
Türkçe Düzey Belirleme Örnek Sınav Soruları 
 

Soru: Benim ad___1___ Mehmet. Yirmi iki yaşında___2___. Antalya____3_____ . Üniversite 
öğrencisi___4___. Mühendislik bölümünde oku____5_____. Okulum İstanbul’da. İstanbul çok 
güzel bir şehir ama burada yaşamak biraz zor. Burada her zaman trafik ___6___. Özellikle bazı 
saatlerde ev___7___ okul___8___ gitmek çok zaman alıyor. Ama İstanbul’un avantajları da 
var. Mesela burada çok sayıda sosyal aktivite imkanı var. Hafta içi ders programım çok yoğun 
bu yüzden akşamları hiç dışarı çık____9____. Ama hafta sonları genellikle arkadaşlarımla çıkıp  
gez____10____. 
 

1. a) ın   b) ım   c) um   d) ı 

2. a) ım   b) sın   c) lar   d) yım 

3. a) lıyım   b) luyum  c) lım   d) lum 

Soru: Araştırmalara göre her on kişiden ikisinde alerji görülüyor ancak alerjilerin gerçek sebebi 
bugün bile tam olarak bilinmiyor.  Pek çok türü olan alerjilerin en yaygınlarından biri “polen 
alerjisi”dir. Bu alerji türünde en çok burun ve gözler etkilenir.  Bazen baharda sürekli hapşırır 
ve “grip oldum” diye düşünürüz ama aslında bu polen alerjisidir ve bir tür reaksiyondur.   
 Bazen yiyeceklere karşı da alerjiniz olabilir. Bu durumda vücut bazı yiyeceklere 
reaksiyon gösterir. Bazen yüz, bazen de dudaklar şişer ve kıpkırmızı olur. Yiyecek alerjisinin 
tedavisi elinizdedir, bu yiyecekleri yemeyi bırakırsınız. Ama polen ve toz alerjisinde durum 
biraz daha zordur. Eğer polen alerjiniz varsa bahar aylarında öğlenleri dışarı çıkmayın. Çünkü 
bu saatlerde havada çok sayıda polen bulunur. Ama eğer çıkmanız lazımsa güneş gözlüğünüzü 
takmadan çıkmamanızı tavsiye ederiz. 
 Gelelim toz alerjisine... Evde ya da ofiste tozu yok etmek mümkün değildir ama 
azaltabilirsiniz. Bunun için sık sık toz alın ve perde vb ürünleri düzenli olarak yıkayın.  
 Bu tavsiyeler hayatınızı kolaylaştıracaktır ancak siz yine de eğer alerjik bir durum 
hissederseniz mutlaka doktora gidin ve alerji testi yaptırın. Böylece alerji türünüze göre önlem 
alabilirsiniz. (4., 5. Ve 6. Soruları metne göre cevaplandırınız.) 

4. Polen alerjisi _____________. 

 

a) nadiren görülür     b) yiyeceklere karşı bir reaksiyondur 

c) kışın daha sık görülür    d) yaygın bir alerji türüdür 

 

5. Metinde yer alan “bu durumda” yerine hangisi gelebilir? 

 

a) toz alerjisinde     b) polen alerjisinde  

c) yiyecek alerjisinde    d) ilaç alerjisinde 

 

6. Polen alerjiniz varsa _____________. 

a) öğlen dışarı çıkın.    b) baharda güneş gözlüksüz dışarı çıkmayın. 

c)  bahar aylarında dışarı çıkın   d) her şeyi yemeyin. 

 

 



7. Biz dün ders ............. ama şimdi ................ . 

a. çalışmadık / çalışmıyoruz 
b. çalışıyoruz / çalışmadık 
c. çalıştık / çalışıyoruz 
d. çalışmadık / çalışıyoruz 
 
8. Biz geçen akşam partide onlarla çok ................. . 

a. eğlendiz 
b. eğlendi 
c. eğlendiler 
d. eğlendik 
  
9. Bu yemek çok tuz............. . Tuz........... nerede? 
a. -lu /-suz 
b. –luk / -lu 
c. –lu / -luk 
d. –suz /-luk 

 
10. Yarın erken gel................. müdürü gör................... . 
a.   -iyorsanız / -ebildiniz 
b.   –mişseniz / -ebileceksiniz 
c.   –irseniz / -ebilirsiniz 
d.   –seniz / -ebilirsiniz 

 

 


