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Sınav sistemi belirlenen tarih ve süre içerisinde Pearson portalinde aktif olacaktır. 

 Hem Lisans hem de SHMYO öğrencilerin İngilizce sınavları Pearson MyEnglishLab 

sisteminden gerçekleşecektir. Sınavın toplam süresi 60 dakikadır. 

Pearson sisteminden final sınavına girebilmeniz için mutlaka ders hocası tarafından 

verilen ‘‘Course ID’’ doğru bir şekilde sisteme kayıt etmiş olmanız gerekmektedir. 

Bununla ilgili kılavuza https://www.lokmanhekim.edu.tr/universitemiz/pearson- 

online-ingilizce-portal/ dan ulaşabilirsiniz. 

1.  Sınıfı seçtikten sonra, ödevler kısmına tıkladığınızda sınavın aktif olduğunu 

görüntüleyebilirsiniz. ‘‘Open’’ butonuna tıkladığınızda sınav oturumu açılacaktır. 

2. Sınav başladığında ekranda sınavın bölümlerini görüntüleyebilirsiniz. Her bölüme 

tıklayarak giriş yapabilirsiniz. 

3.  Her bölümde ilk sayfayı bitirdikten sonra sağ alt köşede ‘‘Next’’ butonuna 

tıklayarak sınavın bir sonraki sayfasına devam edebilirsiniz. Sınav esnasında sol 

alt köşede ‘‘Prev’’ butonuna tıklayarak bir önceki sayfaya geçiş yapıp yanlış 

olduğunu düşündüğünüz soruların cevaplarını değiştirebileceksiniz. Ekranın en 

altında ortada ‘‘Close’’ butonuna tıkladığınız takdirde sınavdaki yazılan 

cevapların hiçbiri kayıt edilmeden o bölümden çıkmış bulunuyorsunuz! 

4. Her bölümü bitirip yazdığınız cevapları kontrol ettikten sonra sınavı kayıt edip 

bitirmeniz için “Submit” tuşuna tıklamanız gerekmektedir. “Submit” tuşuna 

basıp bir bölümü bitirdikten sonra tekrar o bölüme girmenize izin 

verilmeyecektir ve bir sonraki bölümlere devam edip tüm bölümleri 

bitirmeniz gerekmektedir! 

5. Sınava giriş anından bitiş anına kadar yaptığınız her şey yasal işlemler için kayıt 

altına alınacaktır. 
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6. Sınavın başlangıcından itibaren ilk 15 dakika içerisinde hiçbir öğrenci sınavı terk 

edemeyecek sınav ortamından ayrılamayacaktır. İlk 15 dakikadan sonra sınava 

giriş yapan öğrenciler tespit edilip sınavları geçersiz sayılacaktır! 

7. Sınav sorularının her türlü ortamda kopyalanması, paylaşılması vb. yasalarımızca 

suç teşkil etmekte ve bu tür eylemlerin cezai sorumluluğu bulunmaktadır. 

8. Beklenmedik bir durum ile (elektrik, internet kesilmesi veya tarayıcıda problem 

oluşması vb) sınav süreciniz kesintiye uğradığında sistem dersin sorumlu öğretim 

üyesine otomatik olarak mesaj atacaktır. Öğretim üyesinin sorunu incelemesi 

sonucu size yeniden sınava girme hakkı vererek kaldığınız yerden devam etmenizi 

sağlayacaktır. 

9. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır. 

10. Lokman Hekim Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan sınav sorularının her 

hakkı Üniversiteye aittir. Her ne sebeple olursa olsun soruların tamamının veya bir 

kısmının Lokman Hekim Üniversitesi’nin yazılı izni olmadan; kopyalanması, 

fotoğraf çekilmesi veya herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da 

kullanılması vb. yasaktır. Bu yasağa uymadığı tespit edilen kişi veya kuruluşlar 

hakkında yasal işlemler başlatılacaktır. 

Hepinize sınavlarınızda üstün başarılar dileriz. 
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