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DÖNEMİ 

UZAKTAN EĞİTİM ARA SINAV (III. ARA SINAV) TÜRLERİ 

(ALMANCA) 
 
 
 

  Konversation 

 

• Konuşma sınavında "Çevrimdışı Klasik" sınav yöntemi uygulanacaktır. 

• Öğrencilerden, verilen her konu üzerinde (asgari iki konu seçilecektir), beher 
konu için en az 1 toplamda en fazla 3 dakika konuşmaları beklenmektedir. 

• Öğrenciler konuşmalarını videoya kaydederek, sınav koordinasyonundan sorumlu 

öğretim görevlisine e-posta yoluyla ileteceklerdir. 

 
 

 

   Hörverstehen 

 

• Dinleme Sınavı "Çevrimdışı Çoktan Seçmeli" olarak uygulanacaktır. 

• İnternet ortamına yüklenen veya koordinasyondan sorumlu öğretim görevlisi 
tarafından e-posta yoluyla gönderilen dinleme parçalarına erişen öğrenciler, 
çoktan seçmeli sorulara cevaplarını yazıp, sınav kâğıtlarına tarih düşüp (ıslak) 
imzaladıktan sonra e-posta üzerinden, sorumlu öğretim görevlisine 
ulaştıracaklardır. 

 
 

     Grammatik 
&                                

Leseverstehen 

 

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

• Sınava erişim süresi 12 saat olacaktır. Öğrenciler e-posta ile sınav koordinasyonundan 
sorumlu öğretim görevlisine cevap kâğıtlarını sınav kâğıtlarına tarih düşüp (ıslak) 
imzaladıktan ulaştıracaklardır.

   

  Textproduktion 

 

• Yazma sınavında "Çevrimdışı Klasik" Sınav yöntemi uygulanacaktır. 

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

• Ödev yoluyla iletilen paragraflar e-posta yolu ile sınav koordinasyonundan 
sorumlu öğretim görevlisine sınav kâğıtlarına tarih düşülüp (ıslak) 
imzalandıktan sonra ulaştırılacaktır. 

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

 
 

 
ÖNEMLİ: Üzerinde ad-soyad bilgisi bulunmayan, tarihlenmemiş, ıslak imzalanmamış, tahrip edilmiş şekilde ve 
eksik ulaştırılan sınav evrakları geçersiz (başarısız) sayılacaktır. Sınav cevap kâğıtları e-posta yoluyla PDF 
formatında sorumlu öğretim görevlisine iletilecek olup, JPEG, PNG, Fotoğraf şeklinde iletilen evraklar kabul 
edilmeyecektir. Öğrencilere tavsiye edilen format PDF (sıkılaştırılmış evrak) veya okunaklı şekilde taranmış PDF 
olarak belirlenmiştir. Bu hususlar ışığında doğabilecek herhangi bir sorunda kurumumuz Süleyman Demirel 
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu birimi sorumlu değildir. Pandemi dönemi sınav yönetimi ve süresince 
SDÜ Yabancı Diller Yüksekokulu gerekli görüldüğü takdirde düzenleme, iptal ve değişiklikleri gerçekleştirme 
hakkını saklı tutmaktadır. 
   



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

    

KONVERSATION 07.05.2020, 09:00 

 
-Öğrencilerin, verilen konuyla ilgili en az 1, en fazla 3 dakikalık konuşma kaydını videoya alıp, 
sınav koordinasyonundan sorumlu öğretim görevlisine sınav kâğıtlarına tarih düşüp (ıslak) 
imzaladıktan sonra e-posta yolu ile göndermesi beklenmektedir. Daha fazla detaylı bilgi, 
yüksekokulumuz web sitesi (ydyo.sdu.edu.tr) aracılığıyla, sizlerle paylaşılacaktır. 

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

 
 
 

HÖRVERSTEHEN 08.05.2020 09:00 

 

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

 
-Öğrenciler tamamladıkları sınav kâğıdını, sınav koordinasyonundan sorumlu öğretim 
görevlisine sınav kâğıtlarına tarih düşüp (ıslak) imzaladıktan sonra ulaştıracaklardır. 

 

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

 

- Sınava erişim, sınavı tamamlama ve sorumlu öğretim görevlisine ulaştırılma süresi toplamda 12 
saat olacaktır. 

TEXTPRODUKTION 06.05.2020 09:00 

 
- Çevrimdışı klasik sınav yöntemi uygulanacaktır. 

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

 

- Sınav koordinasyonundan sorumlu öğretim görevlisi öğrenciler tarafından tercih edilmek üzere bir 
dizi konu seçeneği sunacaktır. 
Tamamlanan yazma sınavı kâğıdı, tekrar e-posta üzerinden sınav koordinasyonundan sorumlu 
öğretim görevlisine tarih düşülüp (ıslak) imzalandıktan sonra iletilecektir. 

 
- Sınava erişim, sınavın tamamlanması ve sisteme geri yüklenilme/öğretim görevlisine ulaştırılma 
süresi toplamda 12 saattir. 

 



GRAMMATIK UND LESEVERSTEHEN 04.05.2020 09:00 

 
- Çevrimdışı çoktan seçmeli olarak uygulanacak sınavda ‘Netzwerk Kursbuch’ ders kitabının 
içeriğinde mevcut bölüm kelimeleri (Kapitelwortschatz) ile ‘Temel Dilbilgisi’ ne dair ders içerikleri 50 
soruluk bir test şeklinde sunulacaktır. 50 soruluk test kısmında beher soru 2 puan değerindedir. 

 

-Sınav iki bölümden oluşmaktadır; ilk kısımda 50 soruluk çoktan seçmeli Temel Dilbilgisi testi, ikinci 
kısımda ise 5 sorudan oluşan ve her biri 20 puan değerinde bir okuma parçası bulunmaktadır. 

 
-Sınava erişim süresi 12 saat olacaktır. Öğrenciler sınav kâğıtlarını sınav koordinasyonundan 
sorumlu öğretim görevlisine tarih düşüp (ıslak) imza attıktan sonra e-posta yoluyla ulaştırırlar. 

 
-Sınav sorularının içerikleri; 

 
-Netzwerk Kursbuch: 2 vize sonrası sınav gününe kadar işlenmiş olan tüm ünitelerdeki kelime 
konularından oluşmaktadır. 

-Grammatik: 

* Bestimmter/unbestimmter/Null- Artikel (der/die/das-ein/eine-Nullartikel) 

* Personalpronomen 

* Plural der Substantive 

* Kasus (Vier Fälle) N A D G 

* Modalverben 

* Konjunktionen  

* Trennbare/nicht trennbare Verben 

* Pronomen 

* Zeitadverbien 

* Positionen im Satz/ Akkusativ Verben mit Akkusativ 

* Zeitformen 

Perfekt/Präteritum  

Futur  

* Partizip I-II 
 
 
 
 
 
 

 


