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ALMANCA ERASMUS STAJ 2021 SINAVI 

ALMANCA ERASMUS STAJ 2021 SINAVI 9 Nisan 2021 tarihinde 10:30-13:00 saatleri arasında YADYO 

Moodle üzerinden yapılacaktır. 

 

1. Sınavdan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler 
 

 https://ydil.marmara.edu.tr/ sayfasında > Hazırlık Okulu > Almanca altında yer alan 

“ALMANCA ERASMUS STAJ 2021 SINAVI” dersine katılınız. 

DUYURU 

Sınav modülüne sadece Marmara Üniversitesi tarafından sınavın başlangıç tarihinden önce size 

gönderilecek olan SMS ve e-postada yer alan kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapılabilir. Kendi 

açacağınız veya varolan bir Moodle hesabıyla sınav modülüne giriş yapamazsınız. 

 

2. Sınavın Uygulaması 
 

● İlan edilen sınav tarihinde (9 Nisan 2021) “ALMANCA ERASMUS STAJ 2021 SINAVI” dersinin 

altında sınavın bölümleri bulunmaktadır. 

DUYURU 
Sınav esnasında herhangi bir teknik sorunla karşılaşırsanız sorularınızı sayfanın sağ alt köşesinde 

bulunan ve 10:30-11:00 ve 12:30-13:00 saatleri arasında aktif olacak CANLI DESTEK penceresine 

yazabilirsiniz. 

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

 

 

3. ALMANCA ERASMUS STAJ 2021 Sınavının İçeriği 
 

ALMANCA ERASMUS STAJ 2021 SINAVI dört bölümden ve toplamda 80 sorudan oluşmaktadır. 

Sınavdaki soruların tamamı çoktan seçmelidir. Her bölüm kendi içerisinde alt kısımlara ayrılmaktadır. 

Her bölüm için ayrı bir süre kısıtlaması yoktur.  Sınav saat 10.30’da başlayacaktır.  

 

 

https://ydil.marmara.edu.tr/
mailto:ydil.moodle@marmara.edu.tr


 Birinci Bölüm – Kelime ve Dilbilgisi Bölümü (Wortschatz und Grammatik) (Soru. 1-22) 

Katılımcılar bu bölümde dilbilgisi ve kelime bilgisini ölçecek sorularla karşılaşacaklardır. 

 İkinci Bölüm – Okuma Bölümü (Leseverstehen) (Soru. 23-35) 

Katılımcılar bu bölümde çeşitli konular hakkında güncel metinlerle karşılaşacaklardır.  

 Üçüncü Bölüm – Yazılı İfade Bölümü (Schriftlicher Ausdruck)  (Soru. 36-68) 

Bu bölümde katılımcılardan özgün bir metin yazmaları beklenmez. Bunun yerine, katılımcılardan 

metinlerin boş bırakılan yerlerine sunulan seçeneklerden uygun olanı yerleştirmeleri beklenir. 

 Dördüncü Bölüm – Sözlü İfade Bölümü (Mündlicher Ausdruck) (Soru. 69-80) 

Katılımcılardan bu bölümde birbirleriyle ya da başka biriyle bir konuşma yapması beklenmez. Bunun 

yerine katılımcılardan yazılı olarak verilen durum ve olaylara uygun cevapları işaretlemeleri beklenir. 

3.1. Çevrimiçi Sınava Başlamadan Önce Yapılması   
 

Sınava başlamadan en az yarım saat önce sınav olacağınız yerin müsait ve sınavı yapacağınız 

bilgisayarın hazır, çalışıyor ve internete bağlı olduğundan emin olunuz. 

Dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız, bilgisayarınızın şarjının tam olduğundan ya da bilgisayarınızın şarj 

cihazının bağlı olduğundan emin olunuz.  

Bilgisayarınızın otomatik güncellemelerini kapatınız ya da sınavdan önce güncellemelerini tam olarak 

yapınız. Aksi takdirde, bilgisayarınızın sınav esnasında otomatik olarak güncellemeye başlaması 

halinde sınav süresinin bir kısmını ya da tamamını kaybetme riskiniz bulunabilir.  

3.2. Çevrimiçi Sınava Başlamak İçin Yapılması Gerekenler  
 

moodle.ydil.marmara.edu.tr adresine giriş yapınız. 

Giriş sayfası > Hazırlık Okulu > Almanca > altında yer alan “ ALMANCA ERASMUS STAJ 2021 SINAVI” 

dersine giriş yapınız.  

ÖNEMLİ: Sınav uygulamaları bir “Sınav şifresi” ile korunmaktadır. Bu şifre size Moodle üzerinde 

sistem tarafından tanımlanan kullanıcı adı ve parola DEĞİLDİR. “Sınav şifresi” sınavın başladığı gün 

ve saatte, ALMANCA ERASMUS STAJ 2021 SINAVI dersinin içerisinde “SINAV ŞİFRESİ” konu başlığı 

altında yayınlanacaktır.  

 

Sınava başlamak için sınav şifresini ilgili alana girdikten sonra “ Uygulamayı başlat /  Start attempt / 

Test jetzt durchführen” tuşuna basınız. 

Sınavın bütün uygulamaları için toplam 2 (iki) deneme hakkınız bulunmaktadır. 

 

 

moodle.ydil.marmara.edu.tr


3.3. Çevrimiçi Sınavı Sonlandırmak İçin Yapılması Gerekenler 
 

Soruları cevaplamayı bitirince önce “Uygulamayı bitir / Finish attempt / Versuch beenden” sonra da 

“Tümünü gönder ve bitir / Submit all and finish / Abgabe” düğmelerine basarak sınavınızı 

sonlandırabilirsiniz.  

Teknik bir sorun ile karşılaşmanız durumunda, sınavın açık bulunduğu süre boyunca (150 dk.) 

uygulamaya giriş yapabilir ve “Abgabe” tuşuna henüz basmamış iseniz, en son kaldığınız yerden 

cevaplarınızı tamamlayabilirsiniz. 

Lütfen unutmayınız, “Abgabe” tuşuna basıldıktan sonra, ikinci deneme hakkında bir önceki 

denemede işaretlenen cevaplar görüntülenemez. Her denemede soruların yeniden (en baştan) 

çözülmesi gerekmektedir. 

Herhangi bir bölümde uygulamayı ikinci kez başlattığınızda ek süre verilmeyecektir. Çoktan seçmeli 

sınav için verilen sınav süresi içinde (10:30 – 13:00) sınavın dört bölümünü de bitirmeniz 

gerekmektedir. 

İkinci deneme hakkının sonunda da, çevrimiçi sınavın son adımında bulunan “Tümünü gönder ve bitir 

/ Submit all and finish / Abgabe” tuşuna basılarak sınav tamamlanmış ve değerlendirmeye 

gönderilmiş olur. Bu adımdan sonra sınava tekrar giriş yapılamaz.  

Sınavda birden fazla deneme hakkınızı kullandığınızda en başarılı gönderiniz değerlendirilecektir. 

4. Notlandırma ve Notların İlanı 
 

ALMANCA ERASMUS STAJ 2021 sınavında 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alan öğrenciler başarıyla 

geçmiş kabul edilecektir.  

Sınav puanı, sınav tarihinin bitimini (9 Nisan 2021) takip eden 5 iş günü içerisinde Erasmus Ofisi 

tarafından duyurulacaktır. 

Sınav tamamlandıktan sonra Moodle sisteminde sınavın soruları, doğru/yanlış cevapları ya da alınan 

puan görüntülenemeyecektir. 

Notlar ile ilgili sorular ydillerogrenci@marmara.edu.tr adresine e-mail yoluyla sorulabilir. 

 

ÖNEMLİ DUYURU 

YADYO Moodle güvenlik sertifikasına sahip bir programdır. 

Sınavın sağlıklı yapılması ve yabancı dil düzeyinin gerçeği yansıtmasında kişisel katkınız önemli 

olacaktır. 

Sınav sırasında herhangi bir destek ve yardım almamanız yabancı dil düzeyinizin net olarak 

belirlenmesini sağlayacaktır. 

 

mailto:ydillerogrenci@marmara.edu.tr

