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Classroom & making simple requests

UNIT-1 • CLASSROOM RULES

TEST
1

1) Resme uygun ifade hangi 
seçenektedir? 

 a) pencil   
 b) pencil case
 c) pencil sharpener
 d) dictionary

2) Give me the 
glue, please......................

	 Konuşmayı	 tamamlayan	 ifade	
hangisidir?

 a) Thank you. b) No, thanks.
 c) I am sorry. d) Here you are.

3) 

may i the eraser

takeplease

 1
 2

 3  4

	 Koyunların	 sırası	 karışmış,	 onları	
düzgün	 sıraya	 sokan	 seçenek	
hangisidir?
 a) 2 - 3 - 4 - 1
 b) 3 - 2 - 4 - 1
 c) 4 - 3 - 2 - 1
 d) 2 - 1 - 4 - 3

4)  
E – N – P – C – L – I - S – E – A - C

	 Bulutta	harfleri	karışık	halde	
verilen	sınıf	eşyası	hangi	
seçenektedir?

 a)  b) 
 
 
 c)   d) 

5) A: Give me the dictionary, 
....................................... .
B: Here you are.

	 Konuşmada	 boş	 bırakılan	 kısma	
en uygun seçenek hangisidir?

 a) thank you b) please
 c) can I  d) may I

6) Give me a pencil, 
an eraser and a 

sharpener please.

	 Masha’nin	 istediği	 eşyalar	 hangi	
seçenekte	verilmiştir?

 a)  b) 

 c)  d) 
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7) The book, 

please.
....................

	 Yukarıdaki	konuşmayı	
tamamlayan seçenek hangisidir?
 a) Thank you.
 b) No, sorry.
 c) Not right now.
 d) Here you are.

8)	 Görselde	hangi	sınıf	eşyası	
gösterilmektedir?

 a) desk  
 b) board
 c) door
 d) table

9. 

	 Görsele	 göre	 aşağıdakilerden	
hangisi söylenemez?

 a) The table is blue.
 b) The desk is blue.
 c) There is a green board.
 d) There is a red chair.

10) Here you are.....................

	 Konuşmada	 boş	 bırakılan	 yere	
aşağıdaki	 cümlelerden	 hangisi	
getirilemez?
 a) The pencil, please.
 b) Give me the pencil, please.
 c) This is a pencil.
 d) Can I take the pencil?

11) 
A: The pencil, please.
B: ..............................

	 Konuşmada	 boş	 bırakılan	 yere	
gelebilecek ifade nedir?

 a) No, I am sorry.
 b) Yes, of course.
 c) Here you are.
 d) Sure.

12.   What is this?

	 Sorunun	cevabı	hangi	
seçenektedir?

 a) ruler  
 b) dictionary
 c) crayon
 d) pencil
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TEST
2

NUMBERS – May I…?

1)	 Konuşma	 balonundaki	 boşluğa	
hangi seçenek gelmelidir?

 a) twenty      Hi kids, I’m 
number .................. b) thirty

 c) forty
 d) ten

2) 

26 …...

…... 2523

21 2220

28 

 Apartman sakinlerinin hangilerinin 
numaraları	zilde	eksiktir?

 a) twenty-three  twenty-six
 b) twenty-four  twenty-eight
 c) twenty-five  twenty-seven
 d) twenty-four  twenty-seven

3) 
4 0  +  3  =  ?

	 İşleminin	sonucu	kaçtır?
 a) forty-nine
 b) forty-three
 c) forty-two
 d) forty-one

4) 

 

	 Görseldeki	maçın	skoru	kaçtır?
 a) thirty-five / twenty-three
 b) thirty-three / twenty-six
 c) thirty-four / twenty-six
 d) forty-four / twenty-six

5) 

	 Görseldeki	sayının	İngilizce	karşılığı	
hangi seçenektedir?

 a) twelve  b) twenty
 c) twenty-two d) thirteen

6) 41 43 45 46

	 Eksik	 rakamları	 tamamlayan	
seçenek hangisidir?

 a) thirty-two / thirty-four
 b) thirty-three/ thirty-five
 c) forty-two / forty-four
 d) forty-six / forty-seven
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7) A: .................................. .        

B: Yes, you may.

	 Boş	bırakılan	yere	
gelebilecek ifade 
hangisidir?
 a) May I open the window, 

please?
 b) May I come in, please?
 c) May I sit down, please?
 d) May I close the window, 

please?

8) 

 Görsele göre çocuk ne için izin 
almaktadır?

 a) May I answer?
 b) May I turn off the lights?
 c) May I answer the question?
 d) May I turn on the  light?

9) 

	 Resimdeki	çocuk	ne	için	izin	alıyor	
olabilir?

 a) May I turn on the light?
 b) May I turn on the TV?
 c) May I close the window?
 d) May I come in?

10) May I open 
the window?

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

	 Öğrencinin	 sorusunu	 anlamayan 
öğretmen	 nasıl	 cevap	 vermiş	
olabilir?

 a) Yes, you may.
 b) Turn around.
 c) You’re welcome.
 d) Say that again, please.

11)	 Görselde	yapılan	eylem	
seçeneklerden hangisindedir?       
a) turn off               

 b) turn on
 c) look at the board
 d) sit down

12) May I come in?

	 Öğrencinin	 sorusuna	 olumlu	
cevap	vermek	isteyen	öğretmen	
ne	söylemiş	olabilir?

 a) Sorry, not right now.
 b) No, I can’t.
 c) Yes, of course.
 d) Say that again.
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3

GENERAL TEST

1) 

	 Dedektifimiz	ipuçlarından	
yararlanarak	kayıp	eşyaları	
bulmaya	çalışıyor.	Ona	yardım	
edebilir misiniz?

 a) chair – pencil – table
 b) table – pencil – chair
 c) desk – pencil – table
 d) table - ruler – chair

2) May I1 the book, please.a

Give me2 sure!b

Yes,3 open the book?c

	 Sözcükler	anlamlı	birer	cümle	
oluşturabilmek	için	nasıl	
eşleştirilmelidir?

 a) 1-c 2-a 3- b b) 1-a 2- b 3-c
 c) 1-b 2-a 3-c d) 1-c 2-b 3-a

3)	 Bir	isteğe	olumsuz	cevap	
vermek	istediğimizde	hangi	
ifadeyi kullanabiliriz?

	 a)	 Okay.
 b) Sorry, not right now.
 c) May I answer?
 d) Here you are.

4) 
...........................

	 Konuşmada	 boş	 bırakılan	 yere	
gelebilecek ifade hangisidir?

 a) Come here.
 b) Go back to your place.
 c) Take the ball.
 d) Don’t leave the books here.

5)	 Öğretmen							
öğrencisinden	
ne	istemiş	
olabilir?

 a) Sit down, please.
 b) Clean the board, please.
 c) Come in, please.
 d) Turn around, please.

6) 

	 Görselde	anlatılmak	istenen	
hangisidir?

 a) Turn off the light, please.
 b) Close the window, please.
	 c)	 Open	the	door,	please.
	 d)	 Open	the	window,	please.
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7) Give me a 

ruler, please

Sofia

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

	 Sofia’nın	ricasını	kabul	etmek	
istersek	nasıl	bir	cevap	
vermeliyiz?

 a) Sorry, not right now.
 b) Yes, you may.
 c) I am sorry.
 d) Here you are.

8) 

	 Yukarıdaki	 eylemler	 için	 nasıl	 izin	
alınır?
 a) May I come in? / May I turn 

on the light?
 b) May I turn off the light? / 

May I sit down?
 c) May I come in? / May I stand 

up?
 d) May I come in? / May I take 

the ball?

9) Görselde ne kadar para var, 
sayabilir misin?                   

 a) thirty-three
 b) thirteen
 c) twenty-three
 d) forty-three

10)  
R	O	Y	F	T	-	T	E	G	I	H

	 Yukarıda	karışık	harflerle	verilen	
numara hangisidir?

 a)    b) 
 

 c)   d) 

11) 
I am 36

 

	 Görseldeki	kişi	kaç	yaşındadır?
 a) thirty-eight 
 b) twenty-eight
 c) thirty-six 
 d) fifty

12) 
18 + ? = 42

	 İşlemde	 eksik	 rakam	 hangisi	
olmalıdır?

 a) twenty-four 
 b) forty-two
 c) thirty-two 
 d) thirty-one


