
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 

2020-2021 SEZONU MUAFİYET SINAVI İLE İLGİLİ BİLGİLER/DUYURULAR 

İslami İlimler Fakültesini tercih eden tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Arkadaşlar Muafiyet 

(Yeterlilik) Sınavıyla ilgili gerekli açıklamalara aşağıdaki size verilmektedir.  

1- Muafiyet Sınavı Fakültemizi kazanan öğrencilerimize Arapça Yeterliliklerini ölçmek için yapılan bir 

sınavdır. Bu sınavda bir yıl boyunca hazırlık eğitimi esnasında okutulan kitapta (17 kitaptan oluşan Mektep 

yayınları Akademi Arapça seti) yer alan konulardan (Öğrencinin okuduğunu anlama ve analiz etme, herhangi 

bir konuda kompozisyon yazabilme, kavramları ve ögeleri tanıyabilme vb.) sorular sorulacaktır.  

2- Muafiyet Sınavına katılım zorunlu değildir. Bu bağlamda Arapça bilgisi olmayan ve Arapça bilgisi 

yetersiz öğrencilerin özellikle şehir dışından gelecek öğrencilerin bu durumu göz önünde bulundurması 

yerinde olacaktır.   

3- 21 Eylül’de yapılan Seviye Tespit Sınavı sadece sizi sınıflara bölebilmek amaçlı idi. Bu sınav ondan daha 

kapsamlı, daha fazla konuları içermekte ve daha seviyeli olmaktadır. 

4- Muafiyet sınavı 05 Ekim 2020 tarihinde Saat 11:00’da yapılacaktır. En geç saat 10:30’da Fakültemizde 

bulunulması gerekmektedir. Sınav süresi yaklaşık 3 saat kadar olacaktır. Soruların durumuna göre 150 dakika 

ile 180 dakika arasında olacaktır. 

5- Sınav İslami İlimler Fakültesi Zemin Katta yapılacaktır. 

6- Sınav çoktan seçmeli test ve yazılı şeklinde yapılacaktır. 

7- Sınavın Pandemi kuralları (Temizlik, Maske ve Mesafe) gözetilerek yüz yüze yapılması planlanmaktadır.  

NOT: 

1- Sınava katılmayı düşünen öğrencilerin 01 Ekim 2020 Perşembe 19.00’a kadar Whats up üzerinden veya 
size uygun olan bir şekilde (Fakülte sekreteri bilgi verme, OBS gibi)  Abdullah Erdem Beye bilgi vermesi 
gerekmektedir. 

2- Sınavın şekli, yeri ve zamanı Sağlık Bakanlığı’nın, YÖK’ün veya Rektörlüğümüzün tavsiye kararları 
doğrultusunda değişiklik gösterebilir. 

2- İhtiyaç duyulması halinde Öğrenci işlerinin size verdiği OBS ve sizinle oluşturduğumuz Whats App 
guruplarında bilgilendirme yapılacaktır. Bu nedenle öğrencilerimizin İdarecilerimiz tarafından Whats App 
gurupları lağvedilinceye kadar guruptan ayrılmamaları gerekmektedir. Guruplarda gerekli bilgilendirme 
yapıldığı halde, guruptan ayrılmış olan öğrencilerimizin sınavlarla ilgili yaşaması muhtemel problemleri için 
hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir.  
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