Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

8. SINIF

Sevgili Ö€renciler,
SBS’nin kald›r›lmas› ile bunun yerine yaz›l› s›navlar›n merkezî bir uygulamayla yap›lmas›n› esas alan bir sistem getirilmiﬂtir.
Bu sistem hepinize hay›rl› olmas›n› dileriz.
Bu sistem sizlere uzun soluklu bir de€erlendirme süreci sunmaktad›r. Sürecin uzunlu€u bir handikap olarak görülebilir. S›
nav say›s›n›n 12’ye ç›kmas›, soru say›s›n›n bir hayli artmas› olumsuz olarak de€erlendirilebilir. Fakat unutulmamas› gerekir
ki durumdan ﬂikâyet etmek yerine duruma en h›zl› uyum sa€layanlar, di€erlerinden daha baﬂar›l› olacakt›r. Öncelikle sistemi
biraz tan›yal›m.

S›nav Sistemi
Merkezî Yap›lacak S›navlar
Dersler

Merkezî Yapılmayacak Sınavlar

Merkezî Yapılacak Sınavlar

Türkçe

1 ve 3. yazılılar

2. yazılı

Matematik

1 ve 3. yazılılar

2. yazılı

Fen ve Teknoloji

1 ve 3. yazılılar

2. yazılı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

2. yazılı

1. yazılı

Yabancı Dil

1 ve 3. yazılılar

2. yazılı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

2. yazılı

1. yazılı

I ve II. dönem yaz›l›lar› yukar›da belirtilen tabloya göre yap›lacakt›r.

S›navlar›n Uygulanmas›
Merkezî s›navlar,
I. Dönemde kas›m›n, II. Dönemde nisan›n son haftas›nda uygulanacak.
Ö€renciler s›navlara kendi okullar›nda girecekler.
S›navlar 2 okul gününe yay›larak yap›lacak.
Sorular dört seçenekten oluﬂacak.
S›navlar notla de€erlendirilecek.
De€erlendirmede sadece do€ru cevap say›s› kullan›lacak.
Ö€retmenler farkl› okullarda görev alacaklar.
S›nava geçerli bir özrü nedeniyle kat›lamayanlar için mazeret s›navlar› yap›lacak.
Mazeret s›navlar› hafta sonunda belirlenecek bir s›nav merkezinde yap›lacak.
Merkezî olmayan yaz›l›lar, var olan yaz›l› uygulamalar› gibi devam edecek.

S›navlar›n De€erlendirilmesi
Ö€rencilerin Yerleﬂtirmeye Esas Puanlar› belirlenirken aﬂa€›daki iﬂlemler uygulan›r.
1. A€›rl›kland›r›lm›ﬂ Merkezî S›nav Puan› hesaplan›r.
Merkezî s›navlar›n notlar› belirlenecek.
Bu notlar›n a€›rl›kl› ortalamalar› al›nacak. Yani,
Derslerin notlar› ile ders saatleri çarp›lacak.
Bulunan bütün çarp›mlar toplanacak.
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Bulunan sonuç toplam ders say›s›na bölünecek.
Elde edilen not, virgülden sonraki 4 basama€›na kadar al›nacak.
Örne€in, ö€rencinin birinci dönem merkezî s›nav notlar› tablodaki gibi olsun.
Dersler

Ders Saati

Yazılı Notu

Ağırlıklı Not

Türkçe

5

60

300

Matematik

4

75

300

Fen ve Teknoloji

4

50

200

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

4

90

360

Yabancı Dil

2

100

200

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

2

90

180

Ders saati toplam› 21, a€›rl›kl› notlar toplam› 1540’t›r. Bu ö€rencinin I. Dönem A€›rl›kland›r›lm›ﬂ Merkezî S›nav
Notu 73.3333’tür.
Ö€rencinin 8. S›n›f A€›rl›kland›r›lm›ﬂ Merkezî S›nav Puan› iki dönemdeki A€›rl›kland›r›lm›ﬂ Merkezî S›nav notlar›n›n
aritmetik ortalamas›d›r.
Bu not ö€rencinin 8. s›n›f A€›rl›kland›r›lm›ﬂ Merkezî S›nav Puan›’d›r.
▶ Bizim haz›rlad›€›m›z denemelerle kendini denemek isteyen bir ö€renci için sayfa 5’te yer alan Merkezî Ortak
S›nav Puan Hesaplama Tablosu kullan›larak dönemlere ait A€›rl›kland›r›lm›ﬂ Merkezî S›nav Puan› hesapla
nabilir.
2. Ö€rencinin 6, 7 ve 8. s›n›f y›l sonu baﬂar› ortalamalar›n›n aritmetik ortalamalar› hesaplan›r.
Örne€in, bir ö€rencinin y›l sonu baﬂar› puan›
6. s›n›fta 82,457, 7. s›n›fta 75,801 ve 8. s›n›fta 82,402 olsun. Bu ö€rencinin y›l sonu baﬂar› notlar› toplan›p üçe
böldü€ünde 6, 7 ve 8. S›n›f Y›l Sonu Baﬂar› Ortalamalar› 82,2200 bulunur.
3. Ö€rencinin Yerleﬂtirilmeye Esas Puan› hesaplan›r. Bunun için;
8. s›n›f A€›rl›kland›r›lm›ﬂ Merkezî S›nav Puan›n›n % 70’i ile
6, 7 ve 8. S›n›f Y›l Sonu Baﬂar› Ortalamalar›n›n % 30’u toplan›r.
Örne€in bir ö€rencinin 6, 7 ve 8. S›n›f Y›l Sonu Baﬂar› Ortalamas› 82,7371; A€›rl›kland›r›lm›ﬂ Merkezî S›nav Puan›
75,8012 ise Yerleﬂtirmeye Esas Puan› 77,7979’dur.
▶ Ö€renciler lise tercihlerini Yerleﬂtirmeye Esas Puanlar›n› kullanarak yapacaklar.
Önemli Noktalar
▶ SBS sisteminde di€er ö€rencilerin de ne yapt›€› önemli oluyordu fakat bu sistemde Yerleﬂtirmeye Esas Puan›
hesaplan›rken sadece kendi notlar› göz önünde bulundurulacak.
▶ Yanl›ﬂlar do€rular› götürmedi€inden yetiﬂtirilemeyen sorular›n ya da bilinmeyen sorular›n boﬂ b›rak›lmamas›
ö€rencilerin yarar›na olacak.
▶ Derslerin önemleri ders saatlerine göre olacak. S›nav sisteminde en önemli ders 5 saatlik Türkçe ikinci s›radaki
dersler 4 saatlik Matematik, Fen ve Teknoloji, Yabanc› Dil son s›rada 2 saatlik T.C. ‹nk›lâp Tarihi ve Atatürkçü
lük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’dir.
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▶ Yeni sistemde s›navlarda sorulan soru say›s›n›n bir önemi yok. Önemli olan ö€rencinin s›nav puanlar›d›r. Kaçar soru
sorulursa sorulsun A€›rl›kland›r›lm›ﬂ Merkezî S›nav Puan› hesaplan›rken;
Türkçe dersi en fazla 23,8095 puan,
Matematik dersi en fazla 19,0476 puan,
Fen ve Teknoloji dersi en fazla 19,0476 puan,
Yabanc› Dil dersi en fazla 19,0476 puan,
T.C. ‹nk›lâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi en fazla 9,5238 puan,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi en fazla 9,5238 puan
getirmektedir.

Yeni Sistemin Ö€renci Aç›s›ndan Olumlu Yanlar›
Herhangi bir s›nav›n telafisi var. Hasta olmak s›nav› kaç›rmak anlam›na gelmiyor. Daha önceleri hasta oldu€u ya da bir
kaza geçirdi€i için s›nava giremeyip istedi€i okullara yerleﬂemeyen birçok ö€renci olmuﬂtu. Bu sistem bunun önüne geçiyor.
Düzenli ders çal›ﬂma al›ﬂkanl›€› olan ö€renciler için s›navlar›n sürece yay›lm›ﬂ olmas› bir avantaj sa€layacakt›r. Yeni
sistem di€er ö€rencileri ders çal›ﬂmaya sevk edebilecektir.
Çok s›nav çok sorunun ö€renci için en büyük art›s› de€erlendirme s›ras›nda yaﬂan›r. Az sorudan oluﬂan tek
s›navlarda hata yapmamak esast›r. Hata yapan kaybeder. Yeni uygulanacak sistemde çok soru olmas› ö€rencilerin sorular›
çözerken hata en az seviyeye inecektir. Baz› sorular hatal› çözülse dahi, hatalar› telafi etmek her zaman için mümkündür.
Bilen ile bilmeyenin bir birinden ayr›ﬂt›r›lmas› daha kolay olacakt›r. SBS’li y›llarda soru say›s› az, sorular kolay
oldu€u için s›navlarda 300 ile 500 kiﬂi aras›nda birinci ç›k›yordu. Di€er bir deyiﬂle ö€renciler tam olarak ayr›ﬂt›r›lam›yordu.
Yeni sistemde bunun olmas› mümkün görünmüyor. Ö€rencilerin 12 s›nav›n›n ve okul notlar›n›n ayn› olmas› pek mümkün
olmayaca€›ndan ö€rencilerin daha iyi ayr›ﬂt›r›lacaklar› ve bilgilerinin daha net anlaﬂ›laca€› söylenebilir.
Ülke genelinde müfredat›n iﬂleniﬂ biçim ve h›z› merkezileﬂtirilmiﬂ oldu. Okullarda birçok zaman konular yetiﬂtirilemez, hatta
yetiﬂtirilemeyece€i önceden görülür fakat tedbir al›nmazd›. Ö€renci iﬂledi€i konulardan s›nava al›n›r, konular tamamlan
mayabilirdi. Yeni sistemde ö€rencilerin s›navlara belirtilen konular› görerek kat›lmalar› için tedbirler al›narak bütün konular
tamamlanacakt›r. Ö€renci, y›l› bitirdi€inde eksik konusu olmayacakt›r.

Yeni Sistemin Ö€renci Aç›s›ndan Olumsuz Yanlar›
Çok fazla s›nav var. Tek bir s›nav varken yerine 12 tane s›nav›n getirildi€i sistemde ö€renciler s›navlarla bolca yorulacaklar.
Ölçme ve de€erlendirme süreci çok uzun bir zaman› kaps›yor. Ö€renciler bir s›nava girdikten bir süre sonra netice almak
isterler fakat bu sistemde yerleﬂtirme puan› ile de€erlendirme yap›labilmesi için bütün s›navlar› bitirmek gerekiyor. Ancak
o zaman yaklaﬂ›k bir de€erlendirme yapabilmek mümkün görünüyor. Tam de€erlendirme yapabilmek için okulun bitmesini
beklemek gerekiyor. Tam bir de€erlendirme yap›labilmesi için ilk s›nava girdikten sonra 7 ay geçmesi gerekiyor.
Sürecin uzun olmas›, stres birikimine neden olabilir. Kimi ö€renciler için durmadan s›nava girmek ya da s›nav beklemek
ö€rencide strese neden olabilmektedir. Süreç içinde stresle mücadele konusunda yard›m almak gerekir.
E€itim s›n›fa özgülükten uzaklaﬂm›ﬂt›r. Önceki sistemlerde ö€retmenler s›n›f›n seviye ve ihtiyaçlar›na göre konular›n
iﬂlenme s›ras›n› ve yo€unlu€unu de€iﬂtirebilirlerdi. Bu sistemde sene ortas›ndaki bir s›nav›n ortak olmas› konular›n merkezi
sistemde belirtildi€i gibi iﬂlenmesini zorunlu k›ld›€›ndan s›n›f›n ihtiyaç ve düzeyi göz ard› edilmiﬂ olacakt›r.
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