
 

 

 

Çevrimiçi Kazanım Değerlendirme Uygulaması 

 

 

Giriş: 

✓ Çevrimiçi Kazanım Değerlendirme Uygulaması; Ölçme, Değerlendirme ve 

Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 18.06.2020 tarihinde 5. ve 9. 

sınıflara yönelik olarak ilimizde gerçekleştirilecektir.  

✓ Uygulama her sınıf seviyesi için 2 oturumdan oluşmaktadır.  

 

 1. Oturum 

Başlama Saati: 12.30 

Bitiş Saati: 13.00 

2. Oturum 

Başlama Saati: 13.10 

Bitiş Saati: 13.40 

5. Sınıflar 

Türkçe (20 Soru) 

Matematik (20 Soru) 

Fen Bilimleri (20 Soru) 

Sosyal Bilgiler (20 Soru) 

Türkçe (20 Soru) 

Matematik (20 Soru) 

Fen Bilimleri (20 Soru) 

Sosyal Bilgiler (20 Soru) 
 

9. Sınıflar 

Türk Dili ve Edebiyatı (20 Soru) 

Matematik (20 Soru) 

Fizik (20 Soru) 

İngilizce (20 Soru) 

Türk Dili ve Edebiyatı (20 Soru) 

Matematik (20 Soru) 

Fizik (20 Soru) 

İngilizce (20 Soru) 

 

✓ Her oturumun uygulama süresi 30dk’dır. 

✓ Her öğrenci sadece bir dersten 2 oturuma katılacaktır. 

✓ Uygulamadaki testler belirtilen tarih ve saatte açılacaktır. 

✓ Teste bilgisayar ile giriş yapmanız, sayfanın kullanılabilirliği açısından 

tavsiye edilmektedir. 

Girişler https://arastirma.meb.gov.tr adresinden e-okul bilgileri ile 

yapılacaktır. 

 

 

Uygulama: 

 

✓ Giriş yaptıktan sonra test saati geldiğinde “Teste Katıl” butonuna basınız. 

https://arastirma.meb.gov.tr/


 

 

✓ Test başladıktan sonra en geç 15dk içinde teste giriş yapabilirsiniz. Geç giriş 

yapanlara ek süre verilmeyecektir. 

✓ İşaretlemelerinizi sağ tarafta bulunan optik işaretleme alanına yapmanız 

gerekmektedir. 

✓ 1. Oturumdaki soruları cevaplandırdıktan sonra verdiğiniz cevapların 

kaydedilebilmesi için “1. Oturumu Sonlandır” butonuna mutlaka basınız. Ya da 

test için verilen süre dolduktan sonra cevaplarınız otomatik kaydedilecektir. 

✓ 1. Oturum tamamlandıktan sonra 2. Oturumun başlama saati için ekrana bir 

zaman sayacı gelecektir.  2. Oturumun başlama saatinde “Teste Katıl” 

butonuna basarak 2. Oturumu başlatabilirsiniz. 

✓ 2. Oturumdaki soruları cevapladıktan sonra “Kaydet ve Testi Sonlandır” 

butonuna mutlaka basınız. 

 

 

Uygulama Sonrası: 

 

✓ Her iki oturumu da tamamladığınızda doğru, yanlış ve boş cevap sayılarınızın 

listelendiği bir tablo ekrana yansıyacaktır. 

 

Önemli Not:  

Test sırasında, test sayfasını kapatmayınız. Bilgisayarın kapanması, internet 

bağlantısının kesilmesi gibi durumlarda, test için ayrılan süre içerisinde aynı 

bilgisayar ve internet tarayıcı programından tekrar bağlanarak kaldığınız yerden 

devam edebilirsiniz. Başka bir cihazdan bağlanmanız durumunda işaretlemeleriniz 

görünmeyecektir. Bu nedenle tekrar işaretleme yapmanız gerekmektedir.  

1. Oturuma katılamayanlar 2. Oturumuna katılabilirler. 

 

 

 

 

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

https://arastirma.meb.gov.tr 


