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HAZIRLIK SINIFLARI 2020-2021 AKADEMİK TAKVİMİNDE 1. DÖNEM SONUNDA YAPILMASI PLANLANAN  
SINAVLAR AŞAĞIDA AÇIKLANDIĞI ŞEKİLDE UYGULANACAKTIR. 

 

 MODÜL SONU SINAVLARI 
 
Akademik takvimimizde yer alan 11-12 Ocak tarihli 1. Modül sonu sınavları ve 01-02 Şubat tarihli A2 Seviyesi İngilizce Yeterlik ve Seviye belirleme sınavı tek 

sınav sonucu elde edilecek şekilde aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde çevrimiçi uygulanacaktır. Her bir sınavın yüzdelik etkisi yine aşağıdaki tabloda verildiği 

şekilde hesaplanacaktır. Herhangi bir öğrencinin belirtilen tarihlerde yapılacak olan test, yazma ve konuşma sınavlarından aldığı notlar tablonun son 

sütununda verilen yüzdelere göre hesaplandığında ortaya çıkan nihai not öğrencinin 1. Modül sonu sınavı sonucu olarak kabul edilecektir.  

ÖNEMLİ: 3. ve 4. sayfalarda örnek geçme kalma notu hesaplama tablosu mevcuttur. 
 

  SINAV TARİHİ SINAV TÜRÜ & SAATİ AÇIKLAMA YÜZDESİ 

11 Ocak 2021 Yazılı Sınav (Test) 

Sınav Saati: 13:00 

İngiliz Dili ve Edebiyatı & Almanca hazırlık grupları sınava 11 Ocak’ta gireceklerdir. 
 

%25 

 
 

 
 
 

12 Ocak 2021 
 
 

 
 
Yazılı Sınav (Test) 
 
 
Sınav Saatleri* 
 Grup 1: 14:00 
 Grup 2: 15:00 
 Grup 3: 16:00 
 

Temel İngilizce Hazırlık  Sınıfları sınava 12 Ocak’ta  gireceklerdir. 
 
45 dakika süreli, dinleme (Listening), okuma (Reading) ve dilbilgisi (Grammar) sorularını içeren 30 
soruluk bir test uygulanacaktır.  
 
Güvenirliği arttırmak amacıyla test aynı seviyede hazırlanmış rastgele dağılımlı sorulardan 
oluşmaktadır. Sınav, her soru yeni bir sayfada görüntülenecek ve gezinti yöntemi ardışık olacak şekilde 
düzenlenecektir. Diğer bir ifade ile çözülen veya boş bırakılan sorulara geri dönüş olmayacaktır. 
 
*ÖNEMLİ: UZEM sayfalarınızda en geç Pazartesi günü sabah “Hazırlık İngilizce Modül Sonu Sınavı 
Grup 1, Grup2 veya Grup 3” gibi dersler oluşturulmuş olacaktır. Sınava sayfanızda görünen bu yeni 
dersi tıklayarak girmeniz gerekecektir. Bilgiler için web sayfamızı ara ara takip ediniz! 
 

 

 

 

 

 

%25 

 
01/02 

Şubat 2021 

 
Yazma Sınavı (Writing) 

Modül içi yazma sınavlarında uygulandığı şeklide uygulanacaktır.  
 
Yazma sınavına hangi sınıfın/öğrencinin hangi tarih ve saatte gireceği bilgisi 25 Ocak 2021’de web 
sayfamızdan yayınlanacaktır. 

 
 

%15 

 

01/02 

Şubat 2021 

 

 

Sözlü Sınav (Speaking) 

 

Modül içinde yapılan sözlü sınavlara benzer uygulanacaktır. Öğrenciler bekleme odasında olacak ve 

sınava tek tek alınacaklardır.  
 
Sözlü sınavlar her sınıfta sınıfın dersine girmeyen iki öğretim görevlisi tarafından yapılacaktır. Sözlü 
sınava hangi sınıfın/öğrencinin hangi tarih ve saate gireceği bilgisi 25 Ocak 2021’de web sayfamızdan 
yayınlanacaktır. 

 

 

 

%60 

 
ÖNEMLİ NOT: Devamsızlık limitini aşan öğrencilerin de genel seviyenin görülebilmesi için 1. Modül Sonu yazılı ve sözlü sınavlarına 
girmesi gereklidir ve zorunludur. Devamsız öğrenciler seviyelerine gör kur tekrarıyla eğitimlerine devam edebileceklerdir. 
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HAZIRLIK SINIFI 1. MODÜL BAŞARI (GEÇME-KALMA) NOTU HESABI  
 
Hazırlık sınıflarında bir öğrencinin devam ettiği modülden başarılı olması için (daha önceki dönemlerde de uygulandığı gibi); 
 

a. Derslere devam şartını yerine getirmiş olması, 
b. *Modül sonu sınavından en az 65 ve üstü bir not alması, (Not: Bu sınavdan 64 ve altı not alan öğrenciler modül içi notları kaç olursa olsun (100 bile olsa), 

doğrudan başarısız kabul edilip kur tekrarına kalmaktadırlar.) 
c. Modül içi notunun %70’i ve modül sonu sınav notunun %30u (b maddesi: bu notun en az 65 olması kaydıyla) hesaplandığında ortaya çıkan notun en az 

65 olması gereklidir. 
 

MODÜL İÇİNDE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER YÜZDESİ 

Quizzes (yapılan dört değerlendirme sınavı ve hikaye kitabı sınavı notlarınız) %15 

Mid-term Exam (ara sınav notunuz) %5 

Speaking Exams (dönem içi uygulanan iki sözlü sınavdan aldığınız notlar) %10 

Writing (yazma sınav uygulamaları ve ders içi yazma etkinliklerinden aldığınız notlar ) %15 

Speaking (video ödevlerinizden aldığınız notlar) %5 

Class performance (derse devamınız ve katılımınıza göre tüm hocalarınız tarafından ayrı ayrı verilen sınıf performansı notunuz) %10 

My English Lab (İlgili platformda verilen ödev ve etkinliklerden aldığınız not) %10 

Yukarıdaki uygulamalardan aldığınız notların ilgili yüzdesi hesaplanır.  

Örneğin: 4 değerlendirme sınavı notunuz ve hikaye sınavı notunuz yani 5 quiz notunuz toplanır ve 5’e bölünür. Çıkan notun yüzde 
15i hesaplanır. Eğer birisine girmediyseniz, girmediğiniz sınavın notları “0” olarak hesaplanır ve girdiniz dört sınavın notu toplanır 

ve yine 5’e bölünür, çıkan notun yüzde 15i alınır. Önemli: DGS, DGS EK vb durumda öğrenciler okula kayıtlı olmadıkları 
tarihlerde yapılan sınavlardan sorumlu tutulmazlar.  
 
Diger notlarında benzer şekilde ilgili yüzdeleri hesaplanır ve çıkan not modül içi notunuzun %70i olarak kaydedilir. 

 

 

TOPLAM 

 

 

%70 

 

MODÜL SONU SINAVINDA YAPILAN DEĞERLENDİRMELER YÜZDESİ 

Yazılı Sınav (Test) ( test notunuzun yüzde 25i) %25 

Writing Exam (yazma sınavı notunuzun yüzde 15i) %15 

Speaking Exam (sözlü sınav/konuşma becerisi sınavı notunuzun yüzde 60ı) %60 
Bu üç sınavdan aldığınız notların belirtilen yüzdeleri alınıp toplanır. Çıkan notun %30 u hesaplanır.  
Önemli: Ancak modül sonu sınav notunuzun yüzde 30unun hesaplanıp modül not ortalamasına katılabilmesi için bu sınavlardan aldığınız notun 65 ve 
üstü olması şartı vardır. 

 

NİHAİ NOT HESABI: Modül içi notunun yüzde 70i ve modül sonu sınav notunun* yüzde 30u toplanır ve çıkan not başarı notu olarak kaydedilir. Bu not 

65 ve üstü is öğrenci başarılı; 64 ve altı is başarısız kabul edilir. 
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ÖRNEK NOT HESAPLAMA TABLOLARI  

 

A. ÖRNEK MODÜL İÇİ NOT HESABI  

Aşağıda yapılan hesaplama kullanılan notlar örnek hesaplamayı görmeniz için rastgele yazılmış notlardır. 

 

HESAPLANAN 

ÖRNEK 

NOTLAR 

YÜZDE 

KAÇININ 

ALINDIĞI 

ÖRNEK NOTUN 

YÜZDELİK ETKİSİ 

HESAPLANMIŞ HALİ 

Quizzes  Değerlendirme Sınavları notları: 78, 65, 54, 87,   Story quiz: 79 

Beş notun toplamı: 363  

Beş sınav uygulandığı için toplam sayı beşe bölünür: 363/5=72,6 

Çıkan notun yüzde 15i hesaplanır: 72,6 x 0,15=10,89 

 

72,6 

 

%15 

 

10,89 

Mid-term Exam  Ara sınav notu: 85 

1 tane uygulandığı için direk bu sınav notunuzun yüzde 5i hesaplanır: 85 x 0,05= 4,25 

85  

%5 

 

4,25 

Speaking Exams Sözlü sınav notları: 66, 58 

İki notun toplamı: 124  

İki sınav uygulandığı için toplam sayı ikiye bölünür: 124/2=62 

Çıkan notun yüzde 10u hesaplanır: 62 x 0,10=6,2 

62  

%10 

 

6,2 

Writing  Yapılan quiz ve değerlendirmelerde aldığınız tüm notlar toplanır ve kaç adet 

değerlendirme notu verilmişse o sayıya bölünür (hocalarınız ekstra değerlendirmeler 

de yapmış olabileceği için net bir sayı verilmemiştir). 

Bu hesaplamada beş not verilmiş ve toplamı 320 çıkmış gibi bir hesaplama 

yapılacaktır. 

Beş not varmış gibi hesaplandığı için toplam sayı beşe bölünür: 320/5=64 

Çıkan notun yüzde 15i hesaplanır: 64 x 0,15=9,6 

64  

 

 

 

 

%15 

 

 

 

 

 

9,6 

Speaking  Video ödev notları: 78, 63 

İki notun toplamı: 141  

İki sınav uygulandığı için toplam sayı ikiye bölünür: 141/2=70,5 

Çıkan notun yüzde 5i hesaplanır: 62 x 0,05=3,525 

70,5  

%5 

 

3,525 

Class performance  Sınıf performans notu: 80 

1 tane uygulandığı için direk bu sınav notunuzun yüzde 10u hesaplanır: 80 x 0,10= 8 

80  

%10 

 

8 

My English Lab  My English Lab notu: 60 

1 tane uygulandığı için direk bu sınav notunuzun yüzde 5i hesaplanır: 60 x 0,10= 6 

60  

%10 

 

6 

 Hesaplamalar sonucu çıkan tüm yüzdelik notlar toplanır ve modül notunuzun yüzde 

70i ortaya çıkmış olur. Mesela bu örnek hesaplamadaki öğrencinin modül içi notu 

69,2357 ve bu notun %70i 48,465 tir.  

--- TOPLAM 

%70 

 

48, 465 
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B. ÖRNEK MODÜL SONU SINAVI NOT HESABI 

Aşağıda yapılan hesaplama kullanılan notlar örnek hesaplamayı görmeniz için rastgele yazılmış notlardır. 

TESTTEN KAÇ ALIRSANIZ ALIN SÖZLÜ ve YAZMA SINALARINA GİREBİLİRSİNİZ! 

HESAPLANAN 
ÖRNEK 

NOTLAR 

YÜZDE 
KAÇININ 
ALINDIĞI 

ÖRNEK NOTUN 
YÜZDELİK ETKİSİ 
HESAPLANMIŞ 

HALİ 

Yazılı Sınav (Test) Test notu: 84  

Bu notun yüzde 25i hesaplanır: 84x0,25=21 

84 %25 21 

Writing Exam Yazma sınavı notu:  68 

Bu notun yüzde 25i hesaplanır: 68x0,15=10,2 

68 %15 10,2 

Speaking Exam Sözlü sınav notu: 62 

Bu notun yüzde 60ı hesaplanır: 62x0,60=37.2 

62 %60 37,2 

 Hesaplamalar sonucu çıkan yüzdelik notlar toplanır.  

Çıkan notun %30 u hesaplanır: Modül sonu sınav notu 68,4tür.  

Bu notun yüzde 30u: 68,4x0,30=20,52 

%100ü 68,4 

% 30u 20,52 

 

C. ÖRNEK NİHAİ BAŞARI NOTU HESABI 

Modül içi notunun yüzde 70i ve modül sonu sınav notunun yüzde 30u toplanır ve çıkan not başarı notu 

olarak kaydedilir. Bu not 65 ve üstü is öğrenci başarılı; 64 ve altı is başarısız kabul edilir ve kur tekrarına 

kalır. 

YUKARIDAKİ 
HESAPLAMADA 
ÇIKAN ÖRNEK 

NOT 

ÖRNEK 
NOTUN 
YÜZDE 

KAÇININ 
ALINDIĞI 

ÖRNEK NOTUN 
YÜZDELİK ETKİSİ 
HESAPLANMIŞ 

HALİ 

MODÜL İÇİ NOTU (Modül içi notu kaç olursa olsun değerlendirmeye katılır.) 69,2357 %70 48,465 

MODÜL SONU SINAVI NOTU (Bu sınavdan 65 ve üstü not almayan öğrenci modül içi notu kaç olursa olsun 

başarısız kabul edilir ve kur tekrarına kalır.) 

68,4 %30 20,52 

BAŞARI NOTU (Öğrencinin son notu 65 ve üstü olduğu için başarılıdır.) TOPLAM %100 68,985 

Önemli: Mesela örnek hesaplamadaki öğrenci modül sonu sınavından 68,4 aldığı için genel başarı notu hesaplanır. Ama örneğin 63 alsaydı, modül içi notu 

kaç olursa olsun (100 bile olsa), doğrudan başarısız kabul edilecekti. Çünkü modül sonu sınav notunun yüzde 30unun hesaplanıp modül not ortalamasına 

katılabilmesi için bu sınavdan aldığınız notun 65 ve üstü olması şartı vardır. 
 
Önemli: Bu not hesaplamalarında öğrencilerin modül içi notunda 65 ve üstü kuralı yoktur. Yani örneğin modül içi notu 60 olup, modül sonu sınavından 80 

alan bir  öğrencinin nihai notu 66 olacağı için bu öğrenci başarılı kabul edilir.   
 

                     KOU YDYO 

                                                                                                                                                                  EĞİTİM KOMİSYONU 

                                                                                                                                                                      Aralık, 2020/Ocak, 2021 


