
Einstufungstest*|*Placement*Test

1. Heidi:*Sen*Türk*müsün?
Reyhan:*Evet,*....
a.onlar*Türk b.ben*Türküm c.o*Türk

2 Niko:*Merhaba*nasılsın?
Bünyamin:*....
a.iyiyim*ya*sen? b.onlar*iyi,*ya*sen? c.sen*nasılsın?

3.% Sınıfta*kimler*...?
a.nerede b.var c.mi

4.% Sezin:*Bu*...?
Sevim:*O*benim*babam.
a.ne b.kim c.o*mu

Bitte*markieren*Sie*die*Ihrer*Meinung*nach*richtige*Antwort*zu*jeder*Frage.*
Für*das*Ausfüllen*des*Einstufungstests*haben*Sie*max.*40*Minuten*Zeit.*Wenn*
Sie*das*Gefühl*haben,*dass*Sie*die*Antworten*nur*erraten,*dann*beenden*Sie*
den*Test,*auch*wenn*Sie*noch*Zeit*hätten.*

Please*mark*the*answer*you*believe*is*correct.*You*have*max.*40*minutes*to*
complete*the*Placment*Test.*If*you*have*the*feeling,*that*your*are*only*
guessing*the*correct*answer,*please*stop*the*test,*even*if*you*have*time*left.*



5.% A:*Senin*adın*ne?
B:*Benim*...*Harry.
a.adım b.adımlar c.ad

6.% A:Merhaba*Claudia,*nasılsın?
B:….....
a.Çok*sağol b.Teşekkür*ederim,*iyiyim c.Güzel

7.% A:*Sen*İngiliz*misin?
B:*....
a.Hayır,*ben*İngilizim b.Evet,*ben*İngilizim c.Evet,*ben*Almanım

8.% A:*Saat*kac?
B:*...*bir.
a.*Saat b.*Saatim c.*Saatlar

9.% Özge*oğluyla*beraber*İzmir'de*....
a.tek b.olacak c.hepsini

10.% Selen:Sinem*nereden*gelecek?
Özgür:Sinem*Londra'dan*....
a.gelecek b.gidecek c.olacak

11.% bir,*iki,*üç,*...,*beş,*altı
a.*yedi b.*dokuz c.*dört

12.% Zeynep:*Bak!*Orada*Çelik*Ailesi
Berkay:*Onlar*bir*hotel*....
a.  arıyor b. yok c.  var



13.% Arda:*Sen*Türkçe*konuşabiliyor*musun?
Mike:*Evet*....
a.iyi*bilmiyorum b.hiç*bilmiyorum c.iyi*konuşabiliyorum

14. Leyla:Bana*yardım*eder*misiniz?
Ferhunde:*..........
a.Hayır,*tabii*ki*ederim b.Evet,*hemen*ederim c.Evet,*şimdi*vaktim*yok

15. Fatma:*Sen*nereye*gidiyorsun?
Kezban:*...*Paris'e*gidiyorum.
a.Kim b.Ben c.O

16.% Demet:*Sezin*nereye*gitti?
Sezer:*Sezin*tatile*....
a.çıktı b.geldi c.buldu

17.% Bak!*Kedi*orada.*O*sokağa*....
a.çıkmış b.atmış c.görmüş

18.% Mehmet:*Bu*yakınlarda*banka*var*mı?
Semih:*100*metre*ilerde*bir*banka*....
a.belki b.yok c.var

19.% Tabakları*masanın*…...*koy.
a.altına b.üstüne c.içine

20.% "Bana*......*almış"
a.çiçekler b.çiçeklar c.çiçekçi

21.% Dün*akşam*çok*....
a.yorgunum b.yorgundum c.yorgunsun



22.% Postacı*her*...*günü*saat*7'de*gelir.
a.Cuma b.akşam c.sabah

23.% A:"Sigara*ister*misin?"
B:*"Hayır,*...."
a.kullanmıyorum b.kullanıyorum c.kullanmaz

24.% Benim*bavulum*ağır*ama*seninki*çok*….*gibi.
a.uzun b.kolay c.hafif

25. Dil*……..*öğretmenler*çok*iyi.*
a.okulumuzda b.okulumuza c.okulumuz

26.% Niko:*Sen*dil*okulunda*ne*iş*yapıyorsun?
Sibel:*....
a.Ben*kahve*içiyorum b.Ben*öğretmenlik*yapıyorum c.Sen*öğretmenlik*yapıyorsun

27.% Selin:*Niçin*geldin?
John:*Çünkü*seni*görmek*..........
a.istediler b.istedi c.istedim

28.% Mary*dün*dil*okuluna*gitmedi,*çünkü*…….?
a.hastaydık b.hastaydı c.hastaydınız

29.% Selin*iki*ay*önce*İtalya'ya*.......
a.gittik b.gitti c.gittiniz

30. ………*klima*yok
a.Otobüse b.Otobüste c.Otobüsten

31.% Biz*otobüsü*....
a.bekliyoruz b.bekliyorlar c.bekliyorsunuz



32.% Ben*onun*adresini*…...,*ona*mektup*........
a.bilseydim/yazardım b.bilseydi/yazardım c.bilseydim/yazardı

33.% Burcu:*Sen*yolda*cüzdan*bulunca*ne*yaptın?
John:*Cüzdanı*polise*……..
a.buldum b.unuttum c.teslim*ettim

34.% Ben*Ankara'da*10*yıl*....
a.yaşamak b.yaşadım c.yaşıyorum

35.% Dün*……..*eski*bir*……...*gördüm.
a.İzmir'den/arkadaşlar b.İzmir'de/arkadaşımı c.İzmir'de/arkadaşıma

36.% Seni*severim*………..*bunu*kabul*edemem.
a.veya b.ama c.ve

37.% Yarın*……...*danışmanımla*..........
a.üniversitede/görüşeceğim* b.üniversitete/görüştüm c.üniversiteye/görüşürüm

38.% Soğuk*havalarda*kalın*giyiniriz,*…...*üşümek*istemeyiz.
a.böylece b.halbuki c.çünkü

39.% Futboldan,*atletizmden*anladığım*………...*anlamam.
a.kadar b.kadarıyla c.göre

40.% Yabancı*dil*öğrenmek*için*önce*kendi*ana*dilinizi*iyice*………...

a.öğrenmek*gerekiyorsunuz b.öğrenmek
c.öğrenmeniz*
gerekir

41.% Eda*makarnayı*…....,*sen*de*sosu*hazırla.
a.pişirirken b.pişirdi c.pişirmedi



42. Notalarım*çok*kötü*………..*çok*çalışmıştım.
a.*demek*ki b.halbuki c.neyse*ki

43.% Gelecek*hafta*……..*dinlenip*…...*gezeceğim.
a.hep/hep b.ne/ne*de c.hem/hem*de

44.% Biz*o*hatayı*nasıl*.....**Hala*inanamıyorum.
a.yaptık b.yapıyor c.yapacak

45.% Didem'le*konuştuklarımı*sana*asla*…......*çünkü*bu*bir*sır.
a.anlatırım b.anlatamam c.anlatabilirim

Ihr%Name%|%Your%Name

............................................................... .............................................................................................................

Möchten%Sie,%dass%wir%Ihnen%das%Testergebnis%
auch%auf%Ihre%private%Emailadresse%schicken,%
dann%tragen%Sie%diese%bitte%hier%ein.%|%In%case%
you%would%like%to%have%the%test%result%sent%to%
your%private%email%address,%please%fill%it%in%here.
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