
 
 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

MÜYYES-GÜZ FRANSIZCA SINAVI YÖNERGESİ 

 
 

Müyyes-Güz Fransızca Sınavı 28 Eylül 2020 Pazartesi Günü 10:00-12:20 saatleri arasında 

Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu YADYO Moodle sistemi üzerinden 

yapılacaktır. Sınava katılabilmek için aşağıdaki adımları takip edin. 

 

 

YADYO Moodle Sınav Modülüne Giriş 
 

YADYO Moodle kullanıcı adınız ve şifreniz size eposta ve SMS yoluyla iletilecektir. 

Kayıt anahtarı sınav saatinden 1 saat önce moodle üzerine yüklenecektir. 

https://moodle.ydil.marmara.edu.tr adresine giderek size iletilen kullanıcı adı ve şifreyle YADYO 

Moodle sistemine giriş yapın. Sol taraftaki Gezinme panelinde Derslerim altında yer alan 

Müyyes-Güz Fransızca linkine tıklayın. 

İlan edilen sınav tarihinde (28 Eylül 2020 Pazartesi ) saat 10:00’da Müyyes– Güz başlığı altında 

sınavın bölümleri açılacaktır. Bölüm başlıklarına tıklayarak ilgili sınavı çözmeye başlayabilirsiniz. 
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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 var olan bir Moodle hesabıyla sınav modülüne  erişmeniz mümkün değildir. Bu 

nedenle önceden bir Moodle hesabı oluşturmanıza gerek yoktur. 



 

Sınavın Bölümleri 

 

Müyyes – Güz Fransızca Sınavı 
iki bölümden oluşur: 

Sınavın bölümleri sadece belirtilen saatler arasında erişime açık olacaktır. Kompozisyon yazmanız 

beklenen ilk bölümü saat 10:00 -11:00 arasında cevaplamanız gerekmektedir 

15 dakikalık bir aradan sonra açılacak olan ve iki adet diyalog yazmanız gereken ikinci bölümü 

saat 11:15-12:15 arasında cevaplamanız gerekmektedir. 

. Sınavdaki her bölümün not ağırlığı şu şekilde olacaktır: 

Expression écrite: %50 Production orale:%50. 

Sınavın bölümleri, soru sayıları, tavsiye edilen sınav süreleri ve içerikleri aşağıda detaylı şekilde 

açıklanmıştır: 

 Birinci bölüm –expression écrite: (1soru / 60 dakika) 

Verilen bir yönerge doğrultusunda en az 200 kelimelik bir kompozisyon yazmanız 

beklenmektedir ve sınav sayfasında sağlanan yoldan iletmeniz beklenmektedir. 

 İkinci bölüm –Production orale: (2 soru / 60 dakika) Verilen iki olay üzerine 10 ar 

cümlelik iki diyalog yazmanız beklenmektedir ve sınav sayfasında sağlanan yoldan 

iletmeniz beklenmektedir. 

 

Sınava Başlamadan Önce 

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

yapacağınız bilgisayarın hazır, çalışıyor ve internete bağlı olduğundan emin olun. Sınav 

esnasında sorun yaşamamanız için sınava cep telefonundan girmeyin. 

 Dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız, bilgisayarınızın şarjı tam olmalı ya da bilgisayarınızın 

şarj cihazı bağlı olmalıdır. 

 Bilgisayarınızın otomatik güncellemelerini kapatın ya da sınavdan önce güncellemeleri 

tam olarak yapın. 

 Sınava girecek olan aday, çevrimiçi sınavı tamamlayabilmek için gereken teknik şartları 

sağlamakla sorumludur. Sınavın mazereti yapılmayacaktır. 

 

Sınav esnasında herhangi bir teknik sorunla karşılaşırsanız sorularınızı sayfanın sağ alt 

köşesinde bulunan ve 10:00-11:15 saatleri arasında aktif olacak Canlı Destek penceresine 

yazabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Sınavın her bölümü (expression écrite,production orale) için ayrı linkler göreceksiniz. 

 Her bölüme başlamak için önce sınav linkine, ardından “Sınavı şimdi uygula” 

düğmesine basın. 

 Soruları cevaplamayı bitirince önce “Uygulamayı bitir” sonra da “Tümünü gönder ve 

bitir” 
düğmelerine basarak sınavınızı bitirebilirsiniz. 

 Müyyes - Güz Fransızca Sınavı – expression écrite linkine tıklayın. 

 Expression écrite sınav sayfasında sınavınızı nasıl yazıp göndereceğinizi gösteren ayrıntılı 

bir yönerge  göreceksiniz. Yönergeyi sınav süresi boyunca 

görüntüleyebilirsiniz. Yönergedeki adımları izleyerek expression écrite sınavınızı yapın. 

 Verilen konu üzerine en az 200 kelimelik bir kompozisyon yazmanız beklenmektedir. 

 Kompozisyonunuzu bilgisayarınıza da kaydetmeniz ve sınav sonuçlarının ilanına dek 

saklamanız gerekmektedir. 

 expression écrite sınavında kompozisyonunuzun başına Adınızı Soyadınızı, TC Kimlik 

Numaranızı ve Öğrenci Numaranızı yazmayı unutmayın. 

 Sınav süresi içinde (10:00-11:15) kompozisyonunuzu değiştirme - düzeltme hakkınız 

olacaktır. Sınav süresi sona erdiğinde kompozisyonunuz düzenlemeye kapanacaktır. 

 Notlandırma Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde yapılacaktır. 

 

Müyyes- Güz Fransızca Sınavı - Production orale sınavı saat 11:15’te açılacak;12:20’de 

kapanacaktır. Tavsiye edilen sınav süresi 60 dakikadır. 5 dakika da yönergeyi okumanız/izlemeniz 

ve yazdıklarınızı yüklemeniz için verilmiştir. 

 

Notlandırma ve Notların İlanı 

Müyyes- Güz Fransızca Sınavı’nda 100 üzerinden 60 ve üzeri not almış öğrenciler başarıyla 

geçmiş olarak kabul edilecektir. Notlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından duyurulacaktır. 

 

 


