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Ölçme ve değerlendirme

1

TEST HAZIRLAMA SÜRECİ VE 
EĞİTİMDE KULLANILAN

ÖLÇME ARAÇLARI

KPSS AKADEMİ

Geçerli ve güvenilir ölçümler dikkatlice planlanmış testlerle elde 
edilebilir.

Testin planlanması ise; testin geliştirilmesine, uygulanmasına ve 
puanlanmasına ilişkin birçok sorunun  açıkça ve ayrıntılı 
cevaplandırılmasını gerektirir. 

 İyi bir testin geliştirilmesi, şansla ve rastgele bir yaklaşımla 
gerçekleştirilemeyeceğinden, daha test geliştirme işine girişmeden önce, 
şu soruların cevaplandırılması bir zorunluluktur. 

Niçin ölçme yapılacak? 
Ne ölçülecek? 
Nasıl ölçülecek 
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Test hazırlama  

Eğitimde ölçme araçları kullanılarak farklı amaçlar için bilgi 
toplanabilir

Başarı ya da performans yordanması
Öğrenme eksik ve ya yanlışlarının ortaya çıkarılması
Öğrenci ihtiyaçlarının belirlenmesi
Öğrencilerin başarı ve performansının değerlendirilmesi
Öğrencilere yönlendirme ve rehberlik yapılması
Örencilerin ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması
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Test hazırlama süreci 

1-Test amacının ve kapsamının belirlenmesi
2-Ölçülecek davranışların - hedeflerin belirlenmesi
3-Belirtke tablosu hazırlama
4-Kullanılacak soru türünün belirlenmesi
5-Madde (soru) yazma
6-Soruların gözden geçirilmesi ve seçilmesi
7-Soruların çoğaltmaya hazırlama
8-Uygulama
9-Puanlama 
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1. Testin Kullanılacağı Amaç belirlenmelidir.
5

Test  planlarken ilk belirlenmesi gereken durum sınav amacını 
belirlemektir. Çünkü sınav için yapılacak bütün etkinlikler sınavın 
amacına göre şekillenir. 

Bir öğretmenin dersteki başarı ölçmek için bir test geliştirdiğini söylemesi, 
genel bir amacı belirtmekle birlikte, bu amaç test geliştirmeye girişmede 
yetersiz ve belirsizdir. 

Çünkü dersteki başarı niçin ölçülecektir? 
Bu nedenle testin kullanılış amacı, zihinlerde böyle bir sorunun 

uyanmasına yer bırakmayacak açıklıkta ve belirginlikte ifade edilmelidir. 
Yani bizim testimiz; sınav geçme amaçlı mı, İzleme-biçimlendirme 

amaçlı mı ya da karar vermeye yönelik bir amaç mı vardır? 
Bu soruların önceden cevaplandırılması gerekmektedir.

Örneğin 

Öğrenciler arasında seçme 
yapmak için

Öğrencileri tanıma ve bir 
programa – alana yerleştirmek
için 

Öğrencilerin öğrenme düzeyini 
ve öğrenme eksiklerini 
belirlemek için 

Öğrenci öğrenmelerine ilişkin 
sonuç belirlemek için 
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Öss – kps – oks
ne amaçla yapılıyor?
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2. Ölçülecek davranışlar ve Bu davranışların Hangi İçerikler 
İçinde Ölçüleceği Belirtilmelidir.

7

• Yapılacak 
sınav 

öss

• Değerlendirme 
amacı ve türü 
dikkate alınır

Seçme ve 
yerleştirme

• Belirtke 
tablosuna 

bakılır

Lise dersleri

Bu adımda ölçme işleminin hangi düzeyde ve hangi konulardaki özelliklerin ölçüleceğini 
belirlemek söz konusudur. 

Bu adıma ölçülecek kapsamı ve bu kapsamdaki davranışları belirlemek söz konusudur diyebiliriz. 
Örneğin matematik başarısını ölçeceksek kaçıncı sınıf ve hangi konular olduğuna karar vermek ve 
hatta bu konularda hangi kazanımların yoklanacağı belirlenmelidir. Bu kararda testin amacı etkili 

olacaktır.

3- Belirtke Tablosunun belirlenmesi

Belirtke Tablosu: Bir ölçek hazırlanırken bütün konuların nitelik ve 
niceliğini, konuların önem derecesini ve işlenen konulardan ne tür 
davranışlar ölçüleceğini gösteren tablodur.

Belirtke tablosu hazırlamanın faydaları: 
 - sorulacak soruların evrenini temsil gücü yüksek ve geçerli sorular 

belirlenir.
 - dersin içeriğinin (işlenecek konulara) uygun soru geliştirilir.
 - hedeflere ilişkin kritik davranışlara ilişkin sorular hazırlanır.
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4- Testte Bulunacak Toplam Soru Sayısının Soru Tipinin 
Belirlenmelidir 
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 Testte bulunacak soru sayısının belirlenmesinde bir çok etkenin göz önünde 
bulundurulması gerekir. 

 sınav süresi, 
 testten elde edilecek puanlarda istenen doğruluk derecesi, 
 kullanılan soru tipi, 
 soruları cevaplandırmak için gerekli düşünme sürecinin  karmaşıklığı, 
 soruların güçlük derecesi, 
 cevaplayıcıların düzeyi, gibi etkenler bunlar arasında sayılabilir. 
 Bu aşamada testte ne tür soru sorulacağı kararlaştırılmalıdır. 
 Testte hangi tür soru kullanılacağı ölçmek istediğimiz davranışa göre belirlenir. 
 Kullanacağımız soru mutlaka ölçeceğimiz davranışa uygun olmalıdır.

5- Testin Güçlüğü ve Testte Bulunacak soruların Güçlük 
Dağılımı Kararlaştırılmalıdır. (madde – soru yazma)

10

Testin ortalama güçlük düzeyi ve testteki maddelerin güçlük dağılımı, 
testin kullanılış amacına uygun olmalıdır. 

Eğer test çok sayıdaki öğrenciden belli ve az sayıdaki öğrenciyi seçmek 
için kullanılacaksa testin güçlük düzeyi bu maksada uygun olmalıdır.

Eğer test öğrencilere not vermek, onların başarı düzeyleri hakkında bilgi 
toplamak ve dolayısıyla öğretime yön vermek için kullanılacak bir testin 
ortalama güçlüğü 0,50 civarında olmalıdır. 

Çünkü çok kolay ve çok zor testler ayırt edici değildir. 
Orta güçlükteki bir test daha ayırt edecidir. 
Üstelik bu maksatla kullanılacak bir test, değişik güçlük düzeylerindeki 

maddelerden oluşmalıdır. 

6-Soruların gözden geçirilmesi ve seçilmesi

Hazırlanmış olan maddelerin 
Dil
Anlatım
Davranışlara uygunluk
Bilimsel yanlışlığının olup-

olmadığı
 İmla hataları vb. bakımından 

gözden geçirilir.

11

7-Soruların çoğaltmaya hazırlama

Soruların hangi sırada yer alacağı ve nasıl yazılacağı belirlenir.
Bunun için: 
Sorular kolaydan zora doğru sıralanmalı
Aynı konuyla ilgili sorular alt alta getirilmemeli
Soruların kökünde ve seçeneklerinde yazım hataları olmamalı
Sorular daktilo ve ya bilgisayarla yazılmalı
Elle yazılacaksa okunaklı olmasına dikkat edilmeli
Şekiller düzgün çizilmeli
Sorular tek sayfada yer almalı
Olumsuz ifadelerin altı çizilmeli

12
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8-Uygulama
13

9- Puanlama Biçimi ve Puanlamaya İlişkin Başka İşlemler 
Belirlenmelidir. 
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A) Cevapların puanlanmasının elle mi yoksa makineyle mi yapılacağı 
kararlaştırılmalıdır. 

B) Soru defterinden ya da kitapçığından ayrı bir cevap kağıdı kullanılıp 
kullanılmayacağı karar bağlanmalıdır. 

C) Testte yer alan maddelerin her birine takdir edilecek puan 
belirlenmelidir. 

D) Elde edilen puanların şans başarısından arıtmak için, düzeltme 
formülü kullanılıp kullanılmayacağı bir karara bağlanmalıdır. 

2001-KPSS
15

Eğitimde kullanılacak sınavların bir plana göre düzenlenmesi gerekir.
“Sınav planı” adı verilen bu hazırlıkta ilk olarak aşağıda verilenlerden 
hangisi belirlenir? 

A ) Sınavda kullanılacak soru tipleri
B ) Sınavda kapsanacak konular
C ) Sınavda yer verilen soruların güçlük düzeyi.
D ) Sınavın yapılış amacı.
E ) Sınavda sorularına verilen yanıtları puanlama yöntemi

2003-KPSS
16

I. Testin kullanılacağı amaç saptanmalıdır.
II. Kullanılacak soru tipi kararlaştırılmalıdır.
III. Puanlama biçimi ve puanlamaya ilişkin başka işlemler belirlenmelidir.
IV. Testin güçlüğü ve testte bulunacak soruların güçlük dağılımı kararlaştırılmalıdır.
V. Ölçülecek davranışlar ve bu davranışların hangi içerikler içinde ölçüleceği belirtilmelidir.
VI. Testte bulunacak toplam soru sayısı kararlaştırılmalıdır.
Bir test planında uyulması gerekenlerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir?
A ) I - VI - V - II - IV – III
B ) I - II - V - VI - IV – III
C ) I - V - II - VI  - IV – III
D ) I - IV - II - VI - V – III
E ) I - VI - V - IV - II - III

Ölçme ve değerlendirme

17

TESTLERİN 
SINIFLANDIRILMASI

Testlerin sınıflandırılması

Puanlama biçimine göre 
 Objektif testler
 Sübjektif testler
Hazırlama biçimine göre
 Standart (uzman yapımı) testler
 Öğretmen yapımı testler
Uygulamaya katılan birey 

sayısına göre
 Bireysel testler
 Grup testleri

Ayrılan zamana göre 
(uygulama süresi)

 Hız testleri
 Güç testleri
Ölçülen davranışın yapısına 

göre
 Tipik performans testleri
 Maksimum performans  testleri
Cevap formatına göre
 Kağıt-kalem testleri
 Seçme gerektiren testler

18
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 OBJEKTİF TESTLER
 SÜBJEKTİF TESTLER

PUANLAMA BİÇİMİNE GÖRE 
19

OBJEKTİF TESTLER

Kim puanlama yaparsa 
yapsın puanlamaya 
puanlamanın değişmediği 
testlerdir

Herkesin puanlayabileceği, 
anahtarı daha önceden 
belirlenmiş testlerdir.

Puanlayıcının yanlılığı 
karışmaz.

Çoktan seçmeli testler, 
doğru – yanlış türü testler 
örnek verilebilir.

Çoktan 
seçmeli 

1.Puanlayıcı

2.Puanlayıcı 

3.Puanlayıcı

4.Puanlayıcı
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SÜBJEKTİF TESTLER

Puanlayıcının kanıları 
puanlamaya karışabilen 
testler.

Sistematik hata olasılığı 
artabilir.

Puanlama güvenirlik ve 
geçerlilikleri objektif testlere 
göre düşüktür.

Yazılı ve sözlü yoklamalar 
örnek verilebilir.
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Y azılı 
y oklamalar 

1 .Puanlayıcı

2.Puanlay ıcı 

3.Puanlayıcı

4.Puanlay ıcı

HAZIRLAMA BİÇİMİNE GÖRE
22

STANDART (UZMAN YAPIMI) TESTLER
ÖĞRETMEN YAPIMI TESTLER

STANDART (UZMAN YAPIMI) TESTLER

Kapsamlı bir kullanış 
amacıyla yapılmış

uygulanması ve puanlanması 
standart gerçekleştirilen 
testlerdir.

Geçerlilik ve güvenirlilikleri 
önceden belirlenmiştir.

Standart başarı testleri, zeka 
ve yetenek testleri örnek 
gösterilebilir.

Öss, oks testler gibi
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ÖĞRETMEN YAPIMI TESTLER

Öğrencilerin veya 
öğrenenlerin öğrenme 
düzeyini belirlemek için, 

 sınıf atmosferi gibi faktörleri göz 
önüne alarak 

 öğretmenlerin kendi sınıf veya 
okulları için hazırladıkları 
testlerdir. 

Sınıf öğretmeninin ve 
öğrencinin sınıftaki öğretimin 
etkililiğini ölçmek ya da artırmak 
için geliştirdiği testlerdir. 

24
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UYGULAMAYA KATILAN BİREY 
SAYISINA GÖRE
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BİREYSEL TESTLER
GRUP TESTLERİ

BİREYSEL TESTLER
26

Bir uygulayıcı tarafından 
Bir kişiye uygulanan testlerdir.

GRUP TESTLERİ

Bir uygulayıcı tarafından bir defada birçok kişiye uygulanan 
testlerdir.

27
AYRILAN ZAMANA GÖRE 

(UYGULAMA SÜRESİ)
28

HIZ TESTLERİ
GÜÇ TESTLERİ

HIZ TESTLERİ
29

Bu tip testlerde bireyler
verilen belli bir süre içinde 
soruları cevaplamaları 
istenir. Hiçbir öğrenci 
soruların tamamını 
cevaplayamaz.

GÜÇ TESTLERİ

Süre sınırlaması yapılmaz.
Gittikçe zorlaşan sorulardan 

oluşur.
50 maddelik (soruluk) çoktan 

seçmeli başarı testi

30
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ÖLÇÜLEN DAVRANIŞIN YAPISINA 
GÖRE

31

TİPİK PERFORMANS TESTLERİ
MAKSİMUM PERFORMANS  TESTLERİ

TİPİK PERFORMANS TESTLERİ

Bu tip testlerde bireylerin 
ortaya koyduğu tipik davranış 
örüntüleri belirlemek 
amaçlanır.

Kişilik Testleri 
Projektif kişilik testleri
Kişilik envanterleri
Uyum envanterleri
 İlgi envanterleri
Tutum envanterleri 

32

MAKSİMUM PERFORMANS  TESTLERİ

Bireyin belli bir işi, belli bir 
durumda, ne derece iyi ya da 
doğru yapabildiğini 
belirlemede kullanılır.

 Bireyin zihinsel, duyuşsal, 
devinişsel ya da akademik 
yetenekleri hakkında bilgi 
toplamak amacı ile hazırlanan 
araçlardır.

Zeka ,yetenek ve başarı 
testleri gibi

33

Yetenek testleri Yetenek testleri Başarı Testleri Başarı Testleri 

1. Genel Yetenek Testleri
2. Özel Yetenek Testleri
3. Farklı yetenek testleri

1.Erişi testl
2. İzleme testleri
3. Hazırbulunuşluk (düzey 

belirleme) testleri

MAKSİMUM PERFORMANS  TESTLERİ
34

CEVAP FORMATINA GÖRE

35

KAĞIT-KALEM TESTLERİ
SEÇME GEREKTİREN TESTLER

KAĞIT-KALEM TESTLERİ

Yazılı yoklama
Boşluk doldurma gibi testler 
Bu testler basılı durumdaki 

soruların cevaplarını  yazılı 
olarak ifade ettiği testlerdir.

Geçerliği, güvenirliği ve 
puanlama güvenirliği 
düşüktür. 

36
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SEÇME GEREKTİREN TESTLER

Çoktan seçmeli testler
Doğru – yanlış testleri gibi
Bu tür testlerde verilen bir çok 

seçenekten doğru olanın 
seçilmesi söz konusudur.

Bu tür testlerin geçerliği, 
güvenirliği ve objektifliği 
yüksektir.

37 Ölçme ve değerlendirme

38

EĞİTİMDE KULLANILAN
ÖLÇME ARAÇLARI

39

EĞİTİMDE KULLANILAN
ÖLÇME ARAÇLARI

Bilişsel alanı ölçen ölçme araçları

Duyuşsal alanı ölçen ölçme araçları

Devinimsel (psikomotor) alanı ölçen araçlar 

Tüm alanları ölçen araçlar

Bilişsel alanı ölçen ölçme araçları

40

 Yazılı yoklamalar
 Sözlü sınavlar
 Kısa cevaplı testler
 Doğru-yanlış testleri
 Çoktan seçmeli testleri
 Eşleştirmeli testler
 Ödevler ve projeler
 Uzmanlık gerektiren (yetenek – hazırbuluşluluk) 
testleri

Duyuşsal alanı ölçen ölçme araçları

41

Tutum ölçekleri
İlgi testleri (kuder ilgi alanları tercih envanteri,gazetehaberleri 
testi,kendini değerlendirme  envanteri)
Gözlem tekniği

Devinimsel (psikomotor) alanı ölçen 
araçlar 

42

İş ve Performans testleri
Gözlem fişleri
Derecelendirme ölçekleri
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Tüm alanları ölçen araçlar

43

 Portfolyo değerlendirme 
(öğrenci gelişim dosyası)

44

Ölçme ve değerlendirme

BİLİŞSEL 
ALAN DAVRANIŞLARINI ÖLÇEN 

SORULAR

Bilgi basamağındaki sorular
45

A) Bilgi Basamağı : 
Bu basamak bilişsel alanın en kolay basamağıdır. 
Bu alanda; her türlü ezbere  dayanan bilgiler (tanım bilgisi, 

formüller, sayılar, tarihler) yer almaktadır.

Kavrama basamağındaki sorular
46

B) Kavrama Basamağı : 
Kavrama düzeyi, edinilmiş bilginin farklı bir dilde, yani farklı bir 

anlatım biçimiyle ifade edilmesi davranışını ifade eder. 
Bir harita ya da grafiği okuyabilme ana fikir bulma, özet 

yapma, yorumlama, sonucu tahmin etme kavrama 
düzeyindeki bir davranıştır. 

Kavrama düzeyindeki davranışlar çevirme (yani başka bir 
şekilde ifade etme) yorumlama ve eldeki bilgilerle  bilinmeyenler 
yada gerçekleşebilecekler hakkında fikir yürütmeyi (ötelemeyi) 
kapsar.

47

Çevirme (Çeviri) : Edinilen bilgiyi başka bir dille ifade edebilmek 
,kendi sözcükleri ile anlatabilmek kavrama basamağındaki 
davranışa örnektir. 

Yorumlama: Verilen bağımsız parçalar arasındaki ilişkileri 
görebilme ve anlamlandırabilme, yorumlama davranışına 
örnektir. 

Öteleme: Verilenlerin arasında boş bırakılmış ,eksik bilgiyi 
bulabilme ya da o boşluğu doldurabilme ve verilen bilgilerin 
ifade ettiği yönelimin sonucunu belirtme öteleme davranışıdır. 

Kavrama basamağı Uygulama Basamağındaki sorular
48

C) Uygulama Basamağı: 
Uygulama düzeyindeki davranışlar edinilen bilgilerin yeni 

olduğu düşünülen durumlara uygulanması, 
daha önce karşılaşılmış bir sorunun eldeki bilgilerle çözüme 

ulaştırılması davranışlarını içerir.
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2005-KPSS

İngilizce dersinde öğrendiklerine dayalı olarak bir turistle İngilizce 
konuşabilen bir öğrenci hangi düzeyde bir bilişsel davranış 
göstermiş olur?

A ) bilgi
B ) kavrama
C ) uygulama
D ) analiz 
E ) sentez  

49

Analiz Basamağındaki sorular
50

D) Analiz Basamağı: 
Bu basamakta verilen bir davranışı basamaklara ayırma, 

davranışları parçalara ayırabilme 
ve her parçanın bütün içindeki yerini görebilme durumlarını 

içerir.

Sentez Basamağındaki sorular
51

E) Sentez Basamağı: 
Bilinenlerden yaralanarak bilinmeyen durumlar hakkında yeni 

ve orijinal bir fikir, düşünce ileri sürmektir.
Burada yeni ve orijinal ifadesi sorular için bir ip ucudur. 
Örneğin bir kompozisyon yazmak, şiir yazmak gibi. 

2006-KPSS

Bilişsel alan sınıflamasına göre, aşağıdaki kazanımlardan 
hangisi diğerlerinden daha yüksek düzeyde  zihinsel beceri 
gerektirir?

A) Bir olaya yol açmış olabilecek nedenleri sayma
B) Yapılan tanıma uygun örnek verme
C) Probleme, yeni ve orijinal bir çözüm yolu bulma
D) Verileri tablo ya da grafikle gösterme
E) Şekil ve bilgilere dayanarak açıklama yapma

52

Değerlendirme Basamağındaki sorular
53

F) Değerlendirme Basamağı: 
Bu düzeyde belli bir ölçüte bağlı olarak ürünler hakkında yargıda 

bulunabilme davranışı bulunur. 
Karşılaştırma
Yargıda bulunma
Eleştirme
Kararverme 

2005-KPSS
54

Aşağıda öğretmenlik formasyonuyla ilgili bir testte yer alan beş soru verilmiştir:
Soru 1: Bu sütun grafiğinde gösterilen puanların aritmetik ortalaması kaçtır?
2. Soru: Ortalama, ortanca ve standart sapma değerlerinden hangisi bir değişim ölçüsüdür?
3. Soru: Eğitim, toplumda “hoşgörü kültürünün” gelişmesini hangi yönlerde ve nasıl etkileyebilir? 
(Etik değerlerle ilgili olarak açıklayınız.)
4. Soru: Sezgi nedir?
5. Soru: Sonuçları zeka bölümü olarak ifade edilen zeka testleri, hangi ölçek türünde ölçme 
araçlarıdır?
Buna göre, en üst zihinsel süreci ölçen soru aşağıdakilerden hangisidir?
A ) 1.
B ) 2.
C ) 3
D ) 4
E ) 5
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KPSS-2006
55

Bilişsel alan sınıflamasına göre, aşağıdaki kazanımlardan hangisi diğerlerinden 
daha yüksek düzeyde zihinsel beceri gerektirir?

A) Bir olaya yol açmış olabilecek nedenleri sayma
B) Yapılan tanıma uygun örnek verme
C) Probleme, yeni ve orijinal bir çözüm yolu bulma
D) Verileri tablo ya da grafikle gösterme
E) Şekil ve bilgilere dayanarak açıklama yapma

Cevap : Bilişsel alan sınıflamasına göre en yüksek zihinsel beceri değerlendirme 
basamağındaki işlemlerdir. C seçeneğinde probleme verilen cevabı değerlendirip 
uygunsuzluğuna karar veriyor ve yeni bir çözüm yolu buluyorsunuz. Cevap C
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YAZILI YOKLAMALAR 
(UZUN CEVAPLI-KOMPOZİSYON 

TİPİ-ESSEY TİPİ )

Yazılı Yoklamalar 
(uzun cevaplı-kompozisyon tipi-essey tipi )

Yazılı Yoklamalar 
Tanım: Cevaplayıcının sorulan soruların cevaplarını düşünüp 

hatırlayarak ve hatırladığı cevabı organize edip yazılı olarak sunduğu 
sınav türüdür. 

Kâğıt kalem veya essey tipi sınavlar da denir. 
Yazılı sınavlar kişinin özgün ve yaratıcı düşünce gücünü, yazılı 

anlatım becerisini, belli konulardaki görüşünü,  ilgisini ve tutumunu 
ölçmede kullanışlıdır.  

Yazılı sınavı uygulamaları farklı şekillerde yapılabilir. 
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Yazılı sınavı uygulamaları farklı şekillerde yapılabilir. 

Bunlar;
 1-Klasik yazılılar: Tanıma uygun olarak, günümüzde birçok öğretmenin 

uyguladığı sınav tarzıdır.
 2-Tercihli sınavlar: Sınav soruları arasında tercihli sorular varsa bu 

tür sınavlara tercihli sınavlar denmektedir. Tercihli sınavlar birkaç 
biçimde uygulanabilir. 

Örneğin, sorular konulara göre gruplandırılarak her gruptan belirli sayıda 
soru seçilip cevaplandırılması istenebilir; belirli soruları zorunlu tutarak 
yanında seçimlik sorular verilerek belirli sayıda da seçimlik sorunun 
cevaplandırılması istenebilir ya da tüm sorular verilerek bunlardan 
seçilecek belirli sayıda sorunun cevaplandırılması istenebilir.
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Yazılı yoklamalarda kullanılan çeşitli soru tipleri vardır. Bunlar:

 a-Sınırlı cevap soruları (Kısa cevap gerektiren sorular): Cevapları çoğunlukla sınırlı veya kısa 
olan sorulardır. Verilecek cevabın niteliğine, uzunluğuna ve örgütlenmesine ilişkin bazı sınırlamalar 
getirilir (Listeleyin, tanımlayın, nedenlerini sıralayın gibi).

 b-Serbest cevap soruları (Uzun cevap gerektiren sorular veya açık uçlu sorular): Cevapları 
sınırlı olmayan, kompozisyon tipi sorulardır. Cevabın içerik, nitelik ve uzunluğunu belirlemede 
cevaplayıcıya belli ölçülerde özgürlük verilir (Yaratıcı düşünme gücü, bilgiyi örgütleme yeteneği, 
düşüncelerin iç tutarlığını ve dış tutarlığını değerlendirme gücü gibi özelliklerin ölçülmesinde 
kullanılabilirler). Bu tip sorulardan az sayıda sorulabildiğinden kapsam geçerliğini düşürücü 
etkileri vardır. Ancak, kompozisyon becerileri, sentez ve değerlendirme basamağındaki 
davranışlar, yaratıcılık ve özgünlük gibi değişkenler ölçüleceği zaman zorunlu olarak kullanılması 
gereken sorulardır. 

 c-Zorunlu cevaplı sorular: Bütün cevaplayıcılar tarafından cevap verilmesi zorunlu olan 
sorulardır.

 d-Seçimlik sorular: Cevaplandırılması cevaplayıcıların seçimine bırakılan sorulardır. Bazı 
durumlarda verilen bütün sorular arasından belirlenen kadarının cevaplandırılması istenir. Bazı 
durumlarda da zorunlu cevaplandırılacak soruların yanında seçimlik sorularda verilerek, zorunlu 
sorular yanında seçimlik sorulardan belirlenen kadarının seçilip cevaplandırılması istenir.
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Yazılı sınavların özellikleri -1

 1-Öğrenciler cevaplarını belirli bir sürede yazmak zorunda olduklarından çok sayıda 
soru sorulamaz. Bu nedenle kapsam geçerliği düşüktür. Kapsam geçerliği önemli 
olduğu durumlarda yazılı sınav uygulamak doğru olmaz.

 2-Yazma hızı öğrenciler arasında farklı olduğundan "yazı yazma hızı" gibi bir değişken 
ölçülecek değişkene karışarak geçerliği düşürebilir. 

 3- Soru sayısı az ve soruları yazma zamanı kısa olduğundan hazırlanması kolaydır.
 4-Puanlama süresi zaman aldığından özellikle çok sayıda cevaplayıcının olduğu 

durumlarda, puanlayıcının kâğıtları okumaya zamanı azsa veya sonuçların çabuk 
bildirilmesi gerekiyorsa yazılı sınavların kullanışlılığı düşer.

 5-Özellikle serbest cevaplı sorularda kesin doğru, kesin yanlış ayrımı zor 
olduğundan kâğıdın okunması ve puanlanması zaman alır. Bu durum yansız puanlama 
yapmayı da zorlaştırır. Aynı zamanda öğrencileri birbiriyle karşılaştırmak da zorlaşır.
Bu nedenle güvenirlik düşer.

 6-Öğrenciler cevaplarını düşünüp hatırlayarak yazdıklarından,  bazı ölçmecilerce 
yazılı yoklamaların davranışları daha geçerli ölçtüğü iddia edilmektedir.
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 7-Puanlama güvenirliği düşüktür. 
 8-Analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst düzey basamaklardaki davranışların 

ölçülmesine uygundur.
 9-Cevaplamada özgürlük bulunduğundan, cevaplayıcılar cevapları ve soruları 

isteyerek veya istemeden başka tarafa çekerlerse bu durum puanlama 
farklılıklarına, dolayısıyla güvenirliğin düşmesine yol açar. 

 10-Şans başarısı yoktur. Bu durum güvenirliği dolaysıyla geçerliği artırır.
 11-Soruların güçlüğü, testin geçerliği ve güvenirliği önceden kestirilemez.
 12-Anlatımın duru, yazının güzel, kâğıdın düzenli olması ve kompozisyon 

yeteneği puanlama yanlılıklarına neden olarak güvenirliği düşürür. Aynı zamanda 
bu değişkenler ölçülecek değişkene karışarak geçerliği de düşürür.

 13-Soruların belirginliği ve anlaşılırlığı azaldıkça öğrenciler tarafından istenilen 
yere çekilme olasılığı artar.

 14-Yazılı sınav soruları şişirme yolla cevaplamaya elverişlidir.
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Yazılı sınavların özellikleri - 2

avantajlarıavantajları sınırlılıklarısınırlılıkları

Üst düzey ve karmaşık 
bilişsel becerileri ölçmede 
etkilidir.

Hazırlanması ve 
uygulanması kolaydır.

Şans başarısı yoktur.
Kopya şansını zayıflatır.

Öğrencinin İstenilen zihinsel 
etkinliği gösterememesi  
güvenirliği düşürür.

Puanlamaya hata karışabilir.
Kapsam geçerliği düşüktür.

Yazılı yoklamanın
62

Yazılı Sınav Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:

 1-Sorular açık, anlaşılır olmalı; cevaplayıcılar farklı şekilde algılanmamalı. 
 2-Mümkünse veya amaca uygunsa açık uçlu sorular yerine kısa cevap 

gerektiren sorular sorulmalı.
 3-Sorular birbirinden bağımsız olarak cevaplandırılabilmeli. Her biri belirli 

bir davranışlar zincirini yoklamalı.
 4-Soru ders kitabından veya bilinen bir kaynaktan olduğu gibi alınmamalı 

(Ezberi yoklar ve geçerliği düşürür). 
 5-Sorularda ifade ve yazım hataları bulunmamalıdır. Bu hatalar soruların 

yanlış anlaşılmasına sebep olabilir. "Adamın, eskiden ne yaptığı ile ilgili bir 
kaygısı yoktu" ile "Adamın eskiden, ne yaptığı ile ilgili bir kaygısı yoktu" farklı 
anlamlarda cümlelerdir.

 6-Gereğinden çok soru yazılmalıdır. Böylece sorular incelenerek düzeltilir 
ve uygun sorular seçilir. 
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Yazılı sınavlarının puanlanmasında değişik tekniklerden 
yararlanılabilir.

Yazılı Sınavlarını Puanlama Teknikleri
 1-Genel İzlenimle Puanlama: Puanlayıcının cevaplayıcının kâğıdını baştan sona okunduktan

sonra genel izlenimine göre bir puan vermesidir. Özellikle kompozisyon kâğıtları genelde 
böyle puanlanır. Bu tekniğin puanlama güvenirliği düşüktür.

 2-Sınıflama: Cevaplayıcıların kâğıtlarına hızlıca göz atılarak "iyi, orta, zayıf” gibi sınıflara 
ayrılması ve daha sonra bu sınıflardaki kağıtların puanlanmasıdır. İstenirse bu sınıflar da kendi 
içinde yeniden sınıflandırılabilir. Genel izlenime göre puanlama güvenirliği yüksektir ancak 
yine de puanlama güvenirliğinin düşük olduğu söylenebilir.

 3-Sıralama: Tüm cevaplayıcıların kâğıtları puanlayıcı tarafından birbiriyle karşılaştırılarak en 
iyiden en zayıfa doğru sıraya konur. Bütün kâğıtlar bu şekilde sıralandıktan sonra en iyi 
kâğıda en yüksek not, diğerlerine de buna göre azalan puanlar verilir. Puanlar ilk iki 
yöntemden daha güvenilirdir ancak yeterli puanlama güvenirliği olduğu söylenemez.

 4-Anahtarla Puanlama: Cevaplayıcılardan beklenen cevaplar listelenir. Bu listeye cevap 
anahtarı denir. Sonra bu listedeki cevaplara göre puanlama cetveli oluşturulur. Puanlama 
cetveli ve cevap anahtarı kullanılarak yapılan puanlamaya anahtarla puanlama denir. Puanlar 
diğer puanlama tekniklerine göre daha güvenilirdir yani daha az hatalıdır.
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Puanlamada Dikkat Edilecek Noktalar

 1-Ölçme konusu olmayan etkenlere (Yazı güzelliği, anlatım gücü vb). puan 
verilmemelidir 

 2-Cevaplayıcıyı tanımaktan ileri gelen puanlama yanlılığını önlemek için 
isimler kapatılmalıdır. 

 3-Bir sorunun iyi cevaplanmış olması diğer sorulara verilecek puanı 
etkileyebileceğinden puanlama soru-soru yapılmalı. Her kâğıtta aynı soru 
okunmalı ve puanlanmalıdır. 

 4-İyi bir öğrenciden sonra orta bir öğrenci zayıf, zayıf bir öğrenciden sonra 
ise aksine iyi görünebilir. Bu etkiyi gidermek için kâğıtlar sınıflandırılabilir. 

 5-Mümkünse birden fazla puanlayıcı kullanılmalıdır. 
 6-Yorgunluk ve dikkat eksikliği başladığına okuma ve puanlama 

bırakılmalıdır 
 7-Anahtarla puanlama imkânı yaratılmalıdır. 
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2006-KPSS

Aşağıdakilerden hangisi yazılı yoklamalarda puanlama güvenirliğini 
artırmaya yönelik önlemlerden biri değildir?

A) Puanlamayı birden fazla puanlayıcının yapması ve verilen puanların 
ortalamasının alınması

B) Bir soruya öğrencilerin tümünün verdiği cevaplar puanlandıktan sonra 
diğer soruya geçilmesi

C) Cevabın değişik bölümlerine verilecek puanların ayrı ayrı belirlenmesi
D) Öğrencinin sınıf-içi etkileşimiyle ilgili puanının sınav puanlarına 

katılması
E) Puanlama için ayrıntılı yönergelerin bulunduğu cevap anahtarının 

kullanılması
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2007-KPSS

Yazılı yoklamalardaki sorularda, öğrencilerin cevaplarını düşünerek bulmaları ve 
buldukları bilgileri organize ederek yazmaları gerekir. Bu tür sorularla üst düzeydeki 
zihinsel beceriler ölçülebilir. 
Aşağıdaki sorulardan hangisi, yazılı yoklamaların bu avantajlarını ortaya koyan 
uygun bir örnek değildir? 
A) Enflasyonu düşürmek için ne tür önlemler alınabilir? Örnek vererek irdeleyiniz. 
B) Avrupa Birliği’ne katılma konusundaki görüşleriniz nelerdir? Bu şekilde düşünmenizin 

nedenlerini açıklayınız. 
C) İzlediğiniz en iyi sinema filmi hangisidir? Bu filmi neden beğendiğinizi gerekçeleriyle 

açıklayınız. 
D) Başarı ile yetenek arasındaki ilişkiyi bir örnekle açıklayınız. Sizce insan yaşamında 

hangisi daha ön plandadır? 
E) Ölçme nasıl tanımlanır? Eğitimde yapılan ölçmeler kaç gruba ayrılır? 
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2004-KPSS
68

Aşağıda verilen sorulardan hangisi öğrencilerin yanıtını düşünüp 
bularak yaptıkları yazılı yoklama türü sınav sorusudur?

A ) öğrencinin bir kavramı tanımlaması
B ) öğrencinin bilgileri kullanarak karşısına çıkan yeni bir problemi 

çözmesi
C ) öğrencinin verilen ifadelerden en uygun olanını seçmesi
D ) öğrencinin görüşlerini nedenleri ile birlikte açıklaması
E ) öğrencinin bir bütünü oluşturan öğeler arasındaki ilişkiyi 

belirtmesi

2003-KPSS

Okulda öğrenmelerin ölçülmesinde genellikle kağıt-kalem testleri 
kullanılır.
Aşağıdakilerden hangisi bu testlerin sonuçlarına karışabilen hata 
kaynaklarından biri değildir?
A ) puanlamayı yapan kişinin yansızlık derecesi
B ) ölçme aracının ölçülecek davranışları kapsama derecesi
C ) ölçme yönteminin ölçülen davranışlara uygunluğu
D ) öğrencilerin testteki soruları yanıtlamaya isteklilik dereceleri
E ) öğrencilerin yoklanacak davranışları öğrenme düzeyleri  
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2002-KPSS
70

Okuduğunu anlama becerisini ölçmek için yapılan bir sınavdan elde edilecek 
puanların geçerliliğini ve güvenilirliğini artırmayacak seçenek aşağıdakilerden 
hangisidir?

A ) Çabuk cevaplanabilen türden, çok sayıda soru sorulması
B ) Bir öğrencinin bütün cevaplarının okunması ve sonunda öğrenci hakkındaki 

izlenimler de dikkate alınarak tümüne birden bir puan verilmesi
C ) Cevapların aynı puanlayıcı tarafından sıraları değiştirilerek ikinci kez 

puanlanması ve puanlar arasında fark varsa bir daha puanlama yapılması
D ) Sınav kağıtlarının birden fazla puanlayıcı tarafından okunarak puanların 

ortalamasının alınması
E ) Objektif tipte olmayan sorular için ayrıntılı puanlama anahtarının hazırlanması

2001-KPSS
71

Türkçe öğretmeni, öğrencilerin yazı yazarken yazım kurallarına ne 
derece uyduklarını saptamak istemektedir. 
Öğretmenin, bu amaçla yapacağı sınavda aşağıdaki soru 
şekillerinden hangisinden yararlanması en uygun olur? 
A )Boşluk doldurma
B )Doğru-yanlış
C )Yazılı yoklama
D )Çoktan seçmeli
E )Kısa cevaplı
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ÖDEV VE PROJELER 
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Ödev Ve Projeler 

Tanım: Öğrencilerin soru veya 
konuları ders dışında kendi 
çabalarıyla çözmesi / araştırması; 
bir inceleme yaparak sonucunu 
rapor halinde yazabilmesi; bir 
konuyu derinlemesine araştırması; 
araştırma, bağımsız çalışma, 
yaratıcı düşünme, farklı kaynaklar 
kullanabilme, yardım alma 
becerilerinin geliştirilmesi; 
uygulama ve üst düzeydeki 
davranışların geliştirilmesi ve 
ölçülmesi vb. amacıyla 
kullanılan araçlardır.
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Not 

 Ödevler-projeler bazı ölçmecilerce bir ölçme yöntemi olarak kabul edilmez. 
 Ancak ödev ve projelerdeki başarı genel başarının önemli bir yönünü yansıtır ve 

tanımdaki amaçlar eğitimin amaçları arasındadır. 
 Bazı ölçmeciler ise yukarıdaki görüşün aksine ödev ve proje uygulamaları 

sonucunda sınav kaygısından uzak, gerçeğe daha yakın bir davranış 
ölçüsünün elde edileceğini savunur. Bu görüşte de gerçek payı vardır. 

 Ancak bu uygulamalar gözetimden uzak yapıldığından puanların geçerliği 
şüphelidir. Ödev öğrencinin kendisi tarafından yapılmamış olabilir. 

 Bu tür uygulamalar iyi bir ölçme yöntemi olmasa da iyi bir kendi kendine 
öğrenme yöntemidir. 

 Puan verilmediği zaman yeterli etkiyi gösterememe riskini önlemek için puan 
verilmeli ama sakıncalarından dolayı nota katılacak ağırlığı düşük olmalıdır.
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ödev ve projelerin  türleri ve uygulama şekilleri

Türleri:
1-Bireyse ödev veya projeler.  
2-Grup ödevleri veya projeleri 

Uygulama Şekilleri: 
1-Herkese aynı konu ya da sorunun verilmesi, 
2-Kişilere veya gruplara farklı konu ya da soruların verilmesi
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ödev ve projelerin özellikleri

 1-Tanımda sayılan becerilerin geliştirilmesi ve ölçülmesi amaçlarına uygundur. Bu 
amaçların ölçülmesi ve geliştirilmesi için faydalı hatta zorunludur.

 2-Özellikle grup ödevleri görev bilgiyi paylaşma, görev alma, yardımlaşma-
dayanışma, sorumluluk alma, eleştiri ve özeleştiri yapma, empatik düşünme, hesap 
verme vb. davranışların geliştirilmesi ve ölçülmesi için uygundur. 

 3-Ödev-projelerin öğrencilerin kendileri tarafından yapılıp yapılmadığının kontrolü 
zordur.Bu nedenle önlemler alarak kullanmak, kontrolü sağlamak yararlı olabilir.

 4-Verilen puanların geçerliği düşüktür.
 5-Puanlama güvenirliği düşüktür. Öğretmen kanıları işe diğer sınav türlerinde 

daha fazla karışmaktadır. Bu yönüyle yazılı sınavlara benzer.
 6-Öğrencilere verilen konu veya soruların güçlüklerin ayarlamak zordur. Bu nedenle 

verilen puanlarla öğrencileri karşılaştırmak da zordur.
 7-Derste öğrenilen-öğretilen davranışların ölçülmesi için uygun bir yöntem değildir.
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Ödev ve Projelerin Uygulamada Dikkat Edilecek Noktalar

 1-Her öğrenciye ya da gruba farklı konu veya soruların verilmesi 
amaca daha fazla hizmet edebilir. 

 2-Ödev veya projeler öğrencilerin ilgilerine göre dağıtılırsa veya 
kendilerinin seçmelerine izin verilirse beklenen faydanın sağlanma 
olasılığı artar.

 3-Verilen konular öğrencilerin üstesinden kalkabilecekleri bir 
güçlükte olmalıdır. 

 4-İnceleme/araştırma amacıyla yararlanabilecek muhtemel kaynaklar 
ve bulunabilecekleri yerler belirtilmelidir.

 5-Konunun kapsamı açıkça belirtilmeli, sınırlan çizilmelidir. 
 6-Puanlama bir anahtara göre yapılmalıdır. Bu nedenle bir anahtar 

hazırlanmalıdır.
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Kısa Cevaplı (yanıtlı)Testler 

Tanım: Bir kelime, bir rakam, bir cümle veya kısa bir liste ile 
cevaplandırılabilecek sorulardan oluşan,  cevaplayıcının cevabı 
düşünüp hatırlayarak yazılı olarak sunduğu ölçme araçlarına 
kısa cevaplı testler denir. 

Cevapların düşünüp hatırlanması ve yazılması bakımından 
yazılı sınavlara; puanlama kolaylığı ve objektifliği 
bakımından çoktan seçmeli testlere benzer.
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kısa cevaplı testler ve soru türleri

 1-Soru Kipinde Sorular: Madde soru cümlesi biçimindedir. “Kim, nasıl, niçin, nerede vb.” soru 
kipleri ile biten cümlelerden oluşur.

 ÖR: “Bir ölçme aracında aranması gereken en önemli nitelik hangisidir?”
 2-Eksik Cümle Tipinde (Boşluk Doldurmalı) Sorular: Öğrencilerden ifadelerde, cümlelerde veya 

paragraflarda bırakılan boşluk ya da boşluklara uyan kelimeyi veya cümleyi (kelimeler veya 
cümleleri, sayıları vb.) yazması beklenen sınav türüdür.

 ÖR: “Ölçek türlerinden, .... .... her işlemi yapmaya uygundur.” Cümledeki boşluğa uygun kavramı 
yazınız.

 3-Tanımlamayı Gerektiren Sorular: Bu tip sorularda bir kavramın tanımı, bir tanımı belirten kavram 
veya bir olgunun belirgin özelliklerinin yazılması istenir.

 ÖR: “Random (tesadüfî) hatayı tanımlayınız.”
 4-Tanımayı Gerektiren Sorular: Bu tip sorularda bir bilginin, kavramın, tanımın, özelliklerin 

veya işlem basamaklarının tanınması istenir.
 ÖR: “Bu çalışmada, testin tanımlanan yapıya uygun, soruların birbiriyle ve test puanlarıyla 

ilişkilerinin yüksek olup olmadığına bakılmıştır.”
 Yukarıda yapılan çalışmada çalışılan geçerlik türleri nelerdir?
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Kısa cevaplı testlerin özellikleri -1

 1-Cevaplayıcı cevabını düşünüp bularak yazmak zorundadır. Şans 
başarısı olmadığından güvenirlik yükselir.

 2-Cevaplayıcı istediği cevabı verme özgürlüğüne sahiptir ancak yazılı 
sınav sorularına verilen cevaplarda olduğu gibi şişirme yapamaz.

 3-Uygulama ve analiz düzeyine kadar davranışlar yoklanabilir. Bu 
nedenle kullanışlıdır.

 4-Her eğitim düzeyine uygun düşen sınav tipidir. Her yaştaki öğrenciye 
uygulanabilir. Bu sebeple kullanışlıdır.

 5-Puanlama göreceli kolaydır ama tamamen objektif (nesnel) 
olmayabilir. Kullanışlıdır ve kısmen de güvenilirdir.

 6-Çok soru sorulabileceğinden kapsam geçerliği yazılı 
yoklamalardan yüksektir.
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 7-Cevaplar kısa ve belirgin olduğundan puanlama güvenirliği yazılı 
yoklamalara göre yüksektir. Bu sebeple güvenirlik artar.

 8-Fikirleri kompoze etme, yazı güzelliği, kâğıdın düzeni gibi etkenler 
ölçmeye daha az karışacağından geçerliği yazılı yoklamalardan 
yüksektir.

 9-Soruları hazırlama ve puanlama kolaydır. Bu nedenle kullanışlıdır.
 10-Şans başarısı yoktur. Bu nedenle güvenirlik artar.
 11-Testi tekrar kullanma imkânı ayrı bir cevap kâğıdı kullanılarak 

yaratılabilir. Bu durumda kullanışlılık artar.
 12-Sorularda şekil, harita ve grafiklerden faydalanılabilir. Bu 

sebeple testin kullanışlılığı yükselir.
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Kısa cevaplı testlerin özellikleri -2

Kısa Cevaplı Testlerde Soru Yazarken Dikkat Edilecek Noktalar-1

 1-Yoklanmak istenen davranış önemli bir davranış olmalıdır. Kıyıda köşede 
kalmış bilgiler yoklanmamalıdır.

 2-Maddenin cevaplanabilmesi, bu madde ile yoklanan davranışın 
beklenen derecede öğrenilmiş olmasını gerektirmeli ve sadece buna 
bağlı olmalıdır.

 3-Cevaplayıcıların cevabı bulabilmesi için gerekli bilgiler eksiksiz verilmiş 
olmalı, cevaplama için gereksiz ve şaşırtıcı bilgiler bulunmamalıdır.

 4-Cevaplayıcıların cevabı bulmalarına yardımcı olabilecek ipuçları 
bulunmamalıdır.

 5-Maddenin tek ve kesin doğru cevabı olmalıdır. Birden fazla cevap var 
ise ayrı puanlanmalıdır. 

 6-Madde açık, seçik ve kolay anlaşılır bir ifadeyle sunulmalıdır.
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 7-Eksik cümle (Boşluklu) maddelerinde, eksik olanın ne olduğu açıkça 
anlaşılmalıdır. Boş bırakılan yer/ler belirsizliğe yol açmamalıdır.

 8-Maddeyi oluşturan cümle cevaplayıcıların bildiği bir kaynaktan aynen 
alınmamalıdır.

 9-Testte yer alan maddeler birbirini cevaplandırmayı kolaylaştırıcı veya 
zorlaştırıcı olmamalıdır. Maddeler birbirinden bağımsız olmalıdır.

 10-Her bir madde ile sadece bir davranış yoklanmalıdır.
 11-Eksik cümle maddelerinde bırakılan boşluklar aynı boyutta olmalıdır.
 12-Eksik cümle maddelerinde bırakılan boşluk sayısı tercihen bir, en fazla 

iki olmalıdır.
 13-Cevap yeri olarak bırakılan boşluklar cevaplamayı ve puanlamayı 

kolaylaştıracak biçimde düzenlenmelidir.
 14-Cevap yerleri aynı boyutta, tek tip olmalıdır
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Kısa Cevaplı Testlerde Soru Yazarken Dikkat Edilecek Noktalar-2
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Kısa cevaplı testlerin sınırlılıkları

 İyi hazırlanmamış ve 
kitaplardan alınmış sorular 
öğrencileri ezberlemeye 
yöneltir.

Tecrübesiz öğretmenlerin 
uygulama düzeyindeki bilgileri 
yoklayan sorular hazırlamaları 
zordur.
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SINIFLAMA GEREKTİREN 
TESTLER

(DOĞRU-YANLIŞ TESTLER) 

Sınıflama Gerektiren Testler
(doğru-yanlış testler) 

Tanım: Cevaplayıcılardan soruları 
/ ifadeleri / maddeleri belli 
ölçütlere göre sınıflamasının 
istendiği sınav türleridir. 

En çok uygulananı (bilineni) 
doğru yanlış testleridir. Bu 
testlerde sorular doğru-yanlış 
önermeler olarak verilir. 
Cevaplayıcılar önermeleri/ifadeleri 
doğru-yanlış olarak sınıflar. İki 
seçenekli çoktan seçmeli 
testlere benzerler.
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Nesnelerin gözlemlenip , 
gözlem sonuçlarının 
sembollerle ve ya 
saylarla ifade edilmesine 
ölçme adı verilir.
Doğru 
Yanlış

Madde Tipleri: 

 1-Doğru-yanlış önermelerden oluşan madde tipleri. 
 2-Önermeyi yanlış yapan ifadeyi işaretleten madde tipleri. 
 3-Önermelerin yanlış kısmını düzelttiren madde tipleri (Yanlış 

önermelerin doğrusunu yazması istenir). 
 4-İkiden fazla sınıflama gerektiren madde tipler. 

NOT :Aslında bu madde tipleri doğru-yanlış testlerindeki şans 
başarısının azaltmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu nedenle madde tipleri 
olarak almak yerine doğru-yanlış testlerinde şans başarısını azaltmada 
alınacak önlemler olarak kabul edilebilir.
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DOĞRU – YANLIŞ testlerinin özellikleri:

 1- Cevaplar bir harf veya işaretle verildiğinden puanlama hem kolaydır hem objektiftir. 
 2-Cevaplama zamanı hemen hemen ifadeleri okumaya ayrıldığından (yani yazmaya ayrılan zaman az 

olduğundan) çok sayıda soru sorulabilir. Kapsam geçerliği yüksektir.
 3-Madde yapısı basit olmasına rağmen uygulama basamağına kadar çeşitli düzeylerde davranışları 

ölçebildiği söylenir.
 4-Sınavda cevaplama işlemi, ölçülen bilgi veya yeteneğin dışında bir zorluk getirmez. Bu nedenle ilköğretimin 

alt basamaklarında da uygulanabilir. 
 5-Şans başarısı vardır ve diğer seçmeli testlere göre en yüksek şans başarısına sahiptir
 6-Öğrenme eksiklerini belirleme ve tanı koymaya elverişli değildir (Örneğin yanlış olarak verilmiş bir 

ifadeyi yanlış diye işaretleyen bir öğrencinin ifadenin doğrusunu bilip bilmediğinin kanıtı yoktur).
 7-Bazı maddelerin yanlış olarak verilmesi test yapısı için zorunlu fakat eğitim açısından sakıncalıdır. Eğitimde 

yanlış cümleleri vermek ve onu vurgulamak öğrenme açısından sakıncalıdır. Önemli olan doğru olanı 
vurgulamak ve onun öğrenilmesini sağlamaktır.

 8-İfade mutlaka doğru ya da yanlış olmalıdır. Oysa bazı özelliklerin ölçülmesinde kesin doğru ya da kesin 
yanlış yargılar geliştirmek zordur. Bu güçlük doğru yanlış testi uygulayanları sadece bilgi basamağındaki 
davranışları ölçmeye yöneltir. 

 9-Sorulan hazırlamak ve puanlamak kolaydır. 
 10-Yazı güzelliği, düzen gibi değişkenler işe karışmadığından geçerlik yüksektir.
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DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNDE  Soru Yazarken Dikkat 
Edilecek Noktalar -1

 1-Her madde bir davranışı yoklamalıdır (her ifadede bir ana fikir bulunmalıdır). 
Örneğin: "Güvenirlik madde sayısından etkilenmez."

 2-Her madde kesinlikle doğru ya da yanlış olmalıdır. Cevaplayıcıların ifadenin 
doğruluğu ve yanlışlığı hakkında karar verebilmesi için gerekli minimum bilgi verilmelidir. 
İfadelerde (birçok, birkaç, bazen vb.) belgisiz sıfatlardan kaçınmalıdır. 

 3-Önermenin doğru-yanlış olduğunu açığa vuracak ipuçlarından sakınılmalıdır. 
 4-Bir maddede birden fazla yanlış ya da doğru fikir bulunmamalıdır. Bu durumda 

madde kolaylaşır. Bunun yerine ifade iki madde haline getirilmelidir. 
 5-Doğru-yanlış ifadelerin uzunlukları birbirine yakın olmalıdır. 
 6-Doğru-yanlış maddelerin sayıları birbirine yakın olmalıdır.
 7-Doğru-yanlış maddeler testlere belirli bir örüntü halinde yerleştirilmemelidir (İki doğru, 

bir yanlış vb. gibi).
 8-Bir maddenin yanlışlığı önemsiz veya aldatıcı bir noktada olmamalıdır.Örneğin, 

"Fransız ihtilali 1879 tarihinde gerçekleşmiştir." Bu tip maddeler dikkati ölçtüğünden 
geçerliği düşürür.
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 9-Her madde mümkün olduğunca kısa ve açık yazılmalıdır. Gereksiz ayrıntılarla
şişirilmemelidir.Ana fikrin doğruluğuna etkisi olmayan, edebi olsun diye açıklığı 
kaybedilenmaddeler iyi madde değildir.

 10-Çift olumsuzlama kullanılmamalıdır. İfadenin anlaşılmasını zorlaştırır. Bunlardan 
kurtulmanın yolu cümleyi olumlu ifade etmektir. Örnek:"Geçerliğin düşüklüğü testin 
güvenilir olmaması değildir."

 11-Doğru bir önermeden yanlış bir önerme elde etmek için cümlenin fiilinin 
olumsuz hale getirme yoluna gidilmemelidir. Böyle maddelerde "me, ma" olumsuzluk 
ekleri gözden kaçabilir. Üstelik böyle maddelerin yanlış olduğu, zorla yanlış hale 
getirildiği anlaşılabilir. 

 12-Maddelerdeki ifadeler bilinen bir kaynaktan alınmamalıdır. 
 13-Kanı ifadeleri bir kaynağa yâda otoriteye dayandırılarak verilmelidir. 
 14-Birbiriyle ilgili maddeler örgütlenerek sunulmalıdır. 
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DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNDE  Soru Yazarken Dikkat 
Edilecek Noktalar -2 DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNDE

—Puanlama nesneldir.
—Geniş kapsamda soru sormaya elverişlidir.
—Sentez ve değerlendirme basamağında davranış ölçmek için 

çok kullanılır.
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2003-KPSS

Okul öğrenmelerinin ölçülmesinde öğretmenler “tamamlama” ve ya “boşluk doldurma” tipi 
sorular  hazırlarken genellikle, kitaptaki bir ifadeyi  aynen almakta bu ifadenin içinden bir 
sözcüğü  ya da sözcük grubunu çıkarmakta ve öğrenciden çıkarılan bu sözcüğü ya da 
sözcük grubunu  bulmasını istemektedir.

Bu tür soruları kullanmanın en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir?

A )puanlamanın çok zaman alması
B )kesin bir yanıt bulmanın zor olması
C )kopya çekmeyi kolaylaştırması
D )öğrencileri ezbere yöneltmesi
E )öğrenme farklarını gösterme gücünün az olması
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2001-KPSS
94

Öğretmen tamamlama (boşluk) doldurma tipinde sorulardan oluşan bir 
sınav hazırlamıştır. Bu soruları yazarken ders kitabından cümleler seçmiş 
ve her cümlede bir ya da birkaç sözcüğü çıkararak soruları oluşturmuştur.
Öğretmenin kullandığı bu yöntemin en önemli sakıncası aşağıda 
verilenlerden hangisidir?
A ) Öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını zayıflatması
B ) Puanlamadan kaynaklanabilecek hataların artırması
C ) Sınavın kapsam geçerliğini düşürmesi
D ) Sınavda soruların önceden tahmin edilmesini kolaylaştırması
E ) Öğrencileri ezber düzeyinde öğrenmelerle yetinmeye yöneltmesi

2001-KPSS
95

Okul eğitimi başarısının ölçüsünü “not” olarak görenler, karnesinde yüksek notlar bulunan 
öğrencileri daha da iyi  öğrenmiş kabul ederler. Fakat eğitim uygulamaları dikkate 
alındığında, yüksek not alanların iyi öğrenenlerden çok iyi ezberleyenler olduğu 
görülmektedir.

Bunları söyleyen bir kişinin aşağıdakilerden hangisini kanıtlaması bu görüş için 
güçlü bir dayanak olur? 

A ) Öğretimin, öğrenci merkezli değil; öğretmen merkezli olduğunu
B ) Sınavlarda daha çok hatırlama düzeyinde sorular sorulduğunu
C ) Eğitimde başarıya ilişkin verilen kararların çoktan seçmeli testlere dayandırıldığını
D ) Öğrenci notlarının öğretmenin kanaatinden etkilendiğini
E ) Ders konularının öğrenci seviyesinin üzerinde olduğunu

2006-KPSS

Test maddesinde, ders kitabından aynen alınan ifadelerin 
kullanılması eğitimsel doğurguları açısından nasıl bir etki 
yaratır?

A) Maddeyle yoklanan davranış hatırlama düzeyinde kalır.
B) Kitabı okumamış öğrenci maddeyi kesinlikle cevaplayamaz.
C) Maddenin anahtarlanması kolaylaşır.
D) Maddenin okunup anlaşılması zorlaşır.
E) Maddede gereksiz ipuçları bulunmaz
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SÖZLÜ SINAVLAR 

Sözlü Sınavlar 

Tanım: Soruların sözlü olarak sorulup, cevaplayıcının cevaplarını 
düşünüp hatırlayarak sözlü olarak sunduğu sınav türleridir. 

Sözlü yoklamalar da denir. 
Birçok soru tipi kullanılabilir. 
Uygulanmasında çeşitlilik görünmekte belirli standartlardan uzak 

sınavlardır. Bu nedenle sınav türlerini sınıflamak zor olmaktadır.
Kullanıldığı alanlar:
 1-Okul öncesi ve ilköğretimin ilk yıllarında yararlanılmalıdır.
 2-Konuşma becerileri, sözlü anlatım gücü gibi özellikleri ölçmede 

kullanılabilir.
 3-Müzik alanındaki becerileri ölçmede de kullanılabilir.
 4-Yabancı dil konuşma becerisini belirlemede kullanılır
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Sözlü Sınavların Özellikleri-1

 1-Sorular ve cevaplar sözlü olarak sunulur.
 2-Cevaplayıcı cevabını  düşünüp bulmak zorundadır. Şans başarısı 

olmaması güvenirliği artırır.
 3-Cevaplayıcının cevabında belirsiz kalan noktaların deşilmesi yoluyla 

bilginin derinlemesine ve genişlemesine ölçülmesi mümkündür.
 4-Soruların hazırlanması diğer sınavlara göre daha kolaydır ve daha az 

zaman alır. Bu nedenlerle kullanışlılığı yükselir.
 5-Sınav yapanla cevaplayıcı arasında diğer sınavlara göre daha fazla 

etkileşim vardır.  Sınav yapanın sınav anındaki durumu öğrenciyi 
etkilediğinden geçerliği ve güvenirliği düşüktür.

 6-Cevaplayıcının cevaplama anındaki durumu (ses tonu, cevaplama tarzı, 
duruşu vb.) puanlayıcıyı olumlu ya da olumsuz etkileyerek puanlama 
güvenirliğini düşürür.
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 7-Sözlü sınavlar bireyseldir. Her öğrenciye ayrı soru sorulur. Soruların 
kapsamı ve güçlükleri farklı olacağından puanların karşılaştırılabilirliği, 
güvenirliği ve geçerliği düşer.

 8-Cevaplama, sorudan hemen sonra yapıldığından öğrencinin düşünme 
ve cevabını gözden geçirme şansı çoğunlukla yoktur. Bu durum 
geçerliği ve güvenirliği düşürür.

 9-Az soru sorulduğundan kapsam geçerliği düşüktür.
 10-Her cevaplayıcıya ayrı soru sorma zorunluluğu vardır. Bu sebeple 

kullanışlı değildir.
 11-Cevapların doğruluk derecesini puanlayıcı belirler. Bu da 

puanlama güçlüğü ve yanlılığını getirir. Bu da güvenirliği düşürür.
 12-Sınav yapan sevmediklerine kasıtlı davranabilir. Güvenirlik düşer.
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Sözlü Sınavların Özellikleri-2

Sözlü Sınavların Aksak Yanları:

 1-Bir sorunun ancak bir cevaplayıcıya sorulması; cevap yanlış da olsa 
başka cevaplayıcıya sorulamaması,

 2-Az sayıda soru sorulmasının güvenirliği ve geçerliği düşürmesi, 
 3-Puanlama güvenirliğinin genelde düşük olması,
 4-Özellikle ölçülmediği durumlarda konuşma diline hâkimiyet, sözlü 

anlatım gücü gibi değişkenlerin ölçülecek değişkene karışarak geçerliği 
düşürmesi,

 5-Cevaplayıcıya fazla zaman verilmemesi, 
 6-Soruyu soranla cevaplayıcının etkileşim içinde olması, 
 7-Heyecan-sıkılma-korku gibi etmenlerle soruyu soranın ses tonu-jest ve 

mimikleri veya cevaplayıcıya karşı takındığı tavrın geçerliği düşürmesi 
olarak sayılabilir.
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ÇOKTAN SEÇMELİ 
TESTLER 
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Çoktan Seçmeli Testler 

Tanım: Cevaplayıcının cevabını, (sorunun doğru cevabı olasılığı olan) 
birtakım seçenekler arasından seçerek vermesini gerektiren sorulardan 
oluşan testlerdir. Doğru yanlış testleri seçenek sayısı iki olan çoktan 
seçmeli test olarak kabul edilir. Seçmeli testlerde sorulara madde denir. 
Madde, testin puanlanabilen en küçük birimidir.

Bir madde, kök ve seçeneklerden oluşur. Kök sorunun sorulduğu ve 
çözüm için gerekli bilgilerin verildiği kısımdır. Seçenekler ise öğrenci için 
olası cevaplardır. Doğru seçeneğe doğru cevap, yanlış seçeneklere ise 
çeldirici adı verilir. Çeldiriciler, madde ile ölçülmek istenen davranışa 
sahip olmayanların veya doğru cevabı bilmeyenlerin aklını çelmek, 
onları yanıltmak amacıyla yazılmış, doğru olmayan seçeneklerdir. 
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Çoktan Seçmeli Test Maddelerinin  Türleri: 
1- Doğru Cevaba Göre:

a)Doğru cevabı kesin ve bir tane olan 
maddeler 
b)Anahtarlanmış cevabı en doğru olan 
maddeler 
c)Bileşik cevap gerektiren maddeler 
d)Doğru cevabı gizli maddeler

Çoktan Seçmeli Test Maddelerinin  Türleri: 
1- Doğru Cevaba Göre:

 a)Doğru cevabı kesin ve bir tane olan maddeler: Maddenin seçeneklerinden sadece 
biri doğru diğerleri kesinlikle yanlış olan maddelerdir. Sıkça kullanılan madde 
tiplerindendir.

 b)Anahtarlanmış cevabı en doğru olan maddeler: Seçeneklerin tümü kısmen doğru 
olan fakat biri diğerlerinden daha doğru olan madde tipidir. Bu tip maddelerle daha ileri 
düzey davranışlar daha kolay ölçülebilir. Bu tip maddelerde çeldiriciler doğru 
cevaba yakındır.

 c)Bileşik cevap gerektiren maddeler: Bir maddenin birden fazla doğru cevabı 
olduğunda kullanılan madde türüdür. Bu tip maddeler çok kullanışlıdır. Hem ileri düzey 
davranışların ölçülmesinde hem de seçenek bulma zorlaştığında kullanılabilir.

 d)Doğru cevabı gizli maddeler: Çoktan seçmeli maddelerin en zayıf yönlerinden biri, 
kişinin doğru cevabı bilmediği halde verilen seçenekler arasında onu gördüğünde 
tanımasıdır. Bazı hatırlamaların bilgiyi akla getirmesi veya davranışın gerektirdiği işlem 
ve düşünceden farklı bir yolla akla getirmeyi önlemek için maddenin cevabı gizlenir. 
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Çoktan Seçmeli Test Maddelerinin  Türleri: 
2- Madde Köküne  Göre:
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a)Kökü soru kipinde olan maddeler 
b)Kökü eksik cümle tipinde olan maddeler 
c)Kökü olumsuz maddeler 

 a)Kökü soru kipinde olan maddeler: Madde kökü soru kelimeleri ile ifade 
edilmektedir. 

 b)Kökü eksik cümle tipinde olan maddeler: Kökte bir harf, kelime, 
sembol veya cümle yazılmayarak boş bırakılır. Verilmesi gereken cevabın, 
yani bu boşluğa yazılması gereken cevabın, cevaplayıcının verilenler 
arasından seçmesi istenir. Bırakılacak boşluğun o soru ile ölçülmek istenen 
davranışı yoklayıcı nitelikte olması gerekir.

 c)Kökü olumsuz maddeler: Madde kökünün olumsuz olarak ifade edildiği 
madde türüdür. Olumsuz madde bir sorunun birkaç doğru cevabı bulunduğu 
durumlarda kullanılır. Olumsuz madde olumlu maddeler içinde yer aldığında 
olumlu madde gibi görülebilir. Bu nedenle olumsuz ifadenin koyu, altı 
çizili vb. yazılması yoluyla olumsuzluğa dikkat çekerek, dikkatsizlikten 
kaynaklanacak hataların önüne geçilir. 

107

Çoktan Seçmeli Test Maddelerinin  Türleri: 
2- Madde Köküne  Göre:
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Çoktan Seçmeli Test Maddelerinin  Türleri: 
3- Maddelerin Gruplanışına Göre:

a)Ortak köklü maddeler 
b)Ortak seçenekli maddeler 
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 a)Ortak köklü maddeler: Bir paragraf, bir tablo, bir grafik veya harita gibi bir materyalden iki ya 
da daha fazla sorunun sorulduğu maddelerdir. Bu tip maddeler, okuduğunu anlama, sayılar 
arasındaki ilişkiler ve bilginin ötelenmesi(transferi)ni içeren davranışların yoklanmasında çok 
kullanılır. Bu tip maddeleri yazarken dikkate alınacak en önemli noktalar, soruların madde 
kökündeki bilgiye dayalı olması ve birbirinden bağımsız olması olarak düşünülebilir. Soruların 
bağımsız olmasının sağlanmadığı sık sık görülür. Bu şans başarısını artıran bir hatadır. Ortak 
köke dayalı olarak sorulan madde sayısı çok olmamalıdır. Bu durumda soruların bağımsızlığını 
sağlamak zorlaşır. Sorulacak soru sayısı konusundan bir kural olmamasına rağmen beşi 
geçmemesi önerilir.

 b)Ortak seçenekli maddeler: Bazı hallerde birden çok davranışın yoklanmasında aynı 
seçeneklerin kullanılması gerekebilir. Böyle durumda seçenekler başa yazılır. Madde 
köklerindeki sorular bu seçeneklere göre cevaplandırılır. Bu tip maddelere ortak seçenekli 
maddeler denir. Bu tip maddeler yazma-okuma zamanı ve basılı kâğıt miktarında ekonomi 
sağlar.-Bu tip maddeleri yazarken seçenek sayısı ile soru sayısının eşit tutulmamasında yarar 
vardır. Bu durumda sonuncu sorunun cevabı geriye kalan seçenek olacaktır. Genel olarak soru 
sayısının seçenek sayısından az olması veya bir seçeneğin doğru cevap olarak birden fazla 
kullanılması önerilir.
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Çoktan Seçmeli Test Maddelerinin  Türleri: 
3- Maddelerin Gruplanışına Göre: Çoktan Seçmeli Testlerin Özellikleri -1

 1 -Doğru cevap maddenin içinde verilir. Diğer sınav türlerinde böyle bir durum yoktur. 
Doğru cevabın madde içinde verilmesi, ölçülen davranışa yeterince sahip olmayanların 
doğru cevabı görünce tanımalarını sağladığından; bazı uzmanlar, çoktan seçmeli 
soruların ileri düzeydeki karmaşık davranışları ölçmede yetersiz kaldığını ileri 
sürerler. Yapılandırılmış olduklarından özellikle yaratıcılık gibi davranışları ölçemezler. 
Bu durum kullanışlılığı azaltır.

 2-Sınav süresinin önemli bir kısmı maddeyi okumaya ve doğru cevabı bulmaya ayrılır. 
Yazma süresi az olduğundan çok soru sorulabilir. Bu durum kapsam geçerliğini ve 
dolaylı olarak güvenirliği artırır. 

 3-Yazı güzelliği, kompozisyon yeteneği gibi değişkenler işe karışmadığından 
geçerliği yüksektir. 

 4-Puanlama objektif ve kolaydır. Objektif puanlama, bir puanlayıcının cevap kâğıtlarını 
farklı zamanlarda ve farklı puanlayıcıların da farklı zamanlarda aynı cevap kâğıtlarını 
okumaları durumunda puanların değişmemesidir. Çoktan seçmeli testlerde 
cevaplayıcının cevabı ve doğru cevap okuyan kişiye göre değişmez. Bu nedenle 
puanlama güvenirliği tamdır.
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 5-Şans başarısı vardır. Bu durum güvenirliği düşürür.Ancak seçenek sayısının 
çokluğu şans başarısını azaltır. Bu nedenle az seçenek yerine çok seçenek yazmak 
güvenirliği artırır. Ancak zorlama yazılan seçenekler yazmak bu amaca hizmet edemez.

 6-Her ne kadar bazı ölçmeciler aksini iddia etse de çoktan seçmeli testlerle ileri düzey 
davranışların ölçülmesi zordur. Özellikle sentez basamağındaki davranışlar ölçülemez.

 7-Uygulanması kolaydır. Bu nedenle, eğitim basamaklarının çoğunda (basit madde 
formu kullanmak şartıyla ilköğretim 3. sınıftan itibaren) uygulanabilir. İlköğretimdeki 
kullanımlarında ayrı cevap kâğıdı kullanılmaması önerilir (Dikkatsizliğin getireceği hataları 
önlemek amacıyla).

 8-Hazırlanması zordur. Soru yazma tekniklerinin bilinmesi ve deneyimi gerektirir. 
Kullanışlık düşer.

 9-Geniş gruplara uygulanabilir ve makine ile puanlanabilir. Kullanışlık yükselir.
 10-Cevaplama sadece işaret ile yapılmaktadır. Bu uygulama zamanını kısaltır. 

Uygulama zamanının kısa oluşu cevaplayıcının dikkatinin dağılmadan cevaplamayı 
tamamlamasına olanak verir.
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Çoktan Seçmeli Testlerin Özellikleri -2

 11-Önceden saptanan özelliklerde sınav yapılması mümkündür. İstatistiksel temellere 
dayanır. Bu temeller, üzerinde çok çalışılmış, formülleri geliştirilmiş ilkelerdir. 
Maddelerle testin bütününü birbirine bağlayan istatistiksel eşitlikler kurulmuştur. Bu 
eşitlikler sayesinde maddeleri önceden deneyerek test puanlarının ortalaması, 
değişkenliği, güvenirliği vb. yaklaşık olarak hesaplanabilir.

 12-Özelliklerinin çoğu geçerliği, güvenirliği ve kullanışlılığı artırıcı yöndedir. 
 13-Çoktan seçmeli testlerde okuduğunun anlama ve okuma hızı gibi bir değişken 

de işe karışır. Yeterli zaman verilerek bu değişkenlerin etkisi giderilebilir.
 14-Maddeler açık, yalın ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır. (İstisnası okuduğunu 

anlama ve hız testlerinde mümkündür.)
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Çoktan Seçmeli Testlerin Özellikleri -3

Soru Yazmada Dikkat Edilecek Noktalar -1

 1-Madde bir davranışı yoklamalı ve yoklayacağı davranışa sahip olanların doğru cevabı 
verebilmeleri için gerekli bilgileri kapsamalıdır.

 2 Madde kökü olabildiğince açık-seçik ifade edilmiş olmalıdır. Kök hiçbir yoruma 
meydan vermeyecek açıklıkta yazılmalıdır.  Bu durum maddenin güvenirliğini düşürür.   
Soruyu zorlaştırmak için kökte belirsizlikler bırakılmamalı veya şaşırtma yoluna 
gidilmemelidir. Soru zorlaştırılacaksa seçenekler doğru cevaba yakınlaştırılmalıdır.

 3-Madde kökünde gereksiz ifade ve açıklamalardan (anlaşılırlığa katkısı olmayan 
kelimelerden) kaçınılmalıdır. Madde kökünde ölçülecek davranışı ortaya koyan ifadeler 
bulunmalıdır.

 4-Madde kökünde seçeneklerden herhangi birine ipucu veren ifadeler 
kullanılmamalıdır.

 5-Seçeneklerde tekrar eden kelimeler madde köküne alınmalı ve tekrar edilmemelidir. 
Yani seçenekler mümkün olduğunca kısa olmalıdır.

 6-Her test maddesi diğerlerinden bağımsız cevaplandırılacak şekilde yazılmalıdır. 
 7-Madde noktalama ve yazım kurallarına uygun yazılmalıdır.
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 8-Seçeneklerin uzunlukları birbirine yakın olmalıdır.  Seçenekler ifade tarzı ve 
kapsam bakımından birbirine yakın olmalıdır.

 9-Çeldiricilerin doğru cevaba yakınlığı maddenin düşünülen güçlüğüne paralel olmalıdır.
 10-"Yukarıdakilerin hepsi" seçeneği dikkatle kullanılmalıdır. Seçeneklerin birbirine 

çok yakın olduğu hallerde kullanılabilir. Seçeneklerden birinin yanlışlığının açık olması (bu 
durumda yukarıdakilerin hepsi seçeneği elenir) veya seçeneklerden birinin doğru 
olduğunun görülmesi (bu durumda diğer seçenekler elenir) hallerinde güvenirliği 
düşürücü etki yapar.

 11-"Yukarıdakilerin hiçbiri" seçeneği de dikkatli kullanılmalıdır. Bu seçenek doğru 
cevap olarak kullanılmamalıdır. Doğru cevap olarak kullanılırsa, cevaplayıcının davranışa 
sahip olup olmadığı anlaşılamaz.  Kesin bir doğru cevabı olan maddelerde çeldirici olarak 
kullanılabilir. 

 12-Birçok madde türünde "Yukarıdakilerin hepsi" ve "yukarıdakilerin hiçbiri" aynı 
madde içinde seçenek olarak kullanılmamalıdır. Kullanılırsa ikisi birden elenir. 
Mantıksal olarak ikisinin aynı anda doğru olması mümkün değildir.
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Soru Yazmada Dikkat Edilecek Noktalar -2
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 13-Seçenekler arasında büyüklük sırası varsa bunlar sıralı olarak verilmelidir.
 14-Seçenek sayısı uygulama yapılan cevaplayıcıların düzeyine uygun olmalı, ilköğretim 

ikinci sınıfta uygulanırsa (ki önerilmez) iki seçenekli, ilköğretim 3, 4, 5 üç seçenekli, 6, 7, 
8 dört seçenekli ve ortaöğretimle yüksek öğretimde beş seçenekli testler kullanılabilir.

 15-Seçenekler birbirinden bağımsız olmalı, biri diğerini içermemeli, ipucu 
olmamalıdır.Böyle bir zorunluluk varsa bileşik cevap gerektiren soru tipi kullanılmalıdır.

 16-Testteki tüm maddelerin seçenek sayıları aynı olmalıdır.
 17-İyi bir test maddesinin madde kökü okunduğunda seçeneklere bakılmaksızın 

davranışa sahip olan cevaplayıcı doğru cevabı verebilmelidir.
 18-Çeldirici bulmada güçlük çekildiğinde madde formu değiştirilmelidir.
 19-Doğru cevaplar test içine belli bir örüntüde yerleştirilmemelidir. Maddelerin doğru 

cevaplarının yeri belirli bir düzene bağlı olmamalıdır.
 20-Doğru cevaplar seçeneklere yaklaşık olarak eşit dağıtılmalıdır.
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Soru Yazmada Dikkat Edilecek Noktalar -3

 21-Olumsuz maddeler olumlu algılanma riskine karşı, olumsuzluk ifadesinin altını 
çizme, koyu yazma vb. yoluyla belirginleştirilmelidir.

 22-Maddeler arasında ve madde kökü ile seçenekler arasında belirli bir boşluk 
bırakılmalıdır.

 23-Ortak köklü ve ortak seçenekli maddeler başlangıç ve bitimlerinde diğer sorularla 
karıştırılmaması için çizgi ile ayrılabilir. Ayrıca bu tip soruların ortak olan kök ve 
seçenekler ile aynı sayfada olması dikkatin dağılmasını önleyebilir.

 24-Testin ilk sorularının kolay olması cevaplayıcıyı güdüler.
 25-Yazı büyüklüğü uygulanan kişilerin düzeyine uygun olmalıdır.
 26-Aynı seçeneğe art arda çok sayıda doğru cevap getirilmemelidir.
 27-Maddelerdeki ifadeler bilinen bir kaynaktan olduğu gibi alınmamalıdır.
 28-Her test maddesi önemli bir davranışı yoklamalıdır.
 29-Çeldiriciler davranışa sahip olmayanları yanıltmalı fakat sahip olanları yanıltmamalıdır.
 30-Birbirinin zıddı olan seçeneklerin kullanılmaması gerekir.
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Soru Yazmada Dikkat Edilecek Noktalar -4

avantajlarıavantajları sınırlılıklarısınırlılıkları

 Kapsam geçerliği yüksektir.
 Güvenirlik yüksektir.
 Puanlama objektiftir.
 Uygulanması ve puanlaması 

kolaydır.
 Her öğretim düzeyinde 

uygulanabilir.
 Kalabalık gruplara uygulanabilir.
 İstatiksel işlemler yapılabilir.

 Üst düzey davranışları ölçemez.
 Hazırlanması zordur. Uzmanlık 

gerektirir.
 Şans başarısı vardır.
 Okuma hızı işe karıştığından dolayı 

geçerliği  düşürür. 

Çoktan seçmeli testlerin 
117

PUANLAMA

a) 1-0 puanlaması, 
b)Maddelerin kolaylık ve 

zorluğuna göre puan vermek, 
c)Maddelerin ölçtüğü yeteneğe 

göre puan vermek, 
d)Madde seçeneklerine 

doğruluk derecesine göre 
ağırlık vererek puanlamak.
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Not 

EŞLEŞTİRMELİ TESTLER : 
 çoktan seçmeli testlerin farklı 

bir biçimidir.
 İki bölümde verilen bilgiler, 

ifadeler, numaralar, kelimeler, 
semboller  eşleştirilir.

Öğrencilerin bilgiler, nesneler, 
olaylar hakkındaki ilişki 
kurma güçleri ölçülür. 

Eşleştirmeli testlerin etkin bir 
biçimde kullanımı için:

 1-Cevap seçenekleri soru sayısından 
fazla olmalıdır.sorunun  şansla 
cevaplanması zorlaşır.

 2- kim?, Nerde?, nasıl?, ne zaman? 
Gibi soruların cevabını gerektiren 
olgusal bilgilerin ölçülmesinde etkilidir.

 3- sorular ve seçenekler iki kolonda 
düzenlenmelidir.

 4- madde kökleri ile seçeneklerin 
uzunlukları ve anlatım biçimleri benzer 
olmalıdır.

 5- seçenekler belli bir sıraya ve düzene 
göre verilmelidir.
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2005-KPSS
120

Aşağıdakilerden hangisi soru bankasına konmak üzere yeni 
yazılan çoktan seçmeli bir test maddesinin ilk incelenmesinde, 
dikkate alınmaz?

A ) Verilen bilgilerin bilimsel doğruluğu
B ) Maddenin cevaplanabilir olup olmadığı
C ) Diğer maddelerle olan konu benzerliği
D ) Madde yazma tekniklerine uygunluğu
E ) Yoklanan davranışın önemli olup olmadığı
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2007-KPSS

Çoktan seçmeli bir testteki sorularda, çeldiricilerin doğru 
cevaba anlamca yaklaştırılması bu testin hangi özelliğini 
doğrudan etkiler? 

A) Güvenirliğini 
B) Geçerliğini 
C) Güçlüğünü 
D) Kullanışlılığını 
E) Objektifliğini 
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2007-KPSS

Sosyal bilgiler sınavında sorulan bir soru şöyledir:

Yukarıdaki sorunun kusurları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) Kökte yazım hatasının olması 
B) Kökte gereksiz sözcük kullanılması 
C) Kök ile seçenekler arasında ifade uyumsuzluğu olması 
D) Seçeneklerde aynı sözcüklerin tekrarlanması 
E) Seçeneklerin uygun olmayan bir sırada verilmesi 
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Türkiye’nin pek çok sınır komşusu vardır. En uzun sınırı paylaştığımız sınır komşumuz 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Bulgaristan’la sınırımız en uzundur. 
B) Irak’la sınırımız en uzundur. 
C) İran’la sınırımız en uzundur. 
D) Suriye’yle sınırımız en uzundur. 
E) Yunanistan’la sınırımız en uzundur. 

2004-KPSS
123

Aşağıda verilenlerden hangisi çoktan seçmeli soruların üstünlükleri 
arasında yer almaz?

A ) Kapsam geçerliliğinin yüksek olması,
B ) Uygulama bakımından kullanışlı olması,
C ) Puanlamanın zaman alıcı olmaması,
D ) Objektif puanlama yapılabilmesi,
E ) Farklı eğitim düzeyinde kullanılabilmesi

2001-KPSS
124

Öğretmen çoktan seçmeli bir test için soru yazarken; öğrencilerin sıklıkla 
düştükleri hataları çeldirici olarak kullanmaktadır.

Bu durum, öğretmene en fazla hangi konuda yardımcı olur? 

A )Testin kullanışlılığını artırmak
B )Test için verilen zamanı kısaltmak
C )Sorunun anlaşılmasını daha da kolaylaştırmak
D )Puanlamayı daha da kolaylaştırmak
E )Yanlış öğrenmeleri belirlemek

2006-KPSS

Çoktan seçmeli bir test maddesini cevaplayan bir kişinin 
çeldiricileri eleyerek doğru cevaba ulaşmasında,  aşağıdakilerden
hangisi belirleyici olmalıdır?

A) İfadelerin, kök ifadesiyle tutarlılığı
B) Seçeneklerin soyutluk-somutluk derecesi
C) Yoklanan davranışın öğrenilmiş olması
D) Seçeneklerin birbirini içerip içermemesi
E) İfadelerin kısalık ve uzunluğu

125

2006-KPSS

Test maddesinde, ders kitabından aynen alınan ifadelerin kullanılması 
eğitimsel doğurguları açısından nasıl bir etki yaratır?

A) Maddeyle yoklanan davranış hatırlama düzeyinde kalır.
B) Kitabı okumamış öğrenci maddeyi kesinlikle cevaplayamaz.
C) Maddenin anahtarlanması kolaylaşır.
D) Maddenin okunup anlaşılması zorlaşır.
E) Maddede gereksiz ipuçları bulunmaz
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Ölçme ve değerlendirme

127

SORU HAZIRLAMADA
DİKKAT EDİLECEK

HUSUSLAR 

Bütün ölçme araçlarında uyulması gereken kurallar

1-Sorular açık ve anlaşılır olmalıdır.
2-Sorularda bilimsel hata bulunmamalıdır.
3-Sorularda dil ve anlatım bozukluğu olmamalıdır.
4-Soruların cevaplandırılması için herkese aynı süre verilmelidir.
5-Cevaplamayla ilgili ve gerektiği durumlarda puanlama ile ilgili bir yönerge 
verilmelidir.
6-Sorular birbirinden bağımsız olarak cevaplandırılabilecek bir yapıda olmalıdır. Bir 
sorunun doğru ya da yanlış cevaplandırılması başka bir sorunun doğru ya da yanlış 
cevaplandırılmasını etkilememelidir.
7-Her soru önemli bir davranışı yoklamalı, önemsiz ayrıntılar üzerinde 
durulmamalıdır.
8-Soruların kökünde davranışa sahip olmayan cevaplayıcıları doğru cevaba 
götürecek ipuçları verilmemelidir.
9-Aksi gerekmedikçe her soru bir davranışı yoklamalıdır.
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129

Ölçme ve değerlendirme

DUYUŞSAL ALANI
ÖLÇEN ÖLÇME ARAÇLARI -

SORULARI

Not 

Duyuşsal alan davranışların 
ölçülmesi zordur.

Ölçme araçlarının 
geliştirilmesi uzmanlık 
gerektirir.

Ölçme araçlarına verilen 
cevaplar samimi olmayabilir.

Ve ya cevaplar gerçeği 
yansıtmayabilir.

130

İlgi (ölçekleri) envanterleri

Bireylerin hoşlandıklarını ve hoşlanmadıklarını tanıyarak ileride 
doyum sağlayacağı alanları meslek olarak seçmelerine yardımcı 
olmak amacı ile kullanılan ölçme araçlarıdır.

öğrencilerin ilgilerinin saptanmasında 
İfade edilen ilgi yöntemi
Görünen ilgi yöntemi
Ölçülen ilgi yöntemi

131

Tutum ölçekleri
132
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Gözlem tekniği
133

2005-KPSS

Aşağıdakilerden hangisi duyuşsal (duygu ve eğilimlerle ilgili) 
davranışların bireyin kendisi hakkında bilgi vermesi esasına 
dayanan anket ,envanter gibi araçlarla ölçülmesinde önemli bir 
hata kaynağıdır?
A )kişinin kendisi hakkında gerçeğe uymayan cevaplar vermesi
B )cevapların objektif yöntemle puanlanamaması
C )duyuşsal hedeflerin davranışa dönüştürülememesi
D )duyuşsal davranış ölçülerinin başka ölçülerle birleştirilmesi
E )doğru cevabın şansla bulunabilmesi
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Ölçme ve değerlendirme

DEVİNİMSEL 
(PSİKOMOTOR) ALANI 

ÖLÇEN ARAÇLAR  

Not 

Okullarda daha çok bilişsel 
ağırlıklı özellikler ölçülür.

Beden eğitimi, iş eğitimi, 
atölye gibi derslerde 
psikomotor özellikler ağır 
basar.

Psikomotor davranışları 
ölçmek için iş ve performans 
testleri yararlanılır.
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1- PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Performans değerlendirme öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak 
oluşturdukları çalışma ürünlerin ya da etkinliklerin 
değerlendirilmesidir. 

Süreç ve ürün birlikte değerlendirilir.
Bir değerlendirme yaklaşımın performans dayanıklı 

olabilmesi için:
 1-ürün: makale, deney raporu, inceleme yazısı, özgün bir hikaye….
 2-gözlenebilir bir performans (ürün-süreç)
 3-üst düzey düşünme süreci
 4-sosyal beceriler ve grup çalışması
 5-disiplinler arası geçişin ve bilgi alışverişin sağlanmış olması gerekir.
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iş ve performans testleri

Bireylerin kas ve zihin koordinasyonu ile gerçekleştirdiği 
davranışları ölçer.(çalışma esnasında)

İşin (performansın) ölçülebilir yanları 
 İşin yapılmasında izlenen yol
 İşin yapılma hızı
Bitirilmiş işin, ürünün kalitesi

Not : iş ve performans testlerinde genelde sürece ve sonuca 
bakılır.
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1-sürecin 
ölçülmesi

3-süreç ve 
ürünün 

ölçülmesi

2-ürünün 
ölçülmesi
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iş ve performans testleri 3 şekilde yapılabilir

Gözlem fişi (çeteleme aracı) 
kullanılabilir.

Derecelendirme
ölçeğinin
kullanılması
daha doğru olur. Gözlem fişi

Ve derecelendirme ölçeği 
birlikte kullanılır

İş-performans testlerinin özellikleri ve sınırlıkları

Özellikleri 
Diğer ölçme araçlarından daha fazla objektif, güvenilir, geçerli 

sonuçlar verir. (psikomotor davranışların ölçülmesinde)
Becerilerdeki yeterliği ve ihtisaslaşmayı ölçer
Öğrenme eksiklerin tespitini ve düzeltilmesi açısından önemlidir.
Öğrencinin zayıf ve güçlü yanlarını tahlil etme imkanı verir.
Psikomotor davranışları doğrudan doğruya ölçme imkanı verir.
Sınırlıkları 
Hazırlanması zor ve zaman alır.
Değerlendirmesi subjektiftir.
Uygulanması zaman alır.
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2004-KPSS

-Öğrencilerin bazı becerilerin ölçülmesinde diğer ölçme araçlarından daha güvenilir, 
geçerli ve objektif ölçüler sağlar
-Becerilerin çeşitliliği bakımından öğrencinin ne derece yeterli olduğunu ölçülmesini ve 
analizini sağlar.
-Eksikleri teşhis etme, tekrar öğretme, yanlıları düzeltme yönünden önemlidir.
-Öğrencilerin kendi öğrenmeleriyle ilgili olarak güçlü ve zayıf yönlerini  analiz etmesini 
sağlar.
-öğretim sonuçlarını çalışma ve ya uygulama sırasında doğrudan doğruya  ölçmeye yarar.

Bu açıklamalar aşağıda verilen hangi ölçme aracıyla ilgilidir?

A ) performans testi                   B) gözlem formu                  C)  görüşme formu
D ) portfolyo                          E )  standart test
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KPSS-2007

Bir meslek lisesinde öğretmen öğrencilerine sandalye yapma becerisini 
kazandırmaya çalışmaktadır. 
Öğrencilerinin bu konudaki performansını değerlendirirken öğretmenin 
öncelikle yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beceriyi kazanma sürecini ve sonuçta ortaya çıkan sandalyeyi 
değerlendirmesi 

B) İşin ne kadar doğru yapıldığını anlamak için sandalyeyi değerlendirmesi 
C) Değerlendirmede beceriyi kazanma süresine bakması 
D) Yapılan hata sayısını değerlendirmede esas ölçüt olarak alması 
E) Beceri değerlendirmesinde öğrencinin memnuniyet derecesini incelemesi 
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devinimsel (psikomotor) alanı ölçen araçlar

Çeteleme aracı (gözlem fişi)
Dereceleme ölçeği
Kontrol listeleri
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Çeteleme aracı (gözlem fişi)

Gözlenen davranışlar “x” evet  
gözlendi şeklinde işaretlenir.

1(gözlendi) , 0 (gözlenmedi) 
olarak kaydedilebilir.

Gözlenecek davranışların 
varlığını işaret ve kelimelerle 
gösterilmesine olanak sağlar.

Gözlenen davranışın 
derecesini belirtmez. Yani 
davranışın yapılma derecesi 
hakkında bilgi vermez.
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Dereceleme Ölçekleri (Rubric’ler)

 Dereceleme ölçekleri performans değerlendirmede öğrencileri puanlama amacı ile kullanılan 
ölçme araçlarından biridir. 

 Dereceleme ölçekleri, performansı tanımlayan ve herhangi bir çalışmanın puanlanması için 
geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır. 

 Dereceleme ölçekleri, bir ölçme veya etkinliğin tamamının ya da bölümlerinin nasıl 
puanlanacağının ana hatlarıyla gösterilmesidir. 

 Başka bir tanımıyla dereceleme ölçekleri; kabul edilebilir ya da edilemez performans 
sınırlarının öğretmen ve öğrenciler için açıkça belirtildiği kriter grubu ölçeğidir.

 En kullanışlı dereceleme ölçekleri ölçme ve değerlendirme yapacak kişinin kendi 
yaptığı dereceleme ölçeğidir. 

 Dereceleme ölçekleri, öğrencinin bir kavrama ilişkin bilgisini, bir ürünü belirlenen ölçütlere 
uygun olarak ortaya koyma becerisini, verilen bir görevi yapma sürecinde uyulması gereken 
aşamalı adımları yerine getirmedeki ustalığını veya verilen bir ödevi yapmadaki yeterlik 
düzeyini belirlemede kullanılabilirler. 

 Dereceleme ölçekleri kullanılırken, öğrencilerden beklenen performansların iyi 
tanımlanması veya sınırlarının iyi çizilmesi gereklidir. 
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Dereceleme ölçeklerini kullanma nedenleri ve avantajları

 1-İyi bir ürünün nasıl olacağı konusunda öğretmen ve öğrenci için açık ve anlaşılır bir 
tanım verir.

 2-Öğrencilerin üstlendikleri görevlerde, görevleri yerine getirmede, ortaya koydukları 
ürünlerde ve bunların değerlendirilmesinde daha fazla sorumluluk duymalarını veya 
almalarını sağlar.

 3-Öğretmenin öğrenci çalışmalarını veya ürünlerini değerlendirmelerini 
kolaylaştırır.

 4-Öğrencilere, kendi performanslarını değerlendirebilecekleri ölçütler sağlar.
 5-İyi ürün veya performansla ilgili ölçütlerin velilere bildirilmesi,çocuklarına yardımcı 

olmak isteyen velilere kolaylık sağlayabilir.
 6-Ölçme işleminin objektif ve tutarlı yapılmasını sağlar.
 7-Hedeflerin açık ve net olarak belirlenmesini sağlar.
 8-Öğrencilerin yaptıkları işteki güçlü ve zayıf yönlerinin görülmesini sağlar.
 9-Eğitimde dönüt vermede etkili olur.
 10-Öğrenme ve değerlendirme için ortak bir araçtır.
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Dereceleme Ölçekleri Geliştirme Aşamaları

 1-Ölçeğin amacını belirleme: Ölçekle elde edilen sonuçların ne amaçla kullanılacağı 
belirlenmelidir.

 2-Değerlendirilecek öğeleri belirleme: Ürün veya görevlerde nelere puan verileceği 
belirlenmelidir. Ölçekle ölçülmeye çalışılan davranışlar, ürünler ya da becerilerin anahtarı 
oluşturulur.
3-Yeterlik düzeylerine karar verme: Ürün veya görevlerde değerlendirilecek öğelerin 
gerçekleşme düzeylerine göre nasıl puanlanacağı belirlenmelidir. Ölçülecek davranış, ürün, 
görev ya da becerinin yeterlik düzeyleri ile ilgili ölçütler belirlenir. Örneğin en düşük düzey 
için “yetersiz veya 1 puan”; orta düzey için “kısmen yeterli veya 2 puan”; yüksek 
düzeydeki performans için “yeterli veya 3 puan” gibi kısa ölçütler yazılabildiği gibi 
değerlendirilecek öğeler ve yeterlik düzeyleri ile ilgili ayrıntılı açıklamalar da yapılabilir. Burada 
önemli olan düzeyler arasında ölçütleri iyi ayırt edebilmektir. Hangi becerilerin alt, orta veya 
üst düzeyde olduğunu gerekiyorsa uzmanlardan fikir alarak belirlemek gerekir.

 4-Ölçeğin hazırlanması: Yukarıdaki aşamalardan sonra ölçek taslak olarak hazırlanır. 
Gözden geçirme ve düzeltmeler yapıldıktan sonra öğrencileri değerlendirmede kullanılabilir. 
Ölçeği kullanma sürecinde karşılaşılan sorunlara göre ölçek yetkinleştirilmelidir.
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Dereceleme Ölçekleri (Rubric’ler)
148

Hedef davranışlar
dereceleme

0 1 2 3

Temel duruşları yapma

Yer değiştirme

Top tutma

Top sürme

Dururken paslaşma

Hareketliyken paslaşma

Kaleye atış yapma

Toplam

Genel toplam

Hareket 
gözlenme
di

0

Zayıf 1

Orta 2

İyi 3

Puanlama anahtarı

Holistik rubrikHolistik rubrik Analitik rubrikAnalitik rubrik

Öğrencilerin başarılarının bir 
bütün olarak 
değerlendirildiği , süreçten 
çok ürünle ilgili olan 
rubrik.

Öğrencilerin yaptığı işin 
sonucuna puan verilir.

Bir ürün ortaya konulurken 
etkili olan  süreçle ilgilidir.

Süreçteki performansın 
puanlamasına yöneliktir.

Dereceleme Ölçekleri (Rubric’ler)
149

2006-KPSS

Rubrikler, süreç ya da ürün değerlendirmede, çeşitli becerileri tanımlayan 
dereceli puanlama anahtarlarıdır.
Aşağıdakilerden hangisi rubrikler oluşturulurken dikkat edilmesi 
gereken özelliklerden biri değildir?

A) Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor gelişim düzeylerini 
belirlemek

B) Değerlendirme sırasında öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate almak
C) Her konu ve alan için standart bir form geliştirmek
D) Geliştirirken alanda birden fazla uzman kişinin görüşünü almak
E) Öğrencilerde kazandırılması istenilen özellikleri belirlemek
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Kontrol listeleri 

 İşin yapılma sırasında nelerin,
hangi sırada ve nasıl 
yapılacağını gösterir.

Ölçülecek performansın en 
önemli özelliklerini içerir. 

Öğretimin etkililiğini artırmayı 
hedefler.

Gözlenecek ve ya ölçülecek 
davranışın var olup olmadığını 
“evet /hayır”, “yeterli/yetersiz” 
ve ya “geçer/kalır”
seçenekleriyle belirlemek için 
kullanılır.

Davranış Evet Hayır 

1.Aday oturma pozisyonunu 
ayarlıyor mu?

2.Aday aynaları ayarlıyor mu?

3.Aday vitesi boşa alıyor mu?

4.Aday motoru çalıştırıyor mu?

5.Aday kalkış işareti veriyor mu?

6.Aday vitesi değiştiriyor mu?

7.Aday el frenini indiriyor mu?
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2007-KPSS

Bir ölçme aracının özelliklerinden bazıları şunlardır: 
• Bir işin yapılması sırasında nelerin, hangi sırada ve nasıl yapılacağını göstermesi 
nedeniyle öğretim amaçlı da kullanılabilir. 

• Gözlenecek davranışların varlığını veya yokluğunu gösterme olanağı tanır. 
• Performansı oluşturan davranışlardan ne kadarına sahip olunduğunu belirlemeyi 
kolaylaştırır. 

• Performansın en önemli ve gözlenebilir yanlarını kapsar. 
• Performansı oluşturan davranışların her birine ne düzeyde sahip olunduğu hakkında bilgi 
veremez. 

Bu ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Dereceleme ölçeği                          B) Kontrol listesi                   C) Tutum ölçeği 

D) Anket E) Puanlama yönergesi (rubrik) 
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Ölçme ve değerlendirme

TÜM ALANLARI ÖLÇEN 
ARAÇLAR

Portfolyo (bireysel gelişim dosyaları)

Her öğrencinin çalışmalarını 
koyacağı bir dosya vardır.

Öğrencilerin dönem başından 
itibaren yaptıkları çalışmalar 
kronolojik sıraya göre bu 
dosyaya yerleştirilir.(bu 
çalışmalar sınav sonuçları, 
proje veya ev ödevleri, sınıf içi 
etkinlik belgeleri, diğer 
öğrencilerin, öğretmenlerin ve 
öğrencinin velisinin görüşleri 
olabilir.)

Bireysel değerlendirme aracıdır.
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Portfolyo (bireysel gelişim dosyaları) ‘nun yararları

Öğrenci merkezlidir. Öğrenci kendisi hazırlar.
Öğrencinin okul dışındaki faaliyetleri ve çok yönlü gelişimi hakkında 

ayrıntılı bilgi sağlar.
Öğrencilerin nasıl düşündüğünü, nasıl çalıştığını ve ne kadar öğrendiğini 

ayrıntılı şekilde gösterir.
Öğrenci hakkında daha gerçekçi değerlendirme ve bilgi sağlar.
Öğrencilerin ilgilerini, ihtiyaçlarını, yeteneklerini, zayıf ve güçlü 

yanlarının belirlenmesini sağlar.
Öğrenciler kendi bilgi ve becerilerinin farkına  varır ve öğrenme 

sürecinde daha iyi motive olmalarını sağlar.
Öğretmen – öğrenci arasındaki etkileşimi sağlar.
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Portfolyo (bireysel gelişim dosyaları) ‘nun sınırlılıkları

 Öğrenci sayısının az olduğu 
sınıflarda etkilidir. Dosyanın 
incelemesi uzun zaman aldığından 
kalabalık sınıflarda tercih 
edilmez.

 Her çalışmaya ait dosya 
oluşturulacağından zaman alıcı ve 
maliyetlidir. 

 Aynı zamanda dosyalama için 
okulda fiziki yer müsait olması 
gerekir.

 öğrencinin öğretim programında 
verilen hedef davranışlarla ilgili 
eksik öğrenmelerini tespit etmek.
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2006-KPSS

Öğrencinin belirli bir süreçteki gelişimini incelemek amacıyla geliştirilen bireysel gelişim 
dosyalarının değerlendirilmesine “Portfolyo Değerlendirme” adı verilir.

Buna göre, portfolyo değerlendirme sürecinde öğrencilerden  aşağıdakilerin hangisini 
yapmaları beklenmez?

A) Süreç içerisindeki gelişimlerini yansıtacak günlükler oluşturmaları
B) Dersle ilgili beklentilerini ortaya koydukları bir değerlendirme raporu hazırlamaları
C) Kendi kendilerini değerlendirdikleri öz değerlendirme formunu doldurmaları
D) Arkadaşlarıyla ilgili duygu ve düşüncelerini yansıttıkları akran değerlendirme formunu 

doldurmaları
E) Derste işlenen konularla ilgili sorular yazmaları
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2005-KPSS
158

Bir öğretmen, belli bir öğrenme süreci içerisinde öğrencinin geçirdiği
aşamaları tüm yönleriyle izlemek ve sürece katılan herkesten (öğretmen, 
öğrencinin kendisi, arkadaşları ve velisi) bu gelişimsel süreç hakkında bilgi 
almak isterse, hangi değerlendirme aracını tercih etmelidir?

A )Standart test
B )Rubrik
C )Anket
D )Portfolyo
E )Mülakat

Bir öğretim programı sürecinde öğrencinin geçirdiği tüm aşamaları bütün 
yönleriyle izleyen ve bu süreçte diğer öğretmenlerden, öğrencinin
kendisinden ve arkadaşlarından öğrencinin gelişimsel süreci hakkında bilgi 
alan bir öğretmen hangi değerlendirme türünü kullanmıştır?

A ) likert tipli ölçek
B ) anket 
C ) portfolio
D ) görüşme
E ) çoktan seçmeli standart test 
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2005-KPSS 2003-KPSS

Aşağıdakilerden hangisi eğitim sürecinde portfolioların kullanım 
amaçlarından biri değildir?

A ) öğrencinin öğretim programında verilen hedef davranışlarla ilgili eksik 
öğrenmelerini tespit etmek.

B ) öğrencinin yetenekleri hakkında bilgi sahibi olmak
C ) öğrencinin gelişimini daha sağlıklı olarak takip etmek
D ) öğrencinin diğer öğretmenlerine öğrenci hakkında bilgi vermek 
E ) uygulanan programa bağlı kalmaksızın öğrencinin çok yönlü gelişimi 

hakkında bilgi sahibi olmak 

160

2004-KPSS

Öğrencilerin  aktif olduğu öğretme-öğrenme yöntemlerinde, öğretmen, öğrencileri 
değerlendirirken, sınav sonuçlarıyla birlikte  öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılma 
düzeylerini, bilimsel tutum ve davranışlarını , gözlem, araştırma ve inceleme yapabilmelerini 
sahip oldukları  ve sergiledikleri fikir zenginliklerini, sorumluluk alma  düzeylerini, ekiple 
çalışabilmelerini, edindikleri bilgi  ve  bulguları paylaşabilme vb. özelliklerini de dikkate 
alarak başarıları hakkında karar verir. 
Aşağıda verilenlerden hangisi, öğrencilerin yetenekli ve başarılı oldukları yönlerin tespit 
edilmesinde öğretmenin kullanılacağı en iyi yoldur?
A )Günlükler
B )Performans testleri
C )Bireyi tanıma testleri
D )Gözlem fomları
E )Portfolyolar
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KPSS-2004
162

I. Öğrencilerin ruhsal, fiziksel ve akademik gelişimini yansıtabilir.
II. Öğrencileri birbiriyle karşılaştırmaya daha iyi hizmet eder.
III. Öğrenciler hakkında çok yönlü bilgiler sağlar.
IV.Öğretim sürecini yansıtan ölçme sonuçlarının görülmesini sağlar.
V. Değerlendirme ölçütlerini öğrenciler öğretmenle belirler

Yukarıda portfolyolar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A ) I
B ) II
C ) III
D ) IV
E ) V
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2007-KPSS

Öğrencilerinin öğretim süreci boyunca gelişimlerini görmek ve 
değerlendirmeye katılımlarını sağlamak isteyen bir öğretmen için en 
uygun ölçme ve değerlendirme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Performans değerlendirme 
B) Akran değerlendirme 
C) Mutlak değerlendirme 
D) Tümel (portfolyo) değerlendirme 
E) Bağıl değerlendirme 
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Örnek soru-1

I- Ortak seçenekli madde
II Birleşik cevap gerektiren madde
III Kökü olumsuz madde
VI- Cevabı en doğru olan madde
V-Eksik köklü madde

Verilenlerden hangileri sorunun birden fazla cevabı olduğunda kullanılır?

A)I-II B)I-III C)I-VI D)I-V E)II-IV*
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Örnek soru-2

I- Ortak seçenekli madde
II Birleşik cevap gerektiren madde
III Kökü olumsuz madde
VI- Cevabı en doğru olan madde
V-Eksik köklü madde

Verilenlerden hangileri sorunun birden fazla cevabı olduğunda kullanılamaz.

A)I-II-III   B)I-II-IV C)I-II-V D)I-III-V* E)II-III-IV
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Örnek soru-3

I- Ortak seçenekli madde
II Birleşik cevap gerektiren madde
III Kökü olumsuz madde
VI- Cevabı en doğru olan madde
V-Eksik köklü madde

Sorunun kesin doğru cevabının olmadığı ya da soruya verilen cevapların 
doğruluk derecesi bakımından birbirinden farklı olduğu durumda hangi 
çoktan seçmeli madde tipinin kullanılması uygundur?

A)I B)II C)III D)IV* E)V
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Örnek-4

Birleşik cevap gerektiren madde tipi aşağıdaki durumların
hangisinde kullanılmalıdır?

A) Birden fazla doğru cevap olduğunda*
B) Seçenek bulmada güçlük çekildiğinde
C) İleri düzey davranışların ölçülmesinde
D) Orta güçlükte sınavın hazırlanmasında
E) Eğitim sisteminin alt kademelerinde

167

Örnek-5

Çoktan seçmeli test maddelerinde sorunun cevabı ya da doğru 
olmayan seçeneklere ne ad verilir?

A) Madde kökü
B) Madde şıkkı
C) Olası cevap
D) Gizli cevap
E) Çeldirirci*
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Örnek-6

Aşağıdakilerden hangisi çoktan seçmeli madde türlerinden biri 
değildir?

A) Ortak seçenekli maddeler
B) Kökü eksik cümle olan maddeler
C) Kesin ve biricik cevabı olan maddeler
D) Kesin cevabı olmayan maddeler*
E) Ortak köklü maddeler

169

Önek-7

Bir testin puanlanabilen en küçük birimine ne ad verilir?

A) Madde *
B) Doğru cevap 
C) Çeldirici
D) Olası cevap 
E) Doğru seçenek

170

Örnek-8

Aşağıdakilerden hangisi çoktan seçmeli ve doğru yanlış 
testlerinin ortak bir özelliği değildir?

A) Kapsam geçerliğini sağlayabilme.
B) Çok soru sorulabilmesi.
C) Şans başarısının eşitliği.*
D) Objektif puanlanma.
E) Kısa zamanda uygulanma.

171

Örnek-9

Çoktan seçmeli test maddesi yazarken aşağıdaki kurallardan 
hangisine dikkat etmek gerekmez?

A) Cevabı bulmak için gerekli bilgi verilmeli
B) Kökte gereksiz ipuçları verilmemeli
C) Maddede dil ve bilimsel hatalar olmamalı
D) Seçeneklerin uzunlukları birbirine yakın olmalı
E) Soruya göre çeldirici sayısı değişmelidir.*

172

Örnek-10

Puanlama açısından aşağıdaki ölçme araç ve yöntemlerinden 
hangisi en kullanışsız olanıdır?

A) Çoktan seçmeli testler
B) Doğru-yanlış testleri
C) Yazılı yoklamalar*
D) Sözlü yoklamalar
E) Kısa cevaplı testler

173

Örnek-11

Aşağıdakilerden hangisi doğru-yanlış ve çoktan seçmeli 
testlerde güvenirliği düşüren en önemli özelliktir?

A) Kapsam geçerliğinin düşüklüğü
B) Soruların sayısının sınırlılığı
C) Şans başarısının etkili olması*
D) Kapsam geçerliğinin yüksekliği
E) Okuma hızının işe karışması
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Örnek-12

Aşağıdakilerden hangisi doğru-yanlış testlerinin olumsuz 
özelliklerinden biridir?

A) Puanlamanın objektifliği
B) Kolay ve çabuk hazırlanması
C) Şans başarısının yüksekliği*
D) Kapsam geçerliğinin düşüklüğü
E) Tüm eğitim düzeylerinde kullanılabilmesi

175

Örnek-13

Aşağıdakilerden hangisi kısa cevaplı testlerin güvenirlik ve 
geçerliğini artırmaz?

A) Çok soru sorulması
B) Objektif puanlama yapılması
C) Kısa zamanda uygulama yapılması*
D) Şans başarısının hiç olmaması
E) Kısa cevaplar gerektirmesi

176

Örnek-14

Ödev ve projeler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Derste öğrenilen davranışların ölçülmesi için en uygun 
değildir.

B) Öğrenciyi tanıma puanlama yanlılıklarına sebep olabilir.
C) Öğrencilere verilen puanların güvenirliği düşüktür.
D) Ödev ve projeler zorlaştıkça öğrencilerin güdüleri artar.*
E) Kimin tarafından hazırlandığı kolay anlaşılmaz
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Örnek-15

Aşağıdakilerden hangisi ölçme aracında aranan nitelikler 
yönünden en zayıf olandır?

A) Çoktan seçmeli testler
B) Yazılı yoklamalar
C) Sözlü yoklamalar*
D) Ödev ve projeler
E) Doğru – yanlış testleri

178

Örnek-16

Aşağıdaki ölçme araçlarında hangisi 70 kişilik bir sınıf için en 
kullanışlı olanıdır?

A) Kısa cevaplı testler
B) Çoktan seçmeli testler*
C) Sözlü sınavlar
D) Yazılı yoklamalar
E) Ödev ve projeler
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Örnek-17

Aşağıdakilerden hangisi sözlü sınavlar için doğru değildir?

A) Çok soru sorulmadığından geçerlik düşer.
B) Cevaplayıcının düşünme süresi kısıtlı olabilir.
C) Konuşma becerileri kazanılan puanları etkileyebilir.
D) Puanlama anında yapıldığında güvenirliği yüksektir.*
E) Bazı öğrencilere daha önce sorulan sorular gelebilir.
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Örnek-18

Yazılı yoklamalarda güvenirliği düşüren en önemli etken 
hangisidir?

A) Cevapların uzun verilmesi
B) Anahtarla puanlama yapılması
C) Yazılı anlatım becerilerinin işe karışması
D) Puanlamanın zaman alması
E) Yansız puanlamanın zorluğu*
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Örnek -19

I- Puanlamanın zor olması
II- Soru sayısının az olması
III- İleri düzey davranışları ölçebilmesi
IV- Hazırlanmasının kolaylığı
V- Şans başarısının olmaması

Yukarıdaki ifadelerin hangilerinde yazılı yoklamaların diğer sınavlara göre 
en zayıf yönleri doğru olarak verilmiştir?

A) I ve II* B) II ve III C) III ve IV
D) I, II ve III E) II, IV ve V
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Örnek -20

Aşağıdakilerden hangisi eğitimde kullanılan ölçme araçlarının 
hepsinde de soru yazımında dikkat edilmesi gereken ortak bir 
nokta değildir?
A) Dil ve anlatım bozukluğu olmamalı
B) Sorular bağımsız olarak cevaplanabilmeli
C) Seçeneklerin uzunlukları aynı olmalı*
D) Her soru önemli bir davranışı yoklamalı
E) Sorularda bilimsel hata bulunmamalı

183

Örnek -21

I- Üst düzey davranışların yoklanması
II- Hazırlama açısından kullanışlı olması
III- Kapsam geçerliğinin yüksek olması
IV- Puanlama hatasının az olması
V- Genel izlenimle puanlanması

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri çoktan seçmeli, kısa cevaplı ve 
doğru-yanlış sınavlarının diğer ölçme araçlarına göre önemli üstünlükleri 
arasındadır?
A) I ve V B) III ve IV C) II, III ve IV

D) III, IV * E)IV-V
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