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Sınıfı			
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SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE
KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ
UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen
sınıfta ve sıra numarasında oturunuz.
2. Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinin
doğruluğunu kontrol ediniz. Bilgiler size ait
değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak
durumdaysa sınav görevlilerine bildiriniz.
3. Kitapçık türünü cevap kâğıdındaki ilgili
alana kodlayınız.
4. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları
kurşun kalemle yapınız.
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1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

3. Derek : - - - -?

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

1.

A) What do you usually do on the Net
B) What time do you usually go online
C) How often do you check your emails
D) How many hours do you spend on the Net

- - - -. It is your
responsibility.

(ÖDSGM)

Can you empty
the dishwasher,
dad? I have a lot
of homework.

Kevin : At about 10 p.m.

B) Of course
D) No problem

A

A) I’m sorry
C) That’s OK

2. Jill

4. Öykü : - - - -?

: Hello, Jill speaking.
Adam : Hi, Jill. This is Adam. - - - -?
Jill
: Good, thanks.

Nina : It is cheaper and faster.
A) Who uses the Net most in your family
B) How does your father access the Internet
C) When do you usually contact your friends
D) Why do you prefer sending text messages

A) Why do you ask
B) What about you
C) How are things
D) Who is calling
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5. Tracy : I have two tickets for the rock concert

7. Gary : I want to visit Mardin. What’s the

tonight. Shall we go together?
Susan : Yeah, that would be great. - - - -. What
time does it start?

weather like there in summer?
Erdal : - - - -.

A) The temperature goes up to 40°C
B) Its population is approximately 800000
C) It is located in the Southeastern Anatolia
D) Mardin is a center of attraction for tourists

A

(ÖDSGM)

A) I think it’s unbearable
B) I actually dislike music
C) I have nothing better to do
D) I hope you feel better soon

8. Kate

6. Akın

: Why are some people into extreme
sports?
Sinan : Because they love adrenalin and
		 - - - -.

: Hi! James, this is Akın. I’m going to
go to the museum. Would you like to
come with me?
James : Sure. - - - -?
Akın : Tomorrow.

A) think these sports are boring
B) prefer playing board games
C) like testing themselves
D) want to protect nature

A) When will you go there
B) What time is it going to open
C) Who is interested in history
D) Why do you enjoy visiting museums
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9. Sean : Where were you on your last

11.

vacation?
Cindy : - - - -. I made lots of friends there.
A) We were in the wonderful city of Paris
B) People weren’t friendly in New York
C) I didn’t spend my vacation there
D) Our relatives came to visit us

(ÖDSGM)

Verilen görsele göre boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
My grandmother still writes - - - - to
communicate with her friends.
B) letters
D) text messages

A

A) emails
C) voicemails

10.

12.

CLASSROOM RULES

BURJ DUBAI

THE TOWER OF PISA
Panoda verilen kurallara göre boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Don’t come home late
B) Be nice to your parents
C) Keep your bedroom tidy
D) Don’t eat during the lesson

Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Burj Dubai is located in the South of Italy.
B) Burj Dubai is older than the Tower of Pisa.
C) The Tower of Pisa is shorter than Burj Dubai.
D) The Tower of Pisa is truly a modern structure.
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13. “As an adrenalin seeker, I enjoy extreme

14. “We all have responsibilities at home and

sports and rafting is my favorite.” ifadesini
anlatan görsel aşağıdakilerden hangisidir?

hanging out the washing is my duty.” ifadesini
anlatan görsel aşağıdakilerden hangisidir?
A)

B)

B)

A

C)

(ÖDSGM)

A)

D)

C)

D)
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18 - 20. soruları aşağıda verilen metinlere
göre cevaplayınız.

Melis

Molly

I don’t think of myself as an adrenalin seeker.
I’m not into extreme sports. I like trekking.
I really enjoy freedom and being in nature
alone. In my opinion, trekking isn’t dangerous
like extreme sports.

I really like pushing myself. To me, extreme
sports are better than sports like football,
volleyball and basketball. I don’t prefer doing
them because they are not adventurous.

15. Melis - - - -.

Frank

I have a PC and I’m always online. I use
the Net to keep in touch with my friends.
I spend most of my time in social
networking sites and I have many
Internet friends from all around the world.

Sally

I always prefer meeting my friends from
school in person and I never use the Net
to make Internet friends. I only use the
Net as a translator for my English
homework.

Denis

A

Ben

(ÖDSGM)

15 - 17. soruları aşağıda verilen metinlere
göre cevaplayınız.
I am an adrenalin seeker. I enjoy extreme
sports like bungee jumping and caving, but
my favorite one is parachute diving. I think
it is more challenging and entertaining than
others. I really enjoy testing myself against
air.

A

A) hates all extreme sports
B) dislikes bungee jumping
C) believes caving is boring
D) enjoys parachute diving most

I use my mobile phone to speak with
my classmates. I use my PC only when
I watch films and play online games,
because I think they are entertaining.

18. Frank - - - -.
A) never keeps in touch with his friends
B) is connected to the Net all the time
C) always meets his friends in person
D) hates social networking sites

16. Molly - - - -.

19. Sally - - - -.

A) is truly an adrenalin seeker
B) is interested in all kinds of sports
C) loves being in nature with her friends
D) thinks extreme sports are dangerous

A) likes making new Internet friends
B) never uses the Net as a translator
C) has friends from all over the world
D) prefers face-to-face communication

17. Ben - - - -.

20. Denis uses his PC to - - - -.

A) likes football most
B) is good at volleyball
C) prefers extreme sports to others
D) thinks basketball is adventurous

A) have fun
B) translate texts
C) talk to his friends
D) do his homework

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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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. Cevap kâğıdınızı silinmeyen bir kalemle imzalayınız.
4. Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve
kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/
veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya
çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
5. Soru kitapçığının sayfalarını görevlilerin uyarıları doğrultusunda kontrol ediniz, baskı
hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
7. Soru kitapçığının içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz.
8. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz.
Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
9. Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
10. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına
taşırmadan kurşun kalemle kodlayınız.
11. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını yıpratmadan temizce
siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.
12. Cevap kâğıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde
bulundurunuz.
13. Sınavınızın değerlendirilmesi aşamasında, toplu kopya tespiti veya başka adayın sınav
evrakını kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
14. Sağlık sorunu dışında dışarı çıkılmayacak, zorunlu durumlarda adaya yedek gözetmen
eşlik edecektir.
15. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları kaydetmeyiniz, hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
16. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
17. Sınav evraklarını teslim etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.
18. Sınav puanınızın hesaplanmasında sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacaktır.
SINAV GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERE YAPILACAK
SON UYARILAR

● Soracağınız bir şey 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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