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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ  
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

2019-2020 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ  
C KURU  

UZAKTAN EĞİTİM ARA SINAV (III. ARA SINAV) İÇERİKLERİ 
 

GRAMMAR: 25 SORU / ÇEVRİMDIŞI TEST  

Sınav Tarihi: 04.05.2020 

Sınav Saati: 09.00  

 Sınava erişim, sınavı tamamlama ve sisteme geri yükleme süresi toplamda 12 saattir. 

 
Relative pronouns  
Other relative words: whose, when, etc. 
Prepositions in relative clauses 
Other ways of adding information to noun phrases  
Participle clauses with adverbial meaning 
 

 
 
 

10 SORU 
 
 

Verb + -ing forms and infinitives  
 

5 SORU 
 

Reporting people’s words and thoughts 
Reporting statements: that-clauses 
Verb + wh-clause 
Tense choice in reporting 
Reporting offers, orders, etc. 
Modal verbs in reporting 
Reporting what people say using nouns and adjectives 
“Should” in that-clauses; the present subjunctive 

10 SORU 
 

 

MAIN COURSE / ÇEVRİMDIŞI KLASİK 

Sınav Tarihi: 04.05.2020 

Sınav Saati: 09.00  

 Sınava erişim, sınavı tamamlama ve sisteme geri yükleme süresi toplamda 48 saattir. 

Dersin 3. ara sınav notu olarak öğrencilere bir araştırma ödevi verilmesi kararı alınmıştır. İlgili ödevin 
içeriği OBS üzerinden paylaşılacaktır. Son gönderme günü ve saatinden sonra gönderilen ödevler 
değerlendirmeye kesinlikle alınmayacaktır. 

! Teslim edilen ödevlerin içeriği taranacak, ödev içeriğinde gerek farklı dokümanlar üzerinden gerekse 

başka öğrencilerin ödevleri üzerinden intihal / çalıntı / uyuşma tespit edilmesi halinde öğrencinin ödevi 
geçersiz sayılacaktır.  
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READING: 25 SORU / ÇEVRİMDIŞI TEST 

Sınav Tarihi: 05.05.2020 

Sınav Saati: 09.00  

 Sınava erişim, sınavı tamamlama ve sisteme geri yükleme süresi toplamda 12 saattir. 

Okuduğunu anlama 
(reference, reading comprehension, synonym, antonym) 
 

11 SORU 

Paragrafı uygun cümleyle tamamlama  
 

4 SORU 

Paragrafta anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma  
 

3 SORU 

Cümlede yapı bütünlüğü/ilişkisi sağlama 
 

1 SORU 

“Thesis Statement” ve “Topic Sentence” uyumunu sağlama 
 

1 SORU 

“Topic Sentence” ve “Supporting Sentences” uyumunu sağlama 
 

1 SORU 

Cümle tamamlama 
 

2 SORU 

Karışık olarak verilen cümleleri düzenleyip anlamlı bir paragraf oluşturma 
 

2 SORU 

 

WRITING: ÇEVRİMDIŞI KLASİK 

Sınav Tarihi: 06.05.2020 

Sınav Saati: 09.00  

 Sınava erişim süresi, sınavı tamamlama ve sisteme geri yükleme süresi toplamda 12 saattir. 

Compare Contrast Essay  
 
Öğrencilerden, verilen üç tane konudan birini seçmeleri ve 250-300 kelimeden 
oluşan bir kompozisyon yazmaları istenecektir. 
Kompozisyonların son gönderme günü ve saati öğrencilerle OBS ve diğer iletişim 
araçları vasıtasıyla paylaşılacaktır. Son gönderme günü ve saatinden sonra 
gönderilen kompozisyonlar değerlendirmeye kesinlikle alınmayacaktır. 
Değerlendirme ölçeği de öğrencilerle OBS ve diğer iletişim araçları vasıtasıyla 
paylaşılacaktır. 

! Writing sınavında herhangi bir kaynaktan alıntı yapan (plagiarism ya da citation), 

internetten ya da birbirinden kopyalayıp yazan öğrencilerin sınav kâğıtları 
değerlendirilmeye alınmayacaktır. Sınav değerlendirilmesinde görevli öğretim 
elemanları tarafından internet taraması ve sınıflar arası kâğıt karşılaştırılması 
yapılacaktır. 
 

250-300 words 

 



 

3 
 

SPEAKING: ÇEVRİMDIŞI KLASİK  

Sınav Tarihi: 07.05.2020 

Sınav Saati: 09.00  

 Sınava erişim, sınavı tamamlama ve sisteme geri yükleme süresi toplamda 12 saattir. 

Video Recording 
 
Öğrenciler OBS aracılığıyla kendilerine verilecek olan tartışma konuları hakkında en az iki buçuk, en 
fazla dört dakikalık videolar kaydedip sınıfın Dinleme-Konuşma dersinden sorumlu öğretim elemanına 
e-mail aracılığıyla göndereceklerdir. Farklı sınıflar için ödevlerin gönderileceği öğretim elemanları ve  
e-mail adresleri aşağıda belirtilmiştir. 
 
      C1 şubesi: hacercevikbas@hotmail.com    (Öğr. Gör. Hacer Çevikbaş) 
      C2 şubesi: phillip.meff32@gmail.com        (Öğr. Gör. Phillip Mefford) 
      C3 şubesi: asaltik1986@gmail.com             (Öğr. Gör. Ayşe Ertunç) 
      C4 şubesi: kirisesraa@gmail.com                (Öğr. Gör. Esra Aytaç Kiriş) 
 
Videoların son gönderme günü ve saati de öğrencilerle OBS ve diğer iletişim araçları vasıtasıyla 
paylaşılacaktır. Son gönderme günü ve saatinden sonra gönderilen videolar değerlendirmeye kesinlikle 
alınmayacaktır. 
 
Değerlendirme ölçeği de öğrenciler ile OBS ve diğer iletişim araçları vasıtasıyla paylaşılacaktır. 
 

 

LISTENING: ÇEVRİMDIŞI TEST  

Sınav Tarihi: 08.05.2020 

Sınav Saati: 09.00 

 Sınava erişim, sınavı tamamlama ve sisteme geri yükleme süresi toplamda 12 saattir. 

 

Dinleme sınavında öğrenciler dinleme parçalarını dinledikten sonra ilgili çoktan 
seçmeli sorulara cevap verecektir. Sınav en az üç bölüm ve 25 sorudan oluşacaktır. 
Öğrenciler kendilerine verilen süre dâhilinde soruları yanıtlayacak ve OBS’ ye 
yükleyecektir. Sınavda kullanılacak olan parçalar radyo programı, karşılıklı 
konuşma, monolog ve benzeri formatlarda olacaktır. 

 

25 SORU 
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