
ÇABA SINAVI GENEL BİLGİLERİ 

Çaba Sınavı: 

a) Proje kapsamında ilimizde 5,6,7,8,9,10,11.sınıflarda öğrenim gören tüm öğrencilere 7 

Nisan 2015 tarihinde deneme sınavı uygulanacaktır. 

b) Proje kapsamında ilimizde 12.sınıflarda öğrenim gören tüm öğrencilere 7-8 Nisan 2015 

LYS deneme sınavı uygulanacaktır. 

c) Sorular yayınevi tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüklerine sınavdan üç gün önce kargo ile teslim edilecektir. 

d) 6 Nisan 2015 Pazartesi günü saat 17.00’e kadar mevcut öğrenci sayısına göre eksik/fazla 

sınav kitapçığı ve optik form bilgisinin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirilmesi 

yoluyla mevcut öğrenci sayısına göre eksik sınav kitapçığı ve optik formların Milli Eğitim 

Müdürlüklerinden temin edilmesi öğrencilerin mağduriyetine yol açılmaması 

gerekmektedir. 

e) Sınav sonrası eğitim öğretime devam edilecektir. İlkokul-ortaokul aynı binada olan 

okullarda ilkokullar derslere devam edecek, ortaokullar sınav olacaktır. 

f) İkili eğitim yapan okullarda sabahçı grubun sınav bitiş saati okulun bitiş saatine göre 

ayarlanacak, böylece sabahçı ve öğlenci grubun birbiriyle soru alışverişi yapmasının 

önüne geçilecektir. Farklı soru sayısından dolayı sınav süresi farklı olan sınıfların sınav 

bitiş saatleri aynı olacak şekilde sınava başlamaları sağlanacaktır. Sabahçı grubun sınavı 

bitiminde cevap kağıtları ile birlikte soru kitapçıkları da toplanacak ve öğrencilere ertesi 

gün teslim edilecektir. 

g) Deneme sınavlarında öğrencilerin mümkün olduğu ölçüde 5.sınıf – 7. Sınıf, 6.sınıf  - 

8.sınıf, 9.sınıf – 11. Sınıf ve 10.sınıf – 12.sınıf olarak karışık ( kelebek sistemi ) 

oturtulması önerilir. 

h) Sınav bitiminde cevap kâğıtları poşeti saat 15.00’e kadar okullar tarafından İl/ İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüklerine 

i) Çaba projesi kapsamında yapılacak olan üçüncü sınav 7 Nisan 2015 Salı günü  

5. sınıflara 84 soru ( Türkçe-Matematik-Fen-Sosyal 15’er, İngilizce- Din 12’şer soru ), 

6, 7 ve 8.sınıflara 120 soruluk TEOG formatında, 

9, 10 ve 11.sınıflara sınav tarihine kadar işlenen sorulardan 120 soruluk 

12.sınıflara LYS formatında sınav uygulanacaktır. 



j) 7 Nisan 2015 Salı günü 5. Sınıflarda tek kitapçık olması nedeniyle 84 soru için 110 dk 

süre verilecek olup; sınav süresi: 13:00-15:00 şeklinde planlanacaktır.(Sabahtan 5. Sınıflar 

normal derslerini yapacaktır.) 

k) 7 Nisan 2015 Salı günü 6. ,7. ve 8.sınıflarda 120 soru için 240 dk süre verilecek olup; 

sınav iki oturumda planlanacaktır. Sınav süresi: I. Oturum için  10:00-12:00 II. Oturum 

13:00-15:00 şeklinde planlanarak yapılacaktır. 

l) 7 Nisan 2015 Salı günü 9.,10, 11. Sınıflar için 09:00’dan sınav başlayacak şekilde 

planlama yapılacaktır. 

m) 7 Nisan 2015 Salı günü 12. Sınıflar için sınav 09:00 başlayacak olup bölümlerine göre ilk 

gün bölümlere göre LYS-1 ve LYS-4 kitapçıkları dağıtılacaktır. 8 Nisan 2015 Çarşamba 

günü 12. Sınıflar için sınav 09:00 başlayacak olup bölümlerine göre ikinci gün LYS-2 ve 

LYS-3 kitapçıkları dağıtılacaktır. 

n) 7-8 Nisan 2015 tarihlerinde 12. Sınıflar için yapılacak olan sınavlarda sayısal öğrencileri 

için: LYS-1 ile LYS-2 kitapçıkları; sözel öğrencileri için LYS-4 ve LYS-3 kitapçıkları; 

eşit ağırlık öğrencileri için LYS-1 ve LYS-3 kitapçıkları verilecektir. 

o) 7 Nisan 2015 Salı günü yapılacak olan sınavla ilgili olarak her sınıf düzeyinde dersler 

bazındaki kazanım listesi sınavdan 1 hafta önce Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü web 

sitesinden yayınlanacaktır. 

p) Sınav sonuçları 1 hafta sonra yayınevi tarafından ilan edilecektir. Sınav ile ilgili analizler 

kurum web sayfalarında paylaşılmayacaktır. 

q) Her okulda zümreler tarafından yapılan değerlendirmeler rapor halinde okul müdürüne 

teslim edilecektir. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışma takviminde yapılacak 

düzenleme ile okul zümre başkanları toplanarak ilçe genelinde değerlendirme yapacak ve 

raporlarını İlçe Milli Eğitim Müdürüne sunacaklardır. 

r) Değerlendirme sonucuna göre eksikliği görülen konular ile ilgili tamamlayıcı ve 

destekleyici çalışmalar planlanacaktır. Sonuçlar okul rehberlik servisleri tarafından da 

değerlendirilip, gerekli görülen öğrencilerle ilgili tedbirler alınacaktır. 

s) İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin okul müdürleri ile yapacağı toplantılarda sınav 

sonuçları dersler ve okullar bazında değerlendirilecektir. 

t) Yayınevi tarafından her türlü analizin yapıldığı sınav sonuç kitapçığı İl Milli Eğitim 

Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

 

 


