
Erasmus Sınavı 5 bölümden oluşmaktadır.  

1. Dinleme 

2. Kelime 

3. Dil bilgisi 

4. Okuma 

5. Yazma 

Sınav süresi 120 dakikadır. 

Dinleme bölümü; 

Dinleme parçasındaki konuşmacılar arasında geçen diyaloglardaki genel konuyu ve detayları 

ölçen sorulardan oluşmaktadır. 

Kelime bölümü; 

Genel İngilizce bilgisi göz önünde bulundurularak günlük hayatta karşımıza çıkabilecek 

İngilizce Seviyesi A2’den başlayıp B2’ye kadar devam eden kelimeleri öğrencilerin günlük 

hayattaki durumlarda kullanıp kullanamayacakları ölçülmektedir. 

Dil Bilgisi Bölümü; 

Dilbilgisi kurallarının akademik ve genel ortamda öğrenci tarafından kullanılıp 

kullanılmayacağı ölçülmek üzere çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. 

Okuma Bölümü; 

Bu bölüm öğrencilerin genel fikri anlayabilme, detayları yakalayabilme, parça içindeki 

kelimelerin anlamlarını parçadan çıkarabilme, parçadan bütünsel olarak çıkarım yapabilme 

becerilerini ölçen sorulardan oluşmaktadır. 

Yazma Bölümü; 

Bu bölümde öğrenciden en az 180 – 200 arası sözcük kullanarak günlük hayatta aşina 

oldukları konulardan sunulan seçeneklerden biri üzerine fikirlerini ifade edebileceği bir 

deneme yazısı yazması beklenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Erasmus Exam consists of 5 parts: 

1. Listening 

2. Vocabulary 

3. Grammar 

4. Reading 

5. Writing 

The exam period is 120 minutes. 

Listening part; 

This part consists of the questions that evaluate the general subject and details about the 

dialogues between the speakers in the audio.  

Vocabulary part; 

Taking into account the general English knowledge, in this part it is evaluated whether the 

students can use the words from A2 to B2 in daily life. 

Grammar part; 

This part consists of multiple choice questions in order to evaluate whether the grammar rules 

can be used by students in academic and general life. 

 

Reading part; 

This section consists of the questions evaluating students' ability to understand the general 

idea, to comprehend the details, to infer the meaning of the words from the passage, to make 

inferences from the whole passage. 

Writing part; 

In this section, the student is expected to write an essay on which he / she is able to express 

his/her ideas on one of the options the student is familiar with in daily life by using at least 

180 - 200 words. 

 


