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KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

SEVİYE BELİRLEME SINAV TANIMI – TÜM SEVİYELER İÇİN 

PLACEMENT TEST SYSTEM: Bu sınav üç bölümden oluşur. 
 
PART 1: LEVEL 1 SORULARI (TOPLAM 30 SORU) 
PART 2: LEVEL 2 SORULARI (TOPLAM 30 SORU) 
PART 3: LEVEL 3 SORULARI (TOPLAM 30 SORU) Muafiyet Sınavına 
 girebilirsin. 
  Sınava PART 1 ile başla     Baraj üzeri not   Sınava Part 2 ile devam    Baraj üzeri not   Sınava Part 3 ile  
  LEVEL 1 soruları                                      et. LEVEL 2 soruları            devam et.  Baraj üzeri not 
   30 soru                                                               30 soru     LEVEL 3 soruları     
           30 soru 
           Tüm soruları  
Baraj altı    Baraj altı not      bitirdiğinde sınav 
not           sonlanır. 
 
 
      Baraj altı 
    Sınavın Bitti not  
    Sınavın Bitti   Sınav sayfasını    
      Sınav sayfasını       kapatabilirsin. 
 kapatabilirsin.    Sınavın Bitti 
  Sınav sayfasını   
 kapatabilirsin. 

                                                 Sınav sonucuna göre uygun olan seviyeye yerleştirileceksin. 
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OKUMA & DİLBİLGİSİ&KELİME 

İçerik  

Dilbilgisi & Kelime:   4 şıktan oluşan cümle 
bazlı sorular 
Okuma: 4 şıklı sorulardan oluşan kısa okuma 
parçaları 

Soru Sayısı Toplam 20-23 soru  

 
 
Test ölçekleri 
 
 

Dilbilgisi: Zaman kipleri, zamirler, kıyaslama 
sıfatları, miktar belirleyiciler, koşul cümleleri, 
edilgen yapılar vb.  
Genel ve Akademik Kelime Bilgisi: İsim, sıfat, 
fiil, zarf, önek/sonekler vb. 
Okuma Becerileri: Ana fikir, Detayları anlama, 
Bağlamdan anlam çıkarma, 
Çıkarım, Referans, 
Yazarın ton ve yaklaşımı, amacı 

Metin türleri 
Dergi, gazete, makale yazıları, kısa hikâye ve 
blog yazıları (Paragraf formatı – kısa metin) 

Okuma Metinlerin Uzunluğu 
Level 1: yaklaşık 80 - 100 kelime 
Level 2:   yaklaşık 120 – 180 kelime 
Level 3:   yaklaşık 200 – 350 kelime 

Soru Tipi Seçenekli test     

Cevaplama 
Adaylar ekranda görünen seçenekler üzerinde 
tercih ettikleri seçeneği tıklayarak işaretleme 
yaparlar. (Web tabanlı sınav) 

DİNLEME 

İçerik  3 şıklı soruları olan dinleme metinleri 

Soru Sayısı Toplam 7-10 soru 

Test ölçekleri 

Ana fikir, 
Detayları anlama, 
Bağlamdan anlam çıkarma, 
Konuşmacının ton ve yaklaşımı, amacı 
Çıkarım 

Metin türleri 
Monolog: açıklama, ders, haber, 
duyuru, rapor, kısa hikâye vb. 
Diyalog, sohbet, röportaj, tartışma vb. 

Konuşma metinlerinin 
Uzunluğu 

Level 1: yaklaşık 1 –  2 dakika – 70-100 
kelime 
Level 2:  yaklaşık 2 – 3 dakika  –  100-
150 kelime 
Level 3:  yaklaşık 3 – 3,5 dakika  – 150- 
250 kelime  

Soru Tipi Seçenekli test     

Cevaplama 

Adaylar ekranda görünen seçenekler 
üzerinde tercih ettikleri seçeneği 
tıklayarak işaretleme yaparlar. (Web 
tabanlı sınav) 
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Seviye Belirleme Sınavı neyi ölçer? 

Bu sınav senin İngilizce dil bilgi ve becerinin hangi seviyede olduğunu ölçer. Etkin bir öğrenme süreci ve dil gelişimi için programa doğru seviyeden başlaman 

gerekmektedir. 

Soruları yalnızca bilgine dayanarak çözmelisin. Aksi taktirde alt veya üst seviyede yanlış bir seviyeye yerleştirilirsin. Her iki durumda da yanlış seviyede zorluk 

çekecek ve kur sonunda başarısız olacaksın. Bu nedenle ancak bildiğin soruları yanıtlamalısın. 

Sınava girebilmem için neye ihtiyacım var? 

İnternet erişimi olan bir masaüstü/dizüstü bilgisayar veya cep telefonu ile dinleme soruları için kulaklık gerekecektir. Ayrıca, sınav sistemine girişte Google 

Chrome veya Firefox kullanmanı tavsiye ederiz. 

Sınava nasıl gireceğim? 

Cep telefonunuza (ve/veya mail yoluyla) sınav sistemine nasıl gireceğiniz ile ilgili bilgi mesajı gelecektir. Ayrıca resmi internet sayfamızın duyurular kısmındaki 

gerekli bilgilendirmeleri takip etmeniz gerekmektedir. (sfl.karabuk.edu.tr – Duyurular) 

Sınavda tüm soruları cevaplandırmalı mıyım? 

Herhangi bir soruda fikriniz yoksa, emin değilseniz o soruyu atlayın. Emin olduğunuz soruları yanıtlamanız çok önemlidir. Unutma, yanlış seviyede olmak 

başarısızlığa sebep olur. 

Tüm seviyelerdeki soruları tamamlayamazsam ne olur? 

Endişelenme bu bir teknik sorun değil. Sınav sistemi bir seviyedeki sorularda belli doğru sayısına ulaşamadığında bir sonraki seviyenin sorularını sana açmaz. 

Bu da doğru yaptığın soru sayısına bağlı olarak uygun bir seviyeye yerleştirileceksin demektir. 

Tüm seviyedeki soruları tamamlarsam ne olur? 

Bu durumda sınav sistemi ekranda çıkacak bir notla seni bilgilendirir. Ekranda çıkan ve ne yapman gerektiğini içeren bu bilgilendirmeyi dikkatlice okumalısın. 

Son seviyede (level 3) yanıtladığın doğru sayısına bağlı olarak ya uygun bir seviyeye yerleştirilirsin ya da muafiyet sınavına girmeye hak kazanırsın.  

Bu sınava girmezsem ne olur? 

Bir seviyeye yerleştirilemez (veya muafiyet sınavına girme hakkını kaybedersin) ve derslere başlayamazsın. Kaçırdığın sınavın ve derslerin telafisi yoktur. İlan 

ve tayin edilen tarih ve saatte sınava girmek zorunludur. 


