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• Sınavlara erişim uzak.sdu.edu.tr adresinden sağlanacaktır. 

 
• Yıl içi ortalaması 50 ve üzeri olan tüm öğrenciler Yıl Sonu Sınavına girebilirler. Yıl içi ortalamaları 04.06.2021 

tarihinde yayınlanacaktır. Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarından başarılı olabilmenin şartları için ydyo.sdu.edu.tr 
adresinden yabancı dil hazırlık sınıfları eğitim öğretim yönetmeliğini lütfen dikkatlice okuyunuz. 
https://link.sdu.edu.tr/RFSCSD_d 
 

• Yıl içi ortalamalarınız değerlendirilirken ele alınan kriterler, Yabancı Diller Yüksekokulu web adresindeki 
‘Öğrenci El Kitabı’ bağlantısında bulunan dosyanın Madde 3.7 kısmında belirtilmiştir. 
https://link.sdu.edu.tr/QuSUFhHz 
 

• Lütfen sınav haftasından önce, kullanıcı adınız ve şifrenizi sisteme girerek kontrol ediniz. 
 

• Sınav tarih ve saatleri, sınav içerikleri ve her sınav için ayrılan süre aşağıdaki tabloda kurlara göre ayrı ayrı 
verilmiştir. Lütfen sınava erişim için, bir süre önceden sisteme giriş yaparak hazır bekleyiniz. 
 

• Konuşma sınavlarına ilişkin bilgilendirme metinleri OBS Dokümanlar üzerinden ve WhatsApp gruplarından 
dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından sizlerle paylaşılacaktır. 
 

• Şubelere göre konuşma sınav tarih ve saatleri ayrıca bir duyuru ile 04.06.2021 tarihinde paylaşılacaktır. 
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A KURLARI YIL SONU SINAVI TARİH, SAAT ve İÇERİKLERİ 
 

SINAV 
TÜRÜ SINAV TARİHİ SINAV 

SAATİ A KURU İÇERİK 

WRITING 08.06.21 09:30 
Yazma sınavında 'Advantage&Disadvantage Essay' yazmanız 
istenecektir. Sizlerden istenen kelime sayısı 250-350 arasındadır. 
Sınav için ayrılan süre 45 dakikadır. 

USE OF 
ENGLISH 08.06.21 11:30 

Toplamda 40 adet soru bulunmaktadır. 20 adet soru Empower B1 
main course kitabının ilk 10 ünitesinden, diğer 20 soru ise grammar 
ders içeriklerinin tümünden oluşmaktadır. Main course bölümü 
kelime bilgisi, diyalog sıralama, diyalog tamamlama sorularından 
oluşmaktadır. Soruların tamamı çoktan seçmeli olup, sınav için 
ayrılan süre 45 dakikadır. 

LISTENING 08.06.21 14:00 

Dinleme sınavında toplam 25 adet çoktan seçmeli soru 
bulunmaktadır. 15 adet sorunun dinleme parçalarına göre 
cevaplanması gerekmektedir.  10 soru ise, UNLOCK LS2 kitabınızın 7. 
ve 8. üniteleri ile UNLOCK LS3 kitabınızın 1-2-3-4-5-6-8. ünitelerinin 
içeriklerinden oluşturulmuş kelime sorularıdır. Sınav için ayrılan süre 
35 dakikadır. 

READING 09.06.21 09:30 

Reading sınavında, birbirinden tamamen bağımsız 15 adet paragraf 
sorusu ve UNLOCK 3 Reading&Writing ders kitabınızın 4-5-6-7. 
ünitelerinin içeriklerinden oluşan 5 adet kelime sorusu 
bulunmaktadır. Soruların tamamı çoktan seçmelidir. Sınav için 
ayrılan süre 60 dakikadır. 

SPEAKING 09-10-
11.06.2021   

Öğrencilerden, kendilerine verilen tartışma konusu üzerinde 
fikirlerini belirten ve bu fikirlerini örnek, gerçek veri vs. ile 
destekledikleri bir sunum hazırlamaları istenmektedir. Sunumlar 
canlı olarak yapılıp sunum esnasında değerlendirilecektir. Her 
öğrencinin hangi konu üzerinde sunum yapacağı, OBS‘de ders 
dokümanları bölümü üzerinden ve derste ilgili öğretim elemanı 
tarafından ve WhatsApp sınıf grupları üzerinden duyurulacaktır. 
Değerlendirme ölçeği (rubric) de OBS ve diğer iletişim araçları ile 
öğrenciler ile paylaşılacaktır. Öğrencilerimizin sunumlarını 
hazırlarken değerlendirme kriterlerini göz önünde bulundurması 
önerilmektedir. Öğrencilerin konularını değiştirmeleri mümkün 
olmayacaktır. Öğrencilerin kendilerine verilen konuyla ilgili en az 2,5 
en fazla 3,5 dakikalık bir sunumu canlı olarak yapmaları 
istenmektedir. Şubelere göre sınav tarihi ve saatleri ayrı bir duyuru 
ile duyurulacaktır. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



C KURLARI YIL SONU SINAVI TARİH, SAAT ve İÇERİKLERİ 
 

SINAV TÜRÜ SINAV TARİHİ SINAV 
SAATİ C KURU İÇERİK 

WRITING 08.06.21 09:30 Belirtilen konu ile ilgili 350-400 kelimelik bir  ‘Cause and Effect 
Essay’ yazmanız istenmektedir. Sınav süresi 80 dakikadır. 

USE OF 
ENGLISH 08.06.21 11:30 

Toplamda 50 adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Grammar 
ders içeriklerinden oluşan 25 adet soruda, verilen cümleleri en 
uygun şekilde tamamlayan yapı ya da ifadeyi seçmeniz;  Bahar 
Dönemi Main Course ders içeriklerinden oluşan 25 adet soruda ise 
verilen cümleleri tamamlayan ya da tanıma karşılık gelen en uygun 
seçeneği seçmeniz beklenmektedir. Sınav süresi 60 dakikadır. 

LISTENING 08.06.21 14:00 

Sınav 3 ayrı bölüm ve 25 sorudan oluşmaktadır. 1. bölümde,  ilgili 
parçayı dinlerken sorulardaki 10 adet boşluğu, 1, 2 ya da 3 kelime ile 
kendinizin yazarak doldurulmanız beklenmektedir (çoktan seçmeli 
tarzda bir bölüm değildir).   Kelimeleri doğru formda yazma ve 
yazım hatası yapmama konusunda dikkatli olunuz.  2. ve 3. bölümde 
ise, dinlediğiniz parçalarla ilgili verilen promptların altına notlar alıp, 
daha sonra aldığınız notları kullanarak size yöneltilen sorulara cevap 
vermeniz beklenmektedir. 2. Note-taking bölümünde toplam 6 soru, 
3. Note-taking bölümünde ise toplam 9 soru yer almaktadır. (Bu 
bölüme ait olan soruları ancak dinleme bittikten sonra 
görebileceksiniz, bu bölüm için kâğıt ve kaleme ihtiyacınız vardır. 
Toplam sınav süresi, her bir listening parçasının 1 kez dinlenmesi, 
not alınması, düşünme ve cevapları yazma süresi de göz önünde 
bulundurularak 50 dakika olarak tanımlanmıştır.  

READING 09.06.21 09:30 

Sınav 20 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. İki okuma metni ve 
her bir metne ait 5 adet soru, 2 adet “paragraph completion” 
sorusu, 2 adet ‘finding the irrelevant sentence in a paragraph’ 
sorusu, 1 adet ‘identifying the parallel structure in a sentence’ 
sorusu, 2 adet ‘matching topic sentences to the thesis statement’ 
sorusu, 1 adet ‘ordering sentences to make a meaningful paragraph’ 
sorusu, 1 adet ‘understanding type of evidence in a text’ sorusu, 1 
adet ‘avoiding faulty logic’ sorusu bulunmaktadır. Sınav süresi 45 
dakikadır.  

SPEAKING 09-10-
11.06.2021   

Önceden hazırlanmış olduğunuz 5-7 dakika uzunluğundaki sözlü 
sunumunuzu canlı olarak yapmanız beklenmektedir. Sınav esnasında 
boydan görünecek şekilde ekranla aranızda 1,5-2 metre mesafe 
bırakınız. Bu kritere uygun bir şekilde sunumunu gerçekleştirmeyen 
öğrencinin sunumu, değerlendirme ölçeğinde belirtilen kurallara 
(ground rule) göre değerlendirilecektir.  Sunum esnasındaki görsel 
öğe kullanımı, değerlendirme kriterleri arasındadır. Görsel öğeler, 
powerpoint slayt gösterisi, posterler, resimler ya da konularıyla 
bağlantılı herhangi bir gerçek nesne olabilir. Slayt gösterisi 
hazırlamış olan öğrenciler, sınav sırasında, slayt geçişlerinde zorluk 
yaşamamak için evlerinde bulunan birinden yardım alabilirler. 
Yardım alabilecek kimse bulunmuyorsa, hazırlamış oldukları 
sunumu, sınavdan 1 gün önce sorumlu öğretim elemanına 
göndererek, slayt geçişleri konusunda öğretim elemanından yardım 
alabilirler.  Sunumunuz daha önce öğrenci gruplarında, OBS 
dökümanlar kısmında paylaşılan ve derste detaylı olarak incelenmiş 
olan sunum rubricine göre (değerlendirme ölçeği) 
değerlendirilecektir. 

 


