
 

FRANSIZCA ERASMUS YÖNERGESİ 

FRANSIZCA ERASMUS SINAVI 9 Nisan 2021 tarihinde YADYO Moodle  üzerinden  yapılacaktır.  

1. SINAVDAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 

● Daha önce  moodle platformuna kayıt olmadıysanız  ydil.marmara.edu.tr > moodle giriş> yeni 

hesap oluştur  sekemelerini takip ediniz. 

● Moodle platformuna giriş yaptıktan sonra derse kayıt olmak için: 

 Hazırlık Okulu > Fransızca > “FRANSIZCA ERASMUS SINAVI” Bu derse girmek için  

sekmelerini tıklayınız.  

s’incrire à l’examen altındaki pencereye ders şifresini yazınız.  

● Derse giriş şifresi: examen 

 

DUYURU 

⮚ Moodle profilinizdeki bilgilerin doğru ve eksiksiz doldurulması büyük önem 

taşımaktadır. 

⮚ Profil bilgilerinizdeki Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası alanlarının resmi kimliğinizdeki 

bilgilerle aynı olması gerekmektedir. 

⮚ Moodle profilinizdeki e-mail adresinizin de YADYO Öğrenci İşlerine bildirdiğiniz e-mail 

adresiyle aynı olması tavsiye edilmektedir. 

 

 

2. SINAVIN YAPILMASI 

● İlan edilen sınav tarihinde  (9 Nisan 2021) “FRANSIZCA ERASMUS SINAVI  ” dersinin altında 

sınavın bölümlerini gösteren linkler göreceksiniz.  

https://moodle.ydil.marmara.edu.tr/course/view.php?id=157


⮚ Sınav esnasında herhangi bir teknik sorunla karşılaşırsanız sorularınızı sayfanın sağ alt 

köşesinde bulunan ve 10:30 -12:45 saatleri arasında aktif olacak Canlı Destek 

penceresine yazabilirsiniz yada doniz.bogazli@marmara.edu.tr, 

didem.ozcan@marmara.edu.tr 

⮚ Diğer saatlerinde ydil.moodle@marmara.edu.tr adresine e-mail atabilirsiniz. 

● FRANSIZCA ERASMUS SINAVI iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm kompozisyon 

bölümü, ikinci bölüm ise diyalog yazma.  

 

o Birinci bölüm: Kompozisyon Bölümü  / Expression Ecrite: Moodle 

platformunda verilen  yönerge doğrultusunda 250 kelimelik bir metin 

yazmaları beklenmektedir.   

 

o İkinci bölüm: Diyalog yazma/ Expression en dialogue : Verilen iki durum 

üzerinden en az 10 cümlelik iki diyalog yazmaları beklenmektedir.  

A. EXPRESSION ECRITE BÖLÜMÜ (1. BÖLÜM) 

● “FRANSIZCA ERASMUS SINAVI” dersinin altındaki “expression écrite “ linkine tıklayın. 

● Açılan sayfada hakkında kompozisyon yazmanız için verilmiş bir konu göreceksiniz.  

1. “Gönderim ekle / Ajouter un travail” butonuna basın. 

2. Kompozisyonunuzu “Çevrimiçi metin /texte en ligne” penceresinin içine yazmanız veya 

yapıştırmanız gerekmektedir. Bağlantı kopması benzeri bir sorun olasılığına karşı önce 

bilgisayarınızda bir metin belgesine (Word, WordPad, Notepad, Open Office vb.) yazıp metni 

kopyalamanız ve daha sonra bu pencere içine yapıştırmanız önerilir. Yarattığınız Word 

belgesini kaydedip sınav sonuna kadar bilgisayarınızda saklamanız önerilir.  

3. En üste, kompozisyona başlamadan önce Adınızı,soyadınızı ve  TC Kimlik Numaranızı yazınız. 

4.  Kompozisyonunuzu yazın / yapıştırın. 

5. Sayfadaki intihalle ilgili ibareyi okuyun ve kutucuğu işaretleyin. 

6. “Çevrimiçi metin /texte en ligne” penceresinin altında yer alan “Değişiklikleri 

kaydet /enregistrer” butonuna basın. 

7. “Gönderim durumu / Statut des travaux remis” kutusunda "Notlandırılması için 

gönderildi/remis pour évaluation" ibaresini görüyorsanız kompozisyonunuz sisteme 

kaydedilmiş demektir. Kompozisyonunuzda değişiklik-düzeltme yapmak 

istiyorsanız “Gönderimi düzenle /Modifier le travail” butonuna basın. İstediğiniz 

değişiklikleri yaptıktan sonra 5. ve 6. adımları tekrarlayın. 

 

● Sınavın Birinci bölümünün gerçekleşeceği süre boyunca (9 Nisan saat 10:30 ile 11:30 

arasında) kompozisyonunuzu değiştirme - düzeltme hakkınız olacaktır. Sınav süresi sona 

erdiğinde kompozisyonunuz düzenlemeye kapanacaktır. 
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EXPRESSION ECRITE SINAVI İLE İLGİLİ DUYURU 

⮚ Göndermiş olduğunuz kompozisyonlar, Marmara Üniversitesi tarafından sağlanan 

benzerlik tespit programlarına yüklenecektir. 

⮚ Benzerlik tespit programı tarafından verilen raporda kompozisyonunun başka 

kaynaklarla ya da programa yüklenen başka bir kompozisyonla benzerlik oranı %30’u 

geçen öğrencilerin  Expression Ecrite sınavı geçersiz sayılacak ve Yükseköğretim 

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 7. Maddesi uyarınca hakkında işlem 

başlatılacaktır. 

 

B. EXPRESSION EN DİALOGUE BÖLÜMÜ (2. Bölüm)  

9 Nisan 2021 tarihinde saat 11:45 itibariyle moodle platformu üzerine yüklenecek iki yönerge 

doğrultusunda en az 10ar cümlelik 2 diyalog yazmanız beklenmektedir. Bu bölüm saat 12:45 itibariyle 

kapanacaktır. 

 

 

 

 

B. NOTLANDIRMA VE NOTLARIN İLANI 

● FRANSIZCA ERASMUS SINAVI   sınavını 60 ve üzeri not almış öğrenciler başarıyla geçmiş 

olarak kabul edilecektir.  

● Aldığınız not, sınav tarihlerinin bitimini (9 Nisan) takip eden 5 iş günü içerisinde Uluslararası Ofis 

aracılığıyla  üzerindeaçıklanacaktır. 

● Sınavın her bölümünden (expression écrite, production orale) 100 üzerinden bir not 

görüntülenecektir.  

● Yazdığınız kompozisyon (sınavın birinci bölümü) YADYO Fransızca  öğretim görevlileri tarafından  

“ CECRL” kriterleri( Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterleri)  doğrultusunda hazırlanan bir notlama 

sistemi ile notlandırılacaktır.  

● Her bölümün not ağırlığı : 

o Birinci Bölüm- expression écrite: %50 

o İkinci bölüm- expression orale :  %50  

 

 

 



ÖNEMLİ DUYURU 

⮚ YADYO Moodle güvenlik sertifikasına sahip bir programdır. 

⮚ Sınavın sağlıklı yapılması ve yabancı dil düzeyinizin gerçeği yansıtmasında 

kişisel katkınız önemli olacaktır. 

⮚ Sınav sırasında herhangi bir destek ve yardım almamanız düzeyinizin net 

olarak belirlenmesini sağlayacaktır. 

⮚ Online sınavdan geçip biriminizde başarılı olamamanız halinde ortaya 

çıkacak sorunlar eğitiminizi olumsuz etkileyebilecektir. 

 


