
 

  

w w w . w o l a . c o m . t r  

      

IELTS-TASK-1- 
DEĞERLENDİRME KRITERLERİ 

      

WORLD OF LANGUAGE ACADEMY 



IELTS TASK-1- DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

Herkesin raporu sınav görevlisi tarafından her seferinde 4 kez okunur,aşağıdaki kriterlere 
göre değerlendirilir.  

• İçerik  
• Uyum ve tutarlılık 
• Kelime bilgisi 
• Gramer bilgisi, doğruluk 

 

 

 

 

 

1-) Task Achievement (TA)-İÇERİK DEĞERLENDİRİLMESİ; 

Bu bölümde adayın en az 150  kelimeden oluşan essay’inde ne kadar uygun, doğru,alakalı bir 
şekilde istenilen konuyu anlattığı ölçüdür. 

Akademik yazma Görev 1; bu yazı türü tanımlanan bir girdi ve büyük ölçüde tahmin edilebilir 
çıktıdan oluşur. Bu temel olarak bilgi transferi görevidir. Kısaca verilen bilginin veya 
diyagramın gerçekçi içeriğiyle alakalıdır.  Diyagram ve verilerle alakalı olmayan açıklamalarla 
ilgili değildir.  

Sınav görevlisi yazınız bu yönünü değerlendirirken aşağıdaki soruları dikkate alır: 
1. Konuyu ana özelliklerini uygun bir şekilde seçip doğru bir şekilde özetleye bildiniz mi?  
2. Karşılaştırmaları uygun ve yeterli biçimde yapabildiniz mi? 
3. Ana eğilimler karşılaştırmalar ve durumlarla ilgili değerlendirme sağladınız mı? 
4. Rapor için açık bir özet yazdınız mı? 

2-) Coherence and Cohesion (CC)-UYUM VE TUTARLILIK 

Bu kriter mesajın genel açıklık ve doğruluğu ile ilgilidir: bilgileri, fikirleri ve dili nasıl organize 
etmiş. Uyum düşüncelerin mantıksal bir sıralanmasıyla ilgilidir. Tutarlılık çeşitli ve uygun 
araçların (örneğin; bağlaçlar ,zamirler, vb.)cümle içerinde ve cümleler arasında kavramsal  
referans ilişkilerinin açık ve net olmasını sağlamak için uygun şekilde kullanılmasıdır. 

Sınavı değerlendiren görevli bu değerlendirmeyi yaparken aşağıdaki soruları dikkate alır. 
1. Mantıksal bir sıralama var mı? 
2. Bir bütünlük ve gelişme var mı? 
3. Bağlaçları uygun, doğru ve yeteri kadar kullandınız mı? 
4. Zamirler doğru ve açıkça kullanıldı mı? 
5. Paragraflar arası mantıklı bir organizasyon var mı? 



3-) Lexical Resource (LR)-KELIME-ANLAM BİLGİSİ 

Bu bölümde adayın kullandığı kelimelerin seviyesi, doğruluğu ve uygunluğuna bakılır. 
Görevli yazınızı değerlendirirken aşağıdaki hususları dikkate alır. 

1. Kelimeler 
a. Zenginlik ve esneklik 
b. Seviye  
c. Doğruluk 
d. Tarz 
e. Sıralama 

2. Kelime Hataları 
a. Harf hataları 
b. Yanlış kelime seçimi 
c. Yapısal hatalar(ekler) 

4-)Grammatical Range and Accuracy (GRA)-Gramer Bilgisi ve Doğruluk 

Bu bölümde adayın cümle ve essay içinde kullanmış olduğu gramer yapılarının doğruluğu ve 
seviyesi ölçülür. 

Sınav görevlisi bu bölümde aşağıdakileri dikkate alır. 
1. Cümle yapılarında kullanılan yapısal çeşitlilik 
2. Bileşik cümleleri kullanma sıklığı ve becerisi 
3. Hatalar 
a. Dilbilgisi 
b. Noktalama işaretleri 




