
Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

1.Resimdeki sayının İngilizce okunuşu 

hangisidir?  

A) thirty     B) twenty 

C) forty      D) seventy 

2.Boş kutuya sıra ile hangi sayının ingilizcesi 

gelmelidir? 

eleven  thirteen 

  

A)fifteen      B)thirty-two     C)twelve      D)eight 

3.Tabloda olmayan rakam hangisidir? 

A)26           B)15 

C)43           D)17 

 

 

 

4.  Boşluğa hangi rakam 

gelmelidir? 

 

_______ pencil sharpeners  

 

 

A)nine        B)one        C)four         D) three 

5.İngilizcesi verilen sayılar sıra ile  hangi 

şıktadır? 

A)29 -  49- 30           B) 28 - 42 – 15 

C) 12 – 18 – 39        D) 50 – 33 – 41 

6.Aşağıdaki sayıların İngilizcelerinin doğru 

sıralanışı hangisindedir? 

44 18 29 

 

A) forty-four / eighteen  / twenty-nine 

B) forty-six  / thirteen  / forty-one 

C) fifty-seven  / six  /  nineteen 

D) twenty-four  / forty-three / three  

 

7.Aşağıdaki toplama işleminin sonucu kaçtır ?     

A ) forty-five             B) twenty- five 

C) thirty- five            D) fifteen 

8.Resimde kaç tane kalem 

vardır ?  

A) ten           B) eleven  

C) sixteen    D)eight 

 

9.Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

A ) 23  twenty – three  

B ) 32 thirty-one 

C ) 12 twelve 

D ) 49 forty -nine 

 

10.Aşağıdaki sayının İngilizce 

yazılışını tamamlamak için hangi 

harfler sıra ile boşluklara gelmelidir? 

T _ i r t _   S i _ 

 

A ) h-y- x        B ) t- i-r       C ) k- t – n         D ) w-q-z 

11.Boşluğu resime göre 

doldurunuz. 

………?……. Books  

A ) four         B ) ten 

C ) two         D ) three  

12.Aşağıdaki sayıların İngilizcelerini yazınız. 

10  

20  

30  

40  

50  

60  

70  

80  

90  

100  

 

Twenty-eight  

Forty- two 

Fifteen  

Twenty-six 

Ten 

Forty-three 

Seventeen  

                                             

10 + 25 =  ?  

 



13.Resime göre cümledeki boşluğa hangi 

kelime gelmelidir? 

………. on the lights, please. 
 

A)turn     B)come  

C)look     D)clean  

 

 

14.  

    

 

 

 

 

 

Öğrencinin sorusu nasıl tamamlanmalıdır? 

A) join the game         B)look at the board 

C) come in                   D) open the window 

15.     

 

 

 

 

 

 

 

Mary ‘nin cevabı ne olmalıdır? 

A) Sure            B) Of course       

C) Yes , you may       D) Sorry, not right now 

16.  Karışık verilen kelimenin doğru yazılışı 

nedir? 

 

A)you are here    B) here you are     

C) you here are   D) are here you  

 

 

17.Verilen resim neyi anlatmaktadır? 

A)stay in the line  

B)take the ball 

C)leave it here  

D)save the energy 

18.   Resime göre 

söylenmek istenen nedir? 

  A)turn off the lights 

  B)stay there 

  C)jump      

  D)say that again 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

Elindekilerini uzattığına göre kız  öğrencinin            

arkadaşına cevabı ne olur ? 

A)sorry, not right now                  B) here you are 

C) stay there                                   D) stand up 

20. 

    

     

 

 

 

 

Boşluğu tamamlayınız. 

A)take the ball                   B)join your game 

C)go out                              D) go back to my place 

are      here        you   

Of course . 
May I …………….? 

Mary , clean the 

board ,please. 
……………….? 

Give me the 

books, please. 
………?…….. 

Sure . 

Come here. 
Can I …………..? 


