
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!
1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturunuz.

3. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.

2. Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz. 
Bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumduysa sınav 
görevlilerine bildiriniz.

Adı ve Soyadı : ...............................................

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

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

Sınıfı / Şubesi

Öğrenci Numarası

DERS ADI SORU SAYISI
TOPLAM SORU 

SAYISI
SINAV SÜRESİ 

(DAKİKA)
Türkçe 20

50 75

T.C. İnkılap Tarihi ve 
Atatürkçülük 10

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10

Yabancı Dil (İngilizce) 10
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Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun kitapçığın tamamının veya bir kısmının Başka Yayıncılık'ın 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.

8.SINIF

SINAV BAŞLAMADAN AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ!

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 telefon, 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 dönebilVirsiniz.

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. Puanlama : Her bir ders testine ait ham puan; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacaktır.

SINAV GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERE YAPILACAK SON UYARILAR

• Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.

• Başlama zilini bekleyiniz.
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1. 

Peter

Ege

- - - -?

I like historical books most. I learn new and interesting information 
also different cultures.

Which one of the following completes the dialogue?

A) What is your favourite TV programme

B) What sort of books do you like

C) Which books are you going to buy

D) Why are you fond of watching documentary

2. The chart below shows communication preferences among teenagers.
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Which comment is TRUE according to the chart?

A) E-mails and letters aren't popular among teanagers.

B) Teenagers aren't fond of texting messages.

C) Social networks are the most popular kind of communication.

D) Nearly half of teenagers prefer sending e-mails.

Bu Testte 10 soru vardır. Cevaplarınızı cevap kâğıdının İNGİLİZCE TESTİ için ayrılan kısmına 
işaretleyiniz.

İNGİLİZCE
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Answer the questions (3-4) according to the 
informaiton below.

What do you think about David?

He is honest and supportive. He doesn’t tell a lie to people also 
he always backs me up in my bad situations.

He is really helpful but he is sometimes stubborn. He doesn’t 
change his opinions easily so we don’t get on well with him.

Jessica

Some people think he is stingy, but I disagree with them. He is 
helpful and generous. He shares his things with me.

Lisa

Tom

I think he’s a bit laid-back. He does his all works late and he is 
usually unpunctual.

Patrick

3. They are talking about David's - - - -.

A) physical appearance

B) hobbies and interests

C) close friends

D) personal traits

4. Who thinks David is a relaxed person?

A) Tom B) Jessica C) Patrick D) Lisa
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5. 
Hi, I’m Tina. I like spending time with my roommate. We watch thriller movies, do 
shopping in our free time and also do sport every morning. We do some activities 
together but we have different hobbies. She likes listening rock music, but I can’t stand it. 
I like keeping up with the latest art exhibitions, but she finds it so boring.

What can't we say about Tina?

A) She thinks rock music is unbearable.

B) She is interested in art.

C) She and her roommate have lots of common hobbies.

D) She always does sport.

6. 
PIZZA

 • Knead the dough and place it in tray.

 • Put the tomato, pepper, olives and sauce on the dough.

 • Grate the cheese and put on the top.

 • Bake it for 20 minutes.

 • Serve it hot.

What should we do after baking the pizza for twenty minutes?

A) B)

C) D)
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7.    

Melemen is a very known and famous dish for Turkish people. It's easy to make Melemen. First, chop the onions, 
tomatoes and peppers. Second, put the oil in the pan and add the onions and peppers, stir them well. Next, add 
tomatoes, stir and cook 5-6 minutes. Then, put the beaten eggs. After that, sprinkle some black pepper and salt. 
Finally, serve it hot with bread.

In this recipe there is No information about - - - - of making a melemen.

A) ingredients

B) total cooking time

C) cooking steps

D) recipe

8.    

a. Then, slice the tomato, green pepper and sausage.

b. Finally, serve it with fruit juice.

c. First, cut the bread into two slices.

d. After that, spread the cream cheese or slice the cheese and put it on each slice of bread.

Put the recipe into the correct order.

A) c / b / d / a B) a / d / c / b C) c / d / b / a D) c / a / d / b
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9. Secretary:      Western Company. May I help you?

Mr. Jhonson:      Hello, This is Mr. Jhonson. Could I speak to Mr. White, please?

Secretary:      I am so sorry. He is in a meeting now. Would you like to leave a message?

Mr. Jhonson:      No, thanks. - - - -.

Which of the following completes the conversation?

A) I'm sorry. I can't hear you well

B) I'll call him back later

C) I'll get that

D) I'll put him through

10. 

My name is Sally. I dislike sending messages. I prefer talking on the phone. Sending messages can be fun, cheap 
and fast but it takes much time. I don't like using emojiys. I like explaining my emotions by talking. I think voice 
tone is better than emojiys so I prefer talking on the phone to sending text messages.

Answer the question according to text above.

Sally - - - -.

A) prefers sending text messages

B) thinks emojiys explain emotions clearly

C) always makes phone calls to keep in touch with her friends

D) likes using emojiys

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



Branş Soru Bankalarımız
8. Sınıf 7. Sınıf

6. Sınıf 5. Sınıf

Yeni Nesil Soru Bankalarımız

5, 6, 7, 8. Sınıf Branş Denemelerimiz

8. Sınıf 7. Sınıf

6. Sınıf 5. Sınıf

LGS Deneme Setleri 7. Sınıf

6. Sınıf 5. Sınıf

LGS Hızlandıran Paragraf Soru Bankası
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