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GENEL AÇIKLAMA 

 

1. Bu test için bir TEST SORU KİTAPÇIĞI ve bir de TEST YANIT kâğıdı vardır. Test soru 

kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz. (11 sayfa) 
 
2. Bu test 40 Türkçe ve 10 İngilizce olmak üzere 50 sorudan oluşmaktadır. Bunları 

yanıtlamanız için sizlere 75 dakikalık zaman verilecektir. Bu sürenin ilk 60 dakikasını 

Türkçe sorularınız için, kalan 15 dakikalık kısmını ise  İngilizce sorularınız için ayırmanızı 

tavsiye ederiz. Belirli aralıklarla sizlere zaman uyarısı yapılacaktır. 
 
3. Türkçe sorularınızın yanıtlarını TEST YANIT KÂĞIDI’ nızın Türkçe için ayrılan bölümüne, 

İngilizce sorularınızın yanıtlarını da İngilizce için ayrılan bölüme işaretleyiniz. 
 
4. Bu soruların her birinde dört farklı yanıt verilmiştir. Bu yanıtlardan sadece bir tanesi doğru 

olup diğerleri yanlıştır.  
 
5. Bu dört yanıtı dikkatlice okuyunuz ve soruya göre en uygun yanıtı seçiniz. Seçtiğiniz yanıtın 

önündeki harfe bakınız. YANIT KÂĞIDI’nızda aynı soru numarasının karşısında ve içinde bu 

harfin bulunduğu dairenin içini koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle iyice 

karalayınız. Kurşun kalem dışında başka çeşit kalem kullanmayınız. 
 
6. Her soru için bir doğru yanıt olduğundan tek bir yanıtı karalayınız. Birden fazla yanıt yeri 

işaretlenmişse o soru yanlış yanıtlanmış sayılacaktır. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken 

dairenin içini yumuşak bir silgi ile iyice siliniz. 
 
7. YANIT KÂĞIDINIZI buruşturmayınız ve üzerine gereksiz işaret koymayınız. 
 
8. Bilmediğiniz soruların üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız 

kalırsa yapamadıklarınıza döner yaptıklarınızı kontrol edersiniz. 
 
9. Süre sonunda  YANIT KÂĞIDI’ nızı masanızın üzerine ters çevirip bırakarak sınav 

odasından ayrılabilirsiniz.   
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 (1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.) 

   

1. Metne göre güler yüzlü olmak için nasıl olmak gerekir? 

 

A) Yaşamdan zevk almak 

B) Hayattan hoşnut olmak 

C) Hastalıksız ve sağlam olmak 

    D) Zengin olmak 

 

2.  “Güler Yüzlü Olmak” adlı metne  göre sağlıklı bir adamı nasıl tanırız? 

 

A) Herkese gülümser. 

B) “Ben hasta değilim.” der. 

C) Sağlıklı olmak için uğaşır. 

D) Başarılı olmak için uğraşır. 

 

3.  Yukarıdaki metinden aşağıdakilerden hangilerine ulaşılabilir? 

 

  

 

 

 

 

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

 

                            GÜLER YÜZLÜ OLMAK 

 

Güler yüzlü olmak için hastalıksız ve sağlam olmak gerekir. Gülen 

bir adam, hayattan hoşnut demektir. Yaşamdan zevk almak ancak sağlıklı 

olmaya bağlıdır. Sağlıktan başka hiçbir şey insana mutluluk vermez. Ne 

kadar zengin olursanız olun sağlıklı değilseniz mutlu olamazsınız. İşleriniz 

ne kadar yolunda giderse gitsin eğer sağlığınız yolunda değilse tam 

anlamıyla mutlu olamazsınız.  

Sağlıklı bir adamı tanımak çok kolaydır. O, herkese gülümser. “Ben 

hasta değilim.” der gibi tatlı konuşur. Hastalıksız bir adam neşelidir. Güler 

yüzlü insanlar hayatta çok başarılı olurlar. Her zaman neşeli olmak, 

herkese karşı güler yüz göstermek bize çok şey kazandırır. Evde annenize, 

babanıza; okulda arkadaşlarınıza ve öğretmenlerinize güler yüzlü 

olursanız herkesle iletişiminiz iyi olur ve herkes sizi sever. 

                                                              Şevki MUTMER 

 

 

    I. Zenginliğin mutluluk için tek başına yeterli olmadığına 

    II. Güzel konuşmanın iletişim için yeterli olduğuna 

    III. Mutlu olabilmek için sağlıklı olmak gerektiğine  

    IV. Zengin olmak için mutlu olmak gerektiğine 

 

    I.Zenginliğin mutluluk için tek başına yeterli olmadığına 

    II. Güzel konuşmanın iletişim için yeterli olduğuna 

    III. Mutlu olabilmek için sağlıklı olmak gerektiğine  

    IV. Zengin olmak için mutlu olmak gerektiğine 
 

Türkçe Soruları 
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4. Ağzın bir hareketi ile çıkan ses ya da ses topluluğuna hece denir. 

Aşağıda hece ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Hecelerde en az bir, en çok dört harf bulunur. 

B) Her hecenin mutlaka bir anlamı vardır. 

C) Bazı heceler, tek başlarına birer kelimedir. 

D) Her hecede mutlaka ünlü bir harf  vardır.                      
 

5. Aşağıdaki sözcükleri sözlük sırasına koyarsak hangisi baştan ikinci 

sırada yer alır? 

   

 A)              B)             C)              D)  

 

 

6. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi almış olduğu ekten dolayı soyutken 

somut anlam kazanmıştır? 

 

A) Başlık    B) Şekerlik  C) İnsanlık  D) Korkuluk 

 

7.  Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere “eş 

anlamlı” sözcükler denir. Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangileri eş 

anlamlı değildir?  
 

A) Yurt – memleket 

B) Diri – sağ 

C) Neşe – sevinç 

D) Büyük – ağır 

 

 

 

 

 

8. Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturduğu-

muzda “istiyorsa” kelimesi aşağıdakilerden hangisinden sonra 

getirilmelidir? 
   

A) Başkalarına  B) İnsan  C) Görmek  D) Göstermek 

 

 

 

9. Yukarıdaki cümleyi en anlamlı biçimde tamamlayan kelime çifti 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Kolay – küçük           B) Zor – Küçük     

C) Güç – büyük       D) Basit – bölünme 

Saygı – görmek – başkalarına – saygı – göstermek – istiyorsa – 

insan – zorundadır 

İşler asla ........... değildir,  yeter ki onları ............ parçalara bölmesini  bilelim. 
 

Kelebek   Kese    Kedi  Kepek 
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(10, 11 ve 12. soruları yukarıdaki şiire göre cevaplayınız.) 

 

10.  Yukarıdaki şiir kaç dizeden oluşmaktadır? 

 

A) 2   B) 7   C) 8   D) 9 

 

11.  Yukarıdaki şiirde büyüklere seslenen kimdir? 

 

A) Babalar  B) Ağabeyler C) Yöneticiler D) Çocuk 

 

12.  Yukarıdaki şiirde çocuk neden şikâyetçidir? 

 

A) Oynayacak  yerleri olmadığından 

B) Evlerin masallara sığmadığından 

C) Boş arsalarda oynamaktan 

D) Makinelerle oynayamamaktan 

 

13.  Aşağıdaki bulutlarda yer alan kelime çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi 

bakımından diğerlerinden farklıdır? 

 

  

A)                                                            B)       

 

 

 

     

C)         D) 

    

 

 

 

 

Birey - toplum 

Ağaç - orman 

Sayfa - kitap 

Çiçek - vazo 

Kentler daralıyor,  yollar daralıyor,  

Kaldırımlar daralıyor bahçeler bile, 

Daralıyor masallara sığmayan evrenimiz 

Oynayacak yer bırakın bize. 

 

Hey babalar, ağabeyler, amcalar, yöneticiler 

Bir makine yığınına kurban etmeyin bizi 

Aklınıza gelsin boş arsalarda oynadığınız günler 

Ama şimdi boş arsalar bile otomobil sergileri 

Oynayacak yer bırakın bize. 
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14.  Yukarıdaki cümlelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 
  

A) “Düşmek” sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır. 

B) “Isınmak” sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır. 

C) “Yüklem” sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır. 

D) “Okumak” sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır. 

 

 

15.  

 
 

A) Tiyatroya gitmeyi dört gözle bekliyorum. 

B) Ablama kavuşmak için can atıyorum. 

C) Şimdi televizyon izliyorum. 

D) Maçın bitmesi için saniyeleri sayıyorum. 

 

   

                                                                                      
 

 

 

16. Yukarıdaki paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Öğrencilerin okuma alışkanlığı 

B) Sesli okumanın öğrencilere sağladığı yararlar 

C) Okuma zevkinin gelişmesi 

D) Öğrencilerin düzgün konuşma yeteneğinin gelişmesi  

   I. Balkondaki çamaşırlardan biri düştü. 

   II. Bahar gelince her taraf  ısındı. 

   III. Şu cümlenin yüklemini bulun. 

   IV. Aşağıdaki metni okuyun. 
 

Aşağıdaki cümlelerin 

hangisinde “heyecan”  

söz konusu değildir? 

Sesli okuma, öğrencilerin okuma seviyesini 

belirlemeye  yardımcı olur. Dinleyicilerin zihinsel 

etkinliklerini geliştirmesine katkı sağlar. 

Öğrencilerin  düzgün konuşma yeteneğini 

geliştirir. Sesli okuma, dinleyenlerin konuya ilgi 

duymasını sağlar ve kişilerde okuma zevki 

uyandırır. 
 

http://www.google.com.tr/imgres?q=kitap+okuyan+%C3%A7ocuk&hl=tr&biw=1280&bih=619&gbv=2&tbm=isch&tbnid=zMPEzQvBvK--YM:&imgrefurl=http://bookworm-bilgeadam.blogspot.com/2012/02/cok-kitap-okuyan-koylu-cocuklar.html&docid=9sWDMUlIMRIMrM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-KV30iEPKzu0/TxhVESSt4hI/AAAAAAAABqo/2nD3sXTK-HE/s1600/kitap_okuma_kampanyasi.gif&w=223&h=200&ei=vSKsT9_YAsLDswbXw8HiDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=598&vpy=124&dur=3885&hovh=160&hovw=178&tx=107&ty=70&sig=107876824609607031818&page=2&tbnh=135&tbnw=150&start=22&ndsp=25&ved=1t:429,r:15,s:22,i:176
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17.  Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili isimlerden hangisinin çeşidi 

diğerlerine göre farklıdır? 

 

A) Hasan, bugün bize gelecek. 

B) En çok Türkçe dersini seviyorum. 

C) Küçük kedim Pamuk’un karnı acıktı. 

D) İnsanlar bu olayı duyunca şaşıracaklar. 

 

18.  Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde Büyük Ünlü Uyumu Kuralı 

aranmaz? 

 

A) Tek            B) Çiçek  C) Kaşık   D) Masa  

 

 

 

 

 

 

19.   Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yukarıdaki paragrafta anlatılan 

düşünceye uygundur? 

 

A) El elden üstündür. 

B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var. 

C) İşleyen demir ışıldar. 

D) Adamın iyisi iş başında belli olur. 

 

20.    
 

A) Beşinci sınıf öğrenciler resim sergisine gitti. 

B) Cüzdanında üç lira vardı. 

C) Herkese ikişer elma verdi. 

D) Yeni aldığım kitaptan on sayfa okudum.  

 

21. Aşağıdaki  cümlelerde yer alan “o” zamirinin çeşidi hangi cümlede 

farklıdır? 

 

A) O, bugün işe gitmedi. 

B) O, en sevdiğim çiçektir. 

C) O, hemen yanıma gelsin! 

D) O, sana her şeyi anlatacakmış. 

İnsan ne kadar bilgili ve becerikli olursa olsun kendisinden daha 

bilgili ve becerikli kişilerin bulunabileceğini düşünmelidir. Bu 

nedenle övünmemeli ve alçak gönüllü olmalıdır. 
 

Aşağıdaki cümlelerin 

hangisinde üleştirme sayı 

sıfatı kullanılmıştır? 
 

http://www.google.com.tr/imgres?q=%C3%A7ocuklar+karikat%C3%BCr&start=93&um=1&hl=tr&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=VpYA3BKyFwRS_M:&imgrefurl=http://www.istockphoto.com/stock-illustration-2334825-puzzled-kids-cartoon.php&docid=qCLceyd4c20hTM&imgurl=http://i.istockimg.com/file_thumbview_approve/2334825/2/stock-illustration-2334825-puzzled-kids-cartoon.jpg&w=380&h=321&ei=LvWzT-H3NMnasgas382FDA&zoom=1&iact=hc&vpx=263&vpy=160&dur=437&hovh=206&hovw=244&tx=135&ty=153&sig=107876824609607031818&page=5&tbnh=142&tbnw=168&ndsp=25&ved=1t:429,r:13,s:93,i:33
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22. Yukarıdakileri dile getiren biri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

 

A) Yürüyemediği için çevresini göremiyor. 

B) Köyde yaşamadığı için doğayı göremiyor. 

C) Gözleri görmediği için her şeyi duyarak anlamaya çalışıyor. 

D) Dışarıya çıkıp dolaşmayı sevmiyor. 

 

23.  Aşağıdaki  paragrafın hangi cümlesinde  duyguya  yer  verilmiştir? 

   

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 
24.  Semra öğretmenin yukarıda verdiği bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin 

hangisinde isim tamlaması yoktur? 

 

A) Amasya’nın elma bahçeleri meşhurdur. 

B) Çürük merdivenden aşağıya yuvarlandı. 

C) Gülün yaprakları tek tek soldu. 

D) Anneme güneş gözlüğü aldım. 

 

 

 

“Duyuyorum ki güneş pek güzel... Çay kenarında suyun üzerine doğru 

saran çiçeklerin görünümü pek hoşmuş... Ve nazik nazik öten kuşların, afacan 

böceklerin uçuşu da görülecek şeylerdenmiş... 

İşitiyorum ki geceleri gökyüzünde gizli ışıklar görünürmüş... Dalgaları 

gözyaşları gibi hüzünlü olan deniz içinde  de beyaz yelkenli gemiler kayıp 

gidermiş...”  
 

 

  Bir adın anlamını daha iyi belirtmek için 

o adın başka bir adla tamamlanmasından 

oluşan sözcük grubuna isim tamlaması 

denir. 

      (I) Bugün pazar. (II) Ben ve ailem evdeyiz. (III) Hepimiz  

annemin hazırladığı mükemmel bir kahvaltıda buluştuk. 

(IV) Annem herkese kızarmış ekmek verdi... 
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25.  “Misafir on kısmetle gelir; birini yer, dokuzunu bırakır.” cümlesindeki 

fiillerin tamamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak 

verilmiştir? 

 

A) Kısmetler – yer – bırakır  

B) Gelir – yer – bırakır  

C) Gelir – birini – bırakır  

D) Kısmetle – gelir – bırakır 

 

26.  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe’nin  ses yapısına uymaz? 

 

A) Kamyon  B)  Ambar  C) Dert  D) Kuzu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.  Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? 

 

A) Yabancı dil öğretiminde ana dilin etkisinden 

B) Ana dil  eğitiminin özelliklerinden 

C) Ana dilin kişiliğin gelişmesinde önemli bir yeri olduğundan 

D) Ana dilin insan yaşamında önemli bir yeri olduğundan 

 

28.  Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır? 

 

A) Başlamak  B) Gözlemek         C) Sevilmek  D) Sulamak 

 

29.  Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sıfatlardan hangisi pekiştirme 

sıfatı değildir? 

 

A) Bize soğuk soğuk su içirdiler. 

B) Yemyeşil ovalarda dolaştık. 

C) Ekşimsi yoğurdu hiçbirimiz yemedik. 

D) Sıcak mı sıcak havada dışarı çıktık.  

 

 

 

 

İnsanın yaşamında ve kişiliğinin gelişmesinde ana dilin çok önemli 

bir yeri vardır. Dil öğrenimi, beyni, dolayısıyla düşünceyi değiştirir, 

biçimlendirir. Dile hakim olan kişiler, genellikle daha sağlıklı ilişki 

kurar, hayatta daha başarılı olurlar. Kendi dilini iyi bilip düzgün 

kullanmanın önemli bir yararı da yabancı bir dili öğrenmeyi 

kolaylaştırmasıdır. Gerçekten etkili bir yabancı dil öğretiminin 

altyapısını, iyi bir ana dil eğitimi oluşturur. 
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(30, 31 ve 32. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.) 

 

30.  Yukarıdaki metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

 

A) Adaya Yolculuk 

B) Bakış Açısı 

C) Para Kazanma Hırsı 

D) Adadaki Yaşam 

 

31.  Yukarıdaki metne göre ayakkabıcılarla ilgili verilen bilgilerden          

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A) Birinci ayakkabıcı çözümcüdür. 

B) İkinci ayakkabıcı kötümserdir. 

C) İkinci ayakkabıcı iyimserdir. 

D) Birinci ayakkabıcı umutludur. 

 

32.  Yukarıdaki metinde yer alan deyim aşağıdakilerden hangisidir? 

        

A) Ayakkabı satmak 

B) Telefon açmak 

C) Adaya gitmek 

D) Gözleri fal taşı gibi açılmak 

 

33.  Aşağıdaki  cümlelerden hangisinin sonuna yanlış noktalama işareti 

konulmuştur? 

 

A) Bunları evden mi getirdin? 

B) Dur, evraklarını göster! 

C) Geçen yaz gittiğimiz tatil köyü güzel mi güzeldi? 

D) Hey, arabaya dikkat et! 

 

 

Bir ayakkabı satıcısı, ayakkabı satmak için bir 

adaya gider. Adadaki insanları görünce gözleri fal taşı 

gibi açılır. Hemen şirketine telefon açar ve “Ben 

hemen geri dönüyorum. Burada kimse ayakkabı  

giymiyor.”  İki ay sonra aynı şirkette çalışan  başka  

bir ayakkabı  satıcısı rastlantı sonucu aynı adaya 

gider. Onun da gözleri adadakileri gördükten sonra fal 

taşı gibi açılır. Hemen şirketine telefon açar ve şunları 

söyler: “Bana derhal 10 bin çift ayakkabı gönderin. Bu 

adada kimse ayakkabı giymiyor. 
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34.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerine doğru ayrılmamıştır?  

 

A) Annem pazardan patates aldı. 
   Özne       Tümleç     Tümleç  Yüklem 

 

B) Adam çatıya çıktı. 
  Özne   Tümleç Yüklem 

 

C) Ali ayakkabılarını giydi. 
     Özne     Tümleç        Yüklem 

 

D) Ahmet’in cüzdanı dün kaybolmuş. 
       Özne         Tümleç Tümleç  Yüklem 

 

35.  Aşağıdaki cümlelerde yer alan  “de”lerin hangisinin yazımı doğrudur? 

 

A) Sen de benimle gel. 

B) Ayşe’de kitap okuyor. 

C) Sen de iki kalem var. 

D) Ayşe’yide arıyoruz. 

 

36.     

 
 

A) Fiilin mastarı “kazmak” tır. 

B) Fiil, 3. tekil şahısla çekimlenmiştir. 

C) Fiil, miş’li geçmiş zamanda çekimlenmiştir. 

D) Fiil, olumsuzluk ifade etmemektedir. 

 

 
 

 

37.  Emel’in okuduğu yukarıdaki paragraf  hangi metin türüne örnektir? 

 

A) Efsane           B) Masal  C) Fabl           D) Öykü 

Her gün okula gidip gelen öğrenciler, okullarının içler acısı 

hâlini görünce “Bir şeyler yapmalıyız.” diye düşündüler. 

Okullarını kendileri boyamaya karar verdiler ve para 

toplamak için sözleştiler. Öğretmenleri de onların bu fikrine 

katılıp ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler. Baharın 

bütün coşkusu ile geldiği bir ayda, ilk önce duvarları bir güzel 

temizlediler. Küçük Hasan duvarların sarıya boyanmasını 

istiyordu. 
 

Arkadaşlar, “Büyük ödülü Ahmet kazanmış.” 

cümlesinin fiiliyle ilgili söylenenlerden hangisi 

yanlıştır? 
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38. “Okul – ayı – açıkgöz – inatçı”  sözcüklerinin yapılarına göre çeşitleri 

aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 

 

A) Türemiş – basit – birleşik – türemiş 

B) Türemiş – türemiş – birleşik – basit 

C) Basit – basit – birleşik – türemiş 

D) Basit – türemiş – birleşik – türemiş  

 

 

 

  
 

 

39. Yukarıdaki metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Haksızlıkla elde edilen bir iş sonuca ulaşmaz. 

B) İnsan isterse her şeyi yapabilir.  

C) Değirmen yapmak  zordur. 

D) Derebeyleri bir işi başarmak için uğraşır.      

 

 

 

 

       
 

 

40. Yukarıdaki şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? 

    

A) Okuma isteği 

B) Öğretmen ve dürüstlük  

C) Öğretmene duyulan sevgi  

D) Düzgün sayma isteği 
 

 

Çok eskiden acımasız bir derebeyi başkasına ait bir 

araziye bir değirmen yaptırmış. Fakat şiddetli bir 

fırtınadan bu değirmen yıkılmış. İnat bu ya derebeyi 

değirmeni tekrar yaptırmış. Ama çok geçmeden bir 

deprem olmuş ve akarsuların yönü değişmiş. Derebeyi  

değirmeni çalıştırabilmek için çok uzaklardaki 

derelerden bin bir zahmetle sular getirmiş. Fakat gelin 

görün ki bir gün bu sular da taşıp değirmeni götürmüş. 

 
 

ÖĞRETMENİM 
 

Okumayı yazmayı 

Hızlı düzgün saymayı              

Sen öğrettin öğretmenim 

Küçükleri sevmeyi 

Büyükleri saymayı                                              

Sen öğrettin öğretmenim 

Türkçe testi bitmiştir. İngilizce testini yanıtlamak için sonraki sayfaya geçiniz. 
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1. My birthday party is ____ Friday ____ 7 o’clock. 

 

A) in / on                 B) on / at               C) at / to                 D) on / in 

 

2. The nurse gives ____  medicine every morning because they are ill.  

 

A) them         B) her                    C) they                   D) us 

 

3. ____ our house at the end of the road. 

 

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

 

4.  There is ____ big school library with ____ fantastic books in it.  

 

A) any / a           B)  an / any      C)  some / an D) a / some 

 

5.  ‘Excuse me.  ____ are the toilets?’ 

 ‘Next to the kitchen’ 

 

A) When   B)  What   C) Where  D) How 

 

6.  ‘Do you want to go to the cinema?’ 

 ‘No.  I ____ my homework at the moment’ 

 

A) do   B) doing  C) am doing  D) am 

 

7.   How ____ pets ____ Justin got? 

 
A)  many / has            B) many / have      C) much / does      D) much / has  

 

8. We ____  breakfast in the morning. 

 

A) have often             B) always have      C) never has          D) has sometimes 

 

9. March is the ____ month of the year. 

 

A) three            B)  first  C) thirty            D) third 

 

10.  My sister is ____ with me because I always wear her clothes. 

 

A) tired            B) scared  C) friendly  D) angry  

English Questions 


