
1. KAMP DENEME 

Soru -1: Soru yönergesinde hangisi yukarıdaki boşluklara gelemez diye soruyor. Birinci boşluğa nerelisin? 
Anlamında C şıkkı gelir. İkinci boşluğa kaç yaşındasın? Anlamında A şıkkı gelir. Son boşluğa kaç tane dil 
konuşursun? Anlamında B şıkkı gelir. Geriye kalan şık D’dir. 

DOĞRU CEVAP: D 

 

Soru -2: Soru yönergesinde Arzu’nun ders çizelgesine göre hangisi yanlıştır diye soruyor. A şıkkında Arzu 
Pazartesi ve Salı günü dil sınıfının olduğunu söylüyor. Salı günü dil sınıfı (English) olmadığı için bu şık 
yanlıştır. 

DOĞRU CEVAP A 

 

Soru -3: Soru yönergesinde hangisi Melissa’a hakkında değildir diye soruyor. Melissa ırkını, konuştuğu 
dilleri ve sevdiği aktiviteleri belirmiştir. Fakat hangi dersi çok sevdiğini belirtmemiştir. Bu yüzden doğru 
cevap C’dir. 

DOĞRU CEVAP C 

 

Soru -4: Soru yönergesinde Barrak nerededir diye soruyor. Talimatlara bakıldığında Town caddesinde düz 
git, Flora caddesine yani 1. sağa dön. Sonra, sola dön ve düz git, Rose caddesinden sağa dön, fırını geç, 
Barrak sağda kalıyor diyor. Orası da Library, yani kütüphane oluyor. 

DOĞRU CEVAP A 

 

Soru -5: Soru yönergesinde hangisi doğrudur diye soruyor. Görsele göre D seçeneği doğrudur. Elizabeth 
Oscar’ın (near) yakınındadır.  

DOĞRU CEVAP D 

 

Soru -6: Soru yönergesinde hangisi Monica’nın kasabasında yoktur diye soruyor. Monica, kırtasiye- 
stationery, kütüphane-library ve manav-greengrocer’s evimin yakınında var diyor. Fırından bahsetmemiş. 
Doğru cevap B’dir. 

DOĞRU CEVAP B 

 

Soru -7: Soru yönergesinde proje sonuçlarına göre hangisi doğrudur diye soruyor. Ortaokul öğrencilerinin 
sculpting yani heykel yapmaya ilgileri yoktur. Bu yüzden doğru cevap C’dir. 

DOĞRU CEVAP C 



Soru -8: Boşluğu uygun bir şekilde doldurmamız bekleniyor. Matt Perşembe gününden sonraki gün 
benimle balık tutmaya gelir misin diye soruyor. Mike gelemeyeceğini çünkü pul koleksiyonu yapacağını 
(collecting stamps) belirtmesi gerekiyor. Bu yüzden doğru cevap D olacaktır. 

DOĞRU CEVAP D 

 

Soru -9: Soru yönergesinde parçaya göre Monica’yla ilgili bilgiler sorgulanıyor. Parçaya göre Monica kâğıt 
katlama sanatı, yapboz yapmayı, SOS ve satranç oynamayı sevdiğinden bahsediyor. Bu oyunların hepsi de 
içeride oynanan (indoor) oyunlardır. Bu yüzden doğru cevap A’dır. 

DOĞRU CEVAP A  

 

Soru -10: Soru yönergesinde Bob ve Martin’in beraber yapabilecekleri aktivitenin ne olduğunu soruyor. 
Sea ve swimming (deniz ve yüzmek) ortak kelimeler olabilir. Buna göre doğru cevabımız B olur. 

DOĞRU CEVAP B 

 

 



2. KAMP DENEME 

Soru -1: Soru yönergesinde hangi soruyu Jane, Mary’e sormamıştır diye soruyor. Birinci boşluğa nasılsın? 
yani B seçeneği gelir. İkinci boşluğa kaç yaşındasın anlamında C seçeneği gelir. Üçüncü boşluğa kaç tane dil 
konuşursun anlamında D seçeneği gelir. Geriye A seçeneği kalıyor. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 

DOĞRU CEVAP A 

 

Soru -2: Soru yönergesinde yukarıdaki konuşma balonlarına göre kim fen bilgisini sever diye soruyor. Pam 
deney yapmayı çok sevdiğini söylüyor. Bu durumda doğru cevap; Pam olur. 

DOĞRU CEVAP D 

 

Soru -3: Soruda John acıktığı için arkadaşlarına nerede öğle yemeği yiyeceğini soruyor ve soru yönergesinde 
kim John’a doğru yolu tarif eder diye soruyor. Düz git. Sola dön. Otobüs durağını ve sinemayı geç. Orası 
senin solunda demesi gerekiyor. Bu yönleri Pam söylemiştir. 

DOĞRU CEVAP B 

 

Soru -4: Soru yönergesinde kimin fırını açıkladığını soruyor. Ella “burada ekmek alabilirsiniz” diyor. Yani 
doğru cevap Ella olacaktır. 

DOĞRU CEVAP A 

 

Soru -5: Soru yönergesinde Tom ve Bob’un ortak yapmaktan zevk alacakları aktiviteyi soruyor. Chess 
(satranç) ve Checkers (dama) benzer oyunlardır. Bu yüzden doğru cevap B şıkkıdır. 

DOĞRU CEVAP B 

 

Soru -6: Soru yönergesinde okuma parçasında Mark ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur diye soruyor. Mark’ın 
hangi ırktan (nationality) olduğunu belirtilmiyor. O yüzden doğru cevap D olacaktır. 

DOĞRU CEVAP D 

 

Soru -7: Soru yönergesinde tabloya göre cümleyi tamamlamamızı istiyor. B seçeneğinde “Henry akşam 
yemeğinden önce ödevlerimi bitirir” diyor. Bu seçenek tabloya göre doğrudur. 

DOĞRU CEVAP B  

 

 



Soru -8: Soru yönergesinde hangi sorunun cevabı metinde bulunamaz diye soruyor. George’un günde kaç 
saat dersinin olduğunu metinde geçmiyor. Sadece Pazar günü ne yaptığı anlatılıyor. Bu yüzden: 

DOĞRU CEVAP D 

 

Soru -9: Soru yönergesinde hangi resim Jack’in hastalığını gösteriyor diye soruyor. Metinde grip olduğunu 
ve hapşırdığını ifade ediliyor. Bunu gösteren resim C seçeneğinde mevcuttur. 

DOĞRU CEVAP C 

 

Soru -10: Soru yönergesinde hangi soruyu Mike’ın annesi ona sormamıştır diye soruyor.1. boşluğa A 
seçeneği- How are you, Mike, 2. Boşluğa B seçeneği-What’s the problem ve son boşluğa ise C seçeneği- 
Would you like to have a hot water bottle gelir. D seçeneğini sormamıştır. 

DOĞRU CEVAP D 

 

 



3. KAMP DENEME 

Soru -1: Soru yönergesinde yukarıdaki boşlukları doldurmak için aşağıdakilerden hangisi uygun değildir 
diyor. 1. Boşluğa- Art, science and P.E., 2. Boşluğa- On Wednesday and Thursday seçeneği ve son boşluğa- It 
is social studies şıkkı gelir. Boşta kalan seçenek B olur. 

DOĞRU CEVAP B 

 

Soru -2: Soru yönergesinde yukarıdaki bilgiler ve haritaya göre Amy’nin annesi ne yapıyordur diye soruyor. 
Amy okuldan eve gelir annesini bulamaz ve ona nerede olduğuna dair bir mesaj atar. Gelen mesajda “ Lunar 
caddesine sola dön. Bankayı geç ve sağa dön, hastaneyi geç ve sola dön. Düz git, sanat galerisini geç. O 
senin sağında kalıyor ifadelerinden annesinin sinemada olduğunu anlıyoruz. C şıkkında en sevdiği filmi 
izliyor diyor. 

DOĞRU CEVAP C 

 

Soru -3: Soru yönergesinde hangisi yukarıdaki metinlere göre doğru değildir diyor. D seçeneğinde Sally 
sadece bireysel oyunları oynamaktan zevk alır diyor. Oysaki Sally yakar top gibi birden çok kişiyle oynanan 
oyunlarını da oynamayı da seviyor. Bu yüzden doğru cevap D olacaktır. 

DOĞRU CEVAP D 

 

Soru -4: Soru yönergesinde hangi sorunun cevabı parçada yoktur diyor. A seçeneğinde Donald’ın saat kaçta 
yattığını soruyor. Metinde Donald’ın akşam yemeğine kadar ne yaptığını anlatıyor. Bu yüzden doğru cevap A 
olacaktır. 

DOĞRU CEVAP A 

 

Soru -5: Soru yönergesinde tabloyu hangisi tamamlar diye soruyor. İlk bölümde grip olan Tom’un ne 
yapması gerektiğini ve ikinci bölümde ise ne yapmaması gerektiğini belirtmesi gerekir. Buna göre doğru 
cevap C olacaktır. “Doktorla görüş / Futbol oynama. 

DOĞRU CEVAP C 

 

Soru -6: Soru yönergesinde hangi resim metinde yer almaz diyor. Headache: baş ağrısı, toothache: diş ağrısı 
ve backache: sırt ağrısından bahsediyor. Buna göre kırık kol: broken arm’dan bahsedilmemiştir. 

DOĞRU CEVAP D 

 

 



Soru -7: Soru yönergesinde diyaloğa göre hangisi doğrudur diye soruyor. D seçeneğinde eşek, Shrek’ e 
Fiona’yı kurtarmak için yardım eder diyor. Parçada da “Shrek and his donkey try to save her.” ifadesi bu 
seçeneği destekliyor. 

DOĞRU CEVAP D 

 

Soru -8: Soru yönergesinde hangi filmden bahsedilmiyor diye soruyor. Comedy-komik, horror-korku, sci-fi-
bilim kurgu ve cartoons-çizgi film gibi TV programlardan bahsedilmiştir. Ancak dedektif filmden 
bahsedilmemiştir. 

DOĞRU CEVAP A 

 

Soru -9: Soru yönergesinde parti hakkında hangisi yoktur diye soruyor. Yer, zaman ve tarih belli, ancak 
partide hangi aktivitelerin yapılacağı belli değildir. 

DOĞRU CEVAP D 

 

Soru -10: Soru yönergesinde grafiğe göre hangisi doğru değildir diye soruyor. C seçeneğinde öğrencilerin hiç 
palyaço istemediklerinden bahsediliyor. Oysaki 5 kişi palyaço istiyor. Buna göre doğru cevap C olacaktır. 

DOĞRU CEVAP C 

 

 

 

 



4. KAMP DENEME 

Soru -1. Soru yönergesinde hangisi Watsap mesajlarına göre doğrudur diyor. B seçeneğinde matematik 
benim favori dersimdir fakat beden eğitiminden nefret ederim diyor. Sam zaten Matematiği sevdiğini, 
ancak spor yapmayı sevmediğini söylemişti. Buna göre doğru cevap B olacaktır. 

DOĞRU CEVAP B 

 

Soru -2. Soru yönergesinde Cristioano hangisinden bahsetmemiştir diye soruyor. Skipping rope: ip atlama, 
drawing squares: sek sek oyunu ve hide and seek: saklambaç oyunlarından bahsediyor. Buna göre 
bahsetmediği oyun A şıkkındaki yakar toptur. 

DOĞRU CEVAP A 

 

Soru -3. Soru yönergesinde fırına giden doğru yönlendirmeyi soruyor. C şıkkındaki “düz git ve ikinci sola 
dön, kasabın yanında sağ tarafındadır” talimat doğrudur. 

DOĞRU CEVAP C 

 

Soru -4. Soru yönergesinde resimdeki 4 kişinin hastalığına tavsiye olmayacak seçeneği soruyor. D şıkkında 
“diş doktoruna gözükmen gerekiyor diyor ancak dişi ağrıyan her hangi bir kişi yukarıda yoktur. 

DOĞRU CEVAP D 

 

Soru -5. Soru yönergesinde hangi sorunun cevabı metinde yoktur diye soruyor. B şıkkında Hans’ın okulunun 
saat kaçta başladığını soruyor. Bu sorunun cevabı metinde yer almamaktadır. 

DOĞRU CEVAP B 

 

Soru -6. Soru yönergesinde hangi soruyu Mike, Kate’e sormamıştır diye soruyor. 1. Boşluğa- What is your 
favorite film, 2. Boşluğa- What kind of movie is it ve son boşluğa ise- What do you think about the main 
character sorusu gelir. B şıkkındaki “Film ne zaman başlar?” sorusunu soramayız. 

DOĞRU CEVAP B 

 

Soru -7. Soru yönergesinde yukarıdaki bilgilere göre hangisi John’un doğum günü kartıdır diye soruyor. 
John’un doğum günü 4 Haziran Perşembe günü, evde, akşama doğru olacağını biliyoruz. Buna göre C şıkkı 
doğru cevaptır. 

DOĞRU CEVAP C 



Soru -8. Soru yönergesinde hangisi postere göre doğru değildir diye soruyor. A şıkkında 8 Temmuz’da deniz 
altında yüzebilirsiniz diyor. Ancak tarih 8 değil 9 olmalıydı. 

DOĞRU CEVAP A 

 

Soru -9. Soru yönergesinde yukarıdaki bilgilere göre Tom ne yapıyor diye soruyor. Haftanın 3. Günü ve saat 
8.45 olduğunu biliyoruz. Buna göre Tom inekleri sağıyor. 

DOĞRU CEVAP B 

 

Soru -10. Soru yönergesinde metinde hangi bilgi yoktur diye soruyor. 23 Nisan’da Türkiye’ye gelen 
öğrencilerin ırklarını bilmiyoruz. Dünyanın pek çok yerinden geldiklerini biliyoruz. Buna göre doğru cevap B 
olacaktır. 

DOĞRU CEVAP B 

 

 



5. KAMP DENEME  

Soru -1. Soru yönergesinde Jack’in hangi arkadaşından bahsettiğini soruyor. Bahsettiği arkadaşının iki dil 
konuşabildiğini, matematik problemlerini çözmeyi sevdiğini ve okul müzik grubunda gitar çalabildiğini 
söylüyor. Bu tanıma en uygun kişinin Tim olduğunu görüyoruz. 

DOĞRU CEVAP B 

 

Soru -2. soru yönergesinde Bill’in tarif ettiği yer soruluyor. Düz git, ikinci sağa gir. Kütüphanenin karşısında 
sağ tarafta kalıyor diyor. Bu tanıma uygun yer city hall’dur. 

DOĞRU CEVAP D 

 

Soru -3. Soru yönergesinde hangisi boşluklardan birini tamamlar diyor. Birinci boşluğa- Fishing, ikinci 
boşluğa- At weekends ve son boşluğa ise- With my dad gelir. Buna göre doğru cevap C olacaktır. 

DOĞRU CEVAP C 

 

Soru -4. Soru yönergesinde hangisi yukarıdaki resimlerin biriyle eşleşmez diyor. B şıkkında Helen’in ailesiyle 
saat 8.15’de kahvaltı yaptığını söylüyor. Oysaki kahvaltı saati 7.45 olmalıydı. Buna göre doğru cevap B 
olacaktır. 

DOĞRU CEVAP B 

 

Soru -5. Soru yönergesinde hasta olan Ted’e hangi arkadaşı doğru tavsiyeyi vermiştir diye soruyor. Ted’in 
boğazı ağrıyor, yorgun ve soğuk almış. Amy en doğru tavsiyeyi vermektedir. “Yatıp dinlenmeli” diyor. 

DOĞRU CEVAP A 

 

Soru -6. soru yönergesinde postere göre hangisi yanlıştır diye soruyor. B şıkkında bu filmin bir çizgi film 
olduğunu söylüyor. Oysaki posterde animasyon olduğunu belirtiyor.  

DOĞRU CEVAP B 

 

Soru -7. Soru yönergesinde hangi sorunun cevabı davetiye kartında yoktur diye soruyor. A şıkkında “Partiye 
katılmak ister misiniz?” diye soruyor. Bu sorunun cevabı davetiyede yoktur. 

DOĞRU CEVAP A 

 

 



Soru -8. Soru yönergesinde hangisi grafiğe göre doğru değildir diye soruyor. C şıkkında bütün öğrencilerin 
favori sporunun basketbol olduğu söyleniyor. Bu seçenek doğru değildir. 

DOĞRU CEVAP C 

 

Soru -9. Soru yönergesinde açıklamalara göre doğru hayvanı bulmamızı istiyor. Açıklamalarda büyük 
kulaklar, geniş bir ağız, büyük siyah gözler, uzun bir kuyruk ve iki tane boynuzu olduğunu görüyoruz. Buna 
göre tanımlanana hayvan bir inektir. 

DOĞRU CEVAP D 

 

Soru -10. Soru yönergesinde hangi soruyu Mary Jane’e sormamıştır diye soruyor. 1. Boşluğa- What’s your 
favourite festival, 2. Boşluğa- When do you celebrate it ve son boşluğa ise- How do you celebrate this 
festival gelir. A şıkkındaki “Festival ne kadar uzun sürer?” sorusunun cevabı yukarıda yoktur. 

DOĞRU CEVAP A 
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