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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.

A
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

2. MERKEZİ ORTAK SINAVI
İNGİLİZCE

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

4. Rose : Hey, Tom. You borrowed my

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

dictionary last week but you haven’t
given it back yet!
Tom : - - - - . I’ll bring it tomorrow.

1. Ali		 : What is Doğa like?

A) I’m really sorry
B) I’m afraid of it
C) I feel excited
D) I trust you

Mike : I think she is very - - - - .
She is always there when you
need some help.
A) successful
C) charming

B) funny
D) supportive

5. Wife

2. Ethan : I’ve decided to be a vet.
A) I hope so
C) I agree		

B) That’s weird
D) That’s true

A

Dean : - - - - . You are afraid of animals.

: The dishes are not clean. I must
do the washing up.
Husband : I’ve already done it.
Wife
: Really? - - - - You’re so
sweet, dear.
A) It’s so bad.
C) Thanks a lot.

3. Ayla : I’II use some pills to lose weight.

6. Olivia : - - - - ?

Bill : - - - - ! They’re very harmful to your
health.
A) Don’t worry
C) Interesting

B) Yes, please!
D) Never mind!

Amy : Of course. I love cooking.
A) Would you like to eat out
B) Do you like tea or coffee
C) Can you clean the room for me
D) Will you help me prepare the dinner

B) Don’t do that
D) Thank God
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7. Jane : İstanbul is the most fascinating

10. Mary Sanders was a successful artist.

city I’ve ever visited.
Sue : Really? - - - - ?
Jane : For two months. It has lots of
beauties.

Before she died, - - - - .

A) she should do practice
B) she had better take photos
C) she has won several awards
D) she could draw many pictures

8. Ayşe : - - - - ?

Jamie : He entered the Military
Academy.
A) What did Atatürk do in 1899
B) Where did Atatürk die in 1938
C) How did Atatürk go to Samsun
D) When did Atatürk finish high school

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Where did you go in Turkey
B) How long have you been there
C) How many places will you visit
D) What’s your hometown famous for

9. Laura : I want to enter the conservatory.

11. I want a well paid job because - - - - .
A) I need to earn enough money to pay my bills
B) a good salary is not very important for me
C) education is necessary for a good career
D) there is a lot of competition in that area

12. - - - - . Her dream is to take part in ballet

Lena : - - - - ?
Laura : Yes because I like playing
instruments. I’ve already
started practising.

shows.

A) Mel always helps street animals and feeds
them
B) Laura always tried hard to do some sports
C) Amy is always willing to cure fatal illnesses
D) Jennifer has always wanted to be a dancer

A) Do you want to earn a lot of money
B) Do you always make a list of priorities
C) Do you mean you want to be a musician
D) Do you think you need time to be courageous
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13.

15.

While I was looking out of the window, - - - - .

A) the detective was investigating the murder
B) the thieves were going into the building
C) the murderer killed the witnesses
D) the police arrested the criminals

14.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bu resme göre boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

CEM AKMAN

• started primary school in 1972.
• finished university in 1987.
• started doing PhD at Berlin
University in 1993.

• started working at Ankara
University in 2002.

When did Cem Akman graduate from
university?
A) 1987		
C) 1993		

B) 1972
D) 2002
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Bu görsellere göre doğru olarak ifade
edilen eylem hangi seçenektedir?
A) I have made the bed.
B) I haven’t done the laundry.
C) I have taken the rubbish out.
D) I haven’t done the shopping.
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16.

I. Their stepmother didn’t want the kids at
home.
II. Once upon a time, there were two kids
called Hansel and Gretel.
III. Their mother died and their father married
again.
IV. So, their father took the kids to the forest
and left them alone.

18 - 19 - 20. soruları aşağıda verilen metne
göre cevaplayınız.
The teacher gave a questionnaire to the
students about their strengths and weaknesses.
Here are the results:
0-20 POINTS: You’re very indecisive and
		
too anxious about your
		
future. You don’t enjoy
spending time with friends.

Bu cümlelerin anlamlı bir şekilde sıralanışı
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

17.
I can do anything
to be successful.

I always keep
my words.

Mary
John
I like spending
money for my friends.

21-40 POINTS: You’re kind and tactful.
		
You always cheer your
			
friends up. You’re very
			
friendly. People think
			
you’re quite loyal.

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

I always keep
my room neat.
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A) III - I - IV - II
C) III - IV - II - I

You’re a natural leader.
You’re very considerate so
your family and friends
always admire you.

18. The students between 0 and 20 points are
----.

A) cautious about danger
B) happy with their friends
C) bad at making decisions
D) confident about the future

19. The students between 21 and 40 points - - - - .
A) treat friends badly
B) get on well with friends
C) usually behave selfishly
D) generally seem dishonest

Cindy
Tom

Yukarıda verilen bilgilere göre hangi
tanımlama yanlıştır?
A) Cindy: messy
C) Tom: generous

41-60 POINTS:
		
		
		

20. The students between 41 and 60 points are

B) Mary: reliable
D) John: ambitious

----.

A) practical
C) loyal		

B) supportive
D) thoughtful

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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