
Page 1 of 6 
 

Online Exams Test Specifications 
At the end of the online education period, the finals and exit exam are going to be online.  

Exams Calendar (Finals and Exit Exam) 
 Finals 

o Core Final Exam   June 8, Monday  10:00-10:40 

o Listening Final Exam  June 9, Tuesday  10:00-11:20 

o Reading Final Exam  June 9, Tuesday  12:30-13:30 

o Writing Final Exam (Essay) June 9, Tuesday  13:40-14:50 

 Exit Exam Date    June 11, Thursday 10:00-14:50 

General Rules 
1. Proctoring: Zoom is going to be used to proctor the exams.  

a. You must download the Zoom application on your devices that have a camera. ONE camera is necessary for proctoring. 

b. You must be ready 15 minutes before each exam. Class teachers are going to send you the invitation link 15 minutes before the exams. You will 

be able to take the exams once you join the Zoom session. 

c. You will NOT be allowed to take the exams after 10 minutes. (Your exams will not be evaluated.) 

d. You have to show a valid ID with a photograph to the camera before each exam. 

e. During the exams, cameras must be on and placed in an angle that will allow the invigilator to you. 

f. If not, your exams will not be graded even though you submit them. 

g. Teachers will test the use of Zoom with you on June 5, Friday. Wait for the link.  

2. Technical Requirements: 

a. Please take the tests on a computer. The blackboard platform does not work properly on mobile devices. 

b. Use CHROME as your browser. The blackboard platform functions best on Chrome. 

3. Exams Platform: You are going to take the exams on Blackboard.  

a. At the end of the time limit, the test will automatically shut down.  

b. If you don’t save your answers, the system automatically saves them. Don’t worry! 

c. All answers must be entered on Blackboard. 

d. You are going to take the exams track by track in one single classroom. 

i. There is going to be a separate class for each track.  

ii. Track 1 students take the exams in EK DERS TRACK 1 EXAMS.  

iii. Track 2 students take the exams in EK DERS TRACK 2 EXAMS.  

iv. Track 3 students take the exams in their own RW CLASS. 
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v. We are going to send you the necessary links before the exams. 

4. If you have a serious problem during the exams, contact your class teachers via WhatsApp.  

Finals Exams Specifications 
Prep School 
Online 
Exams 

Number 
of Items 

Timing Question Type Topic / Skill to Be Tested 

Core Final 40-50 40 
minutes 

1. Matching – drop-down menu 
2. Cloze texts with 3 embedded 

options (all or some grammar 
points tested together) 

3. True or False 

1. Passive Voice (all tenses and modal forms) 
2. Noun Clauses 
3. Relative Clauses  
4. Past Modals 
5. If Conditionals (3 Types), Present and Past Wishes 

Listening 
Final 
(note 
taking) 

20 App. 80 
minutes 

1. Multiple-Choice 
2. Matching 
3. True / False 

1. Understanding definitions 
2. Logical relationship between ideas: cause-effect, contrast, etc. 
3. Noting down details like numbers, percentages, dates, important 

people, places and etc. and identifying their significance / what they 
refer to 

4. Understanding why an example is given 

Reading 
Final 

20 60 
minutes 

1. Multiple-Choice 
2. Matching 

1. Reference 
2. Guess the meaning of a word using contextual clues 
3. Logical relationship between ideas: cause-effect, contrast, etc. 
4. Skimming to find specific information  
5. Paraphrasing 
6. Main idea vs. supporting detail 
7. Understanding a definition / explanation 
8. Understanding why an example is given 

 

Writing Final 1 70 
minutes 

One open-ended question 
thematically related to the reading 
text. 

1. Task Achievement  
a. introducing the topic with a clear and well-written thesis 

statement 
b. expanding the sub-topics (of the thesis statement) by means 

of various supporting details such as explanations, examples, 
justifications, etc. 

c. concluding the essay effectively by using different 
techniques 
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d. Coherence and unity: logical connection between ideas by 
means of meaningfully related supporting details and 
appropriate use of transitions signals. 

e. Organisation: how paragraphs are organized within 
themselves and in relation to one another 

2. Language  
a. Accuracy: whether the studied grammar structures and 

vocabulary items are used appropriately and accurately 
b. Range: whether there is a variety of grammar structures and 

vocabulary use studied in the programme 

EXIT EXAM 
(Reading – 
Writing – 
Listening) 

Same as reading, writing and listening finals.   

Calculating the Exit Score 
ASSESSMENT COMPONENT WEIGHT (%) 

Module 1 Average 12.5% 

Module 2 Average 12.5% 

Module 3 Average (until online education) 12.5% 

Module 4 Average (online education) 5% 

Final Exams Average (including module 3 and module 4) 7.5% 

Exit Exam Grade 50% 

PASSING SCORE 70 

Exit scores lower than 60 are NOT taken into account. 
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Online Sınav Kılavuzu  
Online eğitim dönemi sonunda final sınavları ve Çıkış Sınavı online ortamda verilecektir.  

 Finaller 

o Core Final Sınavı   8 Haziran, Pazartesi  10:00-10:40 

o Dinleme Final Sınavı   9 Haziran, Salı   10:00-11:20 

o Okuma Final Sınavı   9 Haziran, Salı   12:30-13:30 

o Kompozisyon Final Sınavı  9 Haziran, Salı   13:40-14:50 

 Çıkış Sınavı     11 Haziran, Perşembe  10:00-14:50 

Genel Kurallar 
1. Sınavların Gözetlenmesi: Sınavların gözetlenmesi için Zoom kullanılacaktır.  

a. Kamerası olan bir cihaza Zoom uygulamasını indirmeniz gerekmektedir. Sınavların gözetlenmesi için BİR kemera kullanımı yeterlidir.  

b. Her sınavdan 15 dakika önce cihazlarınızın başında hazır olmalısınız. Sınıf öğretmenleriniz davetiye linkini sizinle 15 dakika önce paylaşacaklar. 

Zoom üzerinden katılım sağladıktan sonra sınavları alabileceksiniz.  

c. Sınav başlangıcı itibariyle 10 dakika içinde sınava giriş yapabilirsiniz. 10 dakika sonra Kabul edilmeyeceksiniz. (Sınavınız değerlendirilmeyecektir.) 

d. Her sınav öncesinde fotoğraflı kimliğinizi kameraya göstermeniz gerekmektedir.  

e. Sınav boyunca kameranız açık konumda ve sizi görebileceğimiz bir açıyla yerleştirilmiş olmalıdır.  

f. Aksi halde, teslim etseniz bile sınavınız değerlendirilmeyecektir.  

g. Öğretmenleriniz Zoom kullanımını sizlerle 5 Haziran Cuma günü test edeceklerdir.  

2. Teknik Gereklilikler: 

a. Sınavlar için bilgisayar kullanın. Blackboard platformu mobil cihazlarda düzgün işlememektedir.  

b. CHROME tarayıcısını kullanın. Blackboard platformu en iyi Chrom’da işlemektedir.  

3. Sınavların Yapılacağı Platform: Sınavlarınızı Blackboard üzerinden alacaksınız. 

a. Verilen süre sonunda, sınav otomatik olarak kapanacaktır.  

b. Yanıtlarınızı kaydetmeseniz bile, system otomatik olarak kaydeder. Paniğe kapılmayın! 

c. Bütün yanıtlarınızı Blackboard üzerinde vermelisiniz.  

d. Sınavları her bir track, kendisi için belirlenen Blackboard odasında alacaktır.  

i. Her düzey (track) için ayrı bir sınıf oluşturuldu. 

ii. Track 1 öğrencileri sınavları EK DERS TRACK 1 EXAMS adlı sınıfta alacak.  

iii. Track 2 öğrencileri sınavları EK DERS TRACK 2 EXAMS adlı sınıfta alacak.  

iv. Track 3 öğrencileri sınavları her zamanki RW SINIFLARINDA alacak.  

v. İlgili linkleri sizlere sınavlar öncesinde göndereceğiz.  

4. Sınav sırasında, herhangi bir sorun yaşarsanız, WhatsApp üzerinden sınıf öğretmenlerinize bildirebilirsiniz.  
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Sınav Spesifikasyonları 
Hazırlık 
Okulu 
Online 
Sınavları 

Soru 
Adedi 

Süre Soru Tipi Test Edilecek Konu / Beceri 

Core Finali 40-50 40 
dakika 

1. Eşleştirme  
2. Metin içinde çoktan seçmeli  
3. Cümle bazında çoktan seçmeli 
4. Doğru Yanlış 

1. Passive Voice (all tenses and modal forms) 
2. Noun Clauses 
3. Relative Clauses  
4. Past Modals 
5. If Conditionals (3 Types), Present and Past Wishes 

Dinleme 
Finali 
(not tutma) 

20 Yaklaşık 
80 
dakika 

1. Çoktan seçmeli 
2. Eşleştirme 
3. Doğru / Yanlış 

1. Tanımların anlaşılması 
2. Fikirler arasındaki mantıksal bağlantıyı anlama: neden-sonuç, zıtlık 

vb. 
3. Sayılar, yüzdeler, önemli kişiler, yerler vb. Detayları not etmek ve 

bunların önemini tespit edebilmek  
4. Bir örneğin neden verildiğini anlamak 

Okuma 
Finali 

20 60 
dakika 

1. Çoktan seçmeli 
2. Eşleştirme 

1. Zamirlerin işaret ettiği adların ne olduğunu anlama 
2. Bağlamdaki ipuçlarını kullanarak bilinmeyen sözcüklerin anlamını 

tahmin etme 
3. Fikirler arasındaki mantıksal bağlantıyı anlama: neden-sonuç, zıtlık 

vb. 
4. Belli bir bilgiyi bulmak için parçayı taramak  
5. Verilen bir cümlenin anlamını tespit etmek 
6. Ana düşünce ile destekleyici düşünceler arasındaki ayrımı anlamak 
7. Tanım ve açıklamaların anlaşılması 
8. Bir örneğin neden verildiğini anlamak 

 

Yazma Finali 1 70 
dakika 

Okuma parçası konusu ile ilgili açık 
uçlu bir kompozisyon sorusu 

1. Kompozisyon Yazımı 
a. Düzgün yazılmış bir tez cümlesi ile konuya giriş 
b. Açıklama, örneklendirme ve gerekçelendirme gibi çeşitli 

destekleyici detaylar yardımıyla (tez cümlesinde belirtilen) 
alt konuların açıklanması  

c. Farklı teknikler kullanarak kompozisyonun sonuca 
bağlanması 

d. Düşüncelerin birlik ve bütünlük içinde dile getirilmesi: 
birbiriyle alakalı destekleyici fikirleri uygun bağlaçlar 
kullanarak bir araya getirmek 
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e. Organizasyon: paragrafların kendi içinde ve birbiriyle ilişkili 
olarak organize edilmesi 

2. Dil Kullanımı 
a. Kuralların doğru uygulanması: programda üstünde 

durduğumuz dil yapılarının ve sözcüklerin uygun ve doğru bir 
biçimde kullanımı  

b. Çeşitlilik: program boyunca çalışılan dil bilgisi yapılarının ve 
öğrenilen sözcüklerin çeşitlilik arz edecek şekilde kullanımı  

ÇIKIŞ SINAVI 
(Okuma – 
Yazma – 
Dinleme) 

Okuma, yazma ve dinleme finalleri ile aynı. 

 

 


