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Resimde gösterilen kelime
hangisidir?

WORDS
4) Görsellerdeki sözcüklerin
hangisinde “O” harfi bulunmaz?

a) balloon
b) airport
c) cinema

a)

2) Eşleştirmelerden hangisi
yanlıştır?

b)

				 c)

b)

a)

hotel		
			

cafe

5) Verilen resimde aşağıdakilerden
hangisi bulunmaktadır?

c)

			

a) cake
b) biscuit
c) balloon

park

3)
6) Resimde gölgesi bulunmayan
eşya hangisidir?
Verilen resimde hangisi yoktur?

		
a) wagon
b) radio
c) television

a) taxi
b) train
c) ambulance
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7) Verilen resimde hangisi yoktur?
		
a) handball
b) tennis
c) hockey

10) Hangi seçenek verilen kelimeyi
tamamlar?
a) –GON
b) –DIO
c) –KE

11. ve 12. sorularda görselin ingilizce
karşılığını işaretleyiniz.

8) Verilen eşleştirmelerden hangisi
yanlıştır?
a)

b)
11)

hotel			
			
c)

		

university
a) video
b) e-mail
c) television

airport

12)		
9) Hangi kelime “t” harfi ile
başlamaz?
a) __anda
b) __elevision
c) __rain

a) office
b) cinema
c) airport
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What is this / that?

Cümlenin devamı nasıl
getirilebilir?

4) İfadeye uygun gelen resmi
işaretleyiniz.
That’s an ambulance.

That’s ............................ .

b)

a)

a) a video
b) a radio
c) an e-mail

				 c)

2) Resme göre hangisini
söyleyebiliriz?
5) Boşluğu hangi seçenek
ile tamamlayabiliriz?

a) This is a cake.
b) That’s a salad.

......................... a balloon.

c) This is milkshake.

a) What

b) An

c) That is

6) Resme göre soruyu hangisi ile
cevaplayabiliriz?

3) Cümlenin boş kısmına hangi ifade
gelebilir?
.......................... an office.

What’s that?

a) This

a) That’s a hotel.

b) This is

b) What’s hotel.

c) a

c) That’s a supermarket.
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7) Verilen resimde aşağıda
belirtilenlerden hangisi yoktur?

10)

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

……... kangaroo.

Konuşmanın boş kısımlarında
hangi ifadeler olmalıdır?
a) This is a supermarket.

a) What’s that? / That’s a

b) This is a hotel.

b) What is this? / Is a

c) This is a cafe.

c) What’s kangaroo? / An

8) Boşluğu hangi seçenek ile
tamamlayabiliriz?
This is .................... zebra.

11) Görseli ifade eden
seçenek
hangisidir?

a) is
b) a

a) basketball

c) that

b) judo
c) e-mail

9)

a – chimpanzee – that - is
Yukarıdaki kelimeleri
anlamlı bir cümle
oluşturmak için nasıl
sıralamalıyız?

12) Resme göre
hangisini
söyleyebiliriz?
a) Look! That’s a train.

a) That a chimpanzee is.

b) Look! That’s a wagon.

b) That is a chimpanzee.

c) Look! That’s an ambulance.

c) That chimpanzee is a.
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GENERAL TEST
4) Aşağıdaki harfler düzgün sıraya
konulduğunda hangi seçenekteki
görseli ifade eder?

Verilen resme göre
boş bırakılan yere
en uygun ifade
hangisidir?”

E–V–T–S–E–L–I–N–O–I

This is a ......................... .

a)

b)

c)

a) taxi
b) stop
c) wagon
5) Görsellerde ifade edilen
sözcüklerin hangisinin ilk harfi
farklıdır?

2) Boş bırakılan yere uygun düşen
ifadeyi işaretleyiniz.
That is ......................... .

b)

a)

c)

a) pizza
b) salad

6)

c) coffee

3) Verilen sözcük aşağıdaki
harflerle tamamlandığında hangi
seçenek dışarıda kalır?

Yukarıdaki mesleğin son harfiyle
başlayan sözcük hangisidir?

V_LL_YBALL
a) O		

b) E		

a)

c) T
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10)

radio

Hüma : that – what – is - ?

pizza

Rex : a – wagon – is – that

Karışık verilen kelimeleri doğru
şekilde sıralayan seçenek hangisidir?

yoghurt

Eşleştirmelerden hangisi
yanlıştır?
a)

b)

a) Hüma : That is what?
Rex

c)

: That is a wagon.

b) Hüman : What is that?
Rex

: That a wagon is.

c) Hüma : What is that?

8) Konuşmada boş bırakılan
yerlere uygun düşen
seçeneği işaretleyiniz.

Rex

: That is a wagon.

11) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A: ......................... this?
b)

a)

B: This is a ......................... .

c)

a) What’s / balloon
b) That / balloon

This is

c) Is / cake

			 a zebra.

9)
Look! That a is lemon.
1
2 3 4

This is

a gorilla. a cheetah.

12) Sözcüğün eksik harfleri hangi
seçenekte sırasıyla verilmiştir?
S_NDW_C_

Cümlenin anlamlı olabilmesi için
kaç numaralı sözcükler yer değiştirmelidir?

a) E – D – H

a) 1 – 2

c) A – I – H

b) 2 – 3

This is

b) A – E – R

c) 3 – 4
8

