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Belirtilen konu ile ilgili 200-250 
kelime arası paragraf yazmanız 
istenmektedir. Sınav süresi 45 
dakikadır. 

Belirtilen konu ile ilgili yaklaşık 300 
kelimelik bir  'Opinion Essay' yazmanız 
istenmektedir. Sınav süresi 80 
dakikadır. 
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Reading ders kitabı içeriğinden 5 
adet kelime bilgisi sorusu, toplam 
5 adet okuma parçası ve bu okuma 
parçalarına ait farklı sayılarda 
toplam 20 adet çoktan seçmeli ve 
4 seçenekli okuduğunu anlama 
sorusu bulunmaktadır.  Toplam 
soru sayısı 25 olup sınav için 
ayrılan süre 45 dakikadır. 

3 okuma parçası ve bu okuma 
parçalarına ait farklı sayılarda toplam 
15 adet çoktan seçmeli soru, 1 'topic 
sentence', 1 'supporting sentence', 2 
'irrelevant sentence' sorusu, 1 adet 
paragrafta cümle sıralama, 4 'thesis 
statement' sorusu, 1 'final comment' 
sorusu bulunmaktadır.  Toplam 25 
adet çoktan seçmeli soru soru 
bulunmaktadır. Sınav süresi 45 
dakikadır. 
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Bu bölüm, Main Course ve 
Grammar ders içeriklerinden 
oluşmaktadır. Cümle içerisinde 
verilen boşluk/boşlukları en uygun 
kelime ile tamamlama, diyalog 
tamamlama, diyalog sıralama, altı 
çizili kelimenin eşanlamlısını ya da 
anlamca en yakınını bulma, 
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 ya da paragraf içerisinde 
verilen boşluk/boşlukları en uygun 
kelime ile tamamlama, tanımı verilmiş 
kelimeleri paragraftan bulma, 
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. 
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Listening&Speaking ders kitabı 
içeriğinden alınmış 10 adet kelime 
bilgisi sorusu, takibinde her biri 5 
adet ilişkili soru içeren 3 adet 
dinleme parçası bulunmaktadır. 
Toplamda 25 adet 4 seçenekli  
çoktan seçmeli soru 
bulunmaktadır. Dinleme sınavına 
ait toplamda 15 adet sorunun 5 
tanesi TRUE/FALSE (doğru/yanlış) 
10 tanesi ise iletilen soruya doğru 
cevabı bulmaya yöneliktir. Sınav 
ekranına eriştiğinizde, dinleme 
parçalarının süreleri belirtilecektir. 
Sizlere verilen toplam süreyi, 
dinleme parçalarının uzunluğuna 
göre ayarlamanız tavsiye olunur. 
Sınav için toplam süreniz 35 
dakikadır. 

4 dinleme parçası ve bu dinleme 
parçalarına ait farklı sayılarda toplam 
25 adet çoktan seçmeli soru 
bulunmaktadır. Sınav ekranına 
eriştiğinizde, dinleme parçalarının 
süreleri belirtilecektir. Sınav süreniz 
her bir dinleme parçasını iki kere 
dinleyebilmeniz üzere hesaplanmıştır. 
Sizlere verilen toplam süreyi, dinleme 
parçalarının uzunluğuna göre 
ayarlamanız tavsiye olunur. Sınav 
süresi 50 dakikadır.  
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Sınav başladığında, öğrencinin 
konuşma konusu ve alt başlıkları 
slayt olarak ekranda 
paylaşılacaktır. Konu veya alt 
başlığında anlaşılmayan bir nokta 
olursa öğretim elemanından bir 
kez açıklama istenebilir, ancak 
daha fazla açıklama istenirse 
öğrencinin sınav notunda eksiltme 
yapılacaktır ve ardından 1 dakika 
düşünme süresi verilecektir. Bu 
sürede kağıda kısa notlar 
alınabilir veya kitap şeklinde olan 
sözlük varsa sözlükten kelime 
bakılabilir ancak elektronik 
sözlük veya cihazlardan kelime 
araması kabul edilmemektedir. 
Verilen konu ile ilgili alt başlıklara 
dikkat edilerek konu anlatılmalıdır. 
Bu başlıkların sırasıyla anlatılması 
zorunlu değildir. 

Öğrencilerin sınav başlamadan önce, 
geçerli bir fotoğraflı kimlik kartını 
yanlarında hazır bulundurmaları 
zorunludur. Her öğrenci için ayrılan 
süre 10 dakikadır. Öğrencinin bağlantı 
problemi yaşaması halinde, öğrencinin 
bağlı bulunduğu sınıftaki tüm 
öğrenciler için ayrılan süre bitimine 
kadar geçen sürede öğrenci sınava 
kabul edilebilecektir. Sınav tek 
bölümden oluşmaktadır. Öğrenci, 
tasvir etmesi istenen resmi ekranda 
görür.  Resimle ilgili düşünmesi için 
öğrenciye 2 dakika verilir. Öğrenci 
düşünme aşamasında, isterse not 
tutabilir fakat konuşma esnasında 
notlara bakamaz. 2 dakika bitiminde, 
öğrencinin resmi tasvir etmesi için 5 
dakika süresi vardır. Öğrencinin tasviri 
boyunca, öğretim görevlisi soru 
sormaz ya da yönlendirme yapmaz.  

 


