
 

 

 

ARA SINIFLARA GEÇİŞ ONLINE SINAVI 

UYGULAMA YÖNERGESİ 
 

Sınav Adı Aday Öğrenci Sınavı 

Tarih 19 Şubat 2021 (Prova)     /       20 Şubat 2021  

Saat 19. 00 (Prova)                  /        10.00 

Sınav Süre 5-6-7-8. Sınıf, 60 dakika    

Platform Test Invite 

 

 

AÇIKLAMA VE KURALLAR 

 

1. 19 Şubat 2021 Cuma günü saat 19.00: Prova 

20 Şubat 2021 Cumartesi günü saat 10.00: Aday Öğrenci Sınavı uygulanacaktır. 

 

2. Öğrencilerin sınava bilgisayar kullanarak girmeleri tavsiye edilmektedir. 

 

3. Sınava bilgisayar kullanarak girecek öğrencilerin özel bir ayar yapmalarına gerek 

yoktur. Sadece tarayıcılarının kamera izin talebini kabul etmeleri gerekmektedir. 

Öğrenci sınava bilgisayar ile girecek ise Chrome tarayıcı kullanılması tavsiye 

edilmektedir. 

 

4. Sınava iPad ile girecek öğrenciler, sadece Safari tarayıcısını kullanmalıdır. Chrome 
tarayıcı ile Apple güvenlik ayarları nedeniyle sınav linki çalışmamaktadır. 
 

5. Öğrenciler, sınava başlamadan önce tablet şarjlarını %100 doldurmalı, sınav öncesi 

tabletlerinin şarjlarının %100 dolu olduğunu mutlaka kontrol etmeli ve şarj cihazlarını 

yanlarında bulundurmalıdır.  

 

6. Öğrencilerin, sınav giriş linkleri velilerin sınav başvuru formunda belirttikleri mail 

adreslerine gönderilecektir. 

 

7. Öğrenciler, sınav saatinden beş dakika önce velilerin sınav başvuru formunda  

belirttikleri mail adreslerine gönderilen sınav giriş linkine tıklayarak siteye giriş yapacak 

ve “Başla” butonu aktif olunca sınava girecektir.  

 

 

 

 



 

 

8. Sınava ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;  

 

 BAŞLANGIÇ - BİTİŞ 
TOPLAM SORU 

SAYISI 
UYGULAMA 
SÜRESİ (dk) 

5.SINIFA 
ADAY 

10.00 - 11.00 40 60 

6.SINIFA 
ADAY 

10.00 - 11.00 40 60 

7.SINIFA 
ADAY 

10.00 - 11.00 40 60 

8.SINIFA 
ADAY 

10.00 - 11.00 40 60 

 

9. Sınav değerlendirilirken 3 yanlış bir doğruyu götürecektir. 

 

10. Sınav günü öğrencilerin yanında kurşun kalem, silgi, boş kağıt vb. olmalıdır.  

 

11. Sınav bitiminde sayfanın en altındaki “Testi Sonlandır” butonu mutlaka tıklanmalıdır 

böylece yanıtlarınız sisteme kaydedilecektir. Öğrenci, “Testi Sonlandır” butonuna 

tıklamadan sınav tamamlanmayacaktır.  

 

12. Sınav esnasında, sınav ile ilgili sorun yaşayan öğrenci velileri Merve Cantez ile   

0507 408 03 45 telefon numarasıyla iletişime geçmeleri gerekmektedir. 

 

13. Sınav esnasında kabul edilmeyecek ve sınavı geçersiz kılacak öğrenci davranışları; 
 
- Kamerayı bant ile kapatması 

- Elinde telefon, tablet, bilgisayar vb. bulunması 

- Kamerayı UYGUN ŞEKİLDE tam yüzüne tutmaması 

- Sınava yalnız girmediği tespit edilmesi 

- Sınav esnasında tanımlanan mola süresi dışında yerinden ayrılması 

- Geçerli bir mazereti olmadan sınavdan ayrılması 

 
14. Sınav esnasında öğrencilerin görüntüleri kayıt altına alınacaktır. Öğrencilerin 

görüntüleri gözetmen öğretmenler tarafından izlenecektir. 

 

 

15. Sınav süresince ekranın sağ üst köşesinde sınavın bitmesine kaç dakika kaldığı bilgisi 

yer alacaktır. 

 


