
Ortaokullarda 2005-2006 öğretim yılından itibaren yabancı dil ara ve dönem sonu 
sınavları 6. ve II. Sınıflarda dört beceride ( okuma, yazma, dinleme, konuşma) 
yapılacaktır. 2006-2007 öğretim yılından itibaren ise tüm ortaokul sınıflarında 
uygulamaya başlanacaktır. 
 
Dört beceriye göre yapılacak Ölçme ve Değerlendirme sonucunda ortaya çıkacak not 
hesaplaması aşağıdaki ekte belirtildiği gibi olacaktır. Ayrıca okullara gönderilen ve 
İngilizce öğretmenlerinin her iki dönem sonunda öğrenciler için hazırlayacakları 
setifika örneği E177/2006 sayılı 21 Mart 2006 tarihli Merkezi Ölçme ve 
Değerlendirme genelgesine uygun olarak yeniden hazırlanmıştır. Genelgede 
belirtilen not aralıkları İnglizce sertifikasında da kullanılacaktır 
 
 
İNGİLİZCE DERSİNDE 6. VE II. SINIFLARDA ARA SINAV VE DÖNEM SONU SINAV 
AĞIRLIKLARI 
 
 

1) Tüm ortaokullarımızda İngilizce dersinde ara sınav ve dönem sonu sınav ağırlıkları 
 aşağıdaki gibidir. 

 
                                      1. dönem     2. dönem    

 Ara sınav Dönem sonu sınavı Ara sınav Dönem sonu sınavı 
Okuma 
 

 
%20 %20 %20 %20 

Yazma 
 %20 %20 %20 %20 

Dinleme 
 %20 %20 %20 %20 

Konuşma 
 %20 %20 %20 %20 

 
Ürün dosyası %20 %20 %20 %20 

 
TOPLAM 100 100 100 100 

 
KARNE NOTU 
HESAPLAMASI 

100X2 100X3 100X2 100X3 

 
Dört beceri üzerinden öğrenci notunun hesaplanmasına yönelik örnekler: 
 
Örnek: 
 
a) Öğrenci ara dönem sınavı 
 Okuma-Yazma : 32.5/40  
 Konuşma : 15.5/20 
 Dinleme: 13.5/20 
 Ürün Dosyası: 14/20 
 
Ara sınav notu : 32.5 +15.5+13.5+14 =75.5 =76=80=8 olarak belirlenir. Not yuvarlama işlemi 
tüm becerilerideki notlar toplamından sonra yapılır. 
 
b) Eğer sınav yüzlük tam puan üzerinden yapılırsa; 
 Okuma-yazma: 78/100 x 40 = 31.2 
 Konuşma: 67/100 x20 = 13.4 
 Dinleme: 55/100 x20 = 11 
 Ürün Dosyası : 65/100x20 = 13 



 
Ara dönem  notu = 31.2+13.4+11+13 = 68.6 
 ( yuvarlama işlemi bu aşamada yapılır) = 67 =7 
 
c) Dönem Sonu sınavları da yukarıdaki maddelere uygun olarak yapılır. 
 
 
 

2) Okul İdaresi her dönem sonunda öğrenciye İngilizce dersinde dört beceri ve ürün 
dosyasına göre sertifika verecektir. I. Dönem sonu okullara gönderilen İngilizce 
sertifika öğrneği E177/2006 sayılı ve 21 Mart 2006 tarihli Merkezi Sınav Genelgesine 
uygun olarak yeniden hazırlanmıştır.  Dört becerinin ve ürün dosyasının yer aldığı 
sertifika değerlendirme kriterleri aşağıdaki gibidir.                                                            

                                                                      Very Good       Good            Fair                   Pass         Needs Support 

Reading 
 
 

    

Writing 
 
 

    

Listening 
 
 

    

Speaking 
 
 

    

 
 
 
 
English Language Performance 

Portfolio 
 
 

    

 

 
Very Good:    100-85 
Good:   84-65 
Fair:   64-55 
Pass:   54-45 
Needs Support:  44-1 
 
 

3) Her iki dönemde de okul tarafından verilecek İnglizce sertifikasına ek olarak Milli 
Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yıl sonu Merkezi sınav sertifikası verilecektir. 

 


