23-24 KASIM 2016 TARİHLİ TEOG SINAVI DEĞERLENDİRMELERİ
2016-2017 eğitim-öğretim yılı Merkezi Ortak Sınavı, 23-24 Kasım 2016 tarihlerinde üçer
oturumda gerçekleştirilmiştir. Zümrelerin Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi, fen
bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve İngilizce derslerini içeren sınav
değerlendirmeleri aşağıdaki gibidir:

TÜRKÇE SINAVI
TEOG sınavında MEB’in yayımladığı kazanımlar doğrultusunda sorular çıkmış, kazanım dışı
bir soruya rastlanmamıştır. Son dört yıldır uygulanan TEOG sınavları ile değerlendirildiğinde
2016 I. TEOG sınavı Türkçe sorularının daha nitelikli sorulardan oluştuğu görülmektedir.
Türkçe dersi sorularının 1. TEOG sınavı için belirleyici olacağı düşünülmektedir. Buna karşın
beklenmedik bir soruyla da karşılaşılmamıştır. Sınav, ağırlıklı olarak okuduğunu anlama ve
yoruma dayalı soruları içermektedir. Bilgiye dayalı sorular, sınavın yaklaşık %30’unu
oluşturmuştur. Sınavda “sözcükte anlam konusundan ‘hatırlamamak’, düzyazı türlerinden
‘biyografi’, paragraf sorusunun seçeneğinde bulunan ‘kişileştirme’, yer tamlayıcısı ve zarf
tamlayıcısının ayrımını yoklayan cümlenin ögeleri, virgül ve noktalı virgülün ayrımını
yoklayan ‘noktalama’ ” soruları seçici olup üst düzey kazanımları yoklamaktadır. Sınavdaki
anlam soruları, dikkat isteyen ve yorum gerektiren metinlerden oluşmaktadır.
MATEMATİK SINAVI
TEOG matematik sınavı soruları, MEB’in yayımladığı kazanımlar doğrultusundadır ve
beklenmedik bir soru ile karşılaşılmamıştır. TEOG matematik sınavı bilgiyi yorum yaparak
kullanabilme açısından ayırt edici bir sınav olmuştur.
Her kazanımı ölçen soruya yer verilmiştir. Sınav soruları, sınıf içi yapılan etkinliklerle
örtüşmektedir. Soruların %50’sinin bilgi ve işlem gerektiren orta güçlükte sorular olduğu,
%25’inin yorum yapmayı gerektiren belirleyici sorular olduğu ve geriye kalan %25’inin ise
güçlük düzeyinin kolay nitelikte olduğu düşünülmektedir.

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAVI
TEOG din kültürü ve ahlak bilgisi sınavı soruları MEB’in yayımladığı kazanımlar
doğrultusundadır. Sınavda beklenmedik bir soru ile karşılaşılmamıştır. 2 sorunun dikkat
gerektiren ayırt edici sorular olduğu düşünülmektedir. Sınavın yaklaşık olarak % 15’i bilgiye
dayalı sorulardan oluşmuştur. Diğer yıllardan farklı olarak yoruma dayalı metinlerin yoğun
olmasının sınavın güçlük düzeyini yükselteceği tahmin edilmektedir.
FEN BİLİMLERİ SINAVI
Fen Bilimleri Sınav Soruları MEB’in daha önce açıkladığı kazanımlara uygundur. 10 soru
1.ünite “İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme” ve 10 soru 2. ünite “Basit Makineler” konu
kapsamını içermektedir. Sorular, öğrencilerin derste öğrendikleri bilgileri günlük yaşamlarıyla
örtüştürebilecekleri nitelikte; açık, net ve ayırt edicidir.
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK SINAVI
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sınav soruları MEB’in yayımladığı kazanımlar
doğrultusunda olup kazanım dışı bir soruya rastlanmamıştır. Sınavda “Bir Kahraman Doğuyor”
ünitesinden 6, “Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler” ünitesinden 9, “Ya İstiklal Ya
Ölüm” ünitesinden 5 soru çıkmıştır. Sınav, ağırlıklı olarak okuduğunu anlama ve yorumlamaya
dayalı soruları içermektedir. Sınavın orta güçlükte olduğu ve ayırt edici 2 sorunun yer aldığı
düşünülmektedir.
Son 4 yılın soruları göz önünde bulundurulduğunda T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi
sınavı diğer yıllara oranla daha nitelikli ve belirleyici sorulardan oluşmaktadır.
İNGİLİZCE SINAVI
TEOG İngilizce dersi sınavı MEB müfredatına paralel sorulardan oluşmuştur. Sınavda, 1.ünite
“Friendship” kazanımlarından 3 soru, 2.ünite “Teen Life” kazanımlarından 11 soru ve 3.ünite
“Cooking” kazanımlarından 6 soru yer almıştır.
Beceri bazında değerlendirildiğinde A2 (CEFR) ölçütle uyumlu olarak okuma ve iletişimsel
örneklere(diyalog, mesaj, görsel vb.) yer verilmiştir.

