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Madde 1. Sene İçi Değerlendirme Ögeleri: 

A. SINAVLAR 

Her yarıyılda iki adet Ara Sınav (vize) ve iki adet Kısa Sınav (quiz) yapılır. Bu sınavlarda 

öğrencilerin dilbilgisi, kelime bilgisi ve diğer dil becerileri (okuma-yazma-dinleme) aşağıdaki 

soru tipleri ile ölçülür: 

• Seçmeli (çoktan seçmeli, eşleştirme, doğru/yanlış)  

• Üretime dayalı (boşluk doldurma, cümle tamamlama, cümlede anlam bütünlüğünü 

bozan kelime ya da dilbilgisi yapısını bulma ve düzeltme, kısa cevap, yazılı 

kompozisyon) 

B. YAZMA DOSYASI (WRITING PORTFOLIO) 

Yazma (Writing) dersi temel alınarak öğrencilerin haftalık olarak ünitelerle paralel şekilde 

ilk, ikinci ve son taslak şeklinde hazırladıkları ve “Common European Framework” 

çalışmasında da yer alan ödevlerdir. Öğrenciler, yazma dersi hocası kontrolünde verilen 

ödevleri, verilen süre içerisinde öğretim elemanına teslim etmek ve öğretim elemanının geri 

bildirimi doğrultusunda ödevini daha iyi hale getirip son halini öğretim elemanına teslim 

etmekle sorumludur.  

 

C. ÇALIŞMA DOSYASI (MAIN COURSE PORTFOLIO) 

“Main Course” dersleri temel alınarak proje ödevlerinde öğrencilerden verilen ödevleri 

zamanında ve gerektiği şekilde yerine getirmesi beklenir. Sunum yapma, video çekme, 

makale hazırlama, afiş vb. hazırlama şeklinde olabilecek bu ödevler, sınıf danışmanları 

tarafından açıklandıktan sonra yapılması için belirli bir süre tanınır. 1. ve 2. Periyotlarda 

toplam 4 tane; 3. Ve 4. Periyotta ise toplam 2 tane ödev verilir. 



Ayrıca, proje ödevleri kapsamında her öğrenciden sınıf danışman hocaları tarafından 

belirlenen seviyelerde İngilizce hikaye kitabı (reader) okuması beklenir. Tüm öğrenciler her 

periyotta belirlenen sayıda hikaye kitabı okumalıdır. Hikâye kitapları okunduktan sonra sınıf 

danışman hocasına rapor formu doldurularak teslim edilmelidir. Bu raporlar ve yapılan 

ödevler “Main Course Portfolio” notu kapsamında değerlendirilecektir.     

 

Madde 2. Sene İçi Değerlendirme Ögelerinin Başarıya Etkisi: 

Hazırlık sınıfı “Beginner” (Başlangıç) seviyesine yerleşen öğrencilerinin sene içi başarı 

notu, Kısa Sınavlar, Ara Sınavlar, Çalışma Dosyası (Main Course Portfolio) ve 5. Haftadan 

itibaren devreye giren Yazma Dosyası (Writing Portfolio) göz önüne alınarak aşağıda 

belirtilen ağırlıklara göre hesaplanır. 

Yıl içinde yapılan 4 Ara Sınavın (vize) ortalaması:   %50  

Yıl içinde yapılan 4 Kısa Sınav (quiz) ortalaması:   %20  

Yazma Dosyası (Writing Portfolio):   %15 

Çalışma Dosyası (Main Course Portfolio) :  %15 

 

Hazırlık sınıfı “Elementary” (Orta Öncesi) seviyesine yerleşen öğrencilerin sene içi 

başarı notu, Kısa Sınavlar, Ara Sınavlar, Yazma Çalışma Dosyası (Writing Portfolio) ve 

Çalışma Dosyası (Main Course Portfolio)  göz önüne alınarak aşağıda belirtilen ağırlıklara 

göre hesaplanır. 

Yıl içinde yapılan 4 Ara Sınavın (vize) ortalaması:   %50  

Yıl içinde yapılan 4 Küçük Sınav (quiz) ortalaması:   %20  

Yazma Dosyası (Writing Portfolio):    %15  

 Çalışma Dosyası (Main Course Portfolio):    %15 

  



Madde 3. Hazırlıktan başarı ile mezun olma: 

Öğrencinin hazırlıktan başarıyla mezun olabilmesi için: 

1) Devam şartını yerine getirilmiş olması, 

2) Sene içi başarı notunun en az 60 puan olması 

3) Akademik Yılsonu Yeterlik Sınavından en az 70 puan alınması gerekmektedir.  



 

Notlandırma 

• Öğrenci Bilgi Sisteminde notlar aşağıdaki gibi ifade edilir: 
Akademik Yılsonu Yeterlik Sınavından başarılı olanlar  BŞ (Başarılı) 

Akademik Yılsonu Yeterlik Sınavından başarısız olanlar BŞZ (Başarısız) 

Sene İçi Başarı Notu 60 ve üzeri olup Akademik Yılsonu Yeterlik 
Sınavına girmeye hak kazananlar  

YT (Yeterli), 

Sene İçi Başarı Notu 60’dan aşağı olup Akademik Yılsonu 
Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanamayanlar 

YZ (Yetersiz) 

Devam şartını yerine getiremeyen öğrenciler DZ (Devamsız) 

Devam şartını yerine getirdiği ve Sene İçi Başarı Notu 60 ve üzeri 
olduğu halde Akademik Yılsonu Yeterlik Sınavına girmeyenler  

GR (Girmedi) 

Akademik yıl başlangıcında yapılan Yeterlik sınavında muafiyeti 
kabul edilenler  

MU (Muaf) 

 
Öğrencilerin başarısı yüzlük sistem üzerinden değerlendirilir. Sonuçlar iki basamak 

yürütülür. Son iki basamak (,50) ve üzeri ise bir üst nota tamamlanır. 

 
 


