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Hazırlık Sınıfları için Uygulanacak Sınavlara İlişkin Duyuru 

 

Yabancı Diller Yüksekokulu web sitemizde yayınlanan bu duyurunun sınavlara girecek tüm ilgili öğrenciler 
tarafından okunmuş olduğu kabul edilmektedir. Sınav kurallarına uyma sorumluluğu öğrenciye aittir. 

 

 

2021-2022 Akademik Yılı Güz dönemine ait Hazırlık Sınıfı sınavları YDYO Web Tabanlı Sınav Sistemi üzerinden 
uygulanacaktır. Sınav programı ve detayları aşağıdaki gibidir: 

 

Sınav için link 

http://www.ilahiyat.erbakan.edu.tr/wtss/yabancidilleryuksekokulu-ogrenci 

Sınava; 

Kullanıcı Adınız: Öğrenci Numaranız, 

Şifre: T.C. Kimlik numaranız 

ile girebilirsiniz. T.C. kimlik numarası olmayanlar için, öğrenci numarası şifre olacaktır. 
 

 
 Akademik yıl içinde gerçekleştirilecek dört farklı kısa yoklama sınavında yalnızca Listening & Speaking 

becerilerinin ölçülmesi hedeflenmektedir. Bu sebeple vize, final ve bütünleme sınavlarında dinleme ve 
konuşma becerilerini ölçmeye yönelik oturumlar yer almayacaktır. 
 

 Sınavlara kendi laptop/tablet gibi cihazı ile katılacağını bildiren öğrenciler, her sınavda olduğu gibi 
quizlerde de kendi cihazlarını getireceklerdir. Ayrıca quizlerde dinleme becerisi de ölçüleceği için 
öğrencilerin kulaklık getirme zorunluluğu bulunmaktadır. 
 

1. QUIZ 1: 26.10.2021 Salı günü uygulanacak olan birinci kısa yoklama sınavında iki oturum uygulanacaktır. 
Mevcut öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak ilk oturum iki farklı gruba ayrılmıştır.  

 Birinci Oturum (Listening): 

1. Grup (Saat 10.00): Her biri 3’er soru içeren 5 dinleme metninin yer aldığı dinlediğini anlama becerisini ölçen 
sınav, WTSS üzerinden uygulanacak ve 50 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

2. Grup (Saat 11.00): Her biri 3’er soru içeren 5 dinleme metninin yer aldığı dinlediğini anlama becerisini ölçen 
sınav, WTSS üzerinden uygulanacak ve 50 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

 İkinci Oturum (Speaking – Saat 13.00): Empower Main Course Book ve Unlock Listening & Speaking 
Skills kitaplarında yer alan ünitelerdeki konulardan oluşan “Speaking Topics” yardımıyla her bir öğretim 
elemanı bireysel olarak kendisine atanan öğrencilere bire bir speaking sınavı uygulayacaktır. Sınav 2-3 
dakikalık interaktif soru-cevap şeklinde yürütülecek ve 50 puan üzerinden değerlendirilecektir. 
 
 26.10.2021 tarihinde sınav uygulaması yapılacağı için dersler devam etmeyecektir. 
 Quiz 1 sınavında öğrenciler: 

Empower A2 kitabının 1-6; 

http://www.ilahiyat.erbakan.edu.tr/wtss/yabancidilleryuksekokulu-ogrenci


Unlock L&S kitabının 1-3. ünitelerinden sorumludurlar. 

 

2. MIDTERM 1: 16.11.2021 Salı günü uygulanacak olan Vize 1 sınavı iki oturumdan oluşmaktadır. 

 Birinci Oturum (Test - Saat 09.00): 30 çoktan seçmeli sorudan oluşan birinci oturum, WTSS üzerinden 
gerçekleştirilecek ve sınavın % 80’ini temsil edecektir. 
 

 İkinci Oturum (Writing - Saat 11.00): “Akademik Yazma Sınavı” açık uçlu iki sorudan oluşmaktadır. 
Öğrenciler bu iki sorudan yalnızca birini seçerek 30 dakikalık bir akademik yazma sınavı 
gerçekleştireceklerdir. Bu oturum Vize 1 sınavının % 20’sini oluşturmaktadır. Öğrencilerimizin bu 
oturum boyunca yazdıkları metinleri 2-3 cümlede bir sürekli olarak kaydetmeleri büyük önem arz 
etmektedir. 
 
 Vize 1 sınavında Listening & Speaking becerilerini ölçmeye yönelik herhangi bir oturum 

uygulanmayacaktır. 
 17.11.2021 Çarşamba günü dersler devam etmeyecek, söz konusu tarihte yazma sınavı 

değerlendirmesi yapılacaktır. 
 Vize 1 sınavında öğrenciler: 

Empower A2 kitabının 1-10; 
Unlock R&W 1 kitabının 1-5; 
Unlock L&S 1 kitabının 1-6. ünitelerinden sorumludurlar. 

3. QUIZ 2: 16.12.2021 Perşembe günü uygulanacak olan ikinci kısa yoklama sınavında iki oturum 
uygulanacaktır. Mevcut öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak ilk oturum iki farklı gruba ayrılmıştır. 

 Birinci Oturum (Listening): 

1. Grup (Saat 10.00): Her biri 3’er soru içeren 5 dinleme metninin yer aldığı dinlediğini anlama becerisini ölçen 
sınav, WTSS üzerinden uygulanacak ve 50 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

2. Grup (Saat 11.00): Her biri 3’er soru içeren 5 dinleme metninin yer aldığı dinlediğini anlama becerisini ölçen 
sınav, WTSS üzerinden uygulanacak ve 50 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

 İkinci Oturum (Speaking – Saat 13.00): Empower Main Course Book ve Unlock Listening & Speaking 
Skills kitaplarında yer alan ünitelerdeki konulardan oluşan “Speaking Topics” yardımıyla her bir öğretim 
elemanı bireysel olarak kendisine atanan öğrencilere bire bir speaking sınavı uygulayacaktır. Sınav 2-3 
dakikalık interaktif soru-cevap şeklinde yürütülecek ve 50 puan üzerinden değerlendirilecektir. 
 
 16.12.2021 tarihinde sınav uygulaması yapılacağı için dersler devam etmeyecektir. 
 Quiz 2 sınavında öğrenciler: 

Empower A2 kitabının 11-12; 

Empower B1 kitabının 1-3; 

Unlock L&S kitabının 7-10. ünitelerinden sorumludurlar. 

 

4. MIDTERM 2: 11.01.2021 Salı günü uygulanacak olan Vize 2 sınavı iki oturumdan oluşmaktadır. 

 Birinci Oturum (Test - Saat 09.00): 30 çoktan seçmeli sorudan oluşan birinci oturum, WTSS üzerinden 
gerçekleştirilecek ve sınavın % 80’ini temsil edecektir. 
 

 İkinci Oturum (Writing - Saat 11.00): “Akademik Yazma Sınavı” açık uçlu iki sorudan oluşmaktadır. 
Öğrenciler bu iki sorudan yalnızca birini seçerek 30 dakikalık bir akademik yazma sınavı 
gerçekleştireceklerdir. Bu oturum Vize 1 sınavının %20’sini oluşturmaktadır. Öğrencilerimizin bu 
oturum boyunca yazdıkları metinleri 2-3 cümlede bir sürekli olarak kaydetmeleri büyük önem arz 
etmektedir. 
 
 Vize 2 sınavında Listening & Speaking becerilerini ölçmeye yönelik herhangi bir oturum 

uygulanmayacaktır. 



 12.01.2021 Çarşamba günü dersler devam etmeyecek, söz konusu tarihte yazma sınavı 
değerlendirmesi yapılacaktır. 

 Vize 2 sınavında öğrenciler: 

Empower A2 kitabının 1-12; 

Empower B1 kitabının 1-6; 

Unlock R&W 1 kitabının 1-10; 

Unlock R&W 2 kitabının 1-3; 

Unlock L&S 1 kitabının 1-10; 

Unlock L&S 2 kitabının 1-3. ünitelerinden sorumludurlar. 

 

MUTLAKA OKUYUNUZ! 

• Sınava sadece bir kez girme hakkınız bulunmaktadır. Bu nedenle sınava girdikten sonra internet bağlantınız 
geçici olarak kesilse bile ASLA SAYFANIZI KAPATMAYINIZ, GERİ TUŞUNA BASMAYINIZ. Herhangi bir 
nedenle sınav sayfanızı kapatırsanız veya geri tuşu ile ilk sayfaya dönerseniz, sınava devam edebilmek için sınav 
görevlilerinden sınavınızın tekrar açılmasını istemek zorunda kalacaksınız. Sayfanızı kapatmadan maruz 
kalacağınız internet kesintileri, tekrar bağlandığınız takdirde sınavı sürdürmenize engel olmayacaktır.  

• Sınavda yalnızca soru şıkkının başındaki yuvarlağı tıklayarak doğru tercih ettiğiniz şıkkı seçebileceksiniz.  

• Size göre doğru seçtiğiniz şıkkı tıkladığınızda, seçtiğiniz cevabın sisteme kaydedildiğini belirten uyarı penceresi 
gelinceye kadar bekleyiniz. Bu pencerede belirtilen soru numarası ve şıkkına ilişkin bilgilerle, sizin seçtiğiniz soru 
numarası ve şıkkın uyuştuğuna dikkat ediniz.  

• Eğer bir sorunun seçtiğiniz şıkkına ilişkin "BİR HATA OLUŞTU" mesajı alırsanız muhtemelen internet 
bağlantınızda bir sorun var demektir. İnternet bağlantınızı yenileyiniz; sorununuz hala çözülmemişse durumu 
lütfen Sınıf Gözetmeninize bildiriniz. Gözetmeninize bildirmediğiniz sorunlarda itiraz hakkınız kalmamaktadır. 
Bu nedenle, sürenizi kullanamadığınızı, cevaplarınızın sisteme kaydedilmediğini fark etmeniz halinde, mutlaka 
gözetmene bildiriniz. Sorununuz gözetmenlerce giderilemiyorsa vakit kaybetmeden sınav koordinatörüne 
bildirmelerini isteyiniz.  

• Sınavda yalnızca ve tamamen kişisel bilgilerinize dayanarak sorularınızı cevaplamalısınız.  

• Sınav süresince bilgisayarınızda sınav sayfanızın dışında hiçbir web sayfası açılmamalı, messenger vb. 
haberleşme programlarının tamamı kapalı olmalıdır.  

• Sınav bitinceye kadar sınav yerinizi terk etmeyiniz.  

• Web tabanlı sınav süresince teknik olarak kısıtlanabilen ya da kısıtlanamayan internet kaynaklarından 
yararlandığınız veya gözetmeniniz dışında bir telefon/bilgisayar haberleşmesi yaptığınız, gerek tutulan kayıtlardan 
gerekse diğer yollardan ispatlanabilecek şekilde tespit edildiği takdirde kopya soruşturmasına maruz kalabilirsiniz.  

• Bu sınavdaki sorular, geri bildirimler ve diğer veriler korunan telif hakları kapsamındadır.  

• Soruları ve geri bildirimleri bilgisayarınıza kaydetmek, çıktısını almak, basılı, görsel ya da internet üzerinden 
herhangi bir yayın yolu ile yayınlamak bu telif haklarının ihlali sayılır. Sınavın hazırlanmasındaki mali 
yükümlülükleri tazmin etmeyi kabul etmiş sayılırsınız.  

• Cevaplarınızı sınavınızı bitirmeden önce ÖN İZLEME’den kontrol ediniz. Ön izlemede kaydedilen cevaplarınız 
tamamen görünmektedir. Ön izlemede görülmeyen cevaplar, sisteme kaydedilmemiş demektir. Bir sorun olması 
durumunda gözetmene mutlaka haber veriniz. Aksi takdirde sınavdan ayrıldıktan sonra yapılan itirazlarınız dikkate 
alınmayacaktır.  

• İlk etapta sisteme giriş yapamamanız durumunda farklı bir tarayıcıdan giriş yapmayı deneyiniz (mozilla, chrome, 
Explorer vb).  

Başarılar dileriz… 

 


