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3. ARA SINAV HAKKINDA 

Sevgili Öğrenciler; 

Sınava başlamadan önce, İstanbul Gedik Üniversitesi öğrencisi olarak, web sitesinde ve 

sistem üzerinden yayınlanan “Sınav Usul ve Esaslar” isimli, sınav ile ilgili usulleri okumuş ve 

kabul etmiş sayılacaksınız. 

3. ara sınavınız uzaktan eğitim sistemi (https://gedik-sinav-lms.almscloud.net/) üzerinden 

uygulanacaktır.  Sınava giriş için tıklayın bölümünden sınavınıza ulaşabilirsiniz.  

Seviye 1 (Oak Sınıfı) için: Sınavınız 13.04.2021 saat: 10:05'den saat: 12:05’e kadar sistemde açık 

bulunacaktır. 

Seviye 2 (Maple Sınıfı) için: Sınavınız 14.04.2021 saat: 10:05'den saat: 12:05’e kadar sistemde açık 

bulunacaktır. 

Sınav süreniz 120 dakikadır. 

Herhangi bir sorunla karşılaşmamak için sınav saatinden 10 dakika önce hazır bulununuz. 

2. ara sınav formatı aşağıdaki gibidir. 

SEVİYE 1- OAK SINIFI İÇİN 

GRAMMAR VOCABULARY READING WRITING TOTAL 

30 puan 
Çoktan seçmeli 
30 soru 
 

20puan 
Çoktan seçmeli 
20 soru 
 

30 puan 
3 okuma parçası 
 

20 puan 
(10-15 cümle) 

100 puan 

 

SEVİYE 2- MAPLE SINIFI İÇİN 

GRAMMAR VOCABULARY READING WRITING TOTAL 

30 puan 
Çoktan seçmeli 
30 soru 
 

20puan 
Çoktan seçmeli 
20 soru 
 

30 puan 
3 okuma parçası 
 

20 puan 
(15- 20 cümle) 

100 puan 

 

Sınavda sorular arası geçiş bulunmamaktadır. Yaptığınız ya da boş bıraktığınız soruya geri 

dönülememektedir. Yanlışlar doğruları götürmeyeceğinden soruları boş bırakmamanız önerilir. 

Sınav soruları, soru bankasından her öğrenciye farklı gelecek şekilde ve aynı zorluk seviyesinde 

rastgele seçilmektedir. 

Writing bölümünde paragraf yazarken kendi cümlelerinizi kullanmak zorundasınız. Başka bir yerden 

aldığınız cümleler intihal olarak sayılacaktır. 
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Sınava en fazla 2 kere erişim hakkınız olacaktır. 2. giriş hakkınız ilk girişinizde problemle karşılaşmanız 

durumunuzda verilmiştir. İlk girişte herhangi bir sorun yaşamadıysanız lütfen 2. kez girmeye 

çalışmayın. 

 

Eğer sınav esnasında arka planda ya da uzantıda herhangi bir çeviri aracı kullanırsanız sınav 

sorularını görmekte sorun yaşayabilirsiniz. Sınavınıza başlamadan önce lütfen uzantılarınızda çeviri 

aracı olmamasına dikkat edin. Sayfayı çevir gibi bir yazı görürseniz çevirmemeniz gerekmektedir. 

Çünkü sınavınız İngilizce ve İngilizce cümleleri Türkçe görmeniz soruyu yanlış yapmanıza neden olur 

ve hatta sistemde bazı soruları görmenizi bile engeller. 

Sınav esnasında gerçekleştireceğiniz tüm işlemler kayıt altına alınacaktır. 

Sınava yüz yüze girmek isteyen öğrencinin sınav öncesinde danışmanını bilgilendirmesi 

gerekmektedir. Ayrıca sınav tarihinden 1 hafta önce Yabancı Diller Yüksekokul Sekreterliğine sınava 

yüz yüze girmek istediğini belirten bir dilekçe yazması gerekmektedir. 

Sınav esnasında ya da sonrasında teknik veya sistemsel problem yaşarsanız guzem@gedik.edu.tr mail 

adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz. 

 

Çevrimiçi Sınavlar İçin Genel Kurallar 
 

a. Kullanıcı adı ve şifresi şahsınıza aittir. Sınav esnasında öğrenci şifresi ile 
yapılan tüm işlemler öğrencinin kendisi tarafından yapıldığı kabul edilecektir.  

 

b. Sınav sistemine erişen kullanıcıların tüm hareketleri (log) kayıt altına 
alınmaktadır (Sisteme başarılı ya da başarısız giriş denemeleri ve nedenleri, 
cihaz bilgisi, IP bilgisi, sayfalar/ sorular arasında geçişler, işaretlenen 
cevaplar vb.). 

 
c. Sınava başlamadan önce Google Chrome tarayıcınızın bilgisayarınızda yüklü 

olduğundan emin olunuz. 
 

d. Sınava başlamadan önce ses ve gürültü yaratacak her şeyden izole edilmiş 
bir ortamda bulunduğunuzdan emin olunuz.  

 
e. Sınav esnasında bireysel olarak internet/elektrik kesintisi ya da cihaz arızası 

yaşanması durumunda sınav süresinin sonuna kadar sisteme yeniden giriş 
yaparak kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Tekrar giriş yapana kadar 
geçen süre, sınav süresi içerisinden düşecektir. Gerekli tedbirleri almak 
öğrencinin sorumluluğundadır. 

 
f. Sınava erişim işlemi, dersin öğretim elemanı tarafından sadece belirlenen  

sınav başlangıç ve sınav bitiş süreleri arasında gerçekleştirilir. Belirtilen sınav 
tarihi ve saatinde sınava girmeyenler, sınava girmemiş olarak kabul 
edilecektir. 
 

g. Sınav süresince, sınavın bitmesine kalan süre ekranda gösterilmektedir. 
Sınava başlamadan önce bilgisayarın bataryası, internet bağlantı problemleri 
gibi oluşabilecek problemler için önceden önlem alınız.  
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h. Sınav süresince bilgisayar ekranınızda sadece sınav ekranı açık kalmalıdır. 

Kopya/intihal olarak nitelendirilmemesi için sınav ekranı hariç tüm 
uygulamaları kapatınız. 

 
i. Yüklenecek sınav cevap kâğıdı tek bir dosya ya da pdf olarak kayıt edilmelidir. 

Eğer farklı formatta belgeleriniz bulunuyorsa ya da birden fazla dosyanız 
varsa, tüm dosya ve belgelerinizi bir arada zip dosyası haline getirerek 
sisteme yüklemelisiniz. 

 
j. Her bir dersin sınavında tanınan sürenin sonunda sınavını tamamlamış 

olacaktır. Öğrenciler verilen sınav süresinin dolmasından önce cevaplamaları 
tamamlamaları halinde önce “Sınavı Bitir” tuşuna sonrasında da “Sınavı 
bitirmek istediğinize emin misiniz” sorusuna sınavı bitirmek için “Evet” 
butonuna, sayfada kalmak için ise “Hayır” butonuna basacaklardır.  Söz 
konusu bu tuşa basılması nihai cevapların kayıt altına alınması ve sınav 
sorularının artık cevaplanamayacağı anlamına gelecektir. 

 
k. Yapılan sınavının türüne göre cevap kağıdının sisteme yüklenmesi 

istenildiğinde yüklenecek sınav cevap kâğıdı tek bir dosya ya da pdf 
formatında kayıt edilmelidir. Eğer farklı formatta belgeniz bulunuyorsa ya da 
birden fazla dosyanız varsa, tüm dosya ve belgeler bir arada “zip” dosyası 
haline getirerek sisteme yüklenmelidir. 

 
l. Başka birinin yerine sınava girmek, yerine başka birinin sınava girmesi ya da 

bunlara teşebbüs edilmesi kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymadığı belirlenen 
öğrencilerin sınavları geçersiz sayılıp, bu öğrencilere Yükseköğretim 
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında işlem başlatılır. 
 

 
 

Başarılar dileriz. 
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