
ARTVİN OKUYOR 
 

100 TEMEL ESER TÜRK VE DÜNYA KLASİKLERİ OKUMA YARIŞMASI 
 
Proje kapsamında velilerimiz ve öğrencilerimiz “100 Temel Eser Türk ve Dünya Klasikleri” 

arasından seçilen eserleri okuyacak ve süreç sonunda okudukları eserlerden 21 Mayıs 2017 Pazar 
günü merkez ilçe ve diğer ilçelerde sınava tabi tutulacaklar, dereceye giren veliler ve öğrenciler 
çeşitli ödüllerle ödüllendirilecektir. 

 
SINAV İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

1-Sınav 21 Mayıs 2017 Pazar günü saat 10.00’da ilçe merkezlerinde düzenlenecektir.  
2-Komisyon üyelerimizce ilkokul 3- 4. sınıflar için 4, ortaokullar için 6, liseler ve veliler için ortak olarak 
seçilen 8 kitap belirlenmiştir.  
3-Sınav çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.  
4-Kitaplar belirlendikten sonra lise düzeyindeki kitaplarla ilgili soruları Türkçe öğretmenleri, ortaokul 
ve ilkokul düzeyindeki kitapların sorularını Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri hazırlayacaktır. Sorular 
müdürlüğümüze ulaştıktan sonra yeniden ”Soru Seçim Komisyonu” oluşturulacaktır. 
5-Sınavda her seviyede toplam 50 soru sorulacaktır. Her bir sorunun doğru cevabı 2 puan olup, 
tamamı 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

6-Sınavda yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. 
7- Her okul toplam öğrenci sayısının %10’u kadar öğrenciyle katılım sağlayacaktır. Aynı sınırlama 
oranı sınava girecek veliler için de geçerlidir. 
8-Sınava katılacak öğrenci ve veli isimleri 28 Nisan 2017 tarihine kadar Müdürlüğümüz AR-GE 
birimine bildirilecektir. 
9- Sınava girecek olanlar yanlarında onaylanmış öğrenci belgesi, kurşun kalem ve silgi 
bulundurmak zorundadır.  
10- Sınavın süresi ilkokul kategorisinde 75; ortaokul, lise ve veli kategorilerinde 60 dakikadır. 
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınavda ilk 30 dakika ile son 15 dakika içinde öğrencinin sınav 
salonundan çıkmasına izin verilmeyecektir.  
11- Sınava girecek veliler kimlik bilgilerini, hangi okulun velisi olduğunu belirten bilgileri içeren 
formu 28 Nisan 2017 tarihine kadar müdürlüğümüz arge08@meb.gov.tr mail adresine 
gönderilecektir.  
12-Dereceler, cevap kâğıtlarının il merkezinde “Optik Form Okuyucuları” tarafından okunarak 
belirlenecektir. 
 

BAŞARININ EŞİTLİĞİ HÂLİNDE  

a) Eşitlik halinde, alt sınıftaki öğrenciler öne geçer.  
b) Eşitlik hâlinin devamında öğrencinin doğum tarihi esas alınır; yaşı küçük öğrenciler öne geçer. 
c) Yaşlarında da eşitlik olursa, yanlışı az olan öğrenci öne geçer.  
d) Yukarıda belirtilen hususlarda da eşitliğin devamı hâlinde kura çekilerek sonuç belirlenir.  
 
 
* Dereceye giren öğrenciler, veliler ve okullar ayrı ayrı ödüllendirilecektir.  
 


