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23.11.2020 10:00 Belirtilen konu ile ilgili 100-150 kelime 
arası paragraf yazmanız istenmektedir. 
Sınav süresi 35 dakikadır. 

Belirtilen konu ile ilgili 150-200 kelime 
arası paragraf yazmanız istenmektedir. 
Sınav süresi 50 dakikadır. 
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23.11.2020 14:00 Reading ders kitabı içeriğinden 5 adet 
kelime bilgisi sorusu, her biri ilgili 4 
adet soruya cevap verilmesi beklenen 
toplamda 5 adet okuma parçası 
bulunmaktadır. Toplam soru sayısı 25 
olup sınav için ayrılan süre 45 
dakikadır. 

İlgili sorulara cevap verilecek 2 adet 
okuma parçası, paragraf tamamlama 
(topic sentence, supporting sentence, 
concluding sentence), paragrafta 
cümle sıralama, paragraf bütünlüğünü 
bozan cümle, bağlaç kullanımı içeren 
toplamda 25 adet çoktan seçmeli 4 şıklı 
sorular bulunmaktadır. Sınav süresi 45 
dakikadır.   
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24.11.2020 10:00 Bu bölüm, Main Course ve Grammar 
ders içeriklerinden oluşmaktadır. 
Cümle içerisinde verilen 
boşluk/boşlukları en uygun kelime ile 
tamamlama diyalog tamamlama, 
boşluk/boşlukları en uygun dilbisi 
kurallarına göre tamamlama soruları 
çoktan seçmeli 4 seçenekli olarak 
karşınıza gelecektir. Toplam 50 adet 
soru bulunmaktadır(25 adet Main 
Course + 25 adet Grammar dersi 
içeriği). Sınav süresi 50 dakikadır. 

Bu bölüm, Main Course ve Grammar 
ders içeriklerinden oluşmaktadır. 
Cümle içerisinde verilen 
boşluk/boşlukları en uygun ifade ile 
tamamlama, Cümle içinde altı çizili 
kelimenin eş anlamlısını bulma, Cümle 
içinde altı çizili kelimenin zıt anlamlısını 
bulma, Cloze Test – Paragraf içinde 
bırakılan boşluklara uygun kelimeyi 
bulma soruları çoktan seçmeli 4 şıklı 
olarak karşınıza gelecektir. Toplam 50 
adet soru bulunmaktadır(25 adet Main 
Course kelime bilgisi + 25 adet 
Grammar dersi içeriği). Sınav süresi 45 
dakikadır. 
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24.11.2020 14:00 Listening&Speaking ders kitabı 
içeriğinden alınmış 5 adet kelime bilgisi 
sorusu, takibinde her biri 5 adet ilişkili 
soru içeren 4 adet dinleme parçası 
bulunmaktadır. Toplamda 25 adet 4 
seçenekli  çoktan seçmeli soru 
bulunmaktadır. Sınav ekranına 
eriştiğinizde, dinleme parçalarının 
süreleri belirtilecektir. Sizlere verilen 
toplam süreyi, dinleme parçalarının 
uzunluğuna göre ayarlamanız tavsiye 
olunur. Sınav için toplam süreniz 35 
dakikadır. 

Listening&Speaking ders kitabı 
içeriğinden alınmış 5 adet kelime bilgisi 
sorusu, takibinde her biri 6-7 adet 
ilişkili soru içeren 3 adet dinleme 
parçası bulunmaktadır. Toplamda 25 
adet 4 seçenekli  çoktan seçmeli soru 
bulunmaktadır. Sınav ekranına 
eriştiğinizde, dinleme parçalarının 
süreleri belirtilecektir. Sizlere verilen 
toplam süreyi, dinleme parçalarının 
uzunluğuna göre ayarlamanız tavsiye 
olunur. Sınav için toplam süreniz 35 
dakikadır. 
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  Sınav süresince sizlerden, sınavdan 
sorumlu öğretim görevlilerince 
iletilecek olan, birbirleriyle ilişkili 3 ya 
da 4 adet soruya cevap vermeniz 
beklenmektedir. İletilen sorular, 
öncesinde hazırlık yapılmasını 
gerektirmeyen türde sorulardır. Sınav 
esnasında kamera ve mikrofon 
kullanımı zorunludur. Kamera ve 
mikrofon donanımı olmayan 
öğrencilerin sınavları geçersiz 
sayılacaktır. Sınava, sizlere danışman 
öğretim görevlilerince önceden iletilmiş 
olan saat aralığında erişim sağlamanız 
gerekmektedir. 

Konuşma sınavı 2 bölümden 
oluşmaktadır. 1.bölümde sizlere 2 ya 
da 3 soru yöneltilecektir. 2.bölümde ilk 
bölümde bulunan sorularla ilişkili bir 
durum verilecek ve bu durumla ilgili 
öneri ve tavsiyeleriniz sizlerden 
istenecektir. İletilen sorular, öncesinde 
hazırlık yapılmasını gerektirmeyen 
türde sorulardır. Sınav esnasında 
kamera ve mikrofon kullanımı 
zorunludur. Kamera ve mikrofon 
donanımı olmayan öğrencilerin 
sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınava, 
sizlere danışman öğretim görevlilerince 
önceden iletilmiş olan saat aralığında 
erişim sağlamanız gerekmektedir. 

 


