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Sevgili Öğrenciler,

Son Viraj Yayınları olarak hedefi yüksek olan öğrencilere rehber olmak ve onların başarı seviyesini 

yükseltmek için yola çıktık. Değişen sınav sistemiyle birlikte ortaya çıkan yeni nesil sorularla kitaplarımızı 

oluşturarak sizleri bu sınavlara en iyi şekilde hazırlamayı istiyoruz.

Kitaplarımızı hazırlarken Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan öğretim 

programlarındaki kazanımları esas alıyoruz. Soruları bu kazanımlar çerçevesinde hazırlıyor, tüm kazanımlara 

kitaplarımızda yer veriyoruz. Bunu yaparken kazanım dışına asla çıkmıyoruz. Testleri mantık, muhakeme, 

analiz, sentez gerektiren sorularla oluşturuyoruz. Yeni nesil olarak adlandırılan bu tip sorularla öğrencilerimizin 

analitik düşünerek bilgilerini günlük hayata aktarabilmelerini amaçlıyoruz.

Bloom taksonomisine uygun olarak “tam öğrenme” modeliyle hazırladığımız özet konu anlatım, uygulama, 

kavrama, analiz-sentez, ünite değerlendirme testi ve analiziyle oluşturduğumuz “Drift Serisi” öğrencilerimizi 

bilgi düzeyinden sentez düzeyine çıkarıyor. Kolaydan zora şeklinde hazırlanan bu testler sayesinde başarı 

basamaklarını kolaylıkla aşacağınızı düşünüyoruz. 

Ünite değerlendirme testleri şeklinde hazırladığımız “OFF-ROAD Serisi” ile son tekrarı da yaparak 

öğrencilerimizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyoruz. Deneme sınavlarıyla da sizleri sınav seviyesinden 

daha üst seviyelere taşıyarak sınavlarda karşılaşacağınız hiçbir soru karşısında zorlanmadan başarılı sonuçlar 

elde edeceğinizi düşünüyoruz.

Son Viraj Yayınları ile çıktığınız bu yolculukta hedefinize ulaşmanızı diliyor, size bu yolda rehberlik 

yapmaktan onur duyuyoruz. 

Selim AKGÜL

Genel Yayın Yönetmeni
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8.7.L1. Students will be able to understand and extract the specific information from 

short and simple oral texts.

8.7.SI1.  Students will be able to exchange information about tourism.

8.7.SI2.  Students will be able to talk about their favorite tourist attractions by giving 

details.

8.7.SP1. Students will be able to express their preferences for particular tourist attra-

ctions and give reasons.

8.7.SP2. Students will be able to make simple comparisons between different tourist 

attractions.

8.7.SP3. Students will be able to express their experiences about places.

8.7.R1.  Students will be able to find specific information from various texts about 

tourism.

8.7.W1.  Students will be able to design a brochure, advertisement or a postcard 

about their favorite tourist attraction(s).



8. Sınıf İngilizce    .YAYINLARI

Konu

7

DÜSün,
bul

, A. Find the words in the word box.

✦ CAVING ✦ CANOEING

✦ COURAGE ✦ INTERESTING

✦ EXCITING ✦ BACKUP

✦ DISAPPOINTING ✦ SPEED

✦ GOLF ✦ SCUBA DIVING

✦ KAYAKING ✦ INSTRUCTOR

✦ BORING ✦ AMUSING

✦ ADRENALINE

S C U B A D I V I N G C A D

I C V C A N O E I N G F F I

N U A D R E N A L I N E X S

T O O N P P B O R I N G S A

E X C I T I N G Q J K Q B P

R G I S W D K S T A D W R O

İ N N E R T A I N I N B S I

S C S O V T Y K L A I B I N

T D T Q B N A S W M X A U T

I P R B X W K T J U P C P I

N Z U G N V I S D S X K N N

G O C A V I N G G I P U Q G

A E T U E F G O I N O P L A

E C O U R A G E Z G A L Y Z

V F R C G O L F Y S P E E D

VOCABULARY

adrenaline : adrenalin

amusing : eğlendirici

archery : okçuluk

backup : yedek

boring : sıkıcı

canoeing : kano sporu

caving : mağara yürüyüşü

challenging : zorlu, mücadeleci

courage : cesaret

disappointing : heves kırıcı

entertaining : eğlenceli

exciting : heyecan verici

fascinating : büyüleyici, çekici

golf : golf

hang-gliding : delta kanat sporu, yelken kanat 
sporu 

instructor : eğitmen

interesting : ilginç

kayaking : kano benzeri spor

mountain 
biking

: dağ bisikleti

rafting : rafting

scuba diving : tüplü dalış

skateboarding : kaykay

skydiving : hava dalışı, serbest paraşüt

speed : hız

Bilgi Hazinem
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1-3: For these questions, choose the best 
option to fill in the blanks.

1. Elif : What does your father do?

Bill : He is a fire fighter.

Elif : Really! He has a - - - - job.

Bill : Yes, it is also exciting.

A) safe B) dangerous

C) boring D) bad

2. Meg : Do you like extreme sports?

Alice : - - - - -. I think they are fun. What about 
you?

Meg : I like them. I think they are entertaining.

A) That’s weird B) I don’t

C) Of course not D) Sure

3. Bob : - - - - ?

Joe : I think it is exciting and challenging.

A) What do you think about hang gliding

B) What is your favorite sport

C) Do you like extreme sports or indoor sports

D) Did you try any sports last year

4-6: For these questions, choose the 
picture that shows the underlined word.

4. I like parachuting.

A) B)

C) D)

5. Bill’s favorite is rafting.

A) B)

C) D)

6. Hang-gliding is exciting.

A) B)

C) D)

İPUCU

›› Kelime testlerinde 

soruları çözerken ve-

rilen metin veya cüm-

lelerden sözcüklerin 

anlamlarını tahmin 

etmeye çalışmalıyız.
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1. Which one is true about the text?

A) Steven doesn’t like adventure.

B) Steven studies maths at university.

C) Steven never goes holiday.

D) Steven prefers extreme sports on holiday.

2. Complete the sentence. 

Steven - - - -.

A) studies in London

B) is always at home in summers

C) works as a teacher

D) didn’t try caving

3. Which one is not true about Steven?

A) He goes holiday with friends.

B) He is 20 years old.

C) He studies at a high school.

D) He tried some extreme sports.

4. Complete the sentence.

Canoeing is - - - - for Steven.

A) fascinating

B) disappointing

C) entertaining 

D) amusing

Answer questions 1-4 according to the text below.

2

My name is Steven. I’m twenty years old and 
I’m a university student. I study medicine in 
London. I like adventure and extreme sports. 
I sometimes go holiday with my friends from 
university and try different sports. I tried 
caving, canoeing and hang-gliding last year. 
Caving was entertaining and hang-gliding was 
fascinating. But canoeing was disappointing. 
I want to try rafting this summer in a Turkey.

İPUCU
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Complete the sentences 5-6 according to the 
pictures given.

5. 

I think - - - - is fascinating. I like it.

A) bungee jumping

B) caving

C) hang-gliding

D) rafting

6. 

- - - - is my favorite activity.

A) Kayaking

B) Scuba diving

C) Archery

D) Skateboarding

Answer questions 7-8 according to the 
pictures given.

7. Erkan : Where were you last holiday?

Bill : I was in Turkey.

Erkan : - - - -?

Bill : Parachute diving. It was challenging.

Complete the dialogue.

A) Will you try bungee jumping

B) What do you think about caving

C) What did you try 

D) Who will try parachute diving

8. 
What is your favorite 

activity?

I’m crazy about 
extreme sports. 

That’s why 
I - - - -.

Alvin

Sue

Complete the dialogue.

A) stay at home every weekend

B) prefer a calm holiday for summer

C) don’t like hang-gliding

D) prefer bungee-jumping on holiday

İPUCU

›› Verilen görsellerin 

veya metinlerin 

içeriğini inceleyerek 

sözcüklerin anlamla-

rını tahmin edebiliriz.
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Expressing Preferences 2.

DÜSün, 
yorumla

, A. Find the mistakes and correct them.

1.  Which sport would you rather doing?

 

 

2.  Which dessert are you prefering?

 

 

3.  Burak would rather try snorkelling to diving.

 

 

4.  Why do you prefer bungee jumping or wind-
surfing?

 

 

5.  Which one are you prefer?

 

 

B. Complete the sentences with “would 
rather” or “prefer”.DÜSün, 

tamamla
,

 

1. I  have my breakfast 

between 6 and 7 a.m.

2. She  learn windsurfing 

than play the piano.

3. Which one do you , 

summer holiday or winter holiday?

4. She  resting on Saturday.

EXPRESSING PREFERENCES
(would rather) 

 ➥ Daha önce tercih gerektiren durumlarda “prefer” yapısını 
kullanıdığımızı belirtmiştik. “Would rather” yapısı da aynı 

işlevi görmektedir. Kendisinden sonra yalın hâlde bir fiil 

kullanılır.

WOULD RATHER + V1

› I would rather go parachuting.
(Paraşüt sporuna gitmeyi tercih ederim.)

› He would rather not eat junk food.
(Abur cubur yemeyi tercih etmez.)

› He would rather do scuba diving.
(Tüplü dalışı tercih eder.)

 ➥ Tercih edilen iki durum arasında than kullanılır.

WOULD RATHER + V1 + THAN + V1

› Would you rather swim with the sharks than 
swim with the dolphins?
(Köpek balıkları ile yüzmeyi yunuslarla 
yüzmeye tercih eder misin?)

I would rather stay 
at home 

than go rafting.

I would rather 
drink tea than coffee.

Bilgi Hazinem
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1-2: For these questions, choose the best 
option to fill in the blanks.

1. They would rather not try any extreme sports 
- - - -.

A) and there are too many trees

B) but he is crazy about basketball

C) so I spend the whole summer at home

D) because most of them are dangerous

2. Mert : Would you rather go caving?

Zeynep : - - - - .

A) Yes, it is a good water sport

B) Only strong men do extreme sports

C) No, I am afraid of darkness

D) I can learn safer sports next year

3. Which matching is wrong?

A)

swimming

B)

parachuting

C)

snowboarding

D)

rafting

4. Which one is not suitable to complete this text? 

Kayaking and rafting are very similar and 
different in many ways. Both of them are 
for fun and also challenging sports. But I 
think - - - - .

A) you spend more money while doing both of them

B) rafting is more dangerous than kayaking

C) both vehicles have two tyres

D) most people prefer them

5. I would rather do  than  .

Which words can we use to complete this 
sentence?

A) parachute diving / canoeing

B) rock climbing / trekking

C) rafting / surfing

D) caving / kayaking

6. Which one is not a water sport?

A) Scubadiving B) Canoeing

C) Windsurfing D) Hang-gliding

İPUCU

›› Tercihlerimizi belirtir-

ken “prefer” yapısını 

kullandığımız gibi 

“would rather” yapısı-

nı da kullanabileceği-

mizi unutmayalım.
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1. Complete the sentence.

They all - - - -.

A) never try any extreme sports

B) like extreme sports

C) would rather do safe sports

D) get on well with each other

2. Which one is true about the chart?

A) Bob would rather do rafting than caving.

B) Sally would rather do canoeing than parachuting. 

C) Tim would rather do scuba diving than kayaking.

D) Anna would rather do windsurfing than 
parachuting.

3. Which one is not true about the chart?

A) Bob would rather do kayaking. 

B) Sally would rather do parachuting.

C) Tim would rather do kayaking.

D) Anna would rather do windsurfing.

4. Complete the sentence.

This chart is about - - - -.

A) water sports preferences

B) types of music

C) extreme sports preferences

D) types of movies

4

Answer questions 1-4 according to the chart below.

Bob Sally Tim Anna

scuba diving 3 7 7 3

canoeing 3 7 7 7

hang gliding 7 3 7 3

windsurfing 7 7 3 7

parachuting 7 3 7 3

rafting 3 7 3 7

caving 7 3 7 3

kayaking 3 7 3 3

3: would rather 7: would rather not

İPUCU
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5. 

Kevin is interested in extreme sports and 
bungee-jumping is his favorite.

Which picture shows this sentence?

A) B)

C) D)

6. 
bungee 
jumping

motor 
racing

parachute 
diving

John 7

Sarah 7 3

Robert 3 3

Carol 3 7

(3 = Yes, 7 = No)

Choose the right option according to the chart.

A) John and Carol don’t prefer motor racing.

B) Sarah prefers bungee jumping but not parachute 
diving.

C) Robert doesn’t prefer motor racing.

D) Carol prefers motor racing but not bungee 
jumping.

7. Complete the speech bubble.

I’m crazy about adventure 
- - - -.

A) but I like sky diving 

B) so I’m always at home at the weekend

C) and I’m going to try hang gliding

D) because I’m very lazy

8. Ada : What do you think about extreme sports?

John : Well, I - - - -. I think they are boring and 
dangerous.

Complete the dialogue.

A) am crazy about them

B) don’t like them

C) am interested in them

D) really enjoy them

İPUCU

›› “Would rather” 

yapısından sonra 

gelen fiil yalın hâlde 

kullanılır ve tercih 

edilen iki kavram 

arasına “than” konur.
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DÜSün, 
karar ver

, A. Complete the sentences.

1. An ordinary mouse is 

(cheap) than a wireless mouse.

2. İstanbul is (crowded) 

than Muğla.

3. Skateboarding is 

(difficult) than cycling.

4. Rafting is  (hard) than 

minigolf.

5. A sport bike is (easy) 

than a mountain bike.

6. Is a quiz show

(interesting) than a document?

DÜSün, 
karar ver

, B. Circle the correct word.

1. Playing computer games is more entertain 
/ entertaining.

2. My house is large / larger than my office.

3. Fred is more / the most hardworking than 
Susan.

4. Rafting is more / the most amazing than 
running.

5. The river is deeper that / than the pool.

3.Comparatives

COMPARATIVES 

 ➥ İngilizcede kıyaslama yapmak amacı ile kullanılan 
yapılardır. İki şey veya kişiyi karşılaştırırken, sıfatların 
üstünlük hâlini kullanırız. Bu karşılaştırma gelen çeşitli 
ekler yardımı ile yapılır.

 ➥  Tek veya iki heceli sözcüklerde -er, -r, -ier ekleri 
kullanılır.

 ➥  Sessiz harfle biten tek heceli sıfatlara “-er” eki gelir.

old (yaşlı) older (daha yaşlı)

tall (uzun) taller (daha uzun)

 ➥  Sonu “-y” ile biten sıfatlarda “-y” düşer ve “-ier” eki 
getirilir.

happy (mutlu) happier (daha mutlu)

easy (kolay) easier (daha kolay)

› Alvin is happier than Melissa.
(Alvin Melissa’dan daha mutludur.)

 ➥  Eğer tek heceli sıfat bir sesli ve bir sessiz ile bitiyorsa 
son harf ikilenir.

big (büyük) bigger (daha büyük)

fat (şişman) fatter (daha şişman)

 ➥  Bazı sıfatlar düzensizdir.

good (iyi) better (daha büyük)

bad (kötü) worse (daha kötü)

little (az) less (daha az)

› I’m a better climber than you.
(Senden daha iyi bir tırmanıcıyım.)

 ➥ Uzun sıfatlarda kıyaslama için “more” ya da “less” 
sözcükleri kullanılır.

handsome 
(yakışıklı)

more handsome 
(daha yakışıklı)

expensive (pahalı) less expensive 
(daha az pahalı)

› She is more intelligent than me.
(O benden daha zeki.)

Bilgi Hazinem


