ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
İNGİLİZCE YETERLİK/FİNAL SINAVI

İngilizce Yeterlik/Final Sınavı 4 bölümden oluşmaktadır. Sınav iki gün, dört oturum
olarak gerçekleştirilir.
‘Reading’ birinci oturum olup toplamda iki bölüm, 25 soru bulunmaktadır. Metnin genel
anlamını bulma, metinde belirtilen ya da çıkarım yaparak ana fikir ve önemli detayları
bulma, bir bilgiyi tarayarak bulabilme, özetleme vb. becerilerin ölçüldüğü bu sınavda
okuma metinleri genel ve akademik metinlerden oluşmaktadır.
Sınavın ikinci oturumu Writing olup toplamda üç bölüm, 25 soru içermektedir. Orta üstü
dil seviyesinde bulunan çeşitli dil yapıları ve kelime hazinesinden yararlanılarak verilen
duruma uygun ifade yazma, cümle tamamlama, paragraf tamamlama vb. beceriler
ölçülmektedir.
Üçüncü oturum ‘Use of English’ bölümünde öğrencilerin dil bilgisi ve kelime bilgisi
ölçülmektedir. Toplamda 3 bölüm, 50 soru bulunmaktadır. Çoktan seçmeli ve üretime
dayalı sorular yoluyla bu bilgiler işlevsel anlamda ölçülmektedir. Bu bölümde
öğrencilerin orta üstü dil seviyesinde dil yapılarını ve kelimeleri tanıyarak çeşitli yazılı
ve sözel ifadelerin anlamlarını çözme, yapıları ve kelimeleri doğru kullanma vb.
beceriler ölçülmektedir.
Sınavın dördüncü ve son oturumu ‘Listening’ olup üç bölüm 25 sorudan oluşmaktadır.
Akademik dersi ve ya konuşmayı anlayabilme, karşılıklı diyaloglardan çıkarım
yapabilme, dersi dinlerken etkili not alabilmek için geliştirilen stratejileri kullanabilme,
duyduğu kelime ve türünü doğru yazabilme vb. beceriler ölçülmektedir.
Değerlendirme: Sınavdaki bölümler iki türdür: Çoktan seçmeli ve yazılı bölümler.
Çoktan seçmeli bölümler optik forma işaretlenir ve optik okuyucu aracılığıyla
değerlendirilir. Yazılı kısımlar en az iki öğretim elemanı tarafından, birbirlerinden
bağımsız olarak okunmaktadır. Değerlendirmenin objektifliği açısından cevap kağıtları
üzerinde herhangi bir işaretleme, puanlama, altını çizme vb. bulunmaz. Sınav kağıtları
iki farklı öğretim elemanı tarafından bağımsız olarak değerlendirildikten sonra, her iki
öğretim elemanının vermiş olduğu notların ortalaması nihai sonuç olarak duyurulur.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yeterlik Sınavı ve Final Sınavı Programı*
Reading

60 dakika

Saat 10.00-11.00

Writing

60 dakika

Saat 12.00-13.00

Use of English

60 dakika

Saat 10.00-11.00

Listening

40 dakika

Saat 12.00-12.40

1. GÜN

2. GÜN

*Ramazan ayına denk gelen günlerde sınav saatleri aşağıdaki gibidir.

Reading

60 dakika

Saat 13.00-14.00

Writing

60 dakika

Saat 15.00-16.00

Use of English

60 dakika

Saat 13.00-14.00

Listening

40 dakika

Saat 15.00-15.40

1. GÜN

2. GÜN

Yeterlik Sınavı ve Final Sınavı İçeriği
Oturum

Bölüm
Sayısı

Soru
Sayısı

Puan Ağırlığı

Reading

2 bölüm

25 soru

25 puan

Writing

3 bölüm

25 soru

25 puan

Use Of English

3 Bölüm

50 soru

25 puan

Listening

3 Bölüm

25 soru

25 puan

TOPLAM

11 Bölüm 125 soru 100 puan

Reading

Bölümler

1. Bölüm

2. Bölüm

Writing

1. Bölüm

2.Bölüm

3. Bölüm

Soru Tipi

Multiple
Choice

Matching
and
True/False

Sentence
Completion

Paragraph
Completion

Situation

Açıklama
3 adet okuma parçası ve
her bir okuma parçasına
ait 6’şar adet çoktan
seçmeli toplam 18 adet
soru sorulacaktır. Her bir
sorunun değeri 1 puandır.
1 adet okuma parçası
verilecektir. Toplam 7
adet soru sorulacak ve
sorularda true / false ve
bu
ifadeyi
kim
kullanmıştır veya hangi
paragrafta geçmektedir
soruları sorulacaktır.

Öğrencilere 8 adet yarım
cümle
verilecek
ve
öğrencilerden cümlenin
yarısı
doldurmaları
istenecektir.

Öğrencilere 5-10 arası
paragraf verilecek ve
paragrafların
içerisine
title, topic sentence, major
/ minor supporting ve
concluding
sentence
yazmaları istenecektir.
Öğrencilere 7 adet durum
verilecek ve bu durumlar
karşısında
ne
söyleyebileceklerini
yazmaları istenecektir.

Soru puan değerleri

Bölüm
toplam puan
değerleri

18x1=18

25 puan
7x1=7

8x1=8

10x1 =10

7x1=7

25 puan

Listening

1. Bölüm

2. Bölüm

Use of Englsih

3. Bölüm

1. Bölüm

Paragraph
Completion

Short
Dialogues

Note-Taking

Multiple
Choice

2. Bölüm

Open Cloze

3. Bölüm

Rewrite

Öğrencilere 45sn- 1
dakikalık bir parça iki
defa dinletilecek ve
parçanın içerisindeki 6
adet boşluğa
duyduklarını aynen
yazmaları istenecektir.

6x1=6

Öğrencilere toplam 7 adet
30-45 sn.lik diyaloglar
dinletilecek ve her bir
diyalog için 1 adet soru
sorulacaktır. Öğrenciler
her bir diyaloğu 2’şer defa
dinleyeceklerdir.

7x1=7

Öğrencilere 1 adet 6-8
dakikalık ders 2 defa
dinletilecek ve not alma
kâğıtları dağıtılacaktır.
Not alındıktan sonra
içerisinde 8 adet çoktan
seçmeli sorunun
bulunduğu soru kâğıdı
dağıtılacak ve sorulardaki
doğru cevapları
işaretlemeleri
istenecektir.

8x1,5=12

Öğrencilere toplam 30
adet çoktan seçmeli
dilbilgisi ve kelime
sorusu sorulacaktır.
Cevaplar optik forma
işaretlenecektir.

30x0,5=15

Öğrencilere içerisinde 10
adet boşluğun bulunduğu
bir okuma parçası
verilecek ve öğrenciler
uygun gördükleri
kelimeyi boşluklara
yazacaklardır.
Öğrencilere 10 adet
cümle verilecek ve her bir
cümlenin altında bulunan
anahtar cümle ve
ipuçlarını kullanarak
verilen cümleyi tekrar
yazacaklardır.

25 puan

10x0,5=5

10x0,5=5

25 puan

