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Sınava ilişkin açıklamalar: 
 

1. Sınav sistemine erişim, https://uzak.sdu.edu.tr adresinden sağlanmaktadır. 
2. Sisteme erişim için kullanılacak kullanıcı adı ve şifreleriniz, güz yarıyılında kullanmış olduklarınız ile aynıdır. 
3. Lütfen sınav haftasından önce, kullanıcı adınız ve şifrenizi sisteme girerek kontrol ediniz. 
4. Her sınav için ayrılan süre aşağıdaki tabloda verilmiştir. Lütfen sınava erişim için, bir süre önceden sisteme 

giriş yaparak hazır bekleyiniz.  
5. Konuşma sınavına ilişkin bilgilendirmeyi lütfen dikkatle okuyunuz. Konuşma sınavının hazırlık aşaması ile 

ilgili soru ve sorunlarınız için en kısa sürede, konuşma dersinizden sorumlu öğretim görevlisi ile iletişime 
geçiniz. 

6. Konuşma sınavınız için hazırlamış olduğunuz çalışmayı, öğretim görevlisine aktarma konusunda sıkıntı 
yaşarsanız, ‘A Kuru Testing Office’ ile iletişime geçiniz. 

7. Diğer tüm soru ve sorunlarınız için ‘A Kuru Testing Office’ ile iletişime geçiniz. 
 

SINAV 
TÜRÜ 

SINAV 
TARİHİ 

SINAV 
SAATİ SINAV İÇERİĞİ 

WRITING  05.04.2021 10:00 
Yazma sınavında, 250-300 kelime arasında  'Compare&Contrast Essay' 
yazmanız beklenmektedir. Konu başlığı sınav esnasında belirtilecektir. Sınav 
için ayrılan süre 60 dakikadır.  

READING  05.04.2021 14:00 

Sınav içeriklerine, UNLOCK Reading&Writing 3 kitabının 1. ve 2. üniteleri 
dahildir. Toplam 25 soru bulunmaktadır. Ders kitabı içeriğine ait 9  adet 
kelime sorusu, 16 adet  ise paragraf sorusu bulunmaktadır.  4 adet 
paragrafa ait her biri çoktan seçmeli 4er soru bulunmaktadır. Sınav için 
ayrılan süre 55 dakikadır. 

USE OF 
ENGLISH  06.04.2021 10:00 

Sınav içeriklerine Main Course dersi için, Empower A2 kitabının 11. ve 12. 
üniteleri ile, Empower B1 kitabının 1., 2. ve 3. üniteleri dahildir. Grammar 
dersi için ise Present Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Past 
Perfect Tense, Passive Sentences konuları ağırlıklı olmak üzere tüm konular 
içeriğe dahildir. Toplamda 40 adet soru bulunmaktadır. (20 adet main 
course, 20 adet grammar sorusu) Sınav için ayrılan süre 45 dakikadır. 

LISTENING  06.04.2021 14:00 

Sınav içeriklerine, Unlock 2 kitabının 7. ve 8 üniteleri ile Unlock 3 kitabının 
1. ve 2. üniteleri dahildir. Sınavda toplam 25 soru bulunmaktadır. (10 adet 
kelime sorusu, 3 farklı dinleme parçasına ait 15 adet soru)Sınav için ayrılan 
süre 35 dakikadır. 

SPEAKING 

    

Konuşma sınavının içeriği ve sizlerden istenen çalışmalara ilişkin 
bilgilendirme, 29 Mart-2 Nisan 2021 arasında, konuşma derslerinde, dersin 
sorumlu öğretim görevlisi tarafından iletilecektir. Lütfen ders kaydınızı 
takip ediniz ve soru ve sorunlarınız için dersten sorumlu öğretim görevlisi 
ile iletişime geçiniz. 
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