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

3. Sandra

1-15. sorularda boş bırakılan yere uygun
gelen seçeneği işaretleyiniz.

Martin
Sandra

1.

: What do you think about
Samantha?
: Well, I don’t know. I can’t get on
well with her.
: - - - - . I think she is easy-going
and friendly.

A) Good idea
C) Thank you

Can you iron my
shirt, Emily?

B) That’s weird
D) My pleasure

- - - - I’m cleaning
the floor at the
moment.

A

4. Asya : What should I do to be fit?

Robert

A) Interesting!
C) Of course.

Emily

A) eat more fast food
B) spend time with it
C) wear chic clothes
D) follow it regularly

B) Great!
D) I’m sorry.

2. Jim : Mary always wants me to do the

5. Mother : I must finish all the housework

things she likes.
Ali : Sorry. I couldn’t understand you.
Jim : - - - - she is a little bit selfish.
A) I mean		
C) I’m wrong

Sarah : First, you should make a healthy
diet list and - - - - . Second, do
sports three times a week.

before my guests come.
Son
: Don’t worry, mum. I will help you.
Mother : - - - - You are so polite.

A) Have a nice flight!
B) Give time for yourself!
C) Thank you very much.
D) That would be terrible.

B) I hope
D) I’m lucky
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6. The police searched everywhere in the

9. Policeman 1 : I think the man was lying.

house. However, - - - - the missing
necklace.

Policeman 2 : - - - - ?
Policeman 1 : His hands were trembling
while he was answering my
questions.

A) they used to buy
B) they couldn’t find
C) they should look for
D) they had better not steal

Ela

: Yes, of course. What can I do for
you?
Tom : - - - - ?
Ela : All right.

A) What about making the salad
B) What is the problem with you
C) What do you like doing most
D) What kind of job is that

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

7. Tom : Will you help me with the dinner?

A) How do you know it
B) Why don’t you call me
C) Why don’t you tell the truth
D) How about the crime scene

8. Bob

10. John : What is the problem? You look
exhausted.
Sally : Yes, I am. - - - - .

A) I started to read a new novel
B) I’m worried about my students
C) I’m going to decide my holiday plan
D) I have cleaned the house all day

11. Amy : I have a lot of work to do. I don’t

: What do you do in your spare time?
Gözde : - - - - .

know what to do first.
Jane : Don’t worry! Decide on your
priorities and - - - - .

A) I always fail my exams
B) I meet friends at a café
C) I had better walk to school
D) I use homemade products regularly

A) concentrate on realizing others’ dreams
B) pay more attention to making money
C) start with the most important one
D) try to learn from your mistakes
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12. Mel : What happened, Mary? You look

14. I don’t get on well with Sandy because

angry.
Mary : My son isn’t a neat boy; - - - - .

----.

A) she never breaks my heart
B) she never keeps her words
C) she is really cheerful and kind
D) she is always there when I need

13. Murat Demir graduated from Faculty of
Medicine in 1995. Since then, - - - - and
performed a lot of heart operations.

A) he has a lot of projects
B) he has worked as a doctor
C) he will be a famous musician
D) he was a student at a college
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A) he’s usually good at cleaning
B) he generally behaves politely
C) he sometimes makes me laugh
D) he always leaves his room untidy

15.
What places have you
visited in Turkey so far,
Jill?

Well, - - - - .

A) I was flying to Bodrum
B) I travel to Cappadocia
C) I have never been to Ölüdeniz
D) I have seen the Topkapı Palace
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16.

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

finished the Military Academy in 1902.
fought against the enemies in
Çanakkale between 1915 and 1916.

This is Steve. His purpose is to have a
good career with a lot of money. He has
enough motivation to achieve it.
Obstacles can’t stop him. He always
tries to learn new things because
education is important for him. He
studies hard for his future. He’s sure he
can achieve his goals.

became Commander in Chief in 1921.
established Turkish Republic in 1923.

Yukarıda verilen bilgilere göre doğru olan
seçeneği işaretleyiniz.

17.

I. She needed help because she was badly
hurt.
II. The ambulance took her to the hospital.
III. So, I called the ambulance immediately.
IV. While I was going home, a woman was
lying on the street.
Yukarıda karışık olarak verilen cümlelerin
anlamlı biçimde sıralandığı seçeneği
işaretleyiniz.
A) IV - II - I - III
C) IV - I - III - II

18. Steve - - - - .
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A) He was the Commander in Chief while he
was in Çanakkale.
B) He founded Turkish Republic after he
became the Commander in Chief.
C) He established Turkish Republic when he
was in the Military Academy.
D) He entered the Military Academy after the
Çanakkale War.

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

A) wants a well paid job
B) isn’t an ambitious boy
C) hasn’t set his goals yet
D) never improves himself

19. - - - - in order to achieve his goal.
A) He has great effort
B) He needs a lot of money
C) Education isn’t necessary
D) Obstacles can be a problem

20. According to the text, - - - - .
A) he should study less
B) he has stopped learning
C) he tries to develop himself
D) he can give up trying easily

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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