
 

 

GENEL BİLGİLER 
 

SINAV TARİHİ: 12.10.2019/Saat:14.00 
  

Başvuru Tarihleri: 30 Eylül-10 Ekim 2019 
  

Başvuru Web Adresi: www.ardahan.edu.tr/ydms 
  

 
Not: Başvurular ÜBYS kullanıcı adı ve şifresi ile yukarıda belirtilen web sitesi üzerinden 

yapılacaktır. Web sitesi haricinde yazılı başvuru yapılmayacaktır. 

 
 
 
 

 Üniversitemizin Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Komisyonu tarafından hazırlanıp 

uygulanacak olan Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı 12.10.2019 

tarihinde saat:14.00’da İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi dersliklerinde 

yapılacaktır.


 Sınava kayıt yaptıran öğrenciler sınava giriş yerlerini ve saatlerini, başvuru yaptıkları 
websitesi’nden alacakları Sınav Giriş Belgesi’nde görebileceklerdir. Ayrıca listeler 
www.ardahan.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.


 Bu sınavda başarılı olanlar, kayıtlı oldukları programlarda Yabancı Dil İngilizce 1 ve 

Yabancı Dil İngilizce 2 derslerinden muaf olur ve harfli notu verilerek ilgili 
yarıyıllarda ayrı ayrı ders başarı notu olarak işlenir ve yarıyıl akademik not 
ortalaması ile ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.


 Herhangi bir nedenle sınava giremeyen öğrenciler için mazeret veya telafi 

sınavı yapılmayacaktır.
 Sınav sonuçları, Ardahan Üniversitesi web sayfasında duyurulacaktır.


 Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler sınav sonuçları açıklandıktan 

sonra, bir hafta içinde birimlerinin öğrenci işlerine yazılı dilekçe ile başvurabilirler.
 Sınavın içeriği ile ilgili detaylı bilgi ve örnek sorular bu kılavuzda verilmiştir.

 
 
 

KURALLAR 
 

 Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında T.C. Kimlik kartı, Öğrenci Kimlik Kartlarını 

veya Öğrenci belgelerini getirmeleri gerekmektedir.


 Öğrenciler Sınav Giriş Belgesi’nde yazılı olan binadaki salondan başka bir salonda 
sınava giremeyecektir.

 Öğrenciler sınava gelirken Sınav Giriş Belgelerini kesinlikle getirmeleri gereklidir.


 Öğrenciler, kurşun kalem, tükenmez kalem silgi ve kalemtıraş gibi ihtiyaçlarını sınava 

girerken yanlarında bulundurmalıdırlar.
 Öğrencilerin sınav salonuna aşağıdaki gereçler ile girmesi yasaktır;



Herhangi bir elektronik cihaz (çağrı cihazı, cep telefonu, avuç-içi bilgisayar, elektronik 
 

tercüme cihazı vs.); kitap, broşür, ders notu, sözlük gibi, sınav sorularının 

yanıtlanmasında yararlanılabilecek her tür basılı yayın. 
 

 Sınav süresi 90 dakikadır. Öğrencilerin Sınav başlamadan 15 dakika önce sınav 

salonlarında bulunması gerekmektedir. Sınav başladıktan 15 dakika sonra kesinlikle 

hiçbir öğrenci sınava alınmayacaktır.
 Sınav başladıktan sonra ilk 45 dakika içinde sınav salonundan çıkmak yasaktır.


 Adaylar sınav süresince sınav gözetmenlerinin uyarı ve direktiflerine uymakla 

yükümlüdürler.


 Başkasının yerine sınava girme ya da kopya çekme girişiminde bulunan adayların 

sınavları geçersiz sayılacak ve haklarında disiplin işlemi/yasal işlem yapılacaktır.


 Öğrenciler sınav sorularına verecekleri cevapları dağıtılacak olan cevap kâğıdına 

işaretleyeceklerdir. Soru kitapçığında yapılan işaretlemeler hiçbir şekilde 

değerlendirmeye alınmayacaktır. Cevapları sınav süresi içinde cevap kâğıdına aktarma 

sorumluluğu öğrencilere aittir.


 Sınav tamamlandıktan sonra cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları (sayfaları 

eksiksiz olarak) salon görevlilerine teslim edilecektir.
 

 

SINAV İÇERİĞİ 
 

Sınav, çoktan seçmeli sorulardan oluşmakta ve 3 bölüm içermektedir: 
 

Bölüm 1- Dil ve Kelime Bilgisi ( Language Use) 30 soru 
 

Bölüm 2-Türkçe İngilizce- İngilizce Türkçe Çeviri (Translation) 10 soru 
 

Bölüm 3- Okuduğu Metni Anlama ( Text Comprehension) 10 soru 



Örnek Sorular 
 

 

Dil ve Kelime Bilgisi 
 

1. My brother ___________ a sport car. 
 

A) Have B) does have 
 

C) has 
 

D) isn’t 

 
 
 

2. The weather _______ hot today, but yesterday it ___________ cold. 
 

A) Was/is B) is/is C) is/isn’t D) is/was 
 
 
 

3. She serves drinks on planes. She is a ______________. 

A)Cook B) doctor C) flight attendant 

 
 
 
 

 

D) dentist 

 

 

4._____ study English next year? 
 

A) Are you B)Were you 
 

C) Will you 

 

D)Did you 

 
 

 

Çeviri 
 

4. Araba kazalarının çoğu dikkatsizlik yüzünden meydana gelmektedir. 
 

A) Most of the car accidents happen because of people. 
 

B) Most of the car accidents happen because of carelessness. 
 

C) Most of the accidents happen because of carelessness. 
 

D) Most of the car accidents happen because of careless people. 
 
 
 

5. I am very ill I won’t come to the cinema with you. 
 

A) Çok hastayım sizinle sinemaya gelemem. 
 

B) Çok hasta olduğum için sizinle sinemaya gelmeyeceğim. 
 

C) Çok hastayım sizinle sinemaya gelmeyeceğim. 
 

D) Hasta olmasam sizinle sinemaya gelirdim. 



Okuduğu Metni Anlama 
 

Mr. Gallagher went to Italy last month and he stayed there for two weeks. First, he flew to 

Roma. He stayed in Roma for three days. He really liked it because it's a very historical city. 

He visited the Colosseum and he went to Vatican City.He thought St. Peter's was wonderful. 

In the evenings he went to a cafe and drank Chianti. 
 

After Rome, Mr. Gallagher went to Venice. This city was very different to Rome, he thought. 

He rode a gondol three times. He took pictures of the bridges. He stayed in a cheap hotel near 

the Grand Canal. He often ate spaghetti and he drank espresso coffee. 
 

Finally, Mr. Gallagher went to Milan. Everyday he went shopping and he bought many 

souvenirs. He went to an art gallery and he sent postcards his friends. He liked Milan but soon 

he had to go home. At Milan Airport, Mr. Gallagher bought a lot of duty free! He got three 

bottles of wine and a lot of cigarettes. 
 

 

Answer the questions. 
 

1. Mr. Gallagher stayed in Turkey for two weeks. 
 

A) True B)False C)Unknown 
 

2. He hated Rome because it’s a very historical city . 
 

A)True B)False C)Unknown 

 

3. He thought Venice was very different to Rome. 
 

A) True B)False C)Unknown 

 

4. He rode a gondol two times. 
 

A) True B)False C)Unknown 


