
BILKENT UNIVERSITY ENGLISH LANGUAGE PREPARATORY PROGRAM 2022-2023 ACADEMIC YEAR PERIOD 1

PRE-INTERMEDIATE ECA INFORMATION

Writing Listening Reading & Language

Objectives Point Spread 

ECA

November
10th, 2022
Thursday

Start
time:
09.15

Finish
time:
11.25

Writing
* Writing a short 
text of about 
150 words

(40 minutes)

Listening
Completing the tasks by identifying:
* specific information
* speakers and/or relationship between
them and/or context
* supporting details
* key words
* the relationships between sounds and
spelling

Part 1: 10 matching/multiple-choice 
questions

Part 2: 5 open-ended questions

(25 minutes – 20 minutes listening + 5 
minutes optic transfer)

Reading

Completing the tasks by identifying:
* specific information
* main ideas

Part 1: 10 matching/multiple-choice 
questions

Part 2: 5 open-ended questions

Language  
* Completing the tasks using level 
grammar and vocabulary objectives 

Part 1: 15 multiple-choice questions

Part 2: 15 matching/multiple-choice 
questions

(55 minutes – Reading + Language)

Writing: 20 points
Listening: 15 points
Reading: 15 points
Language: 30 points 

Total: 80 points

* Formal ID check in the classroom starts at 09.00.



        GENEL HATIRLATMALAR

 Sınav odalarına girişte kimlik kontrolü yapılacağından Bilkent Üniversitesi öğrenci kimliğinizi yanınızda getirmeniz gerekmektedir. Öğrenci kimliğini 
getirmeyenler binaya alınmayacaktır.

 Sınav günü cep telefonu, akıllı saat, elektronik cihazlar (iPOD, MP3 Player, vb) ve çanta dahil hiçbir eşya binalara alınmayacaktır. Bu eşyaları yanında 
bulunduran öğrenciler sınav salonuna alınmayacaktır.

 Sınava gelirken tükenmez kalem getirmeyi unutmayınız.
 Binaya giren öğrenciler güvenlik nedeniyle tekrar dışarı çıkamayacaklardır.
 Sınavı erken bitirmeniz halinde sınav salonunu terk edebilirsiniz. Sınavın sonuna kadar beklemeniz gerekli değildir.
 Dinleme Sınavı’nın sonunda öğrencilere cevaplarını optik forma geçirmek için ek süre verilecektir. Ancak Okuma ve Dilbilgisi Sınav’ında öğrencilerin 

cevaplarını doğrudan optik forma işaretlemesi/yazması gerekmektedir. Cevapların optik forma geçirilmesi için ek süre verilmeyecektir. 
 Optik formların doğru doldurulmasından sınava giren öğrenciler sorumludur.

 Sadece optic forma işaretlenmiş olan cevaplar geçerli sayılacaktır. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

 Çoktan seçmeli sorularda, dört seçenekli çoktan seçmeli sorular  için, üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür (Her bir yanlış cevap için 0.33 puan düşülür).
 Açık uçlu sorularda ve eşleştirme sorularında, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez.
 Sınav bilgileri/Kurs duyuruları adresi: https://stars.bilkent.edu.tr/srs/

Kurs bilgileri hakkında bilgi edinme web adresi: http://prep.bilkent.edu.tr

 There will be no toilet breaks given during the exam.

GENERAL REMINDERS

 As there will be an identification check at the entrance of the exam rooms, you have to bring your Bilkent University Student ID Card.  Students  who do 
not have their Bilkent ID Cards will not be allowed into the buildings.

 Do not bring your cell phone, smart watch, electronic devices (Ipod, Mp3 Player etc) or bags to the exam. Students with such belongings will not be allowed 
into the buildings.

 Do not forget to bring a pen to the exam.
 Students may not leave once they enter the building until after the exam starts for security reasons.
 Only answers marked on the optic forms will be considered valid. Answers marked in the question booklet are not valid. 
 Apart from the Listening Section , no additional time will be given for the transfer of answers onto the optic forms.
 Students taking the exam are responsible for filling in the optic forms correctly.
 For multiple-choice questions, three incorrect answers will cancel one correct answer (for every incorrect answer, there will be a deduction of 0.33 points). 
 This does not apply to open-ended or matching questions.
 Web address for ECA information/course announcements: https://stars.bilkent.edu.tr/srs/ 
 Web address for course information: http://prep.bilkent.edu.tr

 Sınav süresince tuvalet molası verilmeyecektir. 
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