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GİRİŞ 

 
BURSA TEMEL EĞİTİM 

SONRASI KARİYER 

DANIŞMANLIĞI PROJE 

TANITIMI 

 

1. GİRİŞ 

 

Günümüzde doğru lise tercihi, üniversiteye yerleşebilmenin tek koşulu 

olmasa da en önemli basamaklarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ortaokul sonrası eğitim seçeneklerinin çeşitliliği, özellikleri ve koşulları tercih 

sürecinin önemini artırmaktadır.  

Artık öğrenciler kadar çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamak isteyen 

velileri de ilgilendiren bu süreç, profesyonel bir şekilde yürütülmelidir. 

Öğrenci kadar velilerin de bu sürece dahil edilerek desteklenmesi 

gerekmektedir. 

Türk Milli Eğitimi, Türk Milletinin tüm fertlerini ilgi, istidat ve 

kabiliyetleri bağlamında geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte 

iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, 

kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir 

meslek sahibi olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.  

Bu noktada temel eğitimden ortaöğretime uzanan tüm bu süreçler 

Türk Milli Eğitiminin en temel amaçlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu amacın gerçekleşmesinde ortaokullara ve kendi iç dinamiklerine önemli 

görevler düşmektedir. Bunu bir yardım süreci olarak kabul edersek bu yardım 

süreci öğrenci ve velilere; gelişimsel, sistematik ve bütüncül bir yapı ile 

sunulmalıdır.  

Bu yardım sürecinin sunulmasında okul rehberlik ve psikolojik 

danışmanlık servislerine önemli roller düşse de okul bütününü oluşturan tüm 

yönetim mekanizmalarının (Okul yönetimi, sınıf rehber öğretmenleri, okul 

ölçme ve değerlendirme birimleri, şube öğretmenler kurulu, okul rehberlik ve 

psikolojik danışmanlık hizmetleri yürütme kurulu v.b. ) etkin rol alması 

gerekir.  
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Peki, doğru lise tercihi ne demektir? 

Doğru lise tercihi, öğrencinin ilgilerine, yeteneklerine ve koşullarına 

(Sınav başarısı, ortaokul başarısı, bulunduğu şehir v.b.) göre yaptığı gelecek 

planına (Meslek ve üniversite eğitimi) ulaşması için en doğru ortaöğretim 

eğitim seçeneğinde karar kılmasıdır.  

Bu karar verme süreci doğru kariyer planlamasının ta kendisidir. O 

zaman ortaokuldan sonra bir gencin lise kararı; 

▲ İlgi ve yeteneklerine en uygun eğitimi alabilmesine olanak sağlıyorsa, 

▲ Kendisini tanımasına ve kabullenmesine olanak sunuyorsa, 

▲ Amaçları doğrultusunda üst eğitim kurumuna hazırlıyorsa, 

▲ Seçeceği mesleğe ulaşması için uygun eğitimi (Ders müfredatları, staj 

ve uygulamalar v.b.) almasına fırsat veriyorsa, 

▲ Bir üst eğitim seçenekleri için uygun rehberlik ve danışmanlık hizmeti 

sunuyorsa, 

Kendisi için en doğru kararı vermiştir diyebiliriz. 

Peki, öğrencinin doğru kararı vermesine nasıl destek olunmalıdır? 

Doğru lise seçimi ile ilgili tanım ve açıklamalar dört aşamalı bir yardım 

sürecini karşımıza çıkarmaktadır. Bunları maddeler halinde sıralarsak: 

▲ Öğrencinin kendini (İlgi ve yetenekleri) tanımasına yardımcı olmak. 

▲ Ortaöğretim eğitim seçenekleri ve koşulları hakkında bilgi vermek. 

▲ Meslekler ve mesleklerin gerektirdiği özellikler hakkında bilgi vermek. 

▲ Ortaöğretim seçim sürecinde (İlgi, yetenek, meslekler ve liseler 

arasında ki ilişkiyi kurarak) öğrenciye ve velisine rehberlik ve 

danışmanlık yapmak. 

Öğrencinin kendini tanımasına yardımcı olmayı açarsak: 

Bir insanın kendini tanıması hayata ilişkin tüm karar süreçlerini doğru 

yönetmesinin en önemli faktörüdür. Kendini tanımak kişinin bilişsel, sosyal, 

duygusal ve fiziksel açıdan kendinde olanları bilmesi, kendinde olanların 

farkında olması ve bunları doğru değerlendirmesidir. Biraz açarsak; bir insanın 

fiziksel özelliklerini, duygularını, düşüncelerini, istek ve gereksinimlerini, güçlü 

ve zayıf yönlerini, amaç ve değerlerini, yeteneklerini ve becerilerini tanıması / 

bilmesi ve bunların farkında olmasıdır diyebiliriz.  

Kendini tanıma süreci bir ömür sürmektedir ve sınırı yoktur. Bu 

noktada gelişim aşamasında olan gençler için bu süreç daha da önem arz 

etmektedir. Doğru lise tercihi bir gencin hayatına büyük ölçüde yön vereceği 

için bu süreçte sunulacak hizmet önemlidir.  

Öğrenci bulunduğu yaş itibari ile ortaokulda bir noktaya kadar ilgi ve 

yeteneklerini tanımalı ve farkında olmalıdır. Lise seçim kararı da mümkün 

olduğu kadar bu ilgi ve yetenekler üzerine inşa edilmelidir.  

Ortaöğretim eğitim seçenekleri ve koşulları hakkında bilgi vermeyi 

açarsak: 

Bu noktadan sonra öğrenci önündeki ortaöğretim eğitim seçeneklerini 

ve koşullarını tanımalıdır. Ortaokuldan sonra öğrencilerin karşısına askeri 

liseler, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip 

liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri, özel 

ortaöğretim kurumları, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ve açık öğretim 

kurumları seçenek olarak çıkmaktadır. Tüm bu seçeneklerin özellikleri ve giriş 

koşulları dahil olmak üzere öğrencilerin detaylı bir şekilde tanımasına olanak 

sağlanmalıdır. 

Meslekler ve mesleklerin gerektirdiği özellikler hakkında bilgi vermeyi 

açarsak: 

Meslek, insanın yaşamını sürdürebilmek için yaptığı ve genellikle 

yoğun bir eğitim, çalışmayı gerektiren sürecin sonunda kişilerin kazandığı 
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ünvanın adıdır. Dünyada binlerce meslek bulunmaktadır. Türkiye'de resmi 

olarak tanımı yapılmış 600 civarında meslek vardır. 

Bir mesleği tanımak demek o mesleğin tanımı, görev alanları, genel 

olarak kullandığı araç ve gereçler, mesleğin gerektirdiği özellikler, çalışma 

ortamı ve koşulları, çalışma alanı ve iş bulma olanakları, meslek eğitiminin 

verildiği yerler, meslek eğitimine giriş koşulları, eğitimin süresi ve içeriği, 

meslekte ilerleyebilmek ve geleceği gibi bilgilere sahip olmaktır diyebiliriz.  

Meslek tanıtımları ortaöğretim eğitim seçeneklerinin tanıtımına 

paralel olarak yapılmalı ve meslek, lise türleri ve üniversiteler arasında ilişki 

öğrenciye iyi anlatılmalıdır.  

Ortaöğretim seçim sürecinde öğrenciye ve velisine rehberlik ve 

danışmanlık yapmayı biraz açarsak: 

Ortaöğretim seçim sürecinde öğrenciye ve velisine rehberlik ve 

danışmanlık yapma sürecini aslında yukarıda bahsettiğimiz tüm tanıma, 

tanıtım ve ilişkilendirme süreçlerinin finali olarak nitelendirebiliriz.  

Öğrencinin ilgi ve yetenekleri ile lise türleri (koşulları ve özellikleri), 

üniversiteler ve meslekler arasındaki ilişkiyi kurmasına ve bu ilişkinin öğrenciyi 

karara götürmesine yardımcı olmak olarak adlandırabileceğimiz bu aşama 

profesyonel şekilde yapılmalıdır. Tam bu noktada başta okul rehberlik ve 

psikolojik danışmanlık servislerine olmak üzere okul bütününü oluşturan tüm 

mekanizmalara büyük işler düşmektedir.  

2. PROJE TANITIMI 

Bursa temel eğitim sonrası kariyer danışmanlığı projesi; Bursa İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü tarafından “Geleceğiniz, geleceğimizdir…” fikrinden 

hareketle temel eğitimden ortaöğretime uzanan bu süreçlere ilişkin tanıtım, 

bilgilendirme, ilişkilendirme iş ve işlemlerine genişlik kazandırmak, birliktelik 

sağlamak, bilgi dağınıklığını ortadan kaldırmak, kılavuzluk ve kaynaklık etmek 

amacıyla geliştirilmiştir. 

Bu bağlamda Bursa Temel Eğitim Sonrası Kariyer Danışmanlığı 

Projesinin hedef kitlesi ortaokullardır.  

Proje yapı olarak dört temel modülden oluşmaktadır: 

▲ TEOG temel bilgiler modülü,  

▲ Kurum türü ve okul tanıtımları modülü,  

▲ Destek süreçleri modülü 

▲ TEOG tercih danışmanlığı modülü  

Modüller içerik ve zamanlama olarak birbirini izleyen, tamamlayan 

ve kapsayan bir yapı içermektedir. Bu bağlamda her modül için içeriğine ve 

amacına ilişkin kaynaklar (Kitapçık, sunu, yazılım v.b.) geliştirilmiştir.  

Kısaca modülleri tanıyalım: 

a. TEOG Temel Bilgilendirme Modülü (Modül 1) 

Bu modülde, Bakanlığın yayınladığı merkezi ortak sınav kılavuzunda 

yer alan sınav kapsamı, içeriği, biçimi, takvimi, konuları ve değerlendirmesi 

gibi bilgiler soru cevaba dönüştürülerek anlaşılır bir forma kavuşturulmuştur.  

Bu modül için çeşitli okullardan 8. sınıf öğrencileri ile görüşmeler 

yapılarak TEOG ile ilgili en çok merak ettiği konuları sorulara dönüştürmeleri 

istenmiştir. Bu gelen sorular Bakanlığın yayınladığı merkezi ortak sınavlar 

kılavuzuna paralellik gösterecek şekilde soru ve cevap formunda bir kitaba 

dönüştürülmüştür.  

Bu modüle ilişkin “Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı 

Kılavuzu” adında bir kaynak kitapçık yazılmıştır. Aynı zamanda kitapçığın 

içeriğine ilişkin öğretmen, öğrenci ve velilere sunulmak üzere üç powerpoint 

sunu hazırlanmıştır. TEOG temel bilgilendirme modülüne ilişkin tanıtım ve 
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kaynak paylaşımı zamanlama olarak Kasım 2015’in ikinci haftasında 

gerçekleşecektir. 

b. Ortaöğretim Kurumları Modülü (Modül 2) 

Bu modülde, ortaokul sonrası seçilebilecek tüm ortaöğretim kurum 

türleri ve bu kurum türlerine ilişkin Bursa’da bulunan tüm ortaöğretim 

kurumları (Liseler) tek tek tanıtılmıştır.  

Bu modül kendi içinde 10 alt modülden oluşmaktadır. Bu 10 alt 

modülün her biri için kitapçık yazılmış ve powerpoint sunusu hazırlanmıştır. 

Ortaöğretim kurumları modülüne ilişkin tanıtım ve kaynak paylaşımı 

zamanlama olarak Kasım 2015’in ikinci haftasında gerçekleşecektir. 

Sırasıyla bu alt başlıklar ve içerikleri şöyledir: 

Kitapçık No 1: Ortaöğretim Kurumları Tanıtım Modülü Kılavuzu: Bu 

alt modülde, ortaokul sonrası ortaöğretim seçenekleri ve süreçleri hakkında 

bilgiler verilmiştir.  

Kitapçık No 2:  Bursa Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tanıtımı: Bu okul 

türünün genel tanıtımı, amacı, işleyişi, tercih ederken dikkat edilmesi gereken 

noktalar başlıklarında bilgiler sunulmuş ve sonrasında Bursa'da bu okul 

türünde bulunan tüm liselerin tanıtımına yer verilmiştir. 

Kitapçık No 3:  Bursa Anadolu Liseleri Tanıtımı: Bu okul türünün 

genel tanıtımı, amacı, işleyişi, tercih ederken dikkat edilmesi gereken noktalar 

başlıklarında bilgiler sunulmuş ve sonrasında Bursa'da bu okul türünde 

bulunan tüm liselerin tanıtımına yer verilmiştir. 

Kitapçık No 4:  Bursa Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tanıtımı; Bu 

okul türünün genel tanıtımı, amacı, işleyişi, tercih ederken dikkat edilmesi 

gereken noktalar başlıklarında bilgiler sunulmuş ve sonrasında Bursa'da bu 

okul türünde bulunan tüm liselerin tanıtımına yer verilmiştir. 

Kitapçık No 5:  Bursa Anadolu İmam Hatip Liseleri Tanıtımı: Bu okul 

türünün genel tanıtımı, amacı, işleyişi, tercih ederken dikkat edilmesi gereken 

noktalar başlıklarında bilgiler sunulmuş ve sonrasında Bursa'da bu okul 

türünde bulunan tüm liselerin tanıtımına yer verilmiştir. 

Kitapçık No 6:  Bursa Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Tanıtımı;  Bu 

okul türünün genel tanıtımı, amacı, işleyişi, tercih ederken dikkat edilmesi 

gereken noktalar başlıklarında bilgiler sunulmuş ve sonrasında Bursa'da bu 

okul türünde bulunan tüm liselerin tanıtımına yer verilmiştir. 

Kitapçık No 7:  Bursa Özel Liseler Tanıtımı; Bursa'da bulunan tüm 

özel liselerin listesini, adres ve telefonlarını içeren bilgilere yer verilmiştir.  

Kitapçık No 8:  Bursa Özel Eğitim Okul ve Kurumları Tanıtımı (Özel 

Eğitim) ; Bu okul türünün genel tanıtımı, amacı, okul türünün işleyişini içeren 

bilgiler sunulmuş ve sonrasında Bursa'da bu okul türünde bulunan tüm 

liselerin tanıtımına yer verilmiştir. 

Kitapçık No 9:  Bursa Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri Tanıtımı; 

Bu okul türünün genel tanıtımı, amacı, okul türünün işleyişini içeren bilgiler 

sunulmuş ve sonrasında Bursa'da bu okul türünde bulunan tüm liselerin 

tanıtımına yer verilmiştir. 

Kitapçık No 10 Yardımcı Kitapçık:  Mesleki ve Teknik Eğitim Alanları 

Tanıtımı Kitapçığı: Bu kitapçıkta ise mesleki ve teknik Anadolu liseleri 

kapsamında Türkiye genelinde açılan tüm mesleki ve teknik eğitim alanlarının 

genel tanıtımına, eğitim ve kariyer seçeneklerine ve bu alanların Bursa’da 

hangi liselerde açıldıklarını içeren bilgilere yer verilmiştir. 

c. Destek Süreçler Modülü (Modül 3) 

Bu modülde, merkezi ortak sınav süreçleri ve tercih süreçlerine işlerlik 

kazandırabilecek destek süreçleri yer almaktadır. Başarıyı artırıcı proje ve iyi 

uygulama örneklerini ortaokullarla buluşturmak, sınav kaygısı, test çözme 

teknikleri gibi konularda ortaokullara yazılı ve görsel kaynak havuzu 
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oluşturmak, ortaöğretim kurumlarının kendilerini tanıtıcı organizasyonlar 

yapmak gibi konular destek süreçler modülünün içinde yer almaktadır. 

Bu modüle ilişkin kitapçık yazımlarının yanı sıra bültenler, eğitim 

videoları, eğitim programları hazırlanarak paylaşılacaktır. Bu modüle ilişkin 

çıktılar, proje tanıtım toplantısından sonra Kasım 2015’ten itibaren başlayarak 

Nisan 2016’ya kadar sistematik bir şekilde Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

web sitesinden yayınlanarak paylaşılacaktır. 

d. TEOG Tercih Danışmanlığı Modülü (Modül 4) 

Bu modülde, TEOG puanını doğru okuma ve anlamlandırma, TEOG 

puanını önceki yılın yerleştirme puanına ve yerleştirme yüzdesine göre 

yorumlama, TEOG puanı ile lise türleri arasındaki ilişkiyi kurma, TEOG 

puanının çerçevelendirdiği okul türleri ile öğrencinin ilgi ve yetenekleri 

arasında ilişkiyi kurmasına yardımcı olma, doğru tercih listesi oluşturma, tercih 

başvurusu adımlarını bilme, tercihi yaparak sonraki süreçleri takip etme gibi 

noktalara ilişkin bilgiler yer almaktadır.  

Bu modüle ilişkin “TEOG Tercih Danışmanlığı Kılavuzu” adında bir 

kaynak kitap yazılacaktır. Aynı zamanda tercih dönemi için Bursa İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü web sitesinden ulaşılabilecek web tabanlı bir tercih robotu 

geliştirilecektir. Bu modüle ilişkin çıktılar Bakanlığın tercih kılavuzunu 

yayınlayacağı tarih aralığında paylaşılacaktır. 

Projenin; 

▲ Merkezi ortak sınavlar kılavuzunun amacı, içeriği, takvimi, 

değerlendirmesi gibi açıklamalarını, öğrencilerin somutlaştırabileceği ve 

anlayabileceği bir yapıya kavuşturacağına, 

▲ Ortaöğretim kurum türlerini tanıtıcı bilgilere ilişkin dağınıklığı ve 

yetersizliği ortadan kaldıracağına, 

▲ Bursa’da bulunan tüm ortaöğretim eğitim kurumlarını tanıtıcı bir 

kaynağın olmaması nedeniyle yaşanan ihtiyacı gidereceğine, 

▲ Tercih süreçlerine ilişkin aksaklık ve sorunları en aza indirgeyeceğine,  

▲ Bu tanıtım ve bilgilendirme süreçlerinde yaşanan il olarak ortak hareket 

edememe ve ortak dil kullanamama sorununa çözüm olacağına, 

▲ Bu süreçlere ilişkin bilgi kirliliğini ve dağınıklığını ortadan kaldıracağına 

inanıyoruz. 

Bursa temel eğitim sonrası kariyer danışmanlığı proje çıktılarının 

tamamı Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesinden yayınlanacak ve 

okullar buradan indirebileceklerdir. 

Özetle bu yıl ilki ve aslında altyapısını oluşturulan proje, sonraki 

yıllarda içerik olarak zenginleştirilerek devam edecektir. Bursa Temel Eğitim 

Sonrası Kariyer Danışmanlığı Proje çıktılarının temel eğitimden ortaöğretime 

geçiş sürecinde ortaokul kurum yöneticilerine, öğretmenlerine, öğrenci ve 

velilerine yol göstermesini umut ediyoruz.  
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1. BÖLÜM 

 
A. 

SORU ve CEVAPLARLA 

MERKEZİ ORTAK 

 SINAV GENEL 

UYGULAMA ESASLARI 

 

 

1. Merkezi ortak sınav (TEOG) nedir? 

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı Milli Eğitim Bakanlığının 

Temel Eğitimden Ortaöğretime yani ortaokuldan liseye geçiş için yaptığı 

sınavın adıdır. Bu sınav 8. sınıfın birinci ve ikinci döneminde olmak üzere iki 

kere olur ve öğrencilerin altı temel dersten bilgilerini ölçer.  

2. Merkezi ortak sınavlar (TEOG) hangi derslerden yapılacak? 

Sınavlar Fen ve Teknoloji, Matematik, Türkçe, T.C. İnkılâp Tarihi ve 

Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinden 

yapılacaktır. 

3. Öğrenci merkezi ortak sınava (TEOG) nerede girecek? 

Ortak sınavlar, ülke genelinde olağanüstü haller dışında öğrencilerin 

öğrenim gördükleri okullarda, KKTC’de ve yurt dışında Bakanlığımıza bağlı 

okulların bulunduğu sınav yapılması uygun görülen merkezlerde Türkiye 

saatiyle 09.00, 10.10 ve 11.20’de başlayacak ve aynı anda yapılacaktır.  

Ancak ortak sınavlarda görevli olmayan o okulun öğretmenleri de 

sınavların yapıldığı gün saat 09.00’da kendi okullarında hazır bulunacaklardır.  

4. Merkezi ortak sınavın (TEOG) sınav uygulama takvimi nasıldır? 

Merkezi ortak sınavlar birinci ve ikinci dönemde olmak üzere iki kere yapılır.  

Dönem Sınav Tarihi Mazeret Sınavı 
Sınav Sonuçlarının 

İlanı 

1. Dönem 25-26 Kasım 2015 12-13 Aralık 2015 Ocak 2016 

2. Dönem 27-28 Nisan 2016 14-15 Mayıs 2016 Haziran 2016 

 

   A. 
SORU ve CEVAPLARLA MERKEZİ ORTAK 

 SINAV GENEL UYGULAMA ESASLARI 
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5. Merkezi ortak sınavın (TEOG) uygulama biçimi nasıldır? 

Merkezi ortak sınavlar her dönem için iki oturum şeklinde planlanmıştır. 

Her ders için 20 soru sorulmakta ve her sınav için 40 dakika zaman 

ayrılmaktadır. Sınavlar arasında 30 dakikalık dinlenme araları vardır.  

1. DÖNEM TEOG 1. OTURUM 25 KASIM 2015 

Ders Adı Başlama Saati Bitiş Saati Süre Soru Sayısı 

Türkçe 09.00 09.40 40 20 

Matematik 10.10 10.50 40 20 

Din Kültürü ve Ahlak B. 11.20 12.00 40 20 

1. DÖNEM TEOG 2. OTURUM 26 KASIM 2015 

Ders Adı Başlama Saati Bitiş Saati Süre Soru Sayısı 

Fen ve Teknoloji 09.00 09.40 40 20 

T.C. İnkılâp Tar. ve A. 10.10 10.50 40 20 

Yabancı Dil 11.20 12.00 40 20 

 

2. DÖNEM TEOG 1. OTURUM 27 NİSAN 2016 

Ders Adı Başlama Saati Bitiş Saati Süre Soru Sayısı 

Türkçe 09.00 09.40 40 20 

Matematik 10.10 10.50 40 20 

Din Kültürü ve Ahlak B. 11.20 12.00 40 20 

2. DÖNEM TEOG 2. OTURUM 28 NİSAN 2016 

Ders Adı Başlama Saati Bitiş Saati Süre Soru Sayısı 

Fen ve Teknoloji 09.00 09.40 40 20 

T.C. İnkılâp Tar. ve A. 10.10 10.50 40 20 

Yabancı Dil 11.20 12.00 40 20 

 

6. Sınava giriş şartları nelerdir? 

Ortaokul öğrencileri: 2015–2016 öğretim yılında örgün ortaokulların 

8’inci sınıfında öğrenim görüyor olması gerekir. 

Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencileri: Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt 

olma şartını taşıyan ve açık öğretim ortaokulunun 8‘inci sınıfında öğrenimine 

devam ediyor olması gerekir. (Açık ortaokuldan mezun olan öğrencilerin 

TEOG’a girebilmeleri için örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartlarını 

taşıması,  yani 2016-2017 eğitim öğretim yılının başlangıcı itibariyle 18 yaşını 

doldurmamış olması gerekir.) 

Yurtdışında Bakanlığımıza Bağlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler: 

2015–2016 öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8’inci 

sınıfında öğrenim görüyor olması gerekir. 

Yurtdışında ve KKTC’de Bakanlığımıza Bağlı Olmayan Okullarda Öğrenim 

Gören Öğrenciler: Sınıf seviyesine göre, Türkiye’deki 8’inci sınıfa denk 

okullarda öğrenim görüyor olması gerekir. 

7. Sınava girmek için başvuru yapılıyor mu? 

e-Okul Sistemine kayıtlı 8’inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için 

başvuru yapmayacaklardır. 

Yurt dışında Bakanlığımıza bağlı olmayan okullardan sınava girmek 

isteyen öğrenciler; bu kılavuzda yer alan “EK 1– Ortak Sınavlar Yurt Dışında E-

Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Başvuru Formu”nu eksiksiz ve 

doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti 

Büyükelçilik veya Konsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır. 

Yurt dışında öğrenimlerini sürdüren öğrenciler bulundukları ülkedeki 

büyükelçiliklerde/başkonsolosluklarda onaylattıkları denklik belgesine göre 

ortak sınavlara girebileceklerdir. 

Öğrenciler/veliler, birinci dönem sınavları için 06 Kasım 2015, ikinci 

dönem sınavları için 11 Mart 2016 tarihine kadar Ölçme, Değerlendirme ve 

Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:21 

Teknikokullar 06500 ANKARA-TÜRKİYE adresine APS veya dengi posta 

yoluyla aşağıdaki belgeleri göndereceklerdir. 
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Yurt Dışında Bakanlığımıza Bağlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören 

Öğrencilerden İstenecek Belgeler 

 Bir adet vesikalık fotoğraf, 

 Geçerli kimlik belgesi fotokopisi, 

 Bulundukları ülkedeki büyükelçiliklerde/başkonsolosluklarda 

onaylattıkları denklik belgesi, 

 EK 1– Ortak Sınavlar Yurt Dışında E-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan 

Öğrenciler İçin Başvuru Formu. 

Ayrıca postadan kaynaklı mağduriyetlerin oluşmaması için 

öğrenciler/veliler, bu belgeleri tarattırdıktan sonra başvuru süresi içinde 

elektronik olarak odsgm_odydb@meb.gov.tr internet adresine 

göndereceklerdir. Faks yoluyla gelen formlar kabul edilmeyecektir. Yurt 

dışından sınavlara girmek için başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik 

varsa bu öğrenciler sınavlara giremeyeceklerdir. 

8. Ayrıca Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı olacak mı? 

8’inci sınıf öğrencileri 2016 yılı PYBS’ye ayrıca girmeyeceklerdir. Parasız 

yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8’inci sınıf 

öğrencilerinin başvuruları, 2016 yılı PYBS kılavuzunda belirtilen tarihlerde 

öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından e-Okul Sistemi 

üzerinden yapılacaktır. 

Açık öğretim ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim 

Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir. 

9. Merkezi ortak sınavlarda öğrencilerden ücret alınacak mı? 

Öğrencilerden sınav ücreti veya başvuru ücreti gibi herhangi bir isimle 

ücret alınmayacaktır. 

10. Merkezi ortak sınavın olduğu günlerde ders yapılacak mı? 

 Sınavın olacağı okullarda sınav günleri ders yapılmayacaktır. 

11. Öğrenci sınava hangi salonda ve sırada gireceği bilgisini nereden ve 

nasıl öğrenecek? 

Öğrencinin sınava gireceği sınıf/salon ve sıra bilgisi e-Okul ve Veli 

Bilgilendirme Sistemi üzerinden yayımlanacaktır. Okul yöneticileri e-Okul 

Sisteminden, öğrenci velisi ise Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrencinin 

hangi sınıf/salon ve sırada sınava gireceğini görebilecektir. 

Yurtdışında Bakanlığımıza bağlı olmayan okullarda öğrenim gören 

öğrencilerden ortak sınavlara katılacak öğrenciler sınav giriş yeri bilgilerini 

bağlı bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya 

Konsolosluk aracılığı ile öğrenebileceklerdir. 

12. Öğrenci sınava geç kalırsa ne olur? 

Her bir ders yazılısı başladıktan sonra ilk 15 (on beş) dakika içerisinde 

gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre 

verilmeyecektir. Her bir ders yazılısı başladıktan sonra ilk 20 (yirmi) dakika 

süresince öğrenciler sınıflarından çıkmayacak, ilk 20 (yirmi) dakika 

tamamlandıktan sonra sınavını tamamlayan öğrenci sınıftan çıkabilecektir. 

Her derse ait sınav süresinin tamamlanmasına 5 (beş) dakika kala 

öğrenciler sınıftan çıkarılmayacaktır. Her ders sınavı tamamlanana kadar özel 

eğitim tedbiri olan öğrenciler hariç sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına 

dikkat edilecektir. 

13. Öğrenci sınava çeşitli nedenlerle giremezse ne olur? 

Ortak sınav/sınavlara girmeyen öğrencilerden mazeretleri okul 

müdürlüğünce uygun görülenlerin mazeret sınavları, sınav takviminde 

belirtilen tarihlerde yapılacaktır.  

Mazeretlerini ortak sınavlardan önce bildiren ve sınav günü 

mazeretli/mazeretsiz olarak ortak sınavlara girmeyen öğrencilerin bilgileri 

sınavların yapıldığı gün her bir ders yazılısından sonra veya son ders yazılısının 

ardından e-Okul Sistemine okul müdürlüğü tarafından işlenecektir. 
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Geçerli mazereti olmadan ortak sınav/sınavlara katılmayan öğrencilerin, o 

derse ait sınav puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecek, e-Okul Sisteminde ortak 

sınav sonuç hanesinde (G) olarak gösterilecek ve ortalamaya dahil edilecektir. 

Veli, öğrencisinin ortak sınava katılamama sebebini, en geç sınavın 

tamamlandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde okul yönetimine yazılı 

olarak bildirecektir. 

Mazeret sınavına katılması uygun görülen öğrencilerin bilgileri sınavlar 

tamamlandıktan sonra e-Okul Sistemine 5 (beş) takvim günü içerisinde 

girilecektir. Bu süre tamamlandıktan sonra gelen talepler işleme alınmayacak 

olup, sorumluluk okul müdürlüğüne ait olacaktır. 

Mazeret sınavı Bakanlık tarafından uygun görülen sınav merkezlerinde 

olur. Mazeret sınavının sonuçları da diğer sınavlarla aynı zamanda açıklanır. 

SINIF DÖNEM MAZERET SINAVI SONUÇLARIN İLANI 

8. Sınıf 1. Dönem 12-13 Aralık 2015 Ocak 2016 

8. Sınıf 2. Dönem 14-15 Mayıs 2016 Haziran 2016 

 

14. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkileyecek mi? 

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Yani yanlışlar doğruları 

götürmeyecek. 

15. Sorular nasıl olacak? 

Sorular çoktan seçmeli yani test usulüyle gerçekleştirilecektir. Her sorunun 

4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. 

16. Merkezi ortak sınavın olduğu derslerin sınav sonuçları karne 

ortalamasına nasıl dahil edilir? 

Merkezi ortak sınav puanları:  

▲ Üç sınav yapılan Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, yabancı dil 

derslerinin 2. sınavı, 

▲ İki sınav yapılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve T.C. İnkılâp Tarihi ve 

Atatürkçülük derslerinin birinci sınavı olarak kabul edilir. 

Öğrencinin diğer sınavları okul tarafından yapılır. Bu altı ders için TEOG 

sınav puanı o dersin okul tarafından yapılan sınavlarına eklenerek aritmetik 

ortalaması alınır bu da öğrencinin o ders için dönem sonu notu olur. 

17. Sınav sonuçları ne zaman ve nereden öğrenilecek? 

Ortak sınavların sonuçları MEB tarafından, birincisi Ocak 2016 ikincisi ise 

Haziran 2016’da açıklanıp e-Okul sistemine işlenecektir. Öğrenciler e-Okuldan 

sonuçları öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecektir. 

18. Merkezi ortak sınavda kitapçık türleri olacak mı? 

Soru kitapçığının A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı türü olup öğrenci, A 

kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün “A” 

yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa “B” yuvarlağını, C kitapçığını 

kullanıyorsa “C” yuvarlağını ve D kitapçığını kullanıyorsa “D” yuvarlağını 

işaretleyecektir. Sınav görevlileri de mutlaka işaretlemenin doğru yapılıp 

yapılmadığını kontrol edeceklerdir. Sınıf öğrenci yoklama listesine kitapçık 

türünün kodlanacağı ilgili bölüme salon görevlileri dikkatli bir şekilde, 

öğrenciye verilen kitapçık türü ile cevap kâğıdında yer alan kitapçık türü 

kodlamasını kontrol ederek yazacaktır. 

19. Merkezi ortak sınavda öğrencilerden beklenen kurallar nelerdir? 

 

▲ Öğrenciler, bilgisayar özelliği bulunan her türlü cihazlar ve saat 

fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile sözlük, hesap cetveli, 

hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz veya radyo gibi 

iletişim araçları ile sınava alınmayacaklardır. Bunları bulundurduğu 

tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle 

sınav salonundaki görevlilerce hazırlanan tutanakla geçersiz 

sayılacaktır. 
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▲ Öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra 

numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme 

yetkisi sınıflarda salon görevlisi öğretmenlere ait olacaktır. Sınav 

başlamadan önce görevli öğretmenler sınavda uyulacak kuralları 

hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını 

öğrencilerin önünde açarak cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını 

dağıtacaktır. 

 

▲ Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve 

soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa sınav görevlilerine 

söyleyecek, sınav görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. 

Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya 

kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına öğrenci, kimlik 

bilgilerini sınavda görevli öğretmenin açıklamalarına göre yazacak ve 

kodlayacaktır. Öğrenciye verilen yeni cevap kâğıdında öğrenci 

bilgisinin yer aldığı bölümde yapılan hatalı veya eksik kodlamadan 

öğrenci ile birlikte salon görevlileri de sorumlu olacaklardır. 

 

▲ Sınav görevlileri, dağıtılan sınav evrakında yer alan bilgilerin 

öğrenciye ait olup olmadığını kontrol edecektir. Öğrenciler sınav 

öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı 

hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir. 

 

▲ Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri 

işaretlemelerini siyah yumuşak uçlu kurşun kalemle yapacaktır.  

 

▲ Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümüne imzasını silinmeyen bir 

kalemle atacaktır. 

 

▲ Cevap kâğıdında bulunan “Bu alanda işaretleme yapmayınız.” kısmı 

hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir. 

 

▲ Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir 

tanesi doğru cevaptır. 

 

▲ Öğrenciler, cevaplarını siyah kurşun kalemle, soru kitapçığında yer 

alan açıklamalarda ve cevap kâğıdında belirtilen örnekte olduğu gibi, 

yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak 

işaretleyeceklerdir. 

 

▲ Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi halinde bu soruya verilen 

cevap, optik okuyucu tarafından yanlış cevap olarak 

değerlendirilecektir. 

 

▲ Örnek işaretleme yapılmaması sebebiyle optik okuyucu tarafından 

okunamayan işaretlemelerde o soruya verilen cevap doğru olarak 

kabul edilmeyecektir. 

 

▲ Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine 

alınmayacaktır. Sınavlar başlamadan önce salon görevlileri öğrencilere 

soruların cevaplarının cevap kâğıdına mutlaka işaretlenmesi 

hususunda gerekli uyarıyı yapacaktır. 

 

▲ Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit 

edilmesi hâlinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. 

Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği öğrencilerle ilgili durumu 

açıklayıcı tutanak hazırlayarak sınav evrakı ile birlikte ÖDSGM’ye 

gönderecektir. 

 

▲ Salon görevlileri Ek-2 de yer alan örneklere uygun (sıraların 

numaralandırılması, kitapçık türü dağıtımı) oturma düzeni oluşturacak 

ve bu düzeni salon güvenlik poşetinden çıkan “Öğrenci Yoklama 

Listesi’nde” yer alan “Salon Oturma Düzeni” alanına örnekteki gibi 

işleyerek her bir ders sınavı için cevap kâğıtlarıyla birlikte sınav 

güvenlik poşeti içerisine koyacaktır. 
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2. BÖLÜM 

 
B. 

ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI 

OLAN ÖĞRENCİLERE 

İLİŞKİN ESASLAR 

 

 

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda özelliklerine uygun 

hizmet alabilmeleri için; örgün eğitime devam edenler okul müdürlüğünün 

bağlı bulunduğu RAM'a, açık öğretim ortaokuluna devam edenlerin ise açık 

öğretim ortaokulu müdürlüğüne birinci ve ikinci dönem belirlenen tarih 

aralığında müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Birinci dönemde yapılan ortak sınavlarda tedbir alınan özel eğitim 

ihtiyacı olan öğrenciler için ikinci dönemde yapılacak ortak sınavlarda yeni bir 

başvuru alınmayacak ve bu öğrenciler aynı hizmetlerden yararlanacaktır.  

Ancak birinci dönemde sınav tedbirlerine yönelik işlem 

yapılamayanlar ile ikinci dönemde yapılacak ortak sınavlarda özelliklerine 

uygun yeni tedbir alınmasına ihtiyaç duyulan öğrenciler için 11 Mart 2016 

tarihine kadar yukarıda belirtilen birimlere başvurulacaktır. 

Özel eğitim uygulama okulları (merkezleri) ve bu okulların 

programını uygulayan özel eğitim sınıflarında öğrenimlerini sürdüren orta 

veya ağır düzeyde zihinsel engelli öğrenciler ile ağır otistik öğrenciler ortak 

sınavlardan muaf tutulacaktır. 

Sınavda Tedbir Alınabilmesi için; 

▲ Okul müdürlüğü, velinin/vasinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav 

hizmetiyle ilgili işlemlerin takibinden birinci derecede sorumludur. 

▲ Sınav hizmeti ile ilgili yapılacak işlemlerde özel eğitim ihtiyacı olan 

öğrencinin, (evde veya hastanede eğitim hizmeti alanlar hariç) 

kendisinin de bulunması gerekmektedir. 

▲ Sınavlarda öğrencilerle ilgili gerekli tedbirlerin alınabilmesi için; öğrenci 

velisi/vasisi tarafından “Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu”, 

“Özürlü/Engelli Kimlik Kartı”, “engelli bilgisinin işlendiği nüfus cüzdanı” 

veya hâlen devam eden İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu’nca alınmış 

   B. 
ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN 

 ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN ESASLAR 
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yerleştirme (resmî tedbir) kararı belgelerinden biri ile süreğen hastalığı 

olan öğrenciler için ise sağlık raporunun aslı veya onaylanmış örneği ile 

RAM’a başvuru yapılması gerekmektedir.  

Ortak sınavlar kapsamında özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için 

2015-2016 öğretim yılında yerleştirme ve nakil komisyonunca 

yürütülecek iş ve işlemler “Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve 

“İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Raporu” esas alınarak yapılacaktır. 

Sınav tedbiri hizmeti alınmış ancak, “Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu 

Raporu”nu 28 Nisan 2016 tarihine kadar beyan etmeyen öğrenciler için 

ortaöğretim kurumlarına yerleştirme ve nakil işlemlerinde özel eğitim 

ihtiyacı olan öğrenci kapsamında işlem yapılmayacaktır. 

▲ Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikli örneği veya belgeyi düzenleyen 

ilgili makamca “Aslı gibidir” onayı olanların dışında herhangi bir rapor 

veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak görme, işitme, zihinsel ve 

ortopedik engelliler ortaokulları ile yatılı bölge ortaokulu (YBO) 

müdürlüklerince resmî yazıyla engel durumunu bildirir özürlü sağlık 

kurulu raporunun örneğinin RAM’a gönderilmesi hâlinde, raporun aslı 

istenmeyecektir. Üzerinde tahribat, silinti ve kazıntı olan raporlar 

geçersiz sayılacaktır. 

▲ Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere RAM tarafından, MEBBİS-RAM 

Modülü’ne işlenen bilgiler doğrultusunda sınav hizmeti verilecektir. 

Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun sisteme işlendiğine dair belge 

öğrenci velisi tarafından RAM görevlisinden alınacaktır. Sistemde 

bilgileri yer almayan öğrencilere bu hizmet verilmeyecektir. 

▲ Öğrencilerin engel durumlarını beyan ettiği belgelerin bir örneği, RAM 

tarafından saklanacak, ÖDSGM’ye gönderilmeyecektir. 

▲ RAM adreslerine ilişkin bilgilere http://orgm.meb.gov.tr/ internet 

adresinden ulaşılabilecektir. 

▲ Açık öğretim ortaokuluna devam eden özel eğitim ihtiyacı olan 

öğrencilere, açık öğretim ortaokulu müdürlüğünce ÖDSGM'ye yapılan 

talepler doğrultusunda sınav hizmeti verilecektir. 

▲ Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç–gereç ve 

cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavlarda kullanabileceklerdir. 

 

1. Görme Engelli Öğrenciler 

 

a. Az Gören Öğrenciler 

 

Az gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma 

gözlükle/lensle düzeltilen görme kusurları dâhil edilmemektedir. Az 

gören öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tek kişilik sınıflarda 

sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre 

verilecektir. Ayrıca aşağıda belirtilen seçeneklerden biri tercih edilecek ve 

bu doğrultuda öğrenci için sınavlarda düzenleme yapılacaktır. 

▲ 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı, 

▲ Okuyucu kodlayıcı eşliğinde 18 punto büyüklüğünde soru 

kitapçığı ve cevap kâğıdı. 

Az gören öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak, sınav puanı tüm 

sorular üzerinden hesaplanacaktır. 

b. Total Düzeyde Görme Engelli (Hiç Görmeyen) Öğrenciler 

Total düzeyde görme engelli öğrenciler okuyucu ve kodlayıcı 

eşliğinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her 

sınav için 15'er dakika ek süre verilecektir. 

Total düzeyde görme engelli öğrencilerin soru muafiyeti 

olmayacaktır. Sınavlarda resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine eş 

değer sorular yer alacaktır. Sınav puanı tüm sorular üzerinden 

hesaplanacaktır. 

2.  İşitme Engelli Öğrenciler 

İşitme engelli öğrencilerin, yabancı dil testi sınavına katılmak 

istemeleri halinde velisinin/vasisinin okul müdürlüğüne ikinci dönem için 

11 Mart 2016 tarihine kadar dilekçe ile başvuru yapması gerekmektedir. 
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İşitme engelli öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tek kişilik 

sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika 

ek süre verilecektir. 

3. Ruhsal ve Duygusal Bozukluğu Olan Öğrenciler 

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler istekte 

bulunmaları hâlinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu 

öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilecektir. 

Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tek 

kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er 

dakika ek süre verilecektir. Tercih etmeleri durumunda okuyucu ve 

kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaklardır. 

4. Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Öğrenciler 

Yaygın gelişimsel bozukluğu olan (Otizm, Rett Sendromu, Asperger 

Bozukluğu, Desintegratif Bozukluk, Atipik Otizm) öğrenciler istekte 

bulunmaları hâlinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu 

öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilecektir. 

5. Bedensel Engelli Öğrenciler 

Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde engeli 

olan ya da uzuv kaybı (ampütesi) olan öğrenciler istekte bulunmaları 

hâlinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav 

için 15'er dakika ek süre verilecektir.  

Bu öğrencilere RAM tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre 

kodlayıcı verilecektir. 

Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardımcı araç 

gereç kullanan öğrenciler giriş katlarda bulunan sınıflara yerleştirilecektir. 

Sınıflarda kullanılacak masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak 

düzenlenecektir. 

6. Zihinsel Engelli Öğrenciler 

Zihinsel engelli öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tek kişilik 

sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika 

ek süre verilecektir. Ayrıca yapılacak tercih doğrultusunda kodlayıcı 

eşliğinde öğrencinin sınava girmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır. 

Zihinsel engelli öğrencilerin, yabancı dil testi sınavına katılmak 

istemeleri hâlinde velisinin/vasisinin ikinci dönem için 11 Mart 2016 

tarihine kadar MEBBİS-RAM Modülüne işlenmesi gerekmektedir. 

7. Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler 

 

▲ Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen 

hastalığı olan öğrenciler tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. 

▲ Yatarak tedavi gören öğrencilerden sağlık kurumunu terk 

etmeleri sakıncalı olanlar durumlarını, sağlık kurulu raporu ile 

belgelendirdikleri takdirde tedavi gördükleri sağlık merkezinde 

sınavlara alınacaklardır. 

▲ Evde eğitim hizmetinden yararlanması yönünde özel eğitim 

hizmetleri kurul kararı bulunan öğrencilerin sınavları ev 

ortamında yapılacaktır. Veliler/vasiler, öğrencinin sınavlara 

alınacağı adresin belirtildiği dilekçe ile il/ilçe millî eğitim 

müdürlüğü ve RAM’a başvuracaklardır. 

Ayrıca şeker, astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli 

ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınıflara yerleştirilecektir. 

Ancak velinin başvurusu ve raporu doğrultusunda, sınıflarda görevli 

öğretmenler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir. 
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3. BÖLÜM 

 
C. 

OKUL 

MÜDÜRLÜKLERİNİN  

YAPACAĞI İŞ ve 

İŞLEMLER 

 

 

1. Okulda kayıtlı 8’inci sınıf öğrencilerine ait bilgileri, e-Okul 

Sistemindeki bilgilerle karşılaştırmak; doğruluğunu ve 

güncelliğini kontrol ve takip etmek, (İkinci dönem ortak 

sınavları için 8’inci sınıf öğrencilerinin e-Okul Sistemindeki 

bilgileri 11 Mart 2016 tarihine kadar güncellenecektir.) 

 

2. Ortak sınavlara girecek öğrencileri ve velilerini bilgilendirmek ve 

rehberlik etmek, 

 

3. Sınava girecek öğrencilerin 6 ve 7’nci sınıf yıl sonu başarı 

puanlarını kontrol etmek; 6 ve/veya 7’inci sınıfı, yurt dışında 

öğrenim görmüş olup hâlen Bakanlığa bağlı bir okulda 8’inci 

sınıfa devam eden öğrencilerin denklik bilgilerini e-Okul 

Sistemi’ne işlemek, 

 

4. 8’inci sınıf öğrencilerinin sınava gireceği sınıf ve sırayı gösteren 

listenin çıktısını e-Okul Sistemi üzerinden alarak okullarında ilan 

etmek,  

 

5. e-Okul Sistemi üzerinde yer alan 8’inci sınıf öğrencilerinin 

fotoğraflarını, ikinci dönem için 11 Mart 2016 tarihlerine kadar 

güncellemek, 

 

6. Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak isteyen, 

başvuru şartlarını taşıyan öğrencilere rehberlik etmek, başvuru 

işlemlerini zamanında yapmak ve okulda kurulan komisyon 

tarafından öğrenciye ait belgeleri kontrol etmek,  

 

   C. 
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN  

YAPACAĞI  İŞ ve İŞLEMLER 
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7. Okulunda sınav hizmeti alması gereken özel eğitim ihtiyacı olan 

öğrenci varsa, bu öğrencinin velisini okulun bağlı bulunduğu 

rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüğüne yönlendirerek bu 

bilgilerinin MEBBİS-RAM Modülüne işlenip işlenmediğini e-Okul 

Sisteminden takip etmek,  

 

8. Görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokulları ile 

yatılı bölge ortaokullarında (YBO) öğrenim gören engelli 

öğrenciye ait “Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu”, 

”Özürlü/Engelli Kimlik Kartı” veya “engel bilgisinin işlenmiş 

olduğu nüfus cüzdanı”nı ikinci dönem için 11 Mart 2016 

tarihlerine kadar RAM’a topluca göndermek, 

 

9. Öğrenciler, ortak sınavlarda, e-Okul Sisteminde kayıtlı olduğu 

zorunlu yabancı dil dersinden sorumlu olacaktır. Buna bağlı 

olarak, 

▲ Okulunda birden fazla yabancı dil dersi alan öğrencilerin, 

▲ Şubesi değişen öğrencilerin, 

▲ Nâkil işlemi yapılan öğrencilerin, 

Zorunlu yabancı dil dersini e-Okul Sisteminde güncellemek. Bu 

konuyla ilgili öğrencilerin bireysel bildirimleri dikkate 

alınmayacaktır. 

10. İşitme ve/veya zihinsel engeli olan öğrencinin yabancı dil 

sınavına katılması için velisinin/vasisinin dilekçesi üzerine, bu 

dilekçeyi, ikinci dönem için ise 11 Mart 2016 tarihine kadar 

RAM’a topluca göndermek, Yabancı dil sınavına katılmak için 

velisinin/vasisinin dilekçesi RAM Modülüne işlenmeyen 

öğrenciler kesinlikle söz konusu sınava alınmayacaktır. Söz 

konusu dilekçeler, RAM Modülüne işlenerek saklanacak, 

ÖDSGM’ye gönderilmeyecektir. ÖDSGM’ye gönderilen 

dilekçeler geçerli olmayacaktır. 

 

11. Mazeretlerini sınavlardan önce bildiren ve sınav günü 

mazeretli/mazeretsiz olarak ortak sınavlara girmeyen ve yedek 

salonda sınavlara giren öğrencilerin bilgilerini sınavların 

yapıldığı gün her bir ders yazılısından sonra veya son ders 

yazılısının ardından e-Okul Sistemine işlemek,  

 

12. Mazeret sınavına katılması uygun görülen öğrencilerin bilgilerini 

sınavların tamamlandığı tarihten itibaren e-Okul Sistemine 5 

(beş) gün içerisinde yüklemek,  

 

13. Yedek salonda ortak sınavlara giren öğrencilerin kullandıkları 

cevap kâğıtlarında yer alan öğrenci tarafından doldurulması 

gereken kısımların (T.C. kimlik numarası, adı soyadı, kitapçık 

türü ve imza) doğruluğunun kontrolünü “Bina Sınav Komisyon 

Başkanı (Bina Yöneticisi)” olarak yapmak,  

 

14. Açık öğretim ortaokulu müdürlüğü tarafından, sınava girecek 

8’inci sınıf öğrencilerinin T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, varsa 

ortak sınavlar ders muafiyeti, özel eğitim ihtiyacı ve öğrencilerin 

sınavlara katılmak istedikleri sınav merkezi bilgilerini, birinci 

dönem için 06 Kasım 2015, ikinci dönem için 11 Mart 2016 

tarihlerine kadar ÖDSGM’ye göndermek. 
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4. BÖLÜM 

 
D. 

MERKEZİ ORTAK SINAV 

DEĞERLENDİRMESİNE 

İLİŞKİN ESASLAR 

 

 

1. Sınavın değerlendirmesine ilişkin genel esaslar nelerdir? 

 

a. Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde 

hesaplanacaktır. 

b. Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır. 

c. Her adayın cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift 

kontrol sistemiyle okutulacaktır. 

d. Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar 

bulunacaktır. 

e. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. 

f. Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı; [(Doğru 

Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü ile hesaplanacaktır. 

g. 8 inci sınıfta her dönemde olan ortak sınavlar sonucunda yapılan 

hesaplama ile o döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı 

bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması; 

ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas 

puanda kullanılır. 

h. Salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin, kopya 

sonucu iptal edilen dersin sınavı puanla değerlendirilmez. Ancak 

dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan 

hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınır. 

i. Engelinden veya başka bir sebepten dolayı herhangi bir dersten muaf 

olan öğrencilerin ortak sınav puanı, yılsonu başarı puanı 

hesaplamasındaki usullere uygun olarak hesaplanacaktır. Tüm 

hesaplamalar virgülden sonra dört basamağa kadar yapılacaktır.  

j. Soru iptali olması durumunda ilgili soru o ders sınavına katılan bütün 

öğrenciler için doğru kabul edilerek değerlendirilecektir. 

 

   D. 
MERKEZİ ORTAK SINAV  

DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 
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2. Merkezi ortak sınav sonrası her bir derse ilişkin sınav puanı nasıl 

hesaplanacak? 

 

TEOG sınavı sonrası her bir ders için sınav puanınız: Her bir ders için 

yaptığınız doğru sayısının o derse ilişkin soru sayısına bölünmesinde elde 

edilen sayının 100 ile çarpılması ile elde edilecek.  

Formül: [(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]. 

 

Örneğin siz TEOG’da İngilizce dersinden 20 sorudan 18 doğru yaptınız. 

18’i 20’ye bölüyoruz: elde edilen sayı 0,9’dur. Bu sayıyı yani 0,9’u 100 ile 

çarptığımızda elde ettiğimiz sayı 90’dır. Yani sizin İngilizce ikinci sınavınız 

90’dır. Diyelim ki sizin birinci sınav puanınız 85, ikinci sınavınız TEOG’tu 90, 

üçüncü sınav puanınız 95. Bu durumda dönem sonu karne notunuz üçünün 

aritmetik ortalaması olan 90’dır. 

 

3. Merkezi ortak sınavda derslere ilişkin katsayı uygulaması nasıl olacak? 

 

Katsayı, merkezi ortak sınavda girilen derslerin ağırlıklandırılmış ortak 

sınav puanını  hesaplamak için kullanılır. 

 

S Ders Adı Ağırlık kat sayısı 

1 Türkçe 4 

2 Matematik 4 

3 Fen ve Teknoloji 4 

4 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 

5 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2 

6 Yabancı Dil 2 

TOPLAM 18 

 

 

 

 

4. Bir örnek üzerinden ders ortalaması, ağırlıklı ortalama, ağırlıklandırılmış 

ortak sınav puanı, dönem sonu puanı, yılsonu puanı, yerleştirmeye esas 

puan gibi kavramları açıklar mısınız? 

 

Tüm bu kavramları bir öğrencinin örnek puanları üzerinden açıklayalım. 

Diyelim ki aşağıda ki tablo Ayşe adlı bir öğrencinin 1. döneme ilişkin sınav 

notları olsun. Renkli olarak işaretlenen puanlar Ayşe’nin TEOG sınav 

puanlarıdır. 

 

Ayşe’nin 1. 

Dönem Not 

Tablosu 

Haftalı

k Ders 

Saati 

Ağırl

ık 

Kats

ayısı 

1. 

Sınav 

Puanı 

2. 

Sınav 

Puanı 

3. 

Sınav 

Puanı 

Derse 

Katılı

m 

Proj

e 

Ders 

Ortala

ma 

Ağırlıkl

ı orta 

lama 

Türkçe 5 4 75 85 70 75  76,25 13,61 

Matematik  4 4 40 35 60 60 80 55 7,85 

Fen ve Tek. 4 4 70 90 45 80  71,25 10,17 

İnkılap Tar. 2 2 85 90  90  88,33 6,3 

İngilizce 4 2 80 60 60 80  70 10 

Din K. ve A.B. 2 2 75 90  85  83,33 5,95 

Vatandaşlık 1  95 90  100  95 3,39 

Görsel San. 1  75 80  80  78,33 2,79 

Müzik 1  85 90  85  86,63 3,09 

Beden Eği. 2  100 100  100  100 7,14 

Tek. Tas 2  90 75  90  85 6,07 

Toplam 28 18 1. DÖNEM AĞIRLIKLI ORTALAMA PUANI 76,41 

 

a. Ders ortalaması hesabı 

 

Ders ortalaması, öğrencinin o derse ilişkin girdiği sınavlar, proje ve derse 

katılım notlarının aritmetik ortalamasıdır. Bu puan öğrencinin karnede 

gördüğü ortalamadır. Formüle ve üstteki örnek tabloya göre Türkçe dersi 

için sonuçları görelim: 

Formül:  Ders ortalaması =(SP1+SP2+SP3+PP+PRP)/5 

Ayşe’nin Türkçe Dersi İçin Ortalaması  = ( 75 + 85 + 70 + 75 ) / 4 = 

                           = 305 / 4  = 76,25 
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b. Derse ilişkin ağırlıklı ortalama hesabı 
 

Ağırlıklı ortalama, her ders için hesaplanan ortalamaların, o dersin 

haftalık ders saatine çarpımının, ders saatleri toplamına bölünmesi ile elde 

edilen değerdir. Bu puan dönem sonu başarı puanı hesaplanırken 

kullanılacaktır. Ayşe’nin not tablosunun en son sütunu hesaplanan ağırlıklı 

ortalamaları göstermektedir. Formüle ve üstteki örnek tabloya göre Türkçe 

dersi için sonuçları görelim: 

Ağırlıklı Ortalama =(Ortalama x Ders Saati) / Toplam Ders Saati  

Ayşe’nin Türkçe Dersi İçin Ağırlıklı Ortalaması  = ( 76.25 x 5 ) / 28  

                     = 381,25 / 28 = 13,61 
 

c. Dönem sonu ve yılsonu ağırlıklı ortalama puanı hesabı 

Dönem sonu ağırlıklı ortalama puanı yukarıda ağırlıklı ortalama 

hesabında verdiğimiz gibi tüm dersler için yapılan hesaplamaların 

toplamıdır. Ayşe’nin not tablosunda her ders için hesaplanmış ve tablonun 

en son sütununa işlenmiştir.  Bu hesaplamalar sonunda Ayşe’nin 1. Dönem 

ağırlıklı ortalama puanı 76,41’tür. Aynı hesaplama ikinci dönem içinde 

yapılır. Diyelim ki Ayşe’nin ikinci dönem notları da aşağıdaki gibi olsun. Bu 

durumda Ayşe’nin 2. Dönem ağırlıklı ortalama puanı 80,04 olur. 

 

Ayşe’nin 2. 

Dönem Not 

Tablosu 

Haftalı

k Ders 

Saati 

Ağırl

ık 

Kats

ayısı 

1. 

Sınav 

Puanı 

2. 

Sınav 

Puanı 

3. 

Sınav 

Puanı 

Derse 

Katılı

m 

Proj

e 

Ders 

Ortala

ma 

Ağırlıkl

ı orta 

lama 

Türkçe 5 4 75 90 80 80  81,25 14,5 

Matematik  4 4 65 75 70 80 85 75 10,71 

Fen ve tek. 4 4 65 70 65 90  72,5 10,35 

İnkılap tar. 2 2 80 80  80  80 5,71 

İngilizce 4 2 75 70 80 75  75 10,71 

Din K. ve A.B. 2 2 75 85  85  81,66 5,83 

Vatandaşlık 1  90 80  90  86,66 3,09 

Görsel San. 1  80 75  90  81,66 2,91 

Müzik 1  85 85  80  83,33 2,97 

Beden Eği. 2  90 100  100  96,66 6,9 

Tek. Tas 2  90 85  90  88,33 6,30 

Toplam 28 18 2. DÖNEM AĞIRLIKLI ORTALAMA PUANI 80,04 

Bu durumda yılsonu başarı puanı: Her iki dönemde, her ders için 

hesaplanan ağırlıklı ortalama toplamlarının, aritmetik ortalamasıdır. Puanlama 

100 tam puan üzerinden yapılır. 

Yılsonu Başarı Puanı=(1.Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı + 2.Dönem 

Ağırlıklı Ortalama Toplamı)/2 

Ayşe’nin 8. Sınıf Yılsonu Başarı Puanı: 

1. Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı = 76.41 

2. Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı = 80,04 

Yılsonu Başarı Puanı = ( 76.41 + 80,04) / 2 = 78.22’dir 

 

d. 6. Sınıf ve 7. Sınıf yılsonu başarı puanı hesabı 

 

Yukarıda Ayşe’nin 8. Sınıf için verdiğimiz 1. ve 2. Dönem ağırlıklı 

ortalama puanı hesabı ve yılsonu başarı puanı hesabında ki sistem 6. Sınıf ve 

7. Sınıf içinde aynen yapılır. 

Ayşe’nin 8. Sınıf Yılsonu başarı puanı: 78,22 idi. 

Varsayalım ki Ayşe’nin bu hesaplama ile; 

7 sınıf yılsonu başarı puanı:  68,97 

6. sınıf yılsonu başarı puanı: 75.87 olsun. 

Bu üç sınıfa ilişkin yılsonu başarı puanları daha sonra bahsedeceğimiz 

yerleştirmeye esas puanın hesaplanmasında kullanacağız. 

 

e. Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) 

 

Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan 

puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde 

edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her 

bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. 

Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması 

ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur. Puanlama 700 tam puan 

üzerinden yapılır. 

Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını yine Ayşe’nin not dökümü 

üzerinden anlatalım: 
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Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını 1. Dönem için ayrı 2. dönem için 

ayrı hesaplanır. Burada sadece TEOG’ da sınava girilen dersler ve o dersler 

için Bakanlık tarafından açıklanan katsayılar kullanılır.  

 

Ayşe’nin birinci 

dönem TEOG 

puanları böyleydi. 

Birinci Dönem TEOG Katsayı Ve Puanları 

Türkçe 4 85 

Matematik  4 35 

Fen ve tek. 4 90 

İnkılap tar. 2 85 

İngilizce 2 60 

Din Kül. ve A.B. 2 75 

Katsayı toplamı 18  

 

Birinci Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP1) Hesap Formülü:  

OSP1 = ((( (Türkçe Sınav Puanı x Türkçe Katsayı) + (Mat Sınav Puanı x Mat 

Katsayı) + (Fen Sınav Puanı x Fen Katsayı) + (İnk.Tar. Sınav Puanı x İnk.Tar. 

Katsayı) + (Yab.Dil Sınav Puanı x Yab.Dil Katsayı) + (Din Sınav Puanı x Din 

Katsayı)) / Ağırlık Katsayı Toplamı) / 100) x 700)  

OSP1 = ((( (85x4 + 35x4 + 90x4 + 85x2 + 60x2 + 75x2) /18) / 100) x 700)  

OSP1 = (((340 + 140 + 360 + 170 + 120 + 150) / 18) / 100 ) x 700 ) 

OSP1 = ((1280 / 18 ) / 100 ) x 700 ) 

OSP1 = (( 71,11/ 100 ) x 700 ) 

OSP1 = ( 0,7111 x 700) 

OSP1 = 497,77 

Bu durumda Ayşe’nin 1. Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı: 497,77 

 

Ayşe’nin 

ikinci dönem TEOG 

puanları böyleydi. 

İkinci Dönem TEOG Katsayı Ve Puanları 

Türkçe 4 90 

Matematik  4 75 

Fen ve tek. 4 70 

İnkılâp tar. 2 80 

İngilizce 2 70 

Din Kül. ve A.B. 2 75 

Katsayı toplamı 18  

İkinci Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP2) Hesap Formülü:  

OSP2 = ((( (Türkçe Sınav Puanı x Türkçe Katsayı) + (Mat Sınav Puanı x Mat 

Katsayı) + (Fen Sınav Puanı x Fen Katsayı) + (İnk. Tar. Sınav Puanı x İnk. Tar. 

Katsayı) + (Yab. Dil Sınav Puanı x Yab. Dil Katsayı) + (Din Sınav Puanı x Din 

Katsayı)) / Ağırlık Katsayı Toplamı) / 100) x 700)  

OSP2 = ((( (90x4 + 75x4 + 70x4 + 80x2 + 70x2 + 75x2) /18) / 100) x 700)  

OSP2 = (((360 + 300 + 280 + 160 + 140 + 150) / 18) / 100 ) x 700 ) 

OSP2 = (( 1390 / 18 ) / 100 ) x 700 ) 

OSP2 = (( 77,22 / 100 ) x 700 ) 

OSP2 = ( 0,7722 x 700) 

OSP2 = 540,55 

Bu durumda Ayşe’nin 2.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı: 540,55 

 

Şimdi gelelim Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanını hesaplamaya: 

 

Formül:   (AOSP) = (OSP1 + OSP2) / 2    =  

   (AOSP) = (497.77 + 540.55 ) / 2 = 519.16 

Bu durumda Ayşe’nin Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) : 519,16’dır. 

 

f. Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) hesabı 

 

6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış 

ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye 

esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır. 

 

Formül: Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) = ( YBP8 + YBP7 + YBP6 + AOSP ) /2  

 

Formülde istenen puanları sıralayalım: 

Ayşe’nin 8.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı YBP8 =  78,22 

Ayşe’nin 7.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı YBP7  = 68,97 

Ayşe’nin 6.Sınıf Yılsonu Başarı Puanı YBP6  = 75,87 

Ayşe’nin Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı AOSP = 519,16 
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Formül: 

YEP = ( YBP8 + YBP7 + YBP6 + AOSP ) /2 

YEP = (78,22 + 68,97 + 75,87 + 519,16 ) / 2 

YEP = 742,22 / 2 

YEP = 371,11 

Ayşe’nin Yerleştirmeye Esas Puanı=  371,11’dir. 

        

Yani Ayşe’nin sınav sonuç belgesinde açıklanacak puan burada 

hesaplamasını yaptığımız puandır. 

 

5. Yerleştirmeye esas puan ve Türkiye geneli yüzdelik dilim arasındaki ilişkiyi 

açıklar mısınız? 

 

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren 

tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Sınav sonuç 

belgesinde il ve ülke geneli yüzdelik dilim açıklanır. İl genelinde açıklanan 

yüzdelik dilim öğrencinin elde ettiği yerleştirmeye esas puanla o ilde sınava 

giren öğrenciler içindeki başarı sıralamasını gösterir.  Türkiye geneli yüzdelik 

dilimi ise öğrencinin elde ettiği yerleştirmeye esas puanla tüm ülkede sınava 

giren öğrenciler içinde ülke genelindeki başarı sıralamasını gösterir. 

 

6. Merkezi ortak sınavda ek puan alma şansım var mı? 

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 

gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat 

sınavlarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı 

kazanmış olan öğrencilere, katıldıkları yılın yıl sonu başarı puanlarına 

belirlenen oranda ek puan verilecektir. 

 

Öğrencilerin, TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim 

olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavlarına katıldıkları yıla ait yıl sonu 

başarı puanına, yıl sonu başarı puanının: 

 

▲ Altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10'u, 

▲ Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u, 

▲ Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8'i, 

▲ Bu etkinliklere katılanlar için de % 7'si 

oranında ek puan eklenir. 

 

Öğrenim gördüğü yıl içinde TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen 

uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavlarına katılıp her 

iki sınavda da başarılı olan öğrencilerin almış oldukları en yüksek derecenin 

tamamı, diğer derecenin de yarısı hesaplamada dikkate alınır. 

 

Ekip ya da takım olarak TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen bilim 

olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavlarında ulusal elemelerden 

geçtikten sonra uluslararası sınavlara katılıp başarılı olan öğrencilerin aldıkları 

ek puan, yıl sonu başarı puanlarına ilave edilir. 

 

Ek puan hakkından, derece veya katılım belgelerini ÖDSGM’ye ibraz eden 

öğrenciler yararlanabilir. 

 

Öğrenciler konu ile ilgili belgelerini ve dilekçelerini ders yılı bitimine kadar 

ÖDSGM’de olacak şekilde göndereceklerdir. Süresi içerisinde ÖDSGM’ye 

ulaşmayan belge ve dilekçeler işleme alınmayacaktır. 

 

Ülkemizi temsil etme hakkını kazandığını belgeleyemeyen öğrencilerin 

başvuruları, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi 

gereğince dikkate alınmayacaktır. 
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5. BÖLÜM 

 
E. 

MERKEZİ ORTAK SINAV  

SONRASI SÜREÇLER 

 

 

 

 

1. Ortak Sınavların Geçersiz Sayılacağı Durumlar 

 

a. Ortak sınavlara giriş şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava 

girmesi, 

 

b. Cevap kâğıdının, dönüş sınav güvenlik kutu/çantasından 

çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması, 

 

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya 

çektiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi, 

 

d. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması, 

 

e. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi, 

 

f. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz 

karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması, 

 

g. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu 

dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. 

iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi 

araçları sınav anında öğrencinin yanında bulundurması, 

 

h. Sınav evrakının dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya 

da farklı bir yolla Bakanlığa gönderilmesi, 

 

i. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru 

kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve 

benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem 

E. 
MERKEZİ ORTAK SINAV  

SONRASI SÜREÇLER 
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Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için 

sınav görevlilerinin ve yetkililerin tuttuğu tutanaklar da dikkate 

alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır. 

 

j. Ortak sınavı geçersiz sayılan öğrenciler mazeret sınavına 

alınmayacaktır. 

 

 

2. Ortak Sınavlara İtiraz 

 

a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, 

soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından 

itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde ÖDSGM resmi 

internet sayfasından yayımlanan sınav itiraz bölümünden 

elektronik olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir. 

 

b. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 20/B maddesi 

uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, 

soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr 

internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) 

günlük dava açma süresini durdurmamaktadır. 

 

c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 20/B maddesi 

uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul Sistemi 

ve http://www.meb.gov.tr internet adresinden 

yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma 

süresini durdurmamaktadır.  

 

d. Elektronik ortamda yapılan itirazlar öğrenci velisi tarafından 

interaktif hesap aracılığıyla elektronik ortamdan, yapılan 

itirazların incelenmesi için ise öğrenci velisi tarafından T.C. 

Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası 

şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” 

aracılığıyla 20 TL (Yirmi TL KDV Dahil) yatırılması 

gerekmektedir.  

 

e. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik 

numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve 

adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve 

cevaplandırılmayacaktır.  

 

f. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak 

ve cevaplanmayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meb.gov.tr/
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6. BÖLÜM 

 
F. 

MERKEZİ ORTAK SINAV  

KONU ve KAZANIM 

TAKVİMİ 

 

1. TÜRKÇE DERSİ KAZANIMLARI ve SINAV TAKVİMİ 

Ay Hafta Kazanımlar Konular 

EYLÜL 5. Hafta 
1. kazanım (Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler 

arasındaki farkları kavrar.) 

(A) 

Fiilimsiler 

ile ilgili 

bilgi ve 

kuralları 

kavrama 

ve 

uygulama 

EKİM 

1. Hafta 
1. kazanım (Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler 

arasındaki farkları kavrar.) 

2. Hafta 
2. kazanım (Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım 

özelliklerini kavrar.) 

3. Hafta 

3. kazanım (Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde 

kullanır.) 4. Hafta 

KASIM 

1. Hafta 

I. DÖNEM BİRİNCİ SINAV 

2.Hafta 
4. kazanım (Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime 

gruplarını bulur.) 

3. Hafta 
1. kazanım (Cümlenin temel ögelerini ve özelliklerini 

kavrar.) 

(B) 

Cümleyle 

ilgili bilgi 

ve kuralları 

kavrama 

ve 

uygulama 

4. Hafta BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV 

ARALIK 

1. Hafta 
2. kazanım (Cümlenin yardımcı ögelerini ve özelliklerini 

kavrar.) 

2. Hafta 
3. kazanım (Cümlede vurgulanmak istenen ifadeyi 

belirler.) 

3. Hafta 

4. Hafta 

4. kazanım (Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar.) 
5. Hafta 

OCAK 

1. Hafta 

2.Hafta 

I. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV 

3. Hafta 
5. kazanım (İsim ve fiil cümlelerini, anlam ve kullanım 

özelliklerine uygun biçimde kullanır.) 

 

   F. 
MERKEZİ ORTAK SINAV  

KONU ve KAZANIM TAKVİMİ 
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Ay Hafta Kazanımlar Konular 

ŞUBAT 

2.Hafta 
6. kazanım (Kurallı ve devrik cümleleri, anlam ve kullanım 

özelliklerine uygun biçimde kullanır.) 

 

3. Hafta 

7. kazanım (Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar.) 

4. Hafta 

MART 

1. Hafta 7. kazanım (Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar.)  

2. Hafta 
8. kazanım (Kalıplaşmış cümle yapılarının kuruluş ve 

kullanım özelliklerini kavrar.)  
3. Hafta 

4. Hafta 9. kazanım (Cümlenin ifade ettiği anlam özelliklerini 

kavrar.)  

5. Hafta 
II. DÖNEM BİRİNCİ SINAV 

NİSAN 

1. Hafta 

10. kazanım (Cümleler arasındaki anlam ilişkilerini kavrar.)  

2. Hafta 

3. Hafta 

11.kazanım (Cümleye hâkim olan duyguyu fark eder.)  

4. Hafta 

İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV 

MAYIS 

1. Hafta 
1. kazanım (Cümlede anlatım bozukluğuna neden olan 

kullanımları belirler.)  

(C) Anlatım 

bozukluklar

ını 

belirleme 

ve 

düzeltme 

2. Hafta 

3. Hafta 

2. kazanım (Anlatım bozukluklarını düzeltir.)  
4. Hafta 

HAZİRAN 

1. Hafta 

II. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV 

2. Hafta 2. kazanım (Anlatım bozukluklarını düzeltir.)  

3. Hafta 2. kazanım (Anlatım bozukluklarını düzeltir.)  

 

2. MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI ve SINAV TAKVİMİ 

 

Ay Hafta 
Öğrenme 

Alanı 

Alt Öğrenme 

Alanı 
Kazanımlar 

EYLÜL 5. Hafta 

Sayılar Üslü Sayılar 
1.Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve 

rasyonel sayı olarak ifade eder. 

Sayılar Üslü Sayılar 

2.Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların 

kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü  sayı olarak 

yazar ve değerini belirler. 

EKİM 

1. Hafta Sayılar Üslü Sayılar 
3.Üslü   sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini 

yapar. 

2. Hafta 

Sayılar Üslü Sayılar 
4.Çok büyük ve çok küc ük pozitif sayıları 

bilimsel gösterimle ifade eder. 

Sayılar 
Karekökü 

Sayılar 

1.Tam kare doğal sayılarla bu sayıların 

karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle 

açıklar ve kareköklerini belirler. 

2.Tam kare olmayan sayıların kareköklerini 

strateji kullanarak tahmin eder. 

3. Hafta Sayılar 
Karekökü 

Sayılar 

3.Karekökü  bir sayıyı a√b seklinde yazar ve 

a√b seklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 

4.Karekökü  sayılarla toplama ve çıkarma 

işlemlerini yapar. 

4. Hafta 

Sayılar 
Karekökü 

Sayılar 

5.Karekökü  sayılarla çarpma ve bölme 

işlemlerini yapar. 

1. DÖNEM BİRİNCİ SINAV 

KASIM 

1. Hafta Sayılar 
Karekökü 

Sayılar 

5.Kareköklü  sayılarla çarpma ve bölme 

işlemlerini yapar.  

6.Ondalık kesirlerin kareköklerini belirler. 

2.Hafta Sayılar 
Gerçek 

Sayılar 

1.Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar 

arasındaki farkı açıklar. 

2.Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı 

kümelerini belirtir. 

3. Hafta 

Cebir 
Örüntüler ve 

ilişkiler 

1.Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki 

ilişkileri açıklar. 

Cebir 
Cebirsel 

İfadeler 

1.Özdeşlik ile denklem arasındaki farkı 

açıklar. 

4. Hafta 

BİRİNCİ DÖNEM MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV 

Cebir 
Cebirsel 

İfadeler 

2.Özdeşlikleri modellerle açıklar. 

3.Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır. 
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Ay Hafta 
Öğrenme 

Alanı 

Alt 

Öğrenme 

Alanı 

Kazanımlar 

ARALIK 

1. 

Hafta 
Cebir 

Cebirsel 

İfadeler 

4.Rasyonel cebirsel ifadeler ile işlem yapar ve 

ifadeleri sadeleştirir. 

Denklemler 1.Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri çözer. 

2. 

Hafta 
Cebir Denklemler 

2.Doğrusal denklem sistemlerini cebirsel 

yöntemlerle çözer. 

3. 

Hafta 

Cebir Denklemler 
3.Doğrusal denklem sistemlerini grafikleri 

kullanarak çözer. 

Cebir Eşitsizlikler 

1.Eşitlik ve eşitsizlik arasındaki ilişkiyi açıklar ve 

eşitsizlik içeren problemlere uygun matematik 

cümleleri yazar. 

4. 

Hafta 
Cebir Eşitsizlikler 

2.Birinci dereceden bir bilinmeyenli 

eşitsizliklerin çözüm kümesini belirler ve sayı 

doğrusunda gösterir.  

3.İki bilinmeyenli doğrusal eşitsizliklerin 

grafiğini çizer. 

5. 

Hafta 

Cebir Denklemler 1.Doğrunun eğimini modelleri ile açıklar. 

Cebir Denklemler 
2.Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki 

ilişkiyi belirler. 

OCAK 

1. 

Hafta 

1.DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV 

Geometri Üçgenler 

1.Atatürk’ün matematik alanında yaptığı 

çalışmaların önemini açıklar. 

2.Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya 

farkı ile u c u ncu  kenarının uzunluğu arasındaki 

ilişkiyi belirler. 

2.Haf

ta 

Geometri Üçgenler 

3.Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların 

karsısındaki acıların o lc u  leri arasındaki ilişkiyi 

belirler. 

Geometri Üçgenler 
4.Yeterli sayıda elemanının o lc u  leri verilen bir 

üçgeni çizer. 

3. 

Hafta 
Geometri Üçgenler 

5.Üçgende kenarortay, kenar orta dikme, 

açıortay ve yüksekliği inşa eder. 

6.Üçgenlerde eşlik şartlarını açıklar. 

ŞUBAT 

2.Haf

ta 
Geometri Üçgenler 

7.Üçgenlerde benzerlik şartlarını açıklar. 

8.Pythagoras (Pisagor) bağıntısını oluşturur. 

3. 

Hafta 
Geometri Üçgenler 

9.Dik üçgendeki dar acıların trigonometrik 

oranlarını belirler. 

4. 

Hafta 
Geometri 

Üçgenlerde 

Ölçme 

1.Üçgenlerde benzerlik şartlarını problemlerde 

uygular. 

2.Pythagoras (Pisagor) bağıntısını 

problemlerde uygular. 

 

 

Ay Hafta 
Öğrenme 

Alanı 

Alt 

Öğrenme 

Alanı 

Kazanımlar 

MART 

1. Hafta Geometri 
Üçgenlerd

e Ölçme 

3.Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik 

oranlarını problemlerde uygular. 

2. Hafta 
Olasılık ve 

İstatistik 

Olasılık 

Durumları 

Belirleme 

1.Kombinasyon kavramını açıklar ve hesaplar. 

2.Permu tasyon ve kombinasyon arasındaki 

farkı açıklar. 

3. Hafta 
Olasılık ve 

İstatistik 

Olasılık 

Çeşitleri 

1.Deneysel, teorik ve öznel olasılığı açıklar. 

1.Bağımlı ve bağımsız olayları açıklar. 

4. Hafta 
Olasılık ve 

İstatistik 

Olasılık 

Çeşitleri 

2.Bağımlı ve bağımsız olayların olma 

olasılıklarını hesaplar. 

5. Hafta Geometri 
Dönüşüm 

Geometrisi 

1.Koordinat düzleminde bir çokgenin 

eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir 

doğru boyuna öteleme ve orijin etrafındaki 

dönme altında go ru ntu lerini belirleyerek 

çizer. 

II. DÖNEM BİRİNCİ SINAV 

NİSAN 

1. Hafta 

Geometri 
Do nu s  u  m 

Geometrisi 

2.Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve 

inşa eder. 

Geometri 
Örüntü  ve 

Süslemeler 

1.Doğru, çokgen ve çember modellerinden 

o ru ntu ler inşa eder, çizer ve bu o ru ntu lerden 

fraktal olanları belirler. 

 

2. Hafta 

Geometri 
Geometrik 

Cisimler 

1.Prizmayı inşa eder, temel elemanlarını 

belirler ve yüzey açınımını çizer.  

2.Piramidi inşa eder, temel elemanlarını 

belirler ve yüzey açınımını çizer. 

Geometri 
Geometrik 

Cisimler 

3.Koninin temel elemanlarını belirler, inşa 

eder ve yüzey açınımını çizer. 

4.Kürenin temel elemanlarını belirler ve inşa 

eder. 

3. Hafta Geometri 

Geometrik 

Cisimlerin 

Yüzey 

Alanları 

1.Dik prizmaların yüzey alanının bağıntılarını 

oluşturur. 

 

4. Hafta Geometri 

Geometrik 

Cisimlerin 

Yüzey 

Alanları 

2.Dik piramidin yüzey alanının bağıntısını 

oluşturur. 

3.Dik dairesel koninin yüzey alanının 

bağıntısını oluşturur. 

I  KI NCI  DO NEM MERKEZI  SI STEM ORTAK SINAV 
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Ay Hafta 
Öğrenm

e Alanı 

Alt Öğrenme 

Alanı 
Kazanımlar 

MAYIS 

1. 

Hafta 
Geometri 

Geometrik 

Cisimlerin 

Yüzey 

Alanları 

4.Kürenin yüzey alanının bağıntısını 

oluşturur. 

5.Geometrik cisimlerin yüzey alanları ile ilgili 

problemleri kurar ve çözer. 

6.Geometrik cisimlerin yüzey alanlarını 

strateji kullanarak tahmin eder. 

2. 

Hafta 
Geometri 

Geometrik 

Cisimlerin 

Hacimleri 

1.Dik prizmaların hacim bağıntılarını 

oluşturur. 

2.Dik piramidin hacim bağıntısını oluşturur. 

3.Dik dairesel koninin hacim bağıntısını 

oluşturur. 

3. 

Hafta 
Geometri 

Geometrik 

Cisimlerin 

Hacimleri 

4.Kürenin hacim bağıntısını oluşturur. 

5.Geometrik cisimlerin hacimleri ile ilgili 

problemleri çözer ve kurar. 

6.Geometrik cisimlerin hacimlerini strateji 

kullanarak tahmin eder. 

4. 

Hafta 

II. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV 

Geometri İzdüşüm 
1.Bir küpün, bir prizmanın belli bir mesafeden 

görünümünün perspektif çizimini yapar. 

HAZİRAN 

1. 

Hafta 
Geometri 

Geometrik 

Cisimler 

5.Bir düzlem ile bir geometrik cismin ara 

kesitini belirler ve inşa eder. 

6.Çok yüzlüleri sınıflandırır. 

2. 

Hafta 

Geometri 

Geometri 

Geometrik 

Cisimler 

Dönüşüm 

Geometrisi 

7.Çizimleri verilen yapıları çok küplülerle 

oluşturur,  çok küplülerle oluşturulan 

yapıların görünümlerini çizer. 

1.Geometrik cisimlerin simetrilerini belirler. 

3. 

Hafta 

Olasılık 

ve 

İstatistik 

Tablo ve 

Grafikler 
1.Histogram oluşturur ve yorumlar. 

Olasılık 

ve 

İstatistik 

Merkezi 

Eğilim ve 

Yayılma 

Ölçüleri 

1.Standart sapmayı hesaplar. 

2.Uygun istatistiksel temsil biçimlerini, 

merkezi eğilim ölçülerini ve standart sapmayı 

kullanarak gerçek yaşam durumları için görüş 

oluşturur. 

 

3. FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KAZANIMLARI ve SINAV TAKVİMİ 
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 1. Ünite: 

Hücre 

Bölünmesi 

Ve Kalıtım 

1. Mitoz ile ilgili olarak öğrenciler; 

1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini 

açıklar. 

1.2. Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler 

olarak tarif eder. 

1.3. Mitozda kromozomların önemini fark ederek farklı canlı türlerinde 

kromozom sayılarının değişebileceğini belirtir. 
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 1. Ünite: 

Hücre 

Bölünmesi 

Ve Kalıtım 

1.4. Mitozun canlılar için önemini belirterek büyüme ve üreme ile ilişkilendirir. 

2. Kalıtım ile ilgili olarak öğrenciler; 

2.1. Gözlemleri sonucunda kendisi ile anne-babası arasındaki benzerlik ve 

farklılıkları karşılaştırır (BSB-1, 2, 5, 6, 8). 

2.2. Yavruların anne-babaya benzediği, ama aynısı olmadığı çıkarımını yapar  

2.3. Mendel’in çalışmalarının kalıtım acısından önemini irdeler (FTTC-12,16). 
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 1. Ünite: 

Hücre 

Bölünmesi 

Ve Kalıtım 

2.4. Gen kavramı hakkında bilgi toplayarak baskın ve çekinik genleri fark eder  

2.5. Fenotip ve genotip arasındaki ilişkiyi kavrar. 

2.6. Tek karakterin kalıtımı ile ilgili problemler çözer. 

2.7. İnsanlarda yaygın olarak görülen bazı kalıtsal hastalıklara örnekler verir. 

2.8. Akraba evliliğinin olumsuz sonuçlarını araştırır ve tartışır (BSB-25, 27, 32). 

2.9. Genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin 

etkisine örnekler verir(BSB-25, 27, 32) (FTTC-5, 17, 30, 32). 
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1. Ünite: 

Hücre 

Bölünmesi 

Ve Kalıtım 

3. Mayoz ile ilgili olarak öğrenciler; 

3.1. Üreme hücrelerinin mayoz ile oluştuğu çıkarımını yapar. 

3.2. Mayozun canlılar için önemini fark eder. 

3.3. Mayozu, mitozdan ayıran özellikleri listeler. 

4
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1. Ünite: 

Hücre 

Bölünmesi 

Ve Kalıtım 

4. DNA ve genetik bilgi ile ilgili olarak öğrenciler; 

4.1. Kalıtsal bilginin genler tarafından taşındığını fark eder. 

4.2. DNA’nın yapısını şema üzerinde göstererek basit bir DNA modeli yapar  

4.3. DNA’nın kendini nasıl eslediğini basit bir model yaparak gösterir. 

4.4. Nukleotit, gen, DNA, kromozom kavramları arasında ilişki kurar. 
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1. Ünite: 

Hücre 

Bölünmesi 

Ve Kalıtım 

4.5. Mutasyon ve modifikasyonu tanımlayarak aralarındaki farkı örneklerle açı 

4.6. Genetik mühendisliğinin günümüzdeki uygulamaları ile ilgili bilgileri özetler  

4.7. Genetik mühendisliğindeki gelişmelerin insanlık için doğurabileceği sonuçları 

tahmin eder (FTTC-5, 28, 29, 30, 31, 32, 36). 

4.8. Genetik mühendisliğindeki gelişmelerin olumlu sonuçlarını takdir eder. 

4.9. Biyoteknolojik çalışmaların hayatımızdaki önemi ile ilgili bilgi toplayarak 

çalışma alanlarına örnekler verir (FTTC-16, 17). 

I.DÖNEM BİRİNCİ SINAV 
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 1. Ünite: 

Hücre 

Bölünmesi 

Ve Kalıtım 

5. Canlıların çevreye adaptasyonu ve evrim ile ilgili olarak öğrenciler; 

5.1. Canlıların yasadıkları çevreye adaptasyonunu örneklerle açıklar. 

5.2. Aynı yasam ortamında bulunan farklı organizmaların, neden benzer 

adaptasyonlar geliştirdiğini belirtir. 

5.3. Canlıların çevresel değişimlere adaptasyonlarının biyolojik çeşitliliğe ve 

evrime katkıda bulunabileceğine örnekler verir. 

5.4. Evrim ile ilgili farklı görüşlere örnekler verir. 

3
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2. Ünite: 

Kuvvet Ve 

Hareket 

1. Sıvıların ve gazların kaldırma kuvveti ile ilgili olarak öğrenciler; 

1.1. Bir cismin havadaki ve sıvı içindeki ağırlığını dinamometre ile ölçer ve 

ölçümlerini kaydeder (BSB-22, 23, 24, 26, 27). 

1.2. Cismin havadaki ve sıvı içindeki ağırlıklarını karşılaştırır (BSB-6). 

1.3. Cismin sıvı içindeki ağırlığının daha az göründüğü sonucunu çıkarır (BSB-30). 

1.4. Sıvı içindeki cisme, sıvı tarafından yukarı yönde bir kuvvet uygulandığını 

fark eder ve bu kuvveti kaldırma kuvveti olarak tanımlar (BSB-31,21). 

1.5. Kaldırma kuvvetinin, cisme aşağı yönde etki eden kuvvetin etkisini azalttığı 

sonucuna varır (BSB-30,31). 

1.6. Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün, cismin batan 

kısmının hacmi ile ilişkisini araştırır. 
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2. Ünite: 

Kuvvet Ve 

Hareket 

1.7. Cisimlerin kütlesini ve hacmini ölçerek yoğunluklarını hesaplar. 

1.8. Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün, cismin daldırıldığı 

sıvının yoğunluğu ile ilişkisini araştırır. 

1.9. Farklı yoğunluğa sahip sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini 

karşılaştırır ve sonuçları yorumlar (BSB-20). 

1.10.Bir cismin yoğunluğu ile daldırıldığı sıvının yoğunluğunu karşılaştırarak 

yüzme ve batma olayları için bir genelleme yapar. 

1.11. Denge durumunda, yüzen bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin cismin 

ağırlığına eşit olduğunu fark eder (BSB-16). 

 

BİRİNCİ DÖNEM MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV 
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2. Ünite: 

Kuvvet Ve 

Hareket 

1.12. Batan bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin, cismin ağırlığından daha 

küçük olduğunu fark eder (BSB-1). 

1.13. Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin, cismin yer değiştirdiği sıvının 

ağırlığına eşit büyüklükte ve yukarı yönde olduğunu keşfeder (BSB-1, 16,22, 23 

1.14.Gazların da cisimlere bir kaldırma kuvveti uyguladığını keşfeder. 

1.15 Sıvıların ve gazların kaldırma kuvvetinin teknolojideki kullanımına örnekler 

verir ve bunların günlük hayattaki önemini belirtir.  
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2. Ünite: 

Kuvvet Ve 

Hareket 

2. Basınç ile ilgili olarak öğrenciler; 

2.1.Birim yüzeye etki eden dik kuvveti, basınç olarak ifade eder. 

2.2.Basınç, kuvvet ve yüzey alanı arasındaki ilişkiyi örneklerle açıklar. 

2.3.Sıvıların ve gazların basıncının bağlı olduğu faktörleri ifade eder. 

2.4.Basınca sebep olan kuvvetin çeşitli etkenlerden kaynaklanabileceğini fark 

eder. 
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2. Ünite: 

Kuvvet Ve 

Hareket 

2.5.Sıvıların ve gazların, basıncı, her yönde aynı büyüklükte ilettiğini keşfeder  

2.6.Sıvıların ve gazların, basıncı iletme özelliklerinin teknolojideki kullanım 

alanlarını araştırır. 

2.7.Basıncın, günlük hayattaki önemini açıklar ve teknolojideki uygulamalarına 

örnekler verir (BSB-32; TD-3). 
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 3. Ünite: 

Maddenin 

Yapısı Ve 

Özellikleri 

1. Periyodik sistem ile ilgili olarak öğrenciler; 

1.1. Elementleri benzer özelliklerine göre sınıflandırmanın önemini kavrar. 

1.2. Periyodik sistemde grupları ve periyotları gösterir; aynı gruplardaki 

elementlerin özelliklerini karşılaştırır. 

1.3. Metal, ametal ve yarı metal özelliklerini karşılaştırır. (BSB-5, 6, 7). 

1.4. Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metallerin, sağ tarafında ise daha 

çok ametallerin bulunduğunu fark eder. 

1.5. Metallerin, ametallerin ve yarı metallerin günlük yasamdaki kullanım 

alanlarına örnekler verir (FTTC-29, 32). 
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 3. Ünite: 

Maddenin 

Yapısı Ve 

Özellikleri 

2. Kimyasal bağlarla ilgili olarak öğrenciler; 

2.1. Metallerin elektron vermeye, ametallerin elektron almaya yatkın olduğunu 

fark eder. 

2.2. Anyonların ve katyonların periyodik sistemdeki grup numaraları ile yükleri 

arasında ilişki kurar. 

2.3. Metal atomları ile ametal atomları arasında iyonik bağ oluşacağını tahmin E 

2.4. Ametal atomları arasında kovalent bağ oluştuğunu belirtir. 

2.5. Verilen basit yapılarda hangi tur bağların (iyonik bağ veya kovalent 

bağ)bulunduğunu tahmin eder (BSB-8, 9). 
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 3. Ünite: 

Maddenin 

Yapısı Ve 

Özellikleri 

3. Kimyasal tepkimelerle ilgili olarak öğrenciler; 

3.1. Yükü bilinen iyonların oluşturduğu bileşiklerin formüllerini yazar. 

3.2. Çok atomlu yaygın iyonların oluşturduğu bileşiklerin (Mg(NO3)2, Na3PO4 

gibi) formüllerinde element atomlarının sayısını hesaplar. 

3.3. Kimyasal bir tepkimenin gerçekleştiğini deneyle gösterir  
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 3. Ünite: 

Maddenin 

Yapısı Ve 

Özellikleri 

3.4. Kimyasal değişimi atomlar arası bağların kopması ve yeni bağların oluşması 

temelinde açıklar. 

3.5. Kimyasal değişimlerde atomların yok olmadığını ve yeni atomların 

oluşmadığını, kütlenin korunduğunu belirtir. 

I.DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV 
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 3. Ünite: 

Maddenin 

Yapısı Ve 

Özellikleri 

3.6. Basit kimyasal tepkime denklemlerini sayma yöntemi ile denkleştirir (BSB-

10). 

3.7. Yanma tepkimelerini tanımlayarak basit yanma tepkimelerinin 

denklemlerini yazar (BSB-30, 31). 
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 3. Ünite: 

Maddenin 

Yapısı Ve 

Özellikleri 

4. Asit-baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler; 

4.1. Asitleri ve bazları; dokunma, tatma ve görme duyuları ile ilgili özellikleriyle 

tanır. 

4.2. Asitler ile H+ iyonu; bazlar ile OH iyonu arasında ilişki kurar (BSB-5). 
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 3. Ünite: 

Maddenin 

Yapısı Ve 

Özellikleri 

4.3. pH’ın, bir çözeltinin ne kadar asidik veya ne kadar bazik olduğunun bir 

ölçüsü olduğunu anlar ve asitlik bazlık ile pH skalası arasında ilişki kurar  

4.4. Sanayide kullanılan başlıca asitleri ve bazları; piyasadaki adları, sistematik 

adları ve formülleri ile tanır (BSB-30, 31). 

4.5. Gıdalarda ve temizlik malzemelerinde yer alan en yaygın asit ve bazları 

isimleriyle tanır (BSB-2, 31; TD-5). 

4.6. Günlük yaşamında sık karşılaştığı bazı ürünlerin pH’larını yaklaşık olarak 

bilir. 
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3. Ünite: 

Maddenin 

Yapısı Ve 

Özellikleri 

4.7. Asitler ile bazların etkileşimini deney ile gösterir, bu etkileşimi 

“nötralleşme tepkimesi” olarak adlandırır, nötralleşme sonucu neler 

oluştuğunu belirtir (4.8. Asit-baz çözeltilerini kullanırken neden dikkatli olması 

gerektiğini açıklar; kimyasal maddeler için tehlike işaretlerinin anlamlarını 

belirtir (FTTC-37). 

4.9. Asitlerin ve bazların günlük kullanımdaki eşya ve malzemeler üzerine 

olumsuz etkisinden kaçınmak için neler yapılabileceğini açıklar ( 

4.10. Endüstride atık madde olarak havaya bırakılan SO2 ve NO2 gazlarının 

asit yağmurları oluşturduğunu ve bunların çevreye zarar verdiğini fark eder  

4.11. Suları, havayı ve toprağı kirleten kimyasallara karşı duyarlılık edinir. 
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 3. Ünite: 

Maddenin 

Yapısı Ve 

Özellikleri 

5. Su kimyası ve su arıtımı ile ilgili olarak öğrenciler; 

5.1. Sert su, yumuşak su kavramlarını anlar ve sertliğin neden istenmeyen bir 

özellik olduğunu açıklar (BSB- 8, 9, 30, 31; FTTC-28, 30). 

5.2. Sularda sertliğin nasıl giderileceğini araştırır. 

5.3. Suların arıtımında klorun mikrop öldürücülük etkisinden yararlanıldığını 

araştırarak fark eder. (BSB-8, 9, 31; FTTC- 25; TD1,5). 

2
.
 
H

a
f
t
a
 

F
iz

ik
s
e
l 
O

la
y
la

r
 

4. Ünite: 

Ses 

1. Ses dalgaları ile ilgili olarak öğrenciler; 

1.1. Titresen bir cisim için frekans ve genliği tanımlar. 

1.2. Ses dalgasının belirli bir frekansı ve genliği olduğunu ifade eder. 

2. Sesin özellikleri ile ilgili olarak öğrenciler; 

2.1. Çevresindeki sesleri, ince-kalın ve şiddetli-zayıf sıfatlarını kullanarak 

betimler ve sınıflandırır (BSB-1, 3, 4, 5, 6). 

2.2. Ses şiddetini, sesleri şiddetli veya zayıf işitmemize neden olan ses özelliği 

olarak ifade eder. 

2.3. Ses yüksekliğini, sesleri ince veya kalın işitmemize neden olan ses özelliği 

olarak ifade eder. 

2.4. Sesin şiddeti ile genliği, sesin yüksekliği ile frekansı arasındaki ilişkiyi 

keşfeder  

2.5. Çeşitli sesleri birbirinden ayırt edilebilmesini, ses dalgalarının frekans ve 

genliklerinin farklı olmasıyla açıklar 

2.6. Ses düzeyinin ses şiddetinin bir ölçüsü olduğunu fark eder (BSB-25). 

2.7. Çevresindeki ses kaynaklarının ürettiği sesler ile ses düzeyleri arasında ilişki 

kurar.  
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4. Ünite: 

Ses 

3. Bir müzik aletinden çıkan sesin değişimi ile ilgili olarak öğrenciler; 

3.1. Bir müzik aletinden çıkan seslerin yüksekliğini ve şiddetini nasıl 

değiştirebileceğini keşfeder (BSB-1, 11,12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 27, 31). 

3.2. Farklı yükseklik ve şiddette sesler oluşturabileceği bir müzik aleti tasarlar 

ve yapar (BSB-18; FTTC-6, 8; TD-2). 

4. Bir enerji turu olan ses ile ilgili olarak öğrenciler; 

4.1. Sesin bir enerji turu olduğunu ifade eder. 

4.2. Ses enerjisinin başka bir enerjiye dönüşebileceğini ifade eder (TD-3). 
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4. Ünite: 

Ses 

5. Sesin yayılma hızı ile ilgili olarak öğrenciler; 

5.1. Ses dalgalarının belirli bir yayılma hızının olduğunu ve bu hızın, sesin 

yayıldığı ortamın yoğunluğuna bağlı olarak değiştiğini ifade eder (BSB-25). 

5.2. Sesin farklı ortamlardaki hızlarını karşılaştırır. (BSB-5, 6). 

5.3. Işığın ve sesin havadaki yayılma hızlarını karşılaştırır. (BSB-5, 6). 

I.DÖNEM BİRİNCİ SINAV 
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5. Ünite: 

Maddenin 

Halleri Ve 

Isı 

1. Isı ve sıcaklık ile ilgili olarak öğrenciler; 

1.1. Isının, sıcaklığı yüksek maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye aktarılan enerji 

olduğunu belirtir. 

1.2. Aynı maddenin kütlesi büyük bir örneğini belirli bir sıcaklığa kadar ısıtmak 

için, kütlesi daha küçük olana göre, daha çok ısı gerektiğini keşfeder. 

1.3. Tek tek moleküllerin hareket enerjilerinin farklı olabileceğini ve çarpışmalarla 

değişeceğini fark eder. 

1.4. Sıcaklığı, moleküllerin ortalama hareket enerjisinin göstergesi seklinde  

1.5. Isı aktarım yönü ile sıcaklık arasında ilişki kurar (BSB-8, 9; TD-1). 

1.6. Sıvı termometrelerin nasıl yapıldığını keşfeder. 
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5. Ünite: 

Maddenin 

Halleri Ve 

Isı 

2. Maddelerin aldığı/verdiği ısı ile sıcaklık değişimi arasında ilişki kurmak 

bakımından öğrenciler; 

2.1. Mekanik ve Elektrik enerjinin ısıya dönüştüğünü gösteren deneyler tasarlar  

2.2. Maddelerin ısınmasının enerji almaları anlamına geldiğini belirtir. 

2.3. Suyun ve diğer maddelerin “öz ısı”larını tanımlar, sembolle gösterir. 

2.4. Farklı maddelerin öz ısılarının farklı olduğunu (öz ısının ayırt edici bir özellik 

olduğunu) belirtir. 

2.5. Suyun öz ısısını joule/gºC ve kalori/gºC cinsinden belirtir. 

3. Maddenin ısı alış-verisi ile hal değişimlerini ilişkilendirmek bakımından  

3.1. Gaz, sıvı ve katı maddelerde moleküllerin/atomların yakınlık derecesi, bağ 

sağlamlığı ve hareket özellikleri arasındaki ilişkiyi model veya resim üzerinde açık 

3.2. Bağların, katılarda sıvılardakinden daha sağlam olduğu çıkarımını yapar  

3.3. Gazlarda moleküller arasındaki bağların yok denecek kadar zayıf olduğunu  

3.4. Erimenin ve buharlaşmanın ısı gerektirmesini, donmanın ve yoğuşmanın ısı 

açığa çıkarmasını bağların kopması ve oluşması temelinde açıklar. 
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5. Ünite: 

Maddenin 

Halleri Ve 

Isı 

4. Erime/donma ısısı ile ilgili olarak öğrenciler; 

4.1. Erimenin neden ısı gerektirdiğini açıklar; donma ısısı ile ilişkilendirir 

4.2. Farklı maddelerin erime ısılarını karşılaştırır. (BSB-6). 

4.3. Belli kütledeki buzun, erime sıcaklığında, tamamen suya dönüşmesi için 

gerekli ısı miktarını hesaplar. 

4.4. Kapalı mekânların aşırı soğumasını önlemek için ortama su konulmasının 

yararını açıklar (BSB-31; FTTC-29; TD-4). 

4.5. Saf olmayan suyun donma noktasının, saf sudan daha düşük olduğunu fark  

4.6. Buzlanmayı önlemek için başvurulan “tuzlama” işleminin hangi ilkeye 

dayandığını açıklar. 

4.7. Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi açıklar. 

5. Buharlaşma ısısı ile ilgili olarak öğrenciler; 

5.1. Buharlaşmanın neden ısı gerektirdiğini açıklar; buharlaşma ısısını maddenin 

turu ile ilişkilendirir. 

5.2. Kütlesi belli suyun, kaynama sıcaklığında tamamen buhara dönüşmesi için 

gerekli ısı miktarını hesaplar. 

5.3. Buharlaşmanın soğutma amacı ile kullanılışına günlük hayattan örnekler verir  
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 5. Ünite: 

Maddenin 

Halleri Ve 

Isı 

6. Isınma/soğuma eğrileri ile ilgili olarak öğrenciler; 

6.1. Katı, sıvı ve buhar halleri kolay elde edilebilir (su gibi) maddeleri ısıtıp 

soğutarak, sıcaklık-zaman verilerini grafiğe geçirir (BSB-11, 12, 13, 14, 29). 

6.2. Isınan-soğuyan maddelerin, sıcaklık zaman grafiklerini yorumlar; hal 

değişimleri ile ilişkilendirir (BSB-11, 12, 13, 14, 29, 31). 
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6.Ünite: 

Canlılar Ve 

Enerji 

İlişkileri 

1. Besin zincirindeki canlılarla ilgili olarak öğrenciler; 

1.1. Besin zincirlerinin başlangıcında üreticilerin bulunduğu çıkarımını yapar  

1.2. üreticilerin fotosentez yaparak basit seker ve oksijen ürettiğini belirtir. 

1.3. Fotosentez için nelerin gerekli olduğunu sıralar. 

1.4. Fotosentezde ışığın gerekliliğini deney yaparak gözlemler 1.5. Fotosentezi 

denklemle ifade eder. 

1.6. Fotosentezin canlılar için önemini tartışır. 

1.7. Üreticilerin fotosentez ile güneş enerjisini kullanılabilir enerjiye 

dönüştürdüğünü ifade eder. 

1.8. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için enerjiye ihtiyaç duyduklarını 

açıklar. 

1.9. Besin zincirindeki tüketicilerin enerji ihtiyacını üreticilerden karşıladığını 

açıklar. 
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 6.Ünite: 

Canlılar Ve 

Enerji 

İlişkileri 

1.10. Solunumun canlılar için önemini tartışır. 

1.11. Oksijenli solunum sonucunda oluşan ürünleri deney yaparak gösterir  

1.12. Gözlemleri sonucunda oksijenli solunumun denklemini tahmin eder ( 

 

İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV 
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6.Ünite: 

Canlılar Ve 

Enerji 

İlişkileri 

1.13.Bazı canlıların yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli enerjiyi oksijen 

kullanmadan sağladığını açıklar. 

1.14. Günlük yasamdan oksijensiz solunum ile ilgili örnekler verir. 

1.15. Oksijenli solunum denklemi ile fotosentez denklemini karşılaştırarak 

ilişki kurar (BSB, 6). 

1.16. Beslenme ve enerji akısı acısından üreticiler ve tüketiciler arasındaki 

ilişkiyi açıklar. 

1.17. Besin zincirindeki enerji akısına paralel olarak madde döngülerini 

açıklar. 
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6.Ünite: 

Canlılar Ve 

Enerji 

İlişkileri 

2. Geri dönüşüm, yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları ile ilgili 

olarak öğrenciler; 

2.1. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarına örnekler verir. 

2.2. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin 

araştırma yapar ve sunar (BSB – 1, 6, 25, 27, 32; FTTC – 24, 26). 

2.3. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanmanın önemini vurgular (FTTC – 

24). 

2.4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına örnek olabilecek bir 

tasarım yapar (FTTC – 1, 8, 9). 

2.5. Geri dönüşümün ne olduğunu ve gerekliliğini örneklerle açıklar  

2.6. Yasadığı cevrede geri dönüşüm uygulamalarını hayata geçirir 
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7.Ünite: 

Yaşamımız

daki 

Elektrik 

1. Elektrik akımının manyetik etkisi ve elektrik enerjisinin hareket enerjisine 

dönüşümü ile ilgili olarak öğrenciler; 

1.1. Üzerinden akım gecen bir bobinin, bir çubuk mıknatıs gibi davrandığını 

fark eder. 

1.2. Bir elektromıknatıs yaparak kutuplarını akımın geçiş yönünden 

faydalanarak bulur. 

1.3. Üzerinden akım gecen bobinin merkezinde oluşan manyetik etkinin, 

bobinden gecen akım ve bobinin sarım sayısı ile değiştiğini deneyerek 

keşfeder (BSB-8, 9, 30, 31). 

1.4. Elektrik akımının manyetik etkisinin, günlük hayatta kullanıldığı yerleri 

araştırır ve sunar (FTTC-5, BSB-32). 

1.5. Elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüştüğünü fark eder. 

1.6. Bir çubuk mıknatısın hareketinin, elektrik akımı oluşturduğunu deneyerek 

keşfeder (BSB-30,31). 

1.7. Hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüştüğünü fark eder. 

1.8. Güç santrallerinde elektrik enerjisinin nasıl üretildiği hakkında araştırma 

yapar ve sunar (BSB-32). 
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7.Ünite: 

Yaşamımız

daki 

Elektrik 

2. Elektrik enerjisinin ısıya (ısı enerjisine) ve ışığa (ışık enerjisine) dönüşümü 

ile ilgili olarak öğrenciler; 

2.1. Elektrik akımı gecen iletkenlerin ısındığını deneyerek fark eder (BSB-

30,31). 

2.2. Elektrik enerjisinin bir iletkende ısı enerjisine dönüşeceği sonucuna varır 

(2.3. Üzerinden akım gecen bir iletkende açığa çıkan ısının; iletkenin direnci, 

üzerinden gecen akım ve akımın geçiş suresiyle ilişkili olduğunu deneyerek 

keşfeder 2.4. Elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümünü temel alan 

teknolojik uygulamaları araştırır ve sunar (BSB-32). 

2.5. Güvenlik acısından sigortanın önemini ve çalışma prensibini açıklar 

(FTTC-5). 

2.6. Teknolojideki sigorta modellerini araştırarak bir sigorta modeli tasarlar  

2.7. Elektrik enerjisinin ışık enerjisine dönüştüğünü fark eder. 

2.8. Üzerinden akım gecen bazı iletkenlerin görülebilir bir ışık yaydığı 

çıkarımını  

2.9. Bir ampulün patladığında neden tekrar yanmadığını yorumlar. 
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7.Ünite: 

Yaşamımız

daki 

Elektrik 

3. Elektrik enerjisinin kullanımı ve elektriksel güç ile ilgili olarak; 

3.1. Elektrik enerjisi ile çalışan araçların birim zamanda kullandıkları elektrik 

enerjisi miktarının farklı olabileceğini fark eder. 

3.2. Elektrik enerjisi ile çalışan araçların birim zamanda tükettiği elektrik 

enerjisini, o aracın gücü olarak ifade eder. 

3.3. Elektriksel güç birimlerinin watt ve kilowatt olarak adlandırıldığını ifade 

ed 

3.4. Elektrik enerjisi ile çalışan araçlarda kullanılan elektrik enerjisi miktarının, 

aracın gücüne ve çalıştırıldığı sureye göre değiştiğini fark eder. 

3.5. Kullanılan elektrik enerjisi miktarının “watt x saniye ve kilowatt x saat” 

olarak adlandırıldığını ifade eder. 

3.6. Elektrik enerjisinin bilinçli bir şekilde kullanımı için alınması gereken 

önlemleri ifade eder (TD-5). 

II. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV 
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8. Ünite: 

Doğal 

Süreçler 

1. Dünya’mızın oluşum sureci hakkında öğrenciler; 

1.1. Tarih boyunca Dünya’mızın oluşumu hakkında çeşitli görüşlerin ortaya 

atıldığını fark eder (FTTC-2, 3). 

1.2. Dünya’mızın oluşumuyla ilgili olarak en çok kabul gören görüşün, “Büyük 

Patlama “olduğunu belirtir. 

2. Bir doğal süreç olan levha hareketleri ile ilgili olarak öğrenciler; 

2.1. Yer kabuğunun, sıcak ve akışkan olan magma üzerinde hareket eden 

levhalardan oluştuğunu gösteren bir model tasarlar ve yapar (2.2. Okyanusların 

ve dağların oluşumunu levha hareketleriyle açıklar  

2.3. Artçı deprem, oncu deprem, şiddet, büyüklük, fay kırılması, fay hattı ve 

deprem bölgesi kavramlarını tanımlar. 

2.4. Depremle ilgili çalışmalar yapan bilim dalına “sismoloji”, bu alanda çalışan 

bilim insanlarına ise “sismolog” adı verildiğini belirtir (FTTC-11, 12, 34; TD-2, 3). 

2.5. Türkiye’nin deprem bölgeleriyle fay hatları arasında ilişki kurar (BSB-11-15). 

2.6. Depremlere, fayların yanında, volkanik faaliyetlerin ve arazi çöküntülerinin 

de sebep olabileceğini açıklar (BSB-8, 11-15). 

2.7. Volkanların oluşumunu ve bunun sonucunda oluşan yeryüzü şekillerini levha 

hareketleriyle açıklar (BSB-8, 11-15; FTTC-1). 

2.8. Volkanların ve depremlerin insan hayatındaki etkileri ve sebep olabileceği 

olumsuz sonuçları ifade eder (BSB-8, 9; FTTC-25). 

2.9. Deprem tehlikesine karsı alınabilecek önlemleri ve deprem anında yapılması 

gerekenleri açıklar (FTTC- 25). 
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8. Ünite: 

Doğal 

Süreçler 

3. Hava olayları ile ilgili olarak öğrenciler; 

3.1. Havanın dört temel bilesen yanında, su buharı da içeren bir karışım olması 

gerektiği çıkarımını yapar (BSB- 8). 

3.2. Yakın çevresindeki hava olaylarını gözlemler, sonuçları kaydederek hava 

olaylarının değişkenliğini fark eder (BSB-1, 2, 22-25, 27, 28; FTTC-1). 

3.3. Rüzgârın oluşumunu deneyle keşfeder (BSB-16-18). 

3.4. Rüzgâr ile yel, tayfun, fırtına arasında ilişki kurar (BSB-5, 11-13, 15;  

3.5. Hortum ve kasırganın oluşum şartlarını ifade eder (BSB-5, 11-15). 

3.6. Havanın sıcaklığı arttıkça daha fazla nem kaldırabileceğini ifade eder. 

3.7. Yağmur, kar, dolu, sis, çiğ ve kırağı ile havanın sıcaklığı ve nemi arasında ilişki 

kurar (BSB- 8, 9; FTTC-2). 

3.8. Hava olaylarının sebebini günlük sıcaklık farklılıkları ve oluşan alçak ve 

yüksek basınç alanlarıyla açıklar (BSB-11-15). 

3.9. Mevsimsel sıcaklık değişimlerinin sebebini, Dünya’nın dönme ekseninin 

eğikliği ile açıklar (BSB-8, 11-15; FTTC-1). 

3.10. yeryüzü sekilerlinin oluşumu ve değişiminde hava olaylarının etkisini 

örneklerle açıklar (BSB-1, 2; FTTC-25). 

3.11. İklimin, yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca gözlenen tüm 

hava olaylarının ortalama durumu olduğunu ifade eder ve iklimlerin zamanla 

değişebileceğini kavrar. 

3.12. İklimin etkisini açıklamaya ve keşfetmeye çalışan bilim insanlarına “iklim 

bilimci” adı verildiğini belirtir (FTTC-11, 12, 34; TD-2, 3). 

3.13. Meteorolojinin, atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmelerini ve buna bağlı 

olarak oluşan hava olaylarını inceleyerek hava tahminleri yapan bilim dalı 

olduğunu ifade eder (TD-2, 3). 

3.14. Hava tahminlerinin günlük yaşantımızdaki yeri ve önemini fark eder  

3.15. Meteoroloji uzmanlarına “meteorolog” adı verildiğini belirtir   

 

4. İNKILÂP TARİHİ VE ATARÜKÇÜLÜK DERSİ KAZANIMLARI ve SINAV TAKVİMİ 

 

Ay Hafta Kazanımlar 

EYLÜL 5. Hafta 

1.Atatürk’ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu 

toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder.  

2.Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.  

3.Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.  

4.Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk’ün çeşitli cephelerdeki 

başarılarıyla askerî yeteneklerini ilişkilendirir. 

EKİM 

1. Hafta 

5.Atatürk’ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, 

Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder.  

6. Atatürk’ün 1919’a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri, 

üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlar 

2. ÜNİTE: MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER 

2. Hafta 
1. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının 

paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir. 

3. Hafta 

2. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında 

Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir.  

3. Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa 

düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder. 

4. Hafta 

4. Mustafa Kemal’in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı 

çalışmaları millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin 

sağlanması açısından değerlendirir. 

KASIM 

1. Hafta 

5. Misak-ı Milli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisi’nin açılışını “ulusal 

egemenlik”, “tam bağımsızlık” ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile 

ilişkilendirir.  

8. Mustafa Kemal’in Millî Mücadeleyi örgütlerken karşılaştığı sorunlara 

bulduğu çözüm yollarını, onun liderlik yeteneği ile ilişkilendirir. 

2.Hafta 

6. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılma gerekçelerini ve uygulama 

sürecini değerlendirir.  

7. İstanbul yönetimince imzalanan Sevr Antlaşması’na karşı Mustafa 

Kemal’in ve Türk milletinin tutumunu değerlendirir. 

3. ÜNİTE: “YA İSTİKLÂL, YA ÖLÜM!” 

3. Hafta 
1. Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri, 

sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 

4. Hafta BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV 

ARALIK 1. Hafta 

2. Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli 

ordunun kurulmasını değerlendirir.  

6. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının 

ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirir 
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Ay Hafta Kazanımlar 

ARALIK 

2. Hafta 

3. Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı ortamda Atatürk’ün Maarif Kongresi 

yaparak Türkiye’nin millî ve çağdaş eğitimine verdiği önemi kavrar.  

4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının ifadesi olarak 

Tekâlif-i Millîye Kararları’nın uygulamalarını inceler. 

3. Hafta 

5. Sakarya Meydan Savaşı’nın ve Büyük Taarruz’un kazanılmasında 

Atatürk’ün rolünü fark eder.  

6. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının 

ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirir. 

4. Hafta 

6. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının 

ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirir.  

7. Örnek eser incelemeleri yaparak dönemin toplumsal olaylarının sanat 

ve edebiyat üzerine yansımalarını fark eder. 

4. ÜNİTE: ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR 

5. Hafta 

1. Millî egemenlik anlayışının güçlendirilmesi sürecinde saltanatın 

kaldırılmasını değerlendirir.  

2. Sevr ve Lozan Antlaşmalarını karşılaştırarak Lozan Antlaşması’nın 

sağladığı kazanımları analiz eder.  

3. İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararları, millî iktisat anlayışı ve 

tasarruf bilinci açılarından inceler. 

OCAK 

1. Hafta 

4. Ankara’nın başkent oluşunun gerekçelerini açıklar.  

5. Cumhuriyetin ilân edilmesini, Türkiye’de demokrasi rejiminin gerekleri 

ile bağdaştırarak değerlendirir 

2.Hafta 

6. 3 Mart 1924’te kabul edilen kanunların gerekçelerini ve toplum 

hayatında meydana getirdiği değişimleri fark eder.  

7. Atatürk’ün çok partili siyasî hayata verdiği önemi kavrar. 

I. DÖNEM İKİNCİ SINAV 

3. Hafta 

8. Şapka ve Kıyafet İnkılâbını, tekke ve zaviyelerin kapatılmasını, miladî 

takvim ve uluslararası saat uygulamasının kabulünü millî kimlik kazanma 

ve çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirir.  

17. Ölçü ve tartıların değişmesini çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirir. 

ŞUBAT 

2.Hafta 

9. Hukuk alanındaki gelişmeleri, Medeni Kanun’un Türk aile yapısında ve 

kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişiklikleri analiz eder.  

10. Şeyh Sait İsyanını çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ne 

karşı tepkiler ve uluslararası ilişkiler açısından değerlendirir 

3. Hafta 

11. Kabotaj Kanunu’nu millî egemenlik hakları ve Türk denizciliğinde 

meydana getirdiği gelişmeler bakımından değerlendirir.  

12. Mustafa Kemal’e suikast girişimini cumhuriyete yönelik tehditler 

çerçevesinde yorumlar. 

4. Hafta 

13. Büyük Nutuk’un söyleniş amaçlarını, içeriğini ve tarihsel niteliğini 

kavrar.  

14. Harf İnkılâbını ve Millet Mekteplerini, eğitimin yaygınlaştırılması ve 

çağdaş Türk toplumunun oluşturulması açılarından değerlendirir. 

 

Ay Hafta Kazanımlar 

MART 

1. Hafta 

18. Atatürk’ün millî kültür ve millî kimlik oluşturmak ve geliştirmek için dil 

ve tarih alanında yaptığı çalışmaları değerlendirir.  

15.Menemen Kubilay Olayını Türk milletinin cumhuriyet yönetimindeki 

kararlılığı ve çok partili siyasî hayata etkisi açısından değerlendirir.  

16.Şehir incelemesi yoluyla Cumhuriyet Döneminde mimarlık ve şehir 

planlaması alanında yapılan çalışmalara örnekler verir. 

2. Hafta 

19.1933 Üniversite Reformundan hareketle Atatürk’ün bilimsel gelişme ve 

kalkınmaya verdiği önemi kavrar.  

20.Soy20. Soyadı Kanunu’nun kabulünün gerekçelerini ve Mustafa Kemal’e 

“Atatürk” soyadı verilmesini millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma 

çerçevesinde açıklar.  

21.Ata21.Atatürk’ün kadınlara sağladığı sosyal ve siyasal hakları dönemin 

çeşitli ülkelerindeki kadın haklarıyla karşılaştırarak değerlendirir.  

22.AtaAtatürk Döneminde sağlık alanında yapılan işleri devletin temel 

görevleri bağlamında inceler. 

3. Hafta 

23.Atatürk Orman Çiftliği örneğinden yola çıkarak Atatürk’ün modern 

tarımın gelişimine ve çevre bilincine verdiği önemi fark eder. 

24.Örnek olaylardan yararlanarak Atatürk’ün sanata ve spora verdiği önemi 

fark eder. 

25.Onuncu Yıl Nutku’ndan hareketle yapılan inkılâpları, Atatürk’ün 

geleceğe yönelik hedeflerini ve Türk milletinin özelliklerini değerlendirir. 

5. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK 

4. Hafta 

1. Atatürkçülüğün amaç ve niteliklerini kavrar. 

2. Dönemin şartlarını göz önünde bulundurarak dünyada ve ülkemizde 

Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşmasında etkili olan olaylar hakkında 

çıkarımlarda bulunur. 

5. Hafta 

3. Millî güç unsurlarının Atatürk’ün yönetim anlayışındaki yerini ve önemini 

kavrar. 

4. Cumhuriyetçilik ilkesinin önemini ve cumhuriyet yönetiminin Türk 

toplumuna sağladığı faydaları kanıtlara dayalı olarak açıklar. 

5. Bir Türk vatandaşı olarak cumhuriyetin Türk milletine kazandırdığı 

vatandaşlık temel hak ve sorumlulukları bilincini kazanır. 

NİSAN 

1. Hafta 

6. Atatürk’ün milliyetçilik ilkesinden yola çıkarak millî birlik ve beraberliğin 

önemine inanır. 

7. Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti 

denir.” özdeyişinden hareketle “Ne mutlu Türk’üm diyene !” ifadesinin 

anlam ve önemini kavrar. 

8. Millî egemenlik, eşitlik, adalet, demokratik hak kavramlarını Atatürkçü 

düşünce sistemindeki halkçılık ilkesi ile ilişkilendirir. 

2. Hafta 

9. Devletçilik ilkesinin devlete siyasî, sosyal ve kültürel alanda yüklediği 

görevleri açıklar. 

10. Ulusal ve uluslararası faktörlerin devletçilik ilkesinin benimsenmesindeki 

etkisini değerlendirir 

3. Hafta 

11. Laiklik ilkesinin devlet yönetimi, hukuk ve eğitim sistemi ile sosyal alanda 

meydana getirdiği değişimlerden yola çıkarak bu ilkenin temel esaslarını fark  

12. İnkılapçılık ilkesini, Türk ulusunun millî kültür değerlerini geliştirerek 

çağdaşlaşmasının bir aracı olarak kavrar. 
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 4. Hafta İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV 

MAYIS 

1. Hafta 

13. Atatürk ilkelerinin amaçları ve ortak özellikleri hakkında çıkarımlarda  

14. Atatürkçü düşünce sisteminden yola çıkarak, Atatürk ilke ve inkılaplarını 

oluşturan temel esasları belirler. 

15. Atatürk ilkelerinin modern Türkiye’nin kuruluşu ve gelişmesindeki yerine 

ve önemine inanır. 

16. Türk Milli Mücadelesinin ve Atatürkçülüğün, bağımsızlık savaşı veren 

mazlum milletlere örnek olduğunu fark eder. 

17. Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkma ve devamlılığını sağlama 

konusunda kişisel sorumluluk alır. 

6. ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ 

2. Hafta 

1.Lozan Barış Antlaşması’nın Türk dış politikasının gelişimine yaptığı etkileri  

2. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını analiz 

ederek Türk dış politikası hakkında çıkarımlarda bulunur. 

3. Hafta 

3.Atatürk’ün Hatay’ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarını ve bu uğurda 

gösterdiği özveriyi fark eder. 

4. Atatürk’ün ölümü üzerine yayımlanan yazılı ve görsel kanıtlardan 

hareketle onun kişilik özellikleri ile fikir ve görüşlerinin evrensel değerine 

ilişkin çıkarımlarda bulunur. 

5. Türk milletinin ulu önderine ebedî bağlılığını ve minnet duygusunu ifade 

etmek yönündeki çabalarını fark eder. 

4. Hafta 

1.İkinci Dünya Savaşı’nın sebep, süreç ve sonuçlarını Türkiye’ye etkileri 

açısından değerlendirir. 

2.Türkiye’de çok partili siyasî hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri 

demokrasinin gerekleri açısından inceler. 

3. Türkiye’nin dünya üzerindeki konumunun öneminden yola çıkarak İkinci 

Dünya Savaşı sonrası değişen ülkeler arası ilişkileri değerlendirir. 

HAZİRAN 

1. Hafta 

4.İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de meydana gelen toplumsal, 

kültürel ve ekonomik gelişmeleri fark eder. 

5.1945 sonrası insan hak ve özgürlükleri ile demokratik anlayışın gelişimine 

yönelik uygulamalara örnekler verir. 

6. Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemini ve görevlerini kavrar. 

II. DÖNEM İKİNCİ SINAV 

2. Hafta 

7. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine yönelik iç ve dış tehditlere 

karşı korunması konusunda duyarlı olur. 

8. SSCB’nin dağılmasının dünyaya ve ülkemize etkileri hakkında 

çıkarımlarda bulunur. 

3. Hafta 

9.Türkiye ve yakın çevresindeki enerji kaynaklarının siyasî ve ekonomik 

önemini değerlendirir. 

10. Körfez Savaşlarının Türkiye’ye siyasî, sosyal, askeri ve ekonomik 

etkilerini değerlendirir. 

11. Doğal kaynaklardan verimli şekilde yararlanmaya yönelik projeleri 

ülkemizin kalkınma politikaları çerçevesinde değerlendirir. 

12. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini tarihsel gelişimi açısından analiz eder. 

 

5. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KAZANIMLARI ve SINAV TAKVİMİ 

 

Ay Hafta Konular Kazanımlar 

EYLÜL 

Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER 

5. Hafta 
Öğrencilerle Tanışma, Dersin 

Amacı ve İşleniş Şekli 

Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste 

işlenecek konular ve ders işleme teknikleri 

hakkında bilgi sahibi olur. 

EKİM 

1. Hafta 
1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye 

Göre Yaratmıştır. 

1.Kaza ve kader kavramlarını açıklar. 

 2.Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre 

yarattığına örnekler verir. 

2. Hafta 
2. Kader ve Evrendeki 

Yasalar 

3.Evrendeki fiziksel, biyolojik ve 

toplumsal yasaları fark eder. 

3. Hafta 

2. Kader ve Evrendeki 

Yasalar  

 3. İnsan İradesi ve Kader 

3.Evrendeki fiziksel, biyolojik ve 

toplumsal yasaları fark eder. 

4. Hafta 

3.1. İnsanın Özgürlüğü ve 

Sorumluluğu 

3.2. İnsanın Çabası: Emek ve 

Rızık 

4. İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile 

özgür ve sorumlu bir varlık olması 

arasındaki ilişkiyi açıklar.  

5. İnsanın çalışmasının karşılığını alacağı 

bilinciyle hareket eder 

KASIM 

1. Hafta 

3.3. Dünya Hayatının Sonu: 

Ecel ve Ömür  

 4. Allah’a Güvenmek 

(Tevekkül) 

6. Her canlının bir sonu olduğunun 

farkına varır.  

 7. Allah’a güvenmenin (tevekkül) pasif 

bir bekleyiş olmadığının farkında olur.  

 8. Kaza ve kaderle ilgili toplumda yaygın 

olan yanlış anlayışların sebeplerini irdeler. 

2.Hafta 5. Ayete’l-Kürsi ve Anlamı 
9. Ayete’l-Kürsi’yi ezbere okur ve 

anlamını söyler. 

3. Hafta 
5. Ayete’l-Kürsi ve Anlamı  

Ünite Değerlendirmesi 

9. Ayete’l-Kürsi’yi ezbere okur ve 

anlamını söyler.  

10. Bu ünitede neler öğrendiğini hatırlar. 

4. Hafta BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV 

ARALIK 

Öğrenme Alanı: İBADET  

2. ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ  

1. Hafta 

1. İnsanın Paylaşma ve 

Yardımlaşma İhtiyacı  

2. İslam’ın Paylaşma ve 

Yardımlaşmaya Verdiği 

Önem 

1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve 

toplum için önemini yorumlar.  

2. İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya 

verdiği önemi yorumlar. 
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ARALIK 

2. Hafta 
3. Paylaşma ve Yardımlaşma 

İbadeti Olarak Zekât 

3. Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti 

olarak zekât ve sadakanın kimler 

tarafından, kimlere, nelerden, nasıl 

verileceğini açıklar. 

3. Hafta 
4. Toplumsal Dayanışma 

İbadeti Olarak Sadaka 

4. Zekât ve sadakanın birey ve topluma 

katkılarını araştırır.  

5. Başkalarına yardım ettiğinde yaşadığı 

duyguları arkadaşları ile paylaşır. 

4. Hafta 
5. Yardımlaşma 

Kurumlarımız 

6. Ülkemizdeki sosyal yardımlaşma 

kurumlarını tanır. 

5. Hafta 

6. Hac Nedir ve Niçin 

Yapılır?  

7. Hac ve Umre ile İlgili 

Kavramlar 

7. Hac ibadetinin nasıl ve niçin 

yapıldığını açıklar.  

8. Hac ve umre ile ilgili mekân ve 

kavramların anlamlarını kavrar. 

OCAK 

1. Hafta 

7. Hac ve Umre ile İlgili 

Kavramlar  

8. Haccın İnsan Davranışları 

Üzerindeki Etkisi 

8. Hac ve umre ile ilgili mekân ve 

kavramların anlamlarını kavrar.  

9. Haccın birey ve toplum üzerindeki 

etkilerini açıklar. 10. Hac ve umrenin 

Müslümanlar arası iletişim ve etkileşime 

nasıl katkı sağladığının farkında olur. 

2.Hafta 

9.Kurban Nedir ve Niçin 

Kesilir? Okuma Metni: 

Kurban Tığlama (Kesme ) 

Duası Ünite Değerlendirmesi 

11. Kurban ibadetinin anlamını, sosyal 

dayanışma ve yardımlaşma açısından 

önemini açıklar.  

12. Bu ünitede neler öğrendiğini hatırlar. 

I. DÖNEM İKİNCİ SINAV 

Öğrenme Alanı: HZ. MUHAMMED (S.A.V)  

3. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED’İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR  

3. Hafta 

1. Hz. Muhammed İnsanlara 

Değer Verirdi  

2. Hz. Muhammed Güvenilir 

Bir İnsandı 

1. Güzel davranışlara Hz. Muhammed’in 

hayatından örnekler verir. 

ŞUBAT 

2.Hafta 

3. Hz. Muhammed Bilgiye 

Önem Verirdi 4. Hz. 

Muhammed Danışarak İş 

Yapardı 

2. Hz. Muhammed’in örnek 

davranışlarının toplumsal hayattaki 

önemini kavrar. 

3. Hafta 

5. Hz. Muhammed 

Merhametli, Hoşgörülü ve 

Affediciydi 6. Hz. 

Muhammed Çalışmayı Sever 

ve Zamanı İyi Değerlendirirdi  

3. Hz. Muhammed’in olaylar karşısındaki 

tutumlarından hareketle örnek 

davranışlarına yönelik çıkarımlarda 

bulunur.  

4. Hafta 

7. Hz. Muhammed Sabırlı ve 

Cesaretliydi  

8. Hz. Muhammed Hakkı 

Gözetirdi  

4. Hz. Muhammed’in hikmetli sözleriyle 

insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğine 

örnekler verir. 

 

Ay Hafta Konular Kazanımlar 

MART 

Öğrenme Alanı: HZ. KUR’AN VE YORUMU 

4. ÜNİTE: KUR’AN’DA AKIL VE BİLGİ DAVRANIŞLAR 

1. Hafta 

9. Hz. Muhammed Doğayı 

ve Hayvanları Severdi  

Ünite Değerlendirmesi  

5. Hz. Muhammed’in doğa ve hayvan 

sevgisiyle ilgili davranışlarına örnekler 

vererek doğayı ve hayvanları koruma 

konusunda duyarlı olur.  

6.Bu ünitede neler öğrendiğini hatırlar.  

2. Hafta 

1.Aklın Dinî Sorumluluktaki 

Yeri ve Önemi  

2. Kur’an Aklımızı 

Kullanmamızı İster  

1. Dini anlamada ve sorumlulukta aklın 

önemini yorumlar.  

2. Kur’an’ın aklı kullanmaya verdiği 

önemi örneklerle açıklar.  

3. Hafta 

3. Kur’an Doğru Bilgiye 

Önem Verir 

 4. Kur’an’da Bilgi Edinme 

Yolları  

3. Kur’an’ın doğru bilgiyi teşvik ettiğine 

ayetlerden örnekler verir.  

4. Vahiy, akıl ve duyuların Kur’an’a göre 

bilgi edinme yolları olduğunu açıklar.  

4. Hafta 5. Bilgi Taassubu Önler  

5. Taassubun zararlarını ve doğru bilginin 

kişiyi taassuba düşmekten korumadaki 

önemini açıklar.  

5. Hafta 

6. Sevgi ve Merhamet 

Örneği: Hz. Yusuf  

Ünite Değerlendirmesi  

6. Hz.Yusuf’un yaşadığı zorluklara 

rağmen ahlaklı davranmayı seçmesinin 

nedenlerini gerekçeleri ile açıklar.  

7.Bu ünitede neler öğrendiğini hatırlar.  

NİSAN 

Öğrenme Alanı: AHLAK 

5. ÜNİTE: İSLAM DİNİNE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR 

1. Hafta 

1. Alkollü İçki İçmek ve 

Uyuşturucu Kullanmak  

2. Kumar Oynamak  

1. İslam dininin yasakladığı kötü 

alışkanlıkları ayet ve hadislerden 

örneklerle açıklar. 

2. Kumar, alkollü içki ve uyuşturucunun 

bireysel ve toplumsal zararlarını 

örneklerle açıklar.  

3. Sigaranın birey ve toplum sağlığı 

açısından zararlarına örnekler verir.  

2. Hafta 

  

3.Kötü Alışkanlıklar Nasıl 

Başlıyor? 

4.Kötü Alışkanlık ve 

Davranışlardan Nasıl 

Korunalım? 

4. Kötü alışkanlık ve davranışların nasıl 

başladığını açıklar.  

5. Kötü alışkanlık ve davranışlardan 

kaçınmaya yönelik çözüm önerilerinde 

bulunur. Atatürk’ün çocuklara verdiği 

önemi kavrar. 

3. Hafta 

5. Başkalarına Zarar Vermek: 

Kul Hakkı 

Ünite Değerlendirmesi 

6. Başkalarına zarar vermenin kul hakkını 

ihlal anlamına geleceği bilinciyle kul hakkı 

konusunda duyarlı olur. 

7. Bu ünitede neler öğrendiğini hatırlar. 

4. Hafta İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV 
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Öğrenme Alanı: DİN VE KÜLTÜR  

6. ÜNİTE: DİNLER VE EVRENSEL ÖĞÜTLERİ  

MAYIS 

1. Hafta 

1. Din Niçin Evrensel Bir 

Gerçekliktir?  

2. Günümüzde Yaşayan 

Dinleri Tanıyalım  

2.1. Hinduizm ve Budizm  

1. Evrenselliğin ve evrensel değerlerin 

anlamını yorumlar. 

2. Dinin evrensel bir olgu olduğunun 

farkına varır. 

3. Günümüzde yaşayan dinleri temel 

özellikleriyle tanır. 

2. Hafta 
2.2. Yahudilik  

2.3. Hristiyanlık  

3. Günümüzde yaşayan dinleri temel 

özellikleriyle tanır.  

3. Hafta 

2.4. İslam  

3. Dinlerin ve İslam’ın 

Evrensel Öğütleri  

3.1. Doğruluk  

3.2. Temizlik  

4. İslam’ın dinler arasındaki yerini kavrar.  

5. Dinlerin ve İslam’ın evrensel öğütlerine 

örnekler vererek bunların insanlık için 

önemini fark eder.  

4. Hafta 

3.3. İyilik ve Yardımseverlik  

3.4. Büyüklere Saygı, 

Küçüklere Sevgi Göstermek  

5. Dinlerin ve İslam’ın evrensel öğütlerine 

örnekler vererek bunların insanlık için 

önemini fark eder.  

HAZİRAN 

1. Hafta 

3.5. Hayvanlara İyi 

Davranmak  

5. Dinlerin ve İslam’ın evrensel öğütlerine 

örnekler vererek bunların insanlık için 

önemini fark eder.  

2. Hafta 

3.6. Çevreyi Korumak 3.7. 

Zararlı Alışkanlıklardan 

Kaçınmak 3.8. Başkalarına 

Zarar Vermemek  

5. Dinlerin ve İslam’ın evrensel öğütlerine 

örnekler vererek bunların insanlık için 

önemini fark eder.  

3. Hafta 

4. Başkalarının İnançlarına 

Hoşgörülü Olmak Ünite 

Değerlendirmesi  

6. Farklı din ve inançlara hoşgörülü olur.  

7. İstismarcı misyonerlik faaliyetleri 

hakkında duyarlı olur. 

 8. Bu ünitede neler öğrendiğini hatırlar. 

 

 

 

 

 

 

6. İNGİLİZCE DERSİ KAZANIMLARI ve SINAV TAKVİMİ 

 

UNIT 1 FRIENDSHIP 

 

 

 

 
Function Skills 

E
Y
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Accepting and 

refusing  

Apologizing  

Giving 

explanations/r

easons  

Making simple 

inquiries  

Telling the 

time, days and 

dates 

 

Listening  

• Students will be able to understand the overall meaning of short recorded 

conversations on everyday topics such as  

accepting and refusing an offer/invitation; apologizing; and making simple 

inquiries 

Spoken Interaction  

• Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations 

and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation; 

apologizing; and making simple inquiries. 

Spoken Production  

• Students will be able to accept and refuse an offer/invitation, give reasons, 

apologize and make simple inquiries as a short series of simple phrases and 

sentences. 

Reading  

• Students will be able to read very short, simple texts on friendship and similar 

familiar topics. Students will be able to understand short, simple offers, 

invitation letters, etc. 

Writing  

• Students will be able to write a short, simple letter apologizing and giving 

reasons for not attending a party in response to an invitation. 

Compensation Strategies  

• Students will be able to easily ask and answer questions and exchange ideas 

and information. 
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I.DÖNEM BİRİNCİ SINAV 

UNIT 2 TEEN LIFE 

E
K

İ
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Accepting and 

refusing  

Apologizing  

Giving 

explanations/r

easons  

Making simple 

inquiries  

Telling the 

time, days and 

dates 

Listening  

• Students will be able to understand the overall meaning of short recorded 

conversations on everyday topics such as  

accepting and refusing an offer/invitation; apologizing; and making simple 

inquiries.  

Spoken Interaction  

• Students will be able to interact with reasonable ease in structured situations 

and short conversations involving accepting and refusing an offer/invitation; 

apologizing; and making simple inquiries. 

Spoken Production  

• Students will be able to accept and refuse an offer/invitation, give reasons, 

apologize and make simple inquiries as a short series of simple phrases and 

sentences. 

Reading  

• Students will be able to read very short, simple texts on friendship and similar 

familiar topics. Students will be able to understand short, simple offers, 

invitation letters, etc.  

4
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 Writing  

• Students will be able to write a short, simple letter apologizing and giving 

reasons for not attending a party in response to an invitation.  

 Compensation Strategies  

• Students will be able to easily ask and answer questions and exchange ideas 

and information. 

 

UNIT 3 COOKING  

2
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Describing 

simple 

processes  

Expressing 

preferences  

Making simple 

inquiries  

Naming 

common 

objects  

Writing  

• Students will be able to write a series of simple phrases and sentences linked 

with simple connectors like ‘first’, ‘second,’ ‘finally,’ etc. to describe the process 

of how something is made, such as a cake.  

Compensation Strategies  

• Students will be able to derive the probable meanings of unknown words 

from the context when they read and/or listen to a text.  

Intercultural Awareness  

• Students will be able to recognize cultural diversity in food choices through 

readings and discussion.  

BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV 

UNIT 4 COMMUNICATION 
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Expressing 

concern and 

sympathy  

Handling 

phone 

conversations  

Making simple 

inquiries  

Talking about 

plans  

Listening  •  

Students will be able to understand phrases and the highest frequency 

vocabulary related to ‘communication.’ Students will be able to follow a phone 

conversation.  

Spoken Interaction   

• Students will be able to make a simple phone call asking and responding to 

questions.  

Spoken Production  

• Students will be able to describe in simple terms their concerns, sympathy and 

future plans.  

Reading  

• Students will be able to understand short, simple texts containing the highest 

frequency vocabulary on communication.  

Writing  

• Students will be able to write a short e-mail message expressing their future 

plans and concerns.  

Compensation Strategies  

• Students will be able to repeat their questions when someone does not 

understand them.  

Attitudes   

• Students will be able to display a willingness to seek opportunities to practice 

English.  
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Accepting and 

refusing Giving 

explanations/r

easons Making 

excuses 

Making simple 

requests 

Making simple 

inquiries  

Talking about 

plans Telling 

the time, days 

and dates  

Writing   

• Students will be able to write a basic paragraph to describe and explain their 

Internet habits by using simple connectors like ‘and’, ‘but’ and ‘because’.  

• Students will be able to inquire about others’ plans and respond to simple 

inquires and requests.  

Compensation Strategies  

• Students will be able to answer follow-up questions if asked for clarification.  

• Students will be able to express themselves by using several words to convey 

the intended meaning when they can’t think of a word or expression  
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I. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV 

YARIYIL TATİLİ 

UNIT 6 ADVENTURES 
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Expressing 

preferences  

Giving 

explanations/r

easons  

Making simple 

comparisons  

Making simple 

inquiries  

Stating 

personal 

opinions  

Talking about 

what people 

do regularly  

Talking about 

past events  

Listening  

• Students will be able to identify the topic of an adventurerelated discussion 

when it is conducted slowly and clearly.  

• Students will be able to understand the main point in short, clear, simple 

messages and pronouncements on simple comparisons,  

preferences and reasons.  

Spoken Interaction  

• Students will be able to interact with reasonable ease in short conversations, 

provided the other person helps when necessary.  

• Students will be able to ask and answer questions and exchange ideas and 

information on and expressing preferences and giving reasons.  

Spoken Production  

• Students will be able to use simple descriptive language to make brief 

statements about and compare sports and games.  

Reading  

• Students will be able to read very short, simple texts such as personal 

narratives, advertisements and brochures related to an adventure and find the 

main points in such materials.  

Writing  

• Students will be able to write a short, simple paragraph comparing two 

objects.  

• Students will be able to write a very simple brochure expressing their 

preference for sports and free time activities.  

Compensation Strategies  

• Students will be able to clarify their questions when needed.  
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2. DÖNEM BİRİNCİ SINAV 

UNIT 7 TOURISM 

 



 

 

TEOG TEMEL BİLGİLER MODÜLÜ 

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

39 

 
M

A
R

T
 

2
,
 
3
,
 
4
,
 
5
.
.
 
H

a
f
t
a
 

Describing 

places  

Describing the 

weather  

Expressing 

preferences  

Giving 

explanations/r

easons  

Making simple 

comparisons  

Stating 

personal 

opinions  

Talking about 

past events  

Listening  

• Students will be able to understand and extract the essential information from 

short, recorded passages dealing with tourism  which is delivered slowly and 

clearly.  

Spoken Interaction  

• Students will be able to exchange information on topics related to tourism 

and popular tourist attractions.  

• Students will be able to describe their favorite tourist attractions by giving 

information about their location, important features and weather.  

• Students will be able to make simple comparisons between different tourist 

attractions.  

Spoken Production  

• Students will be able to describe their favorite tourist attractions by using 

simple phrases and sentences.  

• Students will be able to express their preference for particular tourist 

attractions and give reasons.  

Reading  

• Students will be able to read various texts such as advertisements, brochures, 

maps, etc. on tourism to find specific information.  

Writing  

• Students will be able to design a brochure, advertisement or a postcard about 

their favorite tourist attraction/s.  

Attitudes  

• Students will be able to maintain concentration and motivation during a class 

period.  

UNIT 8 CHORES 
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Expressing 

feelings  

Expressing likes 

and dislikes  

Expressing 

obligation  

Giving 

explanations/r

easons  

Making simple 

inquiries  

Making simple 

suggestions  

Listening  

• Students will be able to identify the main point of a short talk describing the 

responsibilities of different people.  

• Students will be able to understand people’s obligations, feelings and dislikes.  

• Students will be able to follow changes of topic during factual, short talks and 

form an idea of the main content.  

Spoken Interaction  

• Students will be able to communicate during simple, routine tasks requiring a 

direct exchange of information asking about the responsibilities of others and 

expressing their own responsibilities.  

Spoken Production  

• Students will be able to describe in simple terms their obligations, dislikes and 

feelings and make simple suggestions.  

Reading  

• Students will be able to read very short, simple diaries and journal entries 

describing a person’s daily responsibilities.  

Writing  

• Students will be able to write short, simple poems about their feelings in 

relation to their obligations at home and school.  

İKİNCİ DÖNEM MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV 

UNIT 9 SCIENCE 
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Describing 

what people 

are doing now 

Describing 

what people 

do regularly 

Giving 

explanations/r

easons  

Talking about 

past events  

Listening  • Students will be able to recognize and report main ideas and  

key information in short recorded passages about the topic of science.  

Spoken Interaction  • Students will be able to ask people questions about what 

others are doing at the moment.  

• Students will be able to involve in simple discussions about scientific 

achievements.  

Spoken Production • Students will be able to talk about what people are doing.  

• Students will be able to present information about scientific achievements by 

using a series of phrases and simple sentences.  

Reading • Students will be able to understand short simple texts related to what 

people are doing and/or usually do.  

• Students will be able to identify main ideas and supporting details in short 

passages about science.  

Writing • Students will be able to write simple sentences and phrases about 

what people are doing.  

• Students will be able to write simple descriptions about scientific 

achievements.  

Compensation Strategies • Students will be able to say when they do not 

understand.  

• Students will be able to use a word or phrase that means the same thing 

when they can’t think of a word.  

Intercultural Awareness • Students will be able to recognize science as a 

common human endeavor.  

2. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV 

UNIT 10 NATURAL FORCES 
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Giving 

explanations/r

easons  

Making 

comparisons  

Making 

predictions 

about the 

future  

Making simple 

inquiries  

Making simple 

suggestions  

Stating 

personal 

opinions  

Listening • Students will be able to identify the main point of TV news and 

reports about natural disasters.  

• Students will be able to understand phrases and expressions related to the 

same topic provided speech is clearly and slowly articulated.  

Spoken Interaction  

• Students will be able to communicate in a simple task requiring a direct 

exchange of information on making predictions about the future of Planet 

Earth, asking and responding to questions.  

• Students will be able to express reasons to support their predictions.  

Spoken Production  

• Students will be able to make simple suggestions about saving the earth from 

natural disasters.  

• Students will be able to express their personal opinions about the causes of 

natural disasters, giving reasons as a short series of simple phrases and sentences.  

Reading  

• Students will be able to identify specific information in simpler written texts 

containing the highest frequency vocabulary such as brochures and short 

newspaper articles that describe natural events.  

Writing  

• Students will be able to write short, simple messages expressing predictions 

and giving reasons about the future of their planet by using simple connectors 

to give reasons.  

Compensation Strategies  

• Students will be able to answer straightforward follow-up questions if asked 

for clarification.  

• Students will be able to ask for more information to check their 

understanding when needed.  

 


