
SoFL 1102 – Akademik İngilizce II Tek Ders/İki Ders Sınavlarına İlişkin Duyuru  

  

Tek ders/İki ders sınavına girecek öğrenciler aşağıda listelenen tüm değerlendirme ödevlerini 

tamamlamalıdır: 

1- Yazılı sınav: 90 dakikalık yazılı sınav, SOFL 1102 ara sınavı ile büyük ölçüde aynı formatta 

olacaktır. 

2- Akademik Kompozisyon: SOFL 1102 yazılı değerlendirmesiyle aynı formatta olacak 

şekilde size sorulan soruyu cevaplayan bir akademik kompozisyon yazacaksınız. 

3- Sözlü sınav: Akademik kompozisyonunuz hakkında bir EAP eğitmeni ile konuşmanız, 

fikirlerinizi akademik bir dil kullanarak savunmanız ve konuyla ilgili verilen araştırmalara 

atıfta bulunmanız istenecektir. Değerlendirme yaklaşık 5 dakika sürecektir. 

Notların dağılımı aşağıdaki gibidir: 

Yazılı sınav                         : 40% 

Akademik Kompozisyon : 50% 

Sözlü sınav                        : 10% 

Akademik Kompozisyona ilişkin bilgiler: 

Bunu takiben, verilen kaynakları kullanarak bir akademik kompozisyon yazmanız beklenir. 

Doğru metin içi alıntılar ve APA yönergelerini kullanarak oluşturulmuş bir referans listesi 

dahil etmeniz gerekir. (Referans listesi kelime sınırına dahil değildir). 

 

Önemli Not: Sınava önceden yazılmış bir kompozisyon ile giremezsiniz – akademik 

kompozisyon sınav sırasında yazılmak zorundadır.  

Akademik kompozisyonu yazmak için 150 dakika verilecektir. 

Akademik kompozisyon 700 – 1000 kelime arasında olmalıdır. 

Ek Bilgi: 

• Akademik kompozisyon teslimi, sözlü ve yazılı sınav aynı gün yapılabilir ama bu öğrenciye 

önceden bildirilecektir. Yazılı sınav ile kompozisyon yazımı arasında ara verilecektir. Aynı 

zamanda, sözlü sınav ve kompozisyon yazımı arasında da kısa bir ara verilecektir. Sözlü sınav,  

öğretim elemanı ve öğrencinin belirlediği daha sonraki bir zamanda da yapılabilir. 

• Yazılı sınavı tamamlamak için öğrencilere 90 dakika, kompozisyon yazımı için de 150 dakika 

süre verilecektir. Sözlü sınav için öğrencilerden 3-5 dakika konuşmaları istenecektir. 

• Öğrenciler, yazılı sınav ve kompozisyonu tamamlamak için basılı kopya sözlük 

kullanabilirler.  

• Öğrenciler, kompozisyonlarında kendilerine verilen kaynaklara atıfta bulunmalıdır. 

• Sınav gözetmeni, materyal kullanımını gözlemlemekle ve önceden yazılmış bir 

kompozisyonun kullanılmadığından emin olmakla sorumludur.  

• Notlandırma, EAP programındaki ilgili not çizelgeleri ve yönergeleri (rubrik) kullanılarak 

tamamlanacaktır. 



 

ÖNEMLİ NOT: 

Tek ders/iki ders sınavına başvuran öğrenciler, her bir değerlendirme ödevine hazırlanırken 

kullanılacak ayrıntılı kurallar, teslim tarihleri, gerekli formatlar ve faydalı kaynaklar hakkında 

bilgi almak için Yabancı Diller Yüksekokulu ile iletişime geçmelidir. 

 


