6. sınıf Merkezi İngilizce sınavı, ve 7. sınıfların İngilizce sınavı hakkında
6. sınıflar
1.
6. sınıflar dönem sonu Merkezi sınavlar kapsamında daha önce 10-12 Mayıs 2006
tarihlerinde gerçekleştirileceği duyurulan konuşma ve dinleme (Listening- Speaking)
sınavlarında, okullarımızın eğitim programlarını tamamlayabilmelerine olanak sağlamak
amacıyla değişiklik yapılmıştır. Buna göre 6. sınıflar Merkezi İngilizce sınav tarihleri
aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir.
23 Mayıs 2006
30-31 Mayıs

1. periyod Listening2. periyod Reading-Writing
Speaking

2.

6. sınıflar İngilizce konuşma (speaking) sınav Bakanlıkça görevlendirilecek formatörler
tarafından yapılacaktır. Görevlendirme her 50 öğrenci için bir formatör olacak şekilde
yapılacaktır. Okul sınav koordinatörü okul için görevlendirilen her formatör için İngilizce
öğretmeni belirleyecektir. Bu öğretmenler, 6. (orta 1) sınıfına ders vermeyen
öğretmenlerden seçilecektir. Öğretmenler, formatörlerle birlikte sınav salonunda hazır
bulunacaklar ve sınavın genel akışı ve güvenirliğini sağlamasında formatörlere yardımcı
olacaklardır. İngilizce öğretmenlerinin formatörlerle birlikte sınav bitimine kadar sınav
odasında bulunmaları gerekmektedir. Okuldan konuşma ( speaking) sınavı için belirlenen
öğretmenler ve formatörlerin diğer dönem sonu sınavlarındaki sorumlulukları kendi okul
idarelerince hafifletilecektir. Not verme işlemi formatör tarafından yapılacaktır. Konuşma
(Speaking) sınavı hakkında detaylar daha sonra bildirilecektir.

3.

6. sınıflar Merkezi İngilizce sınavında yer alacak konular şöyledir;
Energy 1: Unit 4, Unit 5, Unit 6

4.

Merkezi İngilizce sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden olacaktır. Her öğrenci için dört
beceriyi hedef alan tek bir puan verilecektir. Öğrenciye ise dört beceride ulaştığı seviyeyi
gösteren sertifika verilecektir.
Öğrenciye Merkezi sınav sonucunda dört beceride ulaştığı seviyeyi gösteren sertifika
verilecektir.
Paragraf yazma konuları 23 Mayıs 2006 tarihinde yapılacak okuma (reading) ve yazma
(writing) sınavı ile birlikte gönderilecek ve uygulanacaktır. Paragraph yazma
değerlendirmesi ise okullara gönderilecek değerlendirme kriterlerine uygun olarak ders
öğretmeni tarafından değerlendirilecektir.

5.
6.

Dönem Sonu Notunun Oluşması
Öğrencinin dört beceriye göre aldığı Merkezi sınav sonuçları Bakanlıkça okullara bildirilecektir. Bu
notun %70’i alınacaktır. Yıl içerisinde sınıf öğretmeni tarafından yürütülen Öğrenci ürün dosyası
(portfolio) 20 puan olarak, paragraf yazımı (paragraph writing) ise 10 puan olarak bu puana
eklenerek öğrencinin dönem sonu sınav notunu oluşturacaktır.

Örnek
Örneğin bir öğrencinin Merkezi sınav, öğrenci ürün dosyası ve paragraf yazımı ( paragraph
writing) den aldığı notlar şöyle olsa;
İngilizce II. Dönem Sonu Sınav Notu
Değerlendirme türü
not
ağırlığı
Ağırlıklı not
Merkezi sınav
( Okuma- yazma80/100
%70
56
dinleme-konuşma)
Ürün Dosyası
90/100
%20
18
(portfolio)
Paragraf yazımı
70/100
%10
7
(paragraph writing)
II. dönem sonu sınav notu
81
Bu öğrencinin dönem sonu sınav notu 81’dir.
Dikkat: Bu uygulama 2005-06 öğretim yılında 6. sınıflardan başlatılarak yaygınlaştırılacaktır. 7.
sınıflar için notlama aşağıdaki gibi yapılacaktır. 8. sınıflar (orta 3) eski sisteme göre
notlandırılacaktır.
7. sınıflar
1. 1.dönemde olduğu gibi 2. dönem sonunda da 7. sınıflar ( Ort 2) İngilizce sınav soruları
Bakanlık tarafından okullara gönderilecektir. Konuşma ve dinleme materyalleri her okul için
sınıf şube sayısına göre hazırlanacak, okuma ve yazma bölümleri ise okullarda çoğaltılacaktır.
Okullarda İngilizce öğretmenleri tarafından kontrol edilecek sınav sonuçları için cevap anahtarı
yine Bakanlık tarafından okullara gönderilecektir.
2. 7. sınıflar İngilizce sınavına dahil olan konular şöyledir;
Energy 2: Unit4, Unit5, Unit 6.
3. 7. sınıflar İngilizce sınav takvimi ise aşağıdaki gibidir.
24 Mayıs 2006
2. dönem sonu
yapılacaktır.

sınav

haftası

öncesinde

1. periyod Dinleme
2. periyod Okuma-Yazma
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başlayabilecektir.

dağıtmı

Sınavların okullara teslimi daha sonra bildirilecek bir tarihte yapılacaktır.
4. 7. sınıflar İngilizce not hesaplaması 1. dönemdeki uygulama gibi olacaktır. Buna göre;
Reading
Writing
Listening
Speaking
Portfolio

%20
%20
%20
%20
%20
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