
/ THIS - THAT, THESE - THOSE 

/ COLOURS 

/ ADJECTIVES 
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2i il THIS - THAT 
T H I S - T H A T , T H E S E - T H O S E 
This - That; Herhangi bir nesneyi işaret etmek 

için kullanılan işaret sıfatlarıdır. Eğer bir nesne bize 
yakınsa "this" ile, uzak ise "that" ile işaret edilir. 

Türkçe anlamları; This => Bu, That => Şu demek-
tir. 

^ ÖRNEK 1 

Yukarıdaki resimlere dikkat edersek this ve that 
tekil nesneler ile kullanılır. 

These - Those; Birden fazla her türlü nesneleri 
işaret etmek için kullanılan işaret sıfatlarıdır. Eğer 
nesneler bize yakınlarsa "these" ile, uzaktalar ise 
"those" ile işaret edilirler. 

Türkçe anlamları; These => Bunlar, Those => 
Şunlar demektir. 

© 
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Yukarıdaki resimlere dikkat edersek "these" ve 
"those" çoğul nesneler ile kullanılır. 

Resmin altında verilen cümle seçeneklerden 
hangisinde çoğul ifade edilmiştir? 

"That is a lion." 

A) This is a lion. 

B) These are a lion. 

C) Those are lions. 

D) Those is lions. 

s ÇÖZÜM 

Yukarıdaki cümlede de görüldüğü gibi "that" tekil ve 
uzakta olan nesneleri göstermek için kullanılır. 
"Thaf'in çoğulu ise "Those"dur. "That" tekil nesneleri 
işaret ettiği için yardımcısı "is" olurken, "Those" 
çoğul nesneleri işaret ettiği için yardımcısı "are"dır. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

Aşağıdaki diyalogları inceleyelim: 

- What is this? 

- It is a flower. 

- What is that? 

- It is a flower. 

- What are these? 

- They are radios. 

- What are those? 

- They are radios. 
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6. Sınıf English 

: ; 
— ^ ^ 

p f l r i n l ı i f 
Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları resimlere göre doldurunuz. 

1. Look at red shoes. .pink phone is fine. 

2. Is your purse? 

3 boys are from Japan. 

6 dress is expensive. 

4. I like purple backpack. 
7 dresses are expensive. 



English 6. Sınıf 

2 etkinlik 
j r m 

| 
ı n • 

Aşağıda verilen tekil cümlelerin çoğul hallerini yazınız. (Birinci cümle örnek olması için yapılmıştır.) 

Is this your child? 

s E j m ü 

Are these your ÇhjJdf.Ç.O.?.. 

r * ^ w 
> w A 

m m 
' İ T 

w 

Look at that elephant. .elephants. 

This jacket is new. ..jackets 

That student is smart. students 

5. 

This phone is from Finland. 

6. 

That car is fast. 

1- This - That 
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6. Sınıf English 

Aşağıda verilen çoğul cümlelerin tekil hallerini yazınız. (Birinci cümle örnek olması için yapılmıştır.) 

1. 

4 
'"«> w», 

These magazines are old. This magazine is old. 

2. 

These phones are from Japan. .phone 

3. 

Those men are from Spain. .man. 

4. 

These balls are green. 

5. 

Those girls are fat. 
« > M B -

6. 

Are these sun glasses? 

90 This - That 
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r r f n c a r 
I I 

Tekiller (singular) 

These are my books. Those are my books. 
I! 
I 
I? 

# ÖRNEK 2 
Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yerlere © 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

s 
"This my pocket and these your pockets. « 

s 
A) are / is B) are / are 

C) is / is D) is / are ® 

s ÇÖZÜM 
A, B ve C seçeneklerinde verilen kelimeler tekil cüm-
lelerde kullanılırlar. D seçeneğinde verilen kelime 
çoğuldur ve dolayısıyla tekil cümlelerde kullanılmaz. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

S ÖRNEK 4 
Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yerlere 
uygun gelen seçenek hangisidir? 

"Those are my and that is your 

A) pencil / pencils B) pencils / pencil 

C) pencils / pencils D) pencil / pencil 

s ÇÖZÜM 
"Those ve These" çoğul nesnelerle kullanıldığı için 
"those"dan sonra gelen isimlerin çoğul kullanılması 
gerekir. A ve D seçeneklerinde isimler tekil kul-
lanılmıştır. Bu yüzden yanlıştırlar. "That ve This" tekil 
nesnelerle kullanıldığı için "thaf'den sonra gelen 
isimlerin tekil kullanılması gerekir. Dolayısıyla A ve C 
seçenekleri elenir. Çünkü A ve C seçeneklerinde 
"thaf'den sonra çoğul isim kullanılmıştır. "Those"dan 
sonra çoğul isim "Thaf'den sonra da tekil isim kul-
lanılmalıydı. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

S ÇÖZÜM 
"This" tekillerle kullanıldığı için "is". "These" çoğullar-
la kullanıldığı için "are" fiillerini almalıdırlar. Tekiller 
"is" ile çoğullar "are" ile kullanılır. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

& ÖRNEK 3 
Aşağıda verilen kelimelerden hangisi grammer 
yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? 

S ÖRNEK 5 
Aşağıda cümle içinde aynı anlama gelebilecek cüm-
lenin yapısını bozmayacak kelimeler eşleştirilmiştir. 

Yapılan eşleşmede yanlış olan seçenek hangi-
sidir? 

A) These <=> They B) Those <=> They 

C) This <=> It D) This <=> They 

S ÇÖZÜM 
"These ve Those" yerine They "This ve That" yerine 
de "İt" kullanılabilirdi. Dolayısıyla yanlış eşleştirme D 
seçeneğinde verilmiştir. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 
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^ ÖRNEK 6 
Aşağıdaki konuşma balonunda boş bırakılan 
yere uygun gelen seçenek hangisidir? 

A) What are these? 

B) What is this? 

C) What are those? 

D) What is that? 

S ÇÖZÜM 
Uzaktaki tekil nesneler için "that", çoğul nesneler için 
"those" kullandığımızı hatırlayalım. Resimdeki kızın 
işaret ettiği nesneler uzakta ve birden fazla oldukları @ 
için sorusunu "those" ile sorması gerekirdi. ^ 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

.2 •SC 

0) 
X 
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A What are these? (Bunlar nedir?) 

B These are birds (Bunlar kuştur.) 

F: What are these? (Bunlar nedir?) 

G : Ihey are birds. (Onlar kuştur.) 

A What is that? (Şu nedir?) 

B That is a lorry. (Şu bir kamyondur.) 

F: What is that? (Şu nedir?) 

G : jt is a lorry. (0 bir kamyondur.) 

"These - Those - This - That" ile sorulan sorulara 
F ve G arasında geçen diyalogda olduğu gibi "İt" ya 
da "They" kişi zamirleri kullanılarak cevap verilebilir 
ya da A ve B arasında geçen diyalogda olduğu gibi 
"this - that - these - those" ile de cevap verilebilir. Her 
iki cevap şekli de mümkündür. 

Ş ÖRNEK 7 
Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçenek hangisidir? 

B : ? 

S : It is a dictionary. 

A) What are these? 

B) What is that? 

C) What are those? 

D) What is your name? 

S ÇÖZÜM 
"It is a dictionary" cevabindaki "it" öznesinden cüm-
lenin tekil olduğunu anlıyoruz. O zaman sorununda 
tekil sorulmuş olması gerekmektedir. Seçenekleri 
incelersek A ve C seçeneğinin çoğul olduğunu görü-
yoruz. "These ve Those" çoğullarla kullanılırdı. 
Dolayısıyla bu seçenekler elenir. D seçeneğindeki 
soru cansızlarla kullanılmaz. Çünkü "your name" 
derken bir insana sorulmuş olması gerekir. Fakat 
cevapta "it" demektedir. Yani cansızlar için kul-
lanılmıştır. O zaman D seçeneği de yanlıştır. Tekil 
olan ve cevaptaki "it" öznesine uyan tek seçenek B 
şıkkında verilmiştir. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

^ ÖRNEK 8 
Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi uzaktaki 
çoğul nesneleri anlatmak için kullanılır? 

A) These are chairs. B) This is an egg. 

C) That is a flag. D) Those are tickets. 

S ÇÖZÜM 
Uzaktaki çoğul nesneleri anlatmak için "those => 
şunlar" ifadesini kullanırdık. Yakındaki çoğul nesne-
ler için "these => bunlar" ifadesini kullanırdık. "This 
ve That" tekil ifadeler için kullanılırdı. "This => bu" 
yakındaki ifade için "That => şu" uzaktaki ifade için 
kullanılırdı. 

Seçenekleri incelersek; 

A seçeneği These => Yakındaki çoğul nesneler 

B seçeneği => This => Yakındaki tekil bir nesne 

C seçeneği That => Uzaktaki tekil bir nesne 

D seçeneği =» Those => Uzaktaki çoğul nesneler 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 
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^ ÖRNEK 9 
Aşağıdaki konuşma balonunda boş bırakılan 
yere uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

A) What is that 

C) What are those 

S ÇÖZÜM 

B) What is this 

D) What are these 

Resme dikkat edersek bir tane nesneyi işaret etmek-
tedirler. O zaman çoğul nesneler için kullanılan C ve 
D seçenekleri yanlıştır. Çünkü "these ve those" bir-
den fazla çoğul nesneler için kullanılır. Tekil nesneler 
için "this" ya da "that" kullanılmalıdır. Nesne yakında 
ise "this" uzakta ise "that" kullanılır. Bu resimdeki 
nesne yakında olduğu için "this" ile kullanılmalıdır. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 
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^ ÖRNEK 10 
Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

F : What is that? 

B : 

A) This is a kite. 

C) It is a kite. 

B) Those are kites. 

D) These are kites. 

s ÇÖZÜM 
"What is that?" sorusunun tekil bir nesneyi soran 
soru olduğunu "thaf'den anlıyoruz, "that" uzaktaki 
tekil nesne için kullanılırdı. O zaman cevabında 
uzaktaki tekil nesne için kullanılan "that" ile verilme-
si gerekirdi. Fakat seçenekler içinde "that" olmadığı 
için "that" yerine kullanabildiğimiz "if'i aramalıyız. O 
da C seçeneğinde verilmiştir. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

< P UVf lR I 

It "this" ile de "that" ile de kullanılır. 

Ş ÖRNEK 1 1 
Aşağıdaki diyalogda boş bırakılan yere uygun 
gelen seçeneği işaretleyiniz. 

F : What is it? 

G : 

A) That is clocks. 

C) Those are clocks. 

B) These are clocks. 

D) This is a clock. 

s ÇÖZÜM 
F'nin sorduğu soruya göre G'nin vermiş olduğu 
cevabı bulmaya çalışalım. F; "What is it? => O 
nedir?" diye bir soru sormuştur. Bu durumda cevabın 
tekil olması gerekir. Çünkü "it" çoğul nesnelerin yeri-
ne kullanılmaz. O zaman B ve C seçeneklerini ele-
memiz gerekir. Çünkü "these ve those" çoğul nes-
nelerin yerine kullanılır. A seçeneğinde ise cümle 
grammer yapısı bakımından yanlıştır. Çünkü "thaf'in 
tekil nesnelerle kullanılması gerekir. "That is clocks" 
yanlış bir kullanımdır. Doğru olan "That is a clock" 
cümlesidir. D seçeneğine bakarsak; F'nin "it" kulla-
narak sorduğu soruya yine "it" kullanarak cevap 
verebileceğimiz gibi nesnenin uzaklık ya da yakın-
lığına göre "that" ya da "this" ile de cevap verebiliriz. 
Bu soruda nesnenin uzaklığı ya da yakınlığı konu-
sunda bilgimiz olmadığı için "this" ya da "thaf'den 
herhangi birini kullanabilmemiz mümkündür. D 
seçeneğinde "this" kullanılmıştır. Seçenek grammer 
yapısı olarak da doğrudur. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 
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S ÖRNEK 12 
"They are flags.'' cümlesiyle aynı anlama gelebile-
cek cümle aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 
verilmiştir? 

A) This is a flag. B) That is a flag. 

C) Those are flags. D) These aren't flags. 

S ÇÖZÜM 
Verilen cümleye bakarsak; "They are flags => Onlar 
bayraklardır." demektedir. O zaman aynı anlama 
gelecek cümlenin de çoğul ve olumlu olması gerekir. 
A ve B seçenekleri tekil olduğu için D seçeneği de 
olumsuz olduğu için doğru değildirler. Doğru yanıt C 
seçeneğidir. "Those are flags" hem çoğul hem de 
olumlu bir ifadedir ve "Şunlar bayraklardır" demekte-
dir. Verilen cümlede ise "Onlar" demektedir. Onlar 
derken uzakta mı? yakında mı? olduğu belli değildir. 
O yüzdendir ki "onlar" anlamına gelen "they" uzakta-
ki veya yakındaki çoğul nesneler için kullanılan hem 
"these" hem de "those"un yerine kullanılabilir. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

s ÇÖZÜM 
Bavullar konuşan kişilere yakın olduğu için ve birden 
fazla bavul olduğu için "these" boşluklara uygundur. 
"Those" bavullar uzaklarında olsaydı kullanılırdı. O 
yüzden "Those"un olduğu A, B ve C seçeneği elenir. 
"These" ile sorulan soruya "they" ile cevap vere-
bilirdik. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

^ ÖRNEK 14 _ 
Aşağıda verilen resme göre diyalogda boş 
bırakılan yerlere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

ÇOĞULLAR TEKİLLER 

They are flags. 

These are flags. 

Those are flags. 

It is a flag. 

This is a flag. 

That is a flag. 

Bu cümleler birbir-
lerinin yerine kul-
lanılabilir hepsi eş 
anlamlı cümlelerdir. 

# ÖRNEK 13 

Bu cümleler birbir-
lerinin yerine kul-
lanılabilir hepsi eş 
anlamlı cümlelerdir. 

F : What are ? 

B : are suitcases. 

A) these - those 

C) those - they 

B) those - these 

D) these - they 
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Aşağıda verilen resme göre diyalogda boş 
bırakılan yerlere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

Is it a fly? 

No 

Yes, it is. 

A) that isn't - Is this a kite 

B) that isn't / Is that a kite 

C) this isn't / Is this a kite 

D) this isn't / Is that a kite 

S ÇÖZÜM 
Uçurtma uzakta olduğu için ve tekil olduğu için "that" 
ile kullanılmalıdır. Bu durum her iki boşluk içinde 
geçerlidir. Çünkü her iki konuşanda uçurtmaya uzak-
tadırlar. O zaman yakındaki nesne için kullanılan 
"this" yanlıştır. Dolayısıyla A, C ve D seçenekleri 
yanlıştır. Doğru yanıt B seçeneğidir. "İt" ile sorulan 
sorulara "this ve that" ile cevap verilebilir. Buradaki 
resimde nesne uzak olduğu için "that" boşluklara 
uygundur. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 
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.sfc ÖRNEK 15 S ÇÖZÜM 
.my children." 

Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi uygun değildir? 

A) These are 

C) Those are 

S ÇÖZÜM 

B) They are 

D) He is 

Bu soruyu yapabilmemiz için "children" kelimesinin 
"child" kelimesinin çoğulu olduğunu bilmemiz 
gerekir. Biliyorsunuz bazı kelimeler düzensizdir ve 
çoc/ul yapılırken değişikliğe uğrarlar. 
Bazıları şunlardır; 

Tekil 

Child (çocuk) 

Man (adam) 

Person (insan) 

Çoğul 

Children (çocuklar) 

Men (adamlar) 

People (insanlar) 

O zaman "children" kelimesiyle tekil kullanılmış olan 
D seçeneğindeki "He is" bu boşluğa uygun değildir. 
"He is my children grammer olarak yanlıştır. 
"He is my child" şeklinde kullanılmalıdır. 
Diğer seçeneklerin hepsi çoğul kullanımlar olduğu 
için doğrudur. Çocukların uzakta mı yoksa yakında 
mı oldukları belli olmadığı için "these" ya da "those" 
kullanılabilir. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

m ÖRNEK 16 

© 

ra 
C/5 

ns 
X 

CD 
X 

Resme göre verilen diyalogda boş bırakılan yer-
lere uygun gelecek seçeneği işaretleyiniz? 

Son : Is that a cat? 

Father: No 

Son : ? 

Fathe": Yes, that is a dog. 

A) it is a cat / Is this a dog 

B) it isn't a cat / Are those dogs 

C) They aren't cats / Is it a dog 

D) that isn't a cat / Is it a dog 

Çocuğun "that" kullanarak sorduğu soruya babanın 
yine "that" ya da "it" kullanarak cevap vermesi 
gerekir. O zaman ilk boşluğa çoğullarla kullanılan 
"they" uygun değildir. Dolayısıyla C seçeneği yan-
lıştır. İkinci boşlukta ise bu sefer çocuk soru sormak-
tadır. Babanın vermiş olduğu "Yes, that is a dog." 
(Evet şu bir köpektir.) cevabına göre boşluğa uygun 
olan soruyu bulmamız gerekir. Cevapta "that" kul-
lanıldığına göre sorununda tekil olması gerekir. O 
zaman "those" ile sorulan ve çoğul olan B seçeneği 
de elenir. A seçeneğinde ilk boşluk için olumlu bir 
cümle verilmiştir. Fakat dikkat edersek diyalogda 
verilen ilk boşluğun "No" ile başladığını görmekteyiz. 
Yani cümleninde olumsuz olması gerekmektedir. 
Dolayısıyla A seçeneği de yanlıştır. D seçeneğinde 
ikinci boşluğa baktığımızda "İt" ile sorulan sorulara 
"this" ya da "that" ile cevap verebildiğimizi belirt-
miştik. O halde "Is it a dog?" diye sorulan bir soruya 
"Yes, that is a dog." diye cevap verilmesi müm-
kündür. İlk boşluk içinde olumsuz ve tekil bir ifade 
kullanıldığına göre doğru yanıt D seçeneğidir. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 
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6. Sınıf English 

e etkinlik 
Verilen resimlere göre aşağıdaki örnekte olduğu gibi diyalogdaki boşlukları doldurunuz. 

2. 

(dog) 

WW 9 

(frizby) 

A : Is thisaplate? 

B : No, it isn't a plate. 

A : Is this a kettle? 

B : Yes, it is a kettle. 

A : Is that a dog? 

B : No, it isn't a dog. 

A : Is that a zebra? 

B : Yes, it is a zebra. 

B : ? 

S : No 

B : ? 

S : Yes 

B : ? 

S : No, 

B : ? 

S : Yes 

B : ? 

S : No 

B : ? 

S : Yes, 

B : ,....? 

S : No 

B : ? 

S : Yes 

B : ? 

S : No 

B : ? 

S : Yes 

(lamp) 
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4. 
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8 

Verilen resimlere göre aşağıdaki örnekte olduğu gibi diyalogdaki boşlukları doldurunuz. 

S : What are those? 

B : They are trees. 

S : 

B : 

4. 

pgr 

fiTTT 

S : 

B : 

S : 

B : 

M 

m 

\ / 

•Lit 

\ / 
S : 

B : 

S : 

B : 
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9 'etkinlik 
Verilen resimlere göre aşağıdaki örnekte olduğu gibi diyalogdaki boşlukları doldurunuz. 

1. 
V : Are these cupş? 

G : No, they aren't cups. 

V : Are these jugs? 

G : Yes, they are jugs. 

V : Are those kettles? 

G : No, they aren't kettles. 

V : Are those plates? 

G : Yes, they are plates. 

Kettle 

Note book 

V : 

G : No, .. 

V : 

G : Yes, 

4. 

No, .. 

Yes, 

5. 

V : 

G : No, .. 

V : 

G : Yes, 
Bus 

6. 

Stamp 

V : 

G : No, .. 

V : 

G : Yes, 

1- This - That 
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Ç Ö Z Ü M L Ü Ö L Ç M E 

vEĞ-C'RlenvI'RME: - 1 

1. Aşağıda verilen resme göre doğru ifadenin 
bulunduğu seçeneği işaretleyiniz. 

t e 

A) This is a plane. 

B) That is a plane. 

C) These are planes. 

D) Those are planes. 

2. Aşağıda verilen ifadeye göre doğru resmin 
bulunduğu seçeneği işaretleyiniz. 

"These are knives." 
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3. Aşağıdaki konuşma balonunda boş bırakılan 
yere uygun gelen seçeneği işaretleyiniz? 

A) What is this A) Is this a lorry? 

B) What are those B) Are those lorries? 

C) What is it C) Is that a lorry? 

D) What is that D) Is that lorries? 

4. Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

A) These are 

C) Those are 

.an orange. 

B) This 

D) That is 

5. Aşağıdaki konuşma balonunda boş bırakılan 
yere uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

A) What is this? 

C) What are those? 

B) What are these? 

D) What is that? 

6. Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

F : 

B 

What are those? 

A) These are tomatoes. 

B) This is an tomatoe. 

C) They are tomatoes. 

D) It is an tomatoe. 

7. Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

S : What is this? 

B : 

A) They are cats. 

C) That is a cat. 

B) These are cats. 

D) It is a cat. 

8. Uzaktan gelen bir aracı kamyona benzeten 
birisi aşağıdaki seçeneklerden hangisini 
söylemiş olabilir? 
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9. Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yer-
lere uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

"These flies and this a bee." 

A) are / is B) are / are 

C) is / is D) is / are 

13. "These " 

Yukarıda verilen cümleyi aşağıdaki seçenek-
lerden hangisi tamamlamaktadır? 

A) are an orange B) is an orange 

C) are oranges D) are an oranges 

10. Aşağıda verilen ifadeye göre doğru resmin 
bulunduğu seçeneği işaretleyiniz. 

"Those umbrellas are from China." 

A) 

C) 

11. Aşağıda tekil olarak veri len ifade hangi 
resmin bulunduğu seçenekte çoğul olarak 
ifade edilmiştir? 

"This is my dog." 

B) 

C) D) 

W eti. 
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14. 

Yukarıda geçen konuşmaya göre aşağıdaki 
ifadelerden hangisine varabiliriz? 

A) Ali'nin kitabı uzaktadır. 

B) Uzaktaki kitaplar Ali'nin değildir. 

C) Kitaplar öğretmenin yakınında değildir. 

D) Ali'nin bir tane kitabı vardır. 

15. .my sun glass." 

Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi getirilemez? 

A) This is 

C) İt is 

B) That is 

D) These are 

12. Konuşma balonundaki ifadeye göre aşağıda-
ki resimlerden hangisi doğrudur? 

This is my bicycle. It is a new bicycle. 

A) 

f 

16. Aşağıda verilen konuşma balonunda boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz? 

A) They are plate. 

C) Those are plates. 

B) These are plates. 

D) This is a plate. 

CThose are your books, Ali., 
v C " 

CThank you, madam^ 
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ÇOZOHLe-R 

1. Resme bakarsak adam uçağı uzaktan işaret 
etmektedir. Uzaktaki tekil nesneler için "That" 
kullanılmalıdır. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

2. "These are knives." ifadesinin içindeki "These" 
yakındaki çoğul nesneleri işaret ederdi. O 
zaman ifadeye uygun resim D seçeneğinde ve-
rilmiştir. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

3. Cevaba dikkat edersek "They are flies. => Onlar 
sinektir." demektedir ve çoğuldur. O zaman 
sorununda çoğul sorulması gerekir. Tek çoğul 
soru B seçeneğidir. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 
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4. Boşluğun sonundaki nesne tekil isimdir. O 2 
zaman boşluk "These ve Those" ile doldurula- w 
maz. Çünkü "These ve Those" çoğullarla kul- ^ 
lanılır. B seçeneğinde "This" tek başına kul- 1 
lanılmış, oysa "is" ile kullanılmalıdır. ® 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. ~ 

5. Tekil verilmiş cevaba tekil bir soru sorulmalıdır. 
Soruyu soran sırayı uzaktan işaret ettiği için 
"That" kulanılmalıdır. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

6. Diyalogdaki soru çoğul sorulduğu için cevabında 
çoğul olması gerekir. Soru "Those" ile sorulmuş 
olduğundan cevabın da ya "Those" ya da "They" 
ile verilmesi gerekir. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

7. Soru tekil sorulmuş ve "This" kullanılmış 
olduğundan cevabında "This" ya da "İt" ile veril-
mesi gerekir. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

8. Nesne uzaktan geldiği için ve "bir araç" yani tekil 
olduğu için "That" kullanılmalıdır. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

9. "These" çoğul olduğu için => are 
"This" tekil olduğu için => is ile kullanılır. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

10. İfadede kullanılan "Those" uzaktaki çoğul nes-
neler için kullanılırdı. Resmin birden fazla şem-
siyeyi uzaktan işaret eden bir kişi olması gerekir. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

11. "This is my dog." ifadesinin çoğulu, "These are 
my dogs." olmalıdır. O da B seçeneğinde resim-
lendirilmiştir. 

Doğru yanıt "B' ;e-- neğidir. 

12. Konuşma balonundaki ifadede kullanılan "This" 
yakındaki tekil nesneleri işaret ederdi. Buna 
göre doğru yanıt B seçeneğidir. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

13. These => çoğul olduğu için "are" ile kullanıl-
malıdır ve gelen isminde (orange) çoğul kullanıl-
ması gerekir. Oranges gibi çoğul isimler "a" veya 
"an" almazlar, "a" veya "an" i tekil isimler alırlar. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

14. Konuşmada geçen "Those books" kitapların 
uzakta olduğunu ve cümlenin olumlu olması da 
kitapların Ali'nin olduğunu gösterir. O zaman 
doğru yanıt C seçeneğidir. A seçeneğinde bir 
kitaptan bahsedildiği için yanlıştır. B seçeneğin-
de kitaplar Ali'nin değildir diyor, fakat kitaplar 
Ali'nindir. D seçeneğinde bir kitaptan bahsettiği 
için yanlıştır. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

15. Verilenlere göre "My sun glass" cümlenin tekil 
olmasını gerekir. D seçeneğinde çoğul yapı 
getirildiği için yanlıştır. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

16. Yakından işaret edildiği ve çoğul olduğu için 
"These" kullanılmalıdır. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

20 
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Ö L £ A \ £ V E t e K L E N V i K f t Z - 1 

1. 

f f i 
Yukarıda verilen resme göre aşağıdaki 
seçeneklerden hangisi doğrudur? 

A) This is a book. 

C) These are books. 

B) That is a book. 

D) Those are books. 

Aşağıda verilen konuşma balonunda boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

A) What are they? 

C) What are these? 

B) What is this? 

D) What are those? 

3. Aşağıda verilen ifadeye göre doğru resmin 
bulunduğu seçeneği işaretleyiniz. 

"This is a bail." 

B) 

D) 

9 C r 

@ >_ 

"5 
12 IS W 
2. 
ra 
I 
<5 
X 

5. Aşağıda verilen ifadenin çoğul halinin bulun-
duğu seçeneği işaretleyiniz. 

"That is a chair." 

A) These are chairs. 

C) Those are chairs. 

B) This is a chair. 

D) It is a chair. 

6. 

Yukarıda verilen resme göre çocuk annesine 
aşağıdakilerden hangisini sormuş olabilir? 

A) Are these dogs? 

C) Is this a dog? 

B) Are those dogs? 

D) Is that a dog? 

7. Aşağıda verilen çoğul cümlenin tekil halinin 
bulunduğu seçeneği işaretleyiniz. 

"These are glasses." 

A) That is a glass. 

C) Those are glasses. 

B) This is a glass. 

D) They are glasses. 

8. Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

A : those your marbles? 

B : No my marbles. 

A) Are - they aren't 

C) Are - these aren't 

B) Is - they aren't 

D) Is - they isn't 

Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

A : 

G : They are cats. 

A) What are these? 

C) What is this? 

B) What is it? 

D) What is that? 

9. Aşağıda verilen kelimelerden hangisi diğer-
lerinden farklıdır? 

A) 

C) 
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10. Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yer-
lere uygun gelen seçenek hangisidir? 

These are and this is an 

A) apple - orange B) oranges - apple 

C) apples - oranges D) apples - orange 

13. Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

B : What is that? 

S : 

A) This is a watch. 

B) It is a watch. 

C) Those are watches. 

D) These are watches. 

14. 

11. Aşağıdaki resme göre konuşma balonunda 
boş bırakılan yere uygun gelen seçeneği 
işaretleyiniz. 

A) What are these? 

B) What are those? 

C) These are cats. 

D) Those are cats. 
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Verilen resme göre aşağıdaki cümlede boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

.men. 

A) Those are 

C) This is a 

B) That is a 

D) These are 

15. 

12. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi ya-
kındaki tekil bir nesneyi anlatmak için kul-
lanılır? 

A) These are t-shirts. 

B) This is a t-shirt. 

C) Those are t-shirts. 

D) That is a t-shirt. 

Verilen resme göre aşağıdaki diyalogda boş 
bırakılan yerlere uygun gelen seçeneği 
işaretleyiniz. 

C : Is it a minibus? 

T : No a minibus. 

C : a bus? 

T : Yes, it is. 

A) that isn't / Is that 

B) these aren't / Are these 

C) this isn't / Is that 

D) that isn't / Is this 

22 
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C O L O U R S (Renkler) 
Türkçedeki anlamı renkler demektir. Renklerle 

ilgili bilinmesi gereken iki soru tipi vardır. 

1. What is your favorite colour? => Favori rengin 
nedir? 

2. What colour is it? = > O n e renktir? 

What colour is this? => Bu ne renktir? 

What colour is that? => Şu ne renktir? 

Yukarıdaki her iki soru tipi de hem çoğul hem de 
tekil olarak sorulabilir. 

1. What are your favorite colours? 
renklerin nelerdir? 

Favori 

2. What colour are they? => Onlar ne renktir? 

What colour are these? Bunlar ne renktir? 

What colour are those? Şunlar ne renktir? 

Bu sorulara cevap verebilmemiz için aşağıdaki 
renklerin anlamlarını bilmemiz gerekir. 

Beyaz => White Kahverengi => Brown 

Siyah => Black Yeşil Green 

Kırmızı => Red Mor => Purple 

Mavi =f Blue Turuncu Orange 

Sarı => Yellow Gri =» Grey 

^ UVflRI 

"Colour" kelimesi "color" ve "favorite" kelimesi 

"favourite" şeklinde de yazılabilir. 

ill etkinlik 
Aşağıda karışık olarak verilen harfleri sıraya koyarak doğru kelimeleri yazınız. Yandaki kutucukları bul-
duğunuz renklerle boyayınız. 

1. DER RED 

2. W E L L O Y : 

3. WRONB 

4. REGEN 

5. KALBC : 

6. EGORAN 

7. ELBU 

8. THEWI 



English 6. Sınıf 

1 2 i t k İ l H İ ^ . $ j» 

Tom'un favori renkleri labirentteki doğru yolun üzerindedir. Tom'un favori renklerini sırasıyla yazınız. 

Sorulara cevap verirken; 

C They are red?^> 

ÖRNEK 1 7 
Aşağıda verilen resme göre konuşma balonunda 
boş bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

A) It is a lorry. 

C) It is orange. 

S ÇÖZÜM 

B) It is a orange lorry. 

D) It is red. 

Konuşmacılardan biri "What colour is it?" ile "O ne 
renktir?" diye sormaktadır. Burada nesnenin ne 
olduğunu değil, rengini sormaktadır. O zaman "It is a 
lorry. => O bir kamyondur." A seçeneği bu soruya 
uygun cevap değildir. B seçeneğinde "orange" sesli 
harfle başladığı için "a" ile değil "an" ile kullanılmalıy-
dı; "an orange lorry" denmeliydi. D seçeneğinde veri-
len renk (red) resimdeki kamyonun rengi değildir. 
Dolayısıyla, boşluğa uygunda değildir. Doğru yanıt C 
seçeneğinde "It is orange => O turuncudur." olarak 
doğru verilmiştir. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

This - These 109 
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ÖRNEK 18 
Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

B : ? 

S : It is black and yellow. 

A) What colour are they 

B) What colour is this book 

C) What colour are these books 

D) What colour are jackets 

S ÇÖZÜM 
Diyalogdaki cevaba bakarsak, tekil olduğunu 
görürüz. "It is black and yellow => O siyah ve sarıdır." 

UVftRI 

Cümle İt is ile başlayıp sonrasında birden fazla 
renk kullanılabilir. Bu cümlenin çoğul olduğu anlamına 
gelmez. Cümlenin tekil mi çoğul mu olduğunu öznesinden 
ve fiilinden anlarız. 

? inCELE 

• M 

They are black It is black, red and green. 

Çoğul cümle 
(Onlar siyahtır) 

Tekil cümle 
(0 siyah, kırmızı ve yeşildir.) 

O zaman sorununda bu cevaba uygun sorulması 
gerekir. Yani tekil sorulması gerekir. Tekil soruda 
sadece B seçeneğinde sorulmuştur. Diğer seçenek-
ler çoğul sorulduğu için boşluğa uygun değildirler. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

+ ÖRNEK 19 
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Yukarıdaki kişinin vermiş olduğu cevaba göre 
sorulmuş olabilecek en uygun soru cümlesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) What are they? 

B) What are they colour? 

C) What colour are they? 

D) What colour is it? 

S ÇÖZÜM 
Verilen cevap çoğul olduğu için seçenekler içinde 
sorulmuş çoğul soruları aramalıyız. D seçeneği tekil 
bir soru cümlesi olduğu için hemen elenecektir. A 
seçeneğinde "Onlar nedir?" diye sorulmuştur. Verilen 
cevapla alakalı bir soru değildir. B seçeneğinde soru 
grammer olarak yanlıştır. Çünkü renkleri sorarken; 
"What colour ?" diye sormamız gerekir. Bu 
seçenekte de soru yanlış sorulmuştur. Doğru yanıt C 
seçeneğidir. "What colour are they? => Onlar ne 
renktir?" "They are black and white. => Onlar siyah 
ve beyazdır." 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

< » UVftRI 

Renkler sıfat oldukları için sonlarına çoğul eki olan "s" 
takısını almazlar. 

fheJ^FCreds => Bu cümle yanlıştır. 

They are red => Cümlenin doğrusu budur. 

Renklerden sonra isim gelirse ismin sonuna "s" getirilir.. 
They are red pencils veya They are red. 
Those are green trees veya Those are green. 
These are white roseş veya These are white. 
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S ÖRNEK 20 

Yukarıda verilen resme göre aşağıdaki cümlede 
boş bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

They aren't 

A) red apple. B) reds apple. 

C) red apples. D) yellow apples. 

S ÇÖZÜM 
Verilen resimdeki elmalar sarı olduğu için ve boş 
bırakılan cümlede olumsuz olduğu için D seçeneği 
grammer olarak doğru olsa da resme uymamaktadır. 
"They aren't yellow apples. => Onlar sarı elmalar 
değildir." demektedir. Fakat resimdeki elmalar 
sarıdır. A seçeneğinde renk + isim kullanılmıştır. 

red apple 

Cümle çoğul olduğu için ismin sonuna çoğul eki olan ® 
"s" gelmeliydi. Dolayısıyla bu cümle de yanlıştır. B 5 
seçeneğinde çoğul eki olan "s" rengin sonuna getiril- « 
miştir. (reds) fakat "s" renklerin sonuna değil, eğer .2 

renk n 
i 

renkten sonra isim varsa ismin sonuna getirilmiş & 
olmalıydı. Dolayısıyla bu seçenekte yanlıştır. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

S ÖRNEK 21 

Yukarıda verilen resme göre seçenekler arasın 
daki doğru cümleyi işaretleyiniz. 

A) They are blue, red and green. 

B) It is purple, red and green. 

C) It is blue, red and green. 

D) It is brown, purple and red. 

S ÇÖZÜM 
Verilen resimde bir tane papağan olduğu için A 
seçeneğindeki renkler doğru olsa bile cümle çoğul 
kullanıldığından yanlıştır. Papağanın renkleri blue, 
red and green olmalıydı. Bu renkleri veren cümle C 
seçeneğidir. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

< # LİVARI 

Soruyu soran kişi cevap veren kişinin favori renginin 
kaç tane olduğunu bilmediği için birtaneymiş gibi farzedip, 
sorusunu her zaman tekil sorar. 

Cevap veren kişinin birden fazla favori rengi varsa, 
soruya çoğul cevap verebilir. 
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ıs etkinlik 
Resimdeki renklere göre, sorulan sorulara cevap vererek diyalogları doldurunuz. 

B : What is your favorite colour? 

S : 

B : What is your favourite colour? 

S : 

B : What is your favorite color? 

S : 

B : What is your favorite colour? 

S : 

B : What is your favorite colour? 

S : 

B : What is your favorite colour? 

S : 

112 t This - These 
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S ÖRNEK 22 
Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

B : ? 

S : My favorite colours are black and white. 

A) What is your favorite colours 

B) What is your favorite colour 

C) What are your favorites colour 

D) What are your favorite colours 

S ÇÖZÜM 
"What is your favorite colour?" sorusu bir kalıptır ve 
tekil olarak sorulmalıdır. Bu soruya cevap tekil ya da 
çoğul verilmiş olabilir. Tıpkı yukarıdaki diyalogda 
olduğu gibi A ve C seçenekleri grammer olarak yan-
lıştır. Çünkü A seçeneğinde colour "s" ekini alma-
malıydı. C seçeneğinde de "s" eki yanlış yere getiril-
miştir. D seçeneği grammer olarak doğrudur, ama bu 
sorunun çoğul sorulmaması gerekir. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

© 

S ÖRNEK 23 i <0 
Aşağıda verilen konuşma balonunda boş ^ 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret- ^ 
leyiniz. 

A) What your favorite colour is 

B) What is your favorite colour 

C) What favorite colour is your 

D) What colour is favorite your 

S ÇÖZÜM 
"My favorite colour is brown." şeklinde verilen bir 
cevaba tek sorulabilecek soru; "What is your favorite 
colour?" sorusudur. A, C, D seçeneklerinde bu soru 
yanlış şekilde sorulmuştur. Sorunun doğru sorulduğu 
seçenek B'dir. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

S ÖRNEK 24 

Yukarıda verilen resme uygun ifade hangi 
seçenekte verilmiştir? 

A) The buses are red. 

B) The buses are reds. 

C) It is red. 

D) They are reds. 

S ÇÖZÜM 
Renklerin sonuna çoğul eki olan "s" takısı getirilmez-
di. Resimdeki otobüsler (buses) kırmızı olduğu için 
"The buses are red" resme uyan doğru ifadedir. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

S ÖRNEK 25 
"My bag is purple." 

Yukarıda verilen ifadeye uygun resim hangi 
seçenekte verilmiştir? 

S ÇÖZÜM 
Verilen ifadeye bakarsak "Benim çantam mordur." 
demektedir. Bu ifadeye uygun resim D 
seçeneğindedir. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 
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^ ÖRNEK 26 
Aşağıda verilen konuşma balonunda boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

A) It is blue. 

C) It is purple. 

B) They are blue. 

D) They are purple 

S ÇÖZÜM 
"Senin gözlerin ne renktir?" diye soruluyor. Gözler iki 
tane olduğu için aynı ayakkabıda olduğu gibi çoğul 
kullanılır. Bu yüzden cevabında çoğul verilmesi 
gerekir. A ve C seçenekleri tekil cevaplar olduğu için 
yanlıştır. D seçeneğindeki renk (mor) resimdeki kızın 
göz rengi olmadığı için yanlıştır. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

14 
'ZJmm .'ss&ib... 

Aşağıda verilen topların altına renklerini yazınız. 
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ı s e t k i n l i 

Aşağıda verilen resimlere göre tekil ya da çoğul, "What colour ?" sorusunu sorup cevabını 
veriniz. (Birincisi örnek olması için yapılmıştır.) 

A : What colour are oranges? 

B : They are orange. 

Oranges 

An elephant 

Strawberies 
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V. J s 
ıs etkinlik 
Aşağıdaki soruları resme göre cevaplayınız. 

1. What colour is her hair? 

2. What colour is his hair? 

3. What colour are his eyes? 

4. What colour are her eyes? 

5. What colour is his t-shirt? 

6. What colour is her dress? 

7. What colour are her shoes?. 

8. What colour are his shoes?. 

9. What colour is his jean? 
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Aşağıdaki soruları resme göre cevaplayınız. 
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ıs e tkinlik . I f M i n 1 9 I j 
K 

Aşağıda verilen bayrakların renginin sorusunu sorup cevabını yazınız. (Birincisi örnek olması için 
yapılmıştır.) 

1 . 

Turkish flag 

B : What colour is Turkish flag? 

S : It is red and white. 

2. 

French flag 

3. 

Spanish flag 

American flag 

English flag 

B : ? 

S : 

B : ? 

S : 

B : ? 

S : 

Brazilian flag 

118 
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: 20 etkinlik " ' "~ P t i f İ l l l İ k l 
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Aşağıdaki bulmacayı renklerle tamamlayınız. 
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ÇÖZÜMLÜ ÖLÇ/AE 

VEĞEKLENVİKME - 1 

Yukarıda veri len resme göre aşağıdaki 
diyaloğu tamamlayınız. 

A : What colour is it? 

B : 

A) Roses are red. B) It is red. 

C) It is a red. D) It is pink. 

Yukarıdaki resme göre aşağıdaki cümleyi 
tamamlayan seçenek hangisidir? 

My 

A) favorite colours are pink and blue 

B) favorite colours are orange and brown 

C) favorite colour are pink and blue 

D) favorite colour are orange and brown 

5. 

2. 

Yukarıdaki balonların renklerinin baş harfleri 
yan yana getirildiğinde aşağıdaki kelimeler-
den hangisi ortaya çıkar? 

A) TOY B) OİL C) BOY D) PUT 

<o C/> 

<0 
i 
<D 
I 

Yukarıda verilen resme göre aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

A) It is orange, pink, black and yellow. 

B) It is red, white, black and purple. 

C) It are orange, green, yellow and grey. 

D) It is orange, green, yellow and grey. 

Aşağıda verilen konuşma balonunda boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

A) It is purple and white. 

B) It is red and white. 

C) It is orange and red. 

D) It is brown and red. 

36 
This - These 

Yukarıda veri len resme göre aşağıdaki 
diyalogda boş bırakılan yerlere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

C : What colour ? 

D : blue. 

A) is her eye / It is 

B) are her eyes / They are 

C) are her eyes / It is 

D) is her eye / They are 
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7. 10. 

Yukarıda verilen resme göre aşağıdaki cüm-
lelerden doğru olanı işaretleyiniz. 

A) That butterfly is red, brown, orange and blue. 

B) They are red, black, yellow and green. 

C) It is red, black, yellow and green. 

D) That is green, orange, brown and purple. 

8. Aşağıda verilen konuşma balonunda boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret- _ 
leyiniz. 

' D 

ra w 
ie « 
X 
(D 
X 

A) What is your colours? 

B) What is your favorite animal? 

C) What colour are your pencils? 

D) What colours are they? 

9. Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

Strawberries are 

A) blue B) purple C) reds D) red 

Yukarıda veri len resme göre aşağıdaki 
seçeneklerden hangisi yanlıştır? 

A) Horses are white. 

co Horses are brown 

C) Horses are green. 

D) Horses are black. 

11. Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

B : What colour is an ? 

S : It is orange. 

A) orange B) apple C) carrot D) air 

12. Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

"Grasses are " 

A) red B) purple C) grey D) green 

122 t This - These 

They are blue, 
brown and pink. 
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13. 16. 

Yukarıda verilen resme göre aşağıda verilen 
cümlelerden doğru olan seçenek hangisidir? 

A) This parrot is yellow, orange, red and grey. 

B) This parrot is green, red, orange and yellow. 

C) This parrot is pink, yellow, purple and green. 

D) This parrot is orange, brown, red and purple. 

14. Aşağıdaki resimlerin ingil izce karşılıklarını 
yanyana getirdiğinizde bir renk adı çıkacak. 

Bu renk aşağıdakilerden hangisidir? 

© 
•ğ 
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A) white B) brown C) green D) black 

15. 

Yukarıdaki kutucuğun renginin tersten 
yazılmışı hangisidir? 

A) Wel loy B) Egnaro C) Wol ley D) Der 

Resme göre konuşma balonundaki boş 
bırakılan yere uygun olan ifade aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) grey, green and orange. 

B) green, orange and brown. 

C) yellow, pink and grey. 

D) green, pink and grey. 

17. What color are cherries? 

A) They are reds. 

B) They are red. 

C) They are a red. 

D) They are a reds. 

18. What color is an egg? 

A) It is yellows. 

B) Colours is white. 

C) It is white. 

D) Eggs are whites. 
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ÇÖZOMLZK 

1. Resimdeki gülün rengi kırmızı olduğu için 
diyalogdaki "What colour is it? O ne renktir?" 
sorusuna "O kırmızıdır. It is red." cevabını 
vermemiz gerekirdi. Renklerden önce eğer renk-
ler tek başına kullanılırsa "a" kullanılmaz. "It is a 
red." => yanlış bir kullanımdır. Eğer renkleri tekil 
bir isimle kullanırsak o zaman "a" kullanılır. "İt is 
a red rose => doğru bir kullanımdır, 

renk + isim 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

2. Siyah B lack 

Turuncu => 0 range 

Sarı => Y ellow 

ilk harflerinden ortaya çıkan kelime BOY'dur. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. — 
© 
İta. 
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5. Resimdeki balığın renklerini seçenekte ara-
malıyız. Resimdeki balık "orange, green, yellow 
and grey" renklerini taşımaktadır. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

6. Resme göre diyaloğu tamamlamamız isten-
miştir. Diyalog kızın gözlerinin rengini sormakta 
ve uygun cevabı aramaktadır. Rengini sor-
mamız için, "What colour are her eyes?" 
demeliyiz. Çünkü gözler iki tane olduğu için 
çoğul kullanılır. Cevabınında çoğul olarak "They 
are blue" şeklinde verilmesi gerekir. "İt is 
tekiller için kullanılır ve cevaba uygun değildir. 
"Is her eye tekil bir yapıdır ve gözler çoğul 
olduğu için kullanılmaz. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

7. Verilen resimdeki kelebeğin renklerinin bulun-
duğu seçenek doğru olandır. Kelebeğin renkleri 
"red, black, yellow, green"dir. Bu renklerde B 
seçeneğinde verilmiştir. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

3. "Türk bayrağı ne renktir? => What colour is 
Turkish flag?" sorusuna seçenekler içindeki 
doğru cevap "It is red and white => O kırmızı ve 
beyazdır." olmalıdır. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

Cümleyi resimdeki kızın kıyafetlerindeki renk-
lere göre tamamlamamız uygun olacaktır. Kızın 
kıyafetindeki renkler favori renkleri olarak 
boşluğa getirilmelidir. Bu renklerde "pink and 
blue"dur. C seçeneğinde "My favorite colour are 
pink and blue" demiştir. Seçenek resme göre 
renkleri doğru vermiştir, fakat grammer olarak 
yanlıştır. Çünkü "colours" dememiz gerekirdi, 
"colour" are ile kullanılmaz. Are çoğul isimlerle 
kullanılır. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

Renkleri söyleyen bir kişiye "Onlar ne renktir?" 
diye sorulmuş olması gerekirdi. Cevaba ba-
karsak "they are" ile başladığı için sorununda 
çoğul sorulması gerekir. D seçeneğinde colour 
"s" takısı aldığı için yanlıştır. "What colour are 
they?" olmalıdır. C seçeneğinde "they" yerine 
çoğul isim olan "pencils" kullanılmıştır. Çoğul 
soruları illaki "they" ile sormamız gerekmez. Bu 
kullanımda doğrudur. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

9. "Strawberries are " boşluğunu doyura-
bilmemiz için strawberry'nin çilek olduğunu ve 
kırmızı olduğunu bilmemiz gerekirdi. Buna göre 
boşluğa "kırmızı => red" gelmelidir. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 
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10. Verilen resme dikkat edersek atların "siyah => 
black" "beyaz => white" ve "kahverengi => 
brown" olduğunu görürüz. Ama resimde "yeşil => 
green" at yoktur. Dolayısıyla green renginin 
bulunduğu C seçeneği yanlıştır. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

14. Resimlerin İngilizce karşılıklarına bakarsak; 
Watch Home Ice-cream Tree Egg 
ilk harflerini birleştirirsek WHITE çıkacaktır.' 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

11. Cevaba göre diyalogda sorulan nesnenin adını 
bulmalıyız. Cevapta "orange => turuncu" demek-
tedir. O zaman sorununda turuncu renkli bir nes-
neyi sorması gerekir. Turuncu renkte olanlar 
"orange => portakal ve "carrot => havuç"tur. 
Fakat carrot "an" ile kullanılmaz. Çünkü sesli 
harfle başlamaz. Oysa orange sesli harfle 
başladığı için an den sonraki boşluğa 
uygundur. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

© 
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15. Kutunun rengi "sarı => YELLOW" tersten 
yazılmışı da "WOLLEY"dir. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

16. Örtünün rengi "green, pink, grey" olduğu için 
boşluğu da bu renklerin doldurması gerekir. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

12. "Grass => çayır", "grasses => çayırlar" demektir 
ve "yeşil => green" oldukları için boşluğa "green" 
gelmelidir. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

17. Soruda "Kirazlar ne renktir?" diye soruluyor. 
Cevap "Onlar kırmızı => They are red." olmalıdır. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

13. Resme göre cümlenin doğru olması için 
papağanın "yellow, orange, red, green" renkleri-
ni vermesi gerekir. O da B seçeneğindeki cüm-
lede vardır. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

This - These 

18. Soruda "Bir yumurta ne renktir?" diye soruluyor. 
Cevap "O beyazdır => It is white." olmalıdır. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 
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ÖLÇME VE&E-RLENVl-RME - 1 

1. Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

F : 

B : It is white. 

A) What colour are clouds? 

B) What colour is snow? 

C) What colour is banana? 

D) What colour is an apple? 

4. Aşağıda verilen resme göre konuşma balo-
nunda boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

A) It is gray. B) It is red. 

C) It is purple. D) It is grey. 

2. Aşağıda verilen konuşma balonunda boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

© 
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A) They are black. 

C) They are purple. 

B) They are brown. 

D) They are blue. 

3. "REGEN" 

Yukarıda harfleri karışık olarak verilen renk 
aşağıdaki seçeneklerde verilen arabalardan 
hangisinin rengidir? 

Yukarıda verilen resme göre doğru ifadenin 
bulunduğu seçeneği işaretleyiniz. 

A) It is black. 

C) They are grey. 

B) They are black. 

D) It is grey. 

Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen ifade hangi seçenekte veril-
miştir? 

S : What colour is the sky? 

B : 

A) It are pink. 

C) It is a blue. 

B) It is blue. 

D) It are blue. 
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7. 

Yukarıda verilen resme göre aşağıdaki ko-
nuşma balonunda boş bırakılan yere uygun 
gelen seçeneği işaretleyiniz. 

A) red, yellow, orange and pink 

B) yellow, pink, green and blue 

C) orange, yellow, blue and purple 

D) orange, grey, pink and green 

9. Aşağıda verilen ifadeye göre doğru resmin 
bulunduğu seçeneği işaretleyiniz. 

"She is blonde." 

A) B) 

C) 

© 
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Yukarıda veri len resme göre aşağıdaki 
diyalogda boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

B : What colour are these animals? 

S : 

A) They are brown and yellow. 

B) They are grey and yellow. 

C) They are purple and grey. 

D) They are blue and brown. 

Yukarıda veri len resme göre aşağıdaki 
diyalogda boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

S : What is your favorite colour? 

F : 

A) My favorite colour is brown. 

B) My favorite colour is purple. 

C) My favorite colour is grey. 

D) My favorite colour is orange. 
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11. Aşağıdaki resimlerin İngilizce karşılıklarının ilk 
harflerini yanyana getirdiğinizde bir renk adı 
çıkacak. 

Bu renk aşağıdakilerden hangisidir? 

a 

14. 

A) B) 

Yukarıda verilen renkler aşağıdaki bulmacaya 
yerleştiri l ince bir tanesi bulmacanın dışında 
kalacaktır. 

Dışarda kalan renk hangisidir? 

A) Black 

C) Green 

B 

L 

E 

B) Pink 

D) Purple 

C) D) 

12. 

C 
Yukarıdaki resme göre aşağıdaki cümlede 
boş bırakılan yerlere uygun gelen seçeneği 
işaretleyiniz. 

Turkish flag is and 

A) grey / pink 

C) white / red 

B) orange / purple 

D) blue / brown 

13. Aşağıdaki resme göre diyalogda boş bıra-
kılan yerlere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 
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11 1 3 14 15 16 17 

Yukarıda verilen numaralara ve renklerine 
göre 15 ve 16. sorularda boş bırakılan yer-
lere uygun gelen seçenekleri işaretleyiniz. 

15. Eleven isn't It is 

A) orange / green 

C) yellow / red 

B) green / yellow 

D) white / black 

B : What colour is it? 

S : 

A) It is blue. 

C) It is pink. 

B) It is orange. 

D) It is yellow. 

16. 14 and 17 are and 

A) red - blue 

C) red - green 

B) purple - blue 

D) blue - yellow 
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A D J E C T I V E S ( S ı f a t l a r ) 
İsmin rengini, biçimini, durumunu, halini belirten 

kelimelere İngilizce'de "advectives" denir. Türkçe'de-
ki karşılığı sıfatlardır. Sıfatlar cümle içinde genelde 
"be" fiiliyle kullanılırlar. "Be" fiilinin anlamı "olmak" 
demektir ve cümle içinde "am - is - are"a 
dönüştürülerek yanına sıfat getirilir. 

"I am happy." "They are tall." 
be fiili adjective be fiili adjective 

"She is weak." 
be fiili adjective 

Bazı sıfatları öğrenelim! 

jft 

cold 
tired 

angry 

sleepy 

ORNEK 27 

Yukarıdaki resimdeki kadın için aşağıda verilen 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) She is sad. 

C) She is hot. 

s ÇÖZÜM 

B) She is cold. 

D) She is happy. 

ORNEK 28 
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Resimdeki kadın sıcaklamış, sıcaktan bunalmış bir 
durumdadır. O halde bu durumunu anlatan sıfat 
sıcak anlamındaki "hot" sıfatı olmalıdır. 

Yukarıdaki resme uygun ifadenin yer aldığı 
seçeneği işaretleyiniz. 

A) He is cold. 

C) He is hungry. 

S ÇÖZÜM 

B) He is tired. 

D) He is angry. 

Resimdeki adam yorulmuş, yorgun bir durumdadır. 
Bu durumunu anlatan sıfat yorgun anlamındaki 
"tired" sıfatıdır. Diğer ifadelerdeki sıfatlar "cold => 
soğuk", "hungry => aç" ve "angry kızgın" anlamın-
dadır. Dolayısıyla resmi ifade etmemektedirler. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

# ORNEK 29 
Aşağıda verilen ifadeye göre doğru resmin 
bulunduğu seçeneği işaretleyiniz. 

"I am sleepy." 

B) 

D) 

S ÇÖZÜM 
Verilen ifadeyi incelersek; "Ben uykuluyum." demek-
tedir. Bu ifadeyi en iyi anlatan resim A seçeneğidir. B 
=» angry (kızgın), C =* happy (mutlu), D => hungry 
(acıkmış) insanları anlatmaktadır. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 
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« i ÖRNEK 30 Aşağıdaki zıt anlamlı sıfatları öğreneliml 

Aşağıda verilen resim- ifade eşleşmesinden yan-
lış olan hangisidir? 

A) B) 

D) 

She is sad. He is sheepy. 

S ÇÖZÜM 

S ÖRNEK 31 
Aşağıdaki sıfatlardan hangisi zıt anlamlısıyla 
doğru olarak verilmiştir? 

A) happy X sad 

C) cold X happy 

S ÇÖZÜM 

B) angry X cold 

D) hungry X sleepy 

130 

Resimlerle verilen ifadeleri karşılaştırmamız isteni-
yor. B seçeneğindeki resimde bunalmış, sıcaklamış 
bir kadın var ifadesinde "hot" kullanılmalıydı. Resme 
ve ifadeye bakarsak doğrudur. C seçeneğindeki re-
simde üzgün bir kadın var ifadesinde "sad" kullanıl-
malıydı. Bu resim ve ifadede doğrudur. D seçeneğin-
deki resimde uykulu bir adam var ifadesinde "sleepy" 
kullanılmalıydı. Bu resim ve ifade de doğrudur. A 
seçeneğinde ise acıkmış bir kadın resmi var 
ifadesinde "hungry" kullanılmalıydı. Ama ifadesinde 
"angry" yani "sinirli, kızgın" kullanılmıştır. Dolayısıyla 
yanlıştır. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 
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X işareti İngilizce'de zıt anlamlı sıfatların arasında 
kullanılır. Zıt anlamlısıyla kullanılan sıfat A 
seçeneğindeki "mutlu X üzgün => happy X sad" 
sıfatlarıdır. Diğer seçenekteki sıfatlar zıt anlamlı 
değildirler. B seçeneğinde "kızgın X soğuk", C 
seçeneğinde "soğuk X mutlu", D seçeneğinde ise 
"aç X uykulu" sıfatları kullanılmıştır. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

strong 

I 

weak 

short 

rich poor 

thick thin 

— ĵy 
new old 

20 YTL 

cheap 

young 
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21 etkinlik 
Verilen resimlerle ilgili cümleler yapınız. (Birinci resim örnek olması için yapılmıştır.) 

They are expensive 

100.000$ 100.000$ 

This - That \ 
l 
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& ÖRNEK 32 
Aşağıda verilen ifadeye göre doğru resmin 
bulunduğu seçeneği işaretleyiniz. 

"This is a thick book." 

C) ^ 

ir 

s ÇÖZÜM 
Verilen ifadeyi incelersek; "Bu kalın bir kitaptır." 
demektedir. İfadede geçen "this" tekil ve yakında 
bulunan nesneleri işaret etmek için kullanılırdı. O 
zaman kitabın uzaktan işaret edildiği A ve D 
seçenekleri elenir. İfadede geçen bir başka kelime 
"thick" kalın anlamına gelen ve kitabı niteleyen bir 
sıfattır. O halde B seçeneğindeki resimde masanın 
üstünde ince bir kitap gösterildiği için ifadeye uygun 
değildir. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

< » UVftRI 

Eğer sıfatlar isimlerden önce kullanılırsa ve isim tekilse 
sıfattan önce "a" veya "an" gelir. 

jsh. ÖRNEK 33 

© 

CO 
C/5 

co 
I 
1— 
d) 
X 

Yukarıda verilen resme göre aşağıdaki cümleyi 
tamamlayan seçeneği işaretleyiniz. 

"İt is 

A) a ugly duck 

C) an ugly duck 

S ÇÖZÜM 

B) an ugly 

D) a ugly 

Sıfatlar eğer isimsiz kullanılırsa "a" veya "an" almaz-
lar. O halde B ve D seçenekleri elenir. "Ugly" sıfatı 
sesli harfle başladığı için "an" ile kullanılmalıdır. 
Dolayısıyla "a ugly duck" yanlış bir kullanımdır. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

S ÖRNEK 34 

( ^ 
It is a thick book. 

I I 
sıfat isim (tekildir) 

isimden önce 

T 
sıfat is imden önce kul-
lanıldığında sıfattan önce 
gelen "a" (isim tekildir.) 

Sıfat sesli harfle başlarsa "an" gelir. 

That is an empty class. 

I I 
w sıfat isim (tekildir) 

sıfat sesli harfle başladığı 
için ve isimden önce geldiği 
için gelen "an" (isim tekildir) 

Those are empty classes 
sıfat isim (çoğuldur) 

Cümle çoğul olursa "a" veya "an" kullanılmaz. 

Yukarıda verilen resme göre aşağıdaki ifadeler-
den doğru olan seçeneği işaretleyiniz. 

A) They are an ugly ducks. 

B) These are ugly ducks. 

C) Those are a ugly duck. 

D) It is an ugly duck. 

S ÇÖZÜM 
Verilen resmi incelersek resme göre ifadenin çoğul 
olması gerekir. Çünkü birden fazla ördek vardır. O 
halde D seçeneği tekil yani, bir tane ördeği ifade 
ettiği için elenir, "a" veya "an" çoğul cümlelerde kul-
lanılmamalıdır. Dolayısıyla A ve C seçenekleri de 
yanlıştır. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 
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< P UVftRI 

Sıfat isim olmadan tek başına da kullanılır. Böyle kul-
lanımlarda ister tekil, ister çoğul cümle olsun sıfat "a" veya 
"an" almaz. 

i i noT 
Sıfatların çoğulu yapılamaz, yani sıfatlara isimlere geldiği 
gibi çoğul eki olan "s" gelmez. 

This is thick. (Bu kalındır.) 

I 
sıfat 

Tek başına kullanılmıştır. 

These are thick. 

I 
sıfat @ 

Tek başına kullanılmıştır. ^ 

Cümle çoğuldur, fakat sıfat 
çoğul ekini almaz. co 

2. 
<0 
I 

i incELE i X 
J It is a new çar. (0 yeni bir arabadır.) 

sıfat isim 

; The car is new. (Araba yenidir.) 
sıfat 

S ÖRNEK 35 
Aşağıda verilen cümleye anlamca en yakın 
cümle hangi seçenekte verilmiştir? 

"This is a small house." 

A) This house is small. 

B) This a small house. 

C) This house is a small. 

D) This is a house small. 

S ÇÖZÜM 
B seçeneğinde sıfatlarla kullanılan "am - is - are" fiili 
olmadığı için bu cümle yanlıştır. C seçeneğinde sıfat 
tek başına kullanıldığı halde sıfattan önce "a" 
gelmiştir. Dolayısıyla bu seçenekte yanlıştır. D 
seçeneğinde ise önce isim sonra sıfat gelmiştir. 
Halbuki cümlenin doğru olması için tam tersi 
olmalıdır. Yani önce sıfat sonra isim gelmelidir; 

small house 
sıfat isim 

(adjective) (noun) 

Önce sıfat sonra isim kullanılmalıdır. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

tğ, ÖRNEK 36 
Aşağıda verilen zıt anlamlı sıfat eşleştirme-
lerinden hangisi doğrudur? 

A) old X empty B) short X ugly 

C) tall X strong D) long X short 

s ÇÖZÜM 
old => cansızlar için kullanılırsa eski demektir ve o 
zamanki zıt anlamlısı new => yeni demektir. 
Eğer old => canlılar için kullanılırsa yaşlı demektir ve 
o zamanki zıt anlamlısı young => genç demektir. 
Fakat hiçbir zaman old'un zıt anlamlısı empty => boş 
değildir. 

short => kısa demektir. Cansızlar için kullanılırsa zıt 
anlamlısı long => uzun, canlılar için kullanılırsa zıt 
anlamlısı tali => uzun demektir. Fakat ugly => çirkin 
short'un zıt anlamlısı olamaz. 

tali => uzun zıt anlamlısı short => kısa demektir. 
strong => güçlü demektir ve tall'un zıt anlamlısı 
değildir. 

long => uzun X short => kısa demektir ve seçenek-
ler içindeki tek doğru eşleştirme budur. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 
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22 etkinlik f i 
Resmin altında verilen sıfatla soru sorunuz ve resme göre soruyu olumlu ya da olumsuz cevaplayınız. 
Olumsuz cevaplardan sonra resimle ilgili uygun sıfatla cümle yapınız. (Birincisi örnek olması için 
yapılmıştır.) 

small 
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J W 
2 3 t u 

— — — 

Aşağıda verilen sıfatları zıt anlamlılarıyla eşleştirin. 

a. beautiful 
b. short 
c. cold 
d. slow 
e. weak 
f. thin 
g. new 

h. rich 
j. big 
k. tali 

1 . 2. 

5. 6. 7. 

9. 10. 
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24 etkinlik 
V 1 — 1 

1 w m 
mm • wm 

Resimlerin altında boş bırakılan yere uygun gelen sıfatı yazınız. 

1 . 2. 

short or tall 

short or long 

big or small 

thin or thick 

fast or slow 

thin or fat 

old or new 
old or young 
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25 etkinlik 
V _ i .,1—.111.., 

' 

İ r ! 

Verilen sıfatları doğru resimlerin altına yerleştirin. 
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# ÖRNEK 37 
Aşağıda verilen konuşma balonunda boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

A) He is new. 

C) He is strong. 

S ÇÖZİİM 

B) He is tali. 

D) He is young. 

Sorulan soruya göre (öğretmenin yaşlı mıdır?) ceva-
bı incelersek; (Hayır, O yaşlı değildir.) şeklinde veril-
miştir. Yaşlı değilse o halde gençtir. İnsanlar için 
genç young olarak kullanılır. Cansızlar için old => 
eski X new yeni anlamında kullanılır. Öğretmen 
canlı olduğu için "young" sıfatını kullanmalıyız. Diğer 
seçeneklerdeki sıfatlar öğretmenin özelliği olabilirler. 
Fakat boşluğa uygun değildir. Çünkü boşlukta yaşlı 
=> old sıfatının zıt anlamları kullanılmalıdır. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

S ÖRNEK 38 
Aşağıda verilen resme göre konuşma balonunda 
boş bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

A) It is very cheap. 

C) It is very young. 

B) It is very slow. 

D) It is very expensive. 

© 

-SC 
<0 
W 

(8 
I 
o 
X 

s ÇÖZÜM 

a noT 
Sıfatlardan önce sıfatın anlamını kuvvetlendirmek için, 
"çok" anlamına gelen "very" kullanılabilir. 

He is strong. => 0 güçlüdür. 

He is very strong. => 0 çok güçlüdür.. 

Önce resmi inceleyelim. Resimde son model hızlı, 
yeni ve pahalı bir araba vardır. Şimdi ilk baloncukta-
ki soruya bakalım: Soru; "O senin babanın arabası 
mıdır?" diyor. Cevabında ise; "Evet öyledir " 
diyor. Şimdi seçeneklerden resme ve cevaba göre 
boşluğa uygun geleni arayalım. A seçeneği "O çok 
ucuzdur." diyor. Resme göre boşluğa uygun değildir. 
B seçeneğinde "O çok yavaştır." diyor. Yine resme 
göre boşluğa uygun değildir. Çünkü resimdeki araba 
süratli bir spor arabadır. C seçeneğinde "O çok 
gençtir." diyor. Fakat biz biliyoruz ki "young" sıfatı 
cansızlar için kullanılmaz. Dolayısıyla boşluğa uygun 
değildir. D seçeneğinde "O çok pahalıdır." diyor. O 
zaman resme göre boşluğa uygun seçenek bu 
olmalıdır. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

S ÖRNEK 39 
Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

B : Are your shoes dirty? 

S : No, they aren't 

A) They are clean. 

C) They are new. 

S ÇÖZÜM 

B) They are small. 

D) They are cheap. 

Diyaloğu incelersek B kişisi "Ayakkabıların kirli mi?" 
diye sormaktadır. S kişisi de "Hayır, değildir " 
demektedir. Şimdi diyaloğa göre boşluğa 
"Ayakkabılarım temizdir." ya da "Onlar temizdir." 
ifadesinin gelmesi gerekir. Bu da A seçeneğinde ve-
rilmiştir. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 
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Bulmacayı sıfatları (adjectives) kullanarak çözünüz. 
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Ç Ö 1 Û M L Ö Ö L Ç M E 

V E Ğ E K L E N V İ K M E - 3 

4. 

1 . 

Yukarıdaki resme göre aşağıda verilen 
ifadelerden hangisi söylenebilir. 

A) They are sad. B) They are old. 

C) They are happy. D) They are tired. 

2. 

ra 
X 
© X 

Yukarıdaki resme göre aşağıda verilen diya-
logdaki boşluklara uygun gelen seçeneği 
işaretleyiniz. 

G : Is she ? 

S : No, she isn't. 

She is 

A) ugly - beautiful 

C) long - tall 

B) beautiful - ugly 

D) tall - long 

3. Aşağıda düzensiz olarak verilmiş diyaloğun 
düzenlenmiş hali hangisidir? 

1. Is it cheap? 

2. This is my new computer. 

3. No, it isn't. 

4. Thanks a lot. 

5. It is very nice. 

A) 2 - 3 - 5 - 1 - 4 B) 2 - 1 - 3 - 5 - 4 

C) 1 - 2 - 3 - 5 - 4 D) 2 - 1 - 5 - 4 - 3 

Yukarıda verilen resme göre aşağıdaki pa-
ragrafta resmi ifade etmeyen cümle hangi-
sidir? 

"(1) This is a red car. (2) It isn't new. (3) It is very 
fast. (4) It is an old car." 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 

© 

1 6. 
IS 

CO 

"He is a bad student." cümlesinin zıt anlamlısı 
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde veril-
miştir? 

A) He is an ugly student. 

B) He is a new student. 

C) He is a good student. 

D) He is a rich student. 

"He is old." cümlesini ifade eden resim aşağı-
daki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? 

B) 

D) 

7. "She is very old." cümlesini ifade eden resim 
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde veril-
miştir? 

C) 



6. Sınıf English 

8. 

Suzan Ayşe Selin Özlem 

Yukarıdaki resme göre aşağıdaki cümlede 
boş bırakılan yerlere uygun gelen seçeneği 
işaretleyiniz. 

Suzan is and Özlem is 

A) long - short 

C) short - long 

B) t a l l - o l d 

D) tall - short 

9. Aşağıda verilen kelimeler sını f landırdığında — 
hangisi diğerlerinden farklıdır? 

A) B) 

C) 

ugly 

happy 
D) 

beautiful 

girl 

© 
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11. Aşağıda veri len zıt anlamlı sıfatlardan 
hangisi yanlış eşleştirilmiştir? 

A) rich X poor 

C) expensive X rich 

B) empty X full 

D) old X young 

12. "The glass is empty." 

Yukarıda verilen ifadeyle aynı 
anlama gelen cümle aşağıdaki 
seçeneklerden hangisinde veril-
miştir? 

A) It is empty glass. 

B) The glass is an empty. 

C) It is an empty glass. 

D) It is a empty glass. 

10. Aşağıda verilen resimlerle ifadelerin eşleş-
tirmesinden doğru olan hangisidir? 

A) 

She is short. 

B) % 
It is thin. 

D) 

13. Aşağıda verilen diyalogda boş bırakıian yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

G : Is he poor? 

T : No, he isn't. 

It is fast. 

A) He is expensive. 

C) He is young. 

B) He is rich. 

D) He is tall. 
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14. Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

T : Is she happy? 

F : 

A) Yes, she is. 

B) No, she isn't. She is sad. 

C) No, she isn't. She is beautiful. 

D) No, she isn't. She is sleepy. 

6. Sınıf 

17. Aşağıda tabloda sıfatlar zıt anlamlarıyla 
eşleştirilmiştir, fakat bir tanesi yanlıştır. 

Yanlış olan eşleştirme hangisidir? 

1. hot X cold 

2. ugly X beautiful 

3. fast X slow 

4. fat X thin 

5. thick X thin 

6. old X new 

7. young X old 

8. weak X cheap 

9. tall X short 

10. short X long 

A) 4. B) 8. C ) 1 0 . D) 7. 

© 

15. •X 
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Yukarıda verilen resmi ifade eden sıfat ve zıt 
anlamlısı hangi seçenekte verilmiştir? 

A) fat X thin 

B) thick X thin 

C) sad X happy 

D) cheap X expensive 

Bulmacayı sıfatları kullanaraz çözünüz. 

THIN, HOT, STRONG, SHORT, OLD, FULL, 
BEAUTIFUL, EMPTY, EXPENSIVE, UGLY, 
WEAK, SLOW, YOUNG 

16. Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

W : ? 

V : No, it isn't. It is cheap. 

W : Okey. Let's buy it, then 

A) Is it new B) Is he poor 

C) Is it poor D) Is it expensive 
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Ç Ö Z Ö K L E K 

1. Resimdeki aile mutlu olduğu için "They are 
happy" resim için söylenebilecek ifadedir, 
happy => mutlu 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

2. Resimdeki kız güzeldir => beautiful 
diyalogda verilen cevap "No, she isn't" olduğuna 
göre ilk önce "O çirkin mi?" diye sormamız 
gerekir ki "Hayır değildir." diyebilelim. Sonraki 
boşlukta olumlu olduğu için "beautiful" kullanırız. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

3. Diyaloğun düzenlenmiş hali 2 - 1 - 3 - 5 - 4 şek-
linde olması gerekir. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

4. Resmi ifade etmeyen cümle "It is very fast" 
olmalıdır. Çünkü araba çok hızlı değildir. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

5. "Bad X Good" olduğuna göre doğru yanıt C 
seçeneğidir. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

6. "Old => Yaşlı" demektir. O da D seçeneğinde 
ifade edilmiştir. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

11. Yanlış eşleşme "expensive ve rich" sıfatları ara-

sındadır. Expensive => pahalı X cheap => ucuz, 

rich => zengin X poor => fakir şeklinde olmalıdır. 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

12. Sıfattan sonra isim kullanabiliriz. Ya da sıfatı tek 
başına kullanabiliriz. Verilen ifadede sıfat tek 
başına kullanılmış. "The glass is empty." Aynı 
anlama gelecek şekilde cümlede geçen "glass" 
bardak kelimesini sıfattan sonra kullanıp da 
cümleyi oluşturabiliriz. Tabi "glass" yerine zamir 
kullanmamız gerekir. 

The glass is empty 

]t is an empty glass 

î I 
glass yerine sıfat tekil isimle 
kullanılan zamir kullanılırsa ge-

len "a" veya 
"an" 

Doğru yanıt "C" seçeneğidir. 

13. Resimdeki adam zengin olduğu için boşluğa 
"zengin => rich" kelimesinin gelmesi uygundur. 

© 
•5 Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 

(S CO 
14. Resimdeki kişi mutlu bir insandır. Diyalogda 

x sorulan soruda "Is she happy? => O mutlu 
S mudur?" dediğine göre cevabında resme göre 
^ "Evet yani "Yes, she is" olması gerekir. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

7. Very old => Çok yaşlı demektir. Very sıfatlar-
dan önce sıfatın anlamını kuvvetlendirmek için 
kullanılır. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

15. Resimdeki adam şişman olduğu için "Şişman 
zayıf sıfatlarını seçenekte aramalıyız. Şişman => 

fat X zayıf => thin demektir. 

Doğru yanıt "A" seçeneğidir. 

8. Resme göre Suzan; uzun tali 
Özlem; kısa => short dır. "Long" insanlar için kul-
lanılamayacağı için yanlıştır. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

9. Farklı olan "girl" kelimesidir. Çünkü "girl" isimdir. 
Diğerleri sıfattır. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

10. "thin => ince", "short => kısa", "weak => zayıf 
demektir, "fast => hızlı"dır ve resim ile doğru 
olarak eşleşen sıfat D seçeneğidir. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

16. W : ? 
Diyalogda verilen cevap; 
V : "Hayır, değildir. O ucuzdur" dediğine göre 
soruyu soran kişinin "O pahalı mıdır?" şeklinde 
sormuş olması gerekir. O zaman "is it expen-
sive? => O pahalı mıdır?" boşluk için uygun olan 
ifadedir. 

Doğru yanıt "D" seçeneğidir. 

17. Verilen eşleştirmelerden yanlış olan 8. sıradaki 
weak => zayıf ve cheap => ucuz eşleştirmesidir. 

Diğer eşleştirmeler doğrudur. Weak X strong 

cheap X expensive şeklinde eşleşmeliydi. 

Doğru yanıt "B" seçeneğidir. 
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Ö L Ç M E V E & E K L E N V İ K M E - 3 

1. Aşağıda verilen ifadeye göre doğru resmin 
bulunduğu seçeneği işaretleyiniz. 

B) 

D) 

4. Aşağıdaki resmin zıt anlamlısı hangi 
seçenekte verilmiştir? 

A) thick B) short C) empty D) weak 

5. 

Aşağıda verilen resme göre doğru ifadenin 
bulunduğu seçeneği işaretleyiniz. 

B) 

© 
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D) 

3. Aşağıda verilen boşluğa uygun olan ifade 
hangisidir? 

young X 

A) old B) new C) full D) thick 

Yukarıdaki resmi ifade eden sıfatın bulun-
duğu seçeneği işaretleyiniz. 

A) cold B) hot C) happy D) angry 

6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir basket-
bol oyuncusu için söylenebilir? 

A) expensive B) tall C) long D) old 

7. 

English - 5 

Maths 5 

Turkish - 5 

Science - 4 

Music 5 

Yukarıda verilen Erol'un notları için aşağıda-
ki ifadelerden hangisi söylenebilir? 

A) Eroi's notes are bad. 

B) Eroi's notes are good. 

C) Erol notes are bad. 

D) Erol notes are good. 
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8. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi zıt anlamlısıyla 
yanlış olarak verilmiştir? 

A) rich X poor 

C) thick X thin 

B) fat X thin 

D) full X cheap 

9. Aşağıda veri len resimlerle altlarındaki 
ifadelerin eşleşmesinden yanlış olan hangi-
sidir? 

B) 

~ ' i 

* ; » 

It is fast It is small 

C) D) 

It is slow 
She is ugly 

13. Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
gelen uygun seçeneği işaretleyiniz. 

It isn't new. It is 

A) young B) old C) angry D) short 

14. 

Yukarıda verilen resimlere göre aşağıdaki se-
çeneklerden hangisi resimlerin altındaki 
boşluklara uygundur? 

A) short X long 

C) dirty X clean 

B) thin X fat 

D) small X big 

10. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanı işaret- © 
leyiniz. -5 

A) It is an empty. 

B) It is a empty glass. 

C) This glass is an empty. 

D) This glass is empty. 

11. Aşağıda verilen ifadenin zıt anlamlısı hangi 
seçenekte verilmiştir? 

"He is a strong boy." 

A) He is poor. 

C) He is sleepy. 

B) He is ugly. 

D) He is weak. 

12. Yanda verilen resme göre 
aşağıdaki diyalogda boş 
bırakılan yere uygun gelen 
ifadeyi bulunuz. 

B : Is she happy? 

S : No, she isn't 

A) She is old. 

C) She is sad. 

B) She is ugly. 

D) She is sleepy. 
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15. Aşağıda verilen konuşma balonunda boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

A) He is tali. 

C) He is rich. 

B) He is strong. 

D) He is hungry. 

16. 

Yukarıda verilen resme göre aşağıdaki ifade-
lerden hangisi doğrudur? 

A) She is hungry. 

C) She is tired. 

B) She is cold. 

D) She is happy. 



English 6. Sınıf 

ÖLÇME DE&EKLENVİKME - ¥ 6" A ş a ğ l d a v e r i l e n k o n u § m a balonunda boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

A SLEEPY DOG 

1. 2. 3. 4. soruları yukarıdaki paragrafa göre 
cevaplayınız. 

Çarli is a dog. it is big. It is young and it is 
sleepy. It is sad. It likes ice-cream and cake. This is 
its ice-cream. Black, white, yellow and pink ice-
cream. And a cake. A big brown cake. It isn't sad 
now. It is happy because it has got an ice - cream 
and a cake. 

A) white / blue 

C) big / small 

B) cold / h o t 

D) good / bad 

1. Çarli is a dog. 

A) small B) old C) sleepy D) angry 

2. The cake is and 

A) small / black 

C) small / grey 

B) thin / white 

D) big / brown 
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3. The ice-cream isn't 

A) yel low B) green C) pink D) white 

7. Aşağıda verilen resme göre aşağıdaki cüm-
lede boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

This building is 

A) small B) long C) short D) cheap 

4. Çarli isn't now. It is 

A) sad / happy B) big / small 

C) young / old D) dirty / clean 

5. Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

B : What are your eyes? 

S : They're green. 

A) colour B) big C) size D) green 

This - That 

8. Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

B : Is your class empty? 

S : No, it isn't. It is 

A) clean B) thin C) big D) full 
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9. Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

13. 

It is an restaurant. 

A) cheap B) kebap C) big D) expensive 

10. Aşağıda verilen konuşma balonunda boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

© 
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A) tidy B) clean C) thick D) short 
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11. Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

watches are expensive. 

A) A B) This C) These D) That 

12. 

Yukarıda verilen resme göre çocuk kadın için 
aşağıdaki ifadelerden hangisini söylemiş 
olmalıdır? 

A) This is my teacher. 

B) Those are my teachers. 

C) That is my teacher. 

D) These are my teachers: 

Yukarıda verilen resme göre çocuk kadın için 
aşağıdaki ifadelerden hangisini söylemiş 
olmalıdır? 

A) This is my teacher. 

B) Those are my teachers. 

C) That is my teacher. 

D) These are my teachers. 

14. 

Yukarıda verilen resme göre kadın çocuk için 
aşağıdaki ifadelerden hangisini söylemiş 
olmalıdır? 

A) This is my son. 

B) Those are my sons. 

C) That is my son. 

D) These are my sons. 

15. 

h 
Yukarıda verilen resme göre kadın çocuklar 
için aşağıdaki ifadelerden hangisini 
söylemiş olmalıdır? 

A) This is my son. 

B) Those are my sons. 

C) That is my son. 

D) These are my sons. 

16. Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

These are students. 

A) child 

C) childs 

B) children 

D) childrens 

148 - c 
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ÖLÇME VEĞE-RLENVİKME - 5 

1. 

Yukarıdaki resme göre aşağıda verilen cüm-
lede boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

is a bird. 

A) That B) This C) These D) Those 
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Yukarıdaki resme göre aşağıda verilen cüm-
lede boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

are my cats. 

A) This B) These C) That D) Those 

3. Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

Yukarıda veri len resme göre aşağıdaki 
diyalogda boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

B : What are those? 

S : 

A) Those are bus. 

C) These are buses. 

B) This is a bus. 

D) They are buses. 

5. Aşağıda verilen konuşma balonunda boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

A) What are this 

C) What is these 

B) What are those 

D) What is this 

6. Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

B : Are these your pencils? 

S : 

A) No, it isn't. 

B) Yes, it is. 

C) No, they aren't. 

D) Yes, these my pencils. 

B : What is this? 

S : 

A) It is ruler. 

C) Those are rulers. 

B) These are rulers. 

D) It is a ruler. 

7. Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

B : Are your friends? 

S : No aren't my friends. 

A) this / t h e y 

C) those / they 

B) these - it 

D) t h a t / i t 



English 

12. Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

Chocalate is 

A) pink B) green C) red D) brown 

13. Aşağıda verilen sıfatın zıt anlamlısının bulun-
duğu seçeneği işaretleyiniz. 

beautiful X 

A) bad B) ugly C) fat D) thin 

14. Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

B : Are you happy? 

S : No, I am not. I'm 

A) sad B) hungry C) angry D) poor 

Yukarıda verilen resme göre aşağıdaki cüm-
leyi tamamlayınız. 

They are 

A) yel lows B) yel low C) grey D) greys 

10. Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

Grasses aren't They are 

A) green / white B) black / purple 

C) orange / green D) blue / brown 

6. Sınıf 

8 . "That is a table." 

Yukarıda verilen ifadeye uygun düşen resim 
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde veril-
miştir? 

A) m - B) f 
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15. 

Yukarıdaki resimde anlatılmak istenen ifade 
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde veril-
miştir? 

A) He is hungry. 

C) He is sleepy. 

B) He is happy. 

D) He is angry. 

Yukarıdaki resme göre aşağıdaki cümlede 
boş bırakılan yere uygun gelen seçeneği 
işaretleyiniz. 

Zebras are and 

A) red / white B) black / red 

C) red / yellow D) black / white 

16. "I'm tired." 

Yukarıda verilen ifadenin anlatıldığı resim 
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde veril-
miştir? 

A) A B) 
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ÖLÇME VE&E-RLENVİKME - 6 

1. "Those are my friends." 

Yukarıda verilen ifadenin tekili aşağıdaki 
seçeneklerden hangisinde verilmiştir? 

A) They are my friends. 

B) This is my friends. 

C) That is my friends. 

D) That is my friend. 

4. Aşağıda verilen konuşma balonunda boş 
bırakılan yere uygun düşen seçeneği işaret-
leyiniz. 

A) No, this is a kitchen. 

B) Yes, it is a kitchen. 

C) No, that isn't a kitchen. 

D) Yes, these are kitchens. 

2. "These are apples." 

Yukarıda verilen ifadenin anlatıldığı resim 
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde veril-
miştir? 

5. 
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Aşağıdaki resme göre konuşma balonunda 
boş bırakılan yere uygun gelen seçeneği 
işaretleyiniz. 

%k A) What 

B) What 

A) What is this? B) What are these? C) What 

C) What is that? D) What are those? D) What 

Aşağıda verilen cümlede boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

A) This 

C) That is 

an orange. 

B) These is 

D) Those are 

6. 

Yukarıdaki resme göre aşağıdaki ifadelerden 
hangisi söylenmiş olabilir? 

A) This is a T.V 

C) These are T.V 

B) That is a T.V 

D) Those are T.V 

7. Aşağıda verilen konuşma balonunda boş 
bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaret-
leyiniz. 

İt is green7~^> 
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8. Strawberries are but grasses aren't 12. 

Yukarıda verilen ifadeye göre boş bırakılan 
yerlere uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

A) red / red 

C) green / red 

B) red / green 

D) green I green 

9. 

Yukarıdaki resme göre aşağıda veri len 
diyalogda boş bırakılan yere uygun gelen 
seçeneği işaretleyiniz. 

B : What colour your eyes? 

S : They are 

A) is - blue 

C) are - grey 

B) are - blue 

D) are - brown 

10. 

Yukarıda veri len resme göre aşağıdaki 
diyaloğu tamamlayan seçeneği işaretleyiniz. 

B : Is your dress ? 

S : No, it isn't. İt is 

A) pink / purple 

C) yellow / red 

B) purple / brown 

D) b l ack /wh i t e 
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11. Aşağıda verilen diyalogda boş bırakılan yere 
uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. 

B : Is he old? 

S : No. He is 

A) full B) young C) new D) tired 

f 
Yukarıda verilen resme göre aşağıdaki ifade-
de boş bırakılan yere uygun gelen seçeneği 
işaretleyiniz. 

car ıs 

A) This / poor 

C) This / f as t 

B) That / r i ch 

D) That / expensive 

13. 

Yukarıda verilen resme göre aşağıdaki cüm-
leyi tamamlayınız. 

"Her skirt is " 

A) happy B) short C) fat D) thin 

14. Aşağıda verilen sıfatın zıt anlamlısı hangi 
seçenekte verilmiştir? 

bad X 

A) tall B) beauti ful C) cheap D) good 

15. Aşağıda verilen sıfatlarla zıt anlamlılarının 
eşleşmesinde yanlış olan seçeneği işaret-
leyiniz. 

A) rich X poor 

C) happy X tired 

B) full X empty 

D) new X old 

16. Aşağıdaki resmi ifade eden seçeneği işaret-
leyiniz. 

A) He is hot. 

C) He is rich. 

B) He is happy. 

D) He is cold. 

152 t This - These 
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Z E K A K Ü P Ü İ L K Ö Ğ R E T İ M O K U L U 

D Ö N E M Y A Z I 
M 

S I N I F I | 

L I S O R U L A R I 

A. Aşağıda veri len cümleleri tekil cümleler 
haline getirin. (Her soru 2 puan) 

1. These flowers are yellow. 

2. Those are red cars. 

3. Those boys aren't tall. 

4. Are these bikes expensive? 

5. Are those shoes new? 

B. Aşağıda verilen cümleleri çoğul cümleler 
haline getirin. (Her soru 2 puan) 

1. This is an orange. 

2. That watch is very expensive. 

3. Is this a sofa? 

4. This isn't a kitchen. 
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5. That monkey is very clever. 

C. Aşağıda verilen cümlelerle aynı anlama gele-
cek yeni cümleler yazınız. (Her soru 2 puan) 

1. This is a fat boy. 

2. Those children are tall. 

3. It is a new magazine. 

4. She is a good student. 

D. Aşağıdaki sorulan cevaplayınız. 
(Her soru 2 puan) 

1. What colour is Turkish flag? 

2. What colour are your eyes? 

3. What colour are your books? 

4. Are these tomatoes? 

Yes 

No, 

5. Is this a desk? 

Yes 

No 

6. What is your favorite colour? 

7. Are strawberries black? 

8. Are elephants small animals? 

9. Are horses fast or slow? 

10. Are you tall or short? 

5. That animal is fast. 
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E. Verilen boşlukları "am - is - are" veya "a - an" j 
İle doldurunuz. (Her soru 2 puan) 

1. These fast animals. 

2. Mercedes expensive car. 

3. This good student. 

4. Those slow. 

5. It old house. 

6. What colour your shoes? They .... 

black. 

7 the roses pink or red? 

8. What colour your car? It white. 

9 your belt brown? Yes, it 

10. What colour the birds? 
© 11. It is yellow bird. 
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G. Eksik olan tekil ya da çoğul hallerini yazınız. 
(Her soru 2 puan) 

SINGULAR (Tekil) PLURAL (çoğul) 

1- girl 

2 men 

3. bus 

4. mouse 

5 teeth 

6 keys 

7. child 

8. person 

9. lorry 

F. Aşağıdaki boşlukları "This - That - These -
Those" ve "a - an" ile doldurunuz, doldurulma-
ması gereken boşlukları boş bırakınız. 
(Her soru 2 puan) 

1 is bicycle. 

2 is aeroplane. 

3 is iron. 

4 is elephant. 

5. are apples. 


