Adı, Soyadı: .........................................

Sınıfı / No: .........................................

EXERCISE 1: Fill in the blanks with the
sentences given. (Boşlukları verilen cümGreeting and Saluting/Introducing lelerle dolduralım.)
Grammar:

Karşımızdakini selamlarken ve iyi
dileklerimizi belirtirken aşağıdaki ifadeleri kullanırız.
Hello. (Merhaba.)
Good night. (İyi geceler.)
Have a good day. (İyi günler.)
Good evening. (İyi akşamlar.)
Take care. (Kendine iyi bak.)
See you soon. (Sonra görüşürüz.)
Have a nice weekend. (İyi hafta sonları.)
Bye. (Hoşçakal.) Goodbye. (Hoşçakal.)
Nice to meet you. (Tanıştığımıza
memnun oldum.)
I am a student. (Ben bir öğrenciyim.)
Nice to meet you, too. (Tanıştığımıza
ben de memnun oldum.)
Kendimizi tanıtırken ve karşımızdakini
tanımak için sorular sorarken aşağıdaki cümle kalıplarını kullanırız.
What is your name? (Adın ne?)
How old are you? (Kaç yaşındasın?)
My name is Rita. (Benim adım Rita.)
I am 9 years old. (9 yaşındayım.)
Birine adının harflerini tek tek kodlaması için aşağıdaki cümleyi söyleriz.
Spell your name, please. (Adını hecele
lütfen.)
My name is R-I-T-A. (Adım R-I-T-A.)

How old are
you?

My name is
Tim.

What is your
name?

Take care.

Spell your
name, please.

Nice to meet you,
too.

Elisa: Hello! My name is Elisa.
______________________?
Tim: Hi! _______________.
Elisa: ____________________?
Tim: T-I-M.
Elisa: _________________?
Tim: I am 8.
Elisa: Nice to meet you.
Tim: _________________.
Elisa: Goodbye.
Tim: _______________.
EXERCISE 2: Choose the correct option.
(Doğru seçeneği seçelim.)
See / Take you soon.
Have a nice / night weekend.
Nice to meet / spell you.
How old is / are you?
I am / are a student.
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WORKSHEET GRADE 3

UNIT 1

Oneself/Spelling Name

EXERCISE 3: Complete the words with the missing letters. (Eksik harflerle kelimeleri
tamamlayalım.)
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EXERCISE 4: Fill in the blanks with the words given. (Boşlukları verilen kelimelerle
dolduralım.)
am / seven / Have / years / meet / Hi / is / are / soon / old
Hello! I am Kevin.
What _______
your name? How old
____ you?

Hello! I ____ Suzy. I
am eight ____ old. I
am a student. ____ a
nice day.

Kevin

Clara

____, I am Mert. I Hi! I am Clara. I am
am ________ years eight years ______.
old. Nice to ______ See you ______..
you.

Suzy

Mert

What is your name?

_______________________________________.

Spell your name please.

_______________________________________.

How old are you?

_______________________________________.

Nice to meet you

_______________________________________.

See you soon.

_______________________________________.
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EXERCISE 5: Give suitable answers to the questions and phrases below. (Aşağıdaki
soru ve ifadelere uygun karşılıklar verelim.)

Adı, Soyadı: .........................................

Sınıfı / No: .........................................

UNIT 1

Grammar: Intro ducing Others / Telling Numb ers
Başkalarını karşımızdakine tanıtırken, tanıttığımız kişi bir kız ise “she”; erkek ise
“he”; bir hayvan veya bir nesne ise “it”
kullanırız. Eğer cinsiyet özelliği vurgalamak istemezsek, “Bu” ve “Şu” anlamlarına
gelen “This is…” veya “That is” yapılarını
kullanırız. “This is…” yakınımızdaki nesneler için, “That is…” ise daha uzakta olan
nesneler için kullanılır.
This is my mum. (Bu, benim annem.)
That is my dog. (Şu, benim köpeğim.)
She is Ela. (O, Ela.)
He is Murat. (O, Murat.)
It is my bird. (Bu, benim kuşum.)

İngilizcede 1’den 20’ye kadar olan
sayılar aşağıdaki gibidir.
11 – eleven
1 – one
2 – two

12 – twelve

3 – three

13 – thirteen

4 – four

14 – fourteen

5 – five

15 – fifteen

6 – six

16 – sixteen

7 – seven

17 – seventeen

8 – eight

18 – eighteen

9 – nine

19 – nineteen

10 – ten

20 – twenty

EXERCISE 1: Order the words to make sentences. (Cümle kurmak için aşağıdaki
kelimeleri düzgün sıraya koyalım.)
is / dog / This / my
mum / That / my / is
This / a / is / zebra
a / is / computer / That
This / monkey / is / a

11

LEEVEN		

______________

3

HETER		 ______________

9

IEEN		 ______________

19

I N T E N E E N ______________

13 R T E H I T E N ______________

5

EVFI		 ______________

7

EESVN

______________

12 WEVTLE 		

______________
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WORKSHEET GRADE 3

EXERCISE 2: Order the words and find the numbers. (Harfleri düzgün sıraya koyup
sayıları bulalım.)

EXERCISE 3: Solve the puzzle. Order the hidden letters and fill in the blank in
the sentence. (Bulmacayı çözelim. Gizli harfleri sıraya dizerek cümledeki boşluğu
tamamlayalım.)
13
11
12
7

4

JUDY IS
_____
YEARS
OLD!

1
10

________ dogs ________ turtles ________ kangaroos ________ birds
			 ________ squirrels ________ cats ________ oranges.
EXERCISE 5: Write the numbers. (Sayıları yazalım.)
20
18

9

15

7
3

______________
______________
______________
______________
______________
______________
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EXERCISE 4: Count and write the numbers for each animal. (Her bir hayvanı
sayalım ve her birinin sayısını yazalım.)

