
Arapça Yeterlilik Sınavı rehberi 

Bu kitapçık SDÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Arapça Hazırlık Sınıfları Yeterlilik sınavı için hazırlanmıştır.   

Arapça Yeterlilik Sınavı Amaç: 

SDÜ Arapça Yeterlik Sınavı, Süleyman Demirel Üniversitesi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı'nda lisans 

eğitimine katılmaya hak kazanan öğrencilerin Arapça dil yeterlilik düzeylerini ölçmek için tasarlanmış 

bir sınavdır. Sınavın amacı, sınava giren kişinin Arapça iletişim görevlerini yerine getirmek için yeterli 

olup olmadığını, kendi branşlarında verilen dersleri takip edebilecek ve ilgili derslerin gereklerini yerine 

getirebilecek düzeyde olup olmadığını belirlemektir.  

Arapça Yeterlilik Sınavı temel olarak öğrencilerin okuma, dinleme, yazma ve konuşma temel dil 

becerileri konusundaki yeterliliklerini, dersleri takip etme yeteneklerini ve yeterliliklerini 

değerlendirmeyi hedeflemektedir. 

Arapça Yeterlilik Sınavı İçerik: 

SDÜ-AYS, her biri ayrı bir günde uygulanan iki aşamadan oluşur. Sınava girenlerin her iki aşamaya da 

girmeleri gerekmektedir. İki aşamadan elde edilen puanlar nihai AYS puanını oluşturur. 

AYS 1. Bölüm 

Birinci Bölüm, ilk gün iki ayrı oturumda üç sınav uygulanır. Oturumlarda uygulanacak sınavlara dair 

bilgilendirme Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. AYS 1. Bölüm 

1. Bölüm       5 Eylül 2022 

I. Oturum 
(Sabah) 

İçerik Soru Sayısı  % Süre 

 
Dil Bilgisi (Sarf-
Nahiv) 
 

10 40 50 dk 

II. Oturum 
(Öğleden 
sonra ) 

Dinleme  20 30 60 dk 

Okuma  10 30 60 dk 

 

SDU-AYS'nin Birinci Aşaması, bir adayın testin ikinci aşamasına girip giremeyeceğini belirler. İlk 

bölümde 60 puan alamayan öğrenci ikinci bölüm sınavlarına giremez. Sınavın ikinci aşamasına 

girmeyen adayların nihai SDU-AYS puanı, sınavın ilk aşamasında aldıkları puanlar kadar olacaktır. 

AYS 2. Bölüm 

İkinci Bölüm, ikinci gün iki ayrı oturumda iki sınav uygulanır. Oturumlarda uygulanacak sınavlara dair 

bilgilendirme Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. AYS 2. Bölüm 

I. ve II. Oturumda verilen sorular iki veya üç kişiden oluşan komisyon tarafından puanlandırılır. Her 

oturuma dair bilgilendirme Tablo 2’de verilmiştir. 

2. Bölüm       6-7 Eylül 2022 

I.Oturum (Sabah) İçerik  Süre 

Yazma 60 dk 



II.Oturum (Öğleden 
sonra)  

Konuşma 5-10 dk 

 

 

Sonuç Puanı 

Tüm oturumların puanları (Arapça dil bilgisi, Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma) Arapça Yeterlik 

Sınavının nihai puanını oluşturur. 

Sınav Yüzdelik 

Dil bilgisi  %20 

Dinleme %20 

Okuma  %20 

Yazma %20 

Konuşma %20 

 

Sınav bölümlerinin her birinin yüzdelik etkisi %20'dir. Sınava girenlerin sınavı geçmek için en az 70 

alması gerekmektedir. 

 

SDÜ-AYS Puanlarının Açıklanması 

Sınavın tamamında elde edilen puan 9 Eylül 2022 tarihinde aşağıdaki web sayfasında ilan edilir: 

http://ydyo.sdu.edu.tr/  

Bu bölüm, adayları sınavdaki soru türlerine örnek amaçlı hazırlanmıştır. Yeterlik Sınavında soruların 

zorluk derecesi değişiklik göstermektedir. 

Örnek Sorular 

Dil Bilgisi 

 Aşağıdaki cümlelerde yer alan yanlışları bulup doğru bir şekilde cümleleri tekrar yazınız ve harekeleyiniz.  

 .  لبَِس محمدٌ ثوباً جديدةً 

 . أحبَّ المدرساُت العمل

 . وصل مندوبوَن الشركاِت إلى االجتماع

 Aşağıda gelen fiil cümlelerini isim cümlesine çeviriniz ve cümleleri harekeleyiniz. 

 .   لَْم يتحدْث الشيخاِن كثيراً 

 .  .العمللْن ينصرَف المهمدسوَن قبل إتمام 

 Altı çizili cümleleri mudaf ve mudafun ileyhe çevirip cümleleri tekrar yazınız ve harekeleyiniz.  

 .   زيارة المكتباتِ  االساتذةُ الجامعيونَ  يحب  

 يتوجه الطالباِن المغريباِن إلى المكتبة.   

http://ydyo.sdu.edu.tr/


 ?Kelimesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez  َمبِيع  

A.  İsm-i meful  

B.  İsm-i fail  

C.  Mimli mastar 

D.  İsm-i mekân 

Aşağıdakilerden hangisi “ism-i tafdilin” çoğul kalıbı değildir?  

A. أْصغَُرون   

B.  ُأََصاِغر 

C. ُصْغَرى 

D.  ُُصغَر 

Okuma  

كغ، وضربة واحدة منه تكفي لصرع حيوان أكبر  ٢٥٠واألميركي و آسيا. يزن ذكره  يعيش الدب البني في براري الشمال األوروبي

منه. ليس الدب البني صياًدا جيًّدا للحوم، وهو يحب الفواكه واألطعمة الحلوة والسيما العسل. وايضا على عكس معظم الحيوانات 

تترنّح، رغم قدرتها على المشي السريع. والدب يستخدم تمشي الدببة على أعقاب أقدمها، وتحرك الساقين في آن معا كما لو كانت 

.في السيرك لذكائه وقدرته على االستيعاب السريع. وحين يكون حّرا يمارس ألعابًا كثيرة  

 

للدب البني ليس صياًدا جيًدا .................   -1 

كغ. ٢٥٠وزنه يصل إلى  ألنه  .A 

لحلوة.ألنه ال يحب اللحم بل يحب الفواكه واألطعمة ا  .B 

ألنه يتعب بسرعة فائقة وهو يفضل أكل العسل.  .C 

 D.ألنه يمشي على أعقاب أقدمه.

 

ضربة الدب البني تكفي ........................  -2 

لصارعة حيوان أكبر منه.  .A 

لطرح حيوان أكبر منه على األرض.  .B 

للقضاء على ححيوان مثله.  .C 

أثقل منه إلى أعلى.لحمل حيوان   .D 

Yazma 

Aşağıda giriş bölümü verilen metni uygun bir başlık ile gelişme ve sonuç bölümlerini 

yazarak tamamlayınız.  

............................................. 

 البداية:



في يوم من األيام، كنت أتجول في شوارع المدينة في الساعة الظهيرة، وكانت ال شوارع مزدحمة 

فصدمت رجال ورمته بالناس، وفي أثناء ذلك كان الناس يعبرون الشارع، زفجأة جاءت سيارة مسرعة، 

 على األرض. 

 الوسط:

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

 النهاية:

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

 


