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Unit-8 / Chores

take out the garbage cook/prepare the meals set the table take care of the dog

wash the dishes water the plants walk the dog do the laundry

wash the car mop the floor mow the lawn make a to-do list

make the beds do the shopping dry the dishes vacuum the carpets

do the ironing dust the furniture clean the windows load/empty the dishwasher
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If we use must in the negative form, it expresses prohibitions. 
‘Must’ kipi negatif formunda kullanıldığında bir eylemin yapılmasının yasak olduğu anlamını da katar.
Example; You mustn’t  smoke at school. (Okulda sigara içmek yasaktır.) 

Example : 
We must brush our teeth before 
we go to bed. (Yatmadan önce 
dişlerimizi fırçalamalıyız.)
We must do our homework on time. 
(Ödevlerimizi zamanında yapmalıyız.)

Example : 
We mustn’t cross the street 
when the traffic lights are red. 
(Kırmızı ışık yanarken karşıdan 
karşıya geçmemeliyiz.)
Kevin mustn’t drive a car 
because he is just 15 years old. 
(Kevin araba kullanmamalı 
çünkü o sadece 15 yaşında.)

Affirmative form (olumlu hâli) Negative form (olumsuz hâli)

I
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She
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must mustV1 V1
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OBLIGATIONS   MUST (-meli , -malı)
Kişisel veya içsel zorunluluklardan bahsederken “must” kullanırız. Eğer cümle must kalıbı ile kurulmuşsa cümleyi söyleyen kişi 
kurala gönüllü olarak uyuyor demektir.

mustn’t

Write sentences using “must”. 

1.  I am responsible for setting the table.   

 So, I must set the table.

2.  Amy is responsible for doing the ironing. 

 So,     

3.  My father is responsible for mowing the lawn. 

 So,     

4.  My sister is responsible for washing the dishes. 

 So,     

5.  My mother is responsible for doing the laundry. 

 So,     

6. I am responsible for making my bed. 

 So,     

HAVE TO Mecburiyetin cümleyi söyleyen kişiden değil, sorumluluk, yükümlülük 
veya kurallardan kaynaklandığı durumlarda “have to” yapısı kullanılır.
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Affirmative form (olumlu hâli) Negative form (olumsuz hâli) Question form (soru hâli)

Example : 
Students have to wear a uniform 
at school. (Öğrenciler okulda 
üniforma giymek zorundadırlar.)
I have to keep my room tidy. 
(Odamı düzenli tutmak 
zorundayım.)

Example : 
My brother is very young so he doesn’t 
have to do much housework.
(Erkek kardeşim çok küçük. O yüzden çok 
fazla ev işi yapmak zorunda değil.)
You don’t have to take the dog for a walk. 
I have already taken it.
(Köpeği yürüyüşe çıkartmak zorunda 
değilsin. Ben zaten çıkarttım.)

Example : 
Do you have to help around the house?
Yes , I do. / No, I don’t.
(Evde yardım etmek zorunda mısın?
Evet, zorundayım. / Hayır, değilim.)
Does your father have to do the shopping?
Yes, he does. / No, he doesn’t.
(Baban alışverişi yapmak zorunda mı?
Evet, zorunda. / Hayır, değil.)
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Önemli soru kalıpları!
+Who is responsible for washing the dishes today? 
Bugün kim bulaşıkları yıkamaktan sorumludur?
-I am. It is my turn. Ben. Bugün benim sıram.
+What are your responsibilities at home? 
Evde ki sorumlulukların neler?
- Cleaning the bathroom and do the grocery shopping. 
Banyoyu temizlemek ve mutfak alışverişini yapmak.
+Do you share the household chores?Why? Ev işlerini paylaşıyor musunuz? Neden?
- Yes. We share them. Because it makes our lives easier. Evet onları paylaşıyoruz çünkü hayatımızı kolaylaştırıyor.
+Who is in charge of paying the bills? Kim faturaları ödemekten sorumlu 
- My father always pays them.  Her zaman babam onları öder. 
+ Who must take out the garbage in your family?  Ailende çöpü kim dışarı atmak zorunda? 
- My little brother. Ufak kardeşim.
+ How often do you set the table?  Ne sıklıkla masayı kurarsın?  
Never. Because my sister helps my mum in the kitchen.  Hiç. Çünkü kız kardeşim anneme muftakta yardım eder.
+ Do you ever mow the lawn?  Hiç çileri biçiyor musun? 
- Never. Because we live in an apartment building.  Hiç. Çünkü biz apartman dairesinde yaşıyoruz. 
+ Who does more chores at home? Males or females?  Evde kim daha fazla ev işi yapar? Erkekler mi kadınlar mı ?
- Males and females do the chores almost equally.  Erkekler ve kadınlar neredeyse eşit ev işi yaparlar.  
+ What are your obligations at school? Okulda zorunlulukların nelerdir? 
- We mustn’t be late and we have to bring the materials necessary for the class. 
Geç kalmamalıyız ve ders için gerekli materyalleri getirmek zorundayız. 
+How can I make my son help me to do the household chores?
Ev işlerini yapmama oğlumun yardım etmesini nasıl sağlayabilirim?
+How should parents teach their children to do household chores? 
Ebeveynler çocuklarına ev işlerini yapmayı nasıl öğretmelidir?
- They should teach them step by step and one by one. Adım adım ve teker teker öğretmeliler.
- They should teach them the importance of helping. Yardımlaşmanın öneminin öğretmeliler.
- They should give them allowance and reward them. Onlara harçlık vermeli ve ödüllendirmeliler.
- They should be fair and encouraging. They shouldn’t get angry when we make some mistakes. 
Adil ve cesaretlendirici olmalılar. Bazı hatalar yaptıkları zaman sinirlenmemeliler. 
How do you feel when you must make a presentation in front of your classmates? 
Sınıf arkadaşlarının önünde sunum yapmak zorunda olduğun zaman nasıl hissedersin?
- Annoyed - kızgın
- nervous- gergin
- angry - sinirli
- bored - sıkılmış
- excited- heyecanlı
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Responsible for : Sorumlu olmak
In charge of :  sorumlu olmak
Should: -meli/-malı  (suggestion: öneri )

I am responsible for sweeping the leaves. 
Yaprakları süpürmekten ben sorumluyum.
I am in charge of doing the laundry. 
Çamaşır işlerini yapmaktan sorumluyum. 

It is my turn today so I am responsible for 
vacuuming the entire house. 
Bugün benim sıram bu yüzden bütün evi sürmekten 
sorumluyum.

We should decorate the class with balloons and 
ribbons. 
Sınıfı kurdeleler ve balonlarla süslemeliyiz.

RULES AT SCHOOL

We mustn’t be late.
We have to do our homework.
We have to bring the materials necessary for the class.
We mustn’t talk while our teacher is talking.

We should raise our hand before we speak.
We mustn’t eat or drink anything during a lesson.
We should be respectful of our friends.
We shouldn’t talk noisily.

1) Chores done inside (içeride yapılan işler): mop the floor, dust the shelves, do the laundry, dry the dishes… etc
 Chores done outside (dışarıda yapılan işler): sweep the leaves, wash the car, pay the bills…. etc

2) (be) responsible for= (be) in charge of  + V ing
       It’s time + to V         It’s necessary + to V

3) Kişi, çocuğuna bazı ev işlerini yaptırmak ister ve nasıl yaptırması gerektiğine dair tavsiyeler ister. Genelde  
 öneriler şu şekildedir: Teach the importance of helping (yardım etmenin önemini öğret), Give some chores  
 step by step (Bazı işleri adım adım ver), Reward him/ her (Onu ödüllendir).

4) Ev ve okul kuralları, neler yapılmalı / yapılmak zorunda veya yapılmamalı / yasak.
 Must: zorunluluk (içten gelen) / have to: zorunluluk (dışarıdan koyulan)/ mustn’t: yasak / don’t have to: gerek  
 yok

5) Eğer ev işlerinde yük ağırlıklı olarak bir kişide (örn: annede) ise genellikle kurulan cümleler;
 It’s not fair. (Bu adil değil).Everybody should share the chores. (Herkes işleri paylaşmalı) / Everybody should  
 help each other (Herkes birbirine yardım etmeli)/ Everbody should cooperate.(Herkes işbirliği yapmalı.) 

6) Washing machine (çamaşır mk) ve dishwasher (bulaşık mk) kelimeleri genellikle karıştırıldığından dikkat  
 edilmelidir.

Short notes
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Hi, my name is Edward. Everybody has some responsibilities in our home. I get up very 

early, I make my bed and tidy up my room. After breakfast, I take the dog out for a walk 

in the park. It takes an hour for me to walk the dog. 

In our home, my father is responsible for preparing breakfast. He can make delicious 

toasted sandwiches for us. After breakfast, my sister Elaine loads the dishwasher. It is 

her responsibility. Mum has more responsibilities than all of us. She likes doing the 

housework. She vacuums the carpets, cleans the windows and cooks when we are at 

school. Dad also has some responsibilities but as he is working hard these days, Elaine 

and I are helping him this week. He must water the plants, mow the lawn, wash the car 

and prepare breakfast in the mornings. This week, he hasn’t washed the car and hasn’t 

watered the plants yet. I will do them tomorrow.

Read to the text and complete the table. 

Ex.

make the bed Edward is in charge of making his bed.     He must make his bed.

tidy up the room 

walk the dog 

prepare breakfast

load the dishwasher

vacuum the carpets

clean the windows

cook

water the plants

mow the lawn

wash the car

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Chores Who is in charge of...? What must he / she do?

Footnote

be responsible for 

(sorumlu olmak) 

be in charge of 

(yükümlü olmak) 

be responsible for ve 

be in charge of 

kelimelerinden sonra 

gelen fiil -ing eki ile 

kullanılır. 

She is in charge of 

cooking. 

She is responsible for 

cooking. 

“It’s time (vakti)” 

ifadesinden sonra fiil 

“to” ile kullanılır. 

It’s time to cook.

homework
the shopping
the washing up
the laundry
the ironing

the beds
a cake
a phone call
noise
friends

DO

the trash out
sugar in your tea
a shower
the dog for a walk
a lot of photos

MAKE TAKE

COLLOCATIONS
“Collocations” bir fiil ile bir ismin birlikte kullanılarak zaman içerisinde kalıplaşması ile 
oluşmuş kelime gruplarına verilen isimdir. En yaygın kullanılanları “do”, “make” ve “take” fiilleri 
ile oluşturulan kelime gruplarıdır.


