are you doing? 

Şəkilə əsaslanaraq yuxarıdakı suala cavab verin. 

 

A) They are drinking something. 

B) They are eating something. 

C) They are having a rest. 

D) They are playing tennis. 

• Ally : What does this sign mean? 

Mum : It means....................... . 



Şəkilə uyğun olaraq dialoqu tamamlayın. 

 
A) You can’t eat. 

B) You can’t drink. 

C) You can’t take photos. 

D) You can’t walk here. 

• I think the roller coaster is ....................... the Carrousel. 

A) slower than 

B) slow than 

C) fast than 

D) faster than 

• Cindy : Can I eat in the classroom? 

Teacher : No, ........................ . 

A) you do 

B) you don’t 

C) you can’t 

D) you can 

• Aşağıdakı cütlüklərdən hansı doğrudur? 

A) wave – coaster 

B) ghost – train 

C) roller – cars 

D) bumper – wheel 

• Mel : ..................... is a fun ride? 

Willy : Each fun ride is one token and 1 token is 3 lira. 

Hansı sual sözü dialoqu tamamlayır? 

A) How much      B) When      C) Where      D) What 

• Wendy : ...................... is the fun fair? 

Oscar : It’s from 10th December until 5th January. 

Hansı sual sözü dialoqu tamamlayır? 

A) Where      B) When      C) How      D) Which 



6 -cı Sinif Ingilis Dili Bölmə 6: Peşələr 

Peşələr öz daxilində bir çox sahəyə bölünür. İngilis dilində 'Field of profession' və 'Field of 

occupation' sözləri 'Peşə Sahəsi' deməkdir. "İş" mənasını verən "job" sözü də peşəmizi təsvir 

edərkən istifadə edə biləcəyimiz sözlər arasındadır. 

Peşələr 

- Birinin peşəsi haqqında soruşmaq üçün üç fərqli şəkildə sual verə bilərik. 

 1- What is your job? / İşiniz nədir? 

Konuşma dilinde en çok kullanılan kalıptır. Bu soruya iki fərqli şəkildə cavab verilebilir. 

- I'm teacher. / Mən Müəlliməm. 

- My job is teaching. / Mənim işim müəllimlikdir. 

2- What is your occupation? / Peşən nədir? 

Daha rəsmi söhbətlərdə, kiminsə peşəsini öyrənmək üçün bu sual nümunəsindən istifadə edə 

bilərik. Yenə də bu suala iki fərqli şəkildə cavab vermək olar. 

- I'm engineer. / Mən mühəndisəm. 

- My occupation is engineering. / Mənim peşəm mühəndislikdir. 

3- What is your profession? / Vəzifən nədir? 

Həm peşəsini, həm də mütəxəssis olduğu sahəni öyrənmək istənə bilər. Məsələn, bu sual 

nümunəsi həkimdən öz ixtisası haqqında soruşmaq üçün istifadə olunur. 

Nümunə cümlələr: 

1.A. - My job is medicine. / Mənim işim həkimlikdir. 

- Well, what is your profession? /Bəs sahəsi nədir? 

- I'm dentist. - Diş həkimiyəm. 

1.B. - I'm a teacher. / Mən müəlliməm. 

- What is your profession? / Hansı sahədə? 

- I'm a painting teacher. / Rəssamlıq. 

1.C. - My occupation is engineering. / Mənim işim mühəndislikdir. 

- Which field are you professional? / Hansı sahə üzrə? 



- My professional field is electric engineering. / Mənim sahəm elektrik mühəndisliyidir. 

4- Peşə və İngilis ekvivalentləri: 

Tibb bacısı - Nurse 

Polis - Police officer ya da Cop 

Sinif müəllimi- Class teacher 

musiqi müəllimi - Music teacher 

Memar- Architect ya da Master builder 

İç Memar- Interior architect 

Qrafik Dizayner  - Graphics designer 

Komputer Mühəndisi - Computer engineer 

Qadın Gözəllik Salonu- Hairdresser 

Bərbər- Barber ya da Shaver 

Dərzi - Dressmaker ya da Tailor 

Qəssab- Rump Roast 

Oxran- The Fuzz 

Editor - Editor ya da Publisher 

Yazıçı - Novel writer ya da Novelist 

Jurnalist - Journalist 

Redaktor - Reduktor 

Kassir- Cashier 

Göz həkimi- Oculist ya da Eye doctor 

Xəstə Baxıcısı - Ward master 

Fermer - Farmer 

Film Rejissoru- Film director 

Senarist - Scenarist 



Texnik- Operative ya da Technician 

Qarson - Waiter ya da Waitstaff 

Rəhbər- Director 

Oxran - Security staff ya da Security guard 

Kimya Mühəndisi - Chemical engineer 

İnşaat Mühəndisi - Civil engineer 

Təmizlikci- Cleaner ya da Charwoman 

Təmirçi- Repairman ya da Tinker 

Nümunə Cümlələr 

1.A. - I want to be a screenwriter when I grow up. 

1 A. - Böyüyəndə ssenarist olmaq istəyirəm. 

1.B. - My sister is a nurse in this hospital. 

1. B. - Bacım bu xəstəxanada tibb bacısıdır. 

1.C. - His biggest dream is to become a civil engineer. 

1. C. - Ən böyük arzusu inşaat mühəndisi olmaqdır. 

6. Sınıf İngilisce 6. Bölmə Occupations Testləri 

• Şəkildəki peşə hansı seçimdir? 

 

A) doctor 

B) architect 

C) teacher 

D) pilot 

• She dyes, cuts and styles hair. She is a .................... . 

A) hairdresser      B) nurse      C) driver      D) cook 

• He repairs electrical devices. He is a/an ................... . 

A) doctor      B) mechanic      C) engineer      D) technician 



• I am interested in cars. I want to be a .................. . 

A) driver      B) secretary      C) pilot      D) teacher 

• He is a mechanic. He ................ cars. 

 

A) drives 

B) looks 

C) mends 

D) cuts 

• I’m an architect. I can design and draw building plans, ............ I can’t build a house. 

A) because      B) and      C) but      D) so 

• My brother is a pilot. He can .................. . 

 

A) drive a car 

B) fly a plane 

C) ride a bike 

D) ride a horse 

• Jane: ................................. 

Meg: He is an engineer. 

A) What is your father doing? 

B) What did your father do? 

C) What can your father do? 

D) What does your father do? 

• Tina: ............... does a doctor work? 

Lin: At a hospital. 



 

A) What 

B) Where 

C) What time 

D) When 

• Mr. Brown: What is your job? 

Tim: I am a computer programmer. 

Mr. Brown: ................................. 

Tim: in 2011. 

A) Where do you work? 

B) Why did you become a computer programmer? 

C) When did you become a computer programmer? 

D) Do you like working with computers? 

6 -cı sinif İngilis Bölməsi 7: Bayramlar 

Tətil özü bir çox növə bölünür. Bunlara ingilis dilində "Types of Holiday" deyilir. Resmi 

tətilləri təsvir etmək üçün "Bank Holiday" və ya "Public Holiday" sözlərindən birini seçə 

bilərik. Bank Bayramı və Resmi Bayramı ifadə edən bu sözlər, şənbə və bazar günlərini də 

ifadə etmək üçün istifadə olunur. 

1- Tətil növləri və İngilis ekvivalentləri 

Yeni il Tətili- Christmas Holiday 

Yeni il Tətili - New Year Holiday 

Yarim il Tətili- Semester Holiday ya da Half Term 

Qış Tətili- Winter Break 

Günorta Tətili/ Günorta fasiləsi - Lunck Break ya da Lunck Hour 

Velosiped Tətili- Cyling Holiday 

Pasqalya Tətili- Easter Holiday 

Gəmi Tətili- Cruise Holiday 

Səyahət Tətili- Abroad Holiday 



Golf Tətili- Golf Holiday 

Meşə Tətili- Hiking Holiday 

Xizək Tətili- Skiing Holiday 

Kültür Tətili- Cultural Holiday 

Nümunə Cümlələr 

1- I read more than twenty books this summer vacation. 

1- Bu yay tətilində iyirmidən çox kitab oxudum. 

2- We will go to Italy and then to France on christmas holidays. 

2- Milad bayramlarında İtaliyaya, sonra Fransaya gedəcəyik. 

3- I will sleep a lot during my half year break. 

3- Yarım illik fasilədə çox yatacağam. 

4- We went to my grandparents during the new year holiday. 

4- Yeni il tətili zamanı nənə və babamın yanına getdik. 

5- Vacation makes every person happy. 

5- Tətil hər bir insanı xoşbəxt edir. 

2- Tatil İle İlgili Kelimeler və İngilis Karşılıkları: 

Dəniz - Sea 

Plaj- Beach 

Otel - Hotel 

Çadır - Tent 

Kampa getmək - Camping 

Dincəlmək - Have A Rest ya da Lie Back 

Dəniz Kenarı - Seaside 

Kitap Oxumaq - Read A Book 

Televizora Baxmaq- Watching T.v. 

Balıq Tutmaq - Fishing 

Yat Turu - Yach Tour 



Qar Topu - Snawball 

Forest Walk - Meşə Gəzintisi 

Günəşlənmək- Sunbathe 

Mayo - Swimsuit ya da Trunks 

Günəş Gözlüyü - Sun Glass 

Yamaç Paraşütü - Paradigliding 

Pikniyə getmək - Have a picnic 

Göl Qırağı- Lakeside 

Nümunə Cümlələr 

1- I play football with my brothers in beach. 

1- Sahildə qardaşlarımla futbol oynayıram. 

2- I can't find my sunglasses. 

2- Gün eynəyimi tapa bilmirəm. 

3- We had a lot of fun on the yacht tour. 

3- Yat turunda çox əyləndik. 

4- i miss playing snowball. 

4- Qartopu oynamağı darıxıram. 

5- The hotel we stayed in on holiday was very big. 

5- Tətildə qaldığımız otel çox böyük idi. 

6- Next week we will camping with my friends. 

6- Gələn həftə dostlarımla birlikdə düşərgə salacağıq. 

3- "Bayram" sözünü ehtiva edən ifadələr 

Tətil Cənnəti - Holday Paradise 

Tətil Kəndi- Holiday Village 

Tətil Xatirəsi - Holiday Memory 

Tətil Təcrübəsi - Vacation Experience 

Tətil Şəkilləri - Holiday Photos 

Ucuz Tətil - Cheap Holiday 



Tətil Planı Qurmaq - Make a vacation plan 

Nümunə Cümlələr 

1- I showed my vacation photos to my classmates. 

1- Tətil şəkillərimi sinif yoldaşlarıma göstərdim. 

2- I like this holiday village very much. 

2- Bu bayram kəndini çox sevirəm. 

3- I wrote my holiday memories. 

3- Bayram xatirələrimi yazdım. 

Simple Past Tense (Keçmiş Zaman) 

Gələcək və indiki zaman cümlələrində olduğu kimi, Sadə Keçmiş Zaman cümlələri ya 

müsbət, ya da mənfi ola bilər. Keçmiş üçün bir sual cümləsi qurmaq üçün elementlərin yerini 

dəyişdirmək lazımdır. 

6. Sinif İngilis Sadə Keçmiş Zaman (Keçmiş Zaman) - Mühazirə 

İngilis dilində keçmiş zaman qurarkən "is" və "are" kimi köməkçi fellər istifadə edilmir. 

You are drank milk. / Səhv 

You drank milk. / Düz 

I'm talked with friend / Səhv 

I talked with friend / Düz 

Simple Past Tense keçmişdə bir dəfə edilən hərəkətləri təsvir edə bilər. 

Nümunələr 

1- I said ''hi'' to my friens / Dostlarıma "salam" dedim. 

2- We went to the hospital yesterday / Dünən xəstəxanaya getdik. 

3- She cleaned the table / Masanı yığışdırdı. 

4- I called her once / Bir dəfə ona zəng etdim 

Bu onlar keçmişdə və ya müəyyən bir zamanda dəfələrlə edilən hərəkətləri təsvir edə bilər. 

Nümunələr: 

1- I read many book last winter. / Keçən qış çox kitab oxudum 



2- We called you over and over / Daim onu axtardıq. 

3- I had a cat when I was child / Uşaqlıqda bir pişiyim var idi. 

İngilis dilində fellər müntəzəm və düzensizlərə bölünür. Daimi fellər yalnız keçmiş zaman 

cümlələrində şəkilçilər alır. Düzensiz fellərin yazılışı və tələffüzü fərqlidir. 

1.A Simple Past Tense - Düzənli Fellər 

Daimi fellər Sadə Keçmiş Zaman cümlələrində ya -d, ya da -ed şəkilçiləri alır. İngilis dilində 

bu fellərə "Daimi Verbs" deyilir. 

Nümunələr: 

1- We finished our home work / Ev işimizi bitirdik / finish - finished 

2- I asked him many questions / Ona çox suallar verdim / ask - asked 

3- You lied to me / Mənə yalan danışdın / lie - lied 

4- I kissed my grandfather's hand / Babamın əlindən öpdüm / kiss - kissed 

Not: Simple Past Tense'de bəzi fellər -ied şəkilçisi alabilir. 

1- We tried last day /dünən çox yorulduq - try - tried 

1.B. Simple Past Tense - Düzensiz Feller 

Düzensiz fellərin kökləri Sadə Keçmiş Zaman cümlələrindədir. İngilis dilində bu fellərə 

"Irregular Verbs" deyilir. 

Nümunələr 

1- We went to Eskişehir last weekend. / Keçən həftə sonu Eskişəhərə getdik. 

-Go / Went 

2- I bought book and pencil. / Bir kitab və bir qələm aldım. 

-Buy / Bought 

3- He forgot notebooks in home / Evdəki dəftərini unutdu/ unutmuş. 

Forget / Forgot 

4- She had two cats and one dog. / İki pişiyi və bir iti var idi. 

Have / Had  

Qeyd: Keçmiş zaman cümlələri məna baxımından müsbət və mənfi olaraq iki qrupa bölünür. 



1.A. Simple Past Tense - Pozitif Cümleler 

Keçmiş zamanlarda bir dəfə və ya dəfələrlə edilən hərəkəti təsvir edən cümlələrdir. 

Nümunələr: 

1- I played volleyball with classmates / Sinif yoldaşlarımla voleybol oynadım. 

2- I watched that movie twice / O filmə iki dəfə baxmışam. 

1.B. Simle Past Tense - Mənfi Cümleler 

Bunlar hərəkətin keçmiş zamanlarda edilmədiyini ifadə etmək üçün qurulmuş cümlələrdir. 

Nümunələr: 

1- I didn't read this book / Bu kitabı oxumamışam. 

2- We didn't go holiday last summer / Keçən yay tətilə getmədik. 

Qeyd: Elementlərin yerlərini dəyişdirməklə keçmiş zamanda bir sual cümləsi qurula bilər. 

Nümunələr: 

1- Did you call your sister? / Qardaşına zəng etdin? 

2- Did you see Ali? / Əlini gördünmü? 

6 -cı sinif İngilis Bölməsi 7: Holiday Testləri 

1. ..................... in a tent 

Boşluqda hansı fel olmalıdır? 

A) climb      B) stay      C) play      D) visit 

2. Jim: Where were you yesterday? 

Sally: I was .............. the theatre. 

 

A) on      B) by      C) at      D) for 

3. Aşağıdakı cütlərdən hansı səhvdir? 

 

A) a winter sports centre – skiing 

B) mountains – trekking 

C) seaside – playing beach volley 

D) a big and crowded city – hiking 

4. Aşağıdakı cütlüklərdən hansı səhvdir? 

 

A) a winter sports centre – skiing 

B) mountains – trekking 

C) seaside – playing beach volley 

D) a big and crowded city – hiking 



5. I ............... at the cinema last Sunday. The film was interesting. 

 

A) wasn’t      B) was      C) weren’t      D) were 

6. Ali: Did you learn swimming last summer? 

Cem: ............................... 

 

A) Yes, I did. 

B) No, I did. 

C) Yes, I was. 

D) No, I wasn’t. 

7. She was in London. She ..................... museums and art galleries. 

 

A) stayed      B) had      C) climbed      D) visited 

8. Last weekend, we ................... in the snowy forest. 

 

A) walk      B) walked      C) walks      D) walking 

9. What .............. you do yesterday evening? 

 

A) do      B) did      C) was      D) were 

10. I went to the theatre ...............my friends yesterday. 

 

A) on      B) in      C) with      D) by 

11. We had a picnic .................... . 

 

Seçimlərdən hansı yuxarıdakı cümləni tamamlamaq üçün uyğun deyil? 

 

A) last weekend 

B) last Sunday 

C) yesterday 

D) every day 

12. She was bored. She ................ enjoy the party. 

 

A) did      B) didn’t      C) was      D) wasn’t 

8. Bölmə: Bookworms (Kitab Qurdları) 

Kitablar məzmununa görə bir çox növə bölünür. Şeir kitablarını təsvir etmək üçün ''poetry 

book'' və ya ''book of poems''' ifadələrindən istifadə edilə bilər. '' Novel'' - Roman, 

''StoryBook'' hekayə kitabı deməkdir. 

 1- Kitap Çeşidləri: 

 Rəngləmə kitabı - Coloring book 

 E-Kitap - E-book 

 Dini kitap - Religion book 

 Dərs kitabı - School book ya da Textbook 



 Bilim kitabı - Science book 

 Cib kitabı - Pocket book 

 Xatirə kitabı - Memory book 

 Biyografiya kitabı - Biography book 

 Dedektif roman - Detective story ya da detective novel 

 Cizgi roman - Comic Book ya da Comic strip 

 Hekayə kitabı - Tale book 

 Uşaq kitabı - Juvenile 

 Məhşur / Çox satan kitap - Bestseller 

 Fəlsəfə kitabı - Philosophy Book 

 Fantastik roman - Fantasy novel 

Nümunə: 

 1- I usually read comic strip. 

1- Ümumiyyətlə komiks oxuyuram. 

 2- I bought my little brother a coloring book on his birthday. 

2- Kiçik qardaşıma doğum günündə boyayıcı kitab aldım. 

 3- Pocketbooks are more useful and cheaper. 

3- Cib kitabları daha faydalı və daha ucuzdur. 

 4- I read five detective novels this summer. 

4- Bu yay beş detektiv roman oxudum. 

 5- This book is a biography about Steve Jobs. 

5- Bu kitab Steve Jobs haqqında tərcümeyi-haldır. 

 6- Ali always reads philosophy books. 

6- Əli həmişə fəlsəfə kitabları oxuyur. 

2- Kitab və Onların İngilis qarşılığı ilə əlaqəli sözlər: 

 Kitap oxumaq- Read a book 

 Kitap yazmaq - Write a book 

 Kitap qurdu - Book worm 



 Kitap rəfi - Bookshelf 

 Kitap yayımlamaq - Publish a book 

 Roman yazıçısı- Novelist 

 Şair - Poet ya da Minstrel 

 Oxuma Gözlüyü- Reading Glasses 

 Kitap Klubu- Book Club 

 Kitabxana- Library 

 Əmanət kitap almaq - Borrow a book ya da Withdraw a book 

Nümunə: 

 1- I became a member of the school book club yesterday. 

1- Dünən məktəb kitab klubuna üzv oldum. 

 2-We should be quiet in the library. 

2-Kitabxanada sakit olmalıyıq. 

 3- I read a book instead of watching television. 

3- Televizora baxmaq əvəzinə kitab oxuyuram. 

 4- Dostoyevski ve Jack London are my favorite novelists. 

4- Dostoyevski və Cek London mənim ən sevimli yazıçılarımdır. 

 5- I want to publish a book in a few years. 

5- Bir neçə ildən sonra bir kitab nəşr etmək istəyirəm. 

 6- Old books smell so good. 

6- Köhnə kitablardan çox gözəl qoxu gəlir. 

3- Kitabla əlaqəli digər söz və ifadələr 

Giriş - Preface yada Preamble 

Kitab ayırıcı - Bookmark 

Kitap üzü- Book Cover 

 Rəf- Bookcase 

 Roman Oyunçusu - Novel character 

 Yayınçı- Publisher 



 Yayın evi - Publishing house 

 Kitapçı - Bookstore ya da Bookseller 

 Kitap Evi -Bookshop 

Nümunə: 

 1- I bought colorful bookmarks for my sister. 

1- Bacım üçün rəngli əlfəcinlər aldım. 

 2- My biggest dream is to open a publishing house. 

2- Ən böyük arzum bir nəşriyyat açmaqdır. 

 3- I really like the cover of the this book. 

3- Bu kitabın üz qabığını çox bəyənirəm. 

 4- We will meet my friends at the bookstore tomorrow. 

4- Dostlarımla sabah kitab mağazasında görüşəcəyik. 

Əşyaların və insanların yerləşdiyi yerlərdən bəhs edir 

İnsanların və obyektlərin harada yerləşdiyini ifadə etmək üçün yer ön sözlərindən istifadə 

olunur. Bir yerdəki sözlər bir cümlədə istifadə edildikdə, əşyaların və insanların olduğu 

yerləri ifadə etmək üçün istifadə olunur. 

İngilis dilində yer hazırlıqları 

At, in, on= -de, -da 

İn, inside= İçində 

On, over, above= Üstündə 

Under, bellow= Altında 

Between, among= Arasında 

Near= yaxınında 

Next to= birləşimində 

Behind= Arxasında 

İn front of= qabağında 

Opposite= Qarşısında 

İn the middle of= Ortasında 



Outof, outside= Dışında 

On the corner of= Qırağında 

On the right of= Sağında 

On the left of= Solunda 

By= Qırağında 

Cümlə Quruluşları 

Cümlədə cisimlərin və insanların yerlərini qeyd etmək istənirsə, cümlənin quruluşu belə 

olmalıdır; 

İsim + Köməkçi Fel + Yer Ədatı + Diger Cisim 

Cümlə quraraq nümunə vermək; Pişikin masada olduğu cümlə istədiyi cümlə quruluşuna 

malikdir. 

 İn – İnside (İçində) 

 The dog is in the garden. (bağdakı it). 

 The pencils are inside the pencil case. (Qələm qutusunun içərisindəki qələmlər). 

 At (-de –da) 

 I am at the party. (Partidəyəm). 

 I am at work. (İşdəyəm). 

 I am at the bus stop. (Avtobus Dayanacağındayam). 

 He is at home. (O evindədir) 

"In" və "at" bəzən istifadə baxımından bir -biri ilə qarışdırılır. Ancaq bu vəziyyəti 

fərqləndirmək üçün bəzi vacib məqamlar var. Söhbət həcm baxımından çox da böyük 

olmayan bir şeydən gedirsə, "in" istifadə olunur. Məsələn; "Maşındayam" və "Otağımdayam" 

cümləsindəki kimi 

Həcmi baxımından bir otaqdan daha böyük və örtülü bir yer haqqında danışarkən "at" istifadə 

olunur. Məsələn; "Mən qatar stansiyasındayam" cümləsində at qatar stansiyası geniş və qapalı 

bir sahə olduğu üçün istifadə olunur. 

Başqa bir detal var, məsələn, bir xəstəxana kimi geniş və qapalı bir sahədən bəhs edilərsə, 

qısa müddətə burada "at", uzun müddətdirsə "içərisində" istifadə olunur. Məsələn, bir şəxs 

xəstəxanada işləyirsə. 

 On (Üstündə) 



 The pencil is on the table. (Masanın üstündəki qələm). 

 The doll is on the bed. (Yataqda kukla). 

 Over (Üstündə) 

 The bridge is over the river. (çayın üzərindəki körpü). 

Overin istifadə edilməsi üçün bir -birinin üstündə duran iki şey arasında xətti və ya şaquli bir 

məsafə olmalıdır. 

 Above (Üstündə) 

 The sun is above the bridge. (körpüdə günəş). 

 She is over ninety kilos. (90 kilodan artıqdır). 

Above "yuxarıda" deməkdir, ancaq mücərrəd anlayışlar üçün istifadə olunur. Qəti bilinməyən 

şeylərdə istifadə olunan yuxarıda, burada da mücərrəd mənada. 

 Under – Below (Altında) 

"Under", bir şeyin şaquli istiqamətdə olduğu zaman istifadə olunur. "Below" aşağıda 

deməkdir. 

 The river is under the bridge. (Çay körpünün altındadır). 

 See below. (Aşağı baxın). 

 Among – Between (Arasında) 

"Between" iki şey arasında olan bir şey üçün istifadə olunur. "Among" birdən çox şey 

arasında olan bir şey üçün istifadə olunur. 

 That girl is between two trees. (O qız iki ağacın arasındadır). 

 I see a dog among the trees. (Ağacların arasında bir it görürəm). 

Digər ön sözlərin istifadəsi 

The school is behind the park. (Məktəb parkın arxasındadır). 

The post office is near the school. (Poçt şöbəsi məktəbin yanında yerləşir). 

Melike in front of the patisserie. (Pasta qarşısında Melike). 

The hospital is opposite the post Office. (Xəstəxana poçtun qarşısındadır). 

6 -cı sinif İngilis bölməsi 8 BookWorms testləri 



1. Choose the odd one. (Farklı olanı işaretleyiniz) 

 

A) novel 

B) newspaper 

C) magazine 

D) bookshelf 

2. The fish is …………………. the aquarium. 

 

A) in 

B) on 

C) under 

D) behind 

3. ………………. is the kiosk? 

It is behind the school. 

Boşluqdakı uyğun seçimi seçin. 

 

A) When 

B) Where 

C) What 

D) Who 

4. “What did you do in the library yesterday?” 

 

Aşağıdakılardan hansı bu suala cavab ola bilməz? 

 

A) I read important books. 

B) I played computer games. 

C) I borrowed some novels. 

D) I did my homework. 

5. Jane: ………………………………. 

Alice: I was born in 2006. 

 

A) Where were you born? 

B) What did you do yesterday? 

C) Who did you see? 

D) When were you born? 

6. She visited her grandparents …………… week. 

 

A) last 

B) yesterday 

C) every 

D) ago 

7. Did you ……………. a snack after school yesterday? 

 

A) have 

B) has 

C) had 

D) having 

6. Sinif İngilisce Bölüm 9 – SAVING THE PLANET 



*** SHOULD – SHOULDN’T *** 

• Bu quruluş İngilis dilində digər tərəfə məsləhət vermək və ya məsləhət vermək üçün 

istifadə olunan bir quruluşdur. 

• "should" ifadəsi, yaxşı olan vəziyyətləri göstərmək üçün istifadə olunur. Tam tərsində 

isə "shouldn't" istifadə olunur. 

Should –> -məli , -malı 

Shouldn’t –> -məməli, -mamalı 

Nümunə: 

• We should use solar energy. (Günəş enerjisindən istifadə etməliyik.) 

• You should use public transportation. (İctimai nəqliyyatdan istifadə etməlisiniz.) 

• We should keep the environment clean. (Ətrafı təmiz saxlamalıyıq.) 

• We shouldn’t cut down trees. (Ağacları kəsməməliyik.) 

• You shouldn’t hunt animals. (Heyvanları ovlamamalısınız.) 

• We shouldn’t pollute the water. (Suyu çirkləndirməməliyik.) 

*** IMPERATIVES (Əmr Cümlələri) **** 

• İngiliscede “Simple Present Tense”de (geniş zamanda) İsim söylənmədiyi zaman əmr 

cümləsi düzəldilmiş olur. 

• Bu şərhə uyğun olaraq, fel düz formada cümlənin əvvəlinə gətirilərsə, pozitiv əmrli 

cümlə əmələ gəlir və felin "don’t" mənfi şəkilçisi ilə əlavə olunarsa, mənfi bir 

imperativ cümlə qurulur. 

Nümunə: 

• Use solar energy. (Günəş enerjisindən istifadə edin.) 

• Recycle your rubbish. (Zibili təkrar emal edin.) 

• Don’t waste electricity. (Elektrik sərf etməyin.) 

• Don’t leave the tap on. (Kranı açıq qoymayın.) 

6. Sinif İngilisce 9. Bölüm Saving The Planet Testləri 

1. She is ................ the street animals. 

 

A) feed        B) feeds 

C) feeding     D) feeded 

2. Jane: ........... he taking photographs? 

Mary: Yes, he ........... . 

 

A) Is / is 

B) Isn’t / is 

C) Is / isn’t 

D) Isn’t / isn’t 



3. You ............... turn off the taps. Don’t waste water please. 

 

A) can’t 

B) do 

C) shouldn’t 

D) should 

4. Play in the playground please. You ................ step on the grass. 

 

A) should 

B) shouldn’t 

C) are 

D) aren’t 

5. You .............. make sandwiches for your picnic at home. 

 

A) do      B) are      C) can      D) be 

6. Can: How many planets ................... in the solar system? 

Emre: Nine planets. 

 

A) are there 

B) there are 

C) is there 

D) there is 

7. “.................(verb): to use materials again.” 

Yuxarıdakı söz nə deməkdir? 

A) garbage      B) recycle 

C) protect      D) save 

8. You should ............... the environment clean. 

 

A) be      B) make      C) keep      D) save 

9. eacher: Air pollution is a big problem in our area. What should we do? 

Student: ............................ . 

Aşağıdakılardan hansı dialoqu tamamlamaq üçün uyğun deyil? 

A) We can use public transportation. 

B) We can cycle or walk short distances. 

C) We should reduce pollution. 

D) We should always use our family car. 

10. Which is TRUE about saving trees? 

 

A) We shouldn’t use paper. 

B) We shouldn’t read books. 

C) We should recycle paper. 

D) We should cut down trees. 

6. Sinif İngilisce 10. Bölüm: Democracy (Demokratiya) 

Xalqın sərbəst və bərabər şəkildə seçmək və seçilmək hüququ demokratiya olaraq bilinir. Bu 

vahid vasitəsi ilə səs vermə və seçilmə haqqı haqqında fərqli sözlər öyrənəcəyik və bunların 

əsasında ingiliscə cümlələr quracağıq. Beləliklə, ingilis dilində demokratiya baxımından 

sözlər və cümlələr var; Bu cümlələrlə demokratiyanın necə işlədiyinə baxacağıq. 



Kifayət qədər asan bir vahid olaraq, demokratiya mövzusunda qrammatikanı öyrənəcəyik. 

Ancaq əvvəlcə əsas anlayışların nə olduğunu nəzərdən keçirək və demokratiya haqqında bir 

neçə söz öyrənək. 

 A Candidate: Namizəd 

 President: Prezident 

 Vote: Səs vermək 

 The polls: Anket ya da anketler 

 Campain: Kampanya 

 Public: Xalq 

 Republic: Müstəqillik 

Ümumiyyətlə, yuxarıdakı sözləri demokratiya mövzusunda istifadə edə bilərik. Bu sözlərlə 

müzakirə ediləcək cümlələrlə birlikdə ingilis dilində demokratiya vahidini daha yaxşı 

anlayacağıq. 

 Nümunə: İs everybody equal in democracy? Do you think it is important? 

Bu nümunədə 'Demokratiyada hər kəs bərabərdirmi? Sizcə bunun əhəmiyyəti varmı? ” İndi 

buna bir cavab verək. 

 Cavab: Yes, everybody isequal in democrasies. (Bəli, demokratiyada hamı bərabərdir.) 

 Because democracy gives everyone the same rights. (Çünki demokratiya hamıya eyni 

hüquqları verir.) 

 Democracy is important because protects the basic rights. (Demokratiya əsas hüquqları 

qoruduğu üçün vacibdir.) 

Burada gördüyümüz kimi, demokratiyanın vacib olduğunu başa düşürük və respublika 

daxilində hüquqlarımızı qoruyur. Bu yolla ingilis dilində demokratiyanın vacib olduğunu 

ifadə edə bilərik və fərqli nümunələrə əsaslanaraq başqa cümlələr də qura bilərik. Eyni 

zamanda, Demokratiya mövzusunda 'should' istifadə olunur. İngilis sözü türkcədə 'malı məli' 

deməkdir. 

 Nümunə: Why should the election be fair? 

Bu nümunədə 'Seçkilər nə üçün ədalətli olmalıdır' sualını veririk? 

 Cavab: Elections must reflect the free expression of the will of the people. (Seçkilər xalqın 

azad iradəsini əks etdirməlidir.) 

 People should choose the right candidate for themselves. (İnsanlar özləri üçün doğru 

namizədi seçməlidirlər.) 



Bu nümunədə gördüyümüz kimi, seçkilərin niyə ədalətli olması lazım olduğunu öyrəndik. 

İngilis dilində yazdıq ki, seçkilər xalqın azad iradəsini əks etdirməlidir və hər kəs özünə 

uyğun namizədi seçməlidir. Bu şəkildə fərqli nümunələr çıxara və mövzunu daha yaxşı başa 

düşə bilərsiniz. İndi seçkilərlə bağlı başqa bir sualı ingilis dilində soruşub cavablandıraq. 

 Nümunə: Can you vote in general elections? 

Verdiyimiz bu nümunədə "Ümumi seçkilərdə səs verə bilərsinizmi?" Sualını verdik. İndi buna 

ingiliscə cavab verək və türkcə qarşılığını yazaq. 

 Cevap: No, I can't vote because ı must be 18. (Xeyr, səs verə bilmərəm. Çünki 18 yaşım 

olmalıdır) 

 I am twelve years old. (12 yaşım var.) 

Bu nümunədə gördüyümüz kimi, səs vermək üçün 18 yaşında olmalıyıq. Ancaq 12 yaşındakı 

bir uşaq ümumi seçkilərdə səs verə bilməz. İngilis dilində demokratiya mövzusunda sualları 

belə verə və cavablandıra bilərsiniz. Demokratiya ilə əlaqədar yuxarıdakı digər sözləri də 

istifadə edə və nümunələr verə bilərsiniz. 

 Nümunə: The candidate should never break the law. (Namizədlər heç vaxt qanunu 

pozmamalıdır.) 

Bu şəkildə fərqli nümunələr götürüb cümlələr qura bilərsiniz. 

6. Sinif İngilisce 10. Bölüm Democracy Testləri 

1. We hold the class president ..................... in the beginning of the school year. 

 

A) trips 

B) elections 

C) cooperation 

D) campaign 

2. In Turkey, anyone over 18 can .................... . 

 

A) take      B) get 

C) vote      D) research 

3. Aşağıdakılardan hansı seçki kampaniyasında bir addım deyil? 

A) You should put up posters. 

B) You should make your speech very interesting. 

C) You shouldn’t go it alone. 

D) You shouldn’t be fair and respectful to everyone. 

4. Candidates ..................... respect each other during their campaigns. 

 

A) should 

B) shouldn’t 

C) does 

D) doesn’t 

5. James: I’m not good at Maths. I don’t understand the problems. 

Mark: Then, you ................. get help from your teacher. 



 

A) don’t 

B) can’t 

C) shouldn’t 

D) should 

6. If you want to be a class president, ............. help from your close friends. 

 

A) getting 

B) gets 

C) get 

D) got 

7. Wake up early! ............... be late to school! 

 

A) Not 

B) Doesn’t 

C) Shouldn’t 

D) Don’t 

8. It’s very hot. ............... the windows,please. 

 

A) Opens 

B) Open 

C) Opening 

D) Opened 

9. Yesterday ................. a very exciting day for me because there ................. an election 

in Turkey. 

 

A) is / is 

B) was / was 

C) are / are 

D) were / were 

10. My father .................. the news on TV last night. 

 

A) watch 

B) watches 

C) watching 

D) watched 

11. What does “fair” mean? 

 

A) right, acceptable 

B) wrong, acceptable 

C) respectful, kind 

D) rude 

12. Demokratiya ilə bağlı aşağıdakılardan hansı yanlışdır? 

 

A) In democratic groups, everyone is equal. 

B) Democracy respects individual’s opinions. 

C) In democratic schools, teachers choose the class president. 

D) In democracy, everyone can express his/her opinions freely. 

6 Sinif İngilisce Müfrədatı 



6. Sinif İngilizse 1. Bölüm Mövzuları 

• Life (Yaşam) 

• Yummy Breakfast (Ləziz Səhəryeməyi) 

• Downtown (Şəhər Mərkəzi) 

• Weather and Emotions (Hava ve Duyğular) 

• At the Fair (Sərgidə) 

6. Sinif İngilizse 2. Bölüm Mövzuları 

• At the Fair (Sərgidə) 

• Occupations (Vəzifələr) 

• Holidays (Tətillər) 

• Bookworms (Kitab Qurdu) 

• Saving the Planet (Qalaksini Xilas Etmək) 

• Democracy (Demokratiya) 

6 -cı Sinif İngiliscə Məsələlər 

Əsas İstifadəçi Giriş və ya Kəşf Səviyyəsi (A1) Ümumi Bacarıq Təsvirləri 

Şagirdlər adi və gündəlik ifadələrlə konkret ehtiyacları qarşılamağa yönəlmiş çox sadə 

ifadələri anlaya və istifadə edə bilərlər. Özünü və ya başqasını tanıda bilər və sadə suallar verə 

bilər (məsələn, yaşadığı yer, münasibətləri, mülkləri və s.) Və eyni tipli suallara cavab verə 

bilər. Digər insan yavaş və köməkçi danışarsa, tələbə sadə bir şəkildə ünsiyyət qura bilər. 

1. Bölüm Life 

# Describing what people do regularly (Making simple inquiries) 

# Telling the time and dates 

2. Bölüm Yummy Breakfast 

# Accepting and refusing (Can I have some cheese? Do you want some tea? Sure. No, it’s all 

gone.) 

# Describing what people do regularly (I eat honey and butter in the mornings.) 

# Expressing likes and dislikes (Yummy! I love/like muffins!, I don‘t like junk food. It‘s my 

favorite!) 

# Making simple inquiries 

3. Bölüm Downtown 

# Describing places (Making comparisons) (Downtown is busier on Mondays.) 

# Describing what people are doing now (What is s/he doing now/at the moment?) 

# Making comparisons 

# Making simple inquiries 

4. Bölüm Weather and Emotions 

# Describing places (What‘s the weather like? — It‘s foggy.) 

# Describing the weather 

# Expressing feelings (— I don‘t get it. Can you repeat 

that, please?) 



# Making simple inquiries (— I don‘t get it. Can you repeat 

that, please?) 

5. Bölüm At the Fair  

# Describing places (There are many fun things at the fair.) 

# Expressing feelings (I think they are frightening.) 

# Expressing likes and dislikes (I agree. like/hate) 

# Making comparisions 

# Stating personal opinions (What do you think about fairs? I thinks … I disagree …) 

  

6. Bölüm Occupations  

# Describing what people do regularly 

# Expressing ability and inability 

# Making simple inquiries 

# Naming the days 

# Telling the time, days and dates (—S/he was in Istanbul in May.) 

7. Bölüm Holidays  

# Making simple inquiries 

# Stating personal opinions 

# Talking about past events 

8. Bölüm Bookworms 

# Talking about locations of things and 

people 

# Talking about past events 

9. Bölüm Saving the Planet 

# Describing what people are doing now 

# Giving and responding to simple suggestions (What should we do to save our world? — We 

should save energy.) 

# Making simple inquiries 

# Making simple suggestions 

# Telling someone what to do 

  

10. Bölüm Democracy 

# Giving and responding to simple instructions talk about your plans/opinions.) 

# Making simple inquiries (Are you a candidate? Who is your candidate?) 

# Talking about past events (— We had an election in our school. — We elected our 

classroom president.) 

# Talking about what people do regularly 

6 -cı sinif İngilis dili boş xanaları doldurun 

• There are 12 _____ in a year. 



month

s 

B weeks 

C days 

D seasons 

 

•  
Don’t forget to take your umbrella. It is ______ today. 

A sunny 

B cloudy 

C foggy 

D rainy 

  

• What is the weather like in summer ? 

A stormy 

B windy 

C sunny 

D snowy 

 

• September is the __________ of the year. 

A nineth day 

B nineth month 

C nineth week 

D nineth seaosn 

 

• I am very _____ . It’s freezing outside. 

A scared 

B cold 

C sleepy 

D upset 
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• A: What is the _______ in Mersin ? 

B: It is 17 degrees Celcius. 

A weather 

B emotion 

C temperature 

D condition 

 

•  
A: Is Paris cloudy ? 

B: No, it is _______ 

A rainy 

B cloudy 

C stormy 

D foggy 

 

• A: What is the ________ like in Bursa ? 

B: It is chilly. 

A temperature 

B degree 

C rainbow 

D weather 

 

• I feel _____ today , because it is raining heavily. 

A scared 

B happy 

C exciting 

D sleepy 

 

• A: How many hours are there in a day ? 

B: There are___ hours in a day. 

A 12 

B 7 

C 24 
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D 4 

  

 


