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8. sınıf ingilizce friendship test pdf cevaplı. 8. sınıf friendship test pdf cevaplı.
1) arkadaş, dost a) buddy b) enemy c) honest d) selfish 2) olay, etkinlik a) interest b) opinion c) invitation d) event 3) davet eden a) invitation b) inviter c) invitee d) invite 4) date a) tarih b) yer, mekan c) saat d) hediye 5) kitap fuarı a) bookshop b) bookstore c) book shelf d) book fair 6) cevap, yanıt, karşılık a) exhibition b) excuse c) relationship d)
response 7) güvenmek a) decide b) support c) count on d) get on well 8) iyi anlaşmak/geçinmek a) get on well b) back up c) come over d) invite 9) kabul etmek a) refuse b) make an excuse c) accept d) eat out 10) explain a) özür dilemek b) reddetmek c) davet etmek d) açıklamak 11) sebep bildirmek a) give a present b) give reason c) have fun d) go out
12) yetişmek, büyümek a) grow up b) get on well c) make an excuse d) bring 13) share a) arkadaş edinmek b) paylaşmak c) eğlenmek d) kabul etmek 14) sır turmak a) share secret b) tell the truth c) keep secret d) tell lie 15) özür dilemek a) apologize b) accept c) refuse d) spend 16) vakit / zaman geçirmek a) tell time b) free time c) spend time d) spare
time 17) doğruyu söylemek a) tell the truth b) tell lie c) tell a story d) talk 18) karar vermek a) keep b) share c) forget d) decide 19) sohbet etmek a) attract b) chit-chat c) argue d) discuss 20) teklif etmek a) offer b) bring c) invite d) accept 21) kaçırmak a) count on b) stay c) miss d) back up 22) rahat, umursamaz a) helpful b) punctual c) selfish d) laidback 23) harika, müthiş, mükemmel a) awesome b) calm c) honest d) attactive 24) aç (karnı) a) thirsty b) full c) hungry d) relaxed 25) gizli, saklı a) excited b) enemy c) same d) hidden 26) Hangisi bir kabul ifadesidir? a) Yeah, why not? b) I am sorry but I can't. c) I am very busy. d) I am very ill. 27) Hangisi bir daveti reddetmek için kullanılabilir? a) Of
course. b) Definitely c) Another time, maybe d) Awesome 28) count on = ................. (aynı anlama gelen seçenek hangisidir) a) support b) share c) apologize d) trust 29) support = ................. (aynı anlama gelen seçenek hangisidir) a) back up b) keep c) invite d) refuse 30) düşman a) mate b) enemy c) calm d) secret Giriş gereklidir Yazı tip -leri Temerrüt
Birincil El yazısı Modern Geometrik Geleneksel Giriş gereklidir Daha fazla göster Daha az göster Bu lider panosu şu anda özeldir. Genele açmak için Paylaş'a tıklayın. Bu lider panosu kaynak sahibi tarafından devre dışı bırakıldı. Seçenekleriniz kaynak sahibinden farklı olduğu için bu lider panosu devre dışı bırakılır. [questions] 2022 Ders Kitabı
Cevapları Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver testcozsene.com, siz web sitesinde gezinirken deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bunlardan gerekli olarak sınıflandırılan çerezler, web sitesinin temel işlevlerinin çalışması için gerekli olduğu için tarayıcınızda saklanır. Ayrıca, bu web sitesini nasıl kullandığınızı analiz etmemize ve anlamamıza
yardımcı olan üçüncü taraf çerezleri kullanıyoruz. Bu çerezler, yalnızca sizin izniniz ile sizin tarayıcınızda saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak, tarama deneyiminizi etkileyebilir. Ortaokul ingilizce derslerinde test çözmek konuyu kavramak için yapılacak en iyi
şeydir. Özellikle LGS’de çıkan ingilizce sorularını doğru yapmak için test pratiği çok önemlidir. Bu yüzden 8. sınıf friendship PDF test çözülmesi tavsiye ediliyor. 8. sınıf friendship PDF test 8. Sınıf friendship PDF testleri cevap anahtarlı olarak hazırlanmaktadır. Bu konuda hazırlanan test sorularını çözdükten sonra cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.
Dosyaları aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz. 8. Sınıf İngilizce 1. ünite friendship konusuna göre hazırlanan kazanımlara uygun test soruları ve cevapları bulunmaktadır. Page 2 8. Sınıf Matematik Testleri8. Sınıf İnkilap Tarihi Testleri8. Sınıf Fen Bilimleri Testleri8. Sınıf Din Kültürü Testleri8. Sınıf İngilizce TestleriYeni müfredata uygun olarak
hazırlanan tüm derslere ait 8. sınıf kazanım kavrama testleri soru ve cevapları bu sayfada bulunmaktadır. Page 3 1. Sınıf Matematik Testleri1. Sınıf Hayat Bilgisi TestleriYeni müfredata uygun olarak hazırlanan tüm derslere ait 1. sınıf kazanım kavrama testleri soru ve cevapları bu sayfada bulunmaktadır. Page 4 2. Sınıf Matematik Testleri2. Sınıf Hayat
Bilgisi Testleri2. Sınıf İngilizce TestleriYeni müfredata uygun olarak hazırlanan tüm derslere ait 2. sınıf kazanım kavrama testleri soru ve cevapları bu sayfada bulunmaktadır. Page 5 3. Sınıf Matematik Testleri3. Sınıf Hayat Bilgisi Testleri3. Sınıf Fen Bilimleri Testleri3. Sınıf İngilizce TestleriYeni müfredata uygun olarak hazırlanan tüm derslere ait 3.
sınıf kazanım kavrama testleri soru ve cevapları bu sayfada bulunmaktadır. Page 6 4. Sınıf Matematik Testleri4. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri4. Sınıf Fen Bilimleri Testleri4. Sınıf Din Kültürü Testleri4. Sınıf İngilizce TestleriYeni müfredata uygun olarak hazırlanan tüm derslere ait 4. sınıf kazanım kavrama testleri soru ve cevapları bu sayfada
bulunmaktadır. Page 7 5. Sınıf Matematik Testleri5. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri5. Sınıf Fen Bilimleri Testleri5. Sınıf Din Kültürü Testleri5. Sınıf İngilizce TestleriYeni müfredata uygun olarak hazırlanan tüm derslere ait 5. sınıf kazanım kavrama testleri soru ve cevapları bu sayfada bulunmaktadır. Page 8 6. Sınıf Matematik Testleri6. Sınıf Sosyal
Bilgiler Testleri6. Sınıf Fen Bilimleri Testleri6. Sınıf Din Kültürü Testleri6. Sınıf İngilizce TestleriYeni müfredata uygun olarak hazırlanan tüm derslere ait 6. sınıf kazanım kavrama testleri soru ve cevapları bu sayfada bulunmaktadır. Page 9 7. Sınıf Matematik Testleri7. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri7. Sınıf Fen Bilimleri Testleri7. Sınıf Din Kültürü
Testleri7. Sınıf İngilizce TestleriYeni müfredata uygun olarak hazırlanan tüm derslere ait 7. sınıf kazanım kavrama testleri soru ve cevapları bu sayfada bulunmaktadır.
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