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ALMANCA MÜYYES 2020 GÜZ SINAVI YÖNERGESİ 

ALMANCA MÜYYES 2020 GÜZ SINAVI 29 Eylül 2020 tarihinde saat 10:00 ile 13:00 arasında YADYO Moodle 

üzerinden yapılacaktır. 

1. Sınavdan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler 

 https://moodle.ydil.marmara.edu.tr/ sayfasından > Hazırlık Okulu > Almanca altında yer alan “ALMANCA 

MÜYYES 2020 GÜZ SINAVI” dersine kayıt olunuz.  

 

DUYURU 

 Sınav modülüne sadece Marmara Üniversitesi tarafından sınavın başlangıç tarihinden önce size 

gönderilecek olan SMS ve epostada yer alan kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapılabilir. Kendi açaca-

ğınız veya varolan bir Moodle hesabıyla sınav modülüne giriş yapamazsınız. 

 

2. Sınavın Uygulaması 

 İlan edilen sınav tarihlerinde (29 Eylül 2020) “ALMANCA MÜYYES 2020 GÜZ SINAVI” dersinin altında sına-

vın bölümlerini ve sınav yönergesini gösteren linkler bulunmaktadır. 

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

bulunan ve 10:00-13:00 saatleri arasında aktif olacak CANLI DESTEK penceresine yazabilirsiniz. 

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

 

 

3.  Almanca MÜYYES 2020 Güz Sınavı İçeriği 

ALMANCA MÜYYES 2020 GÜZ SINAVI dört bölümden oluşmaktadır. Her bölüm kendi içerisinde iki alt kısma 

ayrılmaktadır. Bölümler için süre kısıtlaması yoktur. Sınav saat 10.00’da başlayacak ve saat 13.00’ te sona ere-

cektir. Sınav toplamda 180 dakikadır. Aşağıda her bölüm için ayrı ayrı belirtilen süreler sadece tavsiye niteli-

ğindedir. 
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o Birinci Bölüm – Okuma Anlama Bölümü (Leseverstehen) (50 dk.) 

İki okuma parçası ve her parçayı takip eden okuduğunu anlama sorularından oluşmaktadır.  

o İkinci Bölüm – Dinleme Anlama Bölümü (Hörverstehen) (30 dk.) 

Bu bölüm iki farklı dinleme metnine bağlı doğru-yanlış sorularından oluşmaktadır 

o Üçüncü Bölüm – Sözlü İfade (Mündlicher Ausdruck) (40 dk.) 

Sözlü ifade sınavı çevirimiçi uygulanan yazılı bir sınavdır. Sınav iki ana başlıktan oluşur: 

İlk başlık altında öğrencinin verilen bir konuya ilişkin iki farklı soru üretmesi ve bir diğer konuya ilişkin 

kendisine yöneltilen iki soruya uygun cevaplar yazması beklenmektedir. 

İkinci başlık altında öğrenciye dört farklı durum sunulur. Öğrenci bu durumları okuyarak ilgili konuşma 

kalıplarının yardımıyla dijital ortamda bir monolog yazacaklardır. 

o Dördüncü Bölüm – Yazılı İfade Bölümü (Schriftlicher Ausdruck) (60 dk.) 

Bu bölüm kendi içinde iki ayrı bölüme ayrılır. 

Birinci bölümde öğrenciye, 10 boşluktan oluşan bir metin sunulur. Öğrenci bu boşluklara uygun gelen 

kelimeleri seçerek metni bütüne tamamlar. 

İkinci bölümde öğrenciye, bir konu başlığına bağlı kısa bir giriş metni ve o metni müteakip dört soru 

verilir. Öğrenci, ilgili konu başlığına ve sorulara uygun bütüncül bir kompozisyon oluşturur. 

a. Çevrimiçi Sınava Başlamadan Önce Yapılması Gerekenler 

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

rın hazır, çalışıyor ve internete bağlı olduğundan emin olunuz. 

 Bilgisayarınızın otomatik güncellemelerini kapatın ya da sınavdan önce güncellemelerini tam olarak 

yapın. Bilgisayarınızın sınav esnasında otomatik olarak güncellemeye başlaması halinde sınav süresinin 

bir kısmını ya da tamamını kaybetme riskiniz bulunabilir. 

b. Çevrimiçi Sınava Başlamak İçin Yapılması Gerekenler 

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

 Giriş sayfası > Hazırlık Okulu > Almanca altında yer alan “ALMANCA MÜYYES 2020 GÜZ SINAVI” der-

sine giriş yapınız.  

 ÖNEMLİ: Sınav uygulamaları bir “Sınav şifresi” ile korunmaktadır.  

BU ŞİFRE, MOODLE KULLANICI ADI VE PAROLASI DEĞİLDİR.  

SINAV ŞİFRESİ, SINAVIN BAŞLADIĞI GÜN VE SAATTE, ALMANCA MÜYYES 2020 GÜZ SINAVI 

ŞİFRESİ konu başlığı altında yayınlanacaktır.  

 Sınava başlamak için şifreyi girdikten sonra “Uygulamayı başlat /  Start attempt / Test jetzt durchfüh-

ren” tuşuna basınız. 

 Sınavın bütün uygulamaları için toplam 2 (iki) deneme hakkınız bulunmaktadır. 
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c. I.III. 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 sonlandırabi-

lirsiniz.  

 Teknik bir sorun ile karşılaşmanız durumunda, sınavın açık bulunduğu süre boyunca (180 dk.) uygulamaya 

giriş yapabilir ve “Abgabe” tuşuna henüz basmamış iseniz, en son kaldığınız yerden cevaplarınızı tamam-

layabilirsiniz. 

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

retlenen cevaplar görüntülenemez. Her denemede sorular yeniden (baştan) çözülmesi gerekmektedir. 

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

Submit all and finish / Abgabe” tuşuna basılarak sınav tamamlamış ve değerlendirmeye gönderilmiş olur. 

Bu adımdan sonra sınava tekrar giriş yapılamaz.  

 Sınavın Yazılı İfade (Schriftlicher Ausdruck) bölümünde yeni bir deneme hakkınızı kullandığınızda, sistem 

ilk denemede yazdığınız metni silecek ve kompozisyonunuzu baştan yazmanız veya yapıştırmanız gereke-

cektir.  

 Ayrıca bağlantı kopması ve benzeri bir sorun olasılığına karşı, kompozisyonunuzu önce bilgisayarınızda bir 

metin belgesinde kopyalamanız önerilir.  

 Sınavda birden fazla deneme hakkınızı kullanarak, farklı metinler yollamanız durumunda en başarılı değer-

lendirilecektir. 

 

YAZILI İFADE (SCHRIFTLICHER AUSDRUCK) SINAVI İLE İLGİLİ DUYURU 

 Göndermiş olduğunuz kompozisyonlar, uluslararası geçerliliği olan Turnitin isimli intihal tespit 

programları vasıtasıyla taratılacaktır. Turnitin programına girilecek ve benzerlik yüzdesi %25 üze-

rinde çıkan Yazılı İfade çalışmaları Schreiben (Yazma) sınav notu sıfır (0) notu ile değerlenirilecektir. 

 Böylece sınavın Yazılı İfade kısmı geçersiz sayılacak ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 

Yönetmeliği’nin 7. Maddesi uyarınca hakkında işlem başlatılacaktır. 

 

4. Notlandırma ve Notların İlanı 

 ALMANCA MÜYYES 2020 GÜZ SINAVI sınavında 100 üzerinden 60 ve üzeri not alan öğrenciler başarıyla 

geçmiş kabul edilecektir.  

 Sınav notu, sınav tarihlerinin bitimini (29 Eylül 2020) takip eden 5 iş günü içerisinde BYS üzerinden duyu-

rulacaktır. 

 Sınav tamamlandıktan sonra Moodle sisteminde sınavın soruları, doğru/yanlış cevapları ya da alınan not 

görüntülenemeyecektir. 
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 Çoktan seçmeli sorular Moodle sistemi tarafından notlandırılacaktır. Çoktan seçmeli sorularda doğru ve 

yanlış cevaplar birbirine etki etmeyecektir. 

 Yazılı ve sözlü ifade becerilerinin ölçüldüğü sınavın üçüncü ve dördüncü bölümü YADYO Almanca öğretim 

görevlileri tarafından, sırasıyla “Bewertungsbogen für den schriftlichen Ausdruck” ve “Bewertungsbogen 

für den mündlichen Ausdruck” dosyalarında belirtilen ölçütlere göre notlandırılacaktır. Adı geçen değer-

lendirme şablonları Moodle platformunda, ilgili sınav uygulamalarının başlıkları altında görüntülenebilir.  

 Her bölümün not ağırlığı aşağıdaki gibidir: 

o LESEVERSTEHEN     : % 25 

o HÖRVERSTEHEN     : % 25 

o SCHRIFTLICHER AUSDRUCK   : % 25 

o MÜNDLICHER AUSDRUCK    : % 25 

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 düzeyinizin gerçeği yansıtmasında kişisel katkınız önemli 

olacaktır. 

 Sınav sırasında herhangi bir destek ve yardım almamanız düzeyinizin net olarak belirlenmesini sağ-

layacaktır. 
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