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A
SORU SAYISI
SINAV SÜRESİ

: 20
: 40 Dakika

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

1.
2.
3.
4.

Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturunuz.
Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz.
Kitapçık türünü cevap kâğıdındaki ilgili alana kodlayınız.
Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.

SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE
KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
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2. MERKEZÎ ORTAK SINAV (MAZERET)
İNGİLİZCE

1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

4. Eric

: What is the problem?
Robert: I can’t listen to music because I’m
having problems with my - - - - .

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

A) speakers
C) webcam

B) printer
D) microphone

1. Nadia		 : What a nice day! Would you like
Ruth

to hang out?
: - - - - but I can’t refuse this		
invitation.

A) I’m busy
C) Sounds good

5. Mike

B) That’s great
D) Enjoy yourself

Rosa		

:----?
: I practice English and do online
shopping on the Net.

2. Rosa : I want to cook something different

A

A) When do you usually access the Net
B) What do you usually do on the Net
C) Who likes playing online games
D) How often do you chat online

for dinner tonight. Do you have any
special recipe?
Susan: Yes, I have. - - - - .

6. Carol : - - - - ?

Arthur: Yes. I tried it several times last
summer.

A) You must add sugar to the mixture
B) You can set the table for lunch
C) You should definitely try it
D) You may have a drink

A) Did you do parachute diving
B) Where did you do shopping
C) Who did you go there with
D) Did you like its climate

3. Lucy

7. Robert : Can I use your laptop to do online

: I was in Uludağ last Saturday.
Gizem : - - - - ?
Lucy		 : Well, I tried many activities such
as snowshoeing and snow tubing.

shopping?
George: - - - - . I am not using it now.
A) I’m sorry
C) Sure		

A) What did you buy
B) How did you go there
C) How long did you stay
D) What did you do there
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B) I need it
D) Thanks anyway
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8. Jane
Sue

11.

:----?
: Afghanistan and Turkmenistan.

I. Sorry, she isn’t available now. Would you
like to leave a message?
II. Hello, Adam speaking.

A) Which countries do these dishes belong to
B) How can I find accommodation in the city
C) When did you visit these countries
D) Who will she spend her time with

III. Sure, could you tell her to contact me
soon?
IV. Hi, this is Robert. Is Mrs. Curtis in?
Yukarıda bir telefon konuşması karışık olarak
verilmiştir.
Anlamlı bir diyalog oluşturmak için
numaralanmış cümleler nasıl sıralanmalıdır?

9. I enjoy heart-stopping activities. That’s

why I prefer rafting to bowling because
----.
A) wearing helmet is important
B) a first-aid kit can save lives
C) it’s a fantastic structure
D) it’s more challenging
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A) II, III, IV, I
C) IV, III, II, I

B) II, IV, I, III
D) IV, III, I, II

12.
Teens’ Internet Habits
making new
friends and
live chats

50 %

searching
for information

25 %
10 %

15 %
doing online
shopping

watching
movies
and videos

10. Nancy : My grandfather still writes letters
to contact his friends.
Nurcan: Why not? - - - - .

Verilen grafiğe göre aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

A) I think it is lovely
B) I believe it is boring
C) To me, it is unbearable
D) In my opinion, it is ridiculous

A) All teens use the Net to research a topic.
B) Most of the teens do shopping on the Net.
C) Teens never watch movies and videos on
the Net.
D) Half of the teens prefer communicating with
people on the Net.
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13. “I dislike talking on mobile phones so I usually

14. “Raise your hand before speaking.”

keep in touch with friends by sending emails.”

ifadesini anlatan görsel aşağıdakilerden
hangisidir?

ifadesini anlatan görsel aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

A)

B)

Dear my friend

C)
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B)

C)

D)
D)
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15-17. soruları aşağıda verilen metne
göre cevaplayınız.

18-20. soruları aşağıda verilen metinlere
göre cevaplayınız.

Hi, my name is Adeline. My family members
are responsible for different chores. We live
in a big house together so we share many
chores. I always make my own bed. Also, I like
helping my mother with cooking and setting
the table. My father is responsible for washing
the car and going shopping. My brother, Frank
feeds the dog every day. My sister, Judy takes
care of Frank, helps his homework and she
weeds the garden once a week.

----.

A) and Adeline washes the car
B) so Judy takes care of the dog
C) that’s why Frank’s mother goes shopping
D) because they live in a big house together

16. Adeline - - - - .
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15. All the family members help each other

Rosa

A) never does her duties
B) loves helping her mom
C) enjoys feeding the dog
D) takes care of her brother

Tina

İstanbul is well-known for its historic
places because it is the crossroad of
many cultures, religions and
civilizations. I like visiting these kinds
of cities. It is warm in summers and I
prefer travelling in warm days. That’s
why I decided to visit İstanbul next
summer.

I like winter sports. So, Bursa is a
good choice for me with its many ski
resorts. I visited Bursa to experience
some winter sports last year. Also,
I tried various traditional dishes and
I loved them. So, I’m planning to go
there for my vacation next winter.

Antalya has many historic mosques,
churches and museums. It also has
sandy beaches and green mountains.
Cities like that are my favorite tourist
destinations. The weather there is fine
the year around, too. So, I prefer
Martin
Antalya for my summer holiday.

18. Rosa - - - - .

17. Which one is TRUE about the text?

A) is not going to visit any places next year
B) prefers historic cities for holiday
C) likes travelling in cold weather
D) is not interested in culture

A) Frank is responsible for making his own bed.
B) Judy often helps her mother with cooking.
C) Adeline’s father always cleans their car.
D) The house is small and has a garden.
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19. Tina - - - - .
A) is not into winter sports
B) stayed at a hostel last year
C) didn’t like the meals in Bursa
D) is going to visit Bursa next winter

A) Antalya is quite cold even in summers.
B) Martin wants to visit Antalya in winter.
C) Antalya has many tourist attractions.
D) Martin dislikes green mountains.
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20. Which one is TRUE about the last text?

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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1. Öğrenciler, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
2. Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz. Bilgiler size ait değilse
veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa sınav görevlilerine bildiriniz.
3. Sınav başladıktan sonra öğrencilerin salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları,
kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını yıpratmadan temizce
siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.
5. Cevap kâğıdınızı silinmeyen bir kalemle imzalayınız.
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. Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
9. Soru kitapçığının içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz.
10. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
11. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz.
Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
12. Sınav puanınızın hesaplanmasında sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacaktır.
13. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
14. 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 halinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
15. Cevap kâğıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde
bulundurunuz.
16. Sınavınızın değerlendirilmesi aşamasında, toplu kopya tespiti veya başka adayın sınav
evrakını kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
17. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları kaydetmeyiniz, hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
18. Sınav süresince dışarı çıkılmayacaktır.
19. Sınav evraklarını teslim etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

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.
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SINAV BAŞLAMADAN AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ
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