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MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BOLU İLİ İLKOKULLAR VE

ORTAOKULLAR ARASI KİTAP OKUMA YARIŞMASI

YÖNERGE:
Bu şartname “Bolu İl  İlkokullar ve Ortaokullar Arası K tap Okuma Yarışması” nın

amacını, katılım şartlarını, yarışmanın şekl n , yapılacak değerlend rme kr terler n , ver lecek
ödüllere l şk n esas ve usuller  kapsar.

KONU: 
Bolu  l ndek  resmî  ve  özel  İlkokulların  3.  ve  4.sınıf  öğrenc ler  le  Ortaokulların

5.,6.,7. ve 8. sınıflar arasında k tap okuma yarışması düzenlenmes .

AMAÇ: 
Öğrenc ler m zde  k tap  okuma  alışkanlığı  kazandırmak,  k tap  okumayı  sevd rmek,

kel me dağarcığını zeng nleşt rmek ve güven duygusunu gel şt rmek; ayrıca Türkçey  doğru,
güzel, etk l  kullanım oranını artırmaktır.

DAYANAK: 
1739 Sayılı  M ll  Eğ t m Bakanlığı  Temel  Kanunu,  M llî  Eğ t m Bakanlığı  Eğ t m

Kurumları Sosyal Etk nl kler Yönetmel ğ

KAPSAM: 
Bolu l ndek  tüm resm  ve özel lkokullar 3. ve 4. Sınıf, Ortaokulların 5., 6., 7. ve 8.

sınıf öğrenc ler n  kapsar.

KATILIM ŞARTLARI:
  Bolu l ndek  tüm resm  ve özel  lkokulların ve ortaokulların (3., 4., 5., 6., 7. ve

8.sınıf) öğrenc s  olmak ve ekte sm  ver len k tabı okumak.
    http://bolu.meb.gov.tr   adres nde yayınlanan onl ne formu doldurmuş olmak.

YARIŞMANIN ŞEKLİ:
“Bolu  İl  İlkokullar  ve  Ortaokullar  Arası  K tap  Okuma  Yarışması”,  kom syon

tarafından her sınıf sev yes ne uygun olarak bel rlenen eserlerden onl ne olarak yapılacaktır. 

YARIŞMANIN AŞAMALARI, TARİHİ VE SAATİ:
1. Başvurular,  18-24/04/2020  tar hler  arasında  http://bolu.meb.gov.tr adres nde

yayınlanan onl ne form aracılığı le yapılacaktır.
2. Başvuru  yapan  öğrenc ler m z,  13/05/2020  tar h nde  saat:  14.00’te

http://bolu.meb.gov.tr adres nden lan ed len platformda onl ne yarışmaya katılacaktır.  

YARIŞMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
1. Yarışma 3 kategor de yapılacaktır:

1. Kategor : 3. ve 4. Sınıflar
2. Kategor : 5. ve 6. Sınıflar
3. Kategor : 7. ve 8. Sınıflar 



2. Yarışmaya katılan öğrenc lere, kom syon tarafından sınıf sev yeler ne uygun olarak
bel rlenen k tabın tamamından soru sorulacaktır.

3. Yarışma, Bolu l ndek  tüm resm  ve özel lkokullar 3. ve 4. sınıf ve ortaokulların
5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrenc ler  arasında eş zamanlı olarak onl ne yapılacaktır.

4. Yarışmaya  katılan  öğrenc lere  çoktan  seçmel  25  soru  sorulacaktır.  Süre  40
dak kadır.

5. Hazırlanan sorular, okunacak k taptak  b lg ye bağlı kalınarak okuma, kavrama ve
anlaşılma düzeyler n  ölçmeye yönel k n tel kl  sorulardan oluşacaktır.

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ VE SÜRECİ:
1. D j tal  ortamda yapılan  yarışma,  İl  M llî  Eğ t m Müdürlüğü  b lg  şlem bölümü

tarafından onl ne olarak değerlend r lecekt r.
2. Onl ne yapılacak yarışmada sorulara ver len doğru cevap sayısı ve doğru cevaba

ver len süre, puanlamada d kkate alınacaktır.
3. Her  kategor  ç n  en  çok  puan  alan  öğrenc den  başlayarak  başarı  sıralaması

yapılacaktır. 
4. Puan eş tl ğ  olması hal nde;

a) Yaşı küçük olan öğrenc ye öncel k ver lecekt r.
b) Bütün aşamalarda eş tl k bozulmadığı takd rde kura le sıralama bel rlenecekt r.

5. Her kategor  ç n en fazla puan alan lk üç öğrenc  ödüllend r lecekt r.

SONUÇLAR 
Sonuçlar,  18/05/2020  tar h nde  müdürlüğümüzün  web  s tes nden  ve  sosyal  medya

hesaplarından duyurulacaktır.

ÖDÜLLER
Her  kategor  ç n  l  çapında  dereceye  g ren  lk  3  öğrenc ye  aşağıdak  ödüller

ver lecekt r.

BİRİNCİ B r adet çeyrek altın
İKİNCİ B r adet 1 gram altın
ÜÇÜNCÜ B r adet 0.5 gram altın

“BOLU İLİ İLKOKULLAR VE ORTAOKULLAR ARASI KİTAP OKUMA 
YARIŞMASI” İÇİN OKUNACAK KİTAP LİSTESİ

KATEGORİ SINIF DÜZEYİ KİTAP ADI KİTABIN YAZARI

1. KATEGORİ 3. ve 4. Sınıflar Ç lekl  Dondurma Sev m AK                           

2. KATEGORİ 5. ve 6. Sınıflar Uzayda B r Yatılı Okul Suzan GERİDÖNMEZ       

3. KATEGORİ 7. ve 8. Sınıflar İç mdek  Müz k Sharon M. DRAPER          


