
Örnek Soru 1

Kazanım	 :	 Making simple comparisons

Soru	 :	 	 				Country					 													Weather												 Population
  New Zealand Up to 45 °C in summer 4.7 million
  Canada Up to 25 °C in summer 35 million
 Look	at	the	table	above.	Compare	the	countries’	population	and	weather.	Write	one		 	
	 sentence	for	each	feature.

CEVAP:

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

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

T.C.
MİLLİ	EĞİTİM	BAKANLIĞI

ÖLÇME,	DEĞERLENDİRME	VE	SINAV	HİZMETLERİ	GENEL	MÜDÜRLÜĞÜ

8.	SINIF	MERKEZÎ	ORTAK	SINAVLARI
İNGİLİZCE	DERSİ	

AÇIK	UÇLU	SORU	VE	YAPILANDIRILMIŞ	
CEVAP	ANAHTARI	ÖRNEKLERİ



YAPILANDIRILMIŞ	CEVAP	ANAHTARI

Doğru	Cevap

Verilen ülkelerin hava durumu ve nüfuslarını doğru karşılaştıran cümleler doğru cevap kabul 
edilecektir. Verilen cevapların İngilizce dil bilgisi kurallarına uygun olması gerekmektedir. Ya-
zım ve noktalama hataları dikkate alınmayacaktır.

Örnekler:
1.																								Weather																						 																											Population																									
• New Zealand is hotter than Canada. Canada is more crowded than New Zealand.
• Canada is colder than New Zealand. New Zealand is less crowded than Canada.

2.																																																											Weather																																																							
• New Zealand is hotter than Canada and Canada is colder than New Zealand. 
																																																														Population																																																										
•	Canada is more crowded than New Zealand and New Zealand is less crowded than Canada.

3.																																							Weather	and	Population																																																							
• New Zealand is hotter and less crowded than Canada.
• Canada is colder and more crowded than New Zealand.

Yanlış	Cevap

•	 Boş bırakılmış, doğru olmayan cevaplar geçersiz sayılacaktır.
Örnek: 
 • New Zealand is not hotter than Canada.
 • Canada is less crowded than New Zealand.

•	 Sorunun cevabı ile ilişkili olan ancak doğru olmayan cevaplar geçersiz sayılacaktır.
Örnek:
	 • New Zealand is more crowded than Canada.
	 • Canada is hotter than New Zealand.

•	 Doğru cevabın yanı sıra yanlış ifadelerin de bulunduğu cevaplar geçersiz sayılacaktır. 
Örnek:
	 • New Zealand is hotter than Canada and Canada is not colder than New Zealand.
	 • New Zealand is less crowded than Canada and Canada is not more crowded than New 

Zealand.

•	 Tek bir özelliğin karşılaştırıldığı cevaplar geçersiz sayılacaktır.
Örnek:
	 • New Zealand is hotter than Canada.

•	 İngilizce dil bilgisi kurallarına uymayan cevaplar geçersiz sayılacaktır.
Örnek:
	 • Canada colder than New Zealand. 
	 • New Zealand is less crowded Canada.



Örnek Soru 2

Kazanım	 :	 Giving explanations/reasons

Soru	 :	 Jane :	Would you like to come to a rock concert with us tonight?

  Kevin : That would be great, but my friends are going to visit me this evening.

  Read	the	dialogue	above.	What	is	Kevin’s	excuse	for	refusing	the	invitation?	

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

CEVAP:

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

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



YAPILANDIRILMIŞ	CEVAP	ANAHTARI

Doğru	Cevap

Kevin’in misafirlerinin veya arkadaşlarının geleceğini ifade eden tüm cevaplar doğru kabul edi-
lecektir. Verilen cevapların İngilizce dil bilgisi kurallarına uygun olması gerekmektedir. Yazım 
ve noktalama hataları dikkate alınmayacaktır.

Örnekler:

• He has some guests.

• He is having friends over.

• His friends are going to visit him.

• He is going to meet with friends at home.

Yanlış	Cevap

•	 Boş bırakılmış, doğru olmayan cevaplar geçersiz sayılacaktır.

Örnek: 
 • He is going to visit his friends.

•	 Sorunun cevabı ile ilişkili olan ancak doğru olmayan cevaplar geçersiz sayılacaktır.

Örnek: 
	 • He is going to a rock concert with his friends

•	 Doğru cevabın yanı sıra yanlış ifadelerin de bulunduğu cevaplar geçersiz sayılacaktır. 

Örnek: 
	 • He is having friends over and they are going to a rock concert together.

•	 İngilizce dil bilgisi kurallarına uymayan cevaplar geçersiz sayılacaktır.

Örnek: 
	 • He having friends over.
	 • His friends are going visit him.

NOT	:	MEB	Ölçme,	Değerlendirme	ve	Sınav	Hizmetleri	Genel	Müdürlüğü	(ÖDSGM)	tarafından	hazırlanan	açık	
uçlu	soruların	telif	hakları	tümüyle	ÖDSGM’ye	aittir.	Sorular	kaynak	gösterilmeden	çoğaltılamaz,	kıs-
men	ya	da	tamamen	basılamaz.	Dolaylı	dahi	olsa	ticari	amaçla	kullanılamaz.	Kullanım	koşulları	MEB	
ÖDSGM’nin	iznine	tabidir.	Ayrıca	söz	konusu	sorular	örnek	soru	niteliğinde	olup	ÖDSGM;	soruların	
kapsam	veya	içeriğini	değiştirme,	soru	çıkarma,	yeni	soru	ekleme	veya	yapılandırılmış	cevap	anahtar-
larında	düzeltme	gibi	işlemler	yapma	hakkına	sahiptir.


