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• Bu sınav, 2015 - 2016 Eğitim - Öğretim yılı “Destekleme ve Yetiştirme Kursları”ndaki öğrencilerin
kavrama düzeylerini ölçmek amacıyla hazırlanan “Değerlendirme Sınavı”dır.
• Sorular, 8.sınıf 1.dönem Merkezi Ortak Sınav kazanımları dikkate alınarak oluşturulmuştur.

SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE
KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

3.

1 - 7. soruları verilen görsellere göre cevaplayınız.
1.

They like - - - - .
A) It is an invitation card.
B) The sender is Ceyda.
C) The invitation card is for Mary.
D) It is about an art club organisation.
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A) organizing a soccer match
B) going to the movies
C) eating out at a cafe
D) studying together

2.

4.

A) He is playing bossaball.
B) He is going for nature walking.
C) He is watching a sci-fiction movie.
D) He is having a barbecue party at home.

It is a kind of - - - - movie.
A) romance
B) sci-fiction
C) thriller
D) comedy
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5.

8 - 17. sorularda boşluklara gelen uygun
kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.

8. Taking pictures with a selfie stick is - - - - and very
exciting.

I don’t want to pay money to a mechanic. So I am
- - - - my bike on my own.

A) unbearable
B) trendy
C) boring
D) loud

6.

My brother never joins - - - - .
A) school graduation parties
B) fancy–dress parties
C) new year parties
D) birthday parties
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A) fixing
B) cycling
C) painting
D) breaking

7.

9. I can’t stop my bike. I think there is a problem with
the - - - - .
A) handlebars
B) brakes
C) pedals
D) gears

10. Tim is not a true friend. Because, he - - - - .
A) gets on well with others
B) often lies to his friends
C) always backs his friends up
D) has a lot in common with others

I am - - - - flying a kite
A) good at
B) interested in
C) bad at
D) experienced in
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11. Jack is going to be physically active because
he is - - - - .

14. Joe

: - - - -?

David : I am going to paint my room.

A) studying for an exam
B) reading newspaper
C) going jogging
D) having a drink

A) When will you come back in your room
B) Are you going to change your room
C) Why are you colouring your room
D) What are you going to do tomorrow

12. Simon : Hi, Kate. I am going to collect leaves in the
afternoon. Would you like to come with me?
Kate

:----.

Simon : Then, see you in the afternoon. Goodbye.
A) Sounds bad
B) That would be great
C) I am sorry but I can’t
D) I have lots of things to do
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15. Sude: Where are you going to plant that tree?
Marie: I am going to plant it - - - - .
A) for the charity
B) next Thursday
C) with my brother
D) in the backyard

16. Todd : There is a car race in the stadium tonight. Let’s
go together.
Smith : - - - - . I think it will be exciting.
A) Sorry, I can’t come
B) I have some plans
C) That sounds fun
D) I don’t feel well

13. Sally : Would you like to join my pyjamas party?
Sue : - - - - but I have to study for the exam.
A) I would love one
B) That is terrific
C) I would love to
D) No, thanks

17. Kelly

: What about hanging out ?

Rebecca : I would love to but - - - A) I have to look after my sister.
B) that sounds interesting.
C) I have no plan. Why not?
D) that would be great.

3

18 - 19 - 20. soruları aşağıda verilen metne
göre cevaplayınız.
Hi, Jack.

Palace. And also, we can find many different
souveniers in Grand Bazaar. Would you like to
join us? I hope you may come and you may also
invite your friends.
Call me if you decide to come.
Cheers.
Robert

18. According to the text, - - - -.
A) it is a two-days organisation
B) Robert is organising the trip
C) the trip will start on Saturday evening
D) Robert’s friends aren’t coming to the trip
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weekend on 29th May. It starts at 6 a.m on Saturday morning and finishes at 10:00 p.m on Sunday.
My friends and I reserved our seats last week.
We are going to visit many historical places

19. Robert - - - - .
A) is joining the tour in İstanbul
B) invites Jack and his friends to İstanbul
C) will come back to school on 29th May
D) doesn’t want Jack’s friends to come to trip

20. - - - - in İstanbul trip.
A) There are no empty seats for Jack’s friends
B) They are planning to stay at a historical palace
C) They will have a chance to buy various gifts
D) They are going to visit some beautiful gardens
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

2. Sınav başladıktan sonra çevrenizdekilerle konuşmayınız.
3. Soruları cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
4. Cevaplarınızı cevap anahtarındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak uygun bölüme
kodlayınız.
5. Değiştirmek istediğiniz cevabı cevap anahtarına kodladığınızdan emin olunuz.
6. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zaman kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
7. Sınav puanınızın hesaplanmasında sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacaktır.
8. Cevap anahtarınızı sınav süresince başkalarının göremeyeceği şekilde önünüzde bulundurunuz.
9. Sınav sırasında sözlük, hesap makinası, cep telefonu ve bilgisayarınızın bu özelliklerini
kullanmayınız.
10. Sınav süresince yerinizden ayrılmayınız.

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni
olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla
çoğaltılması, yayımlanması ve başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar,
doğabilecek hukukî sorumluluğu ve sınavın hazırlanmasındaki malî yükümlülüğü peşinen
kabullenmiş sayılır.
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1. Sınav kimlik bilgilerinizin doğruluğundan emin olunuz.

