
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Türk Dili, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, İngilizce I Dersleri 

Final Sınavı Uygulama Yönergesi 

Türk Dili, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, İngilizce I Dersleri dönem sonu (final) sınavları sınav 

takviminde belirtilen gün ve saatte gözetimli olarak (en az bir gözetmen eşliğinde) sınıflarda yüz 

yüze yapılacaktır. Sınavlar için belirlenen tarih ve saat aşağıdaki gibidir: 

DERS SINAV TARİHİ SINAV SAATİ 

İngilizce I  

06.01.2023 (Cuma) 

09.00-9.25 

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi 10.00-10.25 

Türk Dili 11.00-11.25 

Her ders için sınav süresi 25 dakikadır. 

Sınavların uygulama sürecine ilişkin öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda 

belirtilmiştir.  

 Yazılı sınav formatında yüz yüze uygulanacak olan ve yukarıda bilgileri yer alan 

sınavlar, sınıf ortamında optik form üzerinde işaretleme yapılmak suretiyle 

yapılacaktır. Bu nedenle sınava esnasında kalem, silgi, açacak gibi gereçlerin 

yanınızda bulundurulması gerekmektedir.  

 Sınav için uzaktan eğitim sistemi OYS veya bilgisayar laboratuvarları 

kullanılmayacaktır.  

 Sınav ilgili fakültelerin sınav koordinatörlerinin belirlediği sınıflarda yapılacaktır. 

Sınav yeri konusunda gerekli duyurular ilgili bölümler tarafından gerçekleştirilecek 

olup, detaylı bilgi için fakülte sekreteriniz ile iletişime geçebilirsiniz. 

 Sınav sürecinde genel sınav kurallarına uyulması zorunludur.  

 Sınava giren tüm öğrencilerin sınav imza formuna imza atmış olmaları 

gerekmektedir. Sınav tamamlandığında, imza listesinde ismi ve imzası olmayan 

öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.  

 Sınavınıza öğrenci kimliği ve kimlik belgeniz ile birlikte final sınav takviminde 

belirtilen derslikte girmeniz zorunludur. Kimlik belgeleri olmayan veya eksik olan 

öğrenciler sınava alınmayacaktır. Belirtilen derslikte sınava girmeyen 

öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. 

 Sınav esnasında sınav gözetmeni tarafından kimlik kontrolü yapılacak, cep telefonları 

öğrencilerden uzakta bir yere konulduğundan emin olunacak ve diğer iletişim 

cihazlarının (akıllı saat, kablolu ve kablosuz kulaklık vb.) kapalı ve 

kullanılmadığından emin olunacaktır. Aksi bir durum tespit edilmesi durumunda söz 

konusu durum için tutanak tutulacaktır.  

 Öğrencilerin cevapların soru kitapçığına ve optik forma işaretlenmiş olduğundan 

emin olmaları gerekmektedir. Optik forma işaretleme yapmayan öğrencilerin 

sınavı geçersiz sayılacaktır. 

 

  



Sınav İçeriği 

İngilizce I 

Bu ders için WEXT platformu üzerinde tanımlı olan içerikler üzerinden öğrencilerin 

Dil Bilgisi (Grammar), Kelime Bilgisi (Vocabulary) ve Okuma (Reading) becerileri 

ölçülecek ve sorular çoktan seçmeli olarak sorulacaktır. Öğrencilerimiz WEXT 

platformu üzerinden Güz dönemi için verilen tüm içerikten sorumludur.  

 Dersin değerlendirme kriterleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için daha önce yapılmış 

duyurumuz için buraya tıklayınız. 

 

WEXT Platformu Üzerinden Tanımlanan ve Final Sınavında Çıkacak Konu 

Başlıları 

GRAMMAR VOCABULARY 

 Verb be +  

 Subject pronouns: I, you, etc. 

 Verb be ? , - 

 Possessive adjectives: my, your, etc. 

 a/an, plurals; this, that, these, those 

 Adjectives 

 Imperatives, let’s 

 Present simple: Affirmative, negative, 

and question forms 

 Word order in questions 

 Whose…? 

 Possessive ‘s,  

 Prepositions of time (at, in, on) and 

place (at, in, to)  

 Position of adverbs and expressions of 

frequency,  

 Can –Can’t 

 Present cont. 

 Present simple or present cont? 

 Object pronouns: me, you, him, etc.  

  Like+ verb -ing,  

 Revision be or do? 

 Days of the week 

 Numbers(0-20) 

 Greetings 

 The world(Continents, Countries and 

Nationalities) 

 Numbers(21-100) 

 Classroom language 

 Things (Objects) 

 Colors 

 Adjectives  

 Modifiers: quite/very/really 

 Feelings 

 Verb phrases 

 Jobs 

 Question words 

 Family 

 Everyday activities 

 Adverbs and expressions of frequency 

 Verb phrases: Buy a newspaper etc. 

 The weather and seasons 

 Words in a story 

 The date; ordinal numbers 

 Music 

 

 

https://ydy.hku.edu.tr/duyurular/ingilizce-i-guz-ve-ingilizce-ii-bahar-dersleri-wext-aktivasyon-duyurusu/

