Bedava İngilizce Seviye Tespit Sınavı ile İngilizce Seviyenizi Öğrenin!
İngilizce seviye tespit sınavı , sorulara vermiş olduğunuz cevaplara göre seviyenizi tespit
etmenize yardımcı olmak üzere hazırlanmış çoktan seçmeli okuma soruları içermektedir.
İngilizce seviyenizi test etmek,sınav sonucunuzu öğrenmek ve seviyenizi doğru bir şekilde tespit
ederek eksikleriniz ile ilgili değerlendirme yapmak için lütfen İngilizce seviye tespit sınavı
sonunda size özel açıkladığımız seviye değerlendirme sonuçlarını dikkatlice okuyunuz.
İngilizce seviye tespit sınavımız sadece okuma sorularından oluşmaktadır.Testte 40 soru
bulunmakta olup, soruların tamamını cevaplama zorunluluğu bulunmamaktadır. Cevabı
işaretlenmeyen sorular yanlış cevap verilmiş olarak değerlendirilecektir.
Bu İngilizce testinin soruları İngilizce Dil Eğitimi alanında uzun yıllardır öğretmenlik yapan ve
YDS, ÜDS , YGS , TUS gibi yabancı dil sınavlarına yönelik 45’in üzerinde kitabı bulunan İngilizce
Öğretmeni Sn. Mustafa Demir tarafından hazırlanmıştır.
Inter Edu Center web sitesinden İngilizce Seviye Tespit Sınavına katılıp, sınav sonucu ile
ofisimizden Yurtdışı Dil Eğitim Programlarımıza kayıt yaptıran herkesin anında % 2 indirim
kazanma şansı devam ediyor.

İNGİLİZCE SEVİYE BELİRLEME SINAVI
1. “Are you a student?”
“Yes, …………………”
A) you are.
B) I am.
C) it is.

2. Do you and your family live in Istanbul?
A) Yes, we do.
B) Yes, I am
C) Yes, they are

3. Helen : How are you?
Mert

: …………………

A) How do you do?
B) I am fine, thanks.
C) I am a doctor.

4. Adam : ……………………..
Ayşe

: She’s my mother.

A) Where’s this?
B) Where is she?
C) Who’s she?

5. Aylin : What’s your name?
Jane

: ………………….. Jane.

A) My name’s

B) My names are
C) Your name

6. Are you from the US?
A) No, I don’t.
B) Yes, you are.
C) No, I’m not.

7. Here comes Pelin and …….. brother.
A) her
B) its
C) she’s

8. They are going to Bodrum with …….. daughter.
A) there
B) their
C) them
9. Where is Burak going?
………… going to Ankara.
A) They’re
B) He’s
C) Burak does

10. Can you speak Arabic?
Yes, ……………….
A) I cannot.
B) I do.
C) I can.

11. Shh! Here come the Jenkins.
Yes. … for a house.
A) they are looking
B) they look
C) she’s looking

12. What is Jane doing?
A) She is a teacher.
B) She’s writing an e‐mail.
C) She can speak English.

13. Where is the book?
It is ………. the table.
A) in
B) on
C) of

14. Where are you going?
…………. Taksim Square.
A) To
B) In
C) From
15. When are you going to meet Selin?
………… 6:30 sharp.
A) in
B) on
C) at

16. You should not eat so much chocolate. It is …………. for your health.
A) useful
B) harmful
C) happy
17. Ann: ………………………………..?
Selin: A Honda.
A) What make is your car
B) Whose car is this
C) Who has a Honda
18 . Troy is a(n) ……………. city near Çanakkale.
A) polite
B) ancient
C) heavy
19. I am sixteen years of age. I am a(n) ……………………
A) adult
B) teenager
C) child
20. My father likes …………….. pictures much.
A) taking
B) driving
C) calling
21.

Adam: …………………………..?
Ayse: Football, of course.
A) What is the most popular sport in your country
B) What does your father do
C) What make is this car

22.

I am very thirsty. I would like to …………………
A) eat a chicken sandwich
B) do something interesting
C) drink a glass of water

23.

If you had a house with an indoor swimming pool, ……………..?
A) will you swim happily there
B) would you swim happily there
C) will you buy a new swimming pool

24.

Nur : …………………………?
Mahmood: Of course. It is a chance for people to learn about the heritage and culture of
Oman.
A) Can you tell us something about the festival
B) Have you got many people here from other countries
C) What kind of things do people learn

25.

Rosy: I love to watch “Judge Judy.”
Tim: …………………………………………?
Rosy: They have interesting lawsuits.
A) What is so good about it?
B) Is it a TV show?
C) How often do you watch it.

26.

Helen: My father bought me a brand new Iphone today.
Barış: ……………………..
A) Good for you!
B) You, poor thing!
C) Good luck!

27.

Helen: I am cold.
Mother: ……………………..
A) How about drinking a cup of cold coke?
B) You should put on your coat
C) I don’t care.

28.

Robert: Mom, Let me help you carry your bag.
Mother: …………………………………..
A) Thanks. That would be excellent.
B) That’s very rude of you.
C) How do you do?

29.

Father: We should stop climate change.
Son: ……………………………………………………….?
Father: First of all, we shouldn’t pollute our environment.
A) How can we stop climate change, daddy
B) What causes climate change, daddy
C) What are the causes of climate change, daddy

31.

Tom: ……………………….?
Fiona: At half past two.
A) What time does the bus leave
B) Where does the bus stop
C) How far is the bus stop

32.

33.

Ahmet : ……………………….
Helen : Scorpion
A) What is your sun sign
B) When is your birthday
C) What do you do in your spare time
May I help you?
Yes, I …………. a cup of tea, please.
A) I will
B) give me
C) I would like

34. If you want to lose weight, ………………….
A) you should go on a diet
B) you should eat chocolate and meat
C) you had better stop exercising
35.

Allen: ……………………….?
Tim: I have a little poodle.
A) What kind of a dog do you have
B) Where are you going
C) Why did you get a poodle

36. It was raining this afternoon, …….
A) so I took an umbrella to work
B) when I was ten years old
C) because it was to expensive
37.

Pam: ……………………….?
Roger: Yes. I went there last weekend. I want to go again before the summer is over.
A) Have you been to the beach
B) How’s your summer been so far
C) Do you have any plans for the rest of the summer

38‐39‐40. soruları aşağıda verilen metne göre cevaplayınız.
Carlos is from Spain, and he is fourteen years old. He is very indecisive and too anxious about
his future. He doesn’t like spending time with his classmates.
Hussain is from the United Arab Emirates, and he is thirteen years old. He is very kind and
tactful. He has many friends. His friends think he is quite loyal.
Nehir comes from Turkey. Her father is a Turkish and her mother is a Russian. She speaks
English, Turkish and Russian fluently. She is a natural leader. She is very considerate and her
friends always admires her.

38. Carlos ……………………
A) is cautious about danger
B) can easily make decisions
C) is younger than Hussain
39. Hussain ………………
A) behaves his friends rudely
B) get on well with his friends
C) is generally selfish
40. Nehir is ………………
A) rich
B) thoughtful
C) monolingual

SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Eğer cevaplardan
1‐10 Doğru varsa ;
Sayın ………………,(öğrencinin adı çıkacak) Başlangıç Düzeyde İngilizce biliyorsunuz. Eğer
İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız Inter Edu Center size beklenti ve hedefleriniz ile birebir
örtüşen en uygun yurtdışı eğitim programları hakkında ücretsiz danışmanlık sunmaktan
memnuniyet duyacaktır. Başlangıç derecede İngilizce bilen öğrencilere İngilizcenin ana dil
olarak kullanıldığı ülkelerde dinleme, okuma, konuşma, yazma becerilerini birlikte geliştiren
kurslar sunmaktayız.
Doğru sayısı: ….
11‐25 Doğru varsa ;
Sayın ………………,(öğrencinin adı çıkacak) Temel Düzeyde İngilizce biliyorsunuz. Eğer
İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız Inter Edu Center size beklenti ve hedefleriniz ile birebir
örtüşen en uygun yurtdışı eğitim programları hakkında ücretsiz danışmanlık sunmaktan
memnuniyet duyacaktır. Temel derecede İngilizce bilen öğrencilere İngilizcenin ana dil olarak
kullanıldığı ülkelerde dinleme, okuma, konuşma, yazma becerilerini birlikte geliştiren kurslar
sunmaktayız.
Doğru sayısı: ….

25‐38 Doğru varsa ;
Sayın ………………,(öğrencinin adı çıkacak) Alt‐Orta Düzeyde İngilizce biliyorsunuz. Eğer
İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız Inter Edu Center size beklenti ve hedefleriniz ile birebir
örtüşen en uygun yurtdışı eğitim programları hakkında ücretsiz danışmanlık sunmaktan
memnuniyet duyacaktır. Temel derecede İngilizce bilen öğrencilere İngilizcenin ana dil olarak
kullanıldığı ülkelerde dinleme, okuma, konuşma, yazma becerilerini birlikte geliştiren kurslar
sunmaktayız.
Doğru sayısı: ….
39‐40 Doğru varsa ;
Sayın ………………,(öğrencinin adı çıkacak) Orta Düzeyde İngilizce biliyorsunuz. Eğer İngilizcenizi
geliştirmek istiyorsanız Inter Edu Center size beklenti ve hedefleriniz ile birebir örtüşen en
uygun yurtdışı eğitim programları hakkında ücretsiz danışmanlık sunmaktan memnuniyet
duyacaktır. Temel derecede İngilizce bilen öğrencilere İngilizcenin ana dil olarak kullanıldığı
ülkelerde dinleme, okuma, konuşma, yazma becerilerini birlikte geliştiren kurslar sunmaktayız.
Doğru sayısı: ….

