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Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu peşinen kabullenmiş sayılır. 



 

 
 
 
 
 
 
 

AÇIKLAMA 
1. Bu kitapçıkta sırasıyla Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, İngilizce ve Temel Bilgi Teknolojisi testleri bulunmaktadır.   2. Bu testlerin her biri için verilen cevaplama süresi 30 dakika olup, 4 ders için toplam cevaplama süresi 120 dakikadır.   3. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap işaretlendiği takdirde o soru yanlış cevaplanmış olarak değerlendirilecektir. 

4. Bu testler değerlendirilirken her testteki yanlış cevaplarınızın sayısı, doğru cevaplarınızın sayısını etkilemeyecektir.  5. Cevaplamaya istediğiniz testten ve sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.  6. Sınav kitapçık türünü cevap kağıdına işaretlemeyi unutmayınız.  7. Sınavda uyulması gerekli diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. 



 

 

2015-2016  SEVİYE TESPİT SINAVI  / İNG İNGİLİZCE   TESTİ A 
1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının bu test için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 

1-A: When is Turkish victory day? 
B: It is on the _______________. 
a)10th of November 
b)19th May 
c)30th of August 
d)23rd of April 
2-It’s a quarter past nine. 
a)09:30 b)09:15 c)09:40 d)09:45 
3-A: Have you got _______ books in your bag? 
B: No, I haven’t got __________. 
a)any / any  b)some / some 
c)some / any  d)any / some 
4- You will have to go to the library by bus if you don’t 
want to walk. 
a)Kütüphaneye otobüsle gitmek istemiyorsanız yürümek 
zorunda kalabilirsiniz. 
b)Kütüphaneye yürüyerek gitmek isterseniz bile otobüse 
binmeniz gerekecek. 
c)Yürümek isterseniz bile kütüphaneye otobüsle gitmek 
zorunda kalacaksınız. 
d)Eğer yürümek istemiyorsanız kütüphaneye otobüsle 
gitmek zorunda kalacaksınız. 
5-French is ________  English,  
but Japanese is__________ of all. 
a)the most difficult / more difficult 
b)most difficult / more difficult 
c)more difficult than / the most difficult 
d)difficult than /  difficult 
6-There isn’t any soap at home. I’ll buy ______ soap.   
a)a can of b)a bar of 
c)a loaf of d)a kilo of 
 

7-The singer is singing________ .  She is very______  
tonight. 
a)happily / happily  b)happy / happily 
c)happy / happy   d)happily / happy 
8-It’s hot. _____________ . 
a)Open the window, please. 
b)Look at the window, please. 
c)Clean the window, please. 
d)Close the window, please. 
9-She didn't _______ to a theatre last night.  
She stayed at home. 
a)go b)went c)goes d)going 
10-Many mothers have difficulty feeding their babies in 
Africa.  
a)Afrika’daki bazı annelerin beslenme sorunu vardır. 
b)Bazı bebekler Afrika’da beslenme konusunda annelerine 
zorluk yaşatır. 
c)Birçok anne beslenme konusunda Afrika’daki  bebekleri 
zorlar. 
d)Afrika’daki birçok anne bebeklerini beslemekte zorluk 
yaşar. 
11- Hafta içi erken kalmak zorundasınız ancak 
haftasonu erken kalkmak zorunda değilsiniz. 
a)You should get up early on weekdays but you shouldn’t 
get up early at the weekend.  
b)You can get up early on weekdays but you can’t get up 
early at the weekend. 
c)You must get up early on weekdays but you mustn’t get 
up early at the weekend. 
d)You have to get up early on weekdays but you don’t 
have to get up early at the weekend. 
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12-You should _________your umbrella  
with you. It may rain.  
a)takes b)taking c)take d)to take 
13- Tom _______ at home last night because  he was in 
the hospital 
a)was b)were c)weren’t d)wasn’t 
14-   This is my brother.  ______name is Soner. ______ 
is a doctor. 
a)Her  /  His b)His  /  He 
c)His  /  She d)Her  /  He 
15-Aşağıdaki konuşmaları doğru sırada veren seçeneği 
bulunuz. 
1-Hi Max. I’m John.  
2-Nice to meet you, too. 
3-Nice to meet you, John.  
4-Hello, my name is Max.  
a)1 / 4 / 2 / 3  b)1 / 3 / 2 / 4 
c)4 / 3 / 1 / 2  d)4 / 1 / 3 / 2 

16-  
 ________ the post office. 
a)Take the first turning b)Turn right 
c)Go past  d)Cross the street 
17-times / you/ how many / in a year /go for a check-up 
/ do?(1/2/3/4/5) 
a)3 / 2 / 5 / 6 / 4 / 1 b)1 / 6 / 3 / 2 / 4/ 5 
c)1 / 3 / 6 / 2 / 5 / 4 d)3 / 1 / 6 / 2 / 5 / 4 
18-Your Spanish is ________than your Italian.    
a)the best b)well c)good d)better 
 
 
 
 

19-Flowers can’t live long in this room because it’s very 
hot. 
a)Oda çok sıcak olduğu için çiçekler uzun yaşayamaz.  
b)Çiçeklerin uzun yaşaması odanın sıcaklığına bağlıdır. 
c)Oda sıcak olmasa da çiçek uzun yaşayamazdı. 
d)Çiçekler uzun yaşayamayacağından bu oda sıcaktır. 
20-Which one is the correct order? (Doğru sıralama 
hangi seçenektedir?) 
( I) arrive 
( II) will  
( III ) my mother 
( IV) when   
a)IV-II-III-I  b)III-I-II-IV  
c)IV-III-I-II  d)III-II-IV-I 
21-They're going to clean their living room _______.   
a)everyday  b)tomorrow 
c)at the moment  d)yesterday 
22-I am thirsty. _______ drink something. 
a)Should b)Let’s c)Must d)Can 
23-A: How often do you play tennis? 
B: ____________________________. 
a)I play tennis.  b)I never play tennis. 
c)No, I don’t play tennis. d)Yes, I play tennis. 
24-A- Is The EiffelTower in Rome? 
B- No, it ________. It _______ in Paris. 
a)isn’t / is b)is / is c)aren’t / is d)is / are 
25-Jenny drives _________.  
 She is a __________driver.   
a)careless  / carelessly 
b)carelessly  / careless 
c)careless  / careless 
d)carelessly  / carelessly 
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26-A little girl _____ drive a car but she _______ ride a 
bike. 
a)can  / can’t b)can’t  / can 
c)can  / can d)can’t  / can’t 
 

27-  
The dog is __________ the picture and the cat is 
________ the table. 
a)on / behind  b)in front of / on 
c)next to / under  d)behind / in 

28-I think you  ________   the exam. 
a)going to pass  b)will pass 
c)pass   d)passing 
29- While I was cooking, my mother came home. 
a)Ben yemek yaparken annem eve geldi. 
b)Annem eve gelirken ben yemek yapıyordum. 
c)Ben yemek yaptığımda annem eve geliyordu. 
d)Annem eve geldiğinde ben yemek yapıyordum. 
30-Don’t make noise!  Your sister _________ now. 
a)studies 
b)study 
c)is studying 
d)are studying 
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR 
1. Sınava Öğrenci Kimliği ile girmek zorunludur. Öğrenci Kimliğini kaybeden veya unutan öğrenciler birimlerinden alacakları onaylı öğrenci belgeleri ile sınava girebilirler.   2. Sınav süresi boyunca cep telefonları kapalı bir şekilde sıra üstlerinde duracaktır.   3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 120 dakikadır. Her bir test için verilen cevaplama süresi 30 dakikadır. Sınav başladıktan sonraki ilk 30 dakika içinde öğrencilerin sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir ve bu süre içerisinde sınava girmek isteyen öğrenciler sınava alınacaktır.  4. Sınav salonundan ayrılan öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.  5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.  6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri Tutanak ile tespit edilerek sınavları geçersiz sayılacaktır.  7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Tutanak ile tespit edilerek sınavları geçersiz sayılacaktır.  8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurmak ve kodlamak tamamen öğrencinin sorumluluğundadır. Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir. 

9. Bu testler değerlendirilirken her testteki yanlış cevaplarınızın sayısı, doğru cevaplarınızın sayısını etkilemeyecektir.  10. Soru kitapçığınızın kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık türünün, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınız ile ilgili herhangi bir  eksik ya da basım hatasında salon başkanına başvurunuz.  11. Cevap kâğıdında ve soru kitapçığında doldurulması ve kodlanması gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.  12. Cevaplamaya istediğiniz testten ve sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.  13. Her testin cevaplarını cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretleyiniz.  14. Sınav kitapçık türünü cevap kâğıdına işaretlemeyi unutmayınız.  15. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.    

 
   


