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TED GENEL MERKEZİ 

İNGİLİZCE GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI ONLINE  

ÖĞRENCİ YÖNERGESİ 

 

Değerli Öğrencilerimiz; 

TED Genel Merkezimiz tarafından hazırlanan sorulardan oluşan “İngilizce Genel 

Değerlendirme Sınavı” ile ilgili bazı bilgilendirmeler aşağıda yer almaktadır. 

 

• İngilizce Genel Değerlendirme Sınavı 28 Eylül 2020 Pazartesi günü uygulanacaktır. Sınav 

merkezi olarak gerçekleştirilecektir (belirtilen tarih ve saat aralığında, tüm TED Okullarında 

aynı anda, online ortamda ve öğretmen gözetiminde). 

• İngilizce Genel Değerlendirme Sınavları K12NET portalınızın “Ödevler” sekmesinde yer 

alacaktır. 

• TED GM_8.Sınıf_İngilizce_GDS sınavı üç farklı oturumda gerçekleşecektir. 

o TED_GM_8.Sınıf_İngilizce_GDS_1.Oturum uygulaması; 28 Eylül 2020 Pazartesi 

günü 20.00 ile 20.40 arasında açık olacaktır. İlgili oturum “Use of English & 

Vocabulary” sorularından oluşmaktadır. İlgili bölümde 25 soru sorulacak ve bu 

bölümü cevaplamanız için 40 dakika süreniz olacaktır. 

o TED_GM_8.Sınıf_İngilizce_GDS_2.Oturum uygulaması; 28 Eylül 2020 Pazartesi 

günü 21.00 ile 21.40 arasında açık olacaktır. İlgili oturum “Reading” sorularından 

oluşmaktadır. İlgili bölümde 10 soru sorulacak ve bu bölümü cevaplamanız için 40 

dakika süreniz olacaktır. 

o  TED_GM_8.Sınıf_İngilizce_GDS_Writing uygulaması; 28 Eylül 2020 Pazartesi 

günü 21.40 ile 30 Eylül 2020 Çarşamba günü 20.00 arasında açık olacaktır. İlgili 

bölüm “Writing” sorusundan oluşmaktadır. İlgili soruyu yanıtlamak ve sisteme 
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yüklemek için izleyeceğiniz işlem adımlarını anlatan daha detaylı bir yönerge sınav 

sorusu ile birlikte tarafınıza ayrıca ulaştırılacaktır. 

• İngilizce Genel Değerlendirme Sınavı oturumları başlatıldığında belirlenen süre işlemeye 

başlayacak ve duraklatma/durdurma/ara verme imkânınız olmayacaktır. 

• İngilizce Genel Değerlendirme Sınavı oturumlarına 1 defa giriş hakkınız olacaktır. İngilizce 

Genel Değerlendirme Sınavı için belirlenen süre (40 dakika) bittiğinde sistem kapanacak 

ve sistem, tekrar giriş izni vermeyecektir. 

• Sorular, bir önceki yılın (yüz yüze eğitim ve uzaktan öğretim) konu kapsamlarını 

içermektedir. 

• Soruların değerlendirilmesinde doğru cevap sayından yanlış cevap sayısının üçte biri 

çıkarılmayacaktır. 

 
• İngilizce Genel Değerlendirme Sınavı sadece eksik kazanımlarınızın tespiti için 

yapılmaktadır.  Bir başarı, başarısızlık, not, puan ya da sıralama niteliği taşımamaktadır.  

 
• İngilizce Genel Değerlendirme Sınavı oturumları bitirildiğinde sonuçlarınıza 29 Eylül 2020 

Salı günü saat 10.00 itibarıyla sınavlar sekmesinden ulaşabileceksiniz. 

 


