
Türkisch-Einstufungstest 

 

1.Merhaba! Ben Yonca. Senin …….ne?   

a.ad 

b.adım 

c.adın 

d. adı 

 

2. Türk müsün? –Evet,……….. . 

a. Türksün 

b. Türk 

c. Türk değilim 

d. Türküm 

 

3. Siz Nerelisiniz?  

a.- Biz Avusturyalıyız 

b.-Biz Avusturyalısınız 

c. -Biz Avusturyalıyım 

d. -Biz Avusturyalılar 

 

4. Nasılsın? 

a.- Iyiler 

b.-Iyisin 

c. -Iyisiniz 

d. -Iyiyim 

 

5. Sen Izmir´de mi ……..? 

a. yaşıyorsun 

b. yaşyıyor 

c.yaşıyorsunuz 

d.yaşıyorum 

 

6. Nerede oturuyorsunuz? 

a. -Ankara´de 

b.-Ankara´da 

c.-Ankara´dan 

d.-Ankaralı 



7. Tarkan ne iş ………….? 

a. yapmak 

b. yapıyor 

c. yapıyorsunuz 

d. yap 

 

8. Sen ne…………..? 

a.istiyor 

b. istiyorsunuz 

c.istiyorum 

d.istiyorsun 

 

9. Gözlükçü ne demek biliyor      …………? - Hayır, bilmiyorum. 

a. musun 

b.muyum 

c.mu 

d.mular 

 

10. Dedem Ankara´da yaşıyor, ama ………………….dedesi İzmir´de yaşıyor. 

a. benim 

b. senin 

c.onun 

d.bizim 

 

11. Babam ……….. annem Türkiye´den geliyor. 

a.için 

b.ile 

c.ya  

d. yani 

 

12. Odanda masa …………………? –Hayır yok. 

a. yok mu 

b. var mı 

d. var mi 

c. yok mı 

 

 



13. Sen şimdi …………….gidiyorsun? 

a. eve mi 

b. eve mı 

c.eve mu 

d. eve me 

 

14. Bugün konsere gitmek istiyorum. Ya sen? 

a. -Ben de konsere gitmek istiyorum. 

b. –Ben de konserde gitmek istiyorum. 

c.- Ben de konserden gitmek istiyorum. 

d. –Ben de konseri gitmek istiyorum. 

 

15. Biz bugün konsere……………………………... . 

a. gidiyorum 

b.gidiyoruz 

c.gidiyorsunuz 

d. gidiyor 

 

16. Bu ……………. sana veriyorum. 

a. güle 

b.güli 

c.gülü 

d.gülö 

 

17.Kime gidiyorsunuz? 

a. -Ahmet´te 

b.-Ahmet´ten 

c.-Ahmet´e 

d. -Ahmet 

 

 

18. Kimin kalemi bu? 

a. -Benim annemin kalemi. 

b.-Benim annenin kalemi. 

c.-Benim annesinin kalemi. 

d.-Benim anneleri kalemi. 

 



 

19. Kardeşimin …………………. tanıyor musunuz? 

a. arkadaşı 

b.arkadaşım 

c.arkadaşını 

d.arkadaş 

 

20. Muzun …………….ne kadar? 

a. fiyatın 

b.fiyat 

c.fiyatı 

d.fiyata 

 

21. Bu metni anlamadım. Ne …………………….? 

a. yapayem 

b.yapayum 

c.yapayım 

d. yapayam 

 

22.  Sen bu yaz Türkiye´ye …………………? 

a. gidecek misin 

b.gideceksin misin 

c. gidecekmiş 

d. gidecek mi 

 

23. Ahmet kalemi nereye koyacak? 

a. -Masaya üstüne. 

b.-Masayı üstüne. 

c.-Masanın üstüne. 

d.-Masası üstüne. 

 

24. Affedersiniz, saat kaç? 

a. –Saat ikiyi beş var. 

b.- Saat ikiyi beş geçe. 

c. –Saat ikiye çeyrek geçe. 

d.-Saat ikiye beş var. 

 



 

25. Bugün hastayım. İşe……………….evde kaldım. 

a. gitmeden 

b.gitmeyeceğim 

c.gitmeyip 

d.gitmekten 

 

26. Kimliğini bavuluna koydun  mu? 

a-  Hayır, hâlâ koymeden. 

b- Hayır, hâlâ koymayıp. 

c.-Hayır, hâlâ koymadan. 

d. Hayır, hâlâ koymadım. 

 

27. Gelecek ay …………………………….başlıyorum. 

a.çalışmayı 

b.çalışmaye 

c. çalışmak 

d.çalışmaya 

 

28. …..…………………yaşamak istemiyorum. 

a. Sensizum 

b.Sensizsin 

c.Sensiz 

d.Sensizlik 

 

 

 

29. Altı gece için iki…………………oda istiyoruz, lütfen. 

a. kişiyiz 

b.kişili 

c.kişilik 

d.kişi 

 

 

 

 

 



30. İki …………………………Münih´e gideceğim. 

a.haftalığına 

b. haftalıkına 

c.haftalığında 

d.haftalığının 

 

31. Anneleri çocuklarının bir şeyler yemek ……………………………………..söylediler. 

a. istemediğin 

b.istemediğini 

c.istemediğine 

d.istemediğinü 

 

32. Bana gerçeği …………………………………………………..inanamadım. 

a. söylediğin halde 

b. söylediğen halde 

c.söylediğan halde 

d.söylediğün halde 

 

33.  Bu yıl Antalya´da …………………………………bütün gün Türkçe konuşursun. 

a. çalışırsın 

b.çalışırsan 

c.çalışırdın 

c.çalışırdı 

 

34. Gazete …………………………………………..müzik dinlemem. 

a. okurken 

b.okurdum 

c.okurdun 

d.okurkem 

 

 

 

Bitte übersetzen Sie in Türkische! 

1. Auf den Tischen meiner Kinder gibt es viele Sachen. 

2. Meine Nichte ist die Tochter der Schwester meiner Mutter. 

3. Müsst ihr heute Abend in die Schule der Kinder eures Onkels gehen? 

4. Deine Mutter braucht das Auto deines Vaters. 

5. Wenn ich doch nur reich wäre! 



 

 


