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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 ve 2. soruları verilen görsellere göre cevaplayınız.

I am going to see
a movie at home.

1.

Angel

Dora

I am going to join
a bicycle race.

A) having barbecue
B) doing sports
C) watching movies
D) going for walks
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Paul

They like - - - - .

2.

I am going to visit
my grandparents
in the village.

I am going to go
out of town and
hang out with my
friends.

George

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Angel is going to watch a film.
B) Dora is going to see her relatives.
C) Paul likes riding a bike.
D) George prefers being alone.

4. Tom
Frank
Jack
Chris

: I enjoy playing computer games.
: I want to eat out with my friend.
: I enjoy reading newspaper.
: I like having parties

Aşağıdakiler görsellerden hangisi Chris’i ifade
etmektedir?
It is - - - - .
A) roasting
B) baking
C) boiling
D) grilling
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A)

B)

C)

D)

Daily
routines

Mon

Tue

Wed

Thu

7. Sarah is my best friend because - - - - .

Fri

Verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) He never watches TV.
B) He usually reads a book.
C) He gets up early everyday.
D) He has a shower twice a week.

A) she always tellls lies
B) we often argue
C) we have nothing in common
D) she always backs me up
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5.

8. I have a blue bike. I cycle to school in the mornings
because - - - - .
A) I am good at fixing it
B) it is a good exercise
C) it isn’t good for health
D) I don’t like doing sports

6 - 15. sorularda boşluklara gelen uygun
kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.
9. I like outdoor sports. I would like to try zorbing
because it is - - - - .

6. My favourite sport is - - - - . I like cycling in the
nature.

A) unusual
B) boring
C) ridicilous
D) unbearable

A) zorbing
B) snowtubing
C) mountain biking
D) hiking
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10. Alice: Hi, Jane. Please come in. Feel yourself at your
home.

13. Mike : We are going to join a tennis
tournament. Would you like to join us ?

Jane: Thanks a lot.

Fred : - - - - Where is it?

Alice: Would you like to eat some cookies?

Mike : It is going to be in the City Sports
Center.

Jane: - - - - I am not hungry.

Fred : OK. See you there.

A) No, thanks.
B) Yes, please.
C) Great idea!
D) No matter.

Tommy

: Hi, Jennifer.

Jennifer : We are going to have a picnic.
Would you like to join us?
Tommy

: - - - - I have an exam tomorrow.

Jennifer : OK. See you soon.
A) Great idea!
B) Yes, I would.
C) I am sorry but I can’t.
D) That sounds awesome.

12. Maya
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11. Jennifer : Hi, Tommy. It is Jennifer calling.

A) I am sorry, I can’t.
B) I have other plans.
C) I dislike doing sports.
D) That sounds great!

Susan

: Would you like to come over for a drink
and chit-chat.?

Isabella : Yeah, that is a great idea.

: What do you think about Tarkan?
: I think he is - - - - . I love his impressive
voice and songs.

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

15. Lily

: Do you have any plans for this evening?

Isabella : - - - - I am not going to do anything.
Why?
Maya

14. Lara

: Are you busy this evening?

Sally

: No, not at all. Why?

Lily

: I have a great movie collection.
Would you like to watch a romantic
movie?

Sally

: - - - - I love romances.

A) Not really.
B) Why not?
C) I am sorry but I can’t.
D) That is not a good idea.

A) I am sorry,
B) Nothing special.
C) No matter.
D) Yes, I do.
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16. • - - - - (1) the slices of bread in a toaster.Take out the
slices of bread when they are red enough.
• - - - - (2) butter or jam on the toast.You can also put
some vegetables.Close the toast.
• - - - - (3) the toast in half and enjoy it.

18 - 19 - 20. soruları aşağıda verilen metne
göre cevaplayınız.
As all the people, Australians love food. They still
like eating the traditional British dishes such as roast
beef or chocolate pudding, but there are more other
choices. Australia has a lot of cattle and sheep, so
beef and lamb are very popular. A typical meal is beef
steak with green salad and chips. Seafood is also very
popular. Thanks to their lower prices, fish and chips
shops are very common in the country.

Yukarıdaki tarife göre sırasıyla gelebilecek uygun
kelimeler aşağıdakilerden hangisidir?
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A) Put - Cut - Fry
B) Cut - Add - Fry
C) Put - Spread - Slice
D) Chop - Spread - Cut

17.

18. Seafood is popular because it is - - - - .
A) cheap
B) unhealthy
C) not tasty
D) junk food

19. In Australia, people - - - - .
A) never eat chocolate pudding
B) don’t like seafood very much
C) have a lot of food choices
D) just prefer beef steak

I. Finally, put a little salt on it and enjoy.
II. Next put the corns into the pan.
III. First put a little oil into a pan and heat the oil.
IV. After about two minutes turn off the stove.
Yukarda karışık verilen tarifin doğru sıralaması
hangi seçenekte verilmiştir?

20. According to the text, Australian’s typical food is
----.

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

A) lamb
B) fish and chips
C) chocolate pudding
D) beef steak with chips and green salad

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

4

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.

