
EPE BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISI 

 23 AĞUSTOS,2017 

  



  

  6 Eylül ,2017,Çarşamba 

 

  1.aşama  sınavıından %65 ve üzeri alan 
  öğrencilerimiz öğleden sonraki 2.aşama 
  sınavına katılmaya hak kazanacaklardır 

 1.AŞAMA 



  6 EYLÜL ÇARŞAMBA 

 

 12.30-1.30: 1. aşama sınav sonuçları, güvenlik 
 ofisinin yanındaki panoda ve web sitemizde 
 yayınlanacaktır. 

  

 1.45:Lütfen sınavı alacağınız sınıflarda hazır 
 bulununuz. 

  

 

 2.AŞAMA 



 7 EYLÜL,2017,PERŞEMBE 

 

 Konuşma sınavı saat 10.00’da başlıyacaktır 

  

 

 

 3.AŞAMA 
 



 
 TARİH:6 EYLÜL 
 BİLGİSAYARDAN YADA PANODAN SINAVA GİRECEĞİNİZ 
 SINIFI KONROL EDİNİZ 
                                          
       SINAV SAATİ: 9.30 (75 DAKİKA) 
                                     
        SAAT 9.00’DA SINIFLARINIZDA OLMANIZ 
 GEREKMEKTEDİR!!! 
 
       (TEDU’YE DAHA ERKEN VARIN!) 

 

 1.AŞAMA 



 
BU AŞAMADA KELİME VE DİL BİLGİSİ ÖLÇÜLÜR (60 SORU)  

 
Example Language Use:   
 I _______  be going to the museum 
A) was 
B) will 
C) Am 
 
Example Vocabulary: 
Ahmet is _________ by airplanes.  He wants to be a pilot when he 
grows up.   
A) curious 
B) surprised 
C) fascinated 
D) motivated  

 
 

EPE 1.AŞAMA NASIL BİR SINAVDIR ? 
6 EYLÜL 

 



ELS WEB SİTESİNİ ZİYARET EDİNİZ VE FAYDALI LİNKLER 
BÖLÜMÜNÜ TIKLAYARAK PRATİK YAPINIZ 
 
https://els.tedu.edu.tr/tr/els/faydali-linkler 
 
TEMEL GRAMER KURALLARINI GÖZDEN GEÇİRİNİZ (Present 
perfect/Present progressive/Past perfect/Etc. ) 
 
-BAĞLAMDAN YARARLANARAK BİR KELİMENİN ANLAMINI 
BULMAYA  YÖNELİK SORULAR ÇÖZÜNÜZ  

 

 

 
 

1.AŞAMA SINAVI İÇİN NASIL 
HAZIRLANMAK GEREKİR? 

 

https://els.tedu.edu.tr/tr/els/faydali-linkler
https://els.tedu.edu.tr/tr/els/faydali-linkler
https://els.tedu.edu.tr/tr/els/faydali-linkler
https://els.tedu.edu.tr/tr/els/faydali-linkler


TALİMATLARI DİKKATLE OKUYUNUZ 

TÜM SEÇENEKLERİ OKUYUP ANLAMAYA ÇALIŞINIZ 

TESTİN TÜMÜNÜ DÜŞÜNMEK YERİNE,HER SEFERİNDE 
BİR BÖLÜME DİKKATİNİZİ VERİNİZ 

 

TEST SIRASINDA 
KULLANABİLECEĞİNİZ TEKNİKLER 



 Doğru cevabı seçebilmeniz için gerektiğinde yeniden 
okuyun. 
 

 Tahminlerden kaçının. Bu, çoktan seçmeli sorularda doğru 
cevabı bulabilmek açısından özellikle önemlidir. Cevapları 
akıl yürüterek bulmaya çalışın. 
 

 Herhangi bir soruyu zor buluyorsanız ve 
cevaplayamayacağınızı düşünüyorsanız, bu soruyu atlayın 
ve kalan diğer soruları cevaplayın. Daha sonra zor 
bulduğunuz soruları cevaplamaya çalışın. 



 

Tarih: 6 Eylül  

 

Zaman (Süre): 14:00 (3 Saat) 

 

 (13:45’te sınıfta olun) 

 

2. Aşama 
 



 

Yazma (250-300 kelime) (50 Dakika) 

 

Ara: 15 dakika 

 

Okuma & Dinleme (50 soru) 

 

6 Eylül’deki EPE 2. Aşama’da neler 
var? 



 Sınav gününe kadar her gün pratik yaparak yazma 
becerilerinizi geliştirin. 
 40 dakika içerisinde 250-300 kelimelik bir metin yazmayı deneyin 
 Yazdığınız metini incelemek için 10 dakikanızı ayırın ve hatalarınızı 

düzeltin 
 

Yazı konusu bulmak için interneti kullanın: 
Google: «academic writing topics» yazın   
Karşınıza çıkabilecek örnek kaynak: 
http://www.academicenglishcafe.com/academic-writing-
topics.html 

2. Aşama’ya nasıl hazırlanılmalı- Yazma 



“Practice makes perfect” (Pratik yapmak mükemmelleştirir.) 
 
İnternetteki IELTS ve TOEFL akademik okuma metinlerine bakın ve sorularını 
yanıtlamaya çalışın.  
 
İnternette arama yaparak dinleme pratiği yapın: google’da «online academic 
listening practice» diye arama yapabilirsiniz.  
 
Zorlansanız bile, kulaklarınızın İngilizceyi dinlemeye alışması için pratik yapın.  
 - Örneğin, İngilizce duymaya alışmak için BBC Radyo’yu ya da diğer 
yabancı radyo kanallarını internetten takip edin ve yayınlarını dinleyin 

2. Aşama’ya nasıl hazırlanılmalı- Okuma&Dinleme 



 

Konuşma 

En fazla 3 dakikalık konuşma zamanı 

Zaman: 10:00  

 

Ne zaman burada olmanız gerektiğine ilişkin web 
sayfamızı ya da okuldaki panoları kontrol edin. 

7 Eylül’deki EPE 3. Aşama’da neler 
var? 



 mümkün olduğunca çok konuşmaya çalışın 

 mümkün olduğunca akıcı konuşun ve doğal olun 

 rahatlayın, kendinize güvenin ve İngilizce konuşmanın 
keyfine varın 

 fikirlerinizi destekleyen örnekler kullanarak 
cevaplarınızı geliştirin 

Konuşma stratejileri 



 size yöneltilen sorudan daha fazla konuşun  

 ihtiyaç duyduğunuzda soru sorun ve açıklama isteyin  

 fikirlerinizi ifade edin: iletişim becerileriniz üzerinden 
değerlendirileceksiniz 

 sınavınızda karşılaşacağınız soru önceden tahmin 
edilebilir olacaktır: evde pratik yapın ve sesinizi 
kaydedin 



 

Sormak istediğiniz bir 
şey var mı? 

Email: els@tedu.edu.tr 

 


