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

4. Let's - - - - .

Test
1.

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

Let's - - - - .

Look! There are
- - - - in the
tree!

Verilen görsele göre cümledeki boşluğa uygun düşen ifade hangisidir?
A) donkeys
B) monkeys
		
C) birds

UNIT 10

2. There are - - - - in the river.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla uygun düşen ifadeler hangi seçenekte
verilmiştir?
A) plant a tree / water the tree
B) be patient / walk in the nature
C) swim with dolphins / climb the
tree
5. Esma resimli sözlük yapma ödevi için
aşağıdaki çizimleri yapmış ve altlarına
İngilizcelerini yazmıştır.

Yukarıdaki boşluğa uygun düşen
ifade hangisidir?
A) seagulls
B) fish
		
C) frogs

bee

monkey

Yukarıdaki görsele göre doğru olan
seçenek hangisidir?
A) There is a horse and a goat.
B) There are three cows.
C) They are at the zoo.

chicken
Esma hangi görselin İngilizcesini
yazarken hata yapmıştır?
A) bee		
B) chicken
		
C) monkey
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WORKSHEET GRADE 3

3.

6.

 - - - - can fly.
- - - - can jump in trees.
- - - - can swim.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla
gelecek ifadeler hangi seçenekte
verilmiştir?

9 ve 10. soruları aşağıdaki tabloya
göre cevaplayalım.
Tabloda Can ve Tim'in hoşlandığı ve
hoşlanmadığı hayvanlar verilmiştir.

A) Turtles / Frogs / Elephants
B) Sharks / Donkeys / Pigeons
C) Birds / Monkeys / Whales
7. Philip: How many spiders are there?













Can

Kevin: - - - Tim

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisini
Can söylemiştir?
Yukarıdaki görsele göre Kevin’in
cevabı hangisidir?

A) I dislike ladybirds, but I like sharks.

A) There are six spiders.

C) I like ladybirds and kangaroos,
but I dislike sharks.

B) There is a spider.

B) I like sharks, but I dislike kangaroos.

8.

I live in a village. We have a
forest. - - - - , - - - - and
- - - - live in the forest.
Yukarıdaki boşluklardan birine uygun düşmeyen ifade hangisidir?
A) bears		
B) pigeons
		
C) sharks

10. Aşağıdakilerden hangisini Tim’in
sevdiği hayvan yapabilir?
A) fly		
B) jump
		
C) swim
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C) There are eight spiders.

