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EYLÜL, 2013

İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı
iki aşamadan oluşmaktadır. Sınavın I. ve II. Aşaması ile ilgili detaylı bilgi kılavuzda bulunmaktadır.

İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT I. AŞAMA SINAVI
İngilizce Yeterlik ve
Seviye Tespit Sınavı

Tarih

Saat

Yer

I. Aşama Sınav
Giriş Yerlerinin İlanı

2 Eylül 2013,
Pazartesi

18:30

internet*

I. Aşama Sınavı

3 Eylül 2013,
Salı

10:00 ‐11:55

Doğu Kampus

I. Aşama Sınav
Sonuçlarının İlanı

3 Eylül 2013,
Salı

18:00

internet*

* https://stars.bilkent.edu.tr/srs


I. Aşama Sınavı’nın her bölümünde değişik seviyede İngilizce bilgi ve becerisine sahip olan
öğrencilerin cevaplayabileceği sorular bulunmaktadır.



I. Aşama Sınavı çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Her soru için beş cevap seçeneği
bulunmaktadır. Her dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.



Öğrencilerin en geç saat 09.45’te sınava girecekleri sınıfta bulunmaları gerekmektedir.



Saat 10.40’tan sonra sınava öğrenci alınmayacaktır.



I. Aşama Sınavı 200 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Sorular öğrencinin dil bilgisi ve
kelime bilgisini ölçer.



Cevaplar optik forma işaretlenir. Soru kitapçığı üzerine işaretleme yapılmaz.



I. Aşama Sınavı’nda yeterlik gösteren öğrenciler II. Aşama (COPE) Sınavı’na girebileceklerdir.

ÖNEMLİ
 Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında kayıt sırasında verilen Bilkent Üniversitesi Öğrenci
Kimliğini ve resmi bir kimlik (nüfus cüzdanı veya ehliyet) getirmeleri gerekmektedir.
 Güvenlik nedeniyle sınav günü cep telefonu, elektronik cihazlar ve çanta dahil hiçbir eşya binaya
alınmayacaktır. Öğrencilerin belirtilen eşyaları yanlarında getirmemeleri önemle duyurulur.
 Öğrencilerin sınava gelirken kurşun kalem, tükenmez kalem ve silgi getirmeleri
gerekmektedir.
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1

İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT I. AŞAMA SINAVINA AİT GEÇMİŞ YILLARIN SORU ÖRNEKLERİ
SORU KİTAPÇIĞI ÜZERİNE İŞARETLEME YAPILMAZ!
1.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyunuz ve cevabınızı optik forma a, b, c, d ya da e olarak
işaretleyiniz.
CEVAPLARINIZI SORU KİTAPÇIĞINA İŞARETLEMEYİNİZ.
Where ____________ you live?
a) are

2.

b) were

c) do

d) have

e) is

Aşağıdaki sorular diyalog şeklindedir. Diyaloğa en uygun cevap veya soruyu bularak
tamamlayınız ve cevabınızı optik forma a, b, c, d ya da e olarak işaretleyiniz.
CEVAPLARINIZI SORU KİTAPÇIĞINA İŞARETLEMEYİNİZ.
What's the climate like in your country?
a)
b)
c)
d)
e)

3.

Warm and sunny.
Rocky mountains with high cliffs.
Very friendly and nice.
Very delicious if it is fresh.
I like it very much.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyunuz ve cevabınızı optik forma a, b, c, d ya da e olarak
işaretleyiniz.
CEVAPLARINIZI SORU KİTAPÇIĞINA İŞARETLEMEYİNİZ.
You can only ____________ me on Saturday because on the other days I go to school.
a)
b)
c)
d)
e)

4.

prepare
study
visit
work
close

Read the following sentences carefully. Choose the sentence that has the same meaning as
the first sentence and mark a, b, c, d, or e on the optic form.
DO NOT ANSWER ON THE QUESTION BOOKLET.
I worked for IBM for four years between 1993 and 1997.
a)
b)
c)
d)
e)

I worked for IBM in the past but I don’t now.
I didn’t work for IBM in the past but I do now.
I have been working for IBM for four years.
I stopped working for IBM in 1983.
I am working for IBM from 1993 to 1997.

Not: Soru açıklamaları sadece birinci bölümde Türkçe’dir.
Bilkent Üniversitesi haber vermeksizin İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavını değiştirme hakkını
saklı tutar.
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İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit II. Aşama (COPE) Sınavı yazılı ve konuşma sınavı olarak iki ayrı
günde yapılmaktadır. Detaylı bilgi aşağıda verilmiştir.

İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT II. AŞAMA (COPE) YAZILI SINAVI
İngilizce Seviye Tespit
Sınavı

Tarih

Saat

Yeri

II. Aşama (COPE) Yazılı
Sınavı Giriş Yerlerinin İlanı

3 Eylül 2013,
Salı

20:00

internet*

II. Aşama (COPE) Yazılı
Sınavı

4 Eylül 2013,
Çarşamba

10:00‐15:50

Doğu Kampus

II. Aşama (COPE) Yazılı
Sınav Sonuçlarının İlanı

9 Eylül 2013,
Pazartesi

10:00

internet*

* https://stars.bilkent.edu.tr/srs


II. Aşama (COPE) Yazılı Sınavı’nın her bölümünde belirli bir seviyede İngilizce bilgi ve
becerisine sahip olan öğrencilerin cevaplayabileceği sorular vardır.



Sınavın çoktan şeçmeli sorularında her soru için 5 cevap seçeneği bulunmakta, her 4 yanlış
cevap bir doğru cevabı götürmektedir.



Öğrencilerin en geç saat 09:45’te sınava girecekleri sınıfta bulunmaları gerekmektedir.



Sabah bölümü için 10:15’ten sonra sınava öğrenci alınmayacaktır.



II. Aşama (COPE) Yazılı Sınavı dört bölümden oluşur ve okuma, dinleme, dil bilgisi, yazma
becerilerini ölçer.



Yazma bölümü dışında bütün cevaplar optik forma işaretlenir. Soru kitapçığı üzerinde
işaretleme yapılmaz.



II. Aşama (COPE) Sınavı’nda yeterlik gösteren öğrenciler ders kayıtları için kendi bölüm
sekreterliklerine gideceklerdir.

ÖNEMLİ
 Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında kayıt sırasında verilen Bilkent Üniversitesi
Öğrenci Kimliğini ve resmi bir kimlik (nüfus cüzdanı veya ehliyet) getirmeleri
gerekmektedir.
 Güvenlik nedeniyle sınav günü cep telefonu, elektronik cihazlar ve çanta dahil hiçbir eşya
binaya alınmayacaktır. Öğrencilerin belirtilen eşyaları yanlarında getirmemeleri önemle
duyurulur.
 Öğrencilerin sınava gelirken kurşun kalem, tükenmez kalem ve silgi getirmeleri
gerekmektedir.
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İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT II. AŞAMA (COPE) YAZILI SINAVI İLE İLGİLİ BİLGİLER
OKUMA SINAVI (1 SAAT 20 DAKİKA):
Üç bölümden oluşur. Çeşitli uzunlukta verilen okuma parçalarına ait çoktan seçmeli sorular
cevaplanır. Ana fikri anlama, detaylı okuma ve çıkarım yapabilme becerilerini ölçer.

DİNLEME SINAVI (60 DAKİKA):
İki dinleme parçasından oluşur. Dinlerken not alınır ve dinleme parçaları bittikten sonra çoktan
seçmeli sorular 25 dakika içinde cevaplanır. Ana fikri anlama ve detayları takip edebilme
becerilerini ölçer.
Her dinleme parçası bir defa dinlenir.

DİL BİLGİSİ SINAVI (40 DAKİKA):
Dört bölümden oluşur ve her bölümdeki okuma parçasının boşlukları uygun kelimelerle
doldurulur.

YAZMA SINAVI (1 SAAT):
Bir bölümden oluşur. İki konu seçeneği verilir. Bir konu seçilerek 350 kelimelik bir kompozisyon
yazılır.

II. AŞAMA (COPE) SINAV SORULARINDAN DERLENEN COPE II. AŞAMA SINAVI SORU KİTABI
(HOW
TO
COPE
–
REVISED
EDITION)
KAYIT
ALANINDA
SATILMAKTADIR.

Bilkent Üniversitesi haber vermeksizin İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavını değiştirme hakkını
saklı tutar.
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İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT II. AŞAMA (COPE) YAZILI SINAVI
4 Eylül 2013, Çarşamba
SINAV PROGRAMI
,

09.00 – 09.45

Bina girişinde kimlik kontrolu

09.45 – 09.55

Sınıflarda kimlik kontrolu

09.55 – 10.00

‐Mor optik formun ve Okuma Sınavı kitapçığının dağıtılması
‐Okuma Sınavı ile ilgili açıklama

10.00 – 11.20

Okuma Sınavı (Cevaplar doğrudan optik forma geçirilir)

11.20 – 11.30

‐Okuma Sınavı’nın ve Mor optik formların toplanması
‐Dil Bilgisi kitapçığının ve Turuncu optik formun dağıtılması
‐Dil Bilgisi Sınavı ile ilgili açıklama

11.30 – 12.10

Dil Bilgisi Sınavı (Cevaplar doğrudan optik forma geçirilir)

12.10 – 12.15

Dil Bilgisi Sınavı’nın ve Turuncu optik formların toplanması

12.15 – 13.15

Ara

13.20 – 13.30

Sınıflarda kimlik kontrolu

13.30 – 13.35

‐Mavi optik formun ve Dinleme Sınavı not alma kitapçığının dağıtılması
‐Dinleme Sınavı ile ilgili açıklama

13.35 – 14.35

Dinleme Sınavı

13.35 – 14.10
14.10 – 14.35

‐Dinleme ve not alma
‐Dinleme Sınavı soru kitapçığının dağıtılması
doğrudan optik forma geçirilir)

14.35 – 14.45

‐Dinleme Sınavı not alma ve soru kitapçıklarının ve Mavi optik formların toplanması
‐Yeşil optik formun ve Yazma Sınavı kitapçığının dağıtılması
‐Yazma Sınavı ile ilgili açıklama

14.45 – 15.45

Yazma Sınavı

15.45 – 15.50

Yazma Sınavı kitapçığının ve Yeşil optik formların toplanması

15.50

Sınavın bitişi

ve soruların cevaplanması (cevaplar

Sabah bölümü için saat 10.15’ten sonra sınava öğrenci alınmayacaktır.

Sınav sonuçlarını 9 Eylül 2013, Pazartesi günü saat 10:00’dan itibaren https://stars.bilkent.edu.tr/srs web
adresinden öğrenebilirsiniz.
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İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT II. AŞAMA (COPE) KONUŞMA SINAVI
5‐6‐7 Eylül 2013

İngilizce Yeterlik ve
Seviye Tespit Sınavı
II. Aşama (COPE)
Konuşma Sınavı için
internet* üzerinden
randevu alınması
COPE II. Aşama
Konuşma Sınavı

Tarih

Saat

Yeri

3 Eylül 2013 (21:00) ‐ 4 Eylül 2013 (20:00)

5‐6‐7 Eylül 2013

09:00 ‐ 17:00

Doğu Kampus

(sınav süresi 15 dakikadır)

* https://stars.bilkent.edu.tr/srs
İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT II. AŞAMA (COPE) KONUŞMA SINAVI:
1. Konuşma sınavına İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit I. Aşama sınavında yeterlik gösteren
öğrenciler gireceklerdir.
2. Konuşma sınavına sadece Bilkent Üniversitesi öğrenci kimliği ile girilir.
3. Bilkent Üniversitesi öğrenci kimliği olmayan öğrencilerin sınav gününden önce Öğrenci İşleri
Müdürlüğünden “Fotoğraflı Öğrenci Belgesi” almaları ve bu belge ile sınava girmeleri gerekir.
4. Bilkent Üniversitesi öğrenci kimliği veya Öğrenci İşleri Müdürlüğünden “Fotoğraflı Öğrenci Belgesi”
getirmeyen öğrenciler sınava giremez.
5. Konuşma sınavına girmeyen öğrenciler konuşma sınavından ‘SIFIR’ alırlar.
6. Öğrencilerin sınav zamanından en az 10 dakika önce sınav odasının önünde hazır olmaları
gerekmektedir.
7. Sınav görevlisi sınav saati gelen öğrencileri sınav odasına davet eder. Davet edilen öğrenci sınav
odasının önünde değilse, öğrenci “sınava girmedi” olarak kabul edilir ve 5 no’lu madde kapsamında işlem
yapılır.

www.idmyo.bilkent.edu.tr
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2013‐2014 AKADEMİK YILI 1. KURS BİLGİLERİ
İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit I. ve II. Aşama (COPE) Sınavı’nda yeterlik gösteremeyen
öğrenciler İngilizce Hazırlık Programına devam ederler. İngilizce Hazırlık Programına devam
edecek öğrencilerin düzey ve sınıf bilgilerinin ilan tarihi ile derse başlama tarihi aşağıdadır.

Düzey ve sınıf bilgilerinin internet* üzerinden ilanı: 11 Eylül 2013, Çarşamba, 19:00
*https://stars.bilkent.edu.tr/srs

I. Kurs derslerinin başlama tarih ve saati: 12 Eylül 2013, Perşembe, 08:50

İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenciler derslerin ve uygulamaların %100'üne devam etmekle,
yapılan sınavlara ve çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Hastalık, disiplin cezası veya diğer zorunlu
gerekçeler dahil, belgelenmiş veya belgelenmemiş herhangi bir nedenle derslere %90’dan daha az
katılmış öğrenciler ders‐içi yükümlülükleri sağlayamamış kabul edilir. İlk dersten itibaren yoklama
alınmaktadır.
İngilizce Hazırlık Programı ile ilgili detaylı bilgi için www.idmyo.bilkent.edu.tr
İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit II. Aşama (COPE) Sınavı’nda yeterlik gösteren öğrenciler ders
kayıtları için kendi bölüm sekreterliklerine gideceklerdir.

7

