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A

KİTAPÇIK TÜRÜ

SORU SAYISI : 20
SINAV SÜRESİ : 40 Dakika

Adı ve Soyadı

: ...........................................................

Sınıfı			

: ...........................................................

Öğrenci Numarası

: ...........................................................

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.

2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

1. MERKEZÎ ORTAK SINAV (MAZERET)

A

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

3. Ahmet : - - - -?

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

Alice		 : Pasta, cheese and eggs.
A) Who likes eating lasagna
B) Who prepares the lasagna
C) What kind of dish is lasagna
D) What does lasagna consist of

1. Felix : - - - -?

A

A) Who wants to join the bicycle race with
B) How often do you go snow tubing
C) What can you say about zorbing
D) Where can we play soccer

(ÖDSGM)

Zehra : I think it is very trendy.

2. Ally

4. Father : You always listen to loud music, dear.

: - - - -?
Cemre : I spend time with my friends every
weekend.

I can’t stand it.
Bob		: - - - -. I promise I’ll use my headphones.

A) How often do you hang out with your friends
B) What do you think about arguing with friends
C) Which friends do you always depend on
D) Where do you meet with your friends

A) No, I’m not
B) I’m so sorry
C) No, not at all
D) Yes, I’d love to

3

A

İNGİLİZCE

2016-2017 - 1. MERKEZÎ ORTAK SINAV (MAZERET)

7. Robert : There is a bicycle race on the

5.

Alex

weekend. Shall we join it?
: - - - -. I like being in races.

A) I think it is boring
B) That’s unbearable
C) That sounds great
D) I’m sorry, I’m busy

What about singing songs and playing
instruments on the beach? It’s next Monday,
at 9 p.m. at Star Hotel’s Beach.
Peter

A

A) on Monday afternoon
B) on the weekend
C) in the morning
D) in the evening

(ÖDSGM)

The party is going to be - - - -.

6. Elif : Would you like to try snowshoeing

8. Sam

: Everything is ready for the party
tomorrow.
Carnie : What about the birthday cake?
Sam : Wendy is going to bake the cake
because she - - - -.

tomorrow?
Ivy : - - - -. So, why don’t we go now?
A) Well, I can’t stand it
B) I think it is ridiculous
C) Terrific! I really enjoy it
D) To be honest, I don’t prefer it

A) is responsible for it
B) wears casual clothes
C) has an impressive voice
D) is going to bring the CDs
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9. Eray : - - - -?

11.

Nigel : I read the news online.

First, peel the potatoes
then, dice them with
a - - - -.

A) How often do you search the Net
B) When do you usually surf on the Net
C) Who do you play games on the Net with
D) What do you do when you are on the Net

B) rolling pin
D) frying pan

A

(ÖDSGM)

A) knife
C) saucepan

12. Linda : We are going to the shopping mall

10. Jane : Would you like to watch a romance?
Sally : - - - -. I prefer thrillers.

A) You’re right
C) Yes, please

with friends tonight. Would you like to
come with us?
Amy : I’m sorry. - - - -.

B) Not, really
D) No problem

A) I’d join you tonight
B) I’d like to see them
C) I prefer staying at home
D) I’m good at that kind of activities
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13. “I usually play the organ in the school band in

14. “I like bossaball. I think it is very exciting.”

my free time.” ifadesini anlatan görsel aşağıdakilerden hangisidir?

ifadesini anlatan görsel aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

A)

C)

A

(ÖDSGM)

B)

B)

C)

D)
D)
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15 - 17. soruları aşağıda verilen metne göre
cevaplayınız.

18 - 20. soruları aşağıda verilen metne göre
cevaplayınız.

LET’S MAKE PANCAKES
Process:

(ÖDSGM)

Hi, buddies. I’m Jason. I am a student like you.
You can guess my life. On weekdays, I get up
very early in the mornings. Having breakfast is
very important and healthy. So, I always have
breakfast. Then, I go to school by bus because
my house is out of the city. On weekdays,
after school, I come home and study. When
I finish studying, I watch TV, rest for a while
and sleep. On weekends, I get up late. I like
hanging out with my friends. We walk, sit and
chit-chat, drink or eat something. We also have
an unusual interest. It is bossaball. It is popular
with teens. While playing it, we forget our
problems. If you don’t know this activity, try it.
I’m sure you will like it.

First, put the flour and baking powder in
a mixing bowl.
Then, mix three eggs with milk in another bowl.
Next, pour the wet ingredients into the dry
ingredients.
Add sugar and a little salt.
After that, stir them well and then, pre-heat
the frying pan for about 2 minutes.
Finally, put some of the mixture in the pan
and fry it.
Pancakes are ready.
Serve them immediately.

18. - - - - before you stir all the ingredients.
A) Fry the mixture
B) Add sugar and salt
C) Pre-heat the frying pan
D) Serve pancakes immediately
A

15. Jason - - - -.
A) enjoys going out with his friends
B) goes playing bossaball every day
C) prefers staying at home on Sundays
D) watches TV before he goes to school

A

19. “Pre-heat the pan for about 2 minutes.”
ifadesindeki nesne aşağıdakilerden
hangisidir?
A)

B)

C)

D)

16. Jason and his friends - - - -.
A) think bossaball is a boring activity
B) eat together after school on weekdays
C) have to get up very early on weekends
D) prefer talking to each other if they are together

20. Metindeki tarifte hangi sorunun cevabı

17. The school is far away from his house so

vardır?

he - - - -.

A) Why do people always prepares pancakes?
B) How many eggs are there in the recipe?
C) How many pancakes can you make?
D) Why do people prefer pancakes?

A) takes the bus on weekdays
B) gets up late in the mornings
C) hardly ever studies after school
D) never has breakfast in the mornings

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.

İNGLİZCE 2016

SINAV BAŞLAMADAN AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ!
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