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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

2019-2020 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ  
C KURU UZAKTAN EĞİTİM BÜTÜNLEME SINAVI İÇERİKLERİ 

 

WRITING: ÇEVRİM DIŞI KLASİK 

Sınav Tarihi: 29.06.2020 

Sınav Saati: 09.00  

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

Opinion Essay  

Öğrencilerden, verilen iki tane konudan birini seçmeleri ve 250-300 kelimeden oluşan bir kompozisyon 
yazmaları istenecektir. 

! 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 yapılacaktır. 

 

 

READING: ÇEVRİM DIŞI TEST 

Sınav Tarihi: 29.06.2020 

Sınav Saati: 09.00  

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

 

Bütünleme sınavı olarak 25 sorudan oluşan çevrim dışı test sınav türü uygulanacak olup sınav soruları 
pdf formatında “www.obs.sdu.edu.tr” adresinde, sınav takviminde belirtilen gün ve saatte 
paylaşılacaktır. Cevaplar için ayrı bir cevap kâğıdı paylaşılacaktır. Sadece bu cevap kâğıdının belirtilen 
süre içerisinde sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Sınav süresi 12 saattir. Süre bitiminden sonra 
gönderilen cevap kâğıtları değerlendirmeye alınmayacaktır.  

 

 

GRAMMAR: ÇEVRİM DIŞI TEST  

Sınav Tarihi: 30.06.2020 

Sınav Saati: 09.00  

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

 

Bütünleme sınavı olarak 25 sorudan oluşan çevrim dışı test sınav türü uygulanacak olup sınav soruları 
pdf formatında “www.obs.sdu.edu.tr” adresinde, sınav takviminde belirtilen gün ve saatte 
paylaşılacaktır. Cevaplar için ayrı bir cevap kâğıdı paylaşılacaktır. Sadece bu cevap kâğıdının belirtilen 
süre içerisinde sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Sınav süresi 12 saattir. Süre bitiminden sonra 
gönderilen cevap kâğıtları değerlendirmeye alınmayacaktır.  

Yıl boyunca işlenilen tüm konular dâhildir. 



   
 

 2 / 2 
 

MAIN COURSE / ÇEVRİM DIŞI KLASİK 

Sınav Tarihi: 30.06.2020 

Sınav Saati: 09.00  

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

 

Bütünleme sınavı olarak derste işlenilen kelime ve kavramların yer aldığı 25 sorudan oluşan çevrim dışı 
klasik sınav türü uygulanacak olup, sınav soruları pdf formatında “www.obs.sdu.edu.tr” adresinde, 
sınav takviminde belirtilen gün ve saatte paylaşılacaktır. Cevaplar için ayrı bir cevap kâğıdı 
paylaşılacaktır. Sadece bu cevap kâğıdının belirtilen süre içerisinde sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 
Sınav süresi 12 saattir. Süre bitiminden sonra gönderilen cevap kâğıtları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

 

 

SPEAKING: ÇEVRİM DIŞI KLASİK  

Sınav Tarihi: 01.07.2020 

Sınav Saati: 09.00  

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

Presentation 

2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Bütünleme Konuşma sınavında C sınıfı öğrencileri kendi alanları 
ile ilgili bir konu üzerine sunum gerçekleştireceklerdir. Bütünleme sınavına girecek olan öğrencilerimizin 
sunum konuları 22.06.2020 tarihinde OBS Ders Dokümanları’na yüklenmiştir. Değerlendirme ölçeği ve 
sınav talimatları final sınavı ile aynı olacaktır. Öğrencilerimizin sunum konularını kontrol edip gerekli 
hazırlıklara başlaması gerekmektedir. Öğrenciler sunumlarını belirtilen kriterlerde kaydederek e-mail 
aracılığıyla sınıflarından sorumlu olan öğretim elemanlarına ileteceklerdir. Videolar öğretim elemanları 
tarafından hazırlanan ayrıntılı değerlendirme ölçeğine göre değerlendirilecektir. Değerlendirme ölçeği 
OBS aracılığıyla öğrencilerle paylaşılacaktır. 

 

LISTENING: ÇEVRİM DIŞI TEST  

Sınav Tarihi: 01.07.2020 

Sınav Saati: 09.00 

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

 

Bütünleme sınavı olarak en az üç bölüm ve 25 sorudan oluşan çevrim dışı test sınav türü 
uygulanacaktır. Dinleme parçaları mp3 formatında ve sınav soruları pdf formatında 
“www.obs.sdu.edu.tr” adresinde, sınav takviminde belirtilen gün ve saatte paylaşılacaktır. Cevaplar için 
ayrı bir cevap kâğıdı paylaşılacaktır. Sadece bu cevap kâğıdının belirtilen süre içerisinde sisteme 
yüklenmesi gerekmektedir. Sınav süresi 12 saattir. Süre bitiminden sonra gönderilen cevap kâğıtları 
değerlendirmeye alınmayacaktır. Sınavda kullanılacak olan parçalar radyo programı, karşılıklı konuşma, 
monolog ve benzeri formatlarda olacaktır. Sınavın bir bölümünde uzaktan eğitim sürecinde öğrenilen 
kelimeler sorulacaktır. 

 


