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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. Sınavlara ilişkin soru ve sorunlarınız için C Kuru Testing Office ile iletişime geçebilirsiniz.  
 

SINAV 
TÜRÜ 

SINAV 
TARİHİ 

SINAV 
SAATİ 

SINAV İÇERİĞİ 

WRITING 05.04.2021 10.00 
Belirtilen konu ile ilgili 350-400 kelimelik bir  ‘Compare and Contrast Essay’ yazmanız 
istenmektedir. Sınav süresi 80 dakikadır. 

READING 05.04.2021 14.00 

Sınav, 2 okuma metni ve her bir metne ait 5 adet çoktan seçmeli soru 
(comprehension,main idea, title, reference), 2 adet “finding the irrelevant sentence” 
sorusu, 2 adet “paragraph completion” sorusu, 2 adet “using parallel structure in thesis 
statement” sorusu, 2 adet “ordering in a paragraph” sorusu, 1 adet “restatement of the 
thesis statement” sorusu, 1 adet “supporting the thesis statement “ sorusu olmak üzere 
toplam 20 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 45 dakikadır. 

USE OF 
ENGLISH 

06.04.2021 10.00 

Sınavın Grammar bölümünde 17 çoktan seçmeli en uygun ifadeyle metin içindeki 
boşlukları tamamlama sorusu, 8 çoktan seçmeli cümle tamamlama sorusu 
bulunmaktadır. Vocabulary bölümünde ise, 25 adet çoktan seçmeli cümle ya da paragraf 
içerisinde verilen boşlukları en uygun kelimelerle tamamlama sorusu yer almaktadır. 
Toplam 50 adet soru bulunmaktadır. Sınav süresi 60 dakikadır. 

LISTENING 06.04.2021 14.00 

Sınav 4 ayrı bölüm ve 25 sorudan oluşmaktadır. İlk 2 bölümde, 2 farklı dinleme parçasına 
yönelik 6’şar çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. 3. bölümde, öğrencilerin ilgili parçayı 
dinlerken gereken 7 tane boşluğu, 1 ya da 2 kelime ile kendilerinin yazarak doldurulması 
beklenmektedir (çoktan seçmeli tarzında bir bölüm değildir). Son bölümde, öğrencilerin 
dinledikleri parçayla ilgili verilen promptların altına notlar alıp, daha sonra aldıkları 
notları kullanarak 6 çoktan seçmeli soruya cevap vermeleri beklenmektedir. Bu bölüme 
ait olan soruları ancak dinleme bittikten sonra görebileceklerdir, bu bölüm için kâğıt ve 
kaleme ihtiyacınız vardır. Sınav süresi 45 dakikadır. 

SPEAKING  

Sınav tek bölümden oluşmaktadır. Her öğrenci için ekrana bir “agree-disagree 
statement” yansıtılır. “Agree” ya da “Disagree” seçeneklerinden birini seçerek, size 
verilen ifade ya da konuya katılıp katılmadığınızı anlatan bir konuşma yapmanız 
beklenmektedir. Konuşmaya başlamadan önce 3 dakika düşünme süreniz vardır. Bu 
sürede not alabilirsiniz ancak konuşurken notlarınıza bakmanız ya da okumanız puan 
düşüşüne sebep olacaktır. Konuşma süreniz en fazla 5 dakikadır.  Sizden, fikirlerinizi en 
az 2 sebep sunarak, örneklendirme ve açıklama yaparak veya deneyimlere dayanarak 
savunmanız beklenmektedir. Değerlendirme ölçeği (rubric), OBS ve diğer iletişim araçları 
ile öğrenciler ile paylaşılacaktır. Değerlendirme kriterlerini dikkate alınız. 

 
Başarılar dileriz. 
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