
8. SINIF ONBURDA 
 İNGİLİZCE DENEME-1 

 
1. Soru kökünde Jane’in karakteriyle ilgisi olmayan özellik soruluyor. Grafikte Jane’in, She shares everything with 

her friends. = generous (cömert), She likes doing extreme sports.=adventurous(maceraperest) ve She always tells 
the truth.=honest (dürüst) olduğu belirtiliyor ancak She often refuses to change her decisions.= stubborn (sabit 
fikirli) olmayla ilgili herhangi bir özelliği bulunmuyor. 
Cevap: D 

 
2. Soru kökünde davetiye kartında verilmeyen bilgi soruluyor. Davetiyede etkinliğin 6 Haziran Pazar günü yapılacağı, 

iletişim numarası ve yeniden bir araya gelme kutlaması yapılacağı bilgisi mevcut ancak etkinlik yeri bilgisi 
bulunmuyor. 
Cevap: B 

 
3. Soru kökünde Mike’ın cimri olduğunu düşünen kişi soruluyor. Mark, “arkadaşlarıyla hiçbir şeyini paylaşmaz” 

diyerek Mike’ın cimri olduğunu belirtiyor.  
Cevap: A 

 
4. Soru kökünde David’in davetiyesine uygun düşmeyen cevap soruluyor. David Pazar akşamı konser izlemek istiyor 

arkadaşlarını davet ediyor. D seçeneğinde sinemaya gideceği için David’e katılamayacağını bildiren bir ifade 
bulunuyor ancak verilen bilgilere göre sinemaya gidecek olan Sue’nin, öğlen 13:00 - 15:00 arası gideceğini 
görüyoruz. 
Cevap: D 

 
5. Soru kökünde verilen bilgilere göre Jack’in en yakın arkadaşı soruluyor. Jack’in verdiği cevaplara göre en yakın 

arkadaşının dürüst ve Jack ile ortak ilgi alanlarının olmasını gerekiyor. Jack ise spor yapmayı ve film izlemeyi 
sevdiğini belirtiyor. Buna göre C seçeneğindeki dürüst, futbol oynamayı ve sinemaya gitmeyi seven Sam doğru 
cevap oluyor. 
Cevap: C 

 
6. Soru kökünde verilen bilgilere göre gösteriyi izleyecek olan kişi soruluyor. Verilen bilgilere göre, George, doğum 

günü kutlamasına katılacak, Nicole küçük kardeşiyle ilgilenecek, Diana ise pikniğe gidecek. Yalnızca Jack gösteriyi 
izleyecek. 
Cevap: B 

 
7. Soru kökünde Henry’nin, Maria’yı arama amacı soruluyor. Henry, “What about joinin us?” diyerek Maria’yı 

barbekü partisine davet ediyor.  
Cevap: B 

 
8. Soru kökünde Jim’in, Tim’e sormadığı soru isteniyor. Tim’in verdiği cevaplara baktığımızda, yakın arkadaşının 

fiziksel görünüşünü, neler yapmaktan hoşlandığını ve nasıl biri olduğunu söylüyor. Ancak arkadaşının kendisi 
hakkında ne düşündüğüyle ilgili bir bilgi vermiyor.  
Cevap: C 

 
9. Soru kökünde grafiğe göre doğru olan seçenek isteniyor. Öğrencilerin çoğu dürüst arkadaşı tercih ettiğini 

belirttiği için, “arkadaşlıktaki en önemli faktör doğru söylemektir” sonucuna ulaşabiliriz.  
Cevap: C 

 
10. Soru kökünde verilen e-postalara göre yanlış olan seçenek isteniyor. A seçeneğinde, pikniğe katılabilmek için para 

ödenmesi gerektiği belirtiliyor ancak e-postalarda böyle bir bilgi bulunmuyor.  
Cevap: A 
 
 
 



8. SINIF ONBURDA 
 İNGİLİZCE DENEME-2 

 
1. Soru kökünde John’un, Mark’a sormadığı soru isteniyor. Mark’ın verdiği cevaplara baktığımızda, fit kalmak için ne 

yaptığına, ne sıklıkla yaptığına ve herhangi bir özel alet ihtiyacı olup olmadığına cevap verdiğini görüyoruz. Ancak 
nerede yaptığıyla ilgili bir bilgi bulunmuyor. 
Cevap: C 

 
2. Soru kökünde tablolara göre doğru olan seçenek soruluyor. D seçeneğinde kızların, erkeklerden daha fazla 

voleybol oynamayı sevdiği belirtiliyor. Tabloda da bu oranın kızlarda %43, erkeklerde %10 olduğunu görüyoruz. 
Cevap: D 

 
3. Soru kökünde verilen tabloya göre yanlış olan seçenek soruluyor. A seçeneğinde Ethan’ın, okuldan sonra yabancı 

dil kursuna katıldığı söyleniyor ancak tabloda, Ethan’ın okula ne zaman gittiğiyle ilgili bir bilgi bulunmuyor. Bu 
nedenle A seçeneği yanlış oluyor. 
Cevap: A 

 
4. Soru kökünde verilen metne göre yanlış olan seçenek soruluyor. Metinde Mete’nin, okçuluk derslerine akşam 

18:00’da katıldığı belirtilirken B seçeneğinde öğleden sonra katıldığı söyleniyor. Bu neden yanlış seçenek B 
oluyor. 
Cevap: B 

 
5. Soru kökünde verilen tabloya göre yanlış olan seçenek soruluyor. D seçeneğinde Paul’un, rap müziği heyecan 

verici bulduğu belirtiliyor ancak tabloda “ridiculous” (saçma) sıfatının yer aldığını görüyoruz. 
Cevap: D 

 
6. Soru kökünde yapılan yorumlarda, Kevin’la ilgili kötü yargı içeren yorum soruluyor. Tom, “asla diğer insanları 

umursamaz” diyerek Kevin’la ilgili kötü bir yorumda bulunuyor. Diğer yorumlarda ise Kevin’ın, dürüst ve cömert 
olduğu söyleniyor. 
Cevap: D 

 
7. Soru kökünde broşürde yer verilmeyen bilgi soruluyor. Broşürde, kamp aktiviteleri, etkinlik ücreti ve tarihiyle ilgili 

bilgiler mevcut ancak yaş aralığıyla ilgili bir bilgi bulunmuyor.  
Cevap: D 

 
8. Soru kökünde verilen metinde cevabı bulunmayan soru isteniyor. Daisy metinde, gündelik hayatta yaptıklarından 

bahsediyor ancak kendi karakteriyle ilgili bir bilgi vermiyor. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneği oluyor. 
Cevap: A 

 
9. Soru kökünde Amy ve Sue’nin birlikte yapmayı seveceği aktivite soruluyor. İkisinin de ortak sevdiği bir alan 

bulmamız gerekiyor. Bu durumda Amy masa oyunları oynamayı, Sam de satranç oynamayı sevdiği için satranç 
doğru cevap oluyor. 
Cevap: B 

 
10. Soru kökünde diyaloğu tamamlayan seçenek soruluyor.  Lane, Çarşamba günü Kate’in müsait olup olmadığını 

soruyor ve Kate ise nedenini sorduğunda Lane öğleden sonra yüzmeye gitmek istediği söylüyor. Verilen görsele 
baktığımızda Çarşamba günü Kate’in hiçbir işi olmadığını görüyoruz. Bu durumda Kate’in, Lane’ye olumlu cevap 
vermesi gerekiyor.  
Cevap: D 
 
 
 
 
 
 
 



8. SINIF ONBURDA 
 İNGİLİZCE DENEME-3 

 
1. Soru kökünde Mary ve Jane ile ilgili metinden çıkarabileceğimiz sonuç soruluyor. Mary, Jane ile iyi anlaştığını ve 

en iyi arkadaşı olduğunu söylediği için iyi dost olduklarını anlayabiliyoruz. 
Cevap: B 

 
2. Soru kökünde verilen tarife göre doğru olan seçenek isteniyor. Verilen tarifte, karşımı kalıba koyduktan sonra 35-

40 dakikalığına fırına verilmesi gerektiği belirtiliyor. B seçeneğinde de bu ifade yer alıyor.  
Cevap: B 

 
3. Soru kökünde boşluğa uygun düşmeyen kelime soruluyor. Ava, tatlı (sweet), Sue baharatlı (spicy), Zoe ise ekşi 

(sour) yiyeceklerden hoşlandığını belirtiyor. Bu durumda “salty” (tuzlu) ifadesi boşta kalıyor. 
Cevap: D 

 
4. Soru kökünde verilen tarifin doğru bir şekilde sıralanması için yapılması gereken yer değişikliği soruluyor. 3. 

aşamada köftelerin fırına verildiğini görüyoruz. Ancak fırınlamanın, sondan bir önceki aşama olması gerekiyor. 
Ayrıca 4. aşamada belirtilen karıştırma işleminin de fırına verme işleminde önce gelmesi gerekiyor.  
Cevap: C 

 
5. Soru kökünde verilen tabloya göre yanlış olan bilgi isteniyor. D seçeneğinde Mark’ın, Mary’den daha çok 

arkadaşlarıyla vakit geçirdiği belirtiliyor ancak tabloda ikisinin de arkadaşlarıyla eşit vakit geçirdiğini görüyoruz. 
Cevap: D 

 
6. Soru kökünde verilen tabloya göre doğru olan seçenek isteniyor. A seçeneğinde kadınların en çok ızgara sevdiği 

belirtiliyor; C seçeneğinde kadınların, erkeklerden daha az haşlama yaptığı belirtiliyor; D seçeneğinde ise 
erkeklerin, kadınlara göre daha çok kızartma yaptığı belirtiliyor. Doğru bilgi yalnızca B seçeneğinde erkeklerin, 
haşlamadan daha çok kızartma yaptığı söylenerek veriliyor. 
Cevap: B 

 
7. Soru kökünde tatlı seven kişi soruluyor. Pam, “çikolatalı kurabiyenin olmadığı bir hayatı hayal bile edemiyorum” 

diyerek tatlı sevdiğini belirtiyor. 
Cevap: C 

 
8. Soru kökünde torunun, ninesine sormadığı soru isteniyor. Ninenin verdiği cevaplar arasında, pizza malzemeleri, 

fırınlayıp fırınlamayacağı ve yoğurmadan sonraki aşama bulunuyor. Ancak pizzayı ne kadar süre pişireceğiyle ilgili 
bir bilgi vermiyor. 
Cevap: A 

 
9. Soru kökünde verilen bilgilere göre Tom için en uygun menü soruluyor. Tom, sebze çorbasını sevmiyor, kırmızı eti 

tercih ediyor ve sütlü tatlılara bayılıyor. Buna göre, mercimek çorbası, köfte ve dondurma Tom için uygun oluyor. 
Cevap: A 

 
10. Soru kökünde Cathrine’nin kullanmayacağı mutfak aleti soruluyor. Tarifte, çay kaşığı ölçüsüyle kabartma tozu, 

blender ve karıştırma kabı kullanılıyor. Sonrasında ise fırına veriliyor. Bu nedenle tencere tarifte yer almıyor.  
Cevap: C 



8. SINIF ONBURDA 
 İNGİLİZCE DENEME-4 

 
1. Soru kökünde boşluklara uymayan kelime soruluyor. Jill dışa dönük (outgoing), Mary kolay geçinilen (easygoing), 

Amy ise komik (funny) biri olduğunu söylüyor. Çalışkan kelimesi (hardworking) boşta kalıyor. 
Cevap: D 

 
2. Soru kökünde Jack’in, müşteri hizmetlerini arama nedeni soruluyor. Dizüstü bilgisayarının düzgün çalışmadığını 

belirten Jack, değiştirmek istiyor. Dolayısıyla şikayet etmek için aradığını anlıyoruz. 
Cevap: A 

 
3. Soru kökünde konuşmalarla eşleşmeyen seçenek soruluyor. Konuşmalarda haşlama, ızgara ve yağda kızartma 

işlemleri yer alıyor. Ancak fırınlama yer almıyor. 
Cevap: D 

 
4. Soru kökünde Lucas ve Oliver için uygun olan spor soruluyor. Verilen bilgilere göre, Lucas doğayı seviyor, kardeşi 

12 yaşında, Oliver yüzmeyi ve takım sporlarını sevmiyor ancak açık hava aktivitelerini seviyor. Buna göre doğa 
yürüyüşü ikisi için de uygun oluyor. 
Cevap: C 

 
5. Soru kökünde sonuçlara göre yanlış olan seçenek soruluyor. B seçeneğinde gençlerin, eski yol iletişim şekillerini 

hiç kullanmadığı belirtiliyor ancak tabloda 1 kişinin mektup yazdığını görüyoruz. 
Cevap: B 

 
6. Soru kökünde rezervasyon yapmak için arayan kişi soruluyor. Luke, “üç kişilik bir masa ayırtabilir miyim?” dediği 

için cevabın Luke olduğunu anlıyoruz. 
Cevap: B 

 
7. Soru kökünde diyaloğu tamamlamak için uygun olmayan seçenek soruluyor. A, B ve C seçenekleri “telefonu 

kapatmayınız, lütfen bekleyiniz” anlamlarına gelirken D seçeneği “telefonu açmak” anlamına geldiği için 
uygunsuz oluyor. 
Cevap: D 

 
8. Soru kökünde doğru sıraya gelmesi için diyalogda yapılması gereken yer değişikliği soruluyor. III. Kutucuk, IV’ye 

cevap niteliğinde olduğu içi iki kutucuğun yer değiştirmesi gerekiyor. 
Cevap: B 

 
9. Soru kökünde sonuçlara göre doğru olan seçenek soruluyor. Bilgilere göre, öğrencilerin yarısı telefonu oyun 

oynamak için kullanıyor, bilgi almak için kullananların sayısı diğer amaçlara göre kullananların sayısından daha az 
ve iletişim için kullanmak, internetten alışveriş yapmak kadar popüler. Buna göre B seçeneği doğru oluyor. 
Cevap: B 

 
10. Soru kökünde Paul’un telefonda yapmadığı aktivite soruluyor. Paul telefonu, iletişim, sosyal medya ve yabancı dil 

öğrenmek için kullandığını belirtiyor ancak oyun oynamıyor. 
Cevap: B 
 
 



8. SINIF ONBURDA 
 İNGİLİZCE DENEME-5 

 
1. Soru kökünde e-postaya göre doğru olan seçenek soruluyor. Sam, “I’ll be there” (orada olacağım) diyerek 

davetiyeye kabul ettiğini belirtiyor. 
Cevap: A 

 
2. Soru kökünde Mert’in, Mete’ye sormadığı soru isteniyor. Mete’nin verdiği cevaplara baktığımızda Tarkan’ı niçin 

sevdiğini, rap dinleme nedenini ve en sevdiği şarkıcıyı söylüyor. Ancak düzenli olarak yaptığı aktiviteyle ilgili 
herhangi bir bilgi vermiyor. 
Cevap: A 

 
3. Soru kökünde tarifte kullanılmayan alet soruluyor. Tarifte soyma (peel) işlemi, doğrama (cut) işlemi ve 

blenderdan geçirme işlemleri yer alıyor. Ancak tavanın kullanıldığı herhangi bir bölüm bulunmuyor.  
Cevap: B 

 
4. Soru kökünde boşluğa gelmesi gereken seçenek soruluyor. “online güvenlik için aile kontratı” başlığı altına uygun 

olması gereken ifadelere baktığımızda güvenlik açısından yalnızca C seçeneğindeki, “iyi bir online kullanıcı 
olacağım ve insanlara zarar vermeyeceğim” ifadesi yer alıyor. 
Cevap: C 

 
5. Soru kökünde verilen görsellere göre yanlış olan seçenek soruluyor. A seçeneğinde belirtilene göre kızlar online 

alışveriş sitelerinde erkeklerden daha çok zaman geçirmektedir. Görsellere baktığımızda da kızlarda iki pembe 
figür yer alırken erkeklerde bir tane yer aldığını görüyoruz. 
Cevap: A 

 
6. Soru kökünde verilen bilgilere göre Bruce’un internet alışkanlığı hakkında çıkarılabilecek ifade soruluyor. Verilen 

bilgiye baktığımızda Bruce, günde altı saat internet kullandığını belirtiyor. Buna göre C seçeneğinde bulunan, 
Bruce’un internet bağımlısı olduğuna dair ifade doğru oluyor. 
Cevap: C 

 
7. Soru kökünde metne göre yanlış olan yargı soruluyor. D seçeneğinde telefonların, bilgisayarlardan daha popüler 

olduğu belirtiliyor ancak metinde bilgisayarın popülerliğiyle ilgili herhangi bir ifade bulunmuyor. 
Cevap: D 

 
8. Soru kökünde verilen tablolara göre yanlış olan seçenek soruluyor. A seçeneğinde 2019 yılında sosyal medya 

hesaplarına giriş yapan kullanıcı sayısının, 2020 yılına göre daha fazla olduğu belirtiliyor. Ancak 2019 tablosunda 
973.000 kişi giriş yaparken 2020 tablosuna baktığımızda 1.200.000 kişinin giriş yaptığını görüyoruz. 
Cevap: A 

 
9. Soru kökünde verilen bilgilere göre Nicole için uygun olan şifre soruluyor. Verilen bilgiler arasında, en az on 

karakter kullanma; karışık harf, işaret ve sayı kullanma; sıralı sayı veya harf kullanmama, doğum tarihi vb. kişisel 
bilgi kullanmaması gerektiği belirtiliyor. Buna göre D seçeneğinde bulunan şifre Nicole için uygun oluyor. 
Cevap: D 

 
10. Soru kökünde metinde cevabı bulunmayan soru isteniyor. Daisy metinde, ailesinin internet kullanma amacı, 

kendisi internete hangi araçla eriştiği ve ne sıklıkla internet kullandığına cevap veriyor ancak kendisini internet 
kullanımı konusunda düzene sokabileceğiyle ilgili herhangi bir bilgi vermiyor. 
Cevap: A 



8. SINIF ONBURDA 
 İNGİLİZCE DENEME-6 

 
1. Soru kökünde metne göre yanlış olan seçenek soruluyor. B seçeneğinde grubun solistinin Nicole olduğu 

belirtiliyor ancak Sophia kendisinin hem elektro gitar çalıp hem de şarkı söylediğini belirtiyor. 
Cevap: B 

 
2. Soru kökünde Sam’in, interneti çoğunlukla kullanma amacı soruluyor. Metne baktığımızda Sam’in, arkadaşlarıyla 

konuştuğunu, fotoğraf yüklediğini ve kaçırdığı şovları izlemek için kullandığını görüyoruz. Yani eğlence amaçlı 
kullanıyor. 
Cevap: C 

 
3. Soru kökünde davetiye kartına göre yanlış olan bilgi soruluyor. A seçeneğinde, kız-erkek katılabileceği belirtiliyor 

ancak davetiyede bununla ilgili bir bilgi yok. 
Cevap: A 

 
4. Soru kökünde bütün aile için uygun pişirme metodu soruluyor. Mark haşlama hariç bütün pişirme metodlarını 

kabul ediyor, baba ızgara yapmak istiyor ancak komşularla problem yaşamak istemiyor,  Amy ise kızartmanın 
sağlıksız olduğunu düşünüyor. Geriye yalnızca roasting metodu kalıyor. 
Cevap: A 

 
5. Soru kökünde konuşma balonlarında belirtilmeyen spor soruluyor. İpte yürüme, yamaç paraşütü, ve raftingden 

bahsediliyor ancak buz tırmanışı ile ilgili bir durum söz konusu değil. 
Cevap: A 

 
6. Soru kökünde telefon konuşmasının ne hakkında olduğu soruluyor. Augustine polise,” birileri evimin yanındaki 

dükkâna zorla girmeye çalışıyor” diyor ve maskeli olduklarını belirtiyor. Buna göre konuşmanın soygunla ilgili 
olduğunu anlıyoruz. 
Cevap: B 

 
7. Soru kökünde sunucunun sormadığı soru isteniyor. Verilen cevaplara baktığımızda güvelik kurallarına uyulması 

gerektiği, sporun Türkiye’nin kıyı şeridinde yapıldığı ve niçin bu sporları yapmayı sevdiğini belirtiyor. Buna göre 
en çılgın hayaliyle ilgili bir soru bulunmuyor. 
Cevap: D 

 
8. Soru kökünde Jack ve Mike’ın birlikte yapabileceği spor soruluyor. Jack yamaç parüşütü Mike ise gökyüzü dalışı 

yapmayı seviyor. Listede bu iki spor ortak olduğu için doğru cevabımız B seçeneği oluyor. 
Cevap: B 

 
9. Soru kökünde macera sporlarına ilgisi olmayan kişi soruluyor. Pam, o tarz sporlardan korktuğunu ve kapalı alanda 

yapılan sporları tercih ettiğini belirtiyor.  
Cevap: C 

 
10. Soru kökünde tablolara göre doğru olan seçenek soruluyor. A seçeneğinde kızların dağ tırmanışından erkeklere 

göre daha az hoşlandığı belirtiliyor. Tablolarda da kızlarda bu oranın %10, erkeklerde %40 olduğunu görüyoruz. 
Cevap: A 
 
 



8. SINIF ONBURDA 
 İNGİLİZCE DENEME-7 

 
1. Soru kökünde verilen boşluklara uygun düşmeyen seçenek soruluyor. İlk olarak Benjamin konuştuğu kurumu 

doğruluyor ve sayın Brown’la konuşmak istediğini belirtiyor. Ancak kendisinin toplantıda olduğu söylenince mesaj 
bırakmak isteyip istemediği soruluyor ve Benjamin, Brown’un en kısa sürede kendisini aramasını söylemelerini 
istiyor. Buna göre “kendisiyle ne zaman görüşebilirim?” seçeneği uygunsuz oluyor. 
Cevap: B 

 
2. Soru kökünde verilen paragrafa göre yanlış olan seçenek soruluyor. C seçeneğinde John’un, ödevini akşam 

yemeğinden önce yaptığı belirtiliyor ancak metinde yemekten sonra yaptığı söyleniyor. 
Cevap: C 

 
3. Soru kökünde verilen bilgilere göre yanlış olan seçenek soruluyor. B seçeneğinde David’in bir etkinlik düzenlediği 

ve James’i Pazar günü davet ettiği belirtiliyor ancak David’in planlarına baktığımızda Pazar günü James’in 
davetine gideceği belirtiliyor. Yani durum tam tersi. 
Cevap: B 

 
4. Soru kökünde doğru sonuçları gösteren tablo soruluyor. Araştırmaya göre ankete katılanların yarısı interneti, 

sosyal medya hesaplarını kontrol etmek için kullandığı, video izleyenlere göre oyun oynayanların çoğunlukta 
olduğu ve azınlığın e-posta göndermek için kullandığı sonucuna ulaşılıyor. 
Cevap: A 

 
5. Soru kökünde verilenlere göre yanlış olan seçenek soruluyor. A seçeneğinde Jane’in, sebze ve köfte istediği 

belirtiliyor ancak görselde Jane, yalnızca sebze istediği söylüyor. 
Cevap: A 

 
6. Soru kökünde bahsi geçen spor soruluyor. Konuşmaya göre uçaktan atlayıp paraşüt açılan bir spor olduğunu 

görüyoruz. Seçeneklerde bu tanıma yalnızca “skydiving” (serbest düşüş) uyuyor. 
Cevap: B 

 
7. Soru kökünde mesajda hangi konuda bilgi verilmediği soruluyor. Mesajda, hava durumu, turist merkezleri ve ne 

tarz bir tatil olduğu belirtiliyor ancak kalınabilecek yerlerle ilgili bilgi bulunmuyor. 
Cevap: D 

 
8. Soru kökünde Tom ve Sam’in birlikte yapabileceği tatil soruluyor. Ortak bir cevap aradığımız için listelere 

baktığımızda Tom’un tarihi yerleri, Sam’in de antik yerleri sevdiğini görüyoruz. 
Cevap: A 

 
9. Soru kökünde metinde cevabı verilmeyen soru isteniyor. Metinde, Trabzon’un nüfusu, turistik yerleri ve hava 

durumu sorularına cevap veriliyor ancak eğlence aktiviteleri ile ilgili bir bilgi verilmiyor.  
Cevap: A 

 
10. Soru kökünde verilenlere göre doğru olan seçenek soruluyor. D seçeneğinde Kolezyum’un bir sürü turictst 

çektiğinden bahsedilmiş. Görselde de turistik çekici yerler başlığı altında yer aldığını görüyoruz. 
Cevap: D 



8. SINIF ONBURDA 
 İNGİLİZCE DENEME-8 

 
1. Soru kökünde Jim’in, Tim’e sormadığı soru isteniyor. Verilen cevaplara baktığımızda Jim’in, İstanbul’da ne 

yaptığını, nerede kaldığını ve ne kadar süre kaldığını öğreniyoruz ancak turistik merkezlerle ilgili bir cevap 
bulunmuyor. 
Cevap: D 

 
2. Soru kökünde arkadaş grubundaki herkes için uygun yiyecek soruluyor. Sırasıyla, yağlı yiyecekler, et, abur cubur 

ve sebze bulunamaması gerektiği belirtiliyor. Buna göre mercimek çorbası herkes için uygun oluyor. 
Cevap: C 

 
3. Soru kökünde tahtada yazılanlara göre öğrencilerin yapması gereken soruluyor. Tahtada, “sınıfı temiz tutmak” 

maddesi yer aldığı için D seçeneğindeki “öğrenciler yere çöğ atmamalıdır” ifadesi doğru oluyor. 
Cevap: D 

 
4. Soru kökünde Hilal’in ailesinin internet alışkanlığı soruluyor. Hilal video izliyor, babası haberleri takip ediyor, 

Fatma tariflere bakıyor, Arda ise online dersleri takip ediyor. 
Cevap: A 

 
5. Soru kökünde verilen bilgilere göre doğru olan seçenek soruluyor. B seçeneğinde mesaj atmanın, erkekler 

arasında en yaygın iletişim şekli olduğu belirtiliyor. Tabloda da çoğunluğun bu yolu tercih ettiğini görüyoruz. 
Cevap: B 

 
6. Soru kökünde Clara ile ilgili kötü yorumda bulunan kişi soruluyor. Sam, Clara’nın sır tutmadığını söylediği için 

Clara hakkında kötü yorumda bulunuyor. 
Cevap: C 

 
7. Soru kökünde metne göre doğru olan ifade soruluyor. Metinde, Diana, Teresa’nın babası ve annesinin 

sorumlulukları belirtiliyor ancak Gilbert’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını görüyoruz. Buna göre B 
seçeneğindeki, “Gilbert’in evde herhangi bir sorumluluğu yoktur” ifadesi doğru oluyor. 
Cevap: B 

 
8. Soru kökünde raftingin eğlenceli olduğunu düşünen kişi soruluyor. Sam, “heyecan verici ve eğlenceli” dediği için 

doğru cevabımız oluyor. Diğer yorumlarda, sıkıcı (boring), zorlu (challenging) ve beklendiği gibi olmadığı 
(disappointing) belirtiliyor. 
Cevap: B 

 
9. Soru kökünde tabloya göre doğru olan seçenek soruluyor. B seçeneğinde Laura’nın, yemeği hazırladıktan sonra 

ütü yapması gerektiği söyleniyor. Tabloda da Salı günü yemek hazırlığı, Çarşamba günü ütü yapıldığını görüyoruz. 
Cevap: B 

 
10. Soru kökünde verilen tabloya göre yanlış olan seçenek soruluyor. D seçeneğinde Tracy’nin, fantezi kitaplarıla ilgili 

olumlu düşündüğünü ancak biyografi kitaplarını gerçekçi bulmadığı belirtiliyor. Fakat tabloda Tracy’nin, fantezi 
kitapları için “saçma” (ridiculous), biyografi kitapları için ise “exciting” (heyecan verici) dediğini görüyoruz. 
Cevap: D 



8. SINIF ONBURDA 
 İNGİLİZCE DENEME-9 

 
1. Soru kökünde deniz kenarında tatil yapmayı tercih eden kişi soruluyor. Ava’nın, “deniz, kum, güneş” sevdalısı 

olduğunu ve yüzmekten hoşlandığı görüyoruz. 
Cevap: B 

 
2. Soru kökünde metinde cevabı bulunmayan ifade soruluyor. Metinde, streç filmi rulo yaptıktan sonraki aşama, 

suşini malzemeleri ve nasıl servis edildiğiyle ilgili bilgiler bulunuyor ancak ne kadar sürede yapıldığıyla ilgili bir 
ifade bulunmuyor.  
Cevap: B 

 
3. Soru kökünde Constantine’ye sorulmayan soru isteniyor. Verilen cevaplara baktığımızda sadece gidiş bileti 

alacağını, ismini hecelediğini ve ne zamana bilet istediğini söylüyor ancak telefon numarasını söylemiyor. 
Cevap: C 

 
4. Soru kökünde verilen grafiğe göre yanlış olan ifade soruluyor. D seçeneğinde öğrencilerinin neredeyse çeyreğinin 

beat box sevdiği belirtiliyor ancak tabloda bu oranın %13 olduğunu görüyoruz. 
Cevap: D 

 
5. Soru kökünde Victor’un sen sevdiği aktivite soruluyor. “Dağlardan harika manzarayı izlemek en güzeliydi” 

ifadesiyle Victor, en çok yamaç paraşütünü sevdiği söylüyor. 
Cevap: B 

 
6. Soru kökünde davetiyede verilmeyen bilgi soruluyor. Davetiyede, parti aktiviteleri, mekan ve tarih bilgilere 

mevcut ancak Sally’î ne zamana kadar bilgilendirmeleri gerektiğiyle ilgili bir bilgi yok. 
Cevap: D 

 
7. Soru kökünde metinde cevabı olmayan ifade soruluyor. Metinde Willis Carrier’ın, üniversiteden 1901’de mezun 

olduğunu, hep bir keşif yapmak istediği için klimayı icat ettiğini ve New York’ta doğduğu belirtiliyor ancak en 
önemli bilimsel icadının ne olduğuyla ilgili bir bilgi yok. 
Cevap: B 

 
8. Soru kökünde araştırma sonuçlarına göre doğru olan seçenek soruluyor. C seçeneğinde erkeklerin daha çok dışarı 

işlerini tercih ettiği belirtiliyor. Görselde de üç adet yeşil erkek figürü olduğunu görüyoruz. 
Cevap: C 

 
9. Soru kökünde internet kullanımında risk faktörü olmayan durum soruluyor. D seçeneğinde her hesap için karışık 

şifre kullanımı ifadesi yer alıyor. Bilgilendirmede de güçlü şifreler kullanılması gerektiği belirtiliyor. 
Cevap: D 

 
10. Soru kökünde Alexander Graham Bell ve Steve Paul Jobsu’ın ortak noktası soruluyor. Bilgilere baktığımızda 

ikisinin de iletişim şekillerini değiştirdiğini görüyoruz. 
Cevap: A 



8. SINIF ONBURDA 
 İNGİLİZCE DENEME-10 

 
1. Soru kökünde verilen bilgilere göre doğru olan seçenek soruluyor. B seçeneğinde gençlerin, yetişkinlere göre 

interneti daha çok ödev amaçlı kullandığı belirtiliyor. Tabloda da makalelere bakma oranına baktığımızda doğru 
olduğunu görüyoruz. 
Cevap: B 

 
2. Soru kökünde metinde cevabı olmayan yargı soruluyor. Metinde Jane’in, gelecek hayalinin kendi sergisini açmak 

olduğunu, okul sonrası kaligrafi etkinliğine katıldığını ve Star orta okulunda okuduğunu belirtiyor ancak 
Cumartesi günlerinden nefret etmiyor, aksine seviyor. 
Cevap: C 

 
3. Soru kökünde verilenlere göre ihtiyaçlarla eşleşmeyen seçenek soruluyor. Verilenlere baktığımızda yardıma 

ihtiyacı olanlara yardım etme, yabancı dil öğrenme, yolunu bulma ve şarkı sözlerini öğrenme ihtiyaçları 
sıralanıyor ancak alışverişle ilgili bir durum olmadığı için D seçeneği açıkta kalıyor. 
Cevap: D 

 
4. Soru kökünde Clark’ın, metinde bahsi geçen sporlar için düşüncelerini doğru olarak belirten tablo soruluyor. Clark 

yamaç paraşütünün, eğlenceli, büyüleyici ve heyecan verici olduğunu; kayak yapmanınsa tehlikeli ve kendisi için 
hayal kırıklığı olduğunu tanımlıyor. 
Cevap: D 

 
5. Soru kökünde MasterChef jürilenin kişisel özellikleriyle ilgili olmayan seçenek soruluyor. C seçeneğinde “modayı 

takip etmekten nefret eder” ifadesi yer alıyor ancak metinde bu konuda bir yargı bulunmuyor. 
Cevap: C 

 
6. Soru kökünde karşıma su eklemeden önce yapılması gereken soruluyor. Verilen bilgilere baktığımızda üçüncü 

aşamada karışıma su eklendiğini görüyoruz. İkinci aşamada ise limonları sıkma ve çileklerin üstüne dökme 
aşamasının yer aldığını görüyoruz. 
Cevap: D 

 
7. Soru kökünde Sue’nin yapması gereken işler soruluyor. Metinde annesinin kirli çamaşırları sevmediği ve Sue’nin 

annesini mutlu etmek istediği söyleniyor. Buna göre Sue, çamaşırları makineye atmalı. 
Cevap: A 

  
8. Soru kökünde verilen bilgilere göre yanlış olan seçenek soruluyor. A seçeneğinde, ormansızlaşmanın bu felakete 

yol açtığı belirtiliyor ancak metinde ormansızlaşmayla ilgili bir ifade bulunmuyor. 
Cevap: A 

 
9. Soru kökünde görselde verilmeyen bilgi soruluyor. Görselde Fransa’nın turistik yerleri, kalınabilecek yerleri ve ne 

zaman ziyaret edilmesi gerektiği söyleniyor ancak ulaşım seçenekleriyle ilgili bir bilgi yok. 
Cevap: D 

 
10. Soru kökünde verilen broşüre göre yanlış olan seçenek soruluyor. B seçeneğinde bilim yarışmasına 5-25 Mayıs 

tarihleri arasında katınılması gerektiği belirtiliyor ancak broşürde 15-25 Mayıs olduğunu görüyoruz. 
Cevap: B 



8. SINIF ONBURDA 
 İNGİLİZCE DENEME-11 

 
1. Soru kökünde metinde cevabı bulunmayan soru isteniyor. Metinde Chloe’nin okçu olduğunu, sabah 9:00 akşam 

17:00 arası antrenman yaptığını, günde sekiz saat çalıştığı yazıyor ancak geçmişte kazandığı madalya sayısıyla ilgili 
bir bilgi yok. 
Cevap: D 

 
2. Soru kökünde Eliza’nın, tatilinin ikinci gününde ne yapacağı soruluyor. Metinde Eliza’nın, Pazar günü vardığı 

çeşitli yerleri ziyaret edeceği belirtiliyor. Pazartesi ise ikinci gün ve yapacaklarına baktığımızda boğaz turuna 
çıkacağını ve meşhur balık yemeklerini yiyeceğini görüyoruz.  
Cevap: C 

 
3. Soru kökünde verilen bilgilere göre yanlış olan seçenek soruluyor. A seçeneğinde Daniel’in babasının açık alan 

sporlarıyla ilgili online kurslara katıldığı belirtiliyor ancak konuşma balonunda bahçe işleriyle ilgilendiğini ve haber 
izlediğini görüyoruz. 
Cevap: A 

 
4. Soru kökünde Nora ve Lucy için uygun olan film soruluyor. Verilen bilgiler arasında 13 yaşında oldukları, hafta 

sonu öğleden sonra gitmek istedikleri, Nora’nın drama ve korku sevdiği, Lucy’nin de korku, animasyon sevdiği ve 
dramayı da heyecan verici olarak düşündüğü yer alıyor. İkisi için uygun film dramadır. 
Cevap: A 

 
5. Soru kökünde verilen tarife göre Burak Şefin çalıştığı restoran soruluyor. Verilen tarifte sebze yemeği söz konusu 

olduğu için “sebze dünyası” uygun restoran oluyor. 
Cevap: C 

 
6. Soru kökünde favori sporları için aynı yere gidebilecek olan iki kişi soruluyor. Zara tüplü dalışı sevdiğini, Lena da 

yunusları ve ahtapotları izlemeyi sevdiğini belirtiyor. Buna göre ikisi aynı yere gidebilir. 
Cevap: A 

 
7. Soru kökünde verilen haberde hangi konu hakkında bilgi verilmediği soruluyor. Haberde fırtınanın yeri ve 

zamanını, yaralanan insanların sayısını, hasarın fırtına tarafından verildiği bilgileri yer alıyor ancak ne tür bir 
fırtına olduğu belirtilmiyor. 
Cevap: D 

 
8. Soru kökünde verilen konuşmaya göre yanlış olan seçenek soruluyor. Konuşmaya baktığımızda Elizabeth’in bağış 

yapmak için aradığını görüyoruz. Buna göre B seçeneğinde “aldığı ürünle ilgili şikayet ediyor” ifadesi yanlış 
oluyor. 
Cevap: B 

 
9. Soru kökünde metinde cevabı olmayan soru isteniyor. Verilen bilgiler arasında Einstein’ın nerede ve ne zaman 

doğduğunu, uzmanlık alanı ve neyiyle tanındığı yer alıyor ancak hayatı boyunca kaç tane ödül kazandığı 
belirtilmiyor. 
Cevap: C 

 
10. Soru kökünde tablolara göre doğru olan seçenek soruluyor. D seçeneğinde çocukların dışarıda yapılan işleri tercih 

ettiği belirtiliyor. Tabloya baktığımızda da alışveriş yapma oranının çocuklarda %40, yetişkinlerde %10 olduğunu 
görüyoruz. 
Cevap: D 



8. SINIF ONBURDA 
 İNGİLİZCE DENEME-12 

 
1. Soru kökünde metinde cevabı bulunan soru soruluyor. Metinde Melanie’nın günlük hayatında neler yaptığını 

görüyoruz. Buna göre B seçeneğindeki “günlük rutini nedir?” sorusu doğru oluyor. 
Cevap: B 

 
2. Soru kökünde metinde hangi konuda bilgi verilmediği soruluyor. Metne baktığımızda tarifin adı, süreci ve gerekli 

malzemeleriyle ilgili bilgi bulunduğunu ancak aşçının ipuçları ile alakalı bir bilginin olmadığını görüyoruz. 
Cevap: D 

 
3. Soru kökünde konuşmaya uygun şekilde tamamlayan ifade soruluyor. Lucas müsait olmadığı için daveti 

reddetmesi gerekiyor.  
Cevap: B 

 
4. Soru kökünde internet güvenliğine dikkat etmeyen kişi soruluyor. Bob, şifreleri için özel bilgilerini kullandığını 

söylüyor. Yanlış bir davranış olduğun için cevap Bob oluyor. 
Cevap: C 

 
5. Soru kökünde tabloya göre doğru olan seçenek soruluyor. B seçeneğinde George’un navigasyon kullandığı 

belirtiliyor. Tabloda da bu kısım için gülücük koyulduğunu görüyoruz. 
Cevap: B 

 
6. Soru kökünde mutfak işlerini yapması gereken kişi soruluyor. Amy, bulaşık makinesini doldurması gerektiğini 

söylediği için mutfaktan sorumlu olan kişi olduğunu anlıyoruz. 
Cevap: B 

 
7. Soru kökünde Max’in, Pam’e sormadığı soru isteniyor. Verilen cevaplara baktığımızda Pam’in, Niels Bohr ile ilgili 

bilgi verdiğini ve hangi üniversiteden mezun olduğunu söylediğini görüyoruz. Ancak eğitim hayatıyla ilgili detaylı 
bir bilgi mevcut değil. 
Cevap: B 

 
8. Soru kökünde sonuçlara göre doğru olan seçenek soruluyor. A seçeneğinde hem kızların hem de erkeklerin 

Bungee-jumpinge raftingden daha ilgili olduğu belirtiliyor. Tabloda da oranların bu şekilde olduğunu görüyoruz. 
Cevap: A 

 
9. Soru kökünde verilen bilgilere göre doğru olan seçenek soruluyor. B seçeneğinde Japonya’da, diğer ülkelere göre 

daha fazla ölüm olduğu belirtiliyor. 15900 ölümle bu bilginin doğru olduğunu görüyoruz. 
Cevap: B 

 
10. Soru kökünde Jack’in ailesi için uygun olan şehir soruluyor. Kırsal kesim ve sıcak bölge istemedikleri ve fazla para 

harcamak istemedikleri bilgileri mevcut. Buna göre Kuala Lumpur’un her bütçeye uygun olduğu ve ulaşım 
fiyatlarının da otel fiyatlarına dahil olduğu belirtilmiş. 
Cevap: A 



8. SINIF ONBURDA 
 İNGİLİZCE DENEME-13 

 
1. Soru kökünde John’un, Maya’ya sormadığı soru isteniyor. Verilen cevaplara göre Maya’nın boş zamanlarında ne 

yaptığını, ne tür müzik dinlediğini ve spor yapmayı sevdiğini görüyoruz ancak ağır metal konserlerine ne sıklıkla 
gittiğiyle ilgili bir bilgi yok. 
Cevap: D 

 
2. Soru kökünde Oktay Sinanoğlu’yla ilgili verilmeyen bilgi soruluyor. Metinde, eğitim hayatı, başarıları ve doğum 

yeriyle ilgili bilgi bulunuyor ancak evlilik hayatıyla ilgili bir bilgi verilmiyor. 
Cevap: A 

 
3. Soru kökünde kutucuklarda anlatılan doğal afetlerin arasında bulunmayan seçenek soruluyor. Kutucuklarda çığ, 

volkan ve toprak kayması anlatılıyor ancak hortum yer almıyor. 
Cevap: C 

 
4. Soru kökünde grafiğe göre doğru olan seçenek soruluyor. D seçeneğinde ebeveynlerin mutfak işlerini çocuklara 

göre daha çok sevdiği belirtiliyor. Grafikte de yemek yapma oranının yetişkinlerde daha yüksek olduğunu 
görüyoruz. 
Cevap: D 

 
5. Soru kökünde verilen metne göre doğru olan seçenek soruluyor. Metinde internetin hem faydasından hem de 

zararından bahsediyor ve bağımlılık yapma ihtimali olduğu anlatılıyor. Buna göre A seçeneğindeki “gençler 
internet güvenlik kurallarına uymazsa kendiler için internet kötü olabilir” ifadesi doğru oluyor. 
Cevap: A 

 
6. Soru kökünde Bay Brown’un, sekreteri arama nedeni soruluyor. Brown, rezervasyon yapmak istediğini belirttiği 

için otelde oda tutma amacıyla aradığını anlıyoruz. 
Cevap: B 

 
7. Soru kökünde verilen grafiğe göre doğru olan seçenek soruluyor. B seçeneğinde Türklerin, haşlamayı kızartmaya 

tercih ettiği belirtiliyor. Grafikte de bu oranların %45 ve %15 olduğunu görüyoruz. 
Cevap: B 

 
8. Soru kökünde metinden çıkarılamayacak sonuç soruluyor. Metinde Bill’in havalı olduğu belirtiliyor ancak egoist 

olduğundan bahsedilmiyor. C seçeneğinde ise Bill’in burnu havada bir kimse olduğu söyleniyor. 
Cevap: C 

 
9. Soru kökünde broşüre göre yanlış olan seçenek soruluyor. Broşürde gerekli ekipmanların etkinliğe dahil olduğu 

(included) belirtiliyor ancak B seçeneğinde herkesin kendi ekipmanını getirmesi gerektiği yazıyor. 
Cevap: C 

 
10. Soru kökünde boşluklara uygun düşmeyen kelime soruluyor. Ava kültürlenmek istediği için “cultural”, Sue 

yüzmeyi sevdiği için “beach”, Zoe ise Afrika hayvanlarını sevdiği için “safari” kelimeleri gelmesi gerekiyor. 
“Resort” (tatil yeri) kelimesi boşta kalıyor. 
Cevap: B 



8. SINIF ONBURDA 
 İNGİLİZCE DENEME-14 

 
1. Soru kökünde çağrı merkezinin müşteriye sormadığı soru isteniyor. Verilen cevaplara baktığımızda adını ve 

soyadını söylediğini, New York’a bilet almak istediğini ve 5 Şubat için bilet almak istediğini görüyoruz. Ancak 
gidiş-geliş mi yoksa tek bilet mi olacağıyla ilgili bir cevap bulunmuyor. 
Cevap: D 

 
2. Soru kökünde verilen tabloda cevabı olmayan soru isteniyor. Tabloda Stephan Hawking’in hangi çalışmalarıyla 

bilindiği, kaç çocuk sahibi olduğu ve kaç yaşında öldüğü bilgileri bulunuyor ancak kazandığı ödüllerle ilgili bir bilgi 
mevcut değil. 
Cevap: A 

 
3. Soru kökünde ev işleriyle ilgilenmekten kaçınmayan kişi soruluyor. Rose, masayı hazırlamak ve bulaşıkları 

yıkamaktan sorumlu olduğunu ve bu işleri yapmaktan kaçınmadığını belirtiyor. 
Cevap: D 

 
4. Soru kökünde rakamlara göre doğru olan seçenek soruluyor. D seçeneğinde Asya’da meydana gelen fırtınanın 

verdiği hasarın, tsunamiye göre daha az olduğu belirtiliyor. Rakamlara baktığımızda da tsunaminin 223 milyar, 
fırtınanın ise 167 milyar zarar verdiğini görüyoruz. 
Cevap: D 

 
5. Soru kökünde Henry’nin en sevdiği ekstrem spor soruluyor. Başlangıca baktığımızda, uçaktan atlamadan önce 

paraşüt takması gerektiği bilgisi yer alıyor. Buna göre “skydiving” (paraşütle atlama) seçeneğinde gidiyoruz. 
Sonrasındaysa karlı zeminde sona ulaşma amacının güdüldüğü bir spor soruluyor. Burada da “skiing” kayak 
olduğunu anlıyoruz. 
Cevap: A 

 
6. Soru kökünde metinde hangi konuda hakkında bilgi verilmediği soruluyor. Metinde Edinburgh’daki konaklama 

seçenekleri, şehrin popüleritesi ve turistik merkezleri anlatılıyor ancak nüfusuyla ilgili bir bilgi yok. 
Cevap: D 

 
7. Soru kökünde verilenlere göre yanlış olan seçenek soruluyor. Penelope’un arama geçmişine baktığımızda uçak 

rezervasyonu, geleneksel Türk mutfağı, akıcı İngilizce konuşma, en ucuz kulaklıklar, Prison Break son bölümü ve 
haberler aramalarını görüyoruz. Ancak arkadaş edinme ile alakalı bir arama söz konusu değildir. 
Cevap: B 

 
8. Soru kökünde Merve’nin vaktini ve parasını göz önünde bulundurarak alması gereken menü soruluyor. Merve’nin 

11$’ı ve 15 dakikası olduğuna göre alması gereken menü tost oluyor. 
Cevap: D 

 
9. Soru kökünde ünlü kişilerin kitaplarını okumayı seven kişi soruyor. Bu tarz kitaplar biyografi türü olduğu için 

doğru seçeneğin Mia olduğunu görüyoruz. 
Cevap: C 

 
10. Soru kökünde mesajlara göre partiye katılacak olan kişi soruluyor. Tim, “I can’t refuse this offer” (bu teklifi 

reddedemem) diyerek partiye katılacağını belli ediyor. 
Cevap: D 



8. SINIF ONBURDA 
 İNGİLİZCE DENEME-15 

 
1. Soru kökünde yukarıda verilen cümlelerle eşleşmeyen görsel soruluyor. Sırasıyla baktığımızda; mikroskopla fosil 

inceleyen öğretmen, rüzgâr gülü modeli yapan öğrenciler, çocuğa aşı yapan doktor ve teleskopla gökyüzüne 
bakan araştırmacı tanımlanıyor.   
Cevap: C 

 
2. Soru kökünde Kevin ve Terry’nin seveceği kitap soruluyor. Kevin biyografi, Terry ise meşhur insanlarla ilgilendiği 

için ortak sevecekleri kitap “Meşhur Bir Yazarı Hayatı” oluyor. 
Cevap: B 

 
3. Soru kökünde kale, güneşlenme, eğlenme ve yiyecek arayışında olan bir kişinin seçmesi gereken seçenek 

soruluyor. Tarihi yerler, kumsal, eğlence ve yiyecek & içecek doğru cevap oluyor. 
Cevap: C 

 
4. Soru kökünde sonuçlara göre doğru olan seçenek soruluyor. B seçeneğinde en popüler olanının gençler arasında 

telefonda görüşme yapmak olduğu belirtiliyor. Tabloda da en yüksek değere sahip olduğunu görüyoruz. 
Cevap: B 

 
5. Soru kökünde doğru sıralama için yapılması gereken yer değişikliği soruluyor. Makarna tarifi olduğu için 

makarnayı süzebilmek için önce suda haşlamamız gerekiyor. Buna göre 2-3 yer değiştirmeli. 
Cevap: B 

 
6. Soru kökünde metinde cevabı bulunmayan soru isteniyor. Metinde Elizabeth’in yapması gereken ev işleri, 

bulaşıkları makineye yerleştirmekten sorumlu olan kişi ve babasının niçin az sorumluluğu olduğu belirtiliyor 
ancak annesinin çamaşırları ne zaman yıkadığı söylenmiyor. 
Cevap: B 

 
7. Soru kökünde metne göre yanlış olan seçenek soruluyor. C seçeneğinde Metin’in videolarının kötü olduğu 

belirtiliyor ancak metinde böyle bir yorum mevcut değil. 
Cevap: C 

 
8. Soru kökünde Tom’un, Bob’a sormadığı soru isteniyor. Verilen cevaplara göre Bob, en sevdiği sporu, ne sıklıkla 

yaptığını ve niçin yaptığını söylüyor ancak gerekli ekipmanlara değinmiyor. 
Cevap: D 

 
9. Soru kökünde metne göre doğru olan seçenek soruluyor. Metinde, küresel ısınmayı durdurmak için bazı önlemler 

alınması gerektiği anlatılıyor. Buna göre D seçeneği doğru cevap oluyor.  
Cevap: D 

 
10. Soru kökünde Emma’nın mesajı olamayacak olan seçenek soruluyor. Emma, kardeşinin doğum gününden dolayı 

arkadaşının davetine katılamıyor ve özür dileyerek reddetmesi gerekiyor. Ancak B seçeneğinde daveti kabul 
ediyor. 
Cevap: B 



8. SINIF ONBURDA 
 İNGİLİZCE DENEME-16 

 
1. Soru kökünde verilen metne göre doğru olan seçenek soruluyor. Metinde, kişisel bilgilerin paylaşılmaması 

gerektiği ve internet üzerinden kurulan arkadaşlıkların güvenilir olmadığı belirtiliyor. Buna göre C seçeneğindeki, 
“kişisel bilgilerimizi yabancılarla paylaşmak tehlikelidir” ifadesi doğru oluyor. 
Cevap: C 

 
2. Soru kökünde aşamalarla eşleşmeyen görsel soruluyor. A seçeneğinde hamuru kâseden alıp oklavayla açma 

aşamasından bahsediliyor ancak görsellerde böyle bir aşama bulunmuyor. 
Cevap: A 

 
3. Soru kökünde James’in, Robert’a sormadığı soru isteniyor. Verilen cevaplara baktığımızda Robert en sevdiği 

sporu, niçin onu tercih ettiğini ve gerekli ekipmanları söylüyor ancak kano yapmaya nereye gittiğiyle ilgili bir bilgi 
vermiyor. 
Cevap: C 

 
4. Soru kökünde tabloya göre yanlış olan ifade soruluyor. D seçeneğinde Daisy’nin mutfak işlerini sevmediği 

belirtiliyor ancak tabloda bulaşık makinesini boşaltma ve bulaşıkları durulama işlerini sevdiğini görüyoruz. 
Cevap: D 

 
5. Soru kökünde bilim kurgu kitaplarıyla ilgili olumsuz yorumda bulunan kişi soruluyor. Bob, bilim kurgudaki 

karakterlerin gerçek olmadığını ve bu kitapların saçma olduğunu düşündüğünü söylüyor.  
Cevap: B 

 
6. Soru kökünde metne göre doğru olan ifade soruluyor. Metinde doğal afetlerin ne zaman gerçekleşeceğini tahmin 

etmenin ve gerçekleşmesinin önüne geçmenin imkânsız olduğu belirtiliyor ancak etkilerini azaltmak için önlemler 
alınabileceğinden bahsediliyor. Buna göre A seçeneğindeki, “insanlar doğal afetlerin etkilerini azaltabilir” ifadesi 
doğru oluyor. 
Cevap: A 

 
7. Soru kökünde verilenlere göre çağrı merkezinden bilgi alamayacak olan kişiler soruluyor. Şartlara baktığımızda, 

teslimat sorunu, şikâyet ve iade işlemlerinde yardımcı olduklarını görüyoruz. Buna göre C seçeneğindeki yeni 
akıllı telefonun fiyatını soran kişi bilgi alamayacaktır. 
Cevap: C 

 
8. Soru kökünde verilenlere göre yapamayacağımız çıkarım soruluyor. C seçeneğinde Diana’nın bütün 

arkadaşlarının destek veren kişiler olduğu söyleniyor ancak cevaplara baktığımızda kimisi komik kişilerken 
kimisinin yardımsever olduğunu görüyoruz. 
Cevap: C 

 
9. Soru kökünde grafiğe göre doğru olan seçenek soruluyor. B seçeneğinde yaşlıların güneşlenmeyi, şelale 

ziyaretlerine tercih etmediği belirtiliyor. Grafiğe baktığımızda da kumsaL tatilinde 30 kişi varken doğal güzellikler 
kısmında 40 yaşlı bireyin olduğunu görüyoruz. 
Cevap: B 

 
10. Soru kökünde Marie Curie ile ilgili metinde verilmeyen bilgi soruluyor. Metinde Marie’nin X-ray ışınlarını 

bulduğunu, ailesiyle ilgili bilgileri ve uzmanlık alanıyla ilgili bilgilerin verildiğini görüyoruz ancak eğitimiyle ilgili bir 
bilgi söz konusu değil. 
Cevap: A 
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	8. SNF_ONBURDA_İNG_BRANŞ DENEME_2
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