
8. SINIF 

MAVİ 24’LÜ DENEME ÇÖZÜMLER 

SARMAL DENEME 1 

1. Joe ilgili yapılan yorumlara göre cümlede boş bırakılan yeri tamamlamamız gerekir. Anahtar 
kelimemiz inatçı anlamına gelen “stubborn” olacaktır. Charlie, Joe’nun fikrini değiştirmenin 
kolay olmadığını söyleyerek, onun inatçı bir kişi olduğunu vurgulamıştır. 
CEVAP B 

2. Konuşmayı doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulmamız gerekir. Boşluktan sonraki cümle 
olumlu olduğu için C seçeneği aradığımız cevap olur. 
CEVAP C 

3. Susan en iyi arkadaşı olan Emma’yı doğum gününden dolayı sinemaya götürmek ister. 
Emma’nın dört tane film türü üzerine yaptığı yorumlara bakarak Susan’ın hangi film türü için 
bilet alacağını bulmamız gerekir. Emma sadece komedi filmleri için olumlu bir yorum 
yapmıştır. 
CEVAP B 

4. Bir lise öğrencisi olan Ella, her zaman doğruyu söyleyen insanlarla arkadaş olmak isteyen biri. 
Bu açıklamaya göre “dürüst” anlamına gelen “honest” kelimesi ve “güvenilir anlamına gelen 
“reliable” kelimesi bizi doğru cevaba götürür.  
CEVAP A 

5. Verilen konuşmaya göre doğru yorumu bulmamız gerekir. Konuşmada Kelly, arkadaşı Vera’yı 
bir sınıf partisine davet eder. Vera çok katılmak istediğini ancak ailesi ile tatile gideceğini 
belirtmiştir. Buna göre cevap A seçeneği olur çünkü Vera, arkadaşının teklifini bir gerekçe ile 
reddetmiştir.  
CEVAP A 

6. Verilen metne göre bahsedilmeyen konuyu bulmamız gerekir. Metinde Linda’nın kişiliğinden, 
yaşından ve iki arkadaşın ortak sevdiği ilgi alanlarından bahsedilmiştir ancak Linda’nın okulu 
ile ilgili herhangi bir şey söylenmemiştir. 
CEVAP D 

7. Yönergeye göre gerçek arkadaşların dürüst olması gerektiğini söyleyen kişiyi bulmamız 
gerekir. Isla, gerçek arkadaşların birbirlerine hiç yalan söylememeleri gerektiğini 
belirttiğinden aradığımız cevap olur.  
CEVAP D 

8. Zoe, arkadaşı Liz’i bir kafeye davet eder. Liz ise bir pijama partisine katılacağından arkadaşının 
teklifini reddeder. 
CEVAP C 

9.  Verilen kategorilere göre yanlış yere yazılmayan kelime “ızgara balık” anlamına gelen “grilled 
fish” çünkü bu ana yemek olarak Main Course (Ana Yemek) başlığının altında verilmiştir. 
CEVAP B 

10.  Konuşmayı uygun şekilde tamamlamayan soru B seçeneğinde verilmiştir. Birinci boşluk için C 
seçeneği, ikinci boşluk için D seçeneği ve üçüncü boşluk için de A seçeneği uygundur.  
CEVAP B 

 

SARMAL DENEME 2 

1. Karşılıklı konuşmayı uygun şekilde tamamlamayan seçeneği bulmamız gerekmektedir. 
Boşluktan önce ağır metal müziğin dinlediğini söylediği için boşluk için olumlu bir cümle 



düşünebiliriz. A seçeneğinde bu müziği saçma bulduğunu belirtmiştir. Diğer seçenekler 
olumludur.  
CEVAP A 

2. Metin içerisinde cevabı olmayan soruyu bulalım. C seçeneğindeki sorunun cevabı yoktur 
çünkü bu kişi saat kaçta uyuduğunu belirtmemiştir. 
CEVAP C 

3. Verilen kelimeler Tracy’nin kişiliği ile ilgilidir. Buna göre hangi yorumun yanlış olduğunu 
bulalım. A seçeneğinde bu kişinin daima doğruları söylediği belirtilmiştir bu da  dürüst” 
anlamına gelen “honest” kelimesi ile bağdaşır. B seçeneğinde arkadaşları için hiç hediye 
almadığı belirtilmiştir oysa “generous” kelimesi “cömert, eli açık” anlamına gelir. Bu yorum 
Tracy’nin kişiliğine ters düşer. 
CEVAP B 

4. Boşluklardan hiçbiri için uygun olmayan seçeneği bulalım. Birinci boşluk için B, ikinci boşluk 
için C ve üçüncü boşluk için de A seçeneği uygundur. 
CEVAP D 

5. Verilen açıklamada hangi konudan bahsedilmediğini bulalım. C seçeneği aradığımız cevap olur 
çünkü herhangi bir ücret bilgisi verilmemiştir. 
CEVAP C 

6. Helen, Yuka’nın piknik teklifini bir gerekçe ile reddeder. Kardeşi ile tiyatroya gideceğini 
belirtmiştir.  
CEVAP A 

7. Tablo bir lisedeki öğrencilerin sevdikleri müzik çeşidiyle ilgilidir. Cümledeki boşluğu rap müziği 
ile ilgili tamamlamamız gerekir. A seçeneğinde bu müziğin ikinci en popüler müzik olduğu 
belirtilmiş ve bu bilgi doğrudur. 
CEVAP A 

8. Verilen metne göre doğru olan yorumu bulalım. A seçeneği yanlıştır çünkü her gün basketbol 
oynadığını belirtmemiştir. B seçeneğinde bu kişinin halk müziğinin çekilemez olduğunu 
düşündüğü söylenmiş. Bu yorum doğrudur.  
CEVAP B 

9. Sally arkadaşlarını doğum günü partisine davet eder ancak dört kişi farklı nedenlerden dolayı 
daveti kabul etmez. Hangi kişinin sağlık ile ilgili bir gerekçe öne sürdüğünü bulmamız gerekir. 
Ruby babasının hasta olduğunu ve onunla ilgilenmesi gerektiğini belirtmiştir. Aradığımız 
cevap C olur. 
CEVAP C 

10. Bir takım sporuna düşkün olan kişiyi bulalım. Paul arkadaşlarıyla futbol oynadığını belirtmiştir. 
Aradığımız kişi bu olur. 
CEVAP D 

 

SARMAL DENEME 3 

1. Cümledeki boşluğu uygun şekilde tamamlamak istersek Cruz aradığımız kişi olur çünkü Finn’in 
kendini bilen ve anlayışlı biri olduğunu söylemiştir. Cümlede de diğer insanları üzmek 
istemediği bilgisi var.  
CEVAP D 

2. Boşluklardan hiçbirini uygun şekilde tamamlamayan seçeneği bulalım. C seçeneği birinci 
boşluk için, D seçeneği ikinci boşluk için ve B seçeneği de üçüncü boşluk için uygundur.  
CEVAP A 



3. Verilen metne göre yanlış seçeneği bulalım. A seçeneğinde ikisinin sınıf arkadaşı olduğu 
belirtilmiş. Bu ifade doğrudur. B seçeneğinde ikisinin de birçok ortak aktivitesinin olduğu 
belirtilmiş. Bu da doğrudur. C seçeneğinde Mabel’ın Zelda’nın güvenilmez olduğunu 
düşündüğü belirtilmiş. Bu yanlış bir ifadedir. 
CEVAP C 

4. Metinde cevabı olmayan soruyu bulalım. A, B ve C seçeneklerinin cevapları var. D 
seçeneğinde bu kişinin ne zaman Biryani yediği sorulmuş. Bunun bilgisi yoktur. 
CEVAP D 

5. Tablo bir kasabadaki gençlerin boş zamanlarında tercih ettikleri aktiviteleri ve oranları 
yansıtmaktadır. Buna göre doğru yorumu bulalım. A seçeneğinde tenisin serbest paraşütten 
daha az popüler olduğu belirtilmiş. Bu ifade doğrudur. 
CEVAP A 

6. Tekno müziği sevmeyen kişiyi bulalım. Daisy bu müziğin saçma olduğunu belirttiğinden 
aradığımız kişi olur. Diğerleri olumlu yorumlar yapmışlardır.  
CEVAP A 

7. Verilen metne göre cümleyi uygun şekilde tamamlayan seçeneği bulmamız gerekir. A 
seçeneğinde Rose’un oğlunun ergen olduğu belirtilmiş. Bu ifade doğrudur çünkü metne 14 
yaşında olduğu belirtilmiş. 
CEVAP A 

8. Marie kek yapmak ister ancak yağı yoktur. Diğer malzemeleri tamamdır. Yani alması gereken 
malzeme yağdır. 
CEVAP B 

9. Porter bir restorandadır. Tatlı yemekleri, kırmızı et ve beyaz et yemeklerini sevmiyor. Deniz 
ürünü ve pirinç pilavı seviyor. Buna göre mönüde suşi (sushi) yemeğini seçmesi gerekir. 
CEVAP A 

10. Konuşma içerisinde hangi aletin geçtiğini bulmamız gerekir. Buzdolabından (refrigerator) 
bahsedilmiştir. 
CEVAP B 
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1. Verilen tabloya göre yanlış cevabı bulmamız gerekir. A seçeneğinde Ray, ağır metal müziği 
tekno müziğe tercih eder denmiş. Bu yorum doğrudur. B seçeneğinde Sid’in caz müziğine 
tahammül edemediği belirtilmiş. Bu da doğru bir ifadedir. C seçeneğinde Zoe’nin tekno 
müziğe hevesli olduğu belirtilmiş. Bu ifade yanlıştır. 
CEVAP C 

2. Boşluğu uygun şekilde tamamlamayan cevabı bulalım. A, B ve D seçenekleri aynı anlamı 
taşımaktadırlar. D seçeneği aradığımız cevap olur. 
CEVAP D 

3. Verilen tarife göre doğru olan ifadeyi bulalım. C seçeneğindeki cümlede patatesleri 
eklemenin ikinci aşama olduğu belirtilmiş. Bu yorum doğrudur. 
CEVAP C 

4. Tereyağını eritmek ve sütü ısıtmak için hangi mutfak aracına ihtiyacımız olduğu sorgulanmış. 
Tarife içerisinde geçen “saucepan” yani tencere aradığımız cevap olur. 
CEVAP C 

5. Eski bir iletişim yolunu seçen kişiyi bulmamız gerekir. Cliff mektup yazdığını belirttiği için 
aradığımız kişi olur. 



CEVAP D 
6. Karşılıklı konuşmayı uygun şekilde tamamlayan seçeneği bulmamız gerekir. Boşluktan önce 

olumsuz bir cevap verildiğini görüyoruz. Yuka konuşma içerisinde bir planının olmadığını 
belirttiğinden doğru cevap D olur. 
CEVAP D 

7. İyi bir arkadaş nasıl olur ile ilgili bilgi verilmiştir. Buna göre cümledeki boşluğu C seçeneği 
doğru şekilde tamamlar. Diğer seçenekler olumsuzdur.  
CEVAP C 

8. Metin içerisinde cevabı olamayan soruyu bulalım. B seçeneğindeki sorunun yanıt yoktur. Yani 
biz bu kişinin saat kaçta uyuduğunu metne bakarak anlayamıyoruz.  
CEVAP B 

9. Verilen malzeme listesi Japon geleneksel yemeği olan suşi ile ilgilidir. 
CEVAP D 

10. Konuşmadaki boşluklardan hiçbiri için uygun olmayan seçeneği bulalım. C seçeneği birinci  
boşluk için, A seçeneği ikinci boşluk için ve B seçeneği de üçüncü boşluk için uygundur. 
CEVAP D 
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1. Maggie başka insanları üzmeyen kişilerle arkadaş olmayı isteyen biri. Buna göre Fred ile 
arkadaş olabilir. Fred için kullanılan “tactful” kelimesi “haddini bilen” anlamına gelir.  
CEVAP A 

2. Tablo Oscar adlı kişinin yaptığı aktivitelerin sıklığını yansıtmaktadır. Buna göre doğru olan 
seçeneği bulalım. B seçeneğinde serbest paraşüt için daha çok vakit ayırdığı belirtilmiş. Bu 
ifade doğrudur çünkü tablodaki oran bunu doğrulamaktadır. 
CEVAP B 

3. Helen adlı kişinin sormadığı soruyu bulalım. C seçeneği birinci boşluk için uygun, D seçeneği 
ikinci boşluk için ve A seçeneği de üçüncü boşluk için uygundur. 
CEVAP B 

4. Metinde adı geçmeyen yemeği bulalım. C seçeneğindeki suşiden bahsedilmemiştir. 
CEVAP C 

5. Verilen tarife göre doğru cevabı bulalım. D seçeneğinde bu tatlıyı soğuk servis etmemiz 
gerektiği belirtilmiş. Bu bilgi doğrudur. 
CEVAP D 

6. Tablo bazı kişilerin tercih ettiği iletişim yollarını göstermektedir. Buna göre yanlış olan ifadeyi 
bulalım. A seçeneğinde Mia’nın iletişim için internet kullanmadığı belirtilmiş. Bu ifade 
yanlıştır.  
CEVAP A 

7. Rose adlı kişinin bahsettiği duman yoluyla yapılan iletişim aracıdır. 
CEVAP B 

8. Verilen metne göre cümledeki boşluğu tamamlayalım. D seçeneğinde Gary’nin farklı 
sebeplerle interneti kullandığı belirtilmiş. Aradığımız cevap bu olur. 
CEVAP D 

9. Verilen bilgilere göre doğru olan ifadeyi A seçeneği vermiştir çünkü Sarah internette alışveriş 
yapmayı sever. 
CEVAP A 



10. Verilen telefon konuşmasını uygun şekilde tamamlayan seçeneği bulalım. Boşluktan sonraki 
soruda söylenenlerin tekrarlanması istenmiştir. Bu duruma göre D seçeneği doğru olur çünkü 
hattın kötü olduğu belirtilmiştir. 
CEVAP D 
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1. Resimde verilen spordan bahseden kişi Andrew’dır.  
CEVAP C 

2. Kevin’in balığı ızagara yapmayı tercih ettiğini belirtmiştir. Bu yüzden aradığımız cevap A olur. 
CEVAP A 

3. Verilen bilgiler internet güvenliği ile ilgili. Buna en uygun başlık D seçeneği olur. 
CEVAP D 

4. Arkadaşlarıyla yüz yüze görüşmeyi tercih eden kişi Maggie’dir.  
CEVAP A 

5. Verilen tabloya göre yanlış olan seçenek B olur çünkü burada Robin adlı kişinin güvenilir 
olduğu belirtilirken, tabloda bu kişinin sinsi olduğunu görüyoruz. 
CEVAP B 

6. Boşluklardan hiçbiri için uygun olmayan seçeneği bulalım. B seçeneği birinci boşluk için, A 
seçeneği ikinci boşluk için ve C seçeneği de üçüncü boşluk için uygundur. 
CEVAP D 

7. Metnin içinde cevabı olmayan soru B seçeneğinde verilmiştir çünkü bu kişinin kiminle 
konsere gittiği bilgisi verilmemiştir.  
CEVAP B 

8. Verilen metne göre cümledeki boşluğu C seçeneği uygun şekilde tamamlar. Burada Zack adlı 
kişinin rafting sporunu eğlenceli bulduğu belirtilmiş. Bu ifade metne göre doğrudur. 
CEVAP C 

9. Verilen tabloya göre A seçeneğindeki yorum doğrudur.  
CEVAP A 

10. Verilen karşılıklı konuşmaya göre D seçeneği yanlıştır. Telefon eden kişi Paul değil, Elsa’dır. 
CEVAP D 
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1. Karşılıklı konuşmaya göre cümledeki boşluğu B seçeneği uygun şekilde tamamlar. Norman 
arkadaşının bilim kurgu filmi izleme teklifini bir gerekçe ile reddeder.  
CEVAP B 

2. Tablo bir lisedeki öğrencilerin boş zaman aktiviteleriyle ilgilidir. Buna göre doğru olan seçenek 
A olur. Bu seçenekte bir takım sporunun en az popüler olan aktivite olduğu belirtilmiştir. Bir 
takım sporu olan basketbol en düşük orana sahiptir. 
CEVAP A 

3. Verilen iki listeye göre D seçeneğindeki ifade yanlıştır. Drake adlı şef Fas ülkesinden bir 
geleneksel yemek yapmayacağını malzeme listesinden anlayabiliriz. 
CEVAP D 

4. B seçeneğindeki malzeme Samuel adlı kişinin hazırlayacağı yemek ile ilgilidir. 



CEVAP B 
5. Boşluklardan hiçbiri için uygun olmayan seçeneği bulalım. B seçeneği birinci boşluk için 

uygundur, A seçeneği ikinci boşluk için uygundur ve C seçeneği de üçüncü boşluk için 
uygundur.  
CEVAP D 

6. Tabloya göre macera sporlarını tercih etmeyen kişi Carter’dır. 
CEVAP B 

7. Nava ve Poppy adlı kişilerin ortaklaşa sevdikleri spor yelken kanat sporudur. 
CEVAP A 

8. Verilen cevaplar internete hangi amaçla girildiği ile ilgili. Buna göre bu kişiler C seçeneğindeki 
soruya cevap verilmişleridir. 
CEVAP C 

9.  Kenan, metinde yerel yemekten bahsetmemiştir.  
CEVAP C 

10. Resimdeki görsel ile bağlantılı açıklama yapan kişi Jaydon’dır. 
CEVAP B 
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1. Verilen karşılıklı konuşmaya göre cümledeki boşluğu B seçeneği uygun şekilde tamamlar. 
Janet arkadaşının ikinci teklifini kabul etmiştir. 
CEVAP B 

2. Rap müziğinin çekilmez olduğunu söyleyen kişi Andrea’dır. 
CEVAP A 

3. Verilen açıklamalara göre doğru seçeneği bulalım. A seçeneğinde Mario vejetaryen açıklaması 
yapılmış ancak bu yanlıştır.  B seçeneğinde Rocco tatlıya düşkündür açıklaması var. Bu da 
yanlıştır. C seçeneğinde Sicily’nin ekşi bir içecek sevdiği belirtilmiş. Bu yorum doğrudur. 
CEVAP C 

4. Tabloya göre yanlış olan ifade A seçeneğinde verilmiştir. Eski bir iletişim yolu olan mektup 
göndermeyi 3 kişi tercih etmiştir. 
CEVAP A 

5. Tabloya göre telefon açmak en az tercih edilen iletişim biçimidir. 
CEVAP D 

6. Boşluklardan hiçbiri için uygun olmayan seçeneği bulalım. B seçeneği birinci boşluk için, A 
seçeneği ikinci boşluk için ve C seçeneği de üçüncü boşluk için uygundur. 
CEVAP D 

7. Marcus yılda iki kere tüple dalış yaptığını belirtmiştir. Bunu haziran ve temmuz aylarında 
yaptığını belirttiğinden yılda iki kere olmuş olur. 
CEVAP B 

8. Verilen tabloya göre Hamish adlı kişi dış mekân görevlerinden birini yerine getirecek. Bu da 
çimleri biçmedir. Diğerleri iç mekânda çalışacaklardır. 
CEVAP B 

9. Kırsal bir alana giden kişi Finn’dir. 
CEVAP C 

10. Verilen görsele göre boşluğu A seçeneği uygun şekilde tamamlar.  
CEVAP A 
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1. Tracy, Madison’ın rahat bir karaktere sahip olduğunu söylemiştir. 
CEVAP B 

2. Metinde bir müzik çeşidinden bahsedilmemiştir. 
CEVAP B 

3. Kek / Pasta yapmak için IV numaralı liste uygundur. 
CEVAP D 

4. Verilen açıklamaya göre cümleyi B seçeneği uygun şekilde tamamlar. Terry’nin internette alış-
veriş yaptığı belirtilmiştir.  
CEVAP B 

5. Tablo bir küçük kasabadaki gençlerin tercih ettiği macera sporları ile ilgilidir. Buna göre A 
seçeneği doğrudur. Araba yarışı tabloya göre en çok tercih edilen aktivitedir. 
CEVAP A 

6. Karşılıklı konuşmadaki boşluğu D seçeneği uygun şekilde tamamlar. Belinda karşıdaki kişiye 
bir mesajın var mı diye sormuştur. 
CEVAP D 

7. Metin içerisinde cevabı olmayan soru B seçeneğinde verilmiştir. Lucas metinde nerede 
kaldığına dair bir bilgi vermemiştir. 
CEVAP B 

8. Verilen tabloya göre B seçeneği cümleyi uygun şekilde tamamlar. Emily adlı kişinin mutfak 
işlerini sevdiğini görüyoruz. 
CEVAP B 

9. Verilen açıklamalara göre C seçeneği doğru olur. Marie Curie iki elementi keşfeden kişidir. 
CEVAP C 

10. Charles W. Hull 3 boyutlu teknolojiyle ilgili çığır açmıştır.  
CEVAP D 
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1. Boşluklardan hiçbiri için uygun olmayan seçeneği bulalım. A seçeneği birinci boşluk için, D 
seçeneği ikinci boşluk için ve C seçeneği de son boşluk için uygundur. 
CEVAP B 

2. Verilen tarife göre C seçeneği doğrudur. Bu tatlının soğuk servis edilmesi ile ilgili bir açıklama 
var. 
CEVAP C 

3. Metinde bahsi geçmeyen şey C seçeneğindeki kalın iptir. 
CEVAP C 

4. Pauline adlı kişi arkadaşlarıyla yüz yzüe görüşmeyi tercih eden kişidir. 
CEVAP D 

5. Tablo bir lisedeki öğrencilerin internet aktivitelerini göstermektedir. Buna göre A seçeneği 
yanlış olur, çünkü çevirim içi oyun oynamayı tercih edenlerin oranı en fazla değil.  
CEVAP A 

6. Verilen karşılıklı konuşmaya göre C seçeneği cümledeki boşluğu uygun şekilde tamamlar. 
Stella uç sporlardan su sporlarını tercih ettiğini belirtmiştir. 
CEVAP C 

7. Boşluklardan hiçbiri için uygun olmayan seçeneği bulalım. C seçeneği birinci boşluk için, A 
seçeneği ikinci boşluk için ve B seçeneği de üçüncü boşluk için uygundur. 



CEVAP D 
8. Verilen tabloya göre B seçeneğindeki ifade doğrudur. Kate ütü yapmadan önce mutfakta 

bulaşık makinasını doldurması gerekir. 
CEVAP B 

9. Tabloya göre çöpün atılması en son yapılacak iştir.  
CEVAP D 

10. Karşılıklı konuşmada boş bırakılan yeri B seçeneği uygun şekilde tamamlar. Boşluktan sonraki 
cümlede bu bilim adamının başarılı bir çalışmasından bahsedilmiştir.  
CEVAP B 
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1. Verilen bilgilere göre cevabı olmayan soru B seçeneğinde verilmiştir. Çünkü partiye katılma 
ücreti belirtilmemiştir. 
CEVAP B 

2. Dorian ile ilgili olumsuz yorum yapan kişi Jack’tir. Son konserinden zevk almadığını ve 
şarkılarının sıkıcı olduğunu belirtmiştir. 
CEVAP B 

3. Kate’in 25 poundu var. Sinema bileti 14 pound olduğuna göre hangi yiyeceği alması 
gerektiğini bulalım. Bu kişi İtalyan yemeklerin ve hamburger sever. Tatlı ve patlamış mısır 
sevmediğine göre hamburger yiyebilir çünkü makarna için parası yeterli değildir.  
CEVAP D 

4. Marta arkadaşlarıyla yüz yüze görüşmeyi tercih eder. Uzakta olan arkadaşlarıyla da sosyal 
medya aracılığıyla iletişim kurduğunu belirtmiştir. 
CEVAP C 

5. D seçeneğinde verilen sorunun cevabı metin içerisinde yoktur. Bu kişinin sosyal medyada ne 
yaptığına dair bir açıklama yoktur. 
CEVAP D 

6. Tablo New York’ta 100 gencin en sevdiği macera sporlarıyla ilgili veriler yansıtmıştır. Buna 
göre C seçeneğinde evrilen yorum doğrudur. Yelken kanat sporu, mağara sporundan daha az 
popülerdir. 
CEVAP C 

7. Verilen bilgilere göre B seçeneğindeki sorunun cevabı yoktur. Bu kişinin Bodrum’da ne kadar 
kaldığı belirtilmemiştir. 
CEVAP B 

8. Verilen tabloya göre A seçeneğinde verilen ifade yanlıştır çünkü tabloda Rose adlı kişinin 
mutfak işlerini sevdiği belirtilmiştir.  
CEVAP A 

9. Karşılıklı konuşmayı uygun şekilde tamamlamayan ifade D seçeneğinde verilmiştir çünkü 
bahsedilen kişi bir tıp araştırmacısıdır yani güneş sistemi ile ilgisi yoktur. 
CEVAP D 

10. Linda, yaşadığı şehirde uzun süreden beri yağmur yağmadığını belirtmiştir yani bir kuraklık 
durumu söz konusudur.  
CEVAP B 
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1. Boşluklardan hiçbiri için uygun olmayan seçeneği bulalım. B seçeneği birinci boşluk için, C 
seçeneği ikinci boşluk için ve A seçeneği de son boşluk için uygundur.  
CEVAP D 

2. Verilen tabloya göre D seçeneğinde verilen ifade yanlıştır çünkü Ray her gün yüzmeye gider, 
nadiren olmaz. 
CEVAP D 

3. Carla kırmızı et yemeklerinden biftek yediğini belirttiğinden aradığımız cevap olur. 
CEVAP B 

4. Eski iletişim araçları kronolojik sıraya göre verildiğinden uygun başlık C seçeneğindekidir.  
CEVAP C 

5. Verilen metne göre cümledeki boşluğu B seçeneği uygun şekilde tamamlar çünkü bu kişi 
metinde macera sporlarına ilgi duyduğunu belirtmiştir. 
CEVAP B 

6. Cindy tatil için kırsal yerleri tercih ettiğini belirtmiştir. Bu açıklamaya göre C seçeneği 
aradığımız cevap olur. 
CEVAP C 

7. Maria arkadaşlarıyla çevrimiçi sohbet ederek iletişim kurduğunu belirtmiştir.  
CEVAP D 

8. Metinde ünlü bilim insanının evliliğinden bahsedilmemiştir. 
CEVAP C 

9. Tablo Londra’da bazı erkeklerin yaptığı ev işleriyle ilgilidir. Buna göre B seçeneğindeki ifade 
doğrudur çünkü erkeklerin çoğu dış mekân işlerini yapmaktadırlar.  
CEVAP B 

10. Verilen bilgilere göre A seçeneğindeki sorunun cevabı yoktur. Yani verilen doğal felaketin 
lokasyonu belirtilmemiştir.  
CEVAP A 
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1. Verilen tabloya göre karşılıklı konuşmayı B seçeneği uygun şekilde tamamlar. Luna Perşembe 
günü saat iki buçuk ve beş arasında bowling turnuvasına katılacağından kendisine yapılan 
teklifi kabul edememiştir.  
CEVAP B 

2. Verilen kelimelere bakacak olursak, B seçeneği yanlış olur çünkü bu kişi sadece su sporlarını 
tercih emememektedir.  
CEVAP B 

3. Rüzgar’ın bahsettiği icat matbaadır.  
CEVAP D 

4. Verilen açıklamaya göre en yaygın doğal felaket kasırga, ikincisi deprem, üçüncü yaygım olan 
sel ve nadiren olan ise toprak kayması. Buna göre cevap B olur. 
CEVAP B 

5. Boşluklardan hiçbiri için uygun olmayan seçeneği bulalım. D seçeneği birinci boşluk için, B 
seçeneği ikinci boşluk için ve A seçeneği de üçüncü boşluk için uygundur.  
CEVAP C 

6. Ray genelde dış mekân işlerini tercih ettiğine göre kendisi için en uygun liste IV numara olur. 
CEVAP D 



7. Cümledeki boşluğu D seçeneği uygun şekilde tamamlar. Janet, arkadaşına tekno müziği 
sevmediğini söylemiştir. 
CEVAP D 

8. Tabloya baktığımızda Wilma’nın meydan okuyan aktiviteleri sevdiğini ve Linda’nın da yamaç 
paraşütü sevdiğini görüyoruz. Bu duruma göre ikisi birlikte yamaç paraşütü yapabilirler.  
CEVAP A 

9. C seçeneğindeki sorunun cevabı tarifin içerisinde everilmemiştir. Kurabiyeleri ne şekilde 
servis etmemiz gerektiği açıklanmamış. 
CEVAP C 

10. Tina ve Wilma birlikte bir yemek kursuna katılmak isterler. Tina sadece hafta içi öğleden 
sonra müsait ve balık ürünleri ile ilgili yemekleri tercih eder. Wilma Perşembe günü müsait 
değil. Suşi ve tatlılarla ilgilidir. Tina 550 pound ve Wilma da 450 pound en fazla ödeyebilir. Bu 
duruma göre ikisi için de en uygun kurs B seçeneği olur. 
CEVAP B 
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1. Karşılıklı konuşmayı A seçeneği uygun şekilde tamamlar çünkü boşluktan sonraki cümlede 
ilgili kişinin müsait olup olmadığının kontrol edileceği belirtilmiş. 
CEVAP A 

2. Verilen tabloya göre C seçeneğindeki ifade doğrudur. Dave eğlenceli bir kişiliğe sahiptir. 
CEVAP C 

3. Bu kişilerin arasında Alex internet bağımlısı olabilir çünkü günde 5 -6 saatini internette 
geçirdiğini söylemiştir. 
CEVAP D 

4. Tina, Londra’da dublörlük mesleği ile ilgili bir anket hazırlar ve 100 kişiye sorar. Verilen 
tabloya göre C seçeneği doğu olur çünkü bu cümlede çoğu kişinin bu mesleği tehlikeli 
bulduğu belirtilmiştir. Yüzde 35 en büyük oranı göstermektedir. 
CEVAP C 

5. Boşluktan önceki cümle olumsuzdur. B seçeneği aldatmaca da olsa aradığımız cevap olur 
çünkü teklif edilen bir yemeği reddetmek için hayır, ben tok değilim yanıtını veremeyiz. 
CEVAP B 

6. Verilen tabloya göre B seçeneği doğru olur çünkü Grace adlı kişinin mutfakla ilgili bir 
sorumluluğu var. 
CEVAP B 

7. D seçeneği Iris adlı kişinin yapacağı işlerden biridir. 
CEVAP D 

8. C seçeneğindeki başlık metin ile bağdaşmaktadır çünkü açıklamada turistler için birkaç cazibe 
yerlerinden bahsedilmiştir.  
CEVAP C 

9. Fred ekşi tatları sevdiğinden limonlu dondurmayı seçecektir. 
CEVAP B 

10. Metin içerisinde bu doğal felaketin kaç ülkeyi etkilediğine dair bir bilgi yoktur. 
CEVAP A 
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1. Boşluklardan hiçbiri için uygun olmayan seçeneği bulalım. C seçeneği birinci boşluk için, B 
seçeneği ikinci boşluk için ve D seçeneği de son boşluk için uygundur. 
CEVAP A 

2. Mario metinde yerel yemeklerden bahsetmemiştir.  
CEVAP D 

3. Tablo bir bölgedeki doğal felaketlerle ilgilidir. Buna göre B seçeneğindeki yorum doğrudur 
çünkü kasırgaların ortaya çıkma durumu tablodaki orana göre yüksektir. 
CEVAP B 

4. Verilen tabloya göre B seçeneği doğrudur çünkü Carl hafta sonu karate yapmaktadır. 
CEVAP B 

5. Verilen karşılıklı konuşmaya göre Archie tüple dalış sporunu sevmektedir. Buna göre C 
seçeneği cümledeki boşluğu uygun şekilde tamamlar. 
CEVAP C 

6. Verilen bilgilere göre A seçeneği doğru olur çünkü Clara fantastik tarzındaki kitaplardan 
nefret eder. 
CEVAP A 

7. Gary’nin 22 poundu var. Bunun iki poundunu bilet için ayıracak ve geri kalan para ile de 
yemek yiyecektir. İtalyan yemeklerini, tatlıları sever. Deniz ürünlerini, kırmızı ya da beyaz eti 
sevmez. Buna göre D seçeneği doğru olur. 
CEVAP D 

8. Rock müziğe tahammül edemeyen kişi Alex’tir. 
CEVAP B 

9. Metne göre B seçeneğindeki yorum yanlıştır çünkü Janet’ın annesi internetten alış-veriş 
yapar. 
CEVAP B 

10. Verilen bilgilere göre D seçeneğindeki sorunun cevabı yoktur. Ünlü bilim insanının nerede 
öldüğü belirtilmemiştir.  
CEVAP D 
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1. Verilen tarife göre D seçeneğindeki sorunun cevabı yoktur. Bu tatlının nereye ait olduğuna 
dair bilgi verilmemiştir.  
CEVAP D 

2. Veronica’nın bahsettiği doğal felaket çığdır. 
CEVAP B 

3. Partiyi kimin hazırladığı bilgisi mevcut değildir. 
CEVAP D 

4. Linda, diğer insanları üzmeyen kişilerle iyi geçindiğini belirtmiştir. Bu açıklama ile “haddini 
bilen” anlamına gelen “tactful” kelimesi bağdaşmaktadır. 
CEVAP A 

5. Verilen grafik Londra’daki bazı gençlerin favori sporları ile ilgilidir. Buna göre C seçeneği 
doğru olur. Tüple dalış sporu en popüler spordur. 
CEVAP C 

6. Boşluklardan hiçbiri için uygun olmayan seçeneği bulalım. C seçeneği birinci boşluk için, B 
seçeneği ikinci boşluk için ve A seçeneği de son boşluk için uygundur.  



CEVAP D 
7. Karşılıklı konuşmayı C seçeneği uygun şekilde tamamlar çünkü boşluktan sonra o yere bir 

daha gitmek istediğini söylemiş yani tatilinden memnun kalmıştır. 
CEVAP C 

8. Verilen tabloya göre A seçeneği doğrudur çünkü Robin’nin email göndermek için interneti 
kullanması gerekir. 
CEVAP A 

9. C seçeneğindeki iletişim biçimi Dora ile bağlantılıdır çünkü tabloda bu kişinin mektup 
gönderdiği belirtilmiştir. 
CEVAP C 

10. Dimitra çamaşır yıkamayı ve mobilyaların tozunu almayı sevmediğini belirtmiştir. Buna göre A 
seçeneği aradığımız cevap olur.  
CEVAP A 
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1. Arkadaşlarıyla iletişim kurmak için interneti kullanan kişi Malia’dır. Kendisi sosyal medya 
kullanarak arkadaşlarıyla iletişimde kaldığını belirtmiştir.  
CEVAP B 

2. Adelina’nın annesi tozlu mobilyalara tahammül etmediğine göre, Adelina annesi tatilden 
dönmeden bu işi yapacaktır.  
CEVAP D 

3. Karşılıklı konuşmayı uygun şekilde tamamlamayan seçenek D olur çünkü mektupları 
internetten göndermeyiz. 
CEVAP D 

4. Tablo, bir spor merkezindeki gençlerin favori kitap çeşitleriyle ilgilidir. Buna göre doğru cevap 
B olur çünkü fantastik kitaplar en popüler olanlarıdır. 
CEVAP B 

5. Verilen bilgilere göre cümledeki boşluğu C seçeneği uygun şekilde tamamlar. Bu kişi haftada 
iki kere yoga kurslarına katılmaktadır. 
CEVAP C 

6. Verilen karşılıklı konuşmaya göre cümledeki boşluğu A seçeneği uygun şekilde tamamlar 
çünkü Dora tiyatrodan hoşlanmadığını belirtmiştir.  
CEVAP A 

7. Verilen bilgilere göre B seçeneği doğrudur. Konuyla ilgili bilgi almak için bir telefon numarası 
verilmiştir. 
CEVAP B 

8. Maggie küresel ısınmadan bahsetmektedir. 
CEVAP C 

9. Tablo, Terry ve Norman adlı kişilerin ilgi alanlarını göstermektedir. Buna göre A seçeneği 
doğru olur çünkü her ikisi de macera sporlarını severler. 
CEVAP A 

10. C seçeneğindeki her ikisinin ortak sevdiği aktivitedir. 
CEVAP C 
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1. B seçeneğindeki sorunun cevabı metin içerisinde yoktur. 3D yazıcılarının fiyatıyla ilgili bir 
açıklama yapılmamıştır. 
CEVAP B 

2. Tablo, Gala’nın yaşadığı şehirde olan doğal felaketlerin oranını yansıtmaktadır. Buna göre C 
seçeneği cümleyi uygun şekilde tamamlar. Bu şehirde en çok çığ olayları görüldüğüne göre 
karın fazla yağdığı bir yerdir.  
CEVAP C 

3. Helen ve Grace birlikte A seçeneğindeki kursa katılabilirler çünkü ikisinin de ortak ilgi alanı 
yemektir.  
CEVAP A 

4. Tina ana yemek siparişi veren kişidir. 
CEVAP A 

5. Jane en az para ödeyen kişidir. 
CEVAP C 

6. C seçeneği birinci boşluk için, D seçeneği ikinci boşluk için ve A seçeneği de son boşluk için 
uygundur. 
CEVAP B 

7. Tabloya göre C seçeneği yanlıştır çünkü Ray’in sorumlulukları Oscar’ın sorumluluklarından 
fazla değildir. 
CEVAP C 

8. I açıklama D seçeneği ile, ikinci açıklama C seçeneği ile ve üçüncü açıklama C seçeneği ile 
ilgilidir. A seçeneği hiçbir açıklama ile ilgili değildir. 
CEVAP A 

9. Konuşmayı A seçeneği uygun şekilde tamamlamaz çünkü boşluktan önce olumlu bir yorum 
var ve diğer seçenekler bu yorumu destekler nitelikte. 
CEVAP A 

10. Nick, metinde iklimden bahsetmemiştir.  
CEVAP B 
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1. Titan, söz konusu şarkıcı ile ilgili olumsuz yorumlar yapmıştır. Diğerlerinin yorumları 
olumludur. 
CEVAP B 

2. Ryan, Nolan’ın kendini bilen, başkalarını üzmeyen biri olduğunu belirttiğinden aradığımız kişi 
olur. 
CEVAP A 

3. Decklin bir kursa katılmak ister. Kendisi pazartesi öğleden sonra uygun, Salı uygun değil, 
Cumartesi öğleden sonra uygun ve Pazar günü bütün gün uygun. Fazla parası da olmadığını 
belirtmiştir. Buna göre yüzme kursu kendisi için en uygunudur. 
CEVAP C 

4. C seçeneğindeki sorunun cevabı yok. Turnuvanın kim tarafından yapılacağı ile ilgili bilgi 
verilmemiştir. 
CEVAP C 

5. Verilen tabloya göre D seçeneği yanlıştır çünkü tiyatro öğlen değil akşam olacak.  
CEVAP D 



6. Tablo, bir lisedeki öğrencilerin tercih ettikleri müzik çeşitlerini göstermektedir. Buna göre C 
seçeneği doğru olur, çünkü rap en popüler müziktir. 
CEVAP C 

7. D seçeneği birinci boşluk için, B seçeneği ikinci boşluk için ve A seçeneği de üçüncü boşluk için 
uygundur. 
CEVAP C 

8. A seçeneği boşluk için uygun değildir. Anna kendisine yapılan dondurma teklifini kabul 
etmiştir. A seçeneğinde ise tok olduğu belirtilmiştir. 
CEVAP A 

9. Benjamin kamp ile ilgili açıklamasında doğa yürüyüşünden bahsetmiştir. Buna göre B 
seçeneği doğru olur. 
CEVAP B 

10. B seçeneği boşluk için uygun değildir. Diğer seçenekler sorulan soru ile ilgilidir. 
CEVAP B 
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1. Verilen tabloya göre C seçeneğindeki ifade doğrudur. Tina, haftanın üçüncü günü, öğleden 
sonra yoga derslerine katılmaktadır. Diğer bilgiler yanlıştır. 
CEVAP C 

2. D seçeneğindeki sorunun cevabına ulaşamayız. Metinde Kate saat kaçta uyuduğunu 
belirtmemiştir. 
CEVAP D 

3. A seçeneğindeki “azimli” anlamına gelen “determined” kelimesi Callum’un kişiliği ile ilgili 
değildir.  
CEVAP A 

4. Tabloya göre D seçeneği doğru olur çünkü öğrencilerin çoğu güneş panelinin en iyi icat 
olduğunu belirtmişler. 
CEVAP D 

5. Verilen bilgilere göre B seçeneği doğru olur. Edvin, romantik filmlerin saçma olduğunu 
düşünmektedir. 
CEVAP B 

6. C seçeneği doğrudur çünkü bu kişi romantik filmleri tercih etmiyor. 
CEVAP C 

7. Tabloya göre B seçeneği doğrudur. Lucas zamanının çoğunu satranca ayırmaktadır. 
CEVAP B 

8. D seçeneği birinci boşluk için, C seçeneği ikinci boşluk için ve A seçeneği üçüncü boşluk için 
uygundur. 
CEVAP B 

9. Metinde, Sophia’nın kaybolduğu ancak çantasında pusulasının olmadığından 
bahsedilmektedir. 
CEVAP C 

10. Su altı dünyasıyla ilgilenen kişi Mark’tır. Tüple dalış sporundan bahsetmektedir.  
CEVAP D 
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1. Brad’in sevdiği sporlara bakarak cümleyi uygun şekilde tamamlayalım. B seçeneği aradığımız 
cevap çünkü Brad esrarengiz yerleri keşfetmekten hoşlanır. “caving” yani mağara sporu bu 
açıklama ile bağdaşmaktadır. 
CEVAP B 

2. Rap müziği ile ilgili yorumlara göre A seçeneği doğru olur çünkü Yuka bu müzik türünü saçma 
bulduğunu belirtmiştir. 
CEVAP A 

3. Verilen karşılıklı konuşmaya göre Camden, tiyatrodan hoşlanmamaktadır. Buna göre 
cümledeki boşluk B seçeneği uygun şekilde tamamlar. 
CEVAP B 

4. Tablo Sri Lanka’daki doğal felaketlerle ilgilidir. Buna göre A seçeneği doğrudur çünkü toprak 
kayması en az görülen doğal felakettir. 
CEVAP A 

5. İnternet güvenliği ile ilgili verilen bilgilere göre cümleyi A seçeneği uygun şekilde tamamlar. 
Burada tanımadığınız kişilerin arkadaşlık tekliflerinin reddedilmesi belirtilmiştir.  
CEVAP A 

6. Boşluklardan hiçbiri için uygun olmayan seçeneği bulalım. B seçeneği birinci boşluk için, A 
seçeneği ikinci boşluk için ve C seçeneği de üçüncü boşluk için uygundur.  
CEVAP D 

7. Rose, sağlık problemini öne sürerek arkadaşının teklifini reddetmiştir.  
CEVAP D 

8. Pedro ve Luis birlikte B seçeneğindeki kursa katılabilirler çünkü tabloya göre Pedro meydan 
okuyan aktiviteleri ve Luis de yamaç paraşütünü sever. 
CEVAP B 

9. Emma kırsal alanları tercih ettiğinden C seçeneği aradığımız doğru cevap olur. 
CEVAP C 

10. Açıklamada Fred’in kirli bulaşıklarla ilgilenmesi gerektiği belirtildiğinden doğru cevap B olur. 
CEVAP B 
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1. Tabloya göre B seçeneğinde verilen ifade yanlıştır çünkü sosyal medya kullandığı için 
internete bağlanması gerekir. 
CEVAP B 

2. Verilen bilgilere göre C seçeneği yanlıştır çünkü kamp iki haftadan fazla sürmektedir. 
CEVAP C 

3. Verilen karşılıklı konuşmaya göre B seçeneği cümleyi uygun şekilde tamamlar. Maggie 
büyükbabasını ve büyük annesini hafta sonu ziyaret eder. 
CEVAP B 

4. Metne göre D seçeneği cümleyi doğru şekilde tamamlar çünkü Kanada’da farklı doğal 
felaketlerin olduğu belirtilmiştir.  
CEVAP D 

5. Kanada’da en sel felaketinin olduğu belirtilmiştir. Buna göre aradığımız cevap B olur. 
CEVAP B 

6. Kate ana yemek, salata ve tatlı yemek ister. İçecek bir şey istemiyor. Buna göre III. liste 
kendisi için uygun olur. 
CEVAP C 



7. Liam eski bir iletişim metodu olan mektubu tercih etmektedir.  
CEVAP C 

8. D seçeneği boşluğu uygun şekilde tamamlar çünkü boşluktan önce söz konusu kişinin uygun 
olmadığı belirtilmiş. Buna göre karşı tarafın mesaj bırakmayı isteyip istemediği sorulmuştur. 
CEVAP D 

9. Verilen tabloya göre A seçeneğindeki yorum doğrudur çünkü Maria haftanın son günü olan 
pazar günü kirli çamaşırlarla ilgilenir. 
CEVAP A 

10. Yerleri elektrik süpürgesiyle süpürmek haftada üç kez yaptığı ev işidir.  
CEVAP B 

 

GENEL DENEME 11 

1. C seçeneği boşluğu uygun şekilde tamamlamaz çünkü Betty elmalı turta teklifine evet 
demiştir. Bunun devamında tokum diyemez. Diğer seçenekler doğrudur. 
CEVAP C 

2. Tiffany kamp ile ilgili olumsuz bir yorum yapmıştır. Diğerlerinin yorumları olumludur. 
CEVAP B 

3. Pedro ekşi sevdiği için Brenda da ekşi olmayan meyveli dondurma sevdiği için C seçeneği 
doğru olur. 
CEVAP C 

4. Russel’ın annesi tozlu zeminlere tahammül etmez. Buna göre Russel, annesi eve dönmeden 
yerleri paspaslayacaktır. 
CEVAP A 

5. Verilen açıklamalara göre C seçeneği yanlış olur çünkü Ralph 5 saatten fazla internette 
kaldığını belirtmiştir. Yani internette az zaman geçirmediğini görüyoruz. 
CEVAP C 

6. Chase, metin içerisinde ulaşımdan bahsetmemiştir. 
CEVAP D 

7. B seçeneği birinci boşluk için, A seçeneği ikinci boşluk için C seçeneği de son boşluk için 
uygundur. 
CEVAP D 

8. Verilen bilgilere göre B seçeneği doğrudur. Felakette çok sayıda insan hayatını kaybetmiştir. 
CEVAP B 

9. B seçeneğindeki sorunun cevabına ulaşamayız çünkü daha fazla bilgi alacağımız bir iletişim 
bilgisi mevcut değil. 
CEVAP B 

10. Verilen tabloya göre A seçeneği doğrudur çünkü karate kızların en az ilgi duydukları 
aktivitedir. 
CEVAP A 

 

GENEL DENEME 12 

1. D seçeneği boşluğu uygun şekilde tamamlamaz çünkü burada gerçek arkadaşların sinsi ve 
bencil olması gerektiği belirtilmiştir. 
CEVAP D 

2. Sabrina, ulaşım ile ilgili bir icattan (tekerlek) bahseden kişidir. 



CEVAP A 
3. Verilen tabloya göre B seçeneği doğrudur çünkü tsunami en yıkıcı felaket olarak yansıtılmıştır. 

CEVAP B 
4. Nina adlı kişi tsunami felaketinden bahsetmiştir. 

CEVAP C 
5. Verilen tabloya göre C seçeneği doğrudur çünkü çoğu öğrenci bir bahçe işi olan çimleri 

biçmeyi tercih ettiklerini belirtmişlerdir. 
CEVAP C 

6. Verilen bilgilere göre B seçeneği doğrudur çünkü kamp farklı macera sporları ile ilgilidir. 
CEVAP B 

7. Shirley sinemadadır. Film 20 dakika sonra başlayacak. 22 poundu var ve bunun 14 poundunu 
sinema bileti için harcaması gerekir. Buna göre C seçeneği doğru olur. Yani bu kişi tost 
yiyebilir. 
CEVAP C 

8. Yönergede hangi kişinin yeni yerlerle ve kültürlerle ilgilendiği sorgulanmıştır. Mila aradığımız 
kişidir çünkü seyahat kitaplarını okumayı sever. 
CEVAP A 

9. Carol kaldığı otelin odasıyla ilgili olumsuz yorum yapmıştır. Diğerleri olumlu yorumlar 
yapmışlardır. 
CEVAP  C 

10. Warren ve Bobby birlikte yamaç paraşütü yapabilirler çünkü Bobby yamaç paraşütü sevdiğini 
belirtmiş. Warren da meydan okuyan, zor sporları tercih ettiğini söylemiştir. 
CEVAP B 
 

 

 

 

 


