Öğrenci merkezli eğitim anlayışı çerçevesinde programlarda yeniden yapılanma
çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmaların öğretim, yöntem ve teknikleri ve ölçme
değerlendirme ile uyumlu yürütülmesi gerekmektedir. Bu nedenlerle ölçme
değerlendirme çalışmalarının programa uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Bu
çerçevede ara sınav dönem sonu ve ödev notu ‘Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları
Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü’ne uygun olarak oluşturulacaktır. Yabancı dil ve diğer
sınav yöntem ve ağırlıkları ekte belirtilmiştir.

SINAVLAR VE NOT VERME
1.

Dönem Notu

Dönem notu, ‘Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü’ 9. maddesine uygun
olarak, ara sınav notu ile dönem sonu sınav notu ve sözlü notunun ağırlıklı ortalamasıdır.
a.

Birinci Dönem Ara Sınavı ve Dönem Sonu Sınavları
i. Derslerle ilgili Birinci dönem Ara sınavı ve dönem sonu sınavları ‘Sınıf Geçme Sınav
Tüzüğü’nün’ 9.(1) ve (2) maddesine uygun olarak ‘Yıllık Çalışma Takvimi’nde belirtilen
dönemlerin dışında da yapılabilir. Okul idaresi yabancı dil zümre öğretmenleriyle birlikte,
sınav programlarını hazırlarken, yabancı dilde dört becerinin ölçülmesinde, dinleme ve
konuşma sınavlarını sınav haftasının dışındaki günlerde yapabilirler.
ii. Zümre öğretmenlerinin ortak kararıyla ‘Birinci Dönem Ara Sınav’ veya ‘Dönem Sonu
Sınav’ notunun %30’nun aktivitelere veya projelere dayalı değerlendirmelerden verilebilir.

b. İkinci Dönem Ara Sınavları ve Dönem Sonu Sınavları
Birinci dönemde yapılan uygulamalar, yukarıda (a) bendinde belirtildiği gibi ve ‘Sınıf Geçme
Sınav Tüzügü’nün 9. (5) maddesine uygun olarak yapılır.
c. Ödev Notu
Ödev notunun ağırlığı ‘Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü’nün 9. (4) maddesinde belirtildiği gibi dönem
notunun belirlenmesinde ‘Etkileme Ağırlığı’ 1(Bir) dir. Ödevler proje şeklinde veya Talim Terbiye
Dairesi tarafından hazırlanan genelgeye uygun olarak yapılır.
2.

Dönem Notunun Belirlenmesi

Dönem notu ‘Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü’’ne uygun olarak belirlenir. Ancak Ara Sınav veya Dönem Sonu Sınav
notlarının %30 zümre öğretmenlerinin kara vermesiyle öğrencilerin hazırlayacakları projelerden oluşur.
Örnek:
Ölçme Faaliyeti

Öğrencinin
Aldığı Not

Etkileme Ağırlığı

Ağırlık Katkılı Not

Ödev Notu
Ara sınav
(%30’u aktivite veya proje olabilir)

8
6

1
2

8
12

Dönem Sonu Sınavı
(%30’u aktivite veya proje olabilir)

6

3

18

Dönem Notu:
Ağırlık Katkılı Not Toplamı/Etkileme Ağırlıkları Toplamı = Dönem Notu
Örnek: 38/6 = 6.3 = 6
( Dönem notu ondalıklı çıktığında ondalık 5 veya 5’ten büyükse bir üst tamsayıya tamamlanır. Ör. 6.6 =7.
Ondalık sayı 5’ten küçükse ayni tamsayıya olur. Ör. 6.3=6)

3. Yabancı Dil Sınavları
İngilizce, Almanca/Fransızca dil derslerinde dil edinimi, dört becerinin değerlendirmesi yönünde yapılır.
‘Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü’nün 9(1) ve (2) maddesine ve okullara gönderilen beceri bazındaki ağırlıklara
uygun olarak ‘Yıllık Çalışma Takvimi’nde belirtilen dönemlerin dışında da yapılır.

Zümre öğretmenleri ve okul idaresi birlikte kara vererek ‘Ara Sınav’ veya ‘Dönem Sonu Sınav’ notunun %30’unu öğrencinin
aktivite veya proje çalışmalarını değerlendirerek oluşturabilir.

Örnek:
Proje çalışması notu : 80 ( %30’u (8x3=24) )
Ara Sınav Notu : 50 ( 70’i (5x7=35))
Ara sınav notu : 24 + 35 = 60
Aynı yöntemle dönem sonu sınav notu da oluşturulur.

İNGİLİZCE DERSİNDE 6. VE 7. SINIFLARDA ARA SINAV VE DÖNEM SONU SINAV
AĞIRLIKLARI
Tüm ortaokullarımızda İngilizce dersinde ara sınav ve dönem sonu sınav ağırlıkları aşağıdaki gibidir.
1. dönem
Ara sınav
Okuma

Dinleme
Konuşma
Ürün dosyası
TOPLAM
KARNE NOTU
HESAPLAMASI

Ara sınav

Dönem sonu sınavı

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

100

100

100

100

100X2

100X3

100X2

100X3

%20
Yazma

2. dönem
Dönem sonu sınavı

Ödev notu ( sözlü not) 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.

Gerek Energy kitabı ürün dosyasını kullanacak okullar gerekse Avrupa Dil Gelişim Ürün Dosyası pilot okulları 1. dönem ara
sınavı için öngörülen %20’lik ürün dosyası ağırlığını kitapta işlenilen ünitelere ait proje çalışmalarıyla yapacaklardır.
Ara sınav öncesi proje çalışması yapamayan, veya proje çalışmasını tamamlayamayan okullar için sadece 1. dönem ara
sınavında olmak üzere ürün dosyası puanlaması sınav sonrası yapılacak projelerle değerlendirilebilecek, veya dört beceri
(okuma, yazma,dinleme ve konuşma) için öngörülen %20 ağırlıklar %25’e çıkarılabileceklerdir.
1.dönem dönem sonu sınav itibarıyla ise tabloda öngörülen değerlendirme ve ağırlıkları dikkate alınacaktır.
Avrupa Dil Ürün gelişim dosyası pilot okullardaki uygulama ise Avrupa Gelişim Dosyası tanıtımı ve uygulamaya yönelik
esaslar okullara bildirilene kadar tabloda belirtilen şekilde değerlendirme yapacaklardır.

Orta 1 ve 2. sınıflarda uygulamaya konan yeni ölçme ve değerlendirme orta 3. sınıfları uygulanmayacaktır. Orta 3.sınıflarda
eski programa göre İngilizce eğitimi devam edecek, değerlendirme ise eski sisteme göre yapılacaktır.
Almanca/Fransızca ve İngilizce derslerinde dönem sonu sınavları merkezi yapılacaktır.
Ara sınav ve dönem sonu sınav değerlendirmesinde proje de kullanacak okullar için ekte Proje değerlendirme formu
verilmiştir. %30 puanlamadan oluşacak projeler için 2şer puandan 15 tane kriter hazırlanmıştır .Ayrıca Energy kitabı ürün
dosyası projeleri için de geçerli olan proje değerlendirme kriterleri Energy kitabı ürün dosyası için gerekli yüzdelik
hesaplaması yapılarak değerlendirilecek.

