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Güz / bahar dönemi başında uygulanan Muafiyet Sınavına Hazırlık eğitimi görüp ‘başarısız’ olan ve Hazırlık eğitimi alacak/alıyor olan tüm
öğrenciler girebilir.
Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamadan oluşmaktadır. Yazılı Sınavdan 65 ve üzeri bir puan alan öğrenciler,
Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı Sözlü Sınavına girme hakkını elde etmiş olurlar. Sözlü sınavdan da 65 ve üzeri bir puan alan öğrenciler
Hazırlık Sınıfından muaf olurlar ve doğrudan bölümlerinde öğrenim görmeye hak kazanırlar.
1. Aşama (Yazılı Sınav):
o Dinlediğini anlama:
Bu bölüm, kısa ve orta uzunlukta dinleme parçalarından oluşmaktadır. Bu parçalar karşılıklı konuşma ya da monolog şeklinde olabilir. Tüm
parçalar iki kez dinlenir. Öğrencinin ilk dinlemede soruları cevaplaması, ikinci dinlemede ise verdiği cevapları kontrol etmesi önerilir.

Dinlenen parçalarla ilgili genel ve detay bilgiyi anlamaya yönelik sorular sorulur. Bu bölümde 2 adet parça dinletilir. Her parça için 5’er
adet çoktan seçmeli soru bulunur. Toplam 10 soru vardır.
o

0kuduğunu anlama:

Bu bölümde, 200-500 kelime arası okuma metinleri (makaleler, dergi ve gazete yazıları, ilanlar, grafikler vb. metinler) yer alır. Bu
metinlerle ilgili genel ve detay bilgiyi anlamaya, çıkarım yapmaya, kelime anlamı tahmin etmeye, parça içi referansları bulmaya vb.
yönelik sorular sorulur. 3 adet okuma parçası vardır. Her parça ortalama 6’şar adet çoktan seçmeli sorudan oluşur, her metin için 2 adet
detay anlama, 1 adet çıkarım yapma, 1 adet genel bilgi anlama, 1 adet kelime anlamı tahmin etme ve 1 adet referans bulma sorusu
vardır.
o

Kelime Bilgisi:

Bu bölüm, kelime anlamı bulmaya, kelime yapısı bilgisini ölçmeye, kelimenin eş/zıt anlamlarını bulmaya, kelime öbekleri bilgisini ölçmeye
yönelik sorular içerebilir. 5 adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. 1 adet isim, 1 adet fiil, 1 adet sıfat, 1 adet zarf ve 1 adet phrasal verb
sorulmaktadır.
o

Dilbilgisi :

Bu bölüm, cümle bazında ve parça içinde bulunan boşlukları tamamlamaya yönelik sorular ile cümle bazında altı çizilmiş olan kısımlardan
yanlış olanı bulmaya yönelik sorular içerebilir. Bu bölümde 8 adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır.
o

Yazılı Anlatım :

Öğrencilere iki konu alternatifi verilir ve öğrenciden bir tanesini seçip onunla ilgili bir kompozisyon (3-5 paragraf) yazması beklenir. Yazılı
sınav kağıtları iki kişilik jüri tarafından içerik, organizasyon, kelime bilgisi, dilbilgisi vb. kriterler baz alınarak değerlendirilir.


2. Aşama (Sözlü Sınav):
Öğrencilerin hangi saatte ve hangi jüride sözlü anlatım sınavına gireceği www.ydy.duzce.edu.tr web adresinde ilan edilir ve sınav listeleri
sınav günü pano ve kapılara asılır. Öğrenciler kendileri için ayrılmış olan zaman diliminde ikili gruplar halinde sınava alınır. Öğrencilerin
kendileri için ilan edilen sınav saatinden önce sınav binasında olmaları sınava geç kalmamaları açısından önemlidir. Öğrenci önce 2 adet

konu çeker. Bu konulardan bir tanesini seçer ve kendisine düşünmesi için 3 dakika verilir. 3 dakikanın sonunda öğrenciye önce kendisiyle
ilgili genel sorular sorulur. Daha sonra seçtiği konu ile ilgili 2 dakika konuşması beklenir. Öğrencinin performansı iki kişilik bir jüri
tarafından içerik, dil kullanımı, akıcılık, kelime kullanımı, telaffuz açısından değerlendirilir.
Placement (Seviye Belirleme) Sınavı:


Hazırlık Sınıfı Placement Sınavına (Seviye Belirleme Sınavına) tüm Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin girmesi zorunludur. Seviye Belirleme Sınavı
2 aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamadan geçen öğrenciler sınavın ikinci aşaması olan sözlü sınava girme hakkını elde etmiş olurlar.
Öğrencilerin Hazırlık Biriminde eğitim göreceği sınıflar Seviye Belirleme Sınavı sonucuna göre belirlenir.



Sınav Sonuçları www.ydy.duzce.edu.tr web adresinde ve Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu panolarında ilan edilir.

Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz 
Düzce Üniversitesi
Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

