
YDB 1824 Temel İng II ve YDB 2824 Temel İng IV  dersini alan öğrencilerin dikkatine; 

2019-20 Bahar yarıyılı 6. Hafta içinde, İngilizce ‘YAZMA’ sınavı yapılacak ve ödev notu altında 

değerlendirilecek. Sınavın bölümlere göre saat ve derslik bilgisi tabloda verilmiştir. 

 

Yazma sınav konuları şunlardır: 

YDB 1824 Temel İng II( Yiş, Sey ve Kon) Empower A1 kitabı yazma bölümleri( ünitenin 
‘C’ bölümlerindeki yazma konuları.  

Ünite 5-C; Write about your hometown. 
Use there’s/ there are/ there isn’t/ 
there aren’t. Use and, but, also 
Ünite 6- C; Write about a day in your 
life. Use also and because. 
Ünite 8C; Write a note to someone to 
thank them for something. (s.157 
incelensin) 
Ünite 9-C; Write an online post about a 
trip to somewhere. Use the words first, 
next, after that, then. 

              Ünite 10-C; Write a message to a friend.      
Ask two questions in your message. 
Yukarıdaki konulardan iki tane verilip, bir 
tanesini seçip o konuda yazmanız istenecek. 
(50-90 kelimelik bir yazı yazmanız beklenecek) 

YDB 2824 Temel İng IV (Yiş, Sey ve Kon) Empower B1 kitabı, ünitelerin ‘D’ 
bölümlerindeki yazma konuları. 
Ünite 1 D; Write an email to a friend or family 
who you don’t see very often. 
Ünite 2D; You’re going to write a blog about a 
place you visited. 
Ünite 4D; You are organising an activity at the 
weekend. Write an invitation to another 
student. 
Ünite 5D; A friend of yours wants to improve 
his/ her speaking. Write a message to give him/ 
her advice. 
Yukarıdaki konulardan iki tane verilip, bir 
tanesini seçip o konuda yazmanız istenecek. 
(50-90 kelimelik bir yazı yazmanız beklenecek) 
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Sınav tarihi: 
Saati: 
Derslik: 

10.03.2020 
11.30 
202 

09.03.2020 
Saat: 11.30 
207 

12.03.2020 
11.30 
112 
 

12.03.2020 
15.30 
207 

12.03.2020 
11.30 
207 


