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 Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Hazırlık Muafiyet Sınavı 21.09.2021 tarihinde saat 

14.00’te Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi binasında yapılacaktır. 

 Sınava katılmayan öğrenciler için ek sınav hakkı verilmez. 

 Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Hazırlık Muafiyet Sınavı'nda 60 ve üzerinde not alan 

öğrenciler sınavda başarılı sayılarak birinci sınıfa kayıt yaptırmaya hak kazanır.   

 Sınava girmek istemeyen öğrencilerimizin kayıtları otomatik olarak hazırlık sınıfına yapılır. 

 Öğrencilerden fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi istenecektir. Kimlik belgesi olarak 

nüfus cüzdanı, ehliyet ya da pasaport dışındaki belgeler kabul edilmemektedir.  

 Öğrencilerimizin sınavdan en az yarım saat önce okulda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

 Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında kurşun kalem, tükenmez kalem ve silgi getirmeleri 

gerekmektedir.  

 

Sıkça sorulan sorular 

1- Sınavda ne tür sorular sorulacak? 
Almanca sınavında yer alan soru türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Sınav sırasında yanlış 

cevaplar doğruları götürmediği için her soruya size göre en uygun cevabı vermeniz yararınıza 

olacaktır.  

 

SINAV 

BÖLÜMLERİ 
KAPSAM SORULAR 

DEĞERLENDİRMEYE 

ETKİSİ 

KELİME 

BİLGİSİ 

 

GENEL VE 

AKADEMİK KELİME 

BİLGİSİ 

Kelime bilgisini 

ölçen çoktan 

seçmeli ve 

boşluk doldurma 

soruları 

cevaplanır. 

%20  

DİL BİLGİSİ 
TEMEL DİL BİLGİSİ 

KONULARI 

Almanca temel 

dil bilgisi 

konularını ölçen 

çoktan seçmeli 

ve boşluk 

doldurma 

%40 



soruları 

cevaplanır. 

OKUMA 

 

OKUDUĞUNU 

ANLAMA 

OKUDUĞUNU 

YORUMLAMA 

ANA FİKİR BULMA 

ÇIKARIMDA 

BULUNMA 

Verilen Almanca 

okuma 

parçalarını 

okuduktan sonra 

çoktan seçmeli 

soruların 

cevaplanması 

istenir. 

%20 

YAZMA 

 

KOMPOZİSYON 

YAZMA 

Verilen bir konu 

hakkında bir 

sayfalık bir 

kompozisyon 

yazılması istenir. 

Değerlendirmede 

içerik, düzen, dil 

bilgisi yapılarının 

doğru ve uygun 

olması, 

kelimelerin 

doğru kullanımı 

gibi faktörler 

dikkate 

alınacaktır. 

%20  

 

2- - Almanca Hazırlık Sınıfından muaf olmak için aranan şartlar nelerdir? 
Almanca Hazırlıktan muaf olabilmek için aşağıda belirtilen sınavlardan istenen puanı almış olmak 

gerekir. Belirtilen şartları taşıyan öğrenciler muafiyet için dilekçe ve gerekli belgeler ile Ziya Gökalp 

Eğitim Fakültesi Dekanlığına başvurabilirler.   

Almanca Öğretmenliği 

Muafiyet şartları 

YDS, YÖKDİL veya eşdeğer sınavlardan 60 ve üzerinde puan 

almış olmak 

YÖK tarafından kabul edilen TestDaF, DSD II, TELC Deutsch ve 

Goethe Institut sınavlarından YÖK Yabancı Dil Sınavları 

Eşdeğerlik Tablosuna göre 60 puana eşdeğer puan almış olmak 

Almancanın ana dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke 

vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında öğrenim 

görüp, ortaöğrenimlerinin en az son üç yılını bu kurumlarda 

tamamlamış olmak 

 


