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•Konuşma sınavında "Çevrimdışı Klasik" sınav yöntemi uygulanacaktır.

•Öğrencilerden, verilen konu üzerinde, en az 2 en fazla 3 dakika konuşmaları 
beklenmektedir.

•Öğrenciler konuşmalarını videoya kaydederek, şubenin konuşma dersinden 
sorumlu öğretim görevlisine mail yoluyla ileteceklerdir.

Speaking

•Dinleme Sınavı "Çevrimdışı Çoktan Seçmeli" olarak uygulanacaktır.

•İnternet ortamına yüklenen dinleme parçasına erişen öğrenciler, çoktan seçmeli 
sorulara cevaplarını yazıp, OBS üzerinden, dersin sorumlu öğretim görevlisine 
cevap kağıtlarını ulaştıracaklardır.

Listening

•Dil Kullanımı Sınavı "Çevrimdışı Çoktan Seçmeli" olarak uygulanacaktır.

•Sınava erişim süresi 12 saat olacaktır.

Use of 
English

•Yazma sınavında "Çevrimdışı Klasik" Sınav yöntemi uygulanacaktır.

•Öğrenciler, verilen konu üzerinde, 150-250 kelimelik bir paragraf yazacaklardır.

•Her şube için ayrı bir konu belirlenecek, ödev yoluyla iletilen paragraflar mail yolu ile 
şubede 'Reading&Writing' dersinden sorumlu olan öğretim görevlisine iletilecektir. 

•Sınava erişim süresi, teslimi de dahil olmak üzere 12 saat olacaktır.

Writing

•Okuma Sınavı "Çevrimdışı Çoktan Seçmeli" olarak uygulanacaktır.

•Sınava erişim süresi 12 saat olacaktır.Reading



 
UZAKTAN EĞİTİM ARA SINAV (III. ARA SINAV) İÇERİKLERİ TABLOSU 

SPEAKING   07.05.2020    09:00 

 
-Öğrencilerin, verilen konuyla ilgili en az 2, en fazla 3 dakikalık konuşma kaydını videoya alıp, mail yoluyla 
şubenin Listening & Speaking dersinden sorumlu öğretim görevlisine göndermesi beklenmektedir. Daha 
fazla detaylı bilgi, yüksekokulumuz web sitesi (ydyo.sdu.edu.tr) aracılığıyla, sizlerle paylaşılacaktır. 
  
-Şubenin speaking sınavını değerlendirmekten sorumlu öğretim görevlisi ve kendisine ait mail adresi, sınav 
gününden önce paylaşılacaktır. 
 

 
- Sınava erişim süresi ve ilgili video dosyasıni öğretim görevlisine gönderme süresi toplamda 12 saattir.  
 

 

 

 

LISTENING    08.05.2020    09:00 

 
-Çevrimdışı çoktan seçmeli olarak uygulanacak sınavda, sınav öncesi öğrencilere dinleme parçası elektronik 
olarak iletilecektir.  
 

 
-Öğrenciler tamamladıkları sınavl kağıdını, Öğrenci Bilgi Sistemi (obs.sdu.edu.tr) üzerinden sisteme 
yükleyeceklerdir.  
 

 
-Toplamda 20 soru çoktan seçmeli olarak cevaplanacaktır. 4 adet dinleme parçası bulunmaktadır. 

 
- Sınava erişim , sınavı tamamlama ve sisteme geri yükleme süresi toplamda 12 saat olacaktır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

USE OF ENGLISH    04.05.2020    09:00 

 
- Çevrimdışı çoktan seçmeli olarak uygulanacak sınavda ‘Main Course’ ders içeriğinin kelime konuları ile 
‘Grammar’ ders içerikleri bulunmaktadır.  
 

 
-Sınav 25 sorudan oluşmaktadır. 
 
 
-Sınava erişim süresi 12 saat olacaktır. 
 

 
-Sınav sorularının içerikleri; 
 

 
-Main Course: 2 vize sonrası sınav gününe kadar işlenmiş olan tüm ünitelerdeki kelime konularından 
oluşmaktadır. 
-Grammar: 
 * Passive Sentences 
 * Past Perfect / Past simple Tenses (when, before, after) 
 * Articles (a/an/the/no article) 
 * Future Perfect Tense 
 * Future Continuous Tense 
 * Relative Clause 
 

 

 

 

WRITING    06.05.2020    09:00 
 
- Çevrimdışı klasik sınav yöntemi uygulanacaktır. 
 

 
- Öğrencilerden, verilen konular hakkında 150 ile 250 arasında kelime sayısı kullanarak paragraf yazmaları 
beklenmektedir. 
 

 
- Dersin yürütülmesinden sorumlu öğretim görevlileri, her şubeye ayrı bir konu ataması yapacaktır. 
   Tamamlanan yazma sınavı kağıdı, tekrar OBS (obs.sdu.edu.tr) üzerinden sorumlu öğretim görevlisine 
iletilecektir. 
 

 
- Sınava erişim, sınavın tamamlanması ve sisteme geri yüklenme süresi toplamda 12 saattir. 
 

 



 

READING    05.05.2020    09:00 
 
- Sınav çevrimdışı çoktan seçmeli olacaktır. 
 

 
- Sınava erişim süresi 12 saattir. 
 

 
Sınavda toplamda 25 soru bulunmaktadır; 

 4 adet okuma parçası, her biri 4 seçenekli 4 soru içermektedir (toplam 16 soru) 

 9 adet, yalnızca Reading & Writing ders içeriklerine ait kelime sorusu bulunmaktadır. 

 


