
 

 

İNGİLİS DİLİ ÜZRƏӘ SƏӘVİYYƏӘ İMTAHANI (İDSİ) 

 

İMTAHANIN XÜLASƏӘSİ 

ADA Universitetinin İngilis dili üzrəә Səәviyyəә İmtahanı (İDSİ) ADA Universitetinin bakalavr 
pilləәsinəә daxil olmaq istəәyəәn abituriyentləәrin ingilis dili səәviyyəәsini müəәyyəәn etməәk üçün təәrtib 
olunmuş bir testdir.  İmtahanın keçirilməәsi iki məәqsəәd daşıyır: 1) təәləәbəәnin bakalavr pilləәsindəә 
seçdiyi ixtisas üzrəә ingilis dilindəә təәhsil alması üçün vacib olan dil bacarıqlarına malik olub-
olmadığını müəәyyəәn etməәk;  2) təәləәbəәni dil səәviyyəәsinəә uyğun olraraq Akademik vəә Peşəәkar 
Məәqsəәdləәr üçün İngilis dili (APMİ) proqramının müvafiq qrupunda yerləәşdirməәk.  

 

İMTAHANIN TƏӘSVİRİ 

İDSİ dörd bölməәdəәn ibarəәtdir: praktik ingilis dili, oxuyub- anlama, dinləәməә vəә yazı.  

I.  Praktik İngilis Dili bölməәsi təәləәbəәnin ingilis dilinin qrammatikası vəә söz ehtiyatı bilikləәrini, o 
cümləәdəәn, dil strukturları vəә zamanlardan düzgün istifadəә bacarıqlarını qiyməәtləәndirir.  

II. Oxuyub-anlama bölməәsinəә akademik materiallar, kitablar, qəәzet vəә jurnal məәqaləәləәrindəәn 
götürülmüş bir vəә daha çox abzasdan ibarəәt məәtnləәr üzəәrindəә iş daxildir. Təәləәbəәləәr bu məәtnləәri 
oxuyaraq ideyaların məәntiqi əәlaqəәləәndirilməәsi, əәsas vəә inkişafetdirici ideyaların müəәyyəәn edilməәsi, 
məәtnin başlıca məәqsəәdinin aşkar olunması vəә söz ehtiyatı iləә bağlı müxtəәlif suallara cavab verirləәr.    

III. Dinləәməә bölməәsi üzrəә imtahan iki hissəәdəәn ibarəәtdir: 1) dinləәyib-anlama;        2) dinləәyib-qeyd 
götürməә. 

1)  Dinləәyib-anlama  hissəәsinəә cümləәləәr, dialoqlar, qısa söhbəәtləәr, müsahibəә vəә mühazirəәləәr, 
həәmçinin onlara aid suallar daxildir. Burada təәləәbəәləәrdəәn funksional vəә idiomatik ifadəәləәrin 
daşıdığı məәnanı tapmaq, əәsas vəә xüsusi məәlumatı, məәtnaltı məәnaları vəә məәtnləәrin hansı 
prinsipləәr üzəәrindəә qurulduğunu müəәyyəәnləәşdirməәk təәləәb olunur.  

2)  Dinləәyib-qeyd götürməә hissəәsinəә mühazirəә üzrəә 4-6 sualın cavablandırılması daxildir. 

IV. Yazı bölməәsi iki tapşırıqdan ibarəәtdir: 1) akademik məәtn, qəәzet vəә ya jurnal məәqaləәsinəә rəәy 
bildirilməәsi; 2) birinci tapşırıqda müzakirəә olunan məәtnin mövzusu iləә bağlı yazı işi.  



ADA Universitetinəә qəәbul olmuş həәr bir təәləәbəәdəәn İngilis dili üzrəә Səәviyyəә İmtahanında iştirak 
etməәk təәləәb olunur. Təәləәbəә yalnız aşağıda geyd olunmuş imtahanlardan birinin nəәticəәsini təәqdim 
etdiyi halda ADA Universitetinin İngilis dili üzrəә Səәviyyəә İmtahanından azad oluna biləәr. 

•   TOEFL -75 iBT (537) vəә çox 

•   IELTS – 6.0 vəә çox 

 

İMTAHANIN FORMATI 

ADA Universitetinin İngilis dili üzrəә Səәviyyəә İmtahanı iki məәrhəәləәdəәn ibarəәt olmaqla iki  gün 
davam edir. İmtahanın həәr iki məәrhəәləәsi bəәrabəәr şəәkildəә qiyməәtləәndirilir vəә həәr biri ümumi 100 balın 
50 balını təәmin edir.  

   
Birinci gün 

 
 
I MƏӘRHƏӘLƏӘ 

 
I hissəә: Praktik ingilis dili 
 
 

Sualların sayı Təәqribi vaxt 
40 sual 
Həәr birinəә 0,5 bal 
(ümumi 20 bal) 

30 dəәqiqəә 
 
 

II hissəә: Oxuyub- anlama 30 sual 
Həәr birinəә 1 bal 
(ümumi 30 bal) 

60 dəәqiqəә 

 
Qeyd:  Səәviyyəә İmtahanının birinci məәrhəәləәsindəә  25 baldan  aşağı nəәticəә əәldəә etmiş təәləәbəәləәr imtahanın 
ikinci məәrhəәləәsindəә iştirak etmirləәr. Onlar Səәviyyəә İmtahanının birinci məәrhəәləәsindəә topladıqları bala 
müvafiq olaraq APMİ proqramında yerləәşdirilirləәr.    
  

 
 
 
 
 

İkinci gün  
 

 
  

 

II MƏӘRHƏӘLƏӘ 

I hissəә: Dinləәyib- anlama 
 

40 sual 
Həәr birinəә 0.5 bal 
20 bal 

70 dəәqiqəә  
(cavab kartlarının 
doldurulması 
daxil olmaqla) 

15 dəәqiqəәlik  fasiləә 
 
II hissəә: Dinləәyib-qeyd 
götürməә 

4-6 sual 
10 bal 

25 dəәqiqəә 

35 dəәqiqəәlik  fasiləә 
 

 
III hissəә: Yazı  
 

 
2 sual 
20 bal  
 

 
60 dəәqiqəә 
  
 

 

ADA Universitetinin İngilis dili üzrəә Səәviyyəә İmtahanından toplanılan yekun ballar vəә səәviyyəәləәr II 
məәrhəәləә bitdikdəәn 2 iş günü sonra elan olunur. 



*Qeyd: İmtahanın yekun nəәticəәsi 60 baldan yüksəәk olduğu halda, təәləәbəәləәr APMİ proqramından 
azad edilirləәr vəә ADA Universitetinin Bakalavr pilləәsindəә əәsas akademik təәdris proqramına 
qoşulurlar.  

 

 

VACİB TARİXLƏӘR:  

26 Avqust 
9:30  
 
 

 
İDSİ-nın I məәrhəәləәsi (təәləәbəәləәr imtahandan 1 saat əәvvəәl ADA 
Universitetinin binası qarşısında olmalıdırlar) 

26 Avqust  
 
18:00 
 

İDSİ-nın II məәrhəәləәsindəә iştirak edəәcəәk təәləәbəәləәrin siyahısının elan 
edilməәsi * 

 27 Avqust  
 
 9:00  
 

İDSİ-nın II məәrhəәləәsinin Dinləәməә hissəәsi (təәləәbəәləәr imtahandan 1 saat 
əәvvəәl ADA Universitetinin  binası qarşısında olmalıdırlar) 

 

27 Avqust 
11:30  
 

İDSİ-nın II məәrhəәləәsinin Yazı hissəәsi  

29  Avqust 
11:00 

İmtahan nəәticəәləәrinin elan edilməәsi 

 

* Qeyd: I məәrhəәləәnin nəәticəәləәri iləә bağlı məәlumat təәləәbəәləәrəә imtahan  günü saat 18:00–dan sonra  
ADA Universitetinin rəәsmi internet saytinda (www.ada.edu.az/qeydiyyat) yerləәşdiriləәn, həәmçinin 
universitetin Qeydiyyat söbəәsinəә təәqdim olunan siyahı vasitəәsiləә çatdırılır. 

 

 



İMTAHAN QAYDALARI: 

1.   İmtahan verəәnləәr özləәri iləә şəәxsiyyəәt vəәsiqəәsi, təәləәbəә kartını gəәtirməәli vəә imtahan başlamazdan bir 
saat əәvvəәl ADA Universitetinin  binası qarşısında	  olmalıdırlar. 
  

2.   İmtahana 20 dəәqiqəәdəәn artıq gecikəәn təәləәbəәləәr imtahana buraxılmayacaqlar.  
 

3.   II məәrhəәləәnin DİNLƏӘYİB- ANLAMA  (formatı yuxarıda qeyd olunub) hissəәsi başladıqdan sonra, 
imtahan otağına heç bir təәləәbəә buraxılmayacaqdır. İmtahana 20 dəәqiqəәdəәn az gecikmiş təәləәbəәləәrəә 
yalnız  DİNLƏӘYİB-ANLAMA hissəәsi başa çatdıqdan sonra DİNLƏӘYİB-QEYD GÖTÜRMƏӘ 
hissəәsindəә iştirak etməәk imkanı veriləәcəәkdir. 
 

Qeyd: Abituriyent imtahanın dinləәyib-anlama hissəәsini ötürdüyü halda, bu   bölməә sıfır bal iləә 
qiyməәtləәndiriləәcəәkdir.   

  
4.   İmtahan verəәnləәrdəәn özləәri iləә yazı qəәləәmi gəәtirməәləәri təәləәb olunur.  

 
5.   Sağlamlıqla bağlı ciddi problemin yarandığı hallar istisna olmaqla, imtahan verəәnləәrəә imtahan otağını 

təәrk etməәk icazəәsi verilməәyəәcəәkdir.  Ona görəә dəә təәləәbəәləәrdəәn xahiş olunur ki, özləәri iləә su gəәtirsinləәr. 
  

6.   İmtahan verəәnləәr imtahan vəә ya imtahan arası fasiləә vaxtı aşağıda göstəәriləәn əәşyalardan istifadəә edəә 
bilməәzləәr: 
 
a.   istəәniləәn növ çanta (əәl çantası, bel çantası vəә s.)  

 
b.   elektron cihazlar (nəә imtahan nəә dəә fasiləә vaxtı): smart qol saatı, radio, telefon vəә mobil telefon, 

təәrcüməә avadanlıqları, saniyəә ölçəәnləәr (sekundamer), saat zəәngləәri, fəәrdi məәlumat köməәkçiləәri 
(PDA) vəә həәr hansı digəәr elektron vəә ya foto cihazlar  daxildir. 

c.   imtahan köməәkçiləәri: buraya kitablar, broşurlar, qeydləәr, həәr cür lüğəәtləәr vəә istəәniləәn digəәr 
potensial köməәkçiləәr daxildir. 
 

7.   Sinifdaxili fasiləә zamanı yalnız çox vacib olduğu hallarda təәləәbəәləәrəә nəәzarəәtçinin müşayiəәti altında  
otağı təәrk etməәk icazəәsi veriləә biləәr. 

 
Qeyd: Yuxarıdakı qaydaların həәr hansı bir bəәndini pozan abituriyentin imtahan         
            nəәticəәləәri dəәrhal ləәğv ediləәcəәkdir.  

      8. İmtahan nəәzarəәtli olacaq. İmtahan verəәnləәr imtahan zamanı nəәzarəәtçiləәrin bütün təәlimatlarına əәməәl 
etməәlidirləәr. Bir şifahi xəәbəәrdarlıqdan sonra nəәzarəәtçi imtahan verəәndəәn otağı təәrk etməәsini təәləәb etməәk 
hüququna malikdir vəә həәmin təәləәbəәnin imtahan nəәticəәləәri ləәğv olunacaqdır.    

     9. İmtahanı başqasının adından verməәk istəәyəәn vəә ya köçürməәyəә cəәhd edəәn  təәləәbəәyəә qarşı ciddi ölçü 
görüləәcəәk vəә bu cür namizəәdləәrin imtahan nəәticəәləәri etibarsız sayılacaqdır. 

     10. Həәr hansı bir səәbəәbdəәn imtahanda iştirak edəә bilməәyəәn abituriyentləәrin sonradan imtahan verməәk şansı 
olmayacaqdır.   

 


