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WRITING: ÇEVRİMDIŞI KLASİK 

08.06.2020 

Opinion Paragraph (A ve B Kurları) 
Her şubeye ayrı konular verilmiş olup, 250-300 kelime arasında ‘Opinion Paragraph’ yazmanız beklenmektedir. 
Sınava erişim saat 09:00’da başlayıp aynı gün 21:00’da sonlanacaktır. Sınav belgesine erişim, sınavı tamamlama ve 
sınav dosyanızı Öğrenci Bilgi Sistemi’ne yüklemeniz için 12 saatlik bir süreniz vardır. 

 

SPEAKING: ÇEVRİMDIŞI KLASİK 

09.06.2020 

Konuşma sınavında, şubelerinizde konuşma dersinden sorumlu öğretim elemanları tarafından sizlere verilmiş olan 
konular hakkında minimum 2 dakika, maksimum 3 dakikalık video kaydı yapmanız istenmektedir. Sunum konuları 
sizlere sınavdan önce ulaştırılmıştır. Sunum esnasında, elinizde hatırlatma amaçlı not kâğıtları bulunabilir. Öğrenci 
bilgi sistemine, sınav günü ve saatinde yalnızca sınav talimatları yüklenecektir. Sınava erişim saat 09:00’da başlayıp 
aynı gün 21:00’da sonlanacaktır. Sınav talimatlarına erişim, sınav kaydının yapılması ve sınav dosyasının sizlere 
belirtilen mail adreslerine iletilmesi için toplamda 12 saatlik bir süreniz vardır.  

 

USE OF ENGLISH: ÇEVRİMDIŞI TEST 

10.06.2020 

Sınava erişim saat 09:00’da başlayıp aynı gün 21:00’da sonlanacaktır. Sınav belgesine erişim, sınavı tamamlama ve 
sınav dosyanızı Öğrenci Bilgi Sistemi’ne yüklemeniz için 12 saatlik bir süreniz vardır. Sisteme ‘Use of English’ sınavı 
için 1 adet soru dosyası, 1 adet cevap kağıdı yüklenecektir. Cevaplarınızı sadece size Öğrenci Bilgi Sistemi 
üzerinden iletilen cevap kağıdına yazmanız ve sisteme geri yüklemeniz gerekmektedir. Ad, soyad, öğrenci 
numarası ve şube bilgileri kısmı doldurulmamış kağıtlar ya da öğrencinin kendi oluşturduğu cevap kağıtları 
KESİNLİKLE DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.  

 

A KURLARI USE OF ENGLISH 

Toplamda 25 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan sınavdır.  

 12 adet kelime sorusu ‘Main Course’ ders kitabı Premium B1 Kitabı, 5,6 ve 7. ünitelerin içeriğinden 
oluşmaktadır. 

 13 adet soru ‘Grammar’ dersi dilbilgisi sorularından oluşmaktadır.  
Grammar Konu Başlıkları; 

- Reported Speech 
- If Clause (type1, type2, type3) 
- Past Tenses (Simple Past, Past Continuous, Past Perfect) 
- Causatives 

 

B KURU USE OF ENGLISH 

Toplamda 25 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan sınavdır. 

 15 adet kelime ve dialog sorusu ‘Main Course’ ders kitabı Premium B2 kitabının tamamını içermektedir. 

 10 adet soru ‘Grammar’ dersi dilbilgisi sorularından oluşmaktadır.  
Grammar Konu Başlıkları; 

- Relative Clause 
- Future Perfect / Future Continuous Tense 
- Order of adjectives 
- Past Modals 
- Participles 
- Impersonal Passive 
- Reported Speech 

 



READING: ÇEVRİMDIŞI TEST 

11.06.2020 

Sınava erişim saat 09:00’da başlayıp aynı gün 21:00’da sonlanacaktır. Sınav belgesine erişim, sınavı tamamlama ve 
sınav dosyanızı Öğrenci Bilgi Sistemi’ne yüklemeniz için 12 saatlik bir süreniz vardır. Sisteme ‘Reading’ sınavı için 1 
adet soru dosyası, 1 adet cevap kağıdı yüklenecektir. Cevaplarınızı sadece size Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden 
iletilen cevap kağıdına yazmanız ve sisteme geri yüklemeniz gerekmektedir. Ad, soyad, öğrenci numarası ve şube 
bilgileri kısmı doldurulmamış kağıtlar ya da öğrencinin kendi oluşturduğu cevap kağıtları KESİNLİKLE 
DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. 

 

A KURLARI READING SINAV İÇERİKLERİ 

 Her biri 4 adet soru içeren, 4 adet paragraf, toplamda 16 adet okuduğunu anlama sorusu bulunmaktadır. Bu 
bölümde bulunan paragraflar, dış kaynaklardan alınmıştır. 

 9 adet kelime sorusu, Reading&Writing dersi için uzaktan eğitim süresince kullanılan, Öğrenci Bilgi 
Sistemine yüklenen dokümanların içeriklerinden oluşmaktadır. 

 

B KURLARI READING SINAV İÇERİKLERİ 

 Toplamda 16 adet okuduğunu anlama sorusu içeren 3 adet okuma parçası bulunmaktadır. 

 9 adet kelime sorusu, Reading&Writing dersi için uzaktan eğitim süresince kullanılan, Öğrenci Bilgi Sistemine 
yüklenen dokümanların içeriklerinden oluşmaktadır. 

 

 

 

LISTENING: ÇEVRİMDIŞI TEST 

12.06.2020 

Sınava erişim saat 09:00’da başlayıp aynı gün 21:00’da sonlanacaktır. Sınav belgesine erişim, sınavı tamamlama ve 
sınav dosyanızı Öğrenci Bilgi Sistemi’ne yüklemeniz için 12 saatlik bir süreniz vardır. Sisteme ‘Listening’ sınavı için 1 
adet soru dosyası, 1 adet cevap kâğıdı ve 1 adet dinleme parçası. mp3 formatında yüklenecektir. Cevaplarınızı, 
sadece size Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden iletilen cevap kâğıdına yazmanız ve sisteme geri yüklemeniz 
gerekmektedir. Ad, soyad, öğrenci numarası ve şube bilgileri kısmı doldurulmamış kâğıtlar ya da öğrencinin kendi 
oluşturduğu cevap kâğıtları KESİNLİKLE DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. 

 

Her biri 5er soruya sahip, seviyeye uygun olarak dış kaynaklardan seçilmiş 4 adet dinleme parçası bulunmaktadır. 
Toplamda 4 adet farklı konuşma parçası Öğrenci Bilgi Sistemine sorunsuz yüklenebilmesi için, 3.Arasınavda olduğu 
gibi tek parça haline getirilmiştir. 

 


