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ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!
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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.

A
2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

1. MERKEZİ ORTAK SINAVI
İNGİLİZCE

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

3. Diana: - - - - ?

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

Cem : We usually fry or bake it. We
sometimes grill it, too.

A) How do you usually cook fish
B) Can you heat the oven for me
C) Do you have a cooker at home
D) What are the ingredients of a pizza

1. Rose : - - - - ?

Paula : No, thanks. I’m not hungry.

A) What about listening to music
B) Would you like some cookies
C) Why don’t you have a rest
D) Shall we meet after school

4. Mel : - - - - ?

A

Joe : We usually have cheese, eggs and
orange juice.

A) When do you have breakfast
B) Who prefers having breakfast
C) Where do you have breakfast
D) What do you have for breakfast

2. Mark: - - - - ?

Jerry: I usually listen to music, go to the
cinema, meet my friends and visit
my grandparents.

A) When do you visit your parents
B) Where do you go on your holidays
C) How do you spend your weekends
D) How often do you meet your friends

5. Thomas: Hey Mike! Let’s go for a walk
Mike

tonight?
: Thanks, but - - - - .

A) I am going to join you
B) that is quite impressive
C) I prefer staying at home
D) that really sounds better
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6. Carl

9.

: We are going to try zorbing with
friends this weekend. What about
joining us?
Maggie: - - - - . I’m not really into these
kinds of sports.

VOLLEYBALL TOURNAMENT!
Hi, David

A) That is fine for me
B) I think it’s ridiculous
C) It’s my favorite activity
D) That may be a good idea

The school is organizing
a volleyball tournament.
- - - - . If you aren’t busy
then, please come and
watch us.
I hope to see you there.
Tom

A) if I hardly ever walk to school
B) after I go to school in the morning
C) so I take the bus to school every day
D) because I like riding my bike to school

8. Amy always gets on well with her classmates.
However, - - - - .
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7. My school is far away from our house - - - - .

A) It starts on Sunday
B) I’d love to come
C) Just call on me
D) Good bye

10 - 11. sorularda boş bırakılan yere
uygun gelen seçeneği verilen resme
göre işaretleyiniz.

10.

A) she sometimes prefers staying alone
B) they have a lot of things in common
C) they share similar likes and dislikes
D) she always counts on her friends

What are you
doing?

A) seat		
C) chain		

4

I’m fixing my car.
There’s a problem
with its - - - - .

B) tire
D) handlebar
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11.

13 - 14. sorularda boş bırakılan yere
uygun gelen seçeneği aşağıda verilen
bilgilere göre işaretleyiniz.

HOW TO MAKE A CAKE
Put the - - - - on the cooker.

Step 1

Pre-heat the oven to 180°C.

Step 2

Mix the eggs and sugar in a bowl.

A) tea towel
C) rolling pin

Step 3

Add some oil, milk, flour and baking
powder.

Step 4

Mix all the ingredients and pour the
mixture into a pan.

Step 5

Place it into the oven and bake it for
about thirty minutes.

Step 6

Leave it to cool for ten minutes before
serving.

12.
Thriller
Diana
Curtis

		

Comedy

{
{

Nina
Jeremy

Sci-fi

X

X
{
( { =Yes

Romance

X
X
{

X
{

X =No)
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B) mixing bowl
D) frying pan

13. We - - - - before we add the other ingredients.
A) bake it for thirty minutes
B) let it cool for ten minutes
C) pour the mixture into a pan
D) mix the eggs and sugar in a bowl

Yukarıda verilen tabloya göre doğru
seçeneği işaretleyiniz.

14. After we pour the mixture into a pan,

A) Nina and Curtis don’t like comedies.
B) Jeremy loves thrillers but not romances.
C) Curtis loves thrillers but Jeremy doesn’t.
D) Diana loves romances but not sci-fi movies.

we - - - - .

A) put it into the oven
B) mix all the ingredients
C) add some baking powder
D) take it out after 10 minutes

5

A

İNGİLİZCE

2015-2016 - 1. MERKEZİ ORTAK SINAVI

15. Amy refuses the invitation because - - - - .

15 - 16 - 17. soruları aşağıda verilen
karşılıklı konuşmalara göre cevaplayınız.

A) she will go to another party
B) she has nothing better to do
C) she is going to meet her friends
D) she goes to the gym at the weekends

Angela

I’d love to but I
can’t. I go to the
gym on Saturdays
and Sundays.

Amy

Great idea! I’m not
going to do anything
on Saturday. See you
then.

I’m sorry but
I can’t. To be
honest, I don’t
really enjoy
barbecues. I’m
also not feeling
well. So, I prefer
staying at
home.
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Hi! It’s Angela.
I’m going to
have a barbecue
party with friends
on Saturday.
Would you like
to join us?

16. Who accepts the invitation?
A) Jenny		
C) Sarah		

B) Angela
D) Amy

17. Sarah isn’t going to attend the party
because - - - - .

Sarah

A) she is always very honest
B) she is busy at the weekend
C) she really dislikes barbecues
D) she feels quite good at home

Jenny
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19. Tom - - - - .

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

A) never plays soccer with his friends
B) thinks casual clothes are impressive
C) hardly ever watches a comedy movie
D) spends time with his friends on Sundays

Emily likes reading a book or a magazine
at home in her free time. Classical music
is her favorite type of music. She thinks it
is very impressive. However, she can’t stand
rock music.

Jane’s favorite activity is to go to a
shopping mall. She likes watching
fashion shows. She never buys casual
clothes. She thinks they are not trendy.

20. Jane - - - - .
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Tom is good at playing soccer. He often
watches comedy movies at home. He
really enjoys hanging out with friends.
He usually meets them on Sundays.

18. Emily - - - - .

A) doesn’t prefer wearing casual clothes
B) never wants to go to a shopping mall
C) can’t stand watching fashion shows
D) reads magazines in her free time

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

A) usually goes to a rock concert
B) really likes classical music
C) never reads book at home
D) thinks rock is very trendy
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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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