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(1, 2 ve 3. sorular yukarıdaki metne göre cevaplandırılacaktır.)  

  
Soru 1. Yazarın okuma merakı nasıl gelişmiştir? 
 

A) Öğretmeninin önerdiği kitapları okuyarak 

B) Annesi, babası ve akrabalarının aldığı kitapları okuyarak 

C) Arkadaşlarının hediye ettiği kitapları okuyarak 

D) Ağabeyinin aldığı kitapları okuyarak 

 
 
Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi kitapların yazara kazandırdıkları arasında  
             değildir?  
 

A) Daha seven ve sevilen biri olması 

B) Doğadaki canlıları sevmesi 

C) Daha anlayışlı olması 

D) Daha kültürlü olması 

 
 

TÜRKÇE TESTİ 

CANIM KİTAPLIĞIM 

Bir sürü kitabım oldu. Küçük kitaplığımın raflarını doldurdular. Hepsini çok seviyorum. 

Sevilmez mi? Kitap bu… Hele en güzelleriyse… 

 

Önce öğretmenimin önerdiklerini aldım. Okudum da. Bende okuma merakı geliştiğini 

gören annem, babam, ağabeyim ve akrabalarımdan kimileri fırsat buldukça bana 

kitap armağan ettiler. Bunlara birkaç yaş günümde arkadaşlarımın verdiklerini de 

eklersek varın siz hesap edin ne kadar çoğalmış. 

 

Benim kitaplarım hep çiçek kokar. Renk renk güzellik kokar. Barış ve sevgi yayılır 

onların ortamından. Belki bu yüzden kitaplarımla birlikte evimizde daha güzel bir 

dünya oluştu. En güzeli ben, daha anlayışlı, daha içten, daha bir seven ve sevilen biri 

oluverdim. Kuşlarla, kelebeklerle, ağaçlarla, bulutlarla dost olmak; onları bizim 

yaşamımızla bütünleyerek değerlendirmek ne zevkli, ne yararlı oluyormuş meğer! 

 

Ben dostluğun ve arkadaşlığın bu denli mutluluk verici olduğunu daha önceleri 

bilmezdim. Oysa kitaplarımla, oradaki kahramanlarla birlikte yaşayarak öğrendim 

hepsini. 

 
                    Celal ÖZCAN 
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Soru 3. Yazar parçanın son paragrafında ne anlatmak istemiştir? 
 

A) Dostluğun ve arkadaşlığın önemi 

B) Dostu ve arkadaşı olmayanların mutsuz olduğu 

C) Dostluk ve arkadaşlığın mutluluk verdiğini kitaplardan öğrendiği 

D) Kitaplardaki kahramanların onun gibi olduğu 

 
Soru 4.  Alfabenin 22, 1, 17, 5, 11 ve 14. harflerini kullanarak oluşturacağımız  
             sözcük aşağıdakilerden hangisidir?  
 

A) Sağlık 

B) Sandık 

C) Sandal 

D) Salkım 

 

Soru 5. 
 

 
 

 
          

          A) Kelime 

          B) Lale 

            C) Sepet 

            D) Minare 

 
 
 
Soru 6.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem belirtili hem de belirtisiz isim 
              tamlaması vardır? 

 

A) Onun çantası sınıfta kaldı. 

B) Bazılarının mutfağında bulgur pilavı pişmez. 

C) Ağacın gövdesine yaslanıp fotoğraf çekti. 

D) Türkçe sınavına çok iyi hazırlandım. 

 

 

 

 

  

Düşünün bakalım çocuklar, içinde hem yumuşak 
sessiz hem de sert sessiz harf bulunduran sözcük 
aşağıdakilerden hangisidir?  
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Soru 7.  
 
 
 

 

 

 

                Yukarıdaki paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sevgi olmadan fedakârlık olmaz. 

B) Fedakârlığın mantığı yoktur. 

C) Sevginin kaynağı kalptir. 

D) Akıl her şeyi hesaplar. 

 

Soru 8. 

 

 

 

 

            “Bakmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu dizelerdeki             

anlamıyla kullanılmıştır? 

 

A) Kumaşın rengi maviye bakıyor. 

B) Limana bakan penceresinden deniz görünürdü. 

C) Yeni aldığım kitaba arkadaşlarım da bakmak istedi. 

D) Beş çocuklu bir aileye bakıyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dünyada her türlü fedakârlığın kaynağı sevgidir. Gerçek sevgi, sevdiklerimizin 

dertlerine çare bulmayı, ihtiyaçlarına cevap vermeyi gerektirir. Akıl hesapçıdır. 

Almadan vermeyi bilmez. Fedakârlığın ise belli bir mantığı yoktur. Eğer sevmeyi 

öğrenmişsek yüreğimizin sesine uyarız, almayı hiç düşünmeden vermenin zevkine 

varırız. 

             Zamanla nasıl değişiyor insan 

             Hangi resmime baksam ben değilim. 
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Soru 9.  

 

 

 

 

 

                Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Kaynaştırma 

B) Ünsüz yumuşaması 

C) Ünsüz benzeşmesi 

D) Ünsüz düşmesi 

 

 

 

 

Soru 10.  

  

 

 

 

              Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? 

A) Cins isim 

B) Çoğul isim 

C) Topluluk ismi 

D) Hâl eki almış isim 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

Bu şehirde bir pastır yalnızlık 
Bir zincire yüzyılların bıraktığı 
Yum gözlerini daha iyi göreceksin 
Seni saran bu yalnızlığı 

Yaz tatili başlamadan önce okulun son günü, çığlıklar atarak tepeye 

tırmanır, kuş yuvası aramaya çıkardık. Yalın ayak ağaçların dallarına 

tırmanır, kuşların yuvasını altüst ederdik. Arkadaşımız Demet, yuvalara 

zarar vermememiz konusunda bizi uyarırdı. 
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Soru 11.  

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulmak istense sıralama nasıl 
olur? 

 

A) II – III – I – IV 

B) II – IV – I – III  

C) III – I – IV – II 

D) I – II – III – IV 

 

 

Soru 12.  

 
         Sizce Murat, defterine yazacağı yukarıdaki cümleyi aşağıdaki  
         seçeneklerden hangisiyle tamamlayamaz? 
  

A) çoğu zaman bulutların arkasına saklanır. 

B) ısısı çok etkilidir. 

C) bazen orada olduğunu önemsemeyiz. 

D) başımızı yukarı kaldırıp ona bakamayız. 

 

 

 

I. Oysa benim mutluluğuma tanık olanlar çoktur. 
 

II. Mutluluğu kendi içimde ve sahip olduklarımda aradığım için 
mutlu oluyorum. 

 
III. Bir kitap; sabah uyandığımda işittiğim kuş sesi, yeni açılmış bir 

gül beni fazlasıyla mutlu ediyor. 
 

IV. Sahip olmadıklarında mutluluğu arayanların mutlu olduğuna hiç 
tanık olmadım. 

 

Güneş her zaman vardır ama… 
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Soru 13.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                
                Yukarıdaki cümlelerden hangileri anlamca birbirine yakındır? 

     

A) I – II   B) I – III   C) II – III   D) III – IV  

 
  
 
Soru 14. “Monolog, doktor, kanaat, fren, Türk” sözcükleri Türkçenin ses 
                özelliklerine göre incelendiğinde aşağıda verilen bilgilerden hangisi 
                yanlış olur? 
  

A) Türkçenin ses yapısına uymayan dört sözcük vardır. 

B) “Monolog” Türkçenin ses yapısına uymayan sözcüklerden biridir. 

C) Sözcüklerin tümü Türkçenin ses yapısına uymaz. 

D) Türkçenin ses yapısına uyan bir sözcük vardır. 

 
 
 
Soru 15. “Senem, Selin ve Azra’yı parka götürdü.” cümlesindeki numaralanmış    
                      I II                III  
               isimlerin yerine aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

         I           II        III 

A)        Şu        Şunu    Şuraya 

B)        Bu       Bunu    Buraya 

C)        Kim       Kimleri    Nereye 

D)        O       Onları     Oraya 

I. Hayatta başarılı olmak için herkesin fikrini almalıyız. 
 

II. Yaşamında riskleri göze alamayan insan başarılı olamaz. 
 

III. Limandan uzaklaşmaya cesaret edemeyenler, yeni yerler 
keşfedemezler. 

 
IV. Başarılı olmak için çok çalışmalıyız.  
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(16, 17 ve 18. sorular yukarıdaki şiire göre cevaplandırılacaktır.)  

 

 

Soru 16.  Şiire göre aşağıdakilerden hangisi şairin düşlediği memleketin   

               özelliklerinden biri değildir? 

 

A) Kuşlarla, çiçeklerle dolu olması 

B) İnsanlar arasında ayrım yapılmaması 

C) Memleketin çok büyük olması 

D) Dertlerin, özlemlerin olmaması 

 

Soru 17. “Memleket İsterim” şiiri kaç dizeden oluşmaktadır? 

A) 3 

B) 4 

C) 9 

D) 12 

 

 

 

 

MEMLEKET İSTERİM 
 

Memleket isterim, 
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun, 

Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. 
 

Memleket isterim, 
Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun, 

Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. 
 

Memleket isterim, 
Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun, 

Kış günü herkesin evi barkı olsun. 
 

Memleket isterim, 
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun, 

Olursa bir şikayet ölümden olsun! 
 

Cahit Sıtkı Tarancı 
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Soru 18. “Memleket İsterim” şiirinin geneline hâkim olan duygu hangi şıkta  

                  doğru verilmiştir? 

 

A) Endişe 

B) Özlem 

C) Kıskançlık 

D) Karamsarlık 

 

Soru 19. 

                    

                

                  

 

 

 
 
 Buna göre Çiçekçi Elif Teyze’nin istediği sıralama aşağıdaki seçeneklerin  
           hangisinde vardır? 
 

A) Papatya, lale, menekşe, gül 

B) Gül, papatya, menekşe, lale 

C) Gül, menekşe, lale, papatya 

D) Lale, papatya, menekşe, gül 

 
 

Vitrinime yeni aldığım çiçeklerimi 
sıralayacağım. Ama sıralamayı yaparken 
çiçeklerimin taşıdığı cümlelerin anlamına 
dikkat edeceğim. Çiçeklerim sırasıyla; uyarı, 
özlem, tahmin ve beğeni anlamlarını 
taşımalıdır.  

Gül: Susmayı öğrenmezsen etrafında kimse kalmaz. 

Papatya: Eskiden bayramlar bir başka kutlanırdı. 

Menekşe: Gökyüzünü bulutlar kapladı, yağmur yağabilir.  

Lale: Burada her mevsimin ayrı bir güzelliği vardır. 

https://st3.depositphotos.com/1526816/13613/v/1600/depositphotos_136131796-stock-illustration-african-violet-flowers-and-green.jpg
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Soru 20.   

 
 

 
 
 

                
               Yukarıdaki kutucukta her çocuğun söylediği bir sözcük grubu vardır.  
               Bu sözcük gruplarını anlamlı ve kurallı bir cümle olacak şekilde bir        
               araya getirdiğimiz zaman her çocuğun adının baş harfini alırsak   
               aşağıdaki kelimelerden hangisi oluşur? 
 

A) Salı  B) Aslı  C) Sıla  D) Asıl 

 

 
Soru 21.  
 

 
 

 

 

 

 Yukarıdaki paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? 
 

 A) Yaşamdaki sıkıntılar 

 B) Yaşamı arındırmak 

 C) Yaşamdaki acılar 

          D) Yaşamın güzelliği 

 

Soru 22.  Aşağıdakilerden hangisi neden-sonuç cümlesi değildir? 
 

           A)  Çok heyecanlandığı için konuşamıyordu. 

           B)  Yağmur yağdığı için şemsiye aldı. 

           C)  Ödevini yapmak için bize geldi. 

           D)  Ceza aldığı için çok üzüldü. 

 

 

 

 

 

Işık: Salona giriyordu 

Sıla: Ihlamur ve gül kokusu getiren 

Ali:   Arka tarafta açık duran balkon kapısından 

Lila: Hafif bir rüzgâr 

 

Yaşam her zaman güzeldir ama sayısız çirkinlikler de görebilirsiniz içinde. 

Üstelik öyle sıkıntılarınız, öyle acılarınız olur ki onun hiçbir güzelliğini 

göremediğiniz de olur. Ama sonrasında yaşamın albenisi çeker sizi. Yaşam her 

zaman güzeldir. Bunu gördüğümüz zaman, bunun ne demek olduğunu 

anladığımız an, yaşamı kirliliklerden, çirkinliklerden arındırma yolunda ilk adımı 

attığımız andır.  
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Soru 23.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Sabah kalkınca yüzünü yıkamalısın.” 

                cümlesindeki altı çizili sözcüğün sesteşini içermektedir?  

 

              A)  Yüzündeki benler her yerini kaplamıştı. 

              B)  Bu sınavdan yüz bekliyorum. 

              C)  Yüzün hep gülsün inşallah. 

              D)  Eli yüzü yara içinde kalmıştı. 

 

Soru 24.  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     Yukarıdaki şiirde şair hangi duygu içindedir? 

              A)  Sevinç 

              B)  Gurur 

              C)  Hüzün 

              D)  Yalnızlık 

 
Soru 25. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sıfat sayısı en fazladır? 

 

A) Bir elma, iki muz alıp birkaç şişe suyla çantasını doldurdu ve hemen yola 

koyuldu. 

B) Her gün iki saat ders çalışır, yarım saat de kitap okurum. 

C) Son yaz tatilimizi güzel bir otelde geçirdik. Temiz denizine herkes 

hayran kaldı. 

D) Çocuklar patlak topla oynamaya çalışıyordu. İçlerinden biri yaralı dizine 

aldırmadan koşuyordu. 

                       Kırlar yemyeşil halı, 

                       Her çiçekte bir arı, 

                       Dallarda öten kuşlar, 

                       Müjdeliyor baharı. 

 

Kelebek benek benek, 

                       Uçuyor dans ederek, 

                       Leylekler, kırlangıçlar, 

                       Dönüyorlar gülerek. 

               

                                                                  Meral DALAMAN 
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Soru 26. “Böylesini ilk defa görüyorum.” cümlesindeki altı çizili kelimenin türce  

                 özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? 

 

A) O gün beni aramışsınız. 

B) Şunları size mi verelim? 

C) Bu akşam birlikte yemek yiyelim. 

D) Diğer sokaktan geçelim. 

 

 
Soru 27.  
 

 

 

 

Yukarıdaki paragrafa en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bayrama Duyulan Sevgi 

B) Eski Bayramlar 

C) Bayram Sevinci 

D) Köyde Bayram 

 
Soru 28.    
 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümle ile 
başlar? 

A)  I 

B)  II 

C)  III 

D)  IV 

 

Bayramdan önce ne hazırlık varsa yapılır. Bayramlar büyük bir heyecanla 

karşılanır köyde. Bayram öncesi pastalar, börekler, tatlılar, bayram için 

ekmekler, türlü türlü yiyecekler yapılır. 

Daha ilk çağlarda futbolu andıran oyunlar oynandığı bilinmektedir. Avrupa’da İÖ 2. yüzyılda 

Romalılarca yaygınlaştırılan bir oyun futbola çok benziyordu. (I)Bu oyun bugünkü futbolun 

öncüsü sayılır. Bu eski Roma oyunu İngiltere’de öylesine sevilmişti ki karşılaşmalar kentler 

arasında çatışmaya bile yol açmıştı. (II)Bundan dolayı bu oyun 12. yüzyılda yasaklandı. 

(III)Günümüzde oynanan futbol, İngiltere’de 19. yüzyılın sonlarında kurallara bağlandı. 

(IV)1863’te İngiltere’de kurulan futbol birliği bu kuralları belirledi. Oyunda sert, acımasız ve 

kırıcı hareketler yasaklandı. Kısa bir süre içinde de dünyanın birçok ülkesinde oynanan bir 

spor haline geldi. 
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 Soru 29. 

Aşağıdakilerden hangisi bu karikatürde 

anlatılmak isteneni en iyi ifade eden 

seçenektir?  

A) Ağaçlar yok oluyor. 

B) Evler yok oluyor. 

C) Ağaçlar azaldıkça yaşam alanları yok   

    oluyor. 

D) Yeşillikler yok oluyor. 

 

Soru 30. 

 

 

 

 

 

 

       Özellikleri    Sevdiği Renkler 

Fuat  Hayal edebilen …  

Elif  … Yeşil 

Hikmet  Kararlı ve mesafeli  

Selma  … Mavi 

 

Yukarıdaki metne göre tabloda boş bırakılan yerlerle ilgili aşağıdaki 

seçeneklerden hangisi yanlıştır? 

A) Fuat’ın en sevdiği renk sarıdır.  

B) Hikmet, turuncu rengi tercih etmektedir. 

C) Elif, her zaman başkalarını düşünür. 

D) Selma, aşırı titiz biridir. 

  

Renkler ve anlamları hayatımızın her yerindedir. Onları seven insanlarla ilgili bazı 

bilgiler verir. Örneğin mavi, sessizliğin ve sakinliğin rengidir. Bu rengi tercih edenler 

mükemmeliyetçi, tutarlı ve hassas insanlardır. Turuncu; yenilenmenin, değişimin ve 

hoşgörünün rengidir. Bu rengi seven kişilerin sosyal ilişkileri kuvvetlidir. Yeşil, 

fedakârlığın, sabrın rengi olarak tanımlanır. Sarı, hayal gücünün ve girişkenliğin 

sembolüdür ve büyük projeler hayal edebilen, çok daha parlak bir geleceği düşünebilen 

kişiler tarafından tercih edilir.  
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Türkçe testiniz bitmiştir. İngilizce testini 

yanıtlamak için bir sonraki sayfaya geçiniz. 
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Read the text and for each question, choose the correct answer. (1-5) 

My name is Bill. I’m 14 years old. I’m a student at Royston Secondary School. I have a 

big family. I don’t wake up very early on school days. I always get up at 7.45 am, have a 

shower, eat breakfast and leave home at 8.30. I know that’s not a lot of time, but I don’t 

like waking up in the morning! And my first lesson is at 9, so I don’t want to be late. 

 My mum always makes my lunch for me to take to school. I love that, because I don’t 

like the food at school at all. My friends and I never eat it, so we all bring our lunch to 

school.  We eat our lunch in the canteen, but we don’t eat the food they’ve got there! 

I’ve got three afternoon activities. On Tuesdays, I have basketball. I play with my friends 

and we have a good time. My afternoon activity on Wednesdays is piano lessons. I like 

them because I like to spend time with the teacher. She is really great! On Thursdays, I 

have the Maths club. I like it because Maths is my favourite subject at school. 

  My parents, my brother, my sisters and I get home at different times every day. I usually 

get home at 4.30 pm. My mother comes to school to get me in the car. My brother’s school 

is not far from our house, so he walks. He gets home at 4. My sisters come home by bus 

after me. My dad gets home from work at about 7pm. We get home at different times, but 

we eat dinner at the same time - 8pm, every night! 

  My two sisters do a lot of the same things together in the evenings. Amy, who is 10 and 

Alice, who is 11, often watch TV together. They play computer games together too. I 

sometimes play computer games with them, but I never watch TV with them. Amy and 

Alice always do their homework together, but I never do my homework with them. I usually 

practise the piano in the evening. My brother and I go to the sports club on Tuesdays and 

Thursdays to play football. Sometimes our sisters come to watch us. 

 

 

 

 

ENGLISH TEST 
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1) Bill _______ 

   A) has a shower when he has time. 

   B) is usually late for school. 

   C) always has breakfast. 

   D) likes to wake up after 8.30 am. 

2) Bill ______ 

  A) buys his lunch from the canteen. 

  B) likes the food in the school canteen. 

  C) shares his lunch with his friends. 

  D) eats lunch with his friends in the school canteen. 

3) Bill likes his ______ 

   A) music teacher. 

   B) sports teacher. 

   C) maths teacher. 

   D) basketball teacher. 

4) Who gets home first? 

    A) Bill and his mother 

    B) Bill’s sisters 

    C) Bill’s brother 

    D) Bill’s father 

5) Choose the correct sentence. 

   A) Bill sometimes watches TV with his sisters. 

   B) Bill helps his brother with his homework. 

   C) Bill never plays computer games with his sisters. 

   D) Bill and his brother play football twice a week. 
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My Favourite Subject - Art 

 

 

 

 

 

 

 

One of the things I like best about school 6- _____ my art class. We have a great teacher. 

Her name is Mrs Brown. She is an amazing artist. I love to watch her draw and paint. She 

teaches us how to mix paint to make just the right colours for our paintings. She plays 

good music while we draw and paint. We often draw and paint in class. Sometimes, when 

it’s not cold, our teacher   7- _____ us out to the garden and we have our lesson in the 

garden. My friends and I 8- _____ always excited when we have art classes. Some days 

we look at pictures of other artists. I like it because I get ideas from them. It helps me 

think what I want to paint or draw. When I have an idea, first I always draw a sketch then 

I look 9- ____ the right colours to paint it.  

We have an art gallery at school. We keep all our paintings 

there.  Our parents and people from the community come and 

visit our gallery. Every year they choose the best painting and 

our teacher takes a photo of it and 10- _____ it to our school 

website. I hope, this year they choose my painting!  

                                                                                              

Choose the best answer for questions 6-10.           

6-  A) are  B) is   C) do   D) does 

7-  A) goes  B) sits  C) teaches  D) takes 

8-  A) am  B) do   C) are   D) have 

9-  A) to   B) for   C) on   D) in 

10- A) leaves  B)shows  C) tries  D) uploads 
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Read the questions and choose the best answer. (11-20) 

 

11- Sue ______ the bus to school because her parents _____ a car. 

A) has to takes / doesn’t have   C) have to take / doesn’t have 

      B) have to takes / don’t have   D) has to take / don’t have 

 

12-  Suzie: ‘ What chores do your family members do at home? 

   Mike: ‘______’ 

A) My mother and father does the dishes after dinner. 

          B) My sister sometimes cook for us. 

          C) My brother makes his bed in the morning. 

     D) My dog usually sleep on the sofa. 

 

13- In winter, my mother sometimes can’t take her car out of the garage 

________ the snow. We have to shovel it before we leave. 

 

A) because  B) because of C) as a result D) and 

 

14-  My cousin climbs up the trees all the time so he always has _____ on his 

arms and legs.  

 

A) bruises  B) broken  C) flu   D) backache 

 

15-  I think I am getting a cold or flu. I cough and ____ all day. 

 

A) sneeze   B) tummy ache C) headache  D) earache 

 

16-  My uncle is a farmer who works ________a farm. __________he goes to 

his farm, he always has a healthy breakfast because he needs energy. 

 

         A) in / Before B) to / After C) on/ Before D) at / But 
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17-   Matt: ‘Do you have to walk your dog every day?’ 

   John: ‘________ and my sister, Amy, has to feed her in the morning.’ 

 

A) Yes, I have 

B) Yes, I am 

C) Yes, I do 

D) Yes, I can 

 

18-  Mark: ‘Hi! I am Mark.’ 

 Jake: ‘Hi! I’m Jake. Nice to meet you.’  

 Mark: ‘What do you do?’ 

 Jake: ‘________.’ 

 

A) I work at a shop. I am a waiter. 

B) I work at a police station. I am a cashier 

C) I work at a restaurant. I am a fashion designer. 

D) I work at a laboratory. I am a scientist 

 

19-   Sally:  ________your sister ________feed the fish? 

   Brenda:  No. It _______my brother’s job. 

 

A)  Do / have to / is 

B)  Does / have to / is 

C)  Does / has to / has 

D)  Do / have to / have 

 

 
20-   Waiter: What would you like to eat? 

   Tom: _________________________ 

 

A) Yes, I like eating hamburger and chips. 

B) Can I have a pizza? 

C) My mother makes the best noodles. 

D) It’s time to eat! 

 

 

 Sınavınızın II. periyodu bitmiştir. Lütfen cevaplarınızı kontrol ediniz. 


