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Adı ve Soyadı
: ...........................................................
Sınıfı			
: ...........................................................
Öğrenci Numarası : ...........................................................
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturmanız gerektiğinden
durumunuzu kontrol ediniz.
2. Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 20, sınav süreniz 40 dakikadır.
3. Sınav süresince dışarı çıkılmayacaktır.
4. Sınav sırasında sözlük, hesap makinesi, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat veya
çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo ve bilgisayar özelliği bulunan elektronik cihazları yanınızda
bulundurmanız hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
5. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde
dışarı çıkarmayınız.
6. Cevap kâğıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde bulundurunuz.
7. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, kopya tespiti veya başka adayın sınav evrakını kullanmanız
durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı silinmeyen bir kalemle
imzalayınız.
2. Cevap kâğıdındaki bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa sınav
görevlilerinin temin edeceği yedek cevap kâğıdına kimliğinizle ilgili bilgileri açıklamalar doğrultusunda
yazınız ve kodlayınız.
3. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.
4.   Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5.   Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı yapmadığınız veya yanlış
yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi doğru yapılamayacaktır.
6.   Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan
kodlayınız.
7.   Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
8.   Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları
çözümleriniz için kullanabilirsiniz.
9. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman
kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
10. Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine
alınmayacaktır.
11. Sınav puanınızın hesaplanmasında sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacaktır.
12. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINIZI AÇMAYINIZ.

İNGİLİZCE
4. Ercan : I think Tom is not a good friend.

1-10. sorularda boş bırakılan yere uygun
gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.

George: Are you sure?
Ercan : ............ He always treats me badly
and breaks my heart. He is also
stingy and selfish.

1. Amy is not ............ because she always lies
to people. Nobody likes her.

A) trustworthy
C) understanding

A) Never mind!
C) Unbelievable!

B) hardworking
D) bad-tempered

B) Thank God.
D) Absolutely.

5. Ersan : You look unhappy. What is the

2. Snow symbolizes unexpressed emotions.

problem?
: I have an English exam tomorrow.
What should I do to pass it? ............
Ersan : Yes. First, relax and try studying
your notes.

If you see snow in your dream, you ............

A)
B)
C)
D)

A

Ken

will reach your goals easily.
will have to protect yourself.
are bad at showing your feelings.
are with your friends in bad times.

A)
B)
C)
D)

Won’t you study?
Got any ideas?
What about it?
Is that OK?

6. Lena

3. ........................ If not, you’ll forget everything
easily.

Mehmet
Lena

A) Listen to people’s problems.
B) Always express your feelings.
C) Study your notes after the lessons.
D) Feel anxious during the exams.

A)
B)
C)
D)
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: According to the studies, we
can still be awake while we are
sleeping.
: ............
: Well, we lose consciousness,
but our subconscious mind
still works.

Why should I sleep?
What do they study?
When are we awake?
How does that happen?

İNGİLİZCE
7. Dennis : ............
Mark

A)
B)
C)
D)

10.

: I play basketball with friends in the
gym.

A
What should I do to lose
weight? Give me some
advice, please.

........................

What do you do in your spare time?
How often do you do sports?
What do you do at home?
What do you want to do?

A) You should prefer fresh fruit and vegetables
to junk food.
B) You had better wash your hair with a shampoo
for dandruff.
C) You should moisturise your feet to keep them
smooth and soft.
D) You had better prefer herbal products for your
skin and hair.

8. Eda : You always do what you want!
Helen: ............
Eda : Act less selfishly, dear.

A)
B)
C)
D)

Why do you make surprises?
What do you expect me to do?
How do you solve your problems?
What kind of problems do you have?

11. Aşağıda verilen karşılıklı konuşmada boş

bırakılan yere hangi seçenek getirilemez?

Tim : Do you have any plans for this summer?
Cem: Well, no.
Tim : Why don’t you come to Italy with me?
Cem: ............
A) Great!
C) OK!

9. Burak: Elif is my best friend.

John : What kind of person is she?
Burak: ............ So, I never get bored with her.
A) She is bad-tempered and breaks my heart.
B) She is lazy and usually gets bad marks.
C) She is cheerful and does funny things.
D) She is generous and likes to share.
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B) Good idea.
D) Anyway.

İNGİLİZCE
12. Aşağıda verilen bilgilere göre doğru olan

13. Aşağıda verilen cümlelere göre Arda’nın

seçeneği işaretleyiniz.

yapamadığı davranışın bulunduğu
seçeneği işaretleyiniz.

Damla

Ezgi
can figure out cause
and effect.

knows her feelings but
can’t express them.

works with numbers.

has talent in music.

A)
B)
C)
D)

A

When he was 5 ...
Arda could tie his shoelaces.
Arda could do puzzles easily.
Arda could read a newspaper.

Damla is bad at explaining emotions.
Ezgi is bad at solving problems.
Damla is good at numbers.
Ezgi is good at music.
A)

B)

C)

D)
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A

14. Aşağıda verilen metni ifade eden seçeneği işaretleyiniz.
“I had a very strange dream last night. I was alone in a pool full of dolphins. We were swimming
together.”
A)

B)

C)

D)

5
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17. Kinaesthetic learners are good at ............. .

15-16 ve 17. soruları aşağıda verilen metne
göre cevaplayınız.

A)
B)
C)
D)

Auditory Learners They learn best by listening.
They prefer reading aloud.
They like discussions, listening
to other people and talking about
events. They remember names
easily and they are good at
explaining things.
Visual Learners

Kinaesthetic
Learners

They learn best by seeing.
They prefer pictures, videos,
flash cards and hand-outs. Body
language and facial expressions
are important for them. They
forget names but remember
faces.
They learn best by doing and
touching. They prefer walking
and moving. They are good at
sports and building something
with their hands. They don’t like
sitting for long periods.

15. Auditory learners enjoy ............. .
A)
B)
C)
D)

sitting for long periods
pictures and flash cards
talking about things
walking and moving

16. Visual learners learn best ............
A)
B)
C)
D)

A

if the teacher uses body language.
if they listen to other people.
through repeating people’s names.
through materials about sports.
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explaining things with pictures
learning with flashcards
singing in different languages
building things with hands

İNGİLİZCE

A

20. Students have confidence if they ............ .

18-19 ve 20. soruları aşağıda verilen metne
göre cevaplayınız.

A)
B)
C)
D)

know how to study
fail the test
are unprepared
are very anxious

Normally, a little bit test anxiety is good for
students because it keeps you alert. But too
much anxiety means there is a big problem.
If you want to get rid of your anxiety,
do the following:
First, develop good study habits.If you know
how to study, you will have confidence.
Second, always be prepared. If you take a test
unprepared, you will be very anxious.
So, you can fail.
Also, have a good rest in the night before the
exam. And have a good breakfast in the
morning.
Finally, try to stay positive and relaxed. Don’t
think about failing the test. Take slow and deep
breaths and just say “I will be successful.”

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

18. What is bad for students during tests?
A) Having a little anxiety.
B) Thinking about failing.
C) Taking deep breaths.
D) Having confidence.

19. What should students do in the night before
the exam?

A) They should stay awake.
B) They should eat too much.
C) They should have breakfast.
D) They should have a good rest.
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

SINAV GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERE YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Sınav görevlisi başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

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 veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu
yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti
peşinen kabullenmiş sayılır.

8. SINIF İNGİLİZCE TESTİ 2014

1. Öğrenciler, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
2. Sınav başladıktan sonra öğrencilerin salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb.
şeyleri istemeleri yasaktır.
3. Sınav evraklarını teslim etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

14 ARALIK 2014 TARİHİNDE YAPILAN 8. SINIF I. DÖNEM
İNGİLİZCE DERSİ ORTAK MAZERET SINAVI
“A” KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
İNGİLİZCE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

A
C
C
D
B
D
A
B
C
A
D
A
B
C
C
A
D
B
D
A

