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Yazılı Sınav Sonuçları
Soru Sayısı

Kimlik No: Sınav Tarihi

Sınav Kodu

Adı:
Telefon: +90 532 555 55 55

Ahmet

ahmet@ornek.com

Ülke: Anadil:
E-mail:

Soyadı:

Doğru Yanlış Boş Puan
80 25 55 0 31,25

Yazılı ve Sözlü Sınav Ortalaması
Dil Seviyesi

B1 50
Dil Puanı

Özellikle ilgi alanına giren basit metinleri, mektup, broşür ve kısa resmî yazıları 
rahatlıkla okuyup anlayabilir. 

Alışılmış ve sıkça yaşanan konular üzerine yazılan haberleri ve resmin bütününe 
bakarak tamamını olmasa da genelini okuyarak anlayabilir. 

Özel bilgileri uzun metinler içinde bulabilir, genel olarak anlatılmak isteneni okuyarak 
anlayabilir. 

Hikayelerde/konularda geçen olayların gelişim aşamalarını takip edebilir, devamında 
ne olacağına dair varsayımlar oluşturabilir.

Güncel bir konu veya olayla ilgili birinin bir görüş beyan ettiği gazete ve dergilerdeki 
makale ve röportajları okuyabilir ve metnin genel anlamını kavrayabilir.

Günlük yaşamda, işte ya da okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı 
yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla anlayabilir.

Dinleme B2+

Mesleki ve akademik konularda kendi uzmanlık alanındaki tartışmaları anlayabilir.

Bilinen bir konudaki uzun konuşmaları, standart dille yayın yapan radyo ve televizyon 
yayınlarını anlayabilir ve güncel konulardaki belgesel, film, canlı röportaj ve tartışma 
programlarını rahatlıkla izleyebilir.

Konu içinde geçen ipuçlarını kullanarak anladığını kontrol etmek ve dinleyerek ana 
fikri bulmak gibi anlamaya yönelik çeşitli dinleme yöntemlerini kullanabilir.

Karmaşık tümcelerle yapılan tartışmaları anlayabilir. 

Ölçünlü dil konuşulduğunda, içerik ve dil açısından, somut ve soyut konular hakkın-
daki karmaşık konuşmaları ana hatlarıyla anlayabilir.

Özel veya iş yaşamı alanında alışılmış ya da az alışılmış konularla karşılaşıldığında, 
gerek medyada gerekse karşılıklı konuşmada kullanılan ölçünlü dili (uygun olmayan 
söylem yapıları, zor deyimler kullanılmadığı veya aşırı gürültünün olmadığı hallerde) 
anlayabilir. 

Standart bir dilin kullanıldığı konuşulanları normalin dışındaki ortamlarda (gürültülü, 
sesin net duyulmadığı, konuşmanın hızlı olduğu, birden fazla konuşanın bulunduğu 
vb.) anlayabilir. 
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Dil Becerisi Türü Seviye Dil Becerileri Performansı

A2+

Kendisini ya da başkalarını tanıtabilir, bilgileri aktarabilir ve çeşitli ifadelerle iletişim 
kurabilir.
 
Somut gereksinimlerin karşılanmasını amaçlayan, günlük ifadeleri, temel deyimleri 
ve basit cümleleri kullanabilir, sorular sorabilir ve cevap verebilir.

Temel ya da iyi bilinen konularda farklı ifadeler kullanılabilir ve bunları yanıtlayabilir.
 
Karşılıklı konuşma esnasında konuya dair basit düzeydeki konuları anlayabilir, 
konuşma esnasında gerçekleşen olaylar hakkında basit soru sorabilir, temel 
açıklama ve fikir alışverişi yapabilir.

Basit bir konuda kısa sunum yapabilir, okuduğu ya da dinlediği parçayı kendi 
cümleleriyle açıklayabilir ve görüş sunabilir.

Günlük bilgiler ve olaylarla ilgili kısa metinler yazabilir. 

Duygu ve düşünceleri ve deneyimleri rahatlıkla yazabilir. 

Bilinen bir olayın detaylarını, hayalleri ve dilekleri yazıya dökebilir. 

Herhangi bir sorunla ilgili kısa notlar alabilir. Okuduğu bir kitap veya izlediği bir 
filmle ilgili düşüncelerini yazabilir.

Bilindik olan veya kişisel ilgi alanı içerisinde yer alan konularla ilgili basit metinler 
üretebilir.

Kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda, basit, ancak fikirler arası 
bağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilir

Yukarıda kimlik bilgileri yer alan Ahmet ÖRNEK isimli kişinin gerçekleştirilen Arapça Dil Yeterlilik Sınavı (ADYS) neticesinde dil 
yeterliliğinin B1 düzeyinde olduğu tarafımızca belirlenmiştir. Sınav belgesinin doğruluğuyla ilgili olarak info@akdemistanbul.com.tr 
adresinden ve +90 212 521 41 16 numaralı telefondan kontrol sağlayabilirsiniz.

Yazma B1+
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Konuşma

Dil Seviyesi ve Puan Belirleme Aralıkları

Sınav Ortalaması Hesaplama Kriterleri
Yazılı Sınav Sonucu
Sözlü Sınav Sonucu

NOT: Genel puan hesabında 0.50 ve üstü küsuratlar seviye
belirlenirken yukarı tamamlanmaktadır.ÖR
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Akdem Sınav Merkezi bir ALTE üyesidir.


