LİSANS İNGİLİZCE DENEME SINAVI YÖNERGESİ
25 Eylül 2020 Cuma günü 10:00-11:40 saatleri arasında Marmara Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulu YADYO Moodle sistemi üzerinden yapılacak olan Deneme Sınavı, YADYO Moodle sisteminde
online sınav formatını tanımanız, bilgisayar ayarlarınızın uygunluğunu test etmeniz ve MÜYYES GÜZ
sınavında karşılaşacağınız soru tiplerini görmeniz amacıyla erişiminize açılacaktır.

Deneme sınavına katılmanızın MÜYYES sınavından alacağınız not üzerinde herhangi bir
etkisi yoktur.
Deneme Sınavı yabancı dil yeterliliğinizi veya seviyenizi ölçmek için kullanılmayacaktır.

YADYO Moodle Sınav Modülüne Giriş


Deneme sınavına katılabilmeniz için gerekli olan YADYO Moodle hesabınız sınav tarihinden önce
otomatik olarak oluşturulacak; hesap kullanıcı adınız ve şifreniz SMS ve eposta yoluyla size iletilecektir.
Sınava yalnızca bu şekilde size iletilen hesapla katılabilirsiniz. Kendi açacağınız veya varolan bir Moodle
hesabıyla sınava girmeniz mümkün değildir. Lütfen SMS ve epostanızı düzenli olarak kontrol edin.



https://moodle.ydil.marmara.edu.tr adresine giderek YADYO Moodle sistemine giriş yapın. Sol taraftaki
Gezinme panelinde Derslerim altında yer alan LİSANS İNGİLİZCE DENEME SINAVI linkine
tıklayın.



İlan edilen deneme sınavı tarihinde (25 Eylül 2020 Cuma) saat 10:00’da LİSANS İNGİLİZCE DENEME
SINAVI başlığı altında sınavın bölümleri açılacaktır. Bölüm başlıklarına tıklayarak ilgili sınavı
cevaplamaya başlayabilirsiniz.
Sınavın Bölümleri

LİSANS İNGİLİZCE DENEME SINAVI üç çoktan seçmeli bölümden oluşur. Bu bölümler sadece belirtilen
saatler arasında erişime açık olacaktır. Çoktan seçmeli bölümleri saat 10:00-11:40 arasında cevaplamanız
gerekmektedir. MÜYYES sınavının dördüncü bölümü olan Writing için ise deneme sınavında sadece Moodle
üzerinden kompozisyon gönderme adımlarına aşina olmanız için bir deneme alanı olacaktır. Writing soru
örneği görmeyecek ya da kompozisyon göndermeyeceksiniz.
Deneme sınavının bölümleri, soru sayıları, tavsiye edilen sınav süreleri ve içerikleri aşağıda detaylı şekilde
açıklanmıştır:
•

Birinci bölüm - Use of English: (20 soru / 15 dakika) Cloze test, cümle tamamlama, en
yakın anlamlı cümleyi bulma ve diyalog tamamlama sorularından oluşmaktadır.

•

İkinci bölüm - Reading: (20 soru / 60 dakika) Üç okuma parçası ve her parçayı takip eden
okuduğunu anlama sorularından oluşmaktadır.

•

Üçüncü bölüm - Listening: (20 soru / 25 dakika) Dinleme parçaları ve bu parçalarla ilgili
sorulardan oluşur. Her kısmın başında ilgili dinleme parçasının kayıtlı olduğu bir ses oynatıcı
göreceksiniz. Soruları ses kaydını dinleyerek cevaplamanız gerekmektedir.

•

Writing deneme alanı: Moodle’daki Writing yönergesini tanımanız ve test etmeniz için bir
kelime yazıp kaydedip gönderebileceğiniz Writing deneme modülü.

Deneme sınavı esnasında herhangi bir teknik sorunla karşılaşırsanız
sorularınızı sayfanın sağ alt köşesinde bulunan ve 10:00-11:45 saatleri
arasında aktif olacak Canlı Destek penceresine yazabilirsiniz.

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. Sınava cep telefonundan girmeyin.



Dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız, bilgisayarınızın şarjı tam olmalı ya da bilgisayarınızın şarj cihazı bağlı
olmalıdır.



Bilgisayarınızın sesi açık olmalıdır.



Bilgisayarınızın otomatik güncellemelerini kapatın ya da sınavdan önce güncellemelerini tam olarak
yapın.



Sınava girecek olan aday çevrimiçi sınavı tamamlayabilmek için gereken (sessiz ve tek başına olunan
bir ortam, stabil internet bağlantısı, kullanılan bilgisayarın yazılımlarının güncelliği ve uyumluluğu,
elektrik kesintisine karşı güç kaynağı / dizüstü bilgisayar kullanımı gibi) şartları sağlamakla sorumludur.

Çoktan Seçmeli Sınav (1., 2., ve 3. Bölümler)


Sınavın her bölümü (Use of English, Reading, Listening) için ayrı linkler göreceksiniz.



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



Soruları cevaplamayı bitirince önce “Uygulamayı bitir” sonra da “Tümünü gönder ve bitir”
düğmelerine basarak sınavınızı bitirebilirsiniz.



Sınavın çoktan seçmeli bölümlerinde (Use of English, Reading, Listening) teknik bir sorun yaşamanız
durumunda uygulamayı ikinci kez başlatabilirsiniz. Herhangi bir bölümde uygulamayı ikinci kez
başlattığınızda ek süre verilmeyecektir. Çoktan seçmeli sınav için verilen sınav süresi içinde (10:00
– 11:40) sınavın üç bölümünü de bitirmeniz gerekmektedir. İkinci uygulama, ilk uygulamanızda
işaretlediğiniz cevaplar kaydedilmiş olarak açılacaktır. Eğer teknik bir sorun yaşarsanız sınavı ikinci kez
başlatmadan önce sorunu gidermeniz veya başka bir cihaza geçmeniz tavsiye edilmektedir.

Deneme sınavında soruları çözüp cevaplarınızı gönderdikten sonra doğru-yanlış
cevapları ve aldığınız puanı görebileceksiniz. MÜYYES sınavında ise doğru cevapları veya
aldığınız puanı göremeyeceksiniz.

