YABANCI DİL -İNGİLİZCE ALMANCA VE FRANSIZCA- DERSLERİ İLE İLGİLİ
AÇIKLAMALAR
6. 7. VE Orta 3. SINIFLARDA 2006-2007 ÖĞRETİM YILI
UYGULAMALARI
Yabancı dil programlarında Avrupa Dil Dosyası beceri ve basamaklarına uygun olarak ölçme
değerlendirmenin yapılması gerekmektedir. Önem verilen okuma, yazma, dinleme ve
konuşma becerileri sınavlarında “Dilde 4 Beceri” esas alınacak şekilde yapılacaktır.
1.Ders Kitapları
2006-07 öğretim yılında kullanılacak ders kitapları ise şöyle:
İngilizce Dil Dersinde Ortaokul 6. sınıflarda ‘Energy 1’ ve 7. sınıflarda ‘ Energy 2’ kitabı
ders kitabı olarak kullanılacaktır. 7. sınıfta Energy 1 kitabında bir akademik yıl önce
bitirilemeyen konular 2006-2007 öğretim yılı için hazırlanan haftalık ders programına dahil
edilmiştir. Orta 3. sınıflarda ise 2006-2007 öğretim yılı itibarıyle ‘Energy 3’ kitabı
okutulmaya başlanacaktır. 7. sınıfta ‘Energy 2’ kitabında eksik kalan konular ‘Energy 3’
kitabı için hazırlanan haftalık ders programına dahil edilmiştir. Dolayısıyla 7. sınıflar 20062007 öğretim yılına ‘Energy 2’ kitabıyla başlayacak ve ‘Energy 1’ eksik konuları 7. sınıf
haftalık ders programında belirtildiği gibi işlenecektir. Aynı şekilde Orta 3. sınıflar da 20062007 öğretim yılına Energy 3 kitabıyla başlayacak ve Energy 2 kitabında eksik kalan konuları
Orta 3. sınıf haftalık ders programında belirtildiği gibi işlenecektir.
Almanca Dil Dersinde Ortaokul 6. sınıflarda (ortaokul 1) ‘Genial’ ders kitabı olarak
okutulacaktır. 7. sınıfta ise 2006-2007 öğretim yılı itibarıyle Genial 1-2 okutulacaktır. ve Orta
3. sınıflarda ise ‘Sowieso’ kitaplarına devam edilecektir.
Fransızca Dil Dersinde Ortaokul 6. sınıflarda (ortaokul 1) ‘ Oh! La La’ kitabı okutulacaktır.
7. sınıflarda ise 2006-2007 öğretim yılı itibarıyle Oh! La La kitabının evamı okutulacaktır.
Orta 3. sınıflarda ise 2004-2005 Eğitim Öğetim yılında okutulan ‘Soliel1-2’ kitabına devam
edilecektir.
2.Ölçme ve Değerlendirme
İngilizce dersinde;
2005-2006 öğretim yılında başlatılan yabancı dilde 4 beceride ölçme ve değerlendirme
çalışmaları 2006-07 öğretim yılında İngilizce dersinde 6. ve 7. ve orta 3. sınıflarda Almanca
ve Fransızca deslerinde ise 6. ve 7. sınıflarda devam edecektir. Konuşma ve Dinleme
sınavlarının yapılabilmesi için yıllık çalışma takviminde belirtilen bir haftalık sürenin dışında
da süreye ihtiyaç duyulmaktadır. Okuma, yazma, dil-kelime bilgisi, sınavları ise sınav haftası
süresinde yapılacaktır.
Her dönem sonunda gerçekleştirilecek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı merkezi ölçme ve
değerlendirme sınavları 6. ve 7. sınıflarda uygulanacaktır. Kademeli geçişte öngörülen orta 3.
sınıflar merkezi sınav uygulamasına 2007-2008 öğretim yılından itibaren katılacaktır. Ancak

orta 3. sınıflarda yeni kullanılmaya başlanacak Energy 3 kitabı ile birlikte dönem sonlarında
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından 4 beceriye yönelik sınav takvimi ve sınav
soruları gönderilecektir. Konuşma ve Dinleme materyaller örnekleri de aynı zamanda
okullarımıza gönderilecektir. Okullar yazılı sınav materyallerinin çoğaltılması ve
uygulamasından sorumlu olacaklardır. Sınav sonrasında dinleme ve konuşma materyalleri bir
sonraki dönemlerde çalışma materyali olarak okul yönetimi tarafından korunarak
kullanılacaktır.
6. ve 7. sınıflarda her iki dönem sonunda Merkezi sınav yapılacaktır. Ota 3. sınıflarda ise
dönem sonu sınavları, cevap anahtarları ile birikte Bakanlık tarafından gönderilecek, sonuçlar
okul öğretmeni tarafından notlanacaktır.
Almanca/Fransızca dersinde;
Almanca ve Fransızca dersinde ara ve dönem sonu sınavları dört beceriye göre
gerçekleştirilecektir. Okullara örnek sınav materyalleri akademik yıl içerisinde ulaştırılacaktır.
İngilizce, Almanca, Fransızca Derslerinin Becerilere göre Değerlendirme Ağırlıkları
Çizelge 1: 6., 7., ve orta 3. sınıflar için İngilizce Dersi Not Ağırlıkları
Tüm ortaokullarda İngilizce dersinde ara sınav ve dönem sonu sınav ağırlıkları aşağıdaki
gibidir.
1. dönem
Ara sınav

2. dönem
Dönem sonu sınavı

Okuma

Dinleme
Konuşma

Ürün dosyası
TOPLAM
KARNE NOTU
HESAPLAMASI

%20
%20
%20
%20

Dönem sonu sınavı

%20

%20
Yazma

Ara sınav

Mekerzi Sınav %70
Ürün Dosyası %20
Writing %10
( writing Merkezi
sınavla birlikte
gönderilecektir)

100
100X2

%20
%20
%20

Mekerzi Sınav %70
Ürün Dosyası %20
Writing %10

%20
100

100X3

100X2

100X3

Ödev notu ağırlığı x1’dir.
Örnek:
Öğrencinin ara sınav notu 78, dönem sonu notu 85, sözlü notu 8 olsun. Bu öğrencinin
aradönem karne notu şöyledir.
(78/100x10) * 2 = 15.6
(85/100x10)*3 = 25.5
8x1= 8
15.6+25.5+8 = 49.1
49.1/6=8.1 : 8
Öğrencinin ara dönem karne notu 8 dir.

Orta 3. sınıflarda eski programa göre İngilizce eğitimi devam edecektir.
Çizelge 2: 6. ve 7. sınıflar için Almanca ve Fransıca Dersleri Not Ağırlıkları
1. ve 2. Dönem ara ve dönem sonu sınav ağırlıkları
Fransızca

Okuma
Yazma
Dil-Kelime
Bilgisi
Dinleme
Konuşma
Ders kitabı
ürün dosyası



Almanca

Ara sınav

Dönem Donu
sınavı

Ara sınav

Dönem sonu
sınavı

%20
%20

%20
%20

%20
%20

%20
%20

%20

%20

%20

%20

%20
%20

%20
%20

%20
%20

%20
%20

------

-------

------

-------

Almanca ve Fransızca derslerinde orta 3. sınıflar daha önceki ölçme değerlendirme
sistemi ile değerlendirileceklerdir. 2007-2008 eğitim yılı itibarıyle de orta 3. sınıflar da
ölçme ve değerlendirme dört beceriye göre yapılacaktır.

3.Merkezi Ölçme ve Değerlendirme İngilizce dersi sınav kapsamı
1. Dönem

2. Dönem

Energy 1 : Unit 1, 2, 3,4, 5 and Unit 6

Energy 1: Unit 7, 8, 9, and Unit 10

Energy 2: Unit 1, 2, 3, 4 and Unit 5

Enegry 2: Unit 6, 7, 8, and Unit 9

Energy 3: Unit 1, 2, 3, 4 and Unit 5

Energy 3: Unit 6, 7, 8, and Unit 9

