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Önsöz

Sevgili Ö¤renciler,
Ö¤retmenlik hayata yeni bafllayan ö¤rencilere istendik özellikleri kazand›rma

eme¤ini içerdi¤inden kutsal bir meslektir. Ö¤retmenler, ö¤retim yöntem ve tek-
nikleri ile girdikleri derslerde önceden belirlenen özellikleri ö¤rencilerine kazan-
d›rmay›, yanl›fl ve eksik olan özellikleri düzeltmeyi hedeflemektedirler. Ö¤retme-
nin hedefledi¤i özellikleri etkili bir flekilde kazand›rabilmesi için ö¤rencilerini iz-
lemesi gerekir. E¤itimde ö¤rencileri izleme, s›navlarla yap›labilmektedir. S›navlar
ö¤rencilerin baflar›lar› hakk›nda karar vermeyi kolaylaflt›rabilece¤i gibi yanl› dav-
ranmay› da önleyebilir.

Bu kitapta, ö¤retmenlerin s›nav hizmetlerini en uygun bir flekilde yapabilme-
lerini sa¤layacak bilgilere yer verilmeye çal›fl›lm›flt›r. S›navlarla ilgili temel kavram-
lar, kavramlar›n yanl›fl kullan›m›n› önlemek amac›yla verilmifl; s›navlar ile s›navla-
r›n haz›rlanmas›nda dikkat edilecek baz› özelliklere yer verilmifltir. Ayr›ca ö¤ret-
menlerin s›nav sonuçlar›ndan nas›l yararlanabilece¤ine iliflkin istatistiksel yöntem-
ler yer almaktad›r. ‹statistiksel yöntemlerin, ö¤renciye verilebilecek mutlak ve ba-
¤›l notlar›n hesaplanmas›na ve test gelifltirme tekniklerinin kullan›lmas›na yard›m-
c› olaca¤› düflünülmektedir. S›n›f içi test uygulamalar›nda farkl› ölçme ve de¤er-
lendirme yaklafl›mlar› örneklerle tan›t›lm›flt›r. Bütün bu bilgileri daha rahat kulla-
nabilmeniz için kitap içerisinde yaz›l› ve elektronik kaynaklar›n adresleri verilmifl;
önemli görülen hususlara dikkat çekilmifltir. 

Hepimiz için bir ö¤renme süreci olan hayat›m›zda benim en etkili ö¤retmen-
lerim olan anne ve babama bu kitab› ithaf eder tüm ö¤retmenlerime ve bu yay›-
n›n haz›rlanmas›nda eme¤i geçenlere teflekkür ederim. Kitaptaki bilgilerden bü-
tün yaflam›n›z boyunca istifade edebilmeniz dileklerimle.

Editör
Prof.Dr. Selahattin GELBAL
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Bu ünite tamamland›ktan sonra;
Günlük hayatta karfl›lafl›labilecek baz› durumlar›n ölçme ve de¤erlendirme
ile iliflkisi kurulabilecek, 
Ölçme ve de¤erlendirmenin anlamlar› bilinecek,
Ölçme ve de¤erlendirme kavramlar›n›n benzerlikleri ve farkl›l›klar› görü-
lebilecek,
E¤itim sisteminde ölçme ve de¤erlendirmenin önemi ifade edilebilecek,
Ölçmede birimin önemi kavranabilecek,
Ölçme sonuçlar›n›n ölçek türü ve de¤iflkenli¤i hakk›nda karar verilebilecek,
Araçla ve araçs›z yap›lan gözlemlerin sonuçlar› karfl›laflt›r›labilecektir.
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ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RMEN‹N ANLAMI
‹nsan do¤as› gere¤i, do¤du¤u andan bafllamak üzere yaflam›n›n sonuna kadar, ye-
ni bir tak›m bilgiler, özellikler ya da davran›fllar kazanmaktad›r. Bazen de daha ön-
ceden sahip oldu¤u hatal› bir davran›fl›n düzeltilmesi gayreti içerisindedir. Davra-
n›fl ya da özellikler, aile e¤itimi ile bafllar, arkadafl gibi sosyal çevre ile genifller ve
okul ortam›nda sistematik bir flekilde geliflme gösterir. Bireyin davran›fllar›ndaki
de¤iflme süreci e¤itim ile daha planl› ve etkili olabilir. Çünkü e¤itim, bireyin dav-
ran›fllar›nda kendi yaflant›s› yoluyla istendik de¤iflme meydana getirme süreci ola-
rak (Ertürk, 1984) belirtilmektedir. 

Okullarda verilen e¤itim, bir yandan ülkenin uzak (siyasi) hedefleri ile ayn›
do¤rultuda olacak flekilde ve ülkeyi daha geliflmifl ülkeler düzeyine ç›kartacak in-
san gücünü yetifltirme; öte yandan birey olarak kiflinin varl›¤›n› devam ettirecek
gerekli bilgi ve becerileri kazand›rma do¤rultusundad›r. E¤itim bu amaçlar›n› sis-
temli bir yaklafl›m içerisinde gerçeklefltirmektedir. K›saca bu, e¤itim sistemidir. 

E⁄‹T‹M S‹STEM‹ VE Ö⁄ELER‹
Sistem, en az bir amac› gerçeklefltirmek üzere de¤iflik ö¤elerden oluflan dirik bir
bütündür (Sönmez, 2010). E¤itim sistemiyle derslerin özel hedeflerine, okullar›n
genel hedeflerine ve ülkenin uzak hedeflerine ulafl›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Bu he-
deflere ulaflmak üzere e¤itim sisteminin dört temel ö¤esi bulunmaktad›r. Bu ö¤e-
lerden birincisi girdi olarak tan›mlan›r. Girdi, hedeflere ulafl›lmas› için gerekli olan
her fley olarak ifade edilebilir. E¤itim siteminin sonsuz say›da girdisi bulunabilir.
Bu girdilerden baz›lar› olmazsa olmaz bir özellik tafl›rken baz›lar› da daha az öne-
me sahiptir. E¤itim sisteminin önemli girdileri aras›nda ö¤renci, ö¤retmen, dersler,
ders kitaplar› ve e¤itim programlar›, ders materyalleri, okul binas› gibi çok say›da
unsur yer almaktad›r. 

E¤itim sisteminin ikinci ö¤esi süreçtir. Süreç, girdilerin hedefler do¤rultusunda
bir araya getirilip ifllenildi¤i k›s›md›r. K›saca bu ö¤e, e¤itim durumlar› olarak ad-
land›r›l›r. S›n›f içerisinde ö¤retmen taraf›ndan farkl› ö¤retim yöntem ve teknikleri-
ni kullanarak kazan›mlar do¤rultusunda yap›lan etkinlikleri kapsar. Ö¤rencilere
e¤itim program›nda yer alan özelliklerin kazand›r›lmaya çal›fl›ld›¤› k›s›m olarak ifa-
de edilebilir. 

Üçüncüsü ise ç›kt› ö¤esidir. Ç›kt›, hedeflerle donanm›fl, olmas› beklenen ö¤ren-
ci veya mezun kiflidir. E¤itim sistemi içerisinde ç›kt›n›n hedeflerle tutarl› olmas›
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beklenir. Bazen hedeflerle tutarl›l›¤›nda eksiklikler bulunabilir. Ç›kt›n›n hedeflerle
tutarl› olup olmad›¤›n›n belirlenmesine ihtiyaç vard›r. Bunu belirleyen ö¤e ise ölç-
medir. Ç›kt› hedeflerle tutarl› ise sistemin amac›na hizmet etti¤i ve çal›flt›¤› anlafl›-
l›r. Hedeflerle tutarl› olmayan ç›kt› oldu¤unda, sistemin iflleyiflinde sorunlar oldu-
¤una iflaret eder. Bu sorunlar›n kayna¤›n›n bulunmas›na ihtiyaç vard›r. Ölçme sü-
reçte veya girdideki sorunlar›n bulunmas›na yard›m eder. Sorun sistemin girdile-
rinde, sürecinde veya ölçme biriminde olabilir. Tutarl› ç›kt›n›n bulunamamas›n›n
muhtemel nedenleri aras›nda girdinin eksikli¤i veya yanl›fll›¤›n›n olmas›, girdide
eksiklik olmamas› durumunda süreç k›sm›nda e¤itim durumlar›n›n istenildi¤i gibi
yap›lamamas› veya ç›kt›n›n özelliklerini belirlemede kullan›lan ölçme yönteminin
hatal› yap›lmas› olabilir. Sistem sonunda yap›lan kontrollerle bu hata tespit edilip
ilgili ö¤eye geri bildirimde (dönüt) bulunulur. Sistemin yap›s›n› iyilefltirmeye yöne-
lik olan geri bildirimler ile sistemin amac›na daha iyi hizmet etmesi sa¤lanabilir. Bu
nedenle ölçme e¤itim siteminde önemli bir yere sahiptir. 

E¤itim sisteminde kontrol ö¤esinin yapt›¤› ifllev olmasayd›, e¤itim sistemi nas›l bir seyir
izlerdi? Neden?

Ölçme
Bireyin istendik davran›fllar› kazan›p kazanmad›klar› ölçme ile belirlenebilir. Çün-
kü ölçme, objelerin özelliklerini gözleyip gözlem sonuçlar›n› say›larla ya da sem-
bollerle ifade etme olarak tan›mlanmaktad›r (Turgut ve Baykul, 2010). Ölçme iflle-
mi bir süreç gerektirir. Bu süreç aflamalarla gösterildi¤inde sürecin ilk aflamas›,
ölçmeye söz konusu olan özelliklerin (davran›fllar›n veya kazan›mlar›n) neler ol-
du¤unun belirlenmesidir. Yani, ölçme iflleminin konu kapsam›n› ve bu kapsam-
daki ölçülecek özellikleri/kazan›mlar› belirlemektir. Baflka bir ifadeyle, ölçülecek
olan niteliklerin belirlenmesi, di¤er niteliklerden ay›rt edilebilmesidir. Yap›lacak
bir s›navdaki sorular›n hangi özelliklerin ölçülece¤ini belirlemek bu aflamada ya-
p›lan bir ifllemdir. Ölçmenin ikinci aflamas›, uygun say› ya da semboller kümesi-
nin seçilmesidir. Ölçme sonuçlar›n›n gösterilece¤i rakam ya da sembollerin neler-
den oluflaca¤›n› belirlemek, ikinci aflama içerisinde yer al›r. Baflka bir ifadeyle,
toplam puan›n ne olaca¤›n›n belirlenmesidir. Örne¤in ö¤renci puanlar›n›n 5’lik
mi, 10’luk mu ya da 100’lük bir sistemle mi gösterilece¤ine karar verme ifllemidir.
Ölçmenin son aflamas› ise, gözlenen de¤iflkenin belli de¤erlerini say›larla eflleme
ya da gözlenen hangi davran›fla hangi ölçme sonucunun verilece¤ini kararlaflt›r-
mad›r. K›saca puanlama anahtar›n›n yani, ölçme kural›n›n belirlenmesidir. Hangi
do¤ruluktaki yan›ta ne düzeyde bir puan verilece¤inin kararlaflt›r›lmas› bu aflama-
da yap›l›r.
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Ölçme, niteliklerin
nicelendirilmesidir.

Ölçme iflleminde ilk
yap›lmas› gereken amac›n
ve amaca uygun ölçülecek
özelliklerin belirlenmesidir.



Günlük hayatta yapt›¤›n›z ifller aras›nda ölçme ile ilgili olanlar› listeleyiniz. Hangilerinin
ölçme olduklar›n› gerekçeleri ile belirtiniz.

Ölçmenin Türleri
Yap›lan ölçme iflleminde ölçülen özelli¤e ve kullan›lan araca göre ölçme türleri
vard›r. Ölçme türlerinin daha iyi anlafl›labilmesi için afla¤›da verilen örnekleri ince-
lemek yerinde olacakt›r.

Ölçme örnekleri:
• Bir çocu¤un yürüyüflünü gözlemlemek,
• S›nav yaparak ö¤rencilerin baflar›lar›n› belirlemek
• Metre ile masan›n boyunu ölçmek
• S›n›ftaki ö¤rencileri saymak
• Bir kovada bulunan s›v›n›n kaç bardak oldu¤unu bulmak.
Örnekler inceleyerek yukar›da verilen ölçme kavram›n›n tan›m› ile paralelli¤i-

ni bulmaya çal›flal›m:
‹lk örnekte bir çocu¤un yürüyüflünü gözlemleyip yürüyüp yürümedi¤ini, yü-

rüdü ise ne kadar yürüdü¤ünü (kaç ad›m veya kaç metre), yürüyüflünün düzgün
olup olmad›¤›n› söyleyebiliriz. Çocu¤un yürüyüp yürümedi¤i do¤rudan gözlemle
ölçülebilir. Dolay›s›yla burada herhangi bir araç kullanmaya gerek kalmadan
araçs›z olarak yürüyüp yürümeme davran›fl› ölçülebilir. Ancak, çocu¤un ne kadar
yürüdü¤ü gözlemle ölçülebilece¤i gibi bir metre yard›m›yla da ölçülebilir. Göz-
lem ile yap›lan ölçme, metre gibi araç yard›m›yla yap›lan ölçmeye göre daha az
kesinlik ifade eder. Ölçmeyi yapan kiflinin düflüncesi sübjektiflik tafl›yabilece¤i
için ölçmenin do¤rulu¤u tart›flmaya aç›kt›r. Ancak gelifltirilen teknolojik ölçme
araçlar› yard›m›yla gözlem sürecindeki objektiflik giderek azalmaktad›r. Yürüme-
leri analiz eden bir teknolojik gözlem arac› ile çocuklar›n yürüyüfllerindeki içe ve
d›fla basma, taban düflüklü¤ü gibi yürüme bozukluklar›n›n belirlenmesi mümkün
hale gelebilmektedir.

‹kinci örnekte yap›lan bir s›nav ile ö¤rencilerin baflar›lar›n›n ölçülmesi müm-
kündür. S›navs›z yap›lan ölçmelerde baflar›n›n do¤ru olarak belirlenebilmesi ol-
dukça zordur. S›navda ö¤rencilere yöneltilen sorular birer uyar›c›d›r. Bu uyar›c›la-
ra (sorulara) ö¤rencilerin verdikleri tepkiler (cevaplar) ve bu cevaplar›n puanlan-
mas› ile elde edilecek say›sal sonuçlar, ö¤renci baflar›s› için bir gösterge olarak ka-
bul edilir ve ölçme sonucudur.

Üçüncü örnekte masa ölçülmek istenilen bir objedir. Objenin ölçülmek isteni-
len özelli¤i ise uzunlu¤udur. Masan›n uzunlu¤u göz ile gözlenebilen bir özelliktir.
Bu nedenle gözlem yolu ile ölçülmesi mümkün ancak ölçmenin hatas›zl›¤› aç›s›n-
dan yetersizdir. Do¤rudan gözlenen özelli¤in metre gibi bir araç ile ölçülmesi ölç-
menin do¤rulu¤unu art›r›c› bir rol oynar. Gözlemle veya metre ile masan›n uzun-
lu¤una iliflkin elde edilen say›sal de¤er ise bir ölçme sonucudur; ölçme sonucu el-
de etme süreci ise ölçme ifllemidir.

Dördüncü örnekte s›n›fta bulunan ö¤renci say›s›n› saymak bir ölçme ifllemidir.
S›n›ftaki ö¤renci say›s›n› bulmak ölçmek istenilen özelliktir. Bu özellik herhangi bir
araç kullan›lmadan do¤rudan gözlem yard›m›yla ölçülebilir. Bu ölçme iflleminin
önemli bir hata içermesi oldukça zordur.

Son örnek incelendi¤inde bir kovadaki s›v›n›n kaç bardak oldu¤unu bulma ifl-
lemi de bir ölçmedir. Çünkü ölçülmek istenilen özellik kovadaki s›v› miktar›d›r. S›-
v› miktar›n›n, bardak cinsinden ne kadar oldu¤unun bulunmas› istenilmektedir.
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Ölçülen özellik miktar› gözlem yard›m›yla do¤rudan gözlenebilmektedir. Bu mik-
tar› ölçmek için kullan›lan bir araç bulunmaktad›r. 

Verilen örneklerin birbirine benzer ve farkl› yönler oldu¤u görülmektedir. Ben-
zer yönleri aras›nda befl örnekte de ölçülmek istenilen özellikler vard›r (s›ras›yla
yürüme, baflar›, uzunluk, s›n›f mevcudu ve s›v› miktar›). Farkl› yönler aras›nda ise
ölçülecek olan özellik ve ölçme süreci gelmektedir. Örneklerin baz›lar›nda ölçül-
mesi gereken özellik do¤rudan gözlenebilirken baz›lar› da do¤rudan gözleneme-
mektedir. Do¤rudan gözlenebilen özellikler çocu¤un yürüyüp yürümemesi, masa-
n›n uzunlu¤u, s›n›ftaki ö¤renci say›s› ve kovadaki s›v› miktar›d›r. Do¤rudan gözle-
nemeyen özellikler ise çocu¤un düzgün yürüyebilme derecesi ve ö¤renci baflar›s›-
d›r. Çocu¤un hangi yürümesi düzgün hangi yürümesi düzgün olmad›¤› bilinen bir
özellik de¤ildir. Bu özellik ölçmeyi yapan bir kifliden di¤erine farkl›l›k gösterir. Ba-
flar› da ö¤rencinin yüzüne boyuna veya kilosuna bak›larak ölçülecek bir özellik
de¤ildir. Ancak yapma durumlar haz›rlanarak (uyar›c›lar-s›nav sorular›) ö¤rencile-
rin bu durumlara verdikleri tepkilerden yola ç›karak baflar›lar› hakk›nda dolayl›
olarak bilgi sahibi olabiliriz. 

Ölçülmek istenilen özelli¤in do¤rudan veya dolayl› olarak belirlenmesi, ölçme-
nin türleri olarak ifade edilir. Ölçmenin üç türü bulunmaktad›r. Bunlar:

1. Temel (Do¤rudan) ölçme: Ölçülen özelli¤in do¤rudan gözlenebildi¤i ölç-
melere denir. Yukar›da verilen örneklerde çocu¤un yürüyüp yürümedi¤ini
gözlemek, masan›n boyunun uzunlu¤unu ölçmek ve s›n›fta kaç ö¤renci ol-
du¤unu bulmak temel ölçme olarak ifade edilebilir. Bunlara ek olarak pa-
zardan al›nan meyve sebze gibi kütle ölçümleri, iki flehir aras›ndaki mesafe
gibi uzunluk ölçümleri ve hacim ölçümleri ölçülen özelliklerin do¤rudan
gözlemlendi¤i için temel ölçmeler olarak gösterilebilir.

2. Dolayl› ölçme: Ölçülmek istenilen özellik do¤rudan de¤il de arac› baflka
de¤iflkenler yard›m›yla ölçülmeye çal›fl›ld›¤› ölçmelerdir. Yukar›da verilen
örneklerde ö¤renci baflar›s›n›n ölçülmesi dolayl› ölçme olarak adland›r›l-
maktad›r. Bu ölçme iflleminde ö¤rencinin baflar›s›n›n somut bir göstergesi
yoktur. ‹nsan zihninin ö¤renmeyle ilgili bir de¤iflimin gözlenememesi bu
özelli¤in ölçümünü dolayl› ölçmeye götürmektedir. S›nav sorular›na ö¤ren-
ci bildi¤i ölçüde cevap verdi¤inde, ö¤rencinin ö¤renmeyle ilgili süreçte ne
kadar›n› ö¤rendi¤i hakk›nda dolayl› olarak ipuçlar› verecektir. Bu ipuçlar›
da ö¤renci baflar›s›n›n dolayl› olarak ölçülmesini sa¤layacakt›r. Benzer flekil-
de termometredeki c›van›n bir birim artmas› ile s›cakl›ktaki de¤iflimin bir
derece oldu¤u dolayl› olarak ölçülmektedir.

Dolayl› ölçmeler, temel ölçmelere göre daha çok hataya aç›kt›r. 

3. Türetilmifl ölçme: En az iki ölçme sonucu aras›nda yap›lan bir matematik-
sel ifllem ile elde edilen üçüncü ölçme sonucuna türetilmifl ölçme ad› veril-
mektedir. Bir maddenin kütlesi ve hacmi verildi¤inde öz kütlesinin hesap-
lanmas›, ara s›nav sonuçlar› ile final s›nav› sonuçlar›ndan hesaplanan geçme
notlar› ve zeka yafl› ile takvim yafl›ndan hesaplanan zeka puanlar› birer tü-
retilmifl ölçme örne¤idir. 
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De¤iflken ve Türleri
Ölçme çok k›sa tan›m›yla niteliklerin nicelendirilmesi ifadesidir (Özçelik, 2010).
Nitelikler, bireyden bireye hatta bireyin bir an›ndan di¤er an›na farkl›l›k gösterir-
ler. Bir durumdan di¤erine farkl›l›k gösteren özelliklere de¤iflken ad› verilmektedir
(Baykul, 1999; Ar›c›, 2001). Farkl›l›k gösteren özelliklerin bir zaman kesiti içerisin-
de ölçülmesi ve de¤erlendirilmesi gerekir. E¤itimde baflar›, tutum gibi özellikler
de¤iflkendir. De¤iflken olan özelliklerin ölçülmesi sabit özelliklere göre daha zor-
dur ve ölçülmesinde dikkatli olmak gerekir. De¤iflkenler bir tak›m özelliklerine gö-
re türlere ayr›lmaktad›r:

a. De¤iflkenin ald›¤› de¤erlere göre nicel ve nitel de¤iflkenler bulunmaktad›r.
Bir de¤iflken, say›larla ifade ediliyor ve say›lar anlam›n› koruyorsa nicel, de-
¤iflkenin ald›¤› de¤er s›fatlarla ifade ediliyorsa niteldir. Ö¤rencinin s›navdan
100 üzerinden ald›¤› 80 puan› niceldir; ö¤rencinin ald›¤› puana göre “iyi” ise
niteldir. Bir de¤iflkenin ald›¤› de¤erin nicel veya nitel olmas›, bu ölçme so-
nuçlar› üzerinde yap›labilecek matematiksel ifllemleri etkileyebilmektedir.
fiöyle ki: Nicel veriler üzerinde aritmetiksel ifllemler yap›labilir. Yani s›n›fta-
ki ö¤rencilerin ald›klar› puanlar›n aritmetik ortalamalar› hesaplanarak s›n›f›n
ortalama baflar›s› belirlenebilir. Nitel veriler üzerinde ise benzer bir aritme-
tik ifllem yapmak mümkün de¤ildir. Ancak s›n›ftaki ö¤rencilerin kaç tanesi-
nin veya yüzde kaç›n›n “pekiyi”, “iyi”, “orta”, “...” ald›klar› belirlenebilir.
Yüzdelere bakarak s›n›f baflar›s› hakk›nda yaklafl›k olarak bir yarg›ya var›lsa
bile bu s›n›f›n aritmetik ortalamas›n› tahmin etmede yetersiz kal›r.

b. De¤iflkenler, birbirlerini etkilemesine göre ba¤›ml› ve ba¤›ms›z de¤iflkenler
fleklinde iki türe daha ayr›labilir. Bir de¤iflkenin de¤eri baflka bir de¤iflkene
göre de¤ifliyorsa bu tür de¤iflkenlere ba¤›ml› de¤iflkenler ad› verilir. Örne-
¤in ö¤rencinin bir dersteki baflar›s› onun ön ö¤renmelerine, zeka düzeyine,
derse karfl› ilgisine, ders çal›flmaya veya ders içi etkinliklere kat›l›m›na ba¤-
l› olabilir. Bu özellikleri farkl› olan ö¤rencilerin dersteki baflar›lar› da farkl›-
l›k gösterebilir. Bu nedenle ders baflar›s› ba¤›ml› bir de¤iflken olarak kabul
edilir. 

‹ki de¤iflkenin ba¤›ml› olup olmad›¤› baz› göstergeler ile belirlenebilir. Ba¤›m-
l›l›k ayn› obje üzerinden al›nan de¤iflkenler aras›nda bak›l›r. Bir ö¤renci grubunun
girifl s›nav puanlar› ile o y›lki akademik ortalamalar› ba¤›ml›l›k gösterebilir. De¤ifl-
kenlerin ba¤›ml› olup olmad›¤›, de¤iflkenlerin özelliklerine uygun teknikler kulla-
n›larak hesaplanacak korelasyon katsay›s› ile belirlenebilir. Korelasyon katsay›s›-
n›n -1,00 veya 1,00’a yaklaflmas›yla ba¤›ml›l›k düzeyi artar. Bu katsay›n›n s›f›r
(0,00)’a yaklaflmas›yla da ba¤›ml›l›k düzeyi düfler.

c. De¤iflkenler, yap›s›na göre kesikli (süreksiz) veya sürekli de¤iflkenler olarak
ayr›labilmektedirler. De¤iflkenin ald›¤› de¤erler say›labilir çoklukta ise ke-
siklidir. Ö¤rencilerin cinsiyetleri, s›n›flar›, okul türleri gibi de¤iflkenler kesik-
lidir. Cinsiyet de¤iflkeninin alabilece¤i iki de¤er vard›r ve bu say›labilir çok-
luktad›r. S›n›fta say›labilir çoklukta bir de¤iflkendir. Çünkü ilkö¤retim birin-
ci s›n›ftan ortaö¤retim son s›n›fa kadar toplam 12 adet farkl› s›n›f vard›r ve
bunlar sonlu say›dad›r. Üniversiteler ise ön lisans, lisans olma düzeyine gö-
re 2 ila 6 aras›nda de¤iflen s›n›f say›lar›na sahiptir. Bu nedenle kesikli bir de-
¤iflkendir. Ayn› flekilde okul türü de birbirinden farkl›, ancak say›labilir çok-
lukta olan bir de¤iflkendir.
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de¤iflkenlerdir.



Baz› de¤iflkenlerin alabilece¤i de¤erler say›lamayacak çoklukta olabilir. De¤ifl-
kenlerin ald›¤› iki de¤er aras›nda her zaman üçüncü bir de¤er varsa, bu tür de¤ifl-
kenlere sürekli de¤iflkenler ad› verilir. Baflar› de¤iflkeni sürekli bir de¤iflkendir.
Çünkü ne kadar birey varsa birbirinden farkl› özelliklere sahip o kadar birey var-
d›r. Ya da bu bireylerin herhangi ikisinin baflar› düzeyinin ayn› oldu¤unu söyle-
mek mümkün de¤ildir. Ancak baflar› de¤iflkenini ölçmede kulland›¤›m›z arac›n
özelli¤inin s›n›rl› olmas› nedeniyle ayn› baflar› puan›na sahip iki birey bulunabilir.
Ald›klar› puanlar ayn› olmas›na ra¤men bu iki kiflinin baflar›s›n›n ayn› oldu¤u söy-
lenemez. Bu nedenle baflar› gibi di¤er psikolojik özellikler süreklidir. Bir s›navdan
al›nan puanlar yap› itibari ile kesikli de¤iflken özelli¤i tafl›maktad›r. Ö¤rencilere ve-
rilecek puanlar 0 ile 100 aras›nda de¤iflir ve bu puanlar say›labilir çokluktad›r. An-
cak puanlar baflar›n›n göstergesi olarak al›nd›¤›ndan sürekliymifl gibi iflleme al›n›r-
lar. Bunun hata içerece¤ini bilmemize ra¤men sürekli de¤iflkenlermifl gibi kullan-
maya devam ederiz.

De¤iflkenlerin yukar›da üç ayr› s›n›flamaya göre verilen türleri karfl›laflt›r›ld›¤›n-
da nicel, sürekli ve ba¤›ml› de¤iflkenlerin bir grup, nitel, ba¤›ms›z ve kesikli de¤ifl-
kenlerin de baflka bir grup oluflturdu¤u söylenebilir. Araflt›rmalarda kullan›lan ba-
¤›ml› de¤iflkenler daha çok nicel ve sürekli; ba¤›ms›z de¤iflkenler ise nitel ve ke-
sikli olarak al›nmaktad›r. Baz› durumlarda bu seçim farkl›l›k gösterebilir. 

Ölçmede Birim
Ölçme sonuçlar› say›larla ifade edilirken ço¤u halde birimle verilir. Bir ölçme ara-
c›n› oluflturan en küçük parça, ölçme arac›n›n birimini oluflturur. Örne¤in, “Ah-
met s›navdan 68 puan ald›”, denildi¤inde birim puand›r. En küçük parças› olan “1
puan” ise birimin de¤eridir. Ya da, “Coflkun’un boyu 174 cm’dir.” ifadesinde 1 cm
ölçme sonucunun birimini oluflturmaktad›r. Bir ölçme arac›n›n birimi ölçülen özel-
li¤in yap›s›na göre farkl›l›k gösterebilir. Örne¤in, uzunlu¤un ölçülmesinde belirli
bir büyüklü¤ün 1 cm olarak belirlenmesi insanlar aras› anlafl›lmay› kolaylaflt›rd›¤›
için kabul edilmifl bir büyüklüktür.

Birimin Türleri
Ölçme sonuçlar›ndaki birimlerin baz›lar› fiziksel olarak fark edilebilir. E¤er birim-
ler fiziksel olarak fark edilebiliyor ise do¤al birimler olarak adland›r›l›r. Bazen de,
belirli bir büyüklük birim olarak kabul edilir. Ölçmede pratiklik sa¤lad›¤› için be-
lirli bir büyüklü¤ün birim kabul edilmesi de yapay birimler olarak adland›r›lm›flt›r.
S›n›ftaki ö¤rencilerin say›s›n› gösteren ölçme sonucunun birimi olan bir ö¤renci,
do¤al birimken; hava s›cakl›¤›n› gösteren 24 derecenin birimi olan 1 derece yapay
birimdir.

Birimin Özellikleri 
1. Eflitlik: Ölçme arac›n› oluflturan birimlerin hepsinin birbirine eflit olmas›na de-

nir. Örne¤in, 1 metreyi oluflturan her cm birbirine eflittir; fakat kulaçla yap›lan
ölçmelerde herkesin kulac› birbirine eflit de¤ildir. S›navlarda her soruya eflit pu-
an verildi¤inde, sorular ayn› a¤›rl›kta ise eflit birimlere sahip oldu¤u söylenebi-
lir. Çoktan seçmeli s›navlar›n puanlanmas›nda her soruya eflit puanlar verilmek-
tedir. Do¤ru cevap 1 (bir) ile yanl›fl ve bofl cevaplar da 0 (s›f›r) ile puanlan›r.
Bir ö¤rencinin do¤ru olarak cevapland›rd›¤› iki sorunun ölçtü¤ü özellik düzeyi
ayn› olmad›¤›nda, yap›lan ölçmelerdeki birimlerin eflitli¤inin oldu¤unu söyle-
mek zor olur. Birimleri eflit olmayan araçlarla yap›lan ölçmeler hata içerir.

8 Ölçme ve De¤er lendirme

Bir ölçme arac›n›n en küçük
parças› birimini oluflturur.
Ölçme arac› olarak metrenin
birimi, 1mm veya 1 cm’dir.
Ölçme arac› olarak s›nav
sonuçlar›n›n gösterildi¤i
puanlardan 1 puan birimdir.

E¤itimde kullan›lan ölçme
araçlar›n›n birimleri yapay
birimlerdir.



Ölçmelerde hatay› azaltmak için birimlerin eflitli¤ini sa¤lamak gerekir.

2. Genellik: Herkesin ayn› ifl için ayn› birimi kullanmas›, birimin genellik özel-
li¤idir. Örne¤in, kütle ölçmede insanlar›n birço¤u kg’› kullan›rken bir k›sm›-
n›n inç ya da okka kullanmas› genelli¤i bozar. Okullarda ö¤renci baflar›s›-
n›n ölçülmesinde baz› ö¤retmenler 1-5’lik baz›lar› da 1-10’luk not sistemini
kullanarak not verdiklerini düflündü¤ümüzde, en yüksek baflar› birinde
5’iken di¤erinde 10 olacakt›r. Bu da ö¤renci baflar›lar›n›n birlikte ele al›nma-
s›nda sorunlara götürebilecektir. Hatta bazen de rakamla de¤il de “pekiyi-
iyi-orta-zay›f-baflar›s›z” gibi s›fatlar kullan›ld›¤›nda bunlar›n birlikte kullan›-
m› daha da zorlaflabilecektir. Nitekim üniversitelerin kullanm›fl olduklar› not
sistemleri birinin di¤erinden farkl› oldu¤u görülmektedir. Baz› üniversiteler-
de 4’lük not sistemi kullan›l›rken baz›lar›nda da 100’lük not sistemleri kulla-
n›lmaktad›r. Farkl› üniversitelerden al›nan not ortalamalar› ile lisansüstü e¤i-
time baflvuruldu¤unda ö¤renci seçiminde sorunlar ç›kabilmektedir. Notlar›n
ayn› ölçek üzerine dönüfltürülmeye çal›fl›lmas› bu sorunu bir miktar gider-
mekle beraber, dönüfltürüldü¤ünde bile ayn› baflar› yüzdesine sahip olan
notlar›n eflde¤erli¤i ço¤u zaman sa¤lanamamaktad›r.

3. Kullan›fll›l›k: Birimin ölçülecek de¤iflkenin büyüklü¤üne uygun olmas›,
kullan›fll›l›k özelli¤idir. Örne¤in, iki flehir aras›ndaki uzakl›¤› ölçmede kilo-
metre (km), metre (m)’den daha kullan›fll›d›r. Benzer flekilde 20 davran›fl›
ölçen bir s›navda, 1-20 veya 1-100 ölçe¤indeki birimler, 1-5 ölçe¤indeki bi-
rimden daha kullan›fll›d›r. 1-5 ölçe¤inde en küçük puan olan 1 birimdir. Bi-
rimin elde edilebilmesi için ö¤renci 5 soruyu do¤ru cevapland›rmas› gere-
kir. 1-20 ölçe¤inde ise bir soruyu do¤ru cevapland›rmas› yeterlidir. 

Bir okul bahçesinin geniflli¤ini ad›mlayarak ölçen ve ad›m›n› metreye dönüfltürerek bulan
ö¤rencinin yapt›¤› ölçme ile do¤rudan metre kullan›larak yap›lan ölçme sonuçlar› karfl›-
laflt›r›ld›¤›nda hangi ö¤rencinin yapm›fl oldu¤u sonuç daha do¤rudur? Birimin özellikleri
aç›s›ndan tart›fl›n›z.

ÖLÇMEDE ÖLÇEK VE TÜRLER‹
Ölçek, sözcü¤ü çeflitli anlamlarda kullan›lmaktad›r. Bunlardan birine göre ölçek,
belli birimlerle bölümlere ayr›lm›fl bir ölçme arac›d›r. Metre, s›nav, flurup kafl›¤›,
termometre ve baskül birer ölçektir. Bir di¤erine göre ise ölçek, nesnelere verilen
say›lar›n kullan›lmas›nda uyulmas› gerekli kurallar ve k›s›tlamalard›r (Tekin, 2012).
Ölçme sonuçlar›n›n özelliklerine ve kullan›lan ölçme arac›n›n özelli¤ine göre de-
¤iflik ölçek türleri bulunmaktad›r. Bunlar:

a) Eflit Oranl› Ölçek: Bir de¤iflkenin iki gerçek de¤erinin birbirine oran›n›n,
bu de¤erlere karfl›l›k gelen ölçme sonuçlar›n›n birbirine oran›na eflit olmas›na, eflit
oranl›l›k özelli¤i denir. 

Eflit oranl›l›k, 
a. ölçülen de¤iflkenin s›f›r de¤erinin ölçme sonucundaki s›f›ra eflit olmas›, ya

da ölçme sonucundaki s›f›r›n gerçek s›f›r olmas› ve
b. de¤iflkenin eflit büyüklüklerine ayn› oranda puan verilmesi anlam›na gelir. 
Örne¤in, iki kütleden gerçekte biri di¤erinin iki kat› de¤erinde olsun. Bu iki

kütlenin ölçme sonuçlar› al›nd›¤›nda, ölçme sonuçlar›ndan birinin di¤erinden iki
kat daha fazla oldu¤u bulunmuflsa, ölçme sonuçlar›n›n eflit oranl› ölçekte oldu¤u
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söylenebilir. Eflit oranl› ölçekten elde edilen ölçme sonuçlar› üzerinde oransal ifl-
lemler yapmak mümkündür.

b) Eflit Aral›kl› Ölçek: Bu ölçek türünde ölçme sonuçlar›n›n birbirine oran›,
de¤iflkenin gerçek de¤erlerinin birbirine oran›na eflit de¤ildir. Çünkü ölçme sonuç-
lar›ndaki 0 (s›f›r) görelidir. E¤itimde kullan›lan ölçme sonuçlar› bu tür ölçek niteli-
¤indedir. Örne¤in, 80 puan alan bir ö¤rencinin, 40 puan alan bir ö¤renciden tam
iki kat daha iyi bildi¤i anlam›na gelmez. Ya da, 50 puan alan iki ö¤rencinin iki-
si birden dersle ilgili ayn› fleyi ya da her fleyi biliyor anlam›na gelmez. Bu tür öl-
çeklerden elde edilen ölçme sonuçlar›na oransal ifllemler yap›lamaz.

c) S›ralama Ölçekleri: Ölçülecek de¤iflkenin iyice bilinmedi¤i, s›f›r de¤erinin
anlams›z oldu¤u ve birimin tan›mlanamad›¤› haller de vard›r. Bir de¤iflkenin özel-
li¤i büyüklük s›ras›na göre ölçülüyorsa, ölçme sonuçlar› s›ralama ölçe¤indedir. S›-
ralama ölçe¤inde,

i. S›ralama boyutunda ayr› yer tutan iki birey ölçülen özellik aç›s›ndan birbi-
rinden farkl›d›r.

ii. Büyüklük s›ras›nda öndeki birey kendinden sonraki bütün bireylerden da-
ha büyüktür.

d) S›n›flama Ölçe¤i: Ölçülecek de¤iflkenin herhangi bir boyutta s›ralanamad›-
¤›, yaln›zca belirli gruplara ayr›labildi¤i durumlarda kullan›lan ölçmelerin ölçe¤i s›-
n›fland›rma (adland›rma)’d›r. Örne¤in s›n›ftaki kad›n ve erkek ö¤rencilerin ayr›
gruplara ayr›lmas› gibi.

Hüsnü ARICI’n›n ‹statistik Yöntemler ve Uygulamalar, (Ankara: Meteksan, 2001) adl› kita-
b›ndaki Temel Kavramlar, Semboller ve ‹fllemler (s:11-18) bölümünde de¤iflkenler, ölçek-
ler ve türleri ile ilgili aç›klamalar› bulabilirsiniz.

Ö¤rencilerin boy uzunluk ölçüleri, akademik baflar› puanlar›, soy ad s›rlamalar› ve cinsi-
yetleri verilmifltir. Bu verilerin ölçek türlerini gerekçeleri ile birlikte yaz›n›z. 

Ölçmede Arac›n Rolü
Ölçme yapabilmek için, ölçülecek de¤iflkenin gözlenebilir olmas› gerekir. Ölçme-
de araç kullanmak, de¤iflkenin gözlenebilmesinde duyarl›l›¤› art›r›r. Yani, de¤iflke-
nin de¤erlerinin gözlenebilirli¤ini art›r›r. Örne¤in, masan›n boyunu kabaca tahmin
edebiliriz. Ancak masan›n boyunu bir ölçme arac› yard›m›yla ölçtü¤ümüzde daha
duyarl› ölçme sonucu elde ederiz. Ayn› flekilde, ölçme arac› kullan›lmadan, ö¤ren-
cilere not verilebilir. E¤er not tamamen rastgele yap›l›rsa, ölçme sonuçlar›n›n hiç
anlam› olmaz ve hatal› olur. Bunun yerine, ö¤retmenin ö¤rencilerine tahmini ola-
rak verdi¤i puandaki hata, bir ölçme arac› kullan›larak verilen puanlardakinden
daha çok olur. Ö¤rencilerin kazanm›fl olduklar› davran›fllar› ölçmede, bir araçtan
yararlanmak, ölçme sonuçlar›n›n duyarl›l›¤›n› art›r›r. Ayr›ca, ö¤retmenin olas› yan-
l› davranmas› da biraz olsun önlenmifl olur.

Ço¤u halde davran›fllar bir ölçme arac› ile ölçülür. E¤itim ortam›nda kullan›lan
ölçme araçlar› s›navlard›r. S›navlarda, ö¤renciye kazand›r›lmaya çal›fl›lan özellikle-
ri/davran›fllar› ölçen sorular bulunmaktad›r. Ö¤rencilerin sorulara do¤ru cevap
vermesi, ölçülen davran›fl› kazand›¤›n›, aksi ise kazanmad›¤›n› gösterir.

10 Ölçme ve De¤er lendirme

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

M A K A L EM A K A L E
S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

M A K A L EM A K A L E

4

Araçla yap›lan ölçmeler
araçs›z ölçmelere göre daha
duyarl› ve güvenilirdir.



Bir s›n›fta bulunan 30 ö¤rencinin her birisinin bir dersle ilgili baflar›s› için ö¤retmenden
1-100 puan aras›nda tahmin etmesi istenilmifltir. Tahmin sonuçlar› bir ka¤›da yaz›lm›fl-
t›r. Ayn› dersle ilgili baflar›lar› ölçmek amac›yla bir test haz›rlanm›flt›r. Test uyguland›k-
tan sonra ö¤renci baflar›lar› hesaplanm›flt›r. Tahminle ve testle elde edilen ö¤renci bafla-
r›lar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda ö¤renciler hakk›nda en do¤ru bilgiyi hangi ölçme sonuçlar› ve-
rir; neden?

ÖLÇMEN‹N AMAÇLARI
Ölçme de¤iflik amaçlar için yap›labilir. Bazen, ö¤rencilerin ö¤renme eksiklerinin
belirlenmesi amac›yla ölçme yap›l›r. Ö¤rencilerin sorulara vermifl olduklar› cevap-
lardan, hangi davran›fllar›n daha çok kazan›ld›¤›, hangilerinin ise kazan›lmas›n›n
daha güç oldu¤u belirlenebilir. Böylece, yeterince kazan›lamayan davran›fllar›n
ders ortam›nda tekrar gözden geçirilmesi suretiyle ö¤renme eksiklikleri giderilme-
ye çal›fl›l›r. 

Bir ö¤retim program›nda, ö¤rencilerin baflar› düzeylerini belirlemek amac›yla
da ölçme yap›l›r. Ö¤rencinin ald›¤› derslerden baflar›l› say›l›p say›lmayaca¤›, bir üst
s›n›fa geçip geçmeyece¤i, ölçme sonuçlar›na bak›larak belirlenebilir.

Bir ö¤retim program›na (örne¤in, yüksekö¤retim program›na ya da Anadolu li-
sesine) ö¤renci seçmek amac›yla da yap›labilir. Ö¤renci seçilen ö¤retim program›-
n›n alaca¤› ö¤renci say›s›, baflvuranlardan az oldu¤unda bir s›nav yapmak zorun-
lu hale gelir. Hatta ö¤retim program›n›n alaca¤› ö¤renci say›s›ndan daha az baflvu-
ru oldu¤unda bile seçme s›nav› yap›labilir. Çünkü ö¤retim program›na baflvuran
ö¤rencilerden baz›lar›, ö¤retim program›n›n gerektirdi¤i ön flart davran›fllara sahip
olmayabilir.

DE⁄ERLEND‹RME
Ölçme sonuçlar›na bak›larak ö¤renciler hakk›nda karar vermek, de¤erlendirme
ile olur. De¤erlendirme, ölçme sonuçlar›n› bir ölçütle karfl›laflt›r›p, ölçülecek ni-
telik hakk›nda karar verme süreci olarak tan›mlanmaktad›r (Turgut ve Baykul
2010). Bu nedenle, de¤erlendirme ifllemi için öncelikle ölçme yapmak gerekir.
Ölçme de¤erlendirmenin birinci ö¤esidir. Ölçme sonuçlar›n›n de¤erlendirilebil-
mesi için bir ölçüt gerekir. Ölçüt ise de¤erlendirmenin ikinci ö¤esidir. Ölçüt, de-
¤erlendirmeye dayanak sa¤layan ölçme sonuçlar› olarak tan›mlanabilir. Ölçme
sonuçlar› ölçütle karfl›laflt›r›ld›ktan sonra karar verilir. Karar ise de¤erlendirmenin
son ö¤esidir. E¤itimde de¤erlendirme farkl› amaçlar do¤rultusunda yap›l›r. Bun-
lar afla¤›da verilmifltir.

Günlük hayatta yapt›¤›n›z ifller aras›nda de¤erlendirme ile ilgili olanlar› listeleyiniz. Han-
gilerinin de¤erlendirme olduklar›n› gerekçeleri ile belirtiniz.

De¤erlendirme Türleri
1. Ö¤renci baflar›s›n›n de¤erlendirilmesi,
2. Ö¤renme eksikliklerinin de¤erlendirilmesi,
3. E¤itim program›n›n de¤erlendirilmesi,
4. Haz›r bulunuflluk düzeyinin de¤erlendirilmesi,
5. Rehberlik amac›yla yap›lan de¤erlendirmeler,
6. Ö¤retmenin de¤erlendirilmesi.

111.  Ünite  -  Ölçme ve De¤er lendirmeye Gi r ifl  ve  Temel  Kavramlar

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

M A K A L EM A K A L E

5

Ö¤renme eksikliklerinin
belirlenmesi amac›yla
yap›lan ölçmeler ö¤retimin
etkinlili¤ini art›r›r. Eksik
ö¤renmeler birey ya da s›n›f
düzeyinde belirlenerek geri
bildirimde bulunulur. 

E¤itimde en çok ö¤renci
baflar›s›n› belirlemek
amac›yla ölçmeler
yap›lmaktad›r.

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P K ‹ T A P

T

6

Bireyin çeflitli araçlarla
ölçülen özelli¤i bir ölçüt ile
karfl›laflt›r›larak, birey
hakk›nda karar verme
süreci, de¤erlendirmedir. 

De¤erlendirmenin üç
aflamas› ölçme, ölçüt ve
karard›r. Önce ölçme sonucu
elde edilmeli, sonra ölçüt
belirlenmeli, ölçme sonucu
ölçüt ile karfl›laflt›r›larak
karar verilmelidir.



Belirtilen de¤erlendirme türlerinden daha çok baflvurulan› ö¤renci baflar›s›n›n
de¤erlendirilmesidir. Baflar› de¤erlendirilmesinde uygulanan s›navlarla ö¤renci
hakk›nda baflar›l›/baflar›s›z kararlar› al›n›r. Ö¤renci baflar›s›n›n de¤erlendirilmesi
dönem içerisinde uygulanan ara s›navlarla ya da dönem/y›lsonunda yap›lan bitir-
me (final) s›navlar› ile yap›labilmektedir. Ö¤renci baflar›s›n› de¤erlendirmek ama-
c›yla yap›lan s›navda, derste kazand›r›lmak istenen davran›fllardan bir örneklem
al›nmal›d›r. Örneklemi oluflturan davran›fllar, kritik olarak tan›mlanan ve daha çok
davran›fl› yans›tabilen özellikleri tafl›mal›d›r. Seçilen davran›fllar› yoklayan sorula-
r›n haz›rlanmas› ile ö¤rencilerin baflar› düzeylerinin belirlenmesine çal›fl›l›r. Belirli
bir dönem ya da ö¤retim y›l›nda birden çok üniteyi içine alarak baflar› düzeyini be-
lirlemeye yönelik yap›lan s›navlara baflar› testi (sumatif test); s›nav sonuçlar›na ba-
k›larak yap›lan de¤erlendirmeye de baflar› de¤erlendirme ad› verilir. 

Bir ünitedeki ö¤renme eksikliklerini belirlemeye yönelik yap›lan s›navlara for-
matif (formative) testler ve bu testlerin sonucuna göre yap›lan de¤erlendirmeye de
formatif de¤erlendirme ad› verilir. Formatif de¤erlendirmede amaç, ö¤renci bafla-
r›s›ndan çok ö¤renme eksikliklerinin kayna¤›n› belirlemektir. Bu amaçla yap›lan
s›navlar her ünitenin bitiminde uygulan›r ve ünite ile ilgili bütün davran›fllar›n yok-
lanmas›n› gerektirir. S›navlar haz›rlanmadan önce ünitedeki davran›fllar aras›ndaki
aflamal›l›k iliflkileri kurularak ön flart olan davran›fllar belirlenir. S›nav uyguland›k-
tan sonra kazan›lmayan davran›fllar belirlenerek bu davran›fllar›n kazand›r›lmas›
için ö¤retmenlere geri bildirimde bulunulur. E¤er bir davran›fl›n kazan›lmas›nda
güçlük varsa ya da bir davran›fl kazan›lmam›flsa, bu davran›flla iliflkili olan daha
sonraki davran›fllar›n kazan›lmas› da zorlafl›r. Bu nedenle ö¤renme eksiklerinin be-
lirlenmesine yönelik yap›lan de¤erlendirmede amaç, kazan›lmayan davran›fllar›
belirlemek, bu davran›fllar›n ek ö¤retim etkinlikleri ile kazand›r›lmas›n› sa¤lamak
ve böylece ileriki davran›fllar›n kazand›r›lmas›na kolayl›k sa¤lamakt›r.

Yap›lan s›navlardaki ö¤renci baflar›lar›, ayn› zamanda ö¤retimde kullan›lan
program ve dersi iflleyen ö¤retmen hakk›nda da bilgi verir. Bu nedenle ö¤renci ba-
flar›lar›na bakarak ö¤retim program›n›n ve ö¤retmenin de¤erlendirilmesi de müm-
kündür. Ö¤retmen de¤erlendirmesinde ö¤renci memnuniyetlerine bak›lmas› da
de¤erlendirmeye baflka bir boyut kazand›r›r. Ö¤renci memnuniyeti ile birlikte ba-
flar›n›n art›fl göstermesi, ö¤retmenin baflar›s› hakk›nda bir göstergedir. 

Bazen de homojen gruplar›n oluflturulmas›nda ö¤rencilerin ön bilgilerinin
yoklanmas› gerekebilir. Örne¤in, üniversitelerin yabanc› dil haz›rl›k s›n›flar›n›n
oluflturulmas›nda haz›r bulunuflluk testlerinin uygulanmas›yla benzer yeterlilikle-
ri olan ö¤rencilerin bir s›n›fta toplanmas› sa¤lanabilir. Bu yöntem ile “bafllang›ç”,
“orta” ve “ileri” düzey s›n›flar› oluflturularak, her düzey için ayr› ö¤retim program-
lar› haz›rlanabilir.

Ö¤rencilere iliflkin elde edilen birtak›m özelliklere bak›larak, ö¤rencilere rehber-
lik amac›yla de¤erlendirmeler yap›labilir. Üniversiteye girmek için ö¤rencilerin aka-
demik yeterlilikleri ve mesleki ilgileri gibi özelliklerine bak›larak bölüm tercihlerin-
de rehberlik yap›labilir. Bu da bir tür de¤erlendirmedir. Yap›lan de¤erlendirmelerin
yerinde olabilmesi, ölçme sonuçlar›n›n do¤rulu¤u ile yak›ndan iliflkilidir. Ölçme so-
nuçlar› gerçe¤i yans›tt›¤› ölçüde de¤erlendirmede isabetlilik artar. Ölçme sonuçlar›-
n›n gerçe¤i yans›tabilme derecesi ayn› zamanda güvenirlik olarak ifade edilebilir.

Bilimsel araflt›rmalar›n sonuçlar›, araflt›rman›n bulgular›na dayan›r. Araflt›rma-
n›n bulgular› ise çeflitli ölçme araçlar›yla yap›lan ölçme sonuçlar›yla iliflkilidir. Ölç-
me, objelerin niteliklerini gözlenebilir hale getirir. Bu nedenle bilimde ölçmenin
önemi göz ard› edilemez.
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ö¤renme eksiklerinin
belirlenmesine yönelik
yap›lan de¤erlendirmede
amaç, kazan›lmayan
davran›fllar› belirlemek, bu
davran›fllar›n ek ö¤retim
etkinlikleri ile
kazand›r›lmas›n› sa¤lamak
ve böylece ileriki
davran›fllar›n
kazand›r›lmas›na kolayl›k
sa¤lamakt›r.

Ö¤renciler hakk›nda verilen
kararlar›n isabetlili¤i,
ölçmenin hatas›zl›¤›na
ba¤l›d›r. Yap›lan
ölçmelerdeki hata miktar›
artt›kça kararlar›n
isabetlili¤i düfler. Bu
nedenle ölçmelerin titizlikle
yap›lmas› gerekir.



Ölçmenin önemi özellikle de¤erlendirmeye dayanak sa¤lamas›nda yatar. Çün-
kü ölçme olmadan de¤erlendirme yap›lamaz. Özellikle ö¤renciler hakk›nda al›nan
pratik kararlarda ölçmeden faydalan›l›r. Ölçme yap›larak ö¤renciler hakk›nda bil-
giler toplan›l›r. Toplanan bilgilerden yararlanarak ö¤renci hakk›nda kararlar veri-
lir. Verilen karar›n isabetlili¤i, ölçmenin hatas›zl›¤›na ba¤l›d›r. Yap›lan ölçmelerde-
ki hata miktar› artt›kça kararlar›n isabetlili¤i düfler. Bu nedenle ölçmelerin titizlikle
yap›lmas› gerekir. 

Fen bilimlerinde yap›lan ölçmelerde ölçülen özellikler daha çok görülebilir ol-
du¤undan ve bu özelli¤i ölçmede standart bir araç kullan›ld›¤›ndan yap›lan hata
miktar› daha azd›r. Fakat sosyal bilimlerde ölçmeye söz konusu olan özellikler
do¤rudan gözlenemez. Bu özellikler, s›navlar yard›m›yla dolayl› olarak ölçülme-
ye çal›fl›l›r. Özelli¤in do¤rudan ölçülememesi ölçme ifllemindeki hata miktar›n› ar-
t›r›c› rol oynar. Ö¤renci baflar›s› da do¤rudan gözlenemedi¤inden, bunun ölçül-
mesi, fen bilimlerindeki gibi kolay de¤ildir. Ö¤renci baflar›s› gibi psikolojik özel-
liklerinin ölçülmesinde, iyi haz›rlanm›fl ölçme araçlar›na ihtiyaç vard›r. E¤er ölç-
me arac› iyi haz›rlanm›flsa, bu araçla yap›lan ölçmelerde, hata miktar› da az olur.
‹yi bir ölçme arac› haz›rlayabilmek ise, ölçme arac›n›n haz›rlanaca¤› alan bilgisi-
ne yeterince sahip olmay›, deneyimli olmay› ve soru yazma tekniklerini iyi bilme-
yi gerektirir. E¤itimde s›kça kullan›lan ölçme araç ve yöntemleri daha sonraki bö-
lümlerde verilmifltir.

Ölçme ile de¤erlendirme hangi yönlerden farkl›l›k göstermektedir?
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Fen bilimlerinde yap›lan
ölçmelerde ölçülen özellikler
daha çok görülebilir
oldu¤undan ve bu özelli¤i
ölçmede standart bir araç
kullan›ld›¤›ndan yap›lan
hata miktar› daha azd›r. 

Sosyal bilimlerde ölçmeye
söz konusu olan özellikler
do¤rudan
gözlenemedi¤inden s›navlar
gibi gösterge yard›m›yla,
dolayl› olarak ölçülmeye
çal›fl›l›r. Özelli¤in do¤rudan
ölçülememesi ve ayn› özellik
için gelifltirilmifl standart
ölçme araçlar›n›n olmamas›,
ölçme ifllemindeki hata
miktar›n› art›r›c› rol oynar.
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E¤itim bireyde istendik davran›fl de¤iflikli¤i yaratma sü-
recidir. Bu süreç içerisinde birey yaparak ve yaflayarak
davran›fl de¤iflikli¤ini gerçeklefltirebilirse, davran›fl›n da-
ha kal›c› olmas› beklenir. Her ö¤retim program›nda yer
alan ve baz› e¤itim durumlar› ile bireylere kazand›r›l-
maya çal›fl›lan özellikler, istendik davran›fllar olarak ad-
land›r›lmaktad›r. Bu davran›fllar derse yönelik oldu¤un-
dan davran›fllar›n özel hedefler ile tutarl›l›k göstermesi,
özel hedeflerin okulun genel hedefleri ile tutarl›l›k gös-
termesi ve genel hedeflerin de ülkenin uzak hedefleri
ile tutarl›l›k göstermesi gerekir. E¤itim sistemi ile özel,
genel ve uzak hedeflere ulafl›lmas› beklenir. Bu hedef-
lere ulaflmak için e¤itim sisteminin girdi, süreç, ç›kt› ve
kontrol ö¤eleri bulunmaktad›r. Sistemin girdisi olarak
ö¤renciler, süreç ö¤esinde istendik özellikler ile dona-
t›lmakta ve sistemden nitelikli bireyler olarak ç›kmakta-
d›r. Bazen ç›kt›n›n istenilen özelliklerde olup olmad›¤›-
n›n kontrolüne ihtiyaç duyulur. E¤itim siteminde bu
kontrol haz›rlanan s›navlarla yap›labilmektedir. 
Ölçme, ö¤rencilerin istendik özelliklere sahip olma dü-
zeylerini belirlemedir. Bu özellikler dolayl› veya do¤ru-
dan belirlenebilir. E¤itim ortam›nda daha çok dolayl›
yolla yap›lan ölçme sonuçlar›na bak›larak baflta ö¤ren-
ciler, ö¤retmenler, programlar olmak üzere sistemin
birçok ö¤esi hakk›nda kararlar verilebilir. Karar verme
bir de¤erlendirme ifllemidir. Ölçme sonuçlar› ölçüt ile
karfl›laflt›r›larak obje hakk›nda karar verilir. Verilen ka-
rar›n isabetlili¤i ölçme sonuçlar›n›n güvenirli¤ine ve ge-
çerlili¤ine ba¤l›d›r. Dolayl› yolla yap›lan ölçmelerde bir
araç kullanmak, ölçme sonuçlar›n›n duyarl›l›¤›n› art›r›r.
Bu nedenle araçla yap›lan ölçmeler daha güvenilirdir.
Araçs›z yap›lan ölçmelere ölçmeyi yapan›n›n öznel
(sübjektif) de¤erleri kar›flabilir.
Ölçme sonuçlar›ndaki hatay› azaltman›n birçok yolu
vard›r. Bunlardan baz›lar› ölçme ifllemlerini dikkatli yap-
mak, ölçmeyi araçla yapmak, ölçme arac›n›n güvenirli-
¤ini art›rmakt›r. Ölçme arac›n›n güvenirli¤ini art›rmak
ölçme sonuçlar›ndaki hatay› azaltmak ile ayn› anlam ta-
fl›r. Ölçme arac›n›n güvenirli¤ini art›rmada birimin rolü
büyüktür. Kullan›lan ölçme arac›n›n birimi küçültüldü-
¤ü ölçüde bu araçla yap›lan ölçmelerin güvenirli¤i arta-
cakt›r. Ölçmelerde iki tür birim vard›r. Biri yapma di¤e-
ri de do¤al birimdir. Yapma birimler kifliden kifliye bü-
yüklü¤ü de¤iflebilen birimlerdir. Örne¤in, ayn› soruya
iki ö¤retmenin farkl› puanlar vermesi gibi. Bu nedenle
yapma birimlerin kullan›m›nda hata miktar› daha fazla

olabilmektedir. Bu hatay› azaltman›n yolu, birimlerin
eflitlik, genellik ve kullan›fll›l›k özelliklerine sahip olma-
s›n› sa¤lamakt›r. Ölçme arac›n›n her bir bölgesinde ay-
n› düzeydeki özellik için ayn› puan›n›n verilmesi eflitlik
özelli¤ini art›racakt›r. Ölçme arac›ndaki efl de¤er olan
iki soruya farkl› puanlar verilmesi birimin eflitli¤ini bo-
zarken, ayn› veya yak›n puanlar verilmesi birimlerin
eflitlik özelli¤ini art›racakt›r.
Ölçme sonuçlar› kullan›lan birime göre nicel veya nitel
olarak ifade edilebilir. Ö¤rencilere uygulanan s›navlara
göre 75, 60, 50 gibi nicel puanlar verilebilece¤i gibi iyi,
orta, pekiyi gibi nitel de¤erlerle de ifade edilebilir. Ay-
n› anlama götürmekle beraber farkl› flekillerde de ölç-
me sonuçlar› sunulabilir. Ö¤renci cevaplar›na göre en
iyi olandan iyi olmayana kadar s›ra say›lar› ile göster-
mek veya iyi olanlar ile olmayanlar› ayr› s›n›flarda tut-
mak gibi. Bu flekilde gösterilen ölçme sonuçlar›n›n de-
¤iflken ile ölçek türleri farkl›l›k gösterir. Ölçme sonuç-
lar› say›larla gösteriliyorsa nicel, sembol veya s›fatlarla
gösteriliyorsa niteldir. Nicel özellikte olan ölçme sonuç-
lar›na matematiksel ifllemler uygulanabilirken, nitel
özellikte olanlara ancak frekans ve yüzdeye dayal› ifl-
lemler yap›labilir. Ölçme sonuçlar› özelliklerine göre s›-
n›flama, s›rala, eflit aral›kl› veya eflit oranl› ölçek türle-
rinde olabilir. Farkl› ölçek türlerindeki ölçme sonuçlar›-
na uygulanabilecek matematiksel ifllemler de farkl›l›k
gösterebilmektedir.

Özet
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1. Afla¤›daki ifllemlerden hangisi bir temel ölçmedir?
a. Bir dairenin çap›n› ölçerek alan›n› bulmak
b. Cival› termometre ile s›cakl›k ölçmek
c. Bir sayfa daktilo yaz›s›ndaki hatalar› saymak
d. Bir çocu¤un çizdi¤i resme bakarak zekas›n›

saptamak
e. Elektronik terazi ile yiyecek tartmak

2. Ölçmede araç kullanmak araçs›z ölçmeye göre ne
tür bir üstünlük sa¤lar?

a. Ölçümlerin duyarl›¤› artar.
b. Ölçmede hata kaynaklar› belirlenir.
c. Dolayl› ölçmeye olanak sa¤lar.
d. De¤erlendirme ölçütü verir.
e. Puanlamay› kolaylaflt›r›r.

3. Afla¤›dakilerden hangisi bir okulun amac›n› gerçek-
lefltirdi¤inin en iyi göstergesidir?

a. Ö¤rencilerin birinci ara s›navdan yüksek puan
almalar›.

b. Okulun hedeflenen nitelikte ö¤rencileri mezun
etmesi.

c. Okulun gerekli araç ve gereçlerinin tam olmas›.
d. Yap›lan yar›flmada okulun birinci olmas›.
e. Mezunlar›n›n hepsinin alanlar› ile ilgili ifl bul-

malar›.

4. Afla¤›dakilerden hangisi bir de¤erlendirme ifllemidir?
a. Basketbol tak›m›n›n oyuncular›n› seçmek.
b. Bir ödevdeki hatalar› saymak.
c. Elifllerini iyiden kötüye do¤ru s›ralamak.
d. Test puanlar›n› standartlaflt›rmak.
e. Ö¤rencilerin derse karfl› tutumlar›n› belirlemek.

5. “Bir ö¤rencinin bir dersten baflar›l› say›lmas› için dö-
nem içinde yap›lan ölçmelerden ald›¤› notlar›n aritme-
tik ortalamas›n›n en az 12 olmas› gerekir” ifadesindeki
12 afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Not 
b. Ölçme sonucu 
c. Ölçek 
d. Ölçüt
e. De¤er yarg›s›

6. Beden e¤itimi dersinde yüksek atlama yapt›ran ö¤-
retmen, ö¤rencileri belirli bir yüksekli¤i atlayanlar ve
atlayamayanlar diye ikiye ay›rm›flt›r. Ö¤retmenin yap-
m›fl oldu¤u ölçmedeki sonuçlar›n ölçek türü nedir?

a. Eflit aral›kl›
b. Eflit oranl›
c. S›ralama
d. Aral›kl›
e. S›n›flama

7. Afla¤›dakilerden hangileri izlemeye yönelik yap›lan
de¤erlendirmenin en önemli amac›d›r?

a. Ö¤rencilere not verilmesi.
b. Ö¤renme eksikli¤inin saptanmas›.
c. Özellikler aras›ndaki iliflkinin incelenmesi.
d. Ö¤retmenin de¤erlendirilmesi.
e. Program›n ifllerli¤inin s›nanmas›.

8. Ölçme araç ve yöntemlerinde eflit birimlilik ne anla-
ma gelir?

a. ‹ki ayr› de¤iflkenin ayn› birimle ölçülmesi
b. ‹ki ayr› arac›n ayn› birimle ölçeklenmesi
c. Ölçeklerdeki madde say›lar›n›n eflit olmas›
d. Birimin ölçülecek de¤iflkene uygun olmas›
e. Ölçe¤in bütün birimlerin ayn› büyüklükte olmas›

9. Ö¤renci baflar›s› gibi zihinsel özelliklerinin ölçülme-
sindeki en önemli güçlük afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Bireye göre farkl›l›k göstermesi
b. Ölçme arac› ile ölçülememesi
c. Dolayl› yolla ölçülmesi
d. Ö¤rencinin yanl› cevap vermesi
e. S›nav›n kazan›mlarla iliflkilendirilememesi

10. Matematik ö¤retmeni s›n›f›ndaki ö¤rencilerin baflar›
durumlar›na göre “baflar›l›” ve “baflar›s›z” diye iki s›n›f-
lama yapm›flt›r. Burada verilen baflar› ölçülerinin de¤ifl-
ken türü nedir?

a. Ba¤›ml›
b. Ba¤›ms›z
c. Sürekli
d. Kesikli
e. Nicel

Kendimizi S›nayal›m
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ölçme” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ölçmede Arac›n Rolü” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “E¤itim Sistemi ve Ö¤eleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “De¤erlendirme” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “De¤erlendirme” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ölçek Türleri” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “De¤erlendirme Türleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Birimin Özellikleri” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ölçme” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “De¤iflken Türleri” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1

E¤itim siteminin kontrol ö¤esi, sitemin kendisini yeni-
lemesini sa¤lar. Sistemin hedeflerinin güncellenmesine
destek verir. Sistemde yaflanan sorunlar›n tespit edilme-
sinde yard›mc› olur. E¤itim sisteminde aksayan, çal›fl-
mayan ve eksik olan k›s›mlar sistemin ç›kt›s›n›n hedef-
lerle tutarl› olmamas›na neden olur. Ç›kt›lar hedeflerle
tutarl› olmad›¤›nda sistem amac›n› gerçeklefltirmemifl
olur. Amac›n› gerçeklefltirmeyen bir sistem ise çal›fla-
maz hale gelir. S›navs›z bir e¤itim düflünüldü¤ünde,
dersle ilgili istenilen ö¤renmelerin olup olmad›¤›, eksik
ve yanl›fl ö¤renmelerin neler oldu¤u istenildi¤i gibi be-
lirlenemezdi. Ö¤renciler hakk›nda al›nan kararlar yan-
l›fl olurdu.

S›ra Sizde 2

Günlük hayatta karfl›lafl›lan ölçme örnekleri:
• Sabah kalkt›¤›m›zda kaç saat uyudu¤umuzu saati

kontrol ederek belirleriz.
• Kahvalt›da kaç bardak çay, meyve suyu veya süt gi-

bi s›v› içece¤imize karar veririz.
• Hangi yiyeceklerden ne kadar yiyece¤imizi belirleriz.
• Günlük giyece¤imiz k›yafeti seçmek için elbise do-

lab›ndaki k›yafetlere bakar›z.
• Saat kaçta yola ç›kaca¤›m›z› belirleriz.
• Ne kadar sürede okula/ifle geldi¤imizi hesaplar›z.
• ....
• Eve dönüflte market al›fl verilerini yaparken çeflitli

ürünlerin fiyat, son kullanma tarihi, içinde bulundur-
duklar› maddeler gibi çeflitli aç›lardan inceleriz.

• Eve gelifl süresini hesaplar›z.
• ...... bunlar gibi çok say›da ölçme ifllemleri günlük

hayatta yapar›z.
Bu örneklerin hepsi birer ölçmedir. Çünkü ölçme bir
özelli¤i gözlemleyip gözlem sonuçlar›n› say›larla veya
sembollerle ifade etmektir. Gözlemlerimizi do¤rudan
yapabildi¤imiz gibi araçlarla da yapabiliriz. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda günlük yap›lan ifllemlerden uyuma ile il-
gili bir özellik olan uyku süresinin ne kadar oldu¤unu
yat›fl ve kalk›fl saatlerini karfl›laflt›rarak saat yar›m›yla
ölçebiliriz. “Bu gece 7 saat 30 dakika uyudum.” denil-
di¤inde uyku süresi ölçülmüfl olunur. Benzer flekilde
kahvalt›da içilen s›v› miktar›n›n kaç bardak oldu¤u, çe-
flitli yiyeceklerden ne miktarlarda yenildi¤i ölçme ile
belirlenebilir. K›yafet seçiminde elbise dolab›ndakileri
incelemek ve inceleme sonuçlar›na göre tercih edilen-
leri baz› özelliklerine göre öncelik s›ras›na koymak bir

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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ölçme ifllemidir. ‹fle/okula gitme ve gelme süreleri saat
ile ölçülen birer özelliktir. Son örnekte market al›fl ve-
rifli yaparken çeflitli firmalar›n ç›karm›fl olduklar› ayn›
ifllevdeki ürünlerin de¤iflik özelliklerinin neler oldu¤u-
na bakmak ve bunlar› bir yere not etmek birer ölçme
ifllemleridir.

S›ra Sizde 3

Verilen örnekte iki ö¤rencinin ölçme yapt›¤› görülmek-
tedir. Birinci ö¤renci yapt›¤› ölçmede “ad›m” arac› ile
ölçme yaparken ikinci ö¤renci “metre” kullanarak ölç-
me yapmaktad›r. Birinci ö¤rencinin yapt›¤› ölçmede
“bir ad›m” ölçme arac›n›n birimini oluflturur. ‹kinci ö¤-
rencinin yapt›¤› ölçmede “bir metre” ölçme arac›n›n bi-
rimini oluflturur. Birinci ö¤rencinin yapt›¤› ölçmede her
ne kadar bir ad›m metre cinsinden dönüfltürülmüfl olsa
bile, ö¤rencinin birinci ad›m› ile bundan sonraki ad›m-
lar›n›n ayn› uzunlukta olabilece¤i garanti de¤ildir. ‹kin-
ci ö¤rencinin yapm›fl oldu¤u ölçmelerde kulland›¤› met-
re, uzunluk ölçümünün her aflamas›nda ayn› uzunluk-
tad›r. ‹kinci ö¤rencinin yapm›fl oldu¤u ölçmelerde bi-
rimlerin eflitli¤i sa¤lanabildi¤i için daha do¤rudur.

S›ra Sizde 4

Boy uzunluklar› gerçek s›f›r de¤erinin olmas› ve uzun-
luklar›n oransal olarak karfl›laflt›r›lmas› nedeniyle eflit

oranl› ölçek niteli¤indedir. Akademik baflar› puanlar›n-
da gerçek s›f›r de¤eri yoktur. Daha yüksek puan alan
ö¤renci düflük puan alan ö¤renciye göre daha çok bil-
di¤ini gösterebilir; ancak ne kadar daha çok bildi¤inin
ölçüsünü veremez ve bu ifllemde oransal ifllemler kul-
lan›lamaz. Bu nedenle eflit aral›kl› ölçek niteli¤indedir.
Soy ad s›ralamas› belirli bir özelli¤e göre s›ralama içer-
di¤inde s›ralama ölçe¤indedir. Cinsiyet özelli¤ine göre
ancak belirli gruplara ayr›labiliyor olmas› ve gruplar›n
birbirlerine göre belirli bir üstünlük özelliklerinin bu-
lunmamas› nedeniyle s›n›flama ölçe¤indedir.

S›ra Sizde 5

E¤er tahminle de¤erlendirmeyi yapan ö¤retmen ö¤-
rencilerini çok iyi tan›yorsa, rastgele yap›lan puanla-
madan daha iyi bir puanlama yapabilir. Ancak bu pu-
anlamada daha önceden kendisiyle etkileflimi daha çok
olan ö¤rencileri daha iyi flekilde puanlayabilir. Etkilefli-
mi az olan ö¤rencilerini puanlamada ise yapaca¤› hata
daha fazla olabilir. Ayr›ca derste aktif kat›l›m› olmayan
bir ö¤renci için de bu durum söz konusudur. S›n›fta
ö¤rencilerle olan etkilefliminden dolay›, ö¤retmenin
puanlamas› ö¤renci için olumlu veya olumsuz flekilde

olabilir. Baz› ö¤rencilere olumlu baz›lar›na olumsuz
yans›mas› olan puanlama sübjektiflik tafl›r ve ölçme so-
nuçlar›na hata olarak kar›flabilir. Herkes için ayn› flart-
larda olan ve yeterince güvenilir ve geçerli olan bir
araç (örne¤in: çoktan seçmeli test) ile yap›lan ölçme-
lerde ö¤renci-ö¤retmen etkilefliminden kaynaklanan
hatan›n önüne geçilmifl olabilir. Bu s›navda çok say›da
soru olaca¤›ndan dersin çeflitli konular›ndaki baflar›lar›
yans›tacak sorular bulunabilir. Ayr›ca ö¤retmen ile ile-
tiflimde bulunmaktan çekinen ö¤rencilerin bu s›navda
baflar›s›n› daha iyi yans›tmas› da mümkündür. Bu ne-
denden dolay› araç kullan›larak yap›lan ölçmeler daha
do¤ru sonuçlar verebilir.

S›ra Sizde 6 

Günlük hayatta yap›lan ifller “S›ra Sizde 2” de verilmifl-
ti. Ayn› örnekleri devam ettirdi¤imizde ölçmenin arka-
s›ndan de¤erlendirmenin yap›ld›¤›n› görebiliriz. De-
¤erlendirme ölçme sonuçlar›n› bir ölçütle karfl›laflt›r›p
ölçülecek nitelik hakk›nda karar verme ifllemidir. Ör-
neklerden birincisinde kaç saat uyunuldu¤u belirlen-
mifltir. Bu uykunun yeterli olup olmad›¤›na karar ver-
di¤inde de¤erlendirme yap›lm›fl olunur. De¤erlendir-
me için ölçüt gerekli oldu¤undan uyku miktar›n›n uy-
gun olup olmad›¤› ölçütünü kullanabiliriz. Doktorlar
günlük sekiz saat uyku yeterlidir diyorsa, sekiz saatin
alt›nda ölçülen uyku süreleri yetersiz sekiz saat ve üze-
ri olanlar da yeterli say›lacakt›r. Bu ölçüt kifliye göre de
farkl›l›k gösterebilir. Kiflinin kendi belirleyece¤i bir öl-
çüt al›narak da de¤erlendirme tamamlanabilir. Ayn› fle-
kilde kahvalt›da doymak için gerekli olan içecek ve yi-
yecek miktar› belirlenebilirse, bu miktara göre de¤er-
lendirme yap›labilir. “Kahvalt› az geldi.”, “Çok flifltim.”
gibi ifadeler ölçme sonucunun, ölçütün alt›nda ve üs-
tüne oldu¤unu göstermektedir. Ayn› uygulamalar›
ifle/okulu gidifl gelifl süreleri için de yapabiliriz. Gidifl
için makul bir süre (ölçüt olarak al›nacakt›r) varsa, bu
sürenin alt›nda veya üstünde gitmeler h›zl› gidildi¤ini
veya yavafl gidildi¤ini gösterir. “‹fle/okulu h›zl› gidildi.”
karar› bir de¤erlendirmedir. Markette yer alan mallar›n
fiyat, kalite gibi özellikleri bireyin kabul edebilece¤i
kendi özellikleri ile uyuflma durumuna göre karar ve-
rildi¤inde yine de¤erlendirme yap›lm›fl olur. Ayn› fle-
kilde günlük seçilen giysinin tercih edilmesi de bir de-
¤erlendirme ifllemidir. Spor veya resmi bir giysi tercih
edildi¤inde, o günkü ifl koflullar› ölçüt olarak belirlen-
di¤inde, o ifl koflullar›na uygun k›yafet seçilmesi veya
seçilmemesi de bir de¤erlendirmedir.
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S›ra Sizde 7 

Ölçme durum belirleme iken, de¤erlendirme duruma
bakarak karar vermedir. Ölçme de¤erlendirmenin basa-
maklar›ndan ilkidir. Bu nedenle de¤erlendirme ölçme-
yi de kapsamaktad›r. Ölçme bir nesnede özelliklerin
bulunma düzeyi hakk›nda bilgi verirken de¤erlendir-
me, bu düzeyin yeterlili¤i veya yetersizli¤i hakk›nda
kara vermedir.
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Bu ünite tamamland›ktan sonra;
E¤itimde kazand›r›lmaya çal›fl›lan özellikler s›n›fland›r›labilecek, 
Bu özelliklerin ölçülmesinde uygun ölçme araçlar›n›n neler oldu¤una karar
verilebilecek,
Hangi özelliklerin ölçülebilir oldu¤una karar verilebilecek,
Özellikler aras›ndaki farkl›l›klar ve benzerlikler verilebilecek,
Biliflsel özellikler s›n›flanabilecek ve s›n›flar›n özellikleri ifade edilebilecek,
Duyuflsal özellikler s›n›flanabilecek ve s›n›flar›n özellikleri ifade edilebilecek,
Psiko-motor özellikler s›n›flanabilecek ve s›n›flar›n özellikleri ifade edile-
bilecektir.

‹çindekiler

• Hedef,
• Davran›fl,
• Özellik,
• Davran›fllar›n s›n›fland›r›lmas›,

• Biliflsel alan,
• Duyuflsal alan,
• Psiko-motor alan
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ÖZELL‹KLER‹N ÖLÇÜLEB‹L‹RL‹⁄‹
Ölçme, de¤iflkenlerin özelliklerini belirleme ile ilgili bir kavramd›r. Bir s›n›ftaki ö¤-
renci baflar›s›, bu amaç do¤rultusunda haz›rlanm›fl s›navlar ile ölçülmeye çal›fl›l-
maktad›r. S›navlar, seçilen s›nav türüne göre farkl› say›da soru içermektedir. Ö¤-
rencilerin her bir sorudaki baflar›s› belirli puanlarla efllefltirilerek puanlama yap›l›r.
Her sorudan elde edilen puanlar toplanarak ö¤rencinin s›nav baflar›s› belirlenir. K›-
saca küçük s›navlar›n (alt testler) birlefltirilmesi ile baflar› ölçülmeye çal›fl›l›r. Bafla-
r› gibi baflka özelliklerde de alt testler yard›m›yla ölçülmeye çal›fl›lmaktad›r. Test-
lerden al›nan puanlar ölçülen özelli¤in varl›¤› hakk›nda bilgiler verir. 

Bir ölçme ifllemine bafllamadan önce ölçülecek özelli¤in ölçülebilir olup olma-
d›¤›na bak›lmal›d›r. Ölçülebilirlik kavram› için Campbell (1921, akt. Turgut ve Bay-
kul 1992) iki önemli flart›n yerine getirilmesi gerekti¤ini belirtmifltir. Bunlardan bi-
ri eflitlik, di¤eri de toplanabilirliktir. Eflitlik kavram›, baflar› gibi iki niteli¤e ait bü-
yüklü¤ün birbirine eflitli¤inin sa¤lanmas› ve di¤eri de bu iki büyüklü¤ün toplana-
bilirli¤idir. Yap›lan bir çoktan seçmeli s›navda yer alan iki s›nav sorusunun puan
de¤erleri birbirine eflittir ve her ikisi de do¤ru cevap için 1 ve yanl›fl cevap için 0
ile puanlan›r. Puan de¤erlerinde oldu¤u gibi, iki sorunun ölçtü¤ü özelli¤in de ay-
n› olmas›, bu özelli¤i sa¤lad›¤› fleklinde yorumlanabilir. Ancak bir testteki bütün
sorular›n ayn› düzeyde eflit oldu¤unu kabul etmek oldukça zor bir durumdur. Bu
ise ölçülebilirli¤i tart›fl›r hale getirmektedir. ‹kinci önemli flart ise toplanabilirlikti.
Bir testteki sorulara verilen puanlar›n toplan›p bir test puan› oluflturmas›d›r. E¤er
toplanan puanlar testin haz›rlan›fl amac›na hizmet edecek göstergeler üretebiliyor-
sa, toplanabilirli¤in sa¤land›¤› fleklinde ifade edilebilir. 

Çevrenizde ölçülebilir özelliklere bir örnek veriniz. Neden ölçülebilir oldu¤unu tart›fl›n›z.

Ölçme ifllemine bafllamadan önce ölçülecek özelli¤in ölçülebilir olup olmad›¤›-
n›n incelenmesi bu bak›mdan önem tafl›maktad›r. Yukar›da verilen iki flart›n sa¤la-
nabilmesi için testlerin haz›rlan›fl amac›na hizmet edebilecek özellikte maddeler-
den oluflmas›n› ve sorular›n birbirlerine göre kapsamlar›n›n farkl›laflt›r›lmamas›n›n
sa¤lanmas› gerekir. Ya da her bir soruya verilecek puan a¤›rl›klar›n›n sorunun ölç-
tü¤ü özelli¤e ve kapsam›na göre belirlenmesi gerekir.

E¤itimde ölçülen özellikler birbirlerine göre farkl›l›klar göstermektedir. Bu fark-
l›l›klar farkl› derslerden kaynaklanabilece¤i gibi ayn› dersin farkl› konular›ndan ve-
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ya ayn› konudaki farkl› düzey özelliklerden de kaynaklanabilir. Bir dersin bir üni-
tesindeki özellikler belirlendi¤inde bu özelliklerin daha basit-daha karmafl›k, daha
dar kapsaml›-daha genifl kapsaml›, daha somut-daha soyut oldu¤unu görmek
mümkündür. Ya da bu özelliklerin baz›lar›n›n zihinsel beceriler, baz›lar›n›n duyufl-
sal özellikler ve baz›lar›n›n da bedensel beceriler içerdi¤ini görmek mümkündür.
Bu özelliklerin da¤›l›m› derslere ve derslerin ö¤retim programlar›na göre farkl›l›k
gösterebilir. Kitab›n bu bölümünde ölçülmesine ihtiyaç duyulan özelliklerin s›n›f-
land›r›lmas› üzerinde durulmaktad›r.

DAVRANIfiLARIN SINIFLANDIRILMASI
Bir dersin ö¤retim program›nda bu derste ö¤renciye kazand›r›lmas› arzu edilen is-
tendik özellikler belirlenmektedir. Ö¤retim programlar›nda, hedef olarak gösteri-
len dersin ünitelerine göre ö¤rencide oluflmas› istenilen ve e¤itim yoluyla kazan-
d›r›lmas› düflünen özellikler belirlenmektedir. Hedefler do¤rudan gözlenemeyen
ve bir s›nav yard›m›yla da ölçülemeyen özelliklerdir. Ancak hedefler gözlenebilir
halde tan›mlanabilirler. Hedeflerin gözlenebilir olarak tan›mlanmas›, davran›flsal
ifadelerle mümkündür. Davran›fllar gözlenebilen özelliklerdir. Gözlenebilen özel-
likler olmas› nedeniyle s›navlarla ölçülebilir. Ancak davran›fllar›n farkl› grupland›-
r›lmas› ve farkl› özelliklerde olmas› bunlar›n ölçülebilirli¤inde de farkl›laflmalara
götürmektedir. Bundan sonraki k›s›mda ö¤renci davran›fllar›n›n (özelliklerinin)
ana s›n›fland›rmas› üzerinde durulacak, daha sonra ise bu özelliklerin ölçülmesin-
de kullan›lacak ölçme araç ve yöntemlerine yer verilecektir.

E¤itimin her kademesinde ö¤rencilere, daha çok ders ortamlar›nda bilgi ve be-
cerilerin göstergesi olan davran›fllar kazand›r›lmaya; ya da var olan yanl›fl davran›fl-
lar düzeltilmeye çal›fl›l›r. Ö¤renci davran›fllar›, bilgiler ve bilgilerden do¤an zihin-
sel süreçlerle ilgili ise biliflsel alan, kiflinin gelifltirdi¤i duygu ve de¤erlerle iliflkili
ise duyuflsal alan ve zihin ile kas koordinasyonu sonucu olufluyor ise psiko-motor
alan olmak üzere üç grupta toplan›r. Derslerde, ö¤renciye kazand›r›lmaya çal›fl›-
lan davran›fllar›n önemli bir k›sm› biliflsel alan davran›fllar›ndan oluflmaktad›r. Bu-
nunla birlikte, derslerin özelliklerine göre üç gruptaki davran›fllar›n oranlar› de¤i-
fliklik gösterebilir. Uygulama a¤›rl›kl› derslerde, biliflsel alan davran›fllar› ile birlik-
te psiko-motor alan davran›fllar› da önemli bir yer tutar. Duyuflsal alan davran›flla-
r› ise hem biliflsel ve hem de psiko-motor alan davran›fllar›n›n kazan›lmas›nda
önemlidir. Ö¤rencinin derse karfl› olumlu tutum gelifltirmesi, ilgili olmas›, dersten
ö¤rendiklerinin gere¤ine inanmas› baflar›s›n› etkiler. Bu nedenle hem biliflsel hem
de psiko-motor alanlar›ndaki davran›fllar›n daha iyi kazan›lmas›nda duyuflsal alan
davran›fllar›n›n önemi büyüktür.

E¤itimde davran›fllar›n s›n›fland›r›lmas› hangi özelliklere göre yap›labilmektedir?

Biliflsel Alan Davran›fllar›
Biliflsel alan davran›fllar› bilgilerden do¤an zihinsel süreçlerle ilgilidir. Bu nedenle
derslerde ö¤rencilere kazand›r›lan kitabi bilgiler, bu bilgilerin yap›land›r›lmas› ve
yorumland›r›lmas› biliflsel alan özelliklerini tafl›r. Bu özellikler birbirleri ile aflama-
l›l›k iliflkisi içerisindedir. Bir özelli¤in kazan›lmas› baflka bir özelli¤in ön flart› ola-
bilir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda davran›fllar kendi içerisinde hiyerarflik bir s›ra içerisin-
de yer al›r. Yani, basitten karmafl›¤a do¤ru bir s›ra içerisindedir. Bloom biliflsel
alandaki s›ralamay› (1.00) bilgi, (2.00) kavrama, (3.00) uygulama, (4.00) analiz,
(5.00) sentez ve (6.00) de¤erlendirme olarak vermifltir. Bu basamaklarda yer alan
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Bir dersin ünitelerindeki
özelliklerin baz›lar› zihinsel
beceriler, baz›lar›n›n
duyuflsal özellikler ve
baz›lar›n›n da bedensel
beceriler içerdi¤ini görmek
mümkündür.

Derste ö¤renciye
kazand›r›lmas› arzu edilen
istendik özelliklere hedef
denir. Hedeflerin gözlenebilir
halde tan›mlanmas› ise
davran›fl ya da kazan›md›r.
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K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T
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Ö¤renci davran›fllar›, bilgiler
ve bilgilerden do¤an zihinsel
süreçlerle ilgili ise biliflsel
alan, kiflinin gelifltirdi¤i
duygu ve de¤erlerle iliflkili
ise duyuflsal alan ve zihin ile
kas koordinasyonu sonucu
olufluyor ise psiko-motor
alan olmak üzere üç grupta
toplan›r.



davran›fllar birbirlerinden farkl›l›k göstermektedirler. Farkl› özelliklerdeki davran›fl-
lar›n ölçülmesi de farkl›d›r. Bu nedenle afla¤›da bu basamaklardaki davran›fllar›n
özellikleri ve bu özelliklerin ölçülmesinde kullan›lacak uygun ölçme araçlar›n›n
neler olaca¤› üzerinde durulmufltur. 

1.00 Bilgi Basama¤›: Bilgi basama¤›ndaki davran›fllar sorunca söylemeyi, gö-
rünce tan›may› gerektiren en alt düzeydeki davran›fllar› kapsamaktad›r. Bilgi belli
bir kaynaktan al›n›r ve ihtiyaç oldu¤unda (soruldu¤unda) ayn› formatta geri veri-
lir. Bireyden bilinenden farkl› bir davran›fl göstermesi beklenmez. ‹lkokullarda ez-
berlettirilen çarp›m tablolar› ve fliirler bu basamakta bir davran›fl kazan›ld›¤›n›n
göstergesidir. Ezberlenen özellikler kavramlar, yöntemler, ilkeler gibi farkl› durum-
lar olabilir. Bu farkl›l›klar bilgi basama¤›n›n alt s›n›fland›rmalar›n› oluflturur. Afla¤›-
da bu s›n›fland›rmalar özet flekilde verilmifltir.
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Bloom biliflsel alandaki
s›ralamay› bilgi, kavrama,
uygulama, analiz, sentez ve
de¤erlendirme olarak
vermifltir.

1.0 Bilgi Basama¤›
Aç›klamas› Uygun ölçme yöntemi

1.1 Belirgenler Bilgisi 

1.1.1 Kavramlar 

(Terimler) 

Bilgisi

Bir konu alan› içerisinde temel

kavramlar vard›r. Bu kavramla-

r›n bilinmesi arzu edilir. Bilinen

kavramlar ileriki süreçte yo-

rumlamada ve baflka anlamlar-

da kullanmada kolayl›k sa¤lar.

Bilgi basama¤›ndaki kazan›mla-

r›n genel özelli¤i ö¤rencinin ka-

zand›¤› bilgiyi de¤ifliklik yapma-

dan oldu¤u gibi sunabilmesidir. 

Bu nedenle bilgi basama¤›n›n

tüm alt basamaklar›nda afla¤›-

da verilen ölçme yöntemleri

istenilen ö¤renmelerin olup

olmad›¤›n› belirlemede yeter-

li görülmektedir.

1. K›sa cevapl› testler 

2. Çoktan seçmeli testler

3. Yaz›l› yoklamalar.

4. Do¤ru-yanl›fl testler

5. Efllefltirmeli testler.

1.1.2 Olgular Bilgisi

Olgu, Türk Dil Kurumu söz-

lü¤ünde birtak›m olaylar›n da-

yand›¤› sebep veya bu sebep-

lerin yol açt›¤› sonuç, vak›a;

varl›¤› deneyle kan›tlanm›fl

fley; edebî eserlerde olay› ge-

lifltiren davran›fl, ifl

(http://tdkterim.gov.tr/bts/)

olarak ifade edilmektedir. Ol-

gular, ilgili konulardaki geçmifl

bilgilere dayan›r. Konu alanla-

r›ndaki belli bafll› olgular seçi-

lerek derslerde ö¤rencilere

kazand›r›lmas› istenir. 

1.1.3 Araç ve 

Gereçler Bilgisi

Derslerin iflleniflinde kullan›-

lan her türlü malzeme araç ve

gereç olarak tan›mlan›r. Ö¤-

rencinin derste kullanaca¤›

uygun araç ve gereci di¤erle-

rinin aras›ndan seçmesi, haz›r-

lamas› ve gelifltirmesi gereke-

bilir. Bu araçlar› görünce tan›-

mas› gerekir.

Tablo 2.1
Bilgi Basama¤›n›n
Özellikleri ve Uygun
Ölçme Yöntemleri

Bilgi basama¤›n›n tüm alt
basamaklar›nda k›sa
cevapl› testler, çoktan
seçmeli testler, yaz›l›
yoklamalar, do¤ru-yanl›fl
testleri ve efllefltirmeli
testler istenilen
ö¤renmelerin olup
olmad›¤›n› belirlemede
yeterli görülmektedir.
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1.2 Belirgenlerle U¤raflma Araçlar› ve Yollar› Bilgisi 

1.2.1 Al›fl›lar Bilgisi

Bir bilim dal›n›n kendine özgü k›saltma, sembol ve terimleri

vard›r. Örne¤in, de¤iflkenin “x”, “y” ve “z” gibi aritmetik or-

talaman›n “X” gibi, frekans›n “f” gibi, Türkiye Cumhuriyeti-

nin “TC” gibi, Türkiye Radyo ve Televizyonun “TRT” gibi,

haritada da¤lar›n, nehirleri, göllerin, illerin ve ilçelerin göste-

rildi¤i semboller gibi. Bu gibi k›saltma ve sembollerin bilinme-

si konular›n daha ak›c› olarak kodlanmas›na yard›mc› olur. Bu

nedenle de ö¤renilmesi istenilen özellikler aras›ndad›r.

1.2.2 Yönelimler ve 

Aflamal› Diziler Bilgisi

Olgu ve olaylar›n olufl s›ras›n›n bilgilerin kazan›lmas›nda yeri

büyüktür. Ayr›ca bir iflin tamamlanmas›nda belirli bir s›ra ta-

kip edilmesi gerekir. Gerek tarihsel olaylar›n kronolojik s›ra-

lamas› gerekse bir iflin yap›l›fl s›ralamas› derslerde ö¤rencile-

rin yapmas› istenilen özelliklerdir.

1.2.3 S›n›flamalar ve 

Kategoriler Bilgisi

Konu alan› içerisinde baz› özelliklerine göre olgu, olay ve

nesnelerin s›n›fland›r›lmas› istenilebilir. Örne¤in yafl gruplar›-

na göre çocuklar›n s›n›flara da¤›t›lmas›, çocuklar›n uygun olan

farkl› spor etkinliklerine seçilmesi, yerleflim fleklinin özelli¤i-

ne göre verilen il, ilçe ve köylerin s›n›fland›r›lmas›, hayvanla-

r›n büyüklük, renk, ses, yiyecek yeme özelliklerine göre s›n›f-

land›r›lmas› gibi.

1.2.4 Ölçütler Bilgisi

Ölçütler, belirli özellikleri grupland›r›rken kulland›¤›m›z gös-

tergelerdir. Okul öncesinde oyuncaklar› büyüklü¤üne göre s›-

n›fland›rmalar› istenildi¤inde ölçüt, büyük/küçük oyuncaklar›n

hangileri oldu¤u ölçüsüdür. Ya da ölçüt, ö¤rencilerin dersten

geçebilmesi için almas› gereken en düflük baflar› ölçüsüdür.

1.2.5 Yöntem Bilgisi

Bir amaca eriflmek için izlenen yoldur. Çocu¤un yüksekte

duran oyunca¤› almak için yapm›fl oldu¤u etkinlikler bir yön-

temdir. Ya da ö¤rencinin verilen basit bir problemi çözmek

için yapmas› gereken ifllemler problem çözme yöntemidir.

Bir konu alan›n›n kendine özgü yöntemleri bulunabilir. Bu

yöntemlerin ö¤renciler taraf›ndan bilinmesi gerekir.

1.3 Bir Alandaki Evrenseller ve Soyutlamalar Bilgisi 

1.3.1 ‹lke ve 

Genellemeler Bilgisi

Her bir konu alan› ile ilgili ilke ve genellemeler bulunur. ‹lke-

ler neden-sonuç iliflkisini belirten önermelerdir. ‹lke ve ge-

nellemeler, yap›lan daha önceki inceleme ve araflt›rma so-

nuçlar›ndan elde edilmifllerdir; yanl›fll›klar› kan›tlan›ncaya ka-

dar do¤ru kabul edilirler. Bu nedenle ilkelerin ve genelleme-

lerin ö¤rencilere kazand›r›lmas› arzu edilir.

1.3.2 Kuram ve 

Yap›lar Bilgisi

Bir konu alan›ndaki en üst düzeyde üretilen bilgiler teori ve

kuramlard›r. Teori ve kuramlar, sistemli bir biçimde düzen-

lenmifl birçok olay› aç›klayan ve bir bilime temel olan kural-

lar, yasalar bütünüdür. Çeflitli araflt›rmalar sonucu elde edil-

mifl teorik bilgilerdir. Bu bilgiler ço¤u zaman ders kitaplar›

içerisinde yer al›r. Ö¤rencilerin ders kitaplar› içerisinde yer

alan teorik bilgileri bilmesi istenir.

Tablo 2.1’in devam›



Ezberlenen bilgilerin ölçülmesi di¤er bilgilere göre nispeten daha kolayd›r. Bütün
ölçme araç ve yöntemleri ile bu davran›fllar›n ölçülmesi mümkündür. Bu basamaklar-
daki davran›fllar›n ölçülmesinde temel kavramlar›n tan›mlar›n› yazd›rma, seçenekler
aras›ndan seçtirme, tan›m ile kavramlar› efllefltirme gibi s›nav sorular› kullan›labilir.

2.00 Kavrama Basama¤›: Kavrama, bilgi basama¤›n›n bir üstüdür. Kavrama
basama¤›ndaki kazan›mlar bilgi basama¤›ndakilerin üzerine infla edilir. Bu neden-
le bilgi basama¤› kavrama basama¤›n›n ön flart›d›r. Kavrama basama¤›nda bilgi bir
kaynaktan al›n›r ve birey bu bilgiyi kodlayarak haf›zas›na yerlefltirir. ‹htiyaç olun-
du¤unda haf›zadaki bilgilerin kodu çözülerek bilgi sunulur. Bu basama¤›n bilgi
basama¤›ndan fark›, bilginin al›nd›¤› formattan farkl› flekilde sunulmas›d›r. Yani
bilginin aynen de¤il, kendine göre ifade edilerek sunma ön plana ç›kmaktad›r. Bil-
ginin sunumunda ve içeri¤inde eksiklik ya da yanl›fll›k yok, yaln›zca farkl› format-
ta sunulmas› vard›r. Bu flekilde bir davran›fl gösteren ö¤rencinin bilgiyi ezberleme-
nin ötesinde kavrad›¤›n› gösterir. Ö¤rencinin derste ö¤rendi¤i bir bilgiyi kitapta-
kinden ve derste geçen ifadesi d›fl›nda farkl› flekilde do¤ru olarak vermesi bilgiyi
kavrad›¤› anlam›na gelir.

Kavrama basama¤›n›n üç farkl› alt s›n›f› bulunmaktad›r. Bu s›n›flar ile s›n›flar›n
aç›klamalar› Tablo 2’de verilmifltir.

Kavranan bilgilerin bilgi basama¤›ndaki bilgilerin ölçülmesinde kullan›lan ölçme
araç ve yöntemleri ile ölçülmesi uygundur. Ancak ölçme araçlar›nda yer alan sorula-
r›n kavraman›n özelli¤ine uygun haz›rlanmas› durumunda bu mümkündür. Sorular
çevirmeye, yorumlamaya ve ötelemeye uygun yaz›ld›¤›nda kavrama özelli¤i tafl›yabi-
lir. Kavranan bilgiler, ö¤renci taraf›ndan kullan›lmaya bafllan›ld›¤›nda anlam kazan›r.
Kavranan bilgilerin kullan›lmas› ise uygulamay› gerektirir. Uygulama bilgi ve kavra-
man›n üzerinde yer alan bir basamakt›r. Afla¤›da uygulama basama¤›n›n özellikleri ve
bu basamakta kullan›lmas› önerilen ölçme yöntemleri verilmifltir.
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Bilgi basama¤›ndaki
kazan›mlar›n genel özelli¤i
ö¤rencinin kazand›¤› bilgiyi
de¤ifliklik yapmadan oldu¤u
gibi sunabilmesidir.

Ö¤rencinin derste ö¤rendi¤i
bir bilgiyi kitaptakinden ve
derste geçen ifadesi d›fl›nda
farkl› flekilde do¤ru olarak
vermesi bilgiyi kavrad›¤›
anlam›na gelir.

Kavrama basama¤›ndaki
kazan›mlar›n genel özelli¤i
ö¤rencinin kazand›¤› bilgiyi
de¤ifliklik yaparak
sunabilmesidir. Ö¤rencinin
iki farkl› iletiflim formunu
kullanmas›, yorum
yapabilmesi ve tahminde
bulunmas› de¤ifliklik
yapt›¤›n› gösterir.

Çevirme, bir iletiflim
formundan baflka bir
iletiflim formuna aktarma,
yorumlama, bir edebi
metindeki gizli olan anlam›
aç›k hale getirme, ana
fikrini bulma, onu
özetleyebilme, öteleme,
eldeki bilinenlere bakarak
ilerisi için kestirimde
bulunabilme demektir.



3.00 Uygulama Basama¤›: Bilgi basama¤›nda al›nan ve kavramada özümsenen
bilginin yeni bir durumda kullan›lmas› gerekti¤inde, biliflsel davran›fl›n düzeyi uygu-
lama olur. Uygulama basama¤› kazan›lan bilgilerin yeni bir duruma uygulamas›n› ge-
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2.00 Kavrama Basama¤› Aç›klamas› Uygun ölçme yöntemi

2.10 Çevirme

Çevirme, bir iletiflim formundan

baflka bir iletiflim formuna ak-

tarma anlam› tafl›r. Örne¤in ya-

banc› dilde ifade edilen bir cüm-

leyi Türkçeye çevirme gibi, sem-

bol ve formülle verilenleri sözel

ifade edebilme gibi ya da grafik-

le verileni aç›klama gibidir. Ö¤-

rencinin çevirme yapabilmesi

için öncelikle her iki iletiflim for-

munda yer alan terimlerin anla-

m›n› bilmesi gerekir. Bu ise bilgi

basama¤›ndaki özelliklere sahip

olmay› gerektirir.

Kavrama basama¤›ndaki kazan›m-
lar›n genel özelli¤i ö¤rencinin ka-
zand›¤› bilgiyi de¤ifliklik yaparak
sunabilmesidir. Ö¤rencinin iki
farkl› iletiflim formunu kullanmas›,
yorum yapabilmesi ve tahminde
bulunmas› de¤ifliklik yapt›¤›n› gös-
terir. De¤ifliklik yap›larak özellik-
leri aç›¤a ç›karan bir ö¤rencinin
bunlar› yapabilmelerini gösterme-
de farkl› s›nav türleri kullanmak
gerekir. Bilgi basama¤›ndaki özel-
liklerin ölçülmesinde çoktan seç-
meli testler kullan›labilmektedir.
Ayr›ca, kavrama basama¤›nda da
çoktan seçmeli testler kullan›labi-
lir. Ancak sorunun içeri¤inde fark-
l›l›k yap›labilirse bu mümkündür.
Kavram›n tan›m› derste geçen ifa-
desi d›fl›nda soruluyorsa, sorunun
kavrama basama¤›nda oldu¤unu
söylemek mümkün hale gelir.
Bu nedenle kavrama basama¤›nda da
bilgi basama¤›nda kullan›lan ölçme
yöntemlerinden faydalan›labilir. Afla-
¤›da verilen ölçme yöntemlerinde
yer alan sorular kavrama basama¤›n-
daki özelliklere uygun olarak yaz›la-
bilirse kullan›lmas› önerilmektedir.
1. K›sa cevapl› testler: Boflluk dol-

durmal› ve soru fleklinde sorula-
bilir. Ancak soruda derste ve ki-
tapta geçen ifadenin d›fl›nda bir
cevap olmal›.

2. Çoktan seçmeli testler: Sorular
çevirme, yorum yapma ve öte-
lemeyi gerektirdi¤inde kavra-
maya uygun olur.

3. Yaz›l› yoklamalar: K›saca aç›kla-
ma ve örneklendirme yapt›r›l-
mas› istenildi¤inde uygun olur.

4. Do¤ru-yanl›fl testler: Bilgi farkl›
formatta verildi¤inde ö¤renci-
nin bunu görebilmesi kavrad›-
¤›n› gösterir. 

5. Efllefltirmeli testler: Farkl› içerikte
olanlar›n efllefltirilmesi kavra-
maya uygun oldu¤unu gösterir.

2.20 Yorumlama

Yorumlama, bir edebi metindeki

gizli olan anlam› aç›k hale getir-

me, ana fikrini bulma, onu özet-

leyebilme demektir. Ö¤rencinin

edebi metni özetlemesi, büyük

olan metni azaltarak kendi ifa-

desi ile yazmas› demektir. Baflka

birisi taraf›ndan yap›lan bir öze-

tin verilmesi ö¤rencinin kavra-

d›¤›n› de¤il ezberledi¤ini göste-

rir. Ezberlemek ise bilgi basama-

¤›n›n bir özelli¤idir.

Ö¤rencinin konuyu farkl› bir

örnekle aç›klamas› yorumlad›-

¤›n› gösterir.

2.30 Öteleme

Öteleme, eldeki bilinenlere ba-

karak ilerisi için kestirimde bu-

lunmak demektir. Yap›lan kesti-

rimin mümkün oldu¤unca nes-

nel olmas›, kiflisel kan›lardan

uzak olmas› gerekir. Çocu¤un

yapmakta oldu¤u hareketlere

bakarak bir ad›m sonra ne yapa-

ca¤›n›n tahmin edilmesi, hava

tahmin raporlar› birer öteleme

ifllemidir.

Tablo 2.2
Kavrama
Basama¤›n›n
Özellikleri ve Uygun
Ölçme Yöntemleri

Bilgi basama¤›nda al›nan ve
kavramada özümsenen
bilginin yeni bir durumda
kullan›lmas› uygulama
basama¤›n›n genel
özelli¤idir.



rektirir. Yeni olmayan uygulama ezberlemeden yukar› ç›kamaz ve bu nedenle de bil-
gi basama¤›nda kal›r. Ö¤rencinin herhangi bir problemi çözebilmesi için problem ile
ne soruldu¤unu anlamas› (bilgi), çözüm için hangi olas› çözüm yollar›n›n olabilece-
¤ini ve bunlardan birini kulland›¤›nda sonucunun ne ç›kaca¤›n› tahmin etmesi (kav-
rama) ve çözüm yollar›n› problemin çözümü için kullanmas› (uygulamas›) gerekir.
Ö¤renci problemi çözerken alanla ilgili ilkeleri, genellemeleri, yöntem ve teknikleri
ifle koflmal›d›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda ö¤rencinin hem bilgi hem de kavrama basa-
maklar›nda kazanm›fl oldu¤u özellikleri birlikte kullanmas› gerekmektedir. Bu neden-
le uygulama basama¤› üst taksonomik düzey aras›nda görülmektedir. Uygulama ba-
sama¤› bundan önceki basamaklarda oldu¤u gibi alt basamaklara sahip de¤ildir. 

Uygulama basama¤›ndaki özelliklerin ölçülmesinde bilgi ve kavrama basamak-
lar›nda önerilen ölçme ve de¤erlendirme yöntemlerinin tamam›n›n kullan›lmas›
uygun de¤ildir. Uygulama problem çözdürmeyi gerektirir. Problem çözdürme ise
en kolay flekilde yaz›l› yoklamalar ile yap›labilir. Uygulama basama¤›ndaki özel-
liklerin ölçülmesinde yaz›l› yoklamalar›n kullan›lmas› uygun bir yöntemdir. K›sa
cevapl› testler de yaz›l› yoklama s›nav› özelli¤i tafl›r. Bu nedenle uygulama basa-
ma¤›nda yer alan bir problemin çözümü k›sa cevapl›ya uygun oldu¤unda, burada
bu testlerin kullan›m› da uygun olur. 

Çoktan seçmeli testlerin uygulama basama¤›ndaki özelliklerin ölçülmesinde kul-
lan›m›na yönelik tart›flmalar iki gruba ayr›lm›flt›r. Bunlardan biri ölçülemeyece¤ine
di¤eri de ölçülebilece¤ine yöneliktir. Çoktan seçmeli sorularda madde kökünde so-
rulan sorunun do¤ru cevab›, seçenekler aras›nda verilmektedir. Do¤ru cevab›n ö¤-
renci taraf›ndan çözülerek bulunulmay›p seçenekler aras›nda verilmesi ve ö¤renci-
nin daha az bilgiyle bu cevab› bulup iflaretlemesinin, bir problemin çözüm aflamala-
r›n› yerine getirmemesi nedeniyle çoktan seçmeli testlerin kullan›m›n›n uygun ola-
mayaca¤› düflünülmektedir. Di¤er görüfl ise her ne kadar sorunun do¤ru cevab› se-
çenekler aras›nda veriliyorsa da ö¤rencinin bu cevab› bulabilmesi için problemi, ya-
z›l› yoklamalarda oldu¤u gibi çözmesi gerekti¤i görüflüdür. Ö¤rencinin yeni karfl›lafl-
t›¤› soruyu çözerek do¤ru cevab› seçenekler aras›ndan buldu¤u için çoktan seçmeli
testlerle de uygulama basama¤›ndaki özelliklerin ölçülebilece¤i düflünülmektedir. 

Çoktan seçmeli testlerin farkl› bir uygulamas› olan efllefltirmeli s›navlar›n, uygu-
lama basama¤›ndaki özelliklerin ölçülmesinde kullan›lmas› oldukça zordur. Efllefl-
tirmeli s›navlarda daha çok iki farkl› boyutta yer alan kavramlar ile bu kavramlar›n
tan›mlar› veya özellikleri efllefltirilmeye çal›fl›l›r. Bu ise bir problem çözdürmekten
oldukça uzakt›r. Efllefltirmede problem çözdürmeyi gerektiren etkinlikler buluna-
bilirse bu testlerin uygulama basama¤›nda kullan›m› mümkün hale gelebilir.

Bu tart›flmalar›n kullan›lan ölçme yöntemlerinden çok bu yöntemlerde kullan›-
lacak sorular›n yaz›m›nda sonlanabilece¤i aç›kt›r. Sorular›n ölçülecek özelli¤i orta-
ya ç›kar›c› flekilde sorulmas› bu tart›flmalar›n önüne geçebilir. 

Do¤ru yanl›fl testlerinin uygulama basama¤›ndaki özelliklerin ölçülmesinde kulla-
n›m› uygun de¤ildir. Çünkü do¤ru-yanl›fl testleri ö¤renciden bir problem çözme dav-
ran›fl› gerektirmez. Ancak okudu¤unu anlama ve zihinde düflünme davran›fl› gerekti-
rir. Bu nedenle de uygulama basama¤›ndaki özelliklerin ölçülmesine uygun düflmez.

4.00 Analiz Basama¤›: Analiz, bir bütünü oluflturan parçalar› ay›rma, bu par-
çalar aras›nda var olan iliflkileri ortaya ç›karma özelli¤i tafl›r. Ö¤retim programlar›n-
da ö¤renciye kazand›r›lmas› istenilen özelliklerin bir k›sm› analiz özelli¤i tafl›r.
Analiz basama¤›nda yer alan özelliklerin hem kazand›r›lmas› hem de ölçülmesi da-
ha zordur. Kazand›r›lmas› daha zordur; çünkü daha karmafl›k özelliklerdir. Bu ne-
denle ölçülmesi de güçleflmektedir. 

Analiz basama¤›ndaki özellikler kendi içerisinde alt basamaklardan oluflur. Bu
basamaklar›n genel özellikleri ile ölçülmesinde önerilen ölçme yöntemleri Tablo
2.3’te verilmifltir.
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Uygulama basama¤›ndaki
özelliklerin ölçülmesinde
bilgi ve kavrama
basamaklar›nda önerilen
ölçme ve de¤erlendirme
yöntemlerinin tamam›n›n
kullan›lmas› uygun de¤ildir.
Uygulama problem
çözdürmeyi gerektirdi¤inden
yaz›l› yoklamalar ile
ölçülmesi daha uygundur.

Analiz, bir bütünü oluflturan
parçalar› ay›rma, bu
parçalar aras›nda var olan
iliflkileri ortaya ç›karma
özelli¤i tafl›r. Bu nedenle
yaz›l› yoklamalar, ödev ve
projeler ölçülmesi daha
uygundur.



Analiz sorular› ö¤rencilerin üst düzey davran›fllar›n› belirlemede kullan›lan so-
rulard›r. Bu nedenle analiz düzeyine uygun ölçme araç ve yöntemleri kullan›larak
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4.00 Analiz 

Basama¤›
Aç›klamas› Uygun ölçme yöntemi

4.10 Ö¤eler 

dönük analiz

Bir bütün farkl› bileflenlerden olu-

fluyor olabilir. Örne¤in, suyun iki

hidrojen ve bir oksijen atomun-

dan olufltu¤u bilinmektedir. Bir

ö¤rencinin okudu¤u bir edebi

metnin içinde geçen olaylar› par-

çalara ay›rmas› ö¤elere dönük bir

analiz ifllemidir. 

Analiz basama¤›ndaki kazan›mlar›n ge-

nel özelli¤inde ö¤rencinin bir bütünü

ö¤elerine ay›rma, ö¤eleri aras›ndaki ilifl-

kileri belirleme ve iliflkilerin dayand›¤›

temel kuramlar› aç›klama vard›r. Ö¤-

rencilerin bütün bu kazan›mlar› göste-

rebilece¤i s›nav ortamlar› yaratmak ol-

dukça zordur. Bu özellikler en kolay fle-

kilde okul d›fl› verilecek ödev ve proje-

lerle belirlenebilir. Okul içi s›nav etkin-

likleri aras›nda ise bu yaz›l› yoklamalar-

la mümkündür. Çünkü ö¤rencinin bü-

tünün hangi parçalardan olufltu¤unu

kendisinin bulmas› gerekir. Bulunan par-

çalar aras›nda ne tür iliflkilerin oldu¤u-

nu ve bu iliflkilerin dayand›¤› ilkeleri ken-

disinin bulmas› beklenir. Bunlar›n yaz›l›

s›navlar d›fl›nda bir s›nav ile belirlenebil-

mesi çok olas› de¤ildir. Çoktan seçmeli

bir test maddesi ile analiz basama¤›nda-

ki bir kazan›m›n ölçülmesi istenildi¤inde

ö¤rencinin bulmas› istenilen ö¤elerin ve

ö¤eler aras›ndaki iliflkilerin seçeneklere

haz›r olarak verilmesini gerektirir. Ve-

rilen yanl›fl ö¤eler ile ö¤eler aras›ndaki

iliflkileri ö¤rencinin kolayl›kla eleyebilir

olmas› ve do¤ru ö¤eler ile ö¤eler aras›

iliflkileri kolayl›kla seçebilmesi, çoktan

seçmeli test maddeleri ile bu özellikle-

rin ölçülebilirli¤ini zora sokmaktad›r. 

K›sa cevapl› test maddelerinin özelli¤i

gere¤i ö¤rencinin çok k›sa cevap verme-

si gerekir. Analiz basama¤›nda k›sa cevap

gerektiren bir özellik olmas› durumunda

bunun k›sa cevapl› test maddesi ile ölçül-

mesi mümkün hale gelebilir.

Do¤ru yanl›fl test maddesinin analiz ba-

sama¤›ndaki bir özelli¤i ölçmesi olduk-

ça zordur.

Uygun olan ölçme yöntemleri:

1. Ödev ve projeler, 

2. Yaz›l› yoklamalar,

3. K›sa cevapl› testler (oldukça zor)

4. Çoktan seçmeli testler (oldukça zor)

4.20 ‹liflkilere 

dönük analiz

Analiz bütünü parçalar›na ay›rma

olarak yap›ld›¤›nda ö¤elere dönük

analizdir. Parçalara ay›rd›ktan son-

ra parçalar aras›ndaki iliflkileri be-

lirleme ise iliflkilere dönük analiz-

dir. Ayn› örnekte ö¤rencinin oku-

du¤u edebi metindeki buldu¤u ö¤e-

ler aras›nda nas›l bir iliflki oldu¤unu,

bir olay›n baflka bir olay› nas›l etki-

ledi¤ini belirlemesi iliflkilere dönük

analiz yapt›¤›n› göstermektedir.

4.30 Örgütleme 

ilkelerine dönük

analiz

Bir bütün içindeki ö¤eler ve ö¤e-

ler aras›ndaki iliflkilerin dayand›¤›

temel ilkelerin, genellemelerin ve

kuramlar›n saptanmas› örgütleme

ilkelerine dönük analizdir. Ö¤ren-

cinin okudu¤u edebi metindeki

olaylar aras›ndaki iliflkilerin hangi

geliflim dönemi ile iliflkili oldu¤u-

nu aç›klamas›, hangi edebi ak›m›n

örnekleri aras›nda oldu¤unu be-

lirtmesi örgütleme ilkelerine dö-

nük bir analiz yapt›¤›n› gösterir.

Tablo 2.3
Analiz Basama¤›n›n
Özellikleri ve Uygun
Ölçme Yöntemleri



ölçme süreci yürütülmelidir. Uygun olmayan yöntemler ile ölçülmeye çal›fl›ld›¤›n-
da ölçülenin analiz düzeyi ile ilgili bir bilgi oldu¤u tart›fl›lmaya bafllan›r. Analiz dü-
zeyinin özellikleri bilindi¤inde bu düzeye uygun s›nav ortamlar› haz›rlamak müm-
kün hale gelebilir.

5.00: Sentez Basama¤›: Analiz gibi üst düzey bir di¤er özellik sentezdir. Sentez
yeni ve orijinal ile çok yak›n anlaml›d›r. Ö¤rencilerin sentez düzeyindeki bir beceri-
yi gösterebilmesi, ancak efli bulunmayan bir bilgi üretmesiyle, bir ürün yaratmas›yla
veya ürüne ulafl›lacak yeni bir yol bulmas›yla mümkündür. Sentez düzeyi, di¤er dü-
zeylerde oldu¤u gibi farkl› alt basamaklardan oluflmaktad›r. Bu basamaklar›n genel
özellikleri ile ölçülmesinde önerilen ölçme yöntemleri Tablo 2.4’te verilmifltir.
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Ö¤rencilerin sentez
düzeyindeki bir beceriyi
gösterebilmesi, ancak efli
bulunmayan bir bilgi
üretmesiyle, bir ürün
yaratmas›yla veya ürüne
ulafl›lacak yeni bir yol
bulmas›yla mümkündür. Bu
özelliklerin ölçülmesinde
ödev ve projeler
kullan›labilir

5.00 Sentez 

Basama¤›

Aç›klamas› Uygun ölçme yöntemi

5.10 Özdeflsiz

bir iletiflim

muhtevas› 

oluflturabilme

‹letiflim, Türk Dil Kurumu sözlü¤ünde “Duy-

gu, düflünce veya bilgilerin akla gelebilecek

her türlü yolla baflkalar›na aktar›lmas›” ola-

rak ifade edilmektedir. Bir yazar yazd›¤› ki-

tap ile bir yönetmen çekti¤i sinema filmi ile

bir ressam yapt›¤› resim ile bir flair yazd›¤› fli-

ir ile duygu ve düflüncelerini aktarmaya çal›-

fl›r. ‹letiflim materyalinin benzersiz olmas› ge-

rekir. Ö¤renci belirtilen türde bir iletiflim

materyali haz›rlad›¤›nda sentez düzeyinde bir

davran›fl göstermifl olur. Bu davran›fl›n ölçül-

mesinde ise s›nav türleri yetersiz kal›r. An-

cak ödevler veya projeler ile bu flekilde ha-

z›rlanan bir iletiflim muhtevas› ölçülebilir.

Sentez basama¤›ndaki kazan›mlar›n özelli-

¤i, parçalar›n birlefltirilerek yeni bir bütün

elde edilmesini sa¤lamakt›r. Yani ö¤renci-

nin eflsiz bir ürün yaratmas›, yeni bir ürün

yaratmada kullan›lacak bir plan tak›m› ge-

lifltirmesi ya da eflsiz bir teorik bilgiye ulafl-

mas› söz konusudur. Eflsiz bir ürün veya

bilgi birikiminin ölçülmesi, önceden bilin-

meyen bir özelli¤in ölçülmesine uygun ölç-

me arac› haz›rlamay› gerektirir. Bu ise ol-

dukça zor bir ölçme süreci do¤urur. Bir

ürün veya ürün elde etme yolu s›nav orta-

m› ile ortaya konulamaz. Okul d›fl› kaynak

ve kitaplar›n araflt›r›lmas›n›, gözlem ve in-

celeme yap›lmas›n› gerekli k›lar. 

5.20 Bir 

plan veya

ifllemler tak›m›

önerisi 

oluflturabilme 

Bu basamaktaki sentez özelli¤inde, bir ürün el-

de etme de¤il; ürünü elde etmeye yönelik plan

gelifltirme vard›r. Bina plan› çizme, ders ö¤re-

tim program› haz›rlama, yeni bir elbise modeli

çizme gibi özellikleri içerir. Bu özelliklerin öl-

çülmesi de bir önceki aflamada oldu¤u gibi ödev

ve projelerle mümkündür. Di¤er ölçme araç

ve yöntemleri oldukça yetersiz kalabilir.

5.30 Soyut 

iliflkiler tak›m›

gelifltirebilme

Bu basamakta ö¤renciden teorik bilgi üret-

mesi istenir. Bu kazan›lmas› oldukça zor bir

özelliktir. Teorik bir bilgi birçok deneysel ça-

l›flma ve inceleme sonucu ortaya ç›kabilecek

üst düzeyde bir bilgidir. Ö¤rencinin bir prob-

lemi çözebilmek için gelifltirdi¤i bir matema-

tiksel yöntem, bu basamakta yer al›r. Bu güne

kadar bilinenler aras›nda olmayan, bir çocuk

bak›m yöntemi önermek yine bu basama¤›n

özelli¤i içerisinde yer al›r. Bu basamak içeri-

sinde yer alan bir özelli¤in ölçümü de sentez

basama¤›n›n di¤er basamaklar›nda oldu¤u gibi

oldukça zordur. Ancak ödev ve projeler bu

özelliklerin ölçülmesinde kullan›labilir.

Tablo 2.4
Sentez Basama¤›n›n
Özellikleri ve Uygun
Ölçme Yöntemleri



Sentez, orijinallik gerektirir. Ö¤rencinin efliz bir bilgi, ürün sergilemesi bu dü-
zeyde bir özellik kazand›¤›n› göstermektedir. Ö¤rencilerin bu düzeyde bir özellik
kazan›p kazanmad›¤›n› belirlemede kullan›lacak ölçme araç ve yöntemleri s›n›rl›-
d›r. Di¤er özelliklerin ölçülmesinde kullan›lan çoktan seçmeli testler, do¤ru-yanl›fl
testleri, k›sa cevapl› testler, yaz›l› yoklamalar gibi ölçme araç ve yöntemleri, sentez
düzeyindeki özelliklerin ölçülmesinde kullan›lmas› yeterli olmayabilir. Bu düzey-
deki özeliklerin ölçülmesinde analiz düzeyinde oldu¤u gibi s›n›f d›fl› ölçme araç ve
yöntemlerinin kullan›lmas› uygundur. Bu ölçme yöntemleri aras›nda projeler en
uygun olan›d›r.

6.00 De¤erlendirme Basama¤›: Biliflsel alan özellikleri içerisinde en üst dü-
zey olarak de¤erlendirme basama¤› yer almaktad›r. De¤erlendirme daha önce de
belirtildi¤i gibi gözlem sonuçlar›n› bir ölçütle karfl›laflt›r›larak ölçülen özellik hak-
k›nda karar verilmesini gerektirir. Ölçülecek olan özellikli bir sentez ürünü ise bu
üründe bulunmas› gereken baz› iç ve d›fl ölçütler söz konusudur. Sentez ürününün
bu ölçütlere uygunlu¤u, de¤erlendirme basama¤›n›n iki alt basama¤›n› olufltur-
maktad›r. Bu basama¤›n özellikleri ile ölçülmesinde kullan›lacak ölçme araç ve
yöntemler Sönmez (2007)’den esinlenerek Tablo 2.5’te aç›klanm›flt›r.
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Biliflsel alan özellikleri
içerisinde en üst düzey
olarak de¤erlendirme
basama¤› yer almaktad›r.
De¤erlendirme, iç ve d›fl
ölçütlere göre ürünün veya
ürün elde etme sürecinin
de¤erlendirilmesini kapsar.
Bu nedenle proje
de¤erlendirme ölçekleri ile
bu basamaktaki özellikler
ölçülebilir.

6.00 De¤erlendirme 

Basama¤›
Aç›klamas› Uygun ölçme yöntemi

6.10 ‹ç ölçütlerle 

de¤erlendirme

Bir üründe bulunmas› gereken

özelliklerin bulunup bulunmad›¤›,

bulunuyorsa yeterlili¤i hakk›ndaki

karar iç ölçütle de¤erlendirmeyi

gerektirir. Ö¤rencinin yazm›fl ol-

du¤u bir kompozisyonun, kompo-

zisyonda bulunmas› gereken girifl,

geliflme ve sonuç bölümlerinin

varl›¤›, bu bölümlerin birbirleri ile

tutarl›l›¤›, bölümlerin dil aç›s›ndan

do¤rulu¤u, ak›c›l›¤›, örneklerle

zenginli¤i gibi aç›lardan de¤erlen-

dirilmesi gerekir. Ö¤renci taraf›n-

dan yap›lan bir projenin s›navlarla

de¤erlendirilmesi hemen hemen

mümkün de¤ildir. Proje için farkl›

de¤erlendirme yöntemleri kulla-

n›lmal›d›r. Bu yöntemler yan sü-

tunda verilmifltir.

De¤erlendirme ortaya konulan yeni

bir ürün hakk›nda karar vermeyi ge-

rektirir. Ürün hakk›nda karar verilir-

ken ürünün ortaya konulma aflama-

lar›n›n her biri ve bir bütün olarak

ürünün kendisi dikkate al›n›r. Ürün

ve ürün elde etme süreçleri baz› öl-

çütlere göre de¤erlendirilir. Bu öl-

çütler iç ve d›fl olmak üzere iki grup-

tad›r. Ürünün iç ve d›fl ölçütlere gö-

re de¤erlendirilmesi gerekir. De¤er-

lendirilecek ürün bir proje ürünü ise

proje de¤erlendirme formlar›ndan

yararlan›l›r. Proje ürününü de¤erlen-

dirmede gelifltirilmifl bir form kulla-

n›lmas›, de¤erlendirme sürecinin ob-

jektifli¤ini art›rabilece¤i gibi de¤er-

lendirme kapsam›n› da genifl tutabi-

lir. Proje de¤erlendirme sürecine da-

ha sonraki bölümlerde ayr›nt›l› bir

flekilde yer verilmifltir.

6.20 D›fl ölçütlerle 

de¤erlendirme

Ö¤rencinin yapm›fl oldu¤u ürünün

d›fl ölçütlere uygunlu¤u da de¤er-

lendirmeye al›nabilir. Proje yap›l›r-

ken projenin maliyetinin, yap›lma

süresinin, yap›labilirli¤inin uygun-

lu¤u da önem tafl›r. De¤erlendir-

mede bu ölçütlerin de dikkate al›n-

mas› gerekir. Bu flekilde yap›lan de-

¤erlendirme d›fl ölçüte göre bir de-

¤erlendirmedir.

Tablo 2.5
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Veysel SÖNMEZ’in Program Gelifltirmede Ö¤retmen El Kitab›, (Ankara:An› Yay›nc›l›k,
2007), adl› kitab›ndaki Biliflsel Alanla ‹lgili S›nama Durumlar› (s:379-400) bölümünde bi-
liflsel alan davran›fllar›n›n ölçülmesi ile ilgili aç›klamalar› bulabilirsiniz.

Her düzeydeki özelliklerin ölçülmesinde bütün ölçme araç ve yöntemlerinin kullan›lmas›
uygun olmayabilir. Özelli¤in düzeyine en uygun olan ölçme araç ve yönteminin kullan›lma-
s› gerekir.

Biliflsel alandaki özellikler daha çok derslerdeki ö¤renme-ö¤retme sürecinde
ö¤rencilerin kazand›klar› baz› özellikleri kapsar. Derslerde ö¤rencilere yaln›zca
zihinsel becerilerin kazand›r›lmas› ve gelifltirilmesi istenilmez. Ayn› zamanda ö¤-
rencilere dersi sevdirme, iyi bir yurttafl olma, sayg›, sevgi gibi duyuflsal özellikle-
rin kazand›r›lmas› da istenilmektedir. Say›lan bu duyuflsal özellikler, ö¤rencilere
biliflsel özellikleri kazand›rmada önemli rol oynar. Bu nedenle duyuflsal alan ile
bu alan›n ölçülmesinde kullan›labilecek baz› ölçme yöntemlerine afla¤›da k›saca
yer verilmifltir.

Kazan›mlar›n ölçülmesinde uygun ölçme araç ve yöntemleri için Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n
http://ttkb.meb.gov.tr/program.aspx adresindeki derslerin ö¤retim programlar›ndaki
“Ölçme ve De¤erlendirme” bafll›¤›na bakan›z.

Biliflsel alan özelliklerine uygun ölçme yöntemleri nelerdir? Bu ölçme yöntemlerinden
hangisinin uygun oldu¤una neye göre karar verilir?

Duyuflsal Alan Davran›fllar›
Duyuflsal alandaki davran›fllar, daha çok insan›n gelifltirdi¤i duygu ve de¤erlerle
ilgilidir. Ö¤rencinin bir dersi sevip sevmemesi, derse karfl› olumlu tutuma sahip
olup olmamas›, okulunu, bölümünü, ö¤retmenini, arkadafllar›n› sevip sevmeme-
si, ilgisi, güdülenmifllik düzeyi, kayg›s›, benli¤i, kiflili¤i, de¤er yarg›lar› duyuflsal
alan davran›fllar› içerisinde yer al›r. Okulda ö¤renci hakk›nda kararlar verilirken,
kuflkusuz duyuflsal alan davran›fllar› çok fazla dikkate al›nmaz. Ancak ö¤rencile-
re biliflsel alan davran›fllar›n›n kazand›r›lmas›nda duyuflsal alan davran›fllar› önem-
li bir rol oynamaktad›r. Ö¤renciye dersi sevdirmenin, davran›fllar› kazand›rmada-
ki yeri büyüktür.

Duyuflsal alan davran›fllar› da biliflsel alan davran›fllar› gibi kendi içerisinde alt
basamaklardan oluflmaktad›r. Bu basamaklar biliflsel alanda oldu¤u gibi basitten
karmafl›¤a, kolaydan zora do¤ru bir aflamal›l›k gösterir. Bu aflamalar ile aflamalar›n
k›sa özeti afla¤›da verilmifltir.

1.00 Alma: Duyuflsal alan›n ilk basama¤› olan alma, ö¤rencinin bir uyar›c›y›
fark etmesi özelli¤i tafl›r. S›n›fta dersi dinleme bu basamakta bir özelliktir. Ö¤ren-
cinin fiziksel olarak s›n›fta olmas›na ra¤men derse kat›l›m›n›n olmamas›, hayal
dünyas›na dalmas›, dersle hiç ilgilenmemesi bu düzeyin özelliklerini göstermedi¤i
anlam›na gelir. Alma özelli¤i tafl›mayan bir ö¤rencinin daha üst özelliklere, hatta
biliflsel alan›n basamaklar›na ulaflmas› zordur.

Alma Basama¤› kendi içerisinde üç alt basamaktan oluflur. Bunlar,
1.10 Fark›nda olma,
1.20 Almaya aç›k olma ve 
1.30 Kontrollü ve seçici dikkat göstermedir.
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Duyuflsal alandaki
davran›fllar, daha çok
insan›n gelifltirdi¤i duygu ve
de¤erlerle ilgili özellikleri
kapsar.

Duyuflsal alandaki özellikler
alma, tepkide bulunma,
de¤er verme, bütünlefltirme
örgütleme ve bir de¤erler
bütünü ile nitelenme alt
basamaklar›ndan
oluflmaktad›r.



2.00 Tepkide Bulunma: Ö¤rencinin fark›na vard›¤› uyar›c›lara yönelik kendi
davran›fl›n› göstermesi tepkide bulundu¤unu gösterir. Ders anlat›l›rken ö¤rencinin
dinlediklerine göre tart›flmalara kat›lmas›, sorular yöneltmesi tepkide bulundu¤u-
nu gösterir. Bu basamakta üç alt basama¤a ayr›lmaktad›r.

2.10 Uysal davranma,
2.20 Tepki göstermede istekli davranma ve
2.30 Tepki göstermekten doyum sa¤lamad›r.
3.00 De¤er Verme: Duyuflsal alan›n üçüncü alt basama¤› olan de¤er verme,

ö¤rencinin fark›na var›p tepkide bulundu¤u özellikleri benimsemesi ve bu özellik-
lere karfl› olumlu tutum gelifltirmesi gibi özellikleri içermektedir. De¤er verme ba-
sama¤›n›n alt basamaklar› afla¤›daki gibidir.

3.10 Bir de¤eri kabullenme,
3.20 Taraf olma ve
3.30 Bir de¤ere adanmad›r.
4.00 Bütünlefltirme, Örgütleme: Bu basamaktaki davran›fllar›n genel özelli¤i,

ö¤rencilerin farkl› de¤erleri araflt›rarak bir araya getirme ve kendi de¤erlerini olufl-
turmad›r. Farkl› de¤erlerin karfl›laflt›r›lmas›yla benzerlik ve farkl›l›klar ortaya konu-
lur. Bu karfl›laflt›rma sonucu ö¤renci kendine özgü bir de¤er gelifltirir. Bütünlefltir-
me, örgütleme basama¤›n›n alt basamaklar› afla¤›daki gibidir.

4.10 De¤erleri kavramsallaflt›rma ve
4.20 Bir de¤erler sistemi oluflturmad›r.
5.00 Bir De¤erler Bütünü ile Nitelenme: Bu aflamada, bireyin araflt›rarak

özümsedi¤i ve kendine uygun hale getirdi¤i de¤erler ile yaflamaya bafllad›¤›n› gös-
terir. Birey benimsemifl oldu¤u de¤erlere uygun davran›fllar sergilemeye bafllar. Bu
de¤ifltirilmesi zor bir özelliktir. Kiflinin kendi siyasi görüflünü benimsemesi, taraftar
oldu¤u tak›m›n› belirlemesi, bu özelliklerin bir de¤erler bütünü ile nitelendi¤i an-
lam›na gelmektedir. Bir de¤erler bütünü ile nitelenmenin alt basamaklar› afla¤›da-
ki gibidir.

5.10 Genellenmifl örüntü ve 
5.20 Nitelenmedir.
Befl alt basamakta gösterilen duyuflsal alan özellikleri fark›nda olmadan nite-

lenmeye kadar de¤iflen bir aral›k göstermektedir. Bu aral›kta bulunan duyuflsal
alan özelliklerinin farkl›l›¤›, ölçülmesini de farkl›laflt›rmaktad›r. Duyuflsal alan
özelliklerinin kazan›lmas› ve de¤ifltirilmesi oldukça zordur. Bu özelliklerin kaza-
n›lmas› biliflsel alan özelliklerini kazanmas›na da ba¤l›d›r. Çünkü birey bilmedi-
¤i bir obje veya kavrama karfl› duyuflsal bir özellik belirleyemez. Öncelikle obje-
nin ne oldu¤unu bilirse ona göre olumlu ya da olumsuz bir duyuflsal davran›fl
sergiler. Kazan›lan duyuflsal bir özellik e¤er üst düzeylere kadar ulaflm›flsa bu-
nun de¤ifltirilmesi de zordur. Örne¤in, ö¤renciye kitap okuma al›flkanl›¤› kazan-
d›rmak zordur. Ancak kitap okuma al›flkanl›¤› kazanm›fl bir kiflinin bu al›flkanl›-
¤› b›rakmas› da oldukça zordur.

Duyuflsal alan özelliklerinin kazan›lmas› ve de¤ifltirilmesi ne kadar zorsa ölçül-
mesi de bir o kadar zordur. Duyuflsal alan özellikleri biliflsel alan özellikleri gibi
ders ortam›nda do¤rudan hedeflere dayal› olarak kazand›r›lan özellikler de¤ildir.
Bu özelliklerin kazand›r›lmas›na yönelik farkl› etkinlikler yap›labilir. Ne kadar
farkl› etkinlikler yap›lsa da bazen bu özellikler kazand›r›lamayabilir. Bireyin plan-
l› etkinlikleri d›fl›nda karfl›laflt›¤› her türlü olay duyuflsal özelliklerinin farkl›laflma-
s›na neden olabilir. 

32 Ölçme ve De¤er lendirme

Duyuflsal alan özellikleri
biliflsel alan özellikleri gibi
ders ortam›nda do¤rudan
hedeflere dayal› olarak
kazand›r›lan özellikler
de¤ildir. Bu nedenle biliflsel
özellikler gibi do¤ru cevab›
olan bilgileri içermezler.
Duyuflsal özelliklerin
ölçülmesine yönelik ölçme
araç ve yöntemleri daha çok
bireysel beyana dayal›
sübjektif yöntemlerdir.



Duyuflsal özellikler biliflsel özellikler gibi do¤ru cevab› olan bilgileri içermezler.
Duyuflsal özellikler bireyden bireye farkl›l›k gösterir. Her bireyin kendi durumuna
uygun do¤rular› olabilir. Bir bireye do¤ru olan duyuflsal bir özellik baflka bir birey
için yanl›fl olabilir. Bireye uygun olmayan bir duyuflsal özellik, ölçülmeye bafllan›l-
d›¤›nda bireyin beklentilere uygun cevap vermesi, bu alan özelliklerinin ölçülme-
sinde yaflanan en önemli güçlüktür. Kiflilik testlerinde yer alan “Baflka insanlar›n
baflar›s›zl›¤› beni mutlu eder.” gibi bir maddeye gerçekte kat›lan bir birey, beklen-
tilere uygun olacak flekilde, kat›lmama yönünde cevap verebilir. Bu flekilde di¤er
maddelere de beklendik yönde cevap veren bireyin kiflilik tipinin yanl›fl ölçülme-
sine neden olur.

Duyuflsal özelliklerin ölçülmesine yönelik ölçme araç ve yöntemleri daha çok
bireysel beyana dayal› sübjektif yöntemlerdir. Hangi psikolojik özellik ölçülmek is-
teniliyorsa, o özellik ile ilgili kuramsal bir yap›n›n tan›mlanmas›, bu yap›ya ait özel-
liklerin belirlenmesi ve bu özellikleri ortaya ç›kartacak durumlar›n haz›rlanmas›
gerekir. Ölçülmek istenilen özellikleri ortaya ç›karacak durumlar, biliflsel alan özel-
liklerinde oldu¤u gibi soru ifadesi de¤il, birer önermedir. Haz›rlanan önermelere
kat›lma durumu, ölçülmek istenilen özellik aç›s›ndan bir düzey belirler. Yaz›lan
önermelere kat›lma durumu “Evet” ve “Hay›r” gibi ikili olabilece¤i gibi, kat›lma dü-
zeyi dereceli de olabilir. 

Duyuflsal alan özelliklerine uygun ölçme yöntemleri nelerdir? Bu ölçme yöntemlerinden
hangisinin uygun oldu¤una neye göre karar verilir?

Bireyin kazan›lmas› arzu edilen özellikleri zihin gücü yan›nda kas gücü de ge-
rektiriyorsa, bu davran›fl gruplar› psiko-motor olarak adland›r›lmaktad›r. E¤itim or-
tam›nda bu tür davran›fllar›n da ö¤retilmesi önemli bir yer tutmaktad›r. Afla¤›da
psiko-motor davran›fllar ile bu davran›fllar›n ölçülmesine yönelik yöntemler üzerin-
de durulmaktad›r.

Psiko-motor Alan Davran›fllar›
Kas ve zihin koordinasyonu sonucu oluflan davran›fllar, psiko-motor alan davran›fl-
lar›d›r. Ö¤rencinin beden e¤itimi dersinde istenilen davran›fllar› gösterebilmesi,
müzik dersinde enstrüman› istenildi¤i gibi çalabilmesi, laboratuarda deney için is-
tenilen düzene¤i oluflturabilmesi daha çok psiko-motor alan davran›fllar› içerisinde
yer al›r. Ö¤rencinin psiko-motor alan davran›fl›n› gösterebilmesi için davran›fl›n ge-
rektirdi¤i biliflsel alan bilgisine sahip olmas› gerekir. 

Psiko-motor alan davran›fllar› da biliflsel ve duyuflsal alan davran›fllar› gibi ken-
di içerisinde alt basamaklardan oluflmaktad›r. Bu basamaklar yine basitten karma-
fl›¤a, kolaydan zora do¤ru bir aflamal›l›k gösterir. Bu aflamalar ile aflamalar›n k›sa
özeti afla¤›da verilmifltir.

1.00 Uyar›lma: Biliflsel alan›n ‘bilgi’ ve duyuflsal alan›n ‘alma’ basamaklar›nda
oldu¤u gibi, psiko-motor alan›n da ‘uyar›lma’ basama¤›, en alt düzeyde yer alan
özelliklerdir. Uyar›lma, bireyin duyu organlar› yoluyla çevresindeki uyar›c›lar›n far-
k›na varmas›d›r. Yap›lan bir iflin nas›l yap›ld›¤› izlenilir; daha sonra ifli yapmak için
vücut uygun konuma getirilir. Uyar›lma basama¤› kendi içerisinde alt basamaklar-
dan oluflmaktad›r. Bu basamaklar, 

1.10 Alg›lama ve
1.20 Bedensel kurulufltur.
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Psiko-motor alandaki
davran›fllar, kas ve zihin
koordinasyonu sonucu
oluflan özellikleri kapsar.

Psiko-motor alandaki
özellikler uyar›lma, k›lavuz
denetiminde yapma, beceri
haline getirme, duruma
uydurma ve yaratma alt
basamaklar›ndan
oluflmaktad›r.



2.00 K›lavuz Denetiminde Yapma: Birinci basamakta iflin nas›l yap›laca¤›
izlenilmekte ve ifli yapmak için uygun davran›fl flekli al›nmaktad›r. K›lavuz dene-
timinde yapmada ise yap›lmas› istenilen ifl bir kiflinin gözetiminde beraberce ya-
p›lmaktad›r. Burada bir ifli kendi kendine yapmaya al›flt›rma ifllemi bulunmakta-
d›r. ‹fl yap›l›rken yap›lan yanl›fll›klar an›nda düzeltilir. Direksiyon e¤itimi alan bir
kiflinin yan›nda oturan e¤iticiden yard›m almas› bu basamak içerisindedir. K›la-
vuz denetiminde yapma basama¤› kendi içerisinde alt basamaklardan oluflmak-
tad›r. Bu basamaklar,

2.10 K›lavuzla birlikte yapma ve
2.20 Kendi kendine yapmad›r.
3.00 Beceri Haline Getirme: Kiflinin istenilen beceriyi kimseden yard›m alma-

dan kendi kendine yapmas›, ustalaflmas›, davran›fl› beceri haline getirdi¤ini göster-
mektedir. Bu basamakta davran›fl gösteren bir birey bir ifli i) kendi bafl›na yapar,
ii) ifli gerektirdi¤i nitelikte yapar, iii) belirtilen süre içerisinde yapar ve iv) istenilen
yeterlikte yapar. Beceri haline getirme basama¤› kendi içerisinde alt basamaklar-
dan oluflmaktad›r. Bu basamaklar, 

3.10 ‹stenilen nitelikte yapma,
3.20 ‹stenilen nitelikte ve sürede yapma ve
3.30 ‹stenilen nitelikte, sürede yapma ve yeterlikte yapmad›r.
4.00 Duruma Uydurma: Bu basamakta bir davran›fl için ö¤rencinin önceden

kazand›¤› becerilerini yeni bir duruma uygulayabilmesi beklenir. Otomobil kullan-
mas›n› bilen bir kiflinin bir iki deneme sonras› arazi tafl›t›n› kullanabilmesi buna bir
örnektir. 

5.00 Yaratma: Biliflsel alan›n sentez basama¤› ile paralellik gösterir. Psiko-mo-
tor özelli¤i ön planda olan orijinal bir ürün ortaya ç›karma özelli¤i tafl›r. 

Psiko-motor alan özellikleri daha çok kas ve zihin koordinasyonu ile ortaya ç›-
kar›lan becerileri içerir. Kas ve zihin koordinasyonu ile ortaya ç›kar›lan ürünlerin
klasik s›nav türleri ile ortaya konulmas› zordur; bazen de mümkün de¤ildir. Bazen
ortaya konulmaya çal›fl›lan ürünün yap›l›fl aflamalar›n›n da ölçülmesi gerekebilir.
Çünkü ürünün ortaya ç›kar›lma sürecinde yaflanan eksiklikler ürünün niteli¤ini dü-
flürebilir. Bu nedenle sürecin de ölçülmesi gerekebilir. Süreç gibi ortaya konulan
ürünün de¤erlendirilmesi de gerekir. Yap›lan ifllemler basitten karmafl›¤a do¤ru ve
insan organlar›n›n koordinasyonuna dayal› bir süreçtir. Bu süreç ise daha çok göz-
lemlerle ölçülebilir. Bu nedenle psiko-motor özelliklerin ölçülmesinde gözlem
formlar›ndan yararlan›lmas›, yap›lan ölçme iflleminin objektifli¤ini art›r›r.

Gözlem formlar› yap›land›r›lmam›fl ve yap›land›r›lm›fl olmak üzere iki türde ha-
z›rlanabilir. E¤er bir iflin yap›l›fl süreci ölçülmek isteniliyorsa yap›land›r›lm›fl göz-
lem formunun kullan›lmas› uygun olur. Yap›land›r›lmam›fl gözlem formlar›, iflin
yap›l›fl aflamas›n›n sistematik olmad›¤›, iflin hangi aflamas›nda neyin yap›laca¤›n›n
aç›kça belli olmad›¤› durumda kullan›lan bir formdur. Formda sadece iflin ana bafl-
l›klar› yer al›r, ana bafll›klar içerisinde yap›lacak ayr›nt›lara yer verilmez. Yap›lan-
d›r›lm›fl gözlem formlar›, bir iflin ilk bafllang›c›ndan son bitifl aflamas›na kadar ya-
p›lmas› gerekenlerin s›ras›yla listelendi¤i ve süreç içerisinde ifli yapan›n yapt›¤› ve
yapmad›¤› tüm davran›fllar›n iflaretlendi¤i bir formdur. Bu form kullan›larak psiko-
motor becerilerin ölçülmesi mümkün hale gelebilir. Gözlem formlar› ile ilgili ayr›n-
t›l› bilgiye ileriki bölümlerde yer verilmifltir.

Psiko-motor alan özelliklerine uygun ölçme yöntemleri nelerdir? Bu ölçme yöntemlerin-
den hangisinin uygun oldu¤una neye göre karar verilir?
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Kas ve zihin koordinasyonu
ile ortaya ç›kar›lan ürünlerin
klasik s›nav türleri ile ortaya
konulmas› zordur; bazen de
mümkün de¤ildir. Psiko-
motor özelliklerin
ölçülmesinde gözlem
formlar›ndan ve dereceleme
ölçeklerinden
yararlan›lmas›, yap›lan
ölçme iflleminin
objektifli¤ini art›r›r.
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Yap›land›r›lm›fl ve
yap›land›r›lmam›fl olmak
üzere iki türlü gözlem formu
vard›r. Bir iflin yap›l›fl süreci
ölçülmek isteniliyorsa
yap›land›r›lm›fl gözlem
formunun kullan›lmas›
uygun olur.
Yap›land›r›lmam›fl gözlem
formlar›, iflin yap›l›fl
aflamas›n›n sistematik
olmad›¤›, iflin hangi
aflamas›nda neyin
yap›laca¤›n›n aç›kça belli
olmad›¤› durumda
kullan›lan bir formdur.
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Okulda ö¤rencilere kazand›r›lmaya çal›fl›lan davran›fllar
biliflsel, duyuflsal ve psiko-motor olmak üzere üç alan
alt›nda toplan›r. Bilgi ve bilgiden do¤an zihinsel süreç-
ler ile ilgili davran›fllar biliflsel alan, duygu ve de¤erler
ile ilgili davran›fllar duyuflsal alan, kas ve zihin koordi-
nasyonu ile oluflan davran›fllar ise psiko-motor alan ile
ilgilidir. Her üç alan ile ilgili davran›fllar basitten karma-
fl›¤a, somuttan soyuta ve özelden genele do¤ru bir afla-
mal›l›k içerisinde yer al›r. 
Her üç alandaki davran›fllar birbirleri ile yak›ndan iliflki
içerisinde olmakla beraber, ayr›ld›klar› özellikler de bu-
lunmaktad›r. Birbirinden ay›ran bu özellikler nedeniyle
ölçülmesinde de farkl›l›klar yaflanmaktad›r. Biliflsel ala-
n›n ilk basamaklar› için her türlü ölçme araç ve yön-
temleri uygun olurken, ileriki basamaklarda ölçme araç
ve yöntemlerinin hepsinin kullan›lmas› mümkün gö-
rünmemektedir. Uygulama, analiz ve sentez düzeyle-
rindeki özelliklerin ölçülmesinde yaz›l› yoklamalar,
ödevler ve projeler daha uygun ölçme araç ve yöntem-
leri aras›nda yer almaktad›r.
Davran›fllar, görünce tan›ma, sorunca söyleme, do¤ru-
yu yanl›fltan ay›rmay› gerektiriyorsa, biliflsel alan›n en
alt düzeyindeki bilgi basama¤›nda yer al›r. Görünce
hat›rlaman›n yan›nda, bir kavram› farkl› flekilde tan›m-
lama, bir ilkeyi yeni örnek vererek aç›klama, özet yap-
ma, yorumlama gibi davran›fllar kavrama alt basama¤›
içerisinde yer al›r. Kavraman›n bir üst basama¤› olan
uygulama ise, derste ö¤renilenlerin yeni durumlara
uygulanmas›, yeni problemlerin çözülmesi gibi davra-
n›fllar› kapsar. Bir bütünü parçalara ay›rmak ve parça-
lar› aras›nda var olan iliflkileri ortaya koymak ise ana-

liz basama¤›ndaki davran›fllar› kapsar. Sentez basama-
¤›nda, yeni bir ürün ya da ürünü elde etme yöntemini
gelifltirme, bir problemi çözebilmek için bilinenlerin
d›fl›nda yeni bir yol bulma ya da yeni bir iletiflim siste-
mi gelifltirme gibi davran›fllar yer almaktad›r. Biliflsel
alan›n son alt basama¤› olan de¤erlendirmede, bir ürü-
nü, üründe bulunmas› gereken özelliklere göre elefltir-
mek gibi davran›fllar vard›r. Davran›fllar aflamal› s›ra
içerisinde oldu¤undan, önce alt düzeydekiler kazan›l-
makta ve daha sonra da karmafl›k davran›fllar bunlar›n
üzerine infla edilmektedir.
Duyuflsal alan özelliklerinin ölçülmesi biliflsel alan özel-
liklerine göre oldukça farkl›l›k göstermektedir. Duyufl-
sal alan özelliklerinin bir do¤rusu ya da yanl›fl› yoktur.
Bu nedenle cevap anahtar› ile puanlanmas› söz konusu

de¤ildir. Bunlar›n ölçülmesinde daha çok tutum, kayg›,
benlik, kiflilik, baflar› alg›s›, ilgi gibi davran›fllar› ölçmek
için gelifltirilmifl psikolojik ölçme araçlar› kullan›lmakta-
d›r. Bu araçlarla yap›lan ölçmelerde, yaz›lan önermele-
re kat›lma düzeylerine göre puanlama yap›lmaktad›r.
Toplam puanlar›n ölçülmek istenilen özellik hakk›nda
bilgi verdi¤i kabul edilmektedir.
Psiko-motor alan özellikleri biliflsel alan özellikleri gibi
bilgi ve beceri gerektirmektedir. Ancak bu özelliklerin
gösterilebilmesi biliflsel alan özelliklerinden farkl›l›k
gösterebilmektedir. Psiko-motor alan zihinsel beceri ile
birlikte kas becerisi de gerektirmektedir. Psiko-motor
becerilerinin ölçülmesi hem biliflsel hem de duyuflsal
özelliklerin ölçülmesinden farkl›l›k gösterir. Psiko-mo-
tor becerilerinin ölçülmesinde gözlem formlar› ve dere-
celeme ölçekleri yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Kulla-
n›m›nda ö¤renciden beklenen beceriler ilk aflamas›n-
dan son aflamas›na kadar listelenir. Ö¤rencinin perfor-
mans› bu listeye göre kontrol edilir.
Lisans düzeyinde ö¤rencilerin bilgiyi almas›, kavramas›,
bir durumda kullanmas›, kullan›rken bütünü parçalara
ay›rarak parçalar aras›nda iliflkiler kurmas›, parçalardan
yeni bir ürün/bilgi elde etmesi ve elde edilen ürü-
nün/bilginin eksik yönlerinin, zay›fl›klar›n›n, üstünlük-
lerinin avantajlar›n›n neler oldu¤unu belirtmesi istenir.
Bu özellikleri yapmas› istenirken program›n içeri¤inin
uygun yöntemlerle aktar›lmas› ve yine uygun yöntem-
lerle de bu özelliklerin belirlenmesi gerekir. 
Ölçülecek olan davran›fl düzeyi kullan›lacak olan ölç-
me araç ve yöntemlerinin belirlenmesinde önemli bir
yer tutar. Çünkü alt düzeydeki davran›fllar›n ölçülme-
sinde ölçme araç ve yöntemlerinin hepsinin kullan›lma-
s› mümkünken, davran›fllar›n düzeyleri artt›kça do¤ru-
yanl›fl, çoktan seçmeli ve k›sa cevapl› testlerin yetersiz
kald›¤› görülmektedir. Okullarda ö¤rencilere kazand›-
r›lmaya çal›fl›lan davran›fllar›n ço¤u bilgi, kavrama, uy-
gulama ve analiz düzeyindedir. Bu düzeydeki davran›fl-
lar›n ölçülmesinde, s›kça baflvurulan ölçme araç ve yön-
temleri yaz›l› yoklamalar, çoktan seçmeli ve k›sa cevap-
l› testlerdir. 
Yap›lan s›navlarda ölçülecek olan davran›fllar›n düzey-
leri analizi geçmiyor ise, daha güvenilir bir sonuç için
çoktan seçmeli ya da k›sa cevapl› testlerin kullan›lmas›
daha uygundur. Ancak, çoktan seçmeli test maddesi
yazmak konu alan› bilgisinin yan›nda deneyimle birlik-
te soru yazma tekniklerinin bilinmesini de gerektirir. 

Özet
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1. ‹nsan zihninin iflleyifli hakk›nda bugüne kadar bi-
linenleri kullanarak mevcutlardan oldukça farkl› bir
zeka kuram› gelifltiren bir kiflinin davran›fl› hangi ba-
samaktad›r?

a. Analiz 
b. Kavrama
c. Uygulama
d. De¤erlendirme
e. Sentez

2. Ö¤rencilerin duyuflsal alan davran›fllar› afla¤›daki
amaçlardan hangisi için uygun olmaz?

a. Ö¤rencileri okul çal›flmalar› için güdüleme
b. Ödüllendirme için ö¤renci seçme
c. Ö¤rencileri mesleklere yöneltme
d. Ders geçmek için not takdir etme
e. Ö¤rencileri okul d›fl› etkinliklere yönlendirme

3. Sentez düzeyindeki davran›fllar›n ölçülmesinde en
uygun s›nav türü hangisidir?

a. Yaz›l› yoklamalar 
b. Sözlü s›navlar 
c. Projeler
d. K›sa Cevapl› Testler 
e. Çoktan Seçmeli Testler

4. Ö¤rencilerin duyuflsal davran›fllar›nda istendik de¤i-
fliklikler görülmesinin en önemli avantaj› nedir?

a. Ö¤renci-ö¤retmen iletiflimin sa¤lar.
b. Ö¤renci baflar›s›n› art›r›r.
c. ‹stenmedik davran›fllar›n kazan›lmas›n› önler.
d. Dersin anlafl›lmas›n› sa¤lar.
e. Biliflsel davran›fllar›n kazan›lmas›n› kolaylaflt›r›r.

5. Afla¤›dakilerden hangisi sentez basama¤›ndaki dav-
ran›fllar› ölçen bir sorunun niteliklerindendir?

a. Eldeki bilgilerle gelecek hakk›nda tahmin ettir-
meli

b. Olaylar aras›nda iliflki kurdurmal›
c. Çözüm yolunu yeni problemlere uygulatmal›
d. Yeni bir ürün meydana getirici olmal› 
e. Verilen ilkeye yeni örnek vererek aç›klatmal›

6. Uygulama basama¤›ndaki bir davran›fl›n ölçülme-
sinde, sorunun afla¤›da verilen niteliklerden hangisine
sahip olmas› gerekir?

a. Cevab›n›n zor bulunabilmesi
b. Derste geçen kavram›n tan›m›n› sormas›
c. Yeni bir problem çözdürmesi
d. Verilen bir durumda ö¤eler aras› iliflkileri bul-

durmas›
e. Benzersiz bir çözüm yolu buldurmas›

7. Bir ‹ngilizce ö¤retmeni s›navda karfl›l›kl› konuflma
metninde bofl b›rak›lan yeri konuflma ak›fl›ndan bulma-
s›n› istemifltir. Ö¤retmen bu soru ile hangi düzeydeki
davran›fl› ölçmek istemektedir?

a. Bilgi   
b. Öteleme  
c. Çevirme 
d. Analiz  
e. Uygulama

8. Psiko-motor becerilerinde süreci de¤erlendirmek
amac›yla afla¤›daki ölçme araç ve yöntemlerinden han-
gisinin kullan›lmas› uygun olur?

a. Yap›land›r›lm›fl gözlem
b. Yap›land›r›lmam›fl görüflme 
c. Yaz›l› yoklama s›nav›
d. Sözlü s›nav
e. Proje de¤erlendirme formu

9. Psiko-motor ve duyuflsal alan basamaklar›ndan han-
gileri biliflsel alan›n sentez basama¤›ndaki özellikler ile
ayn› düzeydedir?
I. Uyar›lma
II. Yaratma
III. De¤er verme
IV. Beceri haline getirme
V. Bir de¤erler bütünü ile nitelenme

a. I ve II
b. I ve III
c. II ve III
d. II ve IV
e. II ve V

10. Afla¤›dakilerden hangisi ölçülebilirli¤in flartlar›n-
dand›r?
I. Güvenirlik
II. Eflitlik
III. Kullan›fll›l›k
IV. Toplanabilirlik
V. Ba¤›ms›zl›k

a. I ve III
b. II ve IV
c. III ve V
d. I, II ve III
e. III, IV ve V

Kendimizi S›nayal›m
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1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Biliflsel Alan Davran›fllar› ve
Aflamalar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Duyuflsal Alan Davran›fl-
lar› ve Aflamalar›” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Biliflsel Alan Davran›fllar› ve
Aflamalar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Duyuflsal Alan Davran›fl-
lar› ve Aflamalar›” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Biliflsel Alan Davran›fllar› ve
Aflamalar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Biliflsel Alan Davran›fllar› ve
Aflamalar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Biliflsel Alan Davran›fllar› ve
Aflamalar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Psiko-motor Alan Davran›fl-
lar› ve Aflamalar›” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Psiko-motor Alan Davran›fl-
lar› ve Aflamalar›” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Özellikler ve Ölçülebilirlik”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1 

Büyüklü¤ü ve miktar› durumdan duruma de¤iflebilen
özellikler ölçülebilir niteliklerdir. Örne¤in, hava s›cak-
l›¤› günden güne ve mevsimden mevsime farkl›l›k gös-
teren özelliklerdir. Hava s›cakl›¤›n›n ölçülebilir oldu-
¤unu gösterebilmek için eflitlik ve toplanabilirlik özel-
liklerini sa¤lamas› gerekir. Hava s›cakl›¤›n› ölçmede
kullan›lan araç termometredir. Termometrenin birimi
ise bir derecedir. Bir derecenin miktar› termometrede
hep ayn› büyüklüktedir. Bir derecelik de¤iflime ait s›-
cakl›k miktarlar› da eflittir. Hava s›cakl›¤› sabah saatle-
rinde 16 santigrat derece iken ö¤len saatlerinde 24
santigrat dereceye ç›km›fl ise sabah saatlerindeki s›-
cakl›k miktar›na 8 santigrat derece daha eklendi¤ini
gösterir. Yani iki s›cakl›k de¤erinin toplam› yeni bir s›-
cakl›k de¤eri vermektedir. Bu da s›cakl›¤›n toplanabi-
lirli¤ini göstermektedir. Bu iki flart› sa¤lad›¤› için s›-
cakl›¤›n ölçülebilir oldu¤u söylenebilir.

S›ra Sizde 2

E¤itimde ö¤rencilere kazand›r›lmak istenilen özellik-
ler/davran›fllar farkl› düzeylerde ve farkl› biçimlerde
olabilir. Bu özellikler farkl› derslerle kazand›r›lmaya ça-
l›fl›l›r. ‹lkö¤retim okullar›nda Türkçe, matematik ve ha-
yat bilgisi gibi biliflsel özelliklerin daha a¤›rl›kta oldu¤u
derslerle birlikte, beden e¤itimi ve spor, resim, müzik
gibi derslerde kas gücüne ve hareketlerine dayal› özel-
likler a¤›rl›k kazanmaktad›r. Ayn› flekilde çeflitli sosyal
etkinlikler ile topluma, farkl› kurumlara, bireylere karfl›
olumlu davran›fl gelifltirme amaçlanabilmektedir. Bu
türde farkl›l›k gösteren özellikleri üç ana grupta topla-
mak mümkündür. Bunlar biliflsel alan, psiko-motor alan
ve duyuflsal aland›r. 

S›ra Sizde 3

Biliflsel alan özellikleri daha çok bilgi ve bilgiden do-
¤an zihinsel süreçlerle ilgilidir. Bu özellikler basitten
karmafl›¤a, somuttan soyuta do¤ru bir aflama içerisinde-
dir. Daha basit olan biliflsel özellikler için yaz›l› yokla-
malar, k›sa cevapl› testler, çoktan semeli testler gibi bir-
çok s›nav türü rahatl›kla kullan›labilir. Biliflsel özellikler
daha üst düzeye do¤ru ç›kt›¤›nda bu araçlardan baz›la-
r›n›n kullan›lmas›, istenilen özellikleri belirlemede ye-
tersiz kalmaktad›r. Özellikle flansla do¤ru cevab›n bulu-
nabildi¤i ve ö¤rencinin kendisine ait orijinal cevaplar
verilemedi¤i s›navlar›n kullan›lmas› uygun olmamakta-
d›r. Bu nedenle ileri düzey biliflsel özelliklerin ölçülme-

Kendimiz S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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sinde yaz›l› yoklamalar, ödev ve projeler daha uygun
ölçme araç ve yöntemleri aras›nda yer almaktad›r. Bilifl-
sel özelliklerin düzeyine göre uygun ölçme araç ve yön-
temleri seçilmesi uygundur.

S›ra Sizde 4

Duyuflsal özellikler insan›n gelifltirdi¤i duygu ve de¤er-
lerle iliflkili özelliklerdir. Duygu ve de¤erlerin bir do¤ru
cevab› yoktur. Bu nedenle biliflsel özelliklerin ölçülme-
sinde kullan›lan ölçme araç ve yöntemlerinin kullan›l-
mas› uygun de¤ildir. Duyuflsal özelliklerin ölçülmesin-
de daha çok kendini rapor etmeye dayanan yöntemler
tercih edilmektedir. Verilen bir durum ile ilgili kat›lma
düzeyleri, ölçülmek istenilen özellikle ilgili bir bilgi ver-
mektedir. Bu amaç do¤rultusunda haz›rlanan maddele-
re yönelik olarak Liker tipi ölçme araçlar›n›n kullan›l-
mas› uygundur.

S›ra Sizde 5

Psiko-motor beceriler daha çok kas ve zihin koordi-
nasyonu ile yap›lan özellikleri içerir. Biliflsel alan gibi
do¤ru cevab› olan özelliklerdir. Ancak biliflsel alanda
kullan›lan ölçme yöntemlerinin kullan›lmas› uygun de-
¤ildir. Psiko-motor özellikler daha çok gözleme daya-
l› yöntemlerle ölçülebilmektedir. Gözleme dayal› yön-
temler olarak kontrol listeleri ile dereceleme ölçekleri
bulunmaktad›r. Gözlemlenecek beceri için haz›rlana-
cak olan ifllem basamaklar› bir veya birden çok göz-
lemci taraf›ndan doldurularak psiko-motor becerilerin
ölçülmesi tamamlanabilir.
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Bu ünite tamamland›ktan sonra;
Yap›lan ölçmelerin güvenirlik, geçerlik ve kullan›fll›l›klar› hakk›nda bilgi sa-
hibi olunacak, 
Ölçmelerin güvenirli¤ini etkileyebilecek unsurlar›n neler oldu¤u bilinecek, 
Yap›lan ölçmelerin güvenirli¤i hesaplanabilecek,
Ölçmelerin geçerli¤ini etkileyebilecek unsurlar›n neler oldu¤u bilinecek, 
Yap›lan ölçmelerin geçerli¤i hesaplanabilecektir.
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ÖLÇME ARAÇ VE YÖNTEMLER‹NDE BULUNMASI
GEREKEN ÖZELL‹KLER
Ölçme araç ve yöntemlerinde bulunmas› gereken üç özellik vard›r. Bu özellikler
güvenirlik, geçerlik ve kullan›fll›l›kt›r. Ölçmede kullan›lan araçlar bu özellikler aç›-
s›ndan istendik düzeyde ise bu araçlarla yap›lan ölçmeler gerçe¤i daha iyi yans›ta-
bilir ve bu ölçmelere dayanarak var›lan kararlar daha isabetli olabilir.

Ölçme araçlar›n›n güvenirli¤i ölçme sonuçlar›n›n hatalardan ar›n›kl›k derecesi-
dir (Turgut ve Baykul 2010). Bu tan›m›n hata kavram› ile yak›ndan iliflkili olmas›
nedeniyle önce hata kavram› üzerinde durulmufltur. 

Ölçme araç ve yöntemlerinin özellikleri birbirlerini nas›l etkiler? K›saca belirtiniz.

Hata
Yap›lan ölçmeler hemen hemen her zaman bir miktar hata içerir. Çünkü hiçbir ölç-
mede objenin özelli¤i kesin do¤ru olarak ölçülemez. Hata, bir özelli¤in gerçek de-
¤eri ile ölçülen de¤eri aras›ndaki farkt›r. Ölçme sonuçlar›na istenmeyen de¤iflken-
lerin kar›flmas› hata olarak tan›mlanabilir. Hatalar›n bir k›sm› kontrol d›fl› olarak öl-
çülen özelliklere kar›flabilir. Bu nedenle çok iyi san›lan ölçme araçlar›yla yap›lan
ölçmelerde bile bir miktar hata vard›r. Bu hatalar,

a. Ölçme araçlar› (terazi, cetvel, metre, test gibi)’ndan,
b. Ölçme yöntemi (yaz›l›, sözlü, k›sa cevapl›...)’nden,
c. Ölçme ifllemini yapan kifliden,
d. Ölçmenin yap›ld›¤› ortamdan,
e. Bireyin kiflisel özelliklerinden kaynaklanabilir.
Yukar›da verilen hata kaynaklar› incelendi¤inde ilk olarak ölçmede kullan›lan

ölçme araç ve yöntemleri görülmektedir. Gerçekten iyi haz›rlanmam›fl bir ölçme
arac› ile yap›lan ölçmeler hata içerir. Terazi ile yap›lan ölçmelerde kullan›lan a¤›r-
l›klar›n imalat›nda hata olmas› bu a¤›rl›klarla yap›lan ölçmelerin hatal› olmas›na
neden olabilir. Ayr›ca ayn› a¤›rl›klar›n eflit oldu¤u da kesin de¤ildir. ‹ki a¤›rl›k ara-
s›nda çok küçük farkl›l›klar olabilir. Miktar› az da olsa bu farkl›l›klar hata olarak
karfl›m›za ç›kar. Temel ölçmelerde ölçme araç ve yöntemlerinden kaynaklanan ha-
ta miktar› çok küçük düzeydedir. 

Dolayl› ölçmelerde kullan›lan ölçme araç ve yöntemleri hataya daha aç›kt›r. Ba-
flar› ölçümünde kullan›lan bir test hata içerebilir. Testte yer alan sorular›n (madde-
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lerin) yaz›m›nda kullan›lan kelimelerin farkl› bireyler için ayn› düzeyde alg›lana-
mamas› bir hata kayna¤›d›r. Ya da sorular›n yaz›m›nda kullan›lan karakterin veya
punto büyüklü¤ünün farkl›l›¤› baz› bireylere dezavantaj sa¤lamas› da hata kayna-
¤›d›r. Sorular›n ka¤›t format›na düzgün yerlefltirilememesi, bask› kalitesinin iyi ol-
mamas› yine birer hata kayna¤›d›r. Ölçmede kullan›lan yaz›l› yoklama, çoktan seç-
meli test, sözlü yoklama, do¤ru-yanl›fl testler gibi farkl› yöntemlerin kendine özgü
özelliklerinden dolay› hataya yol açabilir. Ölçülen özellikler aç›s›nda oldukça iyi
durumda olan bir ö¤renci sözlü s›nava al›nd›¤›nda bu baflar›s›n› yans›tamayabilir.
Gerçek baflar›s›n› yans›tamamas› ölçme sonuçlar›na hata olarak kar›flabilir. Bu ha-
talar da güvenirliklerini düflürebilir.

Ölçme ifllemini yapan kiflinin s›nav an›ndaki tutumu ölçme sonuçlar›n› olumlu
ya da olumsuz yönde etkileyebilir. S›nav› yapan›n güdüleyici davran›fllar›, bu kay-
naktan gelebilecek hatalar›n miktar›n› azaltabilir. S›nav› yapan›n olumsuz her dav-
ran›fl›, s›nav› alan›n baflar› performans›n› düflürebilir. S›nav an›nda ö¤renciye söy-
lenebilecek olumsuz bir söylem, ö¤rencinin s›nav kayg›s›n› art›rabilece¤i gibi s›na-
va karfl› olumsuz tutum gelifltirmesine neden olabilir. Bu, ö¤rencinin sorular› ce-
vaplamadan s›nav› terk etmesine kadar gidebilir. S›nav sorular›n› cevaplamadan
b›rakan bir ö¤rencinin alaca¤› puan ise onun gerçek baflar›n› yans›tmayaca¤› için
hatal› bir ölçme yap›lmas›na neden olur. S›nav baflar› belirleme ya da seçme ama-
c› ile de¤il de ö¤renmeleri izleme ve ö¤retim sürecini gelifltirme amac› ile yap›l›r-
sa s›navda ö¤rencilere verilebilecek küçük ipuçlar› ö¤rencilerin baz› özellikleri ka-
zanmalar›nda oldukça faydal› olabilir. S›nav an›nda ö¤rencinin ö¤renmeye açl›¤›
daha üst düzeydedir.

Ölçmenin yap›ld›¤› ortam›n s›nav için uygun olmamas› da bir hata kayna¤›d›r.
S›nav salonunun kopya çekmeye uygun olmas› ö¤rencilerin istenilmeyen puanla-
r› almalar›na neden olabilir ki bu da gerçek baflar› performans›n› etkiler. Sorunun
cevab›n› bilmeyen birinin bu cevab› baflka birisine bakarak yazmas› ve karfl›l›¤›n-
da puan almas› hatal› ölçme yap›ld›¤›n› gösterebilir. S›nav yap›lacak ortam›n kop-
ya çekilmesini engelleyici flekilde düzenlenmesi bu hatay› azaltabilir. Bu nedenle
amfi fleklinde yükseklik fark› olan salonlarda s›nav yap›lacaksa farkl› form uygu-
lanmas› ve mesafelerin uygun uzunlukta olmas› hata miktar›n› azaltabilir.

S›nav ortam›n›n gere¤inden fazla s›cak veya so¤uk olmas› da hatay› art›r›c› yön-
de rol oynar. Çok s›cak veya so¤uk salonlarda yap›lan s›navlarda ö¤rencinin rahat-
s›z edici ortamdan biran önce uzaklaflma iste¤inde olmas› ö¤rencinin gerçek per-
formans›n› s›nav ka¤›d›na yans›tamamas›na neden olabilir. Benzer flekilde s›nav
salonun temiz ve hijyenik olmamas›, s›ralar›n rahats›z edici olmas›, d›flar›da veya
içeride gürültü olmas› ölçme sonuçlar›na hata olarak kar›flmas›na neden olabilir.

Bütün bu olumsuz koflullarla beraber s›nav olan kiflinin kayg› düzeyinin çok
yüksek ve heyecanl› olmas› hata miktar›n› etkileyen önemli bir kaynak olarak kar-
fl›m›za ç›kmaktad›r. Yap›lan s›navlar yüksek riskli s›navlar oldu¤unda kayg› düze-
yi ve heyecan daha çok artmaktad›r. Bu tür s›navlar ö¤rencinin okudu¤u soruyu
anlamamas›na, do¤ru cevab› buldu¤u halde yanl›fl iflaretlemesine, sütun veya sat›r
kayd›rarak cevaplar›n› iflaretlemesine neden olmaktad›r. Bu tür yanl›fll›klar ölçme
sonuçlar›na hata olarak kar›flmaktad›r.

Ölçme araçlar›ndaki hatalardan kurtulmak ya da en aza indirmek için a) hata-
n›n ne oldu¤unun tan›mlanmas›na ve b) ölçme sonuçlar›ndaki hata miktarlar›n›
hesaplamaya yarayan yöntemlerin bulunmas›na ihtiyaç vard›r. Ö¤renci hakk›nda
karar vermede kullan›lan ölçme sonuçlar› hatalardan ne derece ar›n›k olursa, ka-
rar vermede de o derece isabetlilik sa¤lanm›fl olur. 
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Ölçme araçlar›ndaki
hatalardan kurtulmak ya da
en aza indirmek için hatan›n
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yarayan yöntemlerin
bulunmas›na ihtiyaç vard›r.



Hata Türleri
Yukar›daki baz› kaynaklardan gelebilecek hatalar baz› özelliklerine göre gruplan-
d›r›labilir. Bu grupland›rmalar afla¤›da aç›klanm›flt›r.

a. Sabit hata,
b. Sistematik hata,
c. Tesadüfi hata.
Sabit Hata: Miktar› bir ölçmeden di¤erine de¤iflmeyen hatalard›r. Örnek: ‹ma-

lat›nda 10gr eksik olan 1kg ile yap›lan tart›lara (ölçme ifllemine) sabit hata kar›fl-
m›flt›r. Bir defterin uzunlu¤unu ölçen bir ö¤renci, bafllang›ç noktas› olarak 0 cm
yerine 1 cm ald›¤›nda ölçme ifllemine sabit hata kar›flm›flt›r. 10 puanl›k bir yaz›l›
yoklamada 2 puanl›k bir soruyu s›nav süresinin yetersiz oluflundan, ö¤rencilerin
cevapland›ramamas›, bu soruyu do¤ru cevapland›racak olan ö¤rencilerin 2 puan
alamamalar›na neden olabilir. Bu durumda, sürenin yetersiz olmas› nedeniyle
ö¤rencilerin puanlar›na sabit hata kar›flm›flt›r. S›nav yapan›n her ö¤renciye ayn›
miktarda fazla veya düflük puan vermesi de bir sabit hatad›r. 

Sistematik Hata: Ölçülen büyüklü¤e, ölçmeciye ya da ölçme koflullar›na ba¤-
l› olarak miktar› de¤iflen hatalara denir. Sabit hatal› bir ölçme arac› ile birden fazla
yap›lan ölçmelerde sistematik hata vard›r. Sabit hatada verilen örnekte, 10gr eksik
olan 1kg’da yap›lan her ölçmede hata miktar› katlanarak artmaktad›r. Ölçme say›-
s›na göre artan bu tür hatalar sistematik hatalard›r. Benzer flekilde, bir ö¤retmenin
kad›n ö¤rencilere erkek ö¤rencilerden fazla puan vermesi, cinsiyete ba¤l› bir sis-
tematik hatad›r. Yaz›s› kötü olanlardan, imla hatalar› yapanlardan puan k›ran bir
ö¤retmenin yapt›¤› hata da sistematiktir. ‹lk baflta okunan ka¤›tlara son okunanla-
ra nazaran daha az puan veren ya da tersini yapan bir ö¤retmenin yapt›¤› hata da
sistematiktir. Sistematik hatalara istatistikte yanl›l›k denilmektedir. Hatan›n nere-
den kaynakland›¤›, yani yönü bellidir.

Tesadüfi Hata: Kaynaklar› yönü ve miktar› belli olmayan hatalard›r. Ölçme so-
nucuna gelifligüzel kar›fl›r. Ço¤u halde kayna¤› ölçme ifllemini yapan kifliden ve
cevaplamay› yapan kiflinin dalg›nl›¤›ndan gelir. Örnek: ölçme arac›yla do¤ru ölçüp
yanl›fl kaydetme, çok say›da cevap ka¤›d›n› okuyan bir kiflinin dikkati azald›kça,
ayn› cevaba farkl› puanlar vermesi ve puanlar› toplarken yanl›fll›k yapmas›, ce-
vaplar›n› cevap ka¤›d›na aktaran bir ö¤rencinin cevaplar›n› kayd›rarak kodla-
mas› birer tesadüfi hatad›r. Hiç okunmadan verilen puanlar da tamamen hata ile
doludur.

Bu araçlarla yap›lan ölçme ifllemlerindeki hata miktar›n› azaltmak, ölçme arac›-
n›n iyi haz›rlanmas›na ba¤l› olmakla birlikte, araçlar›n baz› niteliklere sahip olma-
s›na ba¤l›d›r.

Güvenirlik
Bir ölçme arac›n›n güvenirli¤i, arac›n ölçmek istedi¤i de¤iflkeni ne derece duyar-
l›kla ölçtü¤ü, ya da ölçme sonuçlar›n›n hatalardan ar›n›kl›k derecesidir. Bir insan›n
güvenilir olmas›, o insan›n farkl› zamanlarda belirttikleri aras›ndaki tutarl›l›kla ilgi-
li ise, bir ölçme arac›n›n güvenirli¤i de ayn› ö¤renci grubuna farkl› zamanlarda ölç-
me ifllemi yap›ld›¤›nda benzer sonuçlar› vermesine ba¤l›d›r. Ölçme sonuçlar›n›n
güvenirli¤i, kullan›lan ölçme araçlar›n›n duyarl›l›¤›na ve ayn› zamanda ölçme flart-
lar›na ba¤l›d›r. Ölçme arac›n›n duyarl›l›¤› azald›¤› ölçüde, araçla yap›lan ölçme so-
nuçlar›na hata kar›fl›r.

Güvenirlik kavram›n›n daha iyi anlafl›labilmesi için afla¤›daki örne¤in incelen-
mesinde yarar vard›r. 

433.  Ünite  -  Ölçme Araçlar ›n ›n  Ni te l ik ler i

Ölçme sonuçlar›na kar›flan
hatalar sabit, sistematik ve
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Tutarl›l›k, kararl›l›k ve
duyarl›l›k güvenirli¤in
anlamlar›d›r.



Befl kiflilik bir ö¤renci grubunun ayn› objeyi, farkl› zamanlarda ve farkl› ölçme
araçlar› ile birbirinden ba¤›ms›z olarak tartt›¤› bir deneyde afla¤›daki tabloda veri-
lerin elde edildi¤ini kabul edelim. (Bu deney gerçek bir deney de¤ildir, ancak ger-
çe¤in abart›l› bir yans›mas›d›r.). Veriler Tablo 3.1’deki gibidir.

Tablo 3.1’deki örnek incelendi¤inde befl ö¤rencinin farkl› zamanlarda ayn› ob-
jeyi üç ayr› ölçme arac› ile tartarak yapt›klar› ölçme iflleminden elde edilen sonuç-
lar görülmektedir. Birinci ö¤rencinin ilk yapt›¤› ölçmeden elde edilen ölçme so-
nucu, 7.500 gramd›r. ‹kinci ö¤rencinin ayn› araçla elde etti¤i ölçme sonucu 7.000
gramd›r. Ölçülen obje ayn›, kullan›lan ölçme arac› ayn›, de¤iflen ölçmeyi yapan
kiflidir. Fakat görüldü¤ü üzere elde edilen ölçme sonuçlar› da farkl›d›r. ‹ki ölçme
sonucunun farkl› olmas›, ölçmede hata oldu¤unu göstermektedir. Hatan›n kayna-
¤› olarak ölçmeyi yapan kifli gösterilebilir. Üçüncü ö¤rencinin de ölçme sonucu
farkl›d›r. Aralar›nda 1.000 graml›k fark bulunmaktad›r. Di¤er iki ö¤rencinin yapt›-
¤› sonuçlar da incelendi¤inde birbirinden farkl› üç ayr› ölçme sonucunun elde
edildi¤i görülmektedir. Objenin gerçek a¤›rl›¤› bilinmeden bu ölçme sonuçlar›n-
dan hangisinin, objenin gerçek a¤›rl›na daha yak›n oldu¤unu söylemek mümkün
de¤ildir. Ancak tek tek her bir ö¤rencinin bulmufl olduklar› ölçme sonuçlar›ndan
çok ö¤rencilerin tamam›n›n bulduklar› ölçme sonuçlar›n›n ortalamas›, gerçe¤e
daha yak›nd›r. 

Ölçme arac›n›n de¤ifltirilmesiyle elde edilen ölçme sonuçlar› incelendi¤inde
yukar›dakilere benzer durum görülmektedir. Her ö¤rencinin birinci ve ikinci ölç-
me arac› ile yapt›klar› ölçme sonuçlar›nda bir miktar de¤iflme görülmektedir. Bu-
radaki hata kayna¤› incelendi¤inde de¤iflenin sadece ölçme arac› olmas› nedeniy-
le ilk s›rada ölçme araç ve yöntemleri gelmektedir. Farkl› ö¤rencilerin yapt›klar›
ölçmeler de de¤iflti¤i için ölçmeyi yapandan kaynaklanan hatalar da bulunmakta-
d›r. Kullan›lan ölçme arac› elektronik tart› oldu¤unda da önceki iki ayr› ölçme ara-
c› ile yap›lan ölçmelerdekine benzer farkl›l›klar görülmektedir. Burada da ayn› so-
nuçlar ç›kart›labilir. Yani hata kayna¤› olarak ölçmeyi yapan kifli ile ölçme araç ve
yöntemi gösterilebilir. Her üç ölçme arac› ile yap›lan ölçmelerde ölçmelerin arit-
metik ortalamalar›n›n gerçek a¤›rl›¤a daha yak›n oldu¤unu söylemek mümkündür. 
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Ö R N E K

Ö¤renciler El Kantar› Terazi
Elektronik 

Tart› Aleti

Ayfle 7.500 gr 7.400 gr 7.280 gr

Bülent 7.000 gr 7.300 gr 7.320 gr

Ceyda 8.000 gr 7.100 gr 7.160 gr

Derya 7.500 gr 7.500 gr 7.200 gr

Emir 7.000 gr 7.200 gr 7.240 gr

Ortalama 7.400 gr 7.300 gr 7.240 gr

Birim 0.500 gr 0.100 gr 0.020 gr

Tablo 3.1
Ö¤rencilerin Üç Ayr›
Ölçme Arac› ile.Elde
Ettikleri Ölçme
Sonuçlar›



Üniversiteye ö¤renci seçmek amac›yla yap›lan Lisans Yerlefltirme S›nav› (LYS) sonuçlar›na
kar›flmas› muhtemel hatalar›n kaynaklar› neler olabilir?

Befl ayr› ö¤rencinin üç ayr› ölçme arac›ndan elde etti¤i sonuçlardan hangisinin
gerçe¤i en iyi yans›tt›¤› düflünüldü¤ünde ilk akla gelecek cevap elektronik tart›
aletidir. Çünkü elektronik tart› aleti daha hassas ölçüm yapmaktad›r. Elektronik
tart› aletini hassaslaflt›ran ölçme sonuçlar›na ait birimin küçülmesidir. Ölçme araç-
lar› ile elde edilen sonuçlar incelendi¤inde el kantar› ile yap›lan ölçmelerin yar›m
kilograml›k farklarla de¤iflti¤i, baflka bir ifadeyle el kantar›n›n objeler aras›ndaki
yar›m kilograml›k farklar› görebildi¤i anlafl›lmaktad›r. Terazi ile yap›lan ölçmeler-
de ise ölçümler aras› yüz graml›k farkl›l›klar›n ölçülebildi¤i görülmektedir. Yüz
graml›k farkl›l›klar›n befl yüz graml›k farkl›l›klara göre daha küçük dolay›s›yla da-
ha hassas oldu¤unu söylemek mümkündür. Elektronik tart› aleti ile elde edilen so-
nuçlar incelendi¤inde ölçme sonuçlar› aras›ndaki farkl›l›¤›n azald›¤, ölçme sonuç-
lar›ndaki de¤iflimlerin yirmi grama kadar düfltü¤ü görülmektedir. Yani elektronik
tart› aletinin yirmi grama kadarki farklar› ölçebildi¤i, bu nedenle de di¤erlerine gö-
re daha hassas oldu¤u söylenebilir. Ölçme sonuçlar›na iliflkin en küçük farkl›l›klar,
o ölçme arac›n›n birimini oluflturur. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda el kantar›n›n biriminin
befl yüz gram, terazinin biriminin yüz gram ve elektronik tart› aletinin biriminin ise
yirmi gram oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 

Üç ölçme arac› içerisinde en hassas olarak görülen elektronik tart› aletinin has-
sasl›¤› birimin küçüklü¤ünden kaynaklanmaktad›r. Birimi küçük olan ve hassas
olan ölçme arac› ile elde edilen ölçme sonuçlar› daha az hatal› ve bu nedenle de
daha güvenilirdir. Dolayl› ölçümlerde kulland›¤›m›z ölçme araçlar›nda da güvenir-
li¤in art›r›lmas› için öncelikle birimin küçültülmesi gerekir. 

Ölçme sonuçlar›n›n duyarl›l›¤›n› biriminin küçüklü¤ü art›r›r. Soru say›s›n›n çoklu¤u ise
birimi küçültür. Bu nedenle soru say›s›n› art›rmak birimi küçülttü¤ünden daha duyarl›
ölçmeler yap›lmas›n› sa¤lar.

Ölçme araçlar›n›n duyarl›l›¤›n› art›rmak için biriminin de¤erini küçültmek gere-
kir. Ölçme arac›n›n biriminin de¤eri azald›¤› ölçüde duyarl›l›¤› artar ve böylece da-
ha az hatal› ölçme ifllemleri yap›l›r. Ölçme iflleminin hatas› azald›kça, ölçme sonuç-
lar›n›n ve arac›n güvenirli¤i artar. E¤itimde bir ölçme arac›n›n duyarl›l›¤›n› art›rmak
ya da biriminin de¤erini küçültmek, soru say›s›n› art›rmakla sa¤lanabilir. Ö¤renci
baflar›s›n› yaln›zca 1 (bir) çoktan seçmeli soru ile ölçmeye kalkt›¤›m›zda, soruya
do¤ru cevap verenlerin baflar›l› (s›navdan tam puan ald›¤›n›), do¤ru cevap vereme-
yenlerin ise baflar›s›z oldu¤unu (s›navdan en düflük puan ald›¤›n›) kabul eder ve bu
sonuçlara göre karar vermemiz gerekir. Halbuki bir soru ile yap›lan ölçme ifllemin-
de ö¤renci o soru ile ölçülen davran›fla sahip olmay›p baflka davran›fllara sahip ola-
bilir. Bir soru ile s›n›ftaki ö¤rencileri baflar›l›-baflar›s›z diye iki gruba ay›rmak do¤ru
de¤ildir. Soru say›s›n›, birden ikiye ç›kard›¤›m›zda yine yeterince güvenilir ve du-
yarl› sonuç elde edemeyiz. Ancak bir sorulu s›nava göre daha güvenilir sonuçlar ve-
rir. S›n›ftaki ö¤renciler iki gruba de¤il, daha fazla gruba ayr›labilir. Bu gruplar, her
ikisini de do¤ru cevaplayan, yaln›zca birini do¤ru cevaplayan ve her ikisini de yan-
l›fl cevaplayan olmak üzere üçe ç›kar. S›n›ftaki ö¤rencilerin ölçmeye söz konusu
olan özellik aç›s›ndan birbirlerinden farkl› olmas›, her birini farkl› gruplara ay›rma-
y› gerektirir. S›navdaki soru say›s› artt›kça, s›n›ftaki ö¤renciler de daha fazla grupla-
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ra ayr›labilir. Böylece ö¤renciler aras›ndaki farklar daha belirgin hale getirilir. Ölç-
me sonuçlar›, gerçekte ö¤renciler aras›nda var olan farklar› gösterdi¤i ölçüde; ya da
ö¤rencinin gerçek performans›n› yans›tt›¤› ölçüde güvenilirdir. 

Güvenirlik Art›rma Yollar›
Ölçme sonuçlar›n›n güvenirli¤ini art›rmada en etkili yol, soru say›s›n› art›rarak bi-
rimin de¤erini küçültmekle bafllar. Bunun yan›nda al›nmas› gereken baflka önlem-
ler, ölçme sonuçlar›n›n güvenirli¤ini ve dolay›s›yla ölçmede kullan›lan arac›n gü-
venirli¤ini art›r›r. Güvenirlik ölçme sonuçlar›ndaki hata miktar› ile do¤rudan ilgili
oldu¤undan, ölçme sonuçlar›na kar›flan hata kaynaklar›n› kontrol etmekle güveni-
lir ölçme sonuçlar› elde edilebilir. Ölçme sonuçlar›na ölçme arac›n›n kendisinden
ve çevreden hata kar›flabilir. 

Ölçme arac›n›n kendisinden kaynaklanan hatalar, arac› oluflturan sorular (mad-
deler)’dan kaynaklanabilir. ‹yi haz›rlanmam›fl sorular hata kayna¤› olabilir. Ölçme
arac›ndaki sorular iyi ifade edilmemiflse, cevaplay›c›lar gelifligüzel cevap verebilir.
Gelifligüzel cevapland›r›lan s›navlar›n ise güvenirli¤i düflüktür. Bu nedenle, daha
önceden de belirtildi¤i gibi sorular›n aç›k ve anlafl›l›r flekilde yaz›lmas›, s›navda
kullan›lan ölçme arac›n›n güvenirli¤ini art›r›r. Sorular aç›k ve anlafl›l›r yaz›lsa bile,
uygun büyüklükte punto kullan›lmamas›, sorular›n test formu içerisine düzgün
yerlefltirilmemesi, bask› hatalar› nedeniyle sorular›n okunaks›z olmas› vb. durum-
lar ölçme sonuçlar›na hata kar›flmas›na neden olabilir. Belirtilen nedenler, soru ile
ölçülen davran›fla sahip olan ö¤rencilerin soruyu yanl›fl cevapland›rmas›na neden
oluyor ise ölçme sonuçlar› hatal› olur. Bu nedenle, ölçme arac›ndan kaynaklana-
cak bu gibi hatalar kontrol alt›na al›narak, güvenirlik art›r›labilir.

Ölçme arac›n›n kendisinden kaynaklanmayan hatalar da vard›r. Bunlar ise d›fl
etkenler olarak adland›r›labilir. S›nav›n yap›ld›¤› ortam, ö¤rencilerin sorular› ce-
vaplama davran›fllar›n› etkiler. S›nav yap›lan ortam›n yeterince ayd›nlat›lamamas›,
s›nav salonunun so¤uk, gürültülü, pis, sa¤l›ks›z gibi nedenlerle rahats›z edici ol-
mas›, ö¤rencilerin sorular› cevaplama davran›fllar›n› etkiler. Bu nedenler do¤ru ce-
vab› bilen ö¤rencilerin yanl›fl cevaplamalar›na neden olabilir. Bu da, yine ö¤renci-
lerin puanlar›na hata kar›flmas›na neden olur. S›nav yap›lan ortam›n kalabal›k ö¤-
renci grubu için yetersiz oluflu, ö¤rencilerin birbirlerinden kopya çekmeleri için
uygun ortamlar yarat›r. S›navda sorulan sorunun cevab›n› bilmeyen bir ö¤rencinin
kopya çekerek do¤ru cevab› bulmas› ve bu sorunun gerektirdi¤i puan› almas›, yi-
ne ölçme sonuçlar›na hata olarak girer. Ölçme arac›n›n yan›nda s›nav ortam› da bir
hata kayna¤› oluflturmaktad›r. S›nav ortam›n› uygun flekilde düzenlemek buralar-
dan kaynaklanacak olan hatalar› en aza indirebilir.

Ölçme sonuçlar›na kar›flan bir baflka hata kayna¤› da, ö¤rencinin kendisidir.
Ö¤rencinin psikolojik özellikleri, s›navlarda hata yapmas›na neden olabilir. Ö¤ren-
cinin s›nav kayg›s› artt›kça ve heyecanland›kça, do¤ru olarak bildi¤i sorular› yan-
l›fl cevapland›rmas›na neden olabilir. Ö¤rencinin s›nava yeterince güdülenmemesi
de ö¤rencinin sorular› okumadan cevapland›rmas›n› ya da sorular› cevaps›z b›rak-
mas›na neden olabilir. Bunlardan kaynaklanan hatalar› azaltmak için, ö¤rencinin
kayg› düzeyini azaltacak ve s›nava güdülenmesini sa¤layacak önlemler al›nabilir. 

S›nav sorular›n›n çok zor ya da çok kolay olmas›, s›nav›n güvenirli¤ini düflürü-
cü rol oynar. Sorular›n çok zor olmas›, bir yandan ö¤rencinin kayg›s›n› art›r›rken di-
¤er yandan da gelifligüzel cevap vermesine neden olabilir. S›nav›n kolay olmas› ise
herkes taraf›ndan do¤ru cevapland›r›lmas›na ve bu nedenle, ölçme sonuçlar›n›n bi-
len ö¤renciler ile bilmeyen ö¤rencileri birbirinden ay›ramamas›na neden olur. Bir
s›nav, bilenler ile bilmeyenleri ay›rabildi¤i ölçüde güvenilirdir.
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S›nav› yapan kiflinin s›nav an›ndaki tutumu, ö¤rencilerin cevaplama davran›flla-
r›n› etkiler. S›navdaki gözetmenin sert ve kat› tutumu ö¤rencilerin s›nav an›ndaki
psikolojik yap›s›n› olumsuz yönde etkileyerek, ö¤rencinin s›nav güdüsünü azalta-
bilir. Bu durum ise ö¤rencinin önem vermeden cevaplamas›na neden olur. S›nav›
yapan kiflinin, s›navdaki bütün ö¤rencilere standart bir flekilde davranmas›, ö¤ren-
cileri s›nav öncesi rahatlatmas› ölçme sonuçlar›n› güvenirli¤ini art›r›c› yönde rol
oynar.

S›nav süresinin yetersiz olmas› ölçme sonuçlar›na kar›flan hata kaynaklar›ndan
bir baflkas›d›r. Ö¤renciye sorular› çözebilmek için verilen süre yetersiz oldu¤unda,
baz› sorular›n cevaps›z kalmas› ya da tamamen rastgele cevapland›r›lmas›na sebep
olur. Bu da, cevapland›rma zaman› oldu¤unda do¤ru cevapland›raca¤› sorulardan
ö¤rencilerin puan alamamas›na neden olur. Yeterli s›nav süresi verilirken fazla ve-
rilmesi anlafl›lmamal›d›r. S›nav süresi fazla verildi¤inde de s›nav›n güvenirli¤i düfl-
me e¤ilimi gösterir.

S›nav sonuçlar›n›n güvenirli¤ini etkileyen bir baflka unsur ise puanlama flekli-
dir. E¤er s›navlar objektif puanlamaya uygun ise puanlamaya tesadüfi hatalar d›-
fl›nda bir hata kar›flmas› beklenemez. Ancak yap›lan s›nav objektif puanlamaya uy-
gun de¤ilse, puanlay›c›n›n sübjektif puanlama yapmas› (yanl› davranmas›) söz ko-
nusu olabilir. Puanlay›c›n›n yaz› güzelli¤inden, ak›c›l›ktan, ö¤rencinin ka¤›d› düz-
gün kullanmas›ndan, iyi ve iyi olmayan cevap ka¤›tlar›ndan, puanlama zaman›n›n
uzamas›ndan vb. durumlar puanlara hata kar›flmas›na neden olur. 

Buraya kadar belirtilen nedenler, ölçme sonuçlar›na hata kar›flmas›na sebep
teflkil eder. Bu hata kaynaklar› kontrol alt›na al›narak ölçme sonuçlar›na kar›flma-
s› k›smen önlenmifl olur. Ölçme arac› ne kadar iyi haz›rlan›rsa haz›rlans›n, ölçme
ifllemi ne kadar titizlikle yap›l›rsa yap›ls›n yine de ölçme sonuçlar›na, kontrol edi-
lemeyen kaynaklardan hata kar›flabilir. Kayna¤› belli olmayan hatalara tesadüfi
hata denilmektedir. Kayna¤›, miktar› ve yönünün bilinmemesi nedeniyle tesadüfi
hatalar›n dolay›s›yla güvenirli¤i tam olarak hesaplanabilmesi mümkün de¤ildir.
Ölçme sonuçlar›n›n ya da ölçme arac›n›n bir flekilde güvenirli¤inin bulunabilme-
si, ölçme sonuçlar›na kar›flan hatalar›n kestirilmesine olanak sa¤lar. Bundan son-
raki bölümde ölçme araçlar›n›n güvenirliklerinin kestirilmesi yöntemleri üzerinde
k›saca durulmufltur.

ÖLÇME ARAÇLARI ‹Ç‹N GÜVEN‹RL‹K KEST‹R‹LME
YÖNTEMLER‹
Hata miktar›n›n ya da güvenirli¤in kestirilmesi için, ölçmelerin tekrarlar›na ya da
tekrar› say›labilecek yöntemlere ihtiyaç vard›r. Fakat e¤itim ve psikoloji gibi sosyal
bilimlerde bir ö¤renci üzerinde birden fazla ölçme yapmak mümkün olmayabilir.
Ço¤u halde ancak bir kez uygulanan s›navlar›n güvenirli¤inin kestirilmesi gereke-
bilir. Bu durumda güvenirli¤i kestirebilmek için çeflitli yöntemler bulunmufltur. Bu
yöntemler s›ras›yla afla¤›da verilmifltir.

a) Test-tekrar test yöntemiyle güvenirlik: Belli bir zaman aral›¤›nda ayn›
araçla yap›lan iki ölçme aras›ndaki benzerlik güvenirli¤i gösterir. ‹ki uygulama ara-
s›nda geçen zaman›n bir-iki hafta gibi k›sa olmas›, tutarl›l›k anlam›ndaki güvenir-
li¤i gösterirken; iki uygulama aras›nda geçen sürenin daha uzun olmas› ve ölçme
sonuçlar› aras›nda önemli iliflki olmas› kararl›l›k anlam›nda güvenirli¤i gösterir.

Gerçek durumda, yukar›da verilen aç›klamalarla karfl›lafl›lmas› çok zordur.
Çünkü iki uygulama aras›ndaki sürede ö¤rencinin, birinci uygulamada verdi¤i ce-
vaplar› hat›rlamas›, geçen zaman içerisinde yeni bilgilerin ö¤renilmesi ve her iki
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cevaplamada da gelifligüzel cevaplar verilmesi ayn› puanlar›n al›nmas› olas›l›¤›n›
zay›flat›r. Belirtilen bu sak›ncalardan kaçmak için, bir gruba testi iki kez uygulama
yerine, iki eflde¤er testi ayn› gruba bir kez uygulama yoluyla testlerin güvenirlikle-
ri bulunmaya çal›fl›lm›flt›r. 

b) Paralel formlarla kestirilen güvenirlik: Paralel olarak oluflturulan iki
testin bir ö¤renci grubuna uygulanmas› sonucu, al›nan puanlar aras›ndaki korelas-
yon katsay›s› güvenirlik olarak adland›r›lmaktad›r. Bulunan korelasyon katsay›s›
testin iki eflde¤er formu aras›ndaki tutarl›l›¤› ve testlerin her birinin güvenirli¤i an-
lam›na gelir. ‹ki testin paralel olabilmesi için iki testin ayn› de¤iflkeni ölçmesi, test-
ten al›nan puanlar›n aritmetik ortalamalar›n›n ve standart kaymalar›n›n ve formlar
aras›ndaki korelasyonlar›n eflit olmas› gerekir.

Paralel testler yöntemi ile güvenirlik hesaplamas›nda, testlerin paralelli¤inin sa¤lanmas›
oldukça zordur.

‹ki de¤iflken aras›ndaki korelasyon katsay›s› -1,00 ile +1,00 aras›nda de¤iflir. An-
cak bir testin güvenirli¤i hemen her zaman 0,00 ile +1,00 aras›nda de¤iflir. Bulunan
katsay› 0,00’a yaklaflt›¤› ölçüde, testin güvenirli¤inin hiç olmad›¤› ve testle ölçülen
yetenek puanlar›n›n tamamen hatal› oldu¤u anlam› ç›kar. Bulunan katsay› +1,00’e
yaklaflt›¤› ölçüde testin güvenirli¤inin yüksek oldu¤u ve o testten elde edilen ölç-
me sonuçlar›n›n daha az hatal› oldu¤u anlafl›l›r.

c) Eflde¤er iki yar›yla kestirilen güvenirlik: Test bir gruba uyguland›ktan
sonra, testin maddeleri iki gruba ayr›l›r. S›nav› alan her ö¤renci için testin birinci
ve ikinci yar›lar›ndan iki ayr› test puan› elde edilir. Bu test puanlar›ndan yararlana-
rak afla¤›daki formülle testin iki yar›s› aras›ndaki tutarl›l›k anlam›ndaki güvenirlik
kestirilebilir.

rx : testin güvenirli¤i.
r12 : ‹ki yar› puanlar› aras›ndaki korelasyon katsay›s›. 

d) Testi oluflturan maddelerin birbiriyle uyumuna bak›larak güvenirli-
¤in kestirilmesi: Bu yöntemle, bir testin bütün maddelerinin birbiriyle ne derece
tutarl› oldu¤u kestirilir. Bu yöntemde kullan›lan formül, Kuder ve Richardson tara-
f›ndan afla¤›daki gibi önerilmifltir. 

K : Madde say›s›
Pj: j maddesinin güçlük indeksi
qj:1-Pj 
S2:Test puanlar›n›n varyans›
KR-20 ile hesaplanan güvenirlik katsay›s› yüksek ise,
• Puanlar›n tesadüfi hatalardan ar›n›k oldu¤u,
• Ölçülen de¤iflkenin tek boyutlu oldu¤u,
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• Grubun heterojen oldu¤u (testin grubu birbirinden iyi ay›rd›¤›), 
• Testi oluflturan maddelerin homojen oldu¤u (maddelerin birbiriyle uyumlu

ve ayn› davran›fllar› ölçtü¤ü) ve
• Testin yap› geçerli¤inin yüksek oldu¤u anlafl›l›r.
Bu formülle güvenirlik kestirmek için madde analizi çal›flmas› gerekir. E¤er

madde analizi çal›flmas› yap›lmam›flsa, test istatistikleri (X, Sx ve K) varsa, bütün
maddelerin eflit güçte oldu¤u ve homojen oldu¤u say›lt›s›yla KR-20 formülü, afla-
¤›daki KR-21 ad›yla bilinen formüle dönüfltürülebilir.

KR-21 ile kestirilen güvenirlik katsay›s› KR-20 ile kestirilen güvenirlik katsay›s›
ile ayn› anlam› tafl›maktad›r. Fakat her zaman KR-21 ile kestirilen di¤erinden daha
düflük de¤erde ç›kar. Bu nedenle KR-21 katsay› güvenirlik katsay›s›n›n bir alt de-
¤eri olarak kabul edilir.

Bir ö¤retmenin uygulam›fl oldu¤u befl soruluk bir yaz›l› yoklama s›nav›n›n güvenirli¤i bu-
lunmak istenildi¤inde nas›l bir yöntem önerirdiniz? Aç›klay›n›z.

ÖLÇMELERDE YAPILAN HATANIN 
STANDART DE⁄ER‹
Daha önceden de söz edildi¤i gibi çeflitli sebeplerle ölçme sonuçlar›na birtak›m
hatalar kar›fl›r. Ö¤renci baflar›s›n› temsil eden ölçme sonuçlar›nda da birtak›m ha-
talar vard›r. Bu hatalar›n standart bir de¤eri, kullan›lan ölçme arac›n›n güvenirli¤i
ve standart kaymas› bilindi¤inde, kestirilebilir. Ölçmenin standart hatas› olarak
adland›r›lan de¤er afla¤›daki formülle hesaplanabilir.

Sx : Test puanlar›n›n standart kaymas›
rx : Testin güvenirli¤i

Verilen formül ile hesaplanacak olan standart hata, güvenirlik ve test puanlar›-
n›n standart kaymas› bilindi¤inde, araçla yap›lan ölçme ifllemindeki hata miktar›n›
verir. Ancak, hatan›n test puanlar›na olumlu veya olumsuz yönde kar›flt›¤› bilinme-
di¤i için, ö¤rencilerin gerçek baflar› düzeylerinin saptanmas› imkâns›zlafl›r. Bunun-
la birlikte, kiflinin gerçek baflar› düzeyi, standart hata ile test puan› toplan›p ç›kar-
t›larak bir aral›k olarak kestirilebilir. 

Ölçmelerde yap›lan hatan›n yönü belli de¤ildir. Baz› ö¤rencilere fazla, baz› ö¤rencilere ise
eksik puan olarak yans›yabilir. Hatalar›n ortalamas› s›f›rd›r.

GEÇERL‹K
Bir araç, amac›n› gerçeklefltirdi¤i sürece geçerlidir. Amac›n› gerçeklefltirmede ye-
tersiz kalan araçlar›n geçerli¤i düflmektedir. Para, mal al›m-sat›m›nda bir de¤iflim
arac›d›r. Bu araç ifllevini yerine getirdi¤i sürece geçerli¤ini korur. Tedavülden kal-
d›r›lan bir para, art›k de¤iflim arac› olarak kullan›lmaz. Dolay›s›yla amac›na hizmet
etmez. Tedavülden kald›r›lan para “geçmez” diye nitelendirilir. Arac›m›z baflar›

S S 1 -re x x=

KR - 21 =
K
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Ölçmenin standart de¤eri
ölçmelerde yap›lan hatan›n
puan cinsinden de¤erini
verir.
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ölçmede kullan›lan bir test (yaz›l› ya da çoktan seçmeli test gibi) ise s›nav›n yap›-
l›fl amac›, o derste kazand›r›lmaya çal›fl›lan davran›fllar› ö¤rencilerin kazan›p ka-
zanmad›klar›n› belirlemektir. E¤er test (ölçme arac›) ö¤rencilerin kazand›klar› dav-
ran›fllar› ölçmeye hizmet ediyorsa, ölçmek istedi¤i davran›fllar d›fl›nda baflka özel-
likleri ölçmüyorsa testin amac›n› yerine getirdi¤i söylenebilir. S›navlar ya da ölçme
araçlar›, amaçlar›n› gerçeklefltirdikleri ölçüde geçerlidirler. Buna göre geçerlik, bir
ölçme arac›n›n ölçmek istedi¤i de¤iflkeni ölçüp ölçmedi¤i, ölçüyorsa onu baflka de-
¤iflkenlerden ne derece ar›n›k olarak ölçtü¤ü fleklinde tan›mlanabilir (Turgut ve
Baykul 2010). Ölçme arac›n›n geçerli¤i, güvenirli¤inden etkilenir. E¤er ölçme ara-
c›n›n güvenirli¤i düflük ise yani, ölçme sonuçlar› hatal› ise ölçme arac›ndan al›-
nan sonuçlar›n geçerlili¤i de düfler. Bu nedenle, ölçme arac›n›n geçerli olmas› için
güvenilir olmas› bir ön flartt›r.

Geçerlik Türleri
Ölçme araçlar›n›n kullan›l›fl amaçlar›na göre farkl› geçerlik türleri bulunmaktad›r.
Ölçme araçlar›n›n geçerlik kan›tlar› da göre geçerlik türlerine farkl›l›k göstermek-
tedir. Afla¤›da geçerlik türleri ile bu geçerlik türlerine iliflkin kan›tlar›n nas›l elde
edilece¤i verilmifltir.

a) Kapsam geçerlili¤i: S›nav sorular›n›n ölçülmek istenilen konu alan›n› kap-
say›p kapsamad›¤› kapsam geçerlili¤ini gösterir. Sorular›n konu alan›n› ye-
terince kapsay›p kapsamad›¤› konu alan› uzmanlar›n›n görüflü al›narak be-
lirlenebilir. Konu alan› uzman› da belirtke tablosu yard›m› ile s›nav›n kap-
sam geçerlili¤i hakk›nda bilgi sahibi olabilir. Belirtke tablosu bir boyutunda
dersin hedef ve davran›fllar›n›n di¤er boyutunda dersin ünite ve konular›n›n
bulundu¤u iki boyutlu bir tablodur. Bu tabloda dersin her ünite ve konusu
ile ilgili olan davran›fllar›n tamam› bulunmaktad›r. Dolay›s›yla her ünite ve
konu ile ilgili davran›fllar›n a¤›rl›klar› bulunmaktad›r. Haz›rlanacak s›navda
yer alacak sorular›n bu a¤›rl›klara göre belirlenmesi s›nav›n kapsam geçerli-
li¤inin sa¤lanmas›nda önemli katk› sa¤lar. Sorular›n a¤›rl›klara göre ayarlan-
mas›yla beraber ön koflul olma ve daha genelleyici olma durumuna göre
kritik olanlar›n seçilmesi kapsam geçerlili¤ini art›r›r. Böylece daha az davra-
n›fl ölçerek daha kapsaml› bir s›nav haz›rlanabilir. Birden fazla uzmana (ter-
cihan 3 veya 5 uzman) s›nav sorular› ile davran›fllar verilerek, seçilen davra-
n›fllar›n kritik davran›fl olup olmad›¤› ve yaz›lan sorular›n ilgili davran›fl› or-
taya ç›kar›c› olup olmad›¤› belirlenebilir. Uzmanlar›n görüfl birli¤ine vard›k-
lar› davran›fllar ile sorular oldu¤u gibi, görüfl birli¤ine var›lmayanlar da dü-
zeltilerek veya tamamen ç›kart›larak testin kapsam geçerlili¤ine sahip olup
olmad›¤› belirlenebilir. Uzmanlar›n görüflleri aras›ndaki tutarl›l›k ölçüsü de
hesaplanarak rapor edilebilir. 

Ö¤renme eksikliklerini belirlemek amac›yla yap›lan bir s›nav›n kapsam geçerlili¤ine sahip
olup olmad›¤›na nas›l karar verilir? Aç›klayn›z.

b) Yordama geçerlili¤i: Ö¤rencilerin, seçme amac›yla yap›lan s›navlardaki
baflar› ölçülerine bakarak, ö¤retim program›ndaki baflar›lar›n› kestirmek s›-
nav›n yordama geçerlili¤ini verir. E¤er s›navla seçilen ö¤renciler, seçilme-
yen ö¤rencilere göre daha baflar›l› olacaksa seçmede kullan›lan arac›n yor-
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S›nav sorular›n›n ölçülmek
istenilen konu alan›n›
kapsay›p kapsamad›¤›
kapsam geçerlili¤ini
gösterir.



dama geçerlili¤inin oldu¤u söylenebilir. Seçilmeyen ö¤rencilerin ö¤retim
program›ndaki baflar› ölçüleri bilinmedi¤inden, yordama geçerlili¤ini hesap-
lamak do¤ru olmaz. Ancak, seçmede kullan›lan ölçme sonuçlar› yorday›c›
de¤iflken olarak al›n›p, ö¤retim program›ndaki baflar› ölçüleri de ölçüt (yor-
danan) de¤iflken olarak al›nd›¤›nda, yorday›c› ile ölçüt aras›ndaki benzerlik
ölçüsü (korelasyon katsay›s›) yordama geçerli¤i olarak al›nabilir. Bu durum-
da ölçüt de¤iflkenine ait puanlar yaln›zca seçilen ö¤rencilere ait olaca¤›n-
dan, elde edilecek olan korelasyon katsay›s›n›n daha küçük ç›kmas›na ne-
den olabilir. Bu durumu düzeltmeye yönelik Lord ve Novick (1968)’in dü-
zeltme önerileri yer almaktad›r.

Ö¤retmen yap›m› s›navlar›n geçerliklerini etkileyebilecek unsurlar nelerdir? Aç›klay›n›z.

c) Yap› geçerlili¤i: Her ölçme arac›n›n ölçmek istedi¤i bir yap› vard›r. Bu ya-
p›lar bazen ‘baflar›’, bazen ‘ilgi’ ve bazen de ‘tutum’ gibi psikolojik özelikler
olabilir. Testlerin ölçmek istedi¤i bu yap›lara yönelik sorular ya da maddeler
yaz›l›r. Yaz›lan maddeler hep ayn› özelli¤i ölçmeye yönelik oldu¤undan bir-
birlerine benzerlik gösterirler. Ancak bazen de ayn› yap›y› ölçmek için yaz›l-
sa bile bu maddeler farkl› yap›lara yönelik bilgiler verebilir. Ayn› yap›y› öl-
çen yeterli say›da madde bir arada tutuldu¤unda ve farkl› yap›lar› ortaya ko-
yan maddeler d›flar›da b›rak›ld›¤›nda testlerin yap› geçerlili¤i sa¤lanabilir. Ör-
ne¤in matematik dersi için haz›rlanan bir s›navda sorular›n baz›lar› matema-
tik baflar›s›n› ölçmek amac› ile yaz›lm›fl olsa bile okudu¤unu anlama beceri-
sini de ölçüyorsa bu tür sorular, matematik testinin yap› geçerlili¤ini düflüre-
bilir. Ö¤renci belki matematik becerisine ve sorunun çözümü için gerekli bil-
giye sahiptir; ancak soru ile ne soruldu¤unu anlayam›yorsa, bu soru matema-
tik becerisinden baflka bir beceriyi ölçtü¤ünü gösterir. Bu tür sorular›n testte
yer almas› yap› geçerlili¤ini azalt›r. Benzer flekilde s›nav sorular›n›n ölçmek
istedi¤i beceri d›fl›nda ‘dikkat’, ‘yaz› güzelli¤i’, ‘ilgi’ gibi yap›lar› ölçecek flekil-
de haz›rlanmamas› gerekir. Ölçme araçlar›n›n yap› geçerlili¤ini kan›tlamada
korelasyona dayal› faktör analizi yöntemlerine baflvurmak gerekir.

d) Uygunluk (benzer ölçekler) geçerlili¤i: Haz›rlanan ölçme arac›n›n, daha
önceden ayn› özelli¤i ölçmek amac›yla haz›rlanm›fl ve geçerli ve güvenilir
oldu¤u kan›tlanm›fl bir ölçme arac› ile karfl›laflt›r›larak benzerli¤inin bulun-
mas›, yeni arac›n da önceki gibi geçerli ve onunla benzer bir özellik ölçtü-
¤ü yönde bilgi verir. Ölçme arac›n›n uyum geçerlili¤i, her iki arac›n bir ö¤-
renci grubuna uygulanmas›yla al›nan puanlar aras›ndaki benzerlik ölçüsüne
(korelasyona) bak›larak bulunabilir. 0,70 ve üzeri bir benzerlik ölçüsü uyum
geçerlili¤i için yeterli say›labilir.

e) Görünüfl geçerlili¤i: Her ne kadar bir geçerlik türü olarak belirtilse de gö-
rünüfl geçerli¤i uzman kan›s›na dayal› geçerlik içerisinde düflünülebilir. Gö-
rüntü itibari ile arac›n istenilen özelli¤i ölçmek için uygun olup olmad›¤›
hakk›nda uzman görüfllerine dayal› sübjektif bir karard›r. 

Güvenirlik geçerlik için bir ön flartt›r. Güvenilir bir test geçerli olmayabilir. Geçerli bir test
kesinlikle güvenilirdir.
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KULLANIfiLIK
Ölçme arac›n›n ekonomik olmas›, uygulama süresinin k›sal›¤›, ölçmeciden istedi-
¤i beceriler, haz›rlamas›n›n ve uygulamas›n›n kolayl›¤›, puanlamas›n›n pratikli¤i
gibi etkenler ölçme arac›n›n kullan›fll›l›¤›n› gösterir. Ölçme arac›n›n kullan›fll›l›¤›,
di¤er iki özelli¤ini art›r›c› yönde rol oynar. 

Ölçme araçlar›nda bulunmas› gereken ve yukar›da belirtilen nitelikler aç›s›ndan
tekrar incelendi¤inde, soru say›s›n›n azl›¤› ve puanlamas›n›n objektif olmamas›
nedeniyle yaz›l› yoklamalar›n di¤erlerine göre geçerlili¤inin ve güvenirli¤inin dü-
flük oldu¤u rahatl›kla görülebilir. S›n›flama gerektiren testlerin flans baflar›s›n›n
yüksekli¤i belirtilen niteliklerini düflürücü yönde rol oynarken, soru say›s›n›n çok-
lu¤u art›r›c› yönde rol oynar. K›sa cevapl› testlerde ise, hem soru say›s›n›n çok ol-
mas› ve hem de flans baflar›s›n›n olmamas› güvenirlik ve geçerli¤inin yüksek olma-
s›n› sa¤lamaktad›r.
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Ölçme arac›n›n kullan›fll›l›¤›,
güvenirli¤ini ve geçerli¤ini
art›r›c› yönde rol oynar. 
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Haz›rlanan s›navlar›n bir tak›m özelliklere sahip olma

derecesi bu kontrolün sa¤l›kl› yap›labilmesine olanak

sa¤lar. Bu nitelikler s›navlar›n güvenirli¤i, geçerli¤i ve

kullan›fll›l›¤›d›r. Güvenirlik s›navlardan elde edilen ölç-

me sonuçlar›n›n hatalardan ar›n›kl›k derecesi iken, ge-

çerlik s›nav›n amac›na hizmet edebilme derecesidir.

Kullan›fll›l›k ise s›nav›n pratik olarak uygulanabilirli¤i

ile ilgilidir. Bir ölçme arac›n›n güvenirlik, geçerlik ve

kullan›fll›l›k özellikleri aç›s›ndan istendik durumda ol-

mas›, bu araç ile yap›lan ölçmelerin bireylerin gerçek

özelliklerini yans›tma derecesini art›r›r. Gerçe¤e daha

yak›n elde edilen özelliklere bakarak kifliler hakk›nda

daha sa¤l›kl› karalar verilebilir. 

Ölçme araçlar›n›n güvenirli¤i, ölçme sonuçlar›na kar›-

flan hatalar ile yak›ndan iliflkilidir. Hatalar gerçek ile

gözlenen aras›ndaki farkt›r. Gerçek bilinemedi¤inden

ölçmelerde yap›lan hata miktar›n›n ne olaca¤› da bilin-

mez. Ayn› flekilde ölçmelerde yap›lan hata miktar› bi-

linmedi¤inde, gerçek ölçme sonucunun da ne oldu¤u

bilinemez. Ancak baz› yöntemler ile ölçme sonuçlar›na

kar›flabilen hatalar›n miktar› kestirilmeye çal›fl›l›r. Bu

hatalara ölçmenin standart hatas› ad› verilir. Ölçmelerin

standart hatalar› ölçme arac›n›n güvenirli¤i ile yak›ndan

iliflkilidir. Ölçme araçlar›n›n güvenirlikleri artt›kça ölç-

me hatalar› da azal›r. Bir ölçme arac›n›n güvenilirli¤i

tam oldu¤unda, bu araçla yap›lan ölçmelerde hata ya-

p›lmad›¤› anlam› ç›kar. Ancak ölçme araçlar›n›n güve-

nirlikleri, uygulamada tam olmas› mümkün de¤ildir.

Her türlü ölçme iflleminde kontrol edilemeyen kaynak-

lardan hatalar kar›flabilir.

Ölçme sonuçlar›na ölçme araç ve yöntemlerinden, ölç-

meyi yapan kifliden, ölçme ortam›ndan, ölçme arac›n-

dan, bireyin psikolojik özelliklerinden (kayg›, güdü ve

tutum gibi) hatalar kar›flabilir. Farkl› kaynaklardan kar›-

flan hatalar grupland›r›ld›¤›nda ölçme hatalar›n›n türle-

rini ortaya koymaktad›r. Bunlar sabit, sistematik ve te-

sadüfi hatalard›r. Sabit hatalar daha çok araçtan kay-

naklan›r ve miktar› bir ölçmeden di¤erine farkl›l›k gös-

termezler. Sistematik hataya yanl›l›k ad› verilmektedir.

Miktar› ölçülen özelli¤e, ölçme arac›na, ölçmeyi yapan

kifliye göre de¤iflen hatalard›r. Ölçmeyi yapan kiflinin

baz› ö¤rencilere avantaj sa¤layacak uygulamalar yap-

mas› bu tür hatalard›r. Sabit ve sistematik hatalar›n kay-

naklar› belli oldu¤undan dikkat edildi¤inde ve hata kay-

naklar› kontrol edildi¤inde önlenebilir niteliktedir. Te-

sadüfi hatalar ise ölçme sonuçlar›na nas›l, nereden ve

ne kadar kar›flt›¤› bilinmeyen hatalard›r. Bu nedenle

kontrol edilmesi oldukça güçtür. Bu hata türlerinden

daha çok tesadüfi olanlar ölçme sonuçlar›n›n güvenir-

liklerini do¤rudan etkilerler. Çünkü güvenirlik ölçme

sonuçlar›n›n tesadüfî hatalardan ar›n›kl›k derecesi ola-

rak tan›mlanmaktad›r.

Ölçme araçlar›n›n güvenirlikleri farkl› yöntemlerle kes-

tirilebilmektedir. Bu yöntemler bir arac›n bir ö¤renci

grubuna farkl› zaman aral›klar› içerisinde iki kez uygu-

lanmas›na dayal› yöntemler, bir özelli¤i ölçen iki para-

lel formun bir ö¤renci grubuna birer kez uygulanmas›-

na dayal› yöntemler ile bir arac›n bir ö¤renci grubuna

bir kez uygulanmas›na dayal› yöntemlerdir. Bunlardan

ilki bir arac›n iki kez uygulanmas›n›n yarataca¤› sak›n-

calardan dolay› (hat›rlama ve yeni bilgiler ö¤renmede

gibi) baflar› ölçmedeki araçlar›ndan çok psikolojik ölç-

me araçlar›nda tercih edilmektedir. Bu yöntemler ara-

c›n iki uygulamas› aras›nda geçen süreye göre tutarl›l›k

ve kararl›l›k anlam›ndaki güvenirliklerin hesaplanmas›-

n› mümkün k›lmaktad›r. 

‹kinci yöntem ölçme araçlar›n›n paralel olmas›n› gerek-

tirmektedir. ‹ki arac›n paralelli¤i araçlar›n uygulama so-

nuçlar›ndan elde edilecek baz› istatistiklerle mümkün-

dür. ‹ki ölçme arac›n›n tamamen ayn› özellikleri ölçme-

si, ölçme sonuçlar›n›n aritmetik ortalamas› ile standart

kaymalar›n›n eflit olmas› paralelli¤ini gösterir. Paralel

testlerden al›nan puanlar aras›nda hesaplanacak kore-

lasyon katsay›s› güvenirlik olarak kullan›lmaktad›r. Ara-

c›n bir gruba bir kez uygulanmas›na dayal› yöntemler-

de iki efl de¤er yar›lar yöntemi ile iç tutarl›l›k yöntemi

uygulanmaktad›r.

Hangi yöntemle hesaplan›rsa hesaplans›n bir ölçme

arac›n›n güvenilirlik katsay›s› en düflük 0,00 (s›f›r) ve

en yüksek 1,00 de¤erleri al›r. Güvenirli¤in s›f›ra yaklafl-

mas› ölçme sonuçlar›n›n oldukça hatal› oldu¤unu gös-

terirken, bire yaklaflmas› da hatalar›n azl›¤›n› gösterir.

Bu nedenle haz›rlanan s›navlar›n mümkün oldu¤unca

güvenirliklerinin yüksek ç›kmas› arzu edilir. Ölçme araç-

lar›nda 0,70 ve üzeri güvenirlikler kabul edilebilir ola-

rak görülmektedir.

Ölçme araçlar›n›n güvenirliklerini art›rman›n yolu hata

kaynaklar›n› kontrol alt›na almakt›r. Kayna¤› bilinen ha-

talar› kontrol etmek daha kolayd›r. Ancak kayna¤› belli

olmayan tesadüfî hatalar› kontrol etmek oldukça zordur.

Özet
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Bununla birlikte ölçme arac›n› daha kullan›fll› yapmak,

puanlamay› objektif yapmak, ölçme arac›n›n birimini kü-

çültmek, s›nav koflullar›n› uygun hale getirmek gibi bir-

çok önlem güvenirli¤i art›rmada önemli rol oynar.

Bir ölçme arac›n›n güvenirli¤i gibi geçerli¤inin de sa¤-

lanmal›d›r. Geçerlik ölçme arac›n› amac›n› gerçeklefltir-

me derecesi oldu¤undan, amac›n› gerçeklefltirmede za-

y›f olan ölçme araçlar›n›n kullan›lmamas› gerekir. Ben-

zer flekilde baflka amaçlar› ölçmek için haz›rlanan ölç-

me araçlar›n›n yaln›zca o amac› ölçmede kullan›lmal›-

d›r. Matematik baflar›s›n› ölçmek için haz›rlanan bir s›-

nav›n Türkçe baflar›s›n› ölçecek flekilde haz›rlanmama-

l›d›r. Ayn› flekilde tutum ölçekleri, ilgi belirlemek ama-

c›yla da kullan›lmamal›d›r.

Ölçme araçlar›n›n kullan›l›fl amaçlar›, geçerlik türlerini

de belirlemektedir. Geçerlik türleri aras›nda kapsam,

yordama, yap›, uygunluk ve görünüfl geçerlikleri bu-

lunmaktad›r. Kapsam geçerlili¤i haz›rlanan s›nav›n der-

sin konular›n› kapsama derecesidir. Yordama geçerli¤i

daha sonraki baflar›n›n kestirilme derecesidir. Yap› ge-

çerli¤i ölçme arac›n›n ölçmek istedi¤i yap›y› ölçebilme

derecesidir. Uygunluk geçerli¤i ayn› özelli¤i ölçmekte

olan baflka bir ölçme arac›na benzerlik derecesidir. Gö-

rünüfl geçerli¤i ise d›fl görünüfl aç›s›ndan amaca hizmet

edebilme derecesidir. Geçerlik türlerini belirlemede uz-

man kan›s›na dayal› yöntemlerin d›fl›nda korelâsyona

ve faktör analizine dayal› yöntemler bulunmaktad›r.

Güvenirlik ve geçerlik gibi ön planda olmasa da ölçme

araçlar›n›n kullan›fll›l›k özelliklerine de sahip olmas› is-

tenilir. Çünkü kullan›fll›l›k güvenirlik ile geçerlik özel-

liklerini art›r›c› rol oynamaktad›r. Ölçme arac›n›n kulla-

n›fll›l›¤› haz›rlama, uygulama, puanlama, cevaplama,

maliyet gibi aç›lardan uygunlu¤udur. Bu aç›lardan uy-

gun olan bir ölçme arac› uygun olmayanlara göre güve-

nilirlik ve geçerlik özellikleri aç›s›ndan daha iyi nitelik-

lerde olma e¤ilimindedir. 
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1. Yaz›l› yoklamalarda kopya çekilmesi s›nav puanlar›-
n› nas›l etkiler?

a. Ortalamay› küçültür.
b. Objektifli¤i zedeler.
c. Standart kaymay› büyültür. 
d. Geçerli¤i düflürür.
e. Yukar›dakilerin hepsi.

2. Bir matematik testinin güvenirli¤ini afla¤›dakilerden
hangisi en iyi aç›klar?

a. Testin okuldaki baflar›y› yordama gücü
b. Testin, Türkçe testi ile korelâsyonu
c. Testin kiflileri birbirinden ay›rabilmesi
d. Testin dersin konular›n› örnekleyebilmesi
e. Test puanlar›n›n kolay yorumlanabilmesi

3. Testle ölçülen özellikte bir de¤iflme olmad›¤› sürece
ayn› testin de¤iflik uygulamalarda birbirine yak›n de-
¤erler vermesi testin hangi özelli¤ini gösterir?

a. Kullan›fll›l›k
b. Objektiflik
c. Güvenirlik
d. Eflde¤erlik
e. Geçerlik

4. Bir ölçme arac›n›n objektif olmas› ne demektir?
a. Kopyaya imkân vermemesi
b. Cevaplar›n hatas›zca puanlanabilmesi
c. Madde say›s›n›n çok olmas›
d. Uygulama yönteminin standart olmas›
e. Güvenirli¤inin yüksek olmas›

5. Bir ifle personel almak amac›yla yap›lan bir s›nav-
da “oldukça geçerli sorular soruldu” ifadesi ne anlama
gelir?

a. Kolay sorular sorulmufltur.
b. Çok az aday ifle al›nm›flt›r.
c. Yetene¤e uygun sorular sorulmufltur.
d. Cevaplar objektif puanlanm›flt›r.
e. ‹flteki baflar›y› yans›tacak sorular sorulmufltur.

6. Kapsam geçerli¤i afla¤›dakilerden en çok hangisi ile
ilgilidir?

a. Testin güvenirli¤inin yüksek olmas›
b. Testin kullan›fll›l›¤› 
c. Maddelerin anlafl›l›r olmas› 
d. Maddelerin konular› iyi örneklemesi
e. Testin ö¤renci seviyesine uygunlu¤u

7. Voleybolda servis atma becerisini ölçen bir araç ile
üç ö¤retmenin yapt›¤› puanlaman›n güvenirli¤ini he-
saplamak için ö¤retmen puanlar› aras›nda hangi istatis-
tiksel ifllem yap›l›r?

a. Korelâsyon
b. Aritmetik ortalama 
c. Standart sapma
d. Yüzde 
e. Regresyon

8. Bir testin güvenirli¤ini afla¤›da verilenlerden en çok
hangisi art›r›r?

a. Sorular› orta güçlükte yapmak
b. Seçenek say›s›n› art›rmak
c. Maddeleri anlafl›l›r yazmak
d. Cevaplama süresini uzatmak
e. Soru say›s›n› art›rmak

9. Afla¤›dakilerden hangisi bir testin geçerli¤ini art›rmaz?
a. Sorular›n kolay olmas›
b. Ö¤rencilerin s›nava güdülenmesi
c. Sorular›n anlafl›l›r olmas› 
d. S›nav ortam›n›n uygun olmas›
e. Sorular›n konular› kapsamas›

10. Afla¤›dakilerden hangisi bir testin kullan›fll›l›¤›n›
düflürür?

a. Sorular›n kolay haz›rlanmas›
b. Uygulanmas›n›n pratik olmas›
c. Puanlamas›n›n uzun zaman almas›
d. Soru say›s›n›n az olmas›
e. S›nav›n maliyetinin düflük olmas›

Kendimizi S›nayal›m
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Geçerlik” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Güvenirlik” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Güvenirlik” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Güvenirlik” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Geçerlik” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Geçerlik” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Güvenirlik” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Güvenirlik” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Geçerlik” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kullan›fll›l›k” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Ölçme araçlar›n›n özellikleri güvenirlik, geçerlik ve kul-
lan›fll›l›kt›r. Ölçme araçlar›n›n bu özellikleri birbirlerini
etkileyebilece¤i gibi baflka de¤iflkenlerden de etkilene-
bilirler. Kullan›fll› olmayan bir ölçme arac›n›n güvenir-
lik ve geçerlik özelliklerini düflürücü yönde rol oynar.
Ölçme arac›n›n güvenirli¤inin düflük ç›kmas›, geçerli¤i-
ni de düflürecektir. Ölçme arac›n›n geçerli¤i düflük ise
kullan›fll› olsa bile güvenirli¤i de düflük ç›kabilir. Bu
nedenle ölçme araçlar›n›n her üç özelli¤inin de yeterli
olmas› arzu edilir.

S›ra Sizde 2

Lisans Yerlefltirme S›nav›nda kullan›lan ölçme arac› çok-
tan seçmeli testtir. Çoktan seçmeli testlerin kendilerin-
den kaynaklanabilen baz› hata kaynaklar› vard›r. Bun-
lardan baz›lar› flansla do¤ru cevab›n bulunuyor olmas›,
do¤ru cevab›n seçenekler aras›nda bulunmas›, okuma
becerisi gerektirmesi, s›nav süresinin uzun olmas›, ö¤-
rencilerin s›nav kayg›lar›n›n yüksek olmas› say›labilir.

S›ra Sizde 3

Güvenirlik hesaplama yöntemlerinden test tekrar test,
yaz›l› yoklama s›navlar›n›n güvenirliklerinin hesaplan-
mas›nda kullan›labilecek bir yöntemdir. Yaz›l› yoklama
s›nav› ayn› ö¤renci grubuna iki kez uyguland›¤›nda,
ö¤rencilerin iki uygulamadan ald›klar› puanlar aras›n-
daki korelasyon katsay›s› güvenirlik olarak al›nabilir.
Di¤er güvenirlik hesaplama yöntemleri yaz›l› yoklama
s›navlar› için uygun yöntemler de¤ildir.

S›ra Sizde 4

Kapsam geçerlili¤i s›nav sorular›n›n ölçülecek olan ka-
zan›mlar› temsil edebilme derecesidir. Ö¤renme eksik-
liklerinin belirlenmesinde ünitenin bütün kazan›mlar›n›
yoklayan sorular›n bulunmas› gerekir. Haz›rlanan s›-
navdaki sorular›n kazan›mlarla efllefltirilmesiyle ölçül-
meyen kazan›m olup olmad›¤›na bak›labilir. S›nav so-
rular›n›n kazan›mlar› karfl›lay›p karfl›lamad›¤› genelde
alan uzmanlar›na yapt›r›lmaktad›r.

S›ra Sizde 5

Ö¤retmen yap›m› s›navlar genellikle yaz›l› yoklamalar-
d›r. E¤er yaz›l› yoklamalar kullan›lm›flsa soru say›s›n›n
azl›¤› özellikle kapsam geçerli¤ini düflürmektedir. Pu-
anlaman›n sübjektif yap›lmas› yanl›l›k içerece¤inden
geçerlili¤i düflürebilir. Ö¤retmen yap›m› testlerde güve-
nirli¤in düflük ç›kmas› geçerli¤i düflüren baflka bir ne-
dendir.
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Bu ünite tamamland›ktan sonra;
Ölçme araç ve yöntemlerinin neler oldu¤u bilinecek, 
Ölçme araç ve yöntemlerinin özellikleri kavranacak, 
Hangi ölçme araç ve yönteminin ne zaman ve nas›l kullan›laca¤› bilinecek,
Ölçme araç ve yöntemlerine uygun soru yaz›labilecek ve yaz›lm›fl sorular
üzerinde düzeltme yap›labilecektir.
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E⁄‹T‹MDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI
Yukar›da da de¤inildi¤i gibi, bireylerin gözlenemeyen özellikleri dolayl› olarak
ölçme arac› ile gözlenebilir hale getirilmektedir. E¤itimde s›kça kullan›lan ölçme
araç ve yöntemleri yaz›l› yoklamalar, k›sa cevapl› testler, çoktan seçmeli testler, s›-
n›flama gerektiren testler, sözlü s›navlar ve ödev ile projelerdir. Ö¤rencilerin ölçü-
lecek olan davran›fl düzeyleri, ölçülecek olan konu kapsam›, ölçmenin amac›, ö¤-
renci say›s›, olanaklar gibi etmenler, bu yöntemlerden hangilerinin kullan›laca¤›n›
belirlemede rol oynar. 

E¤itimde s›kl›kla kullan›lan ölçme araç ve yöntemleri nelerdir?

Yaz›l› Yoklamalar
Yaz›l› olarak verilen birkaç sorunun yine yaz›l› olarak cevapland›r›lmas› istenilen
s›navlara yaz›l› yoklamalar ad› verilmektedir. Özellikle haz›rlamas›n›n k›sa olmas›
nedeniyle yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. 

Yaz›l› Yoklamalar›n Özellikleri
1. Cevaplar, cevaplay›c› taraf›ndan düflünülüp yaz›lmak durumundad›r. S›-

navda yaln›zca sorular verildi¤inden, olas› cevaplar soru formu içerisinde
verilmedi¤inden, sorunun cevab› ö¤renciler taraf›ndan düflünülüp yaz›lmak
durumundad›r. Böylece soru ile ölçülen özelli¤e sahip olmayanlar›n do¤ru
cevap verme flans› bulunmayacakt›r. 

2. Soru ve cevaplar yaz›l›d›r. Yaz›l› yoklamalara ad›n› veren bir özelliktir. Hem
sorular hem de cevaplar yaz›l› olarak verilip al›nmaktad›r. Bu özellik cevap-
lar›n yaz›l› olmas› nedeniyle cevaplar›n okunabilirli¤i aç›s›ndan baz› ö¤ren-
ciler için dezavantaj yaratabilmektedir. Cevap do¤ru oldu¤u halde okuyucu-
nun cevab› okuyamamas›ndan eksik puanlama yap›labilir.

3. Cevaplama zaman› uzundur. Di¤er s›nav türlerine göre cevap verme süre-
si, dolay›s›yla s›nav zaman› oldukça uzundur. S›nav süresinin uzunlu¤u, ö¤-
rencilerin dikkatinin da¤›lmas›na neden olabilir. S›nav süresinin uzun olma-
s›na ra¤men s›navda cevaplanacak soru say›s› da oldukça azd›r. 

4. Soru say›s› azd›r. Soru say›s›n›n azl›¤›, s›nav kapsam›n›n dersin bütün konu-
lar›n› yeterince temsil edememesine, bu nedenle de kapsam geçerlili¤inin
düflmesine neden olur. Soru say›s›n›n azl›¤›, s›nav›n güvenirli¤inin de düfl-
mesine neden olur. 

E¤itimde Kullan›lan Ölçme
Araçlar›
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5. Cevaplay›c› istedi¤i cevab› verebilir (yoruma aç›k). Yaz›l› yoklamalarda so-
rulan soruya her ö¤renci anlad›¤› flekilde cevap verebilir. Ö¤renciler taraf›n-
dan çok farkl› alg›lanan sorulara verilecek cevaplar soru ile hiç yak›n olma-
yan cevaplar›n da al›nmas›na neden olabilir. Farkl› alg›lanan sorular ile olufl-
turulan s›navlar›n güvenirli¤i düflebilir. 

6. K›smi puan verilebilir. Yaz›l› yoklamalarda sorulan sorulara verilebilecek
cevaplar tamamen do¤ru, k›smen do¤ru veya yanl›fl olabilir. Sorunun ceva-
b›n›n do¤rulu¤u oran›nda puan verilmesi, muhtemel hatalar› azaltacak ve
dolay›s›yla güvenirli¤i art›racakt›r. Yaz›l› yoklamalarda puanlama hatalar›n›
azaltmak için her cevaba verilebilecek k›sm› puanlar›n, cevap anahtar›nda
gösterilmesi gerekir.

7. Puanlamas› daha çok sübjektiftir. Yazl› yoklamalar sübjektif puanlamaya
daha yatk›n bir s›nav türüdür. Ayn› cevaba farkl› iki puanlay›c›n›n ayn› pua-
n› vermemesi, puanlaman›n sübjektifli¤ini göstermektedir. Yaz›l› yoklama-
larla ilgili yap›lan birçok araflt›rma sübjektif puanlaman›n oldu¤unu göster-
mektedir. Farkl› puanlay›c› olmay›p ayn› puanlay›c›n›n farkl› zamanlarda
yapt›¤› puanlarda da tutars›zl›k oldu¤u görülebilmektedir. Puanlamadaki
sübjektifli¤i azaltmak için iyi haz›rlanm›fl cevap ve puanlama anahtar› kul-
lanmak gerekir.

8. Puanlamas› güç ve uzun zaman al›r. Ö¤renci cevaplar›n›n uzun olmas› ve
ö¤rencinin yazd›klar›n›n okunmas›ndaki güçlük puanlamay› zorlaflt›rmakta
ve süresini uzatmaktad›r. Puanlaman›n zor ve uzun olmas› ölçme sonuçlar›-
na hata kar›flmas›na neden olabilir. Bu durum ölçme sonuçlar›n›n güvenirli-
¤ini de düflürür.

9. ‹leri düzey davran›fllar›n›n ölçülmesine uygundur. Yaz›l› yoklamalar›n en
önemli avantajlar›n›n bafl›nda biliflsel alan›n birçok aflamas›ndaki davran›fl-
lar›n ölçülmesine uygun olmas› gelir. Bilgi basama¤›ndaki davran›fllar daha
çok hat›rlama ve tan›may› gerektirdi¤inden, bir kavram›n tan›m›n›n yazd›r›l-
mas› yaz›l› yoklamalar ile mümkündür. Kavrama düzeyinde de çevirme, yo-
rumlama ve öteleme davran›fllar› yaz›l› yoklamalarla kolayl›kla ölçülebilir.
Özellikle uygulama basama¤› ve daha üst düzeydeki davran›fllar›n ölçülme-
sinde di¤er s›nav türleri yetersiz kalabilmektedir. Yeni bir problem verildi-
¤inde ö¤rencinin yaz›l› olarak bütün çözüm aflamalar›n› göstermesi, ancak
yaz›l› yoklamalarla mümkün olabilir. Bu flekilde problemin bütün çözüm
aflamalar›n›n nas›l yap›ld›¤› da izlenebilir. Ayn› flekilde analiz aflamas›ndaki
davran›fllar›n ölçülmesinde yaz›l› yoklamalar›n kullan›lmas› uygundur.

10. fians baflar›s› yoktur. Ö¤rencinin yaz›l› yoklama sorusuna verece¤i cevab›
kendisi düflünüp bulmak durumunda oldu¤undan flansla do¤ru cevab› bulun-
mas› mümkün de¤ildir. fiansla do¤ru cevab›n bulunmamas›, ölçme sonuçlar›-
n›n güvenirli¤ini art›rd›¤› için yaz›l› yoklamalar›n olumlu bir özelli¤idir.

Yaz›l› yoklamalara bak›ld›¤›nda hem sorular›n hem de cevaplar›n yaz›l› olarak
verildi¤i ve soru say›s›n›n çok az oldu¤u görülmektedir. Cevaplar yaz›l› olarak ve-
rildi¤inden cevaplay›c› istedi¤i cevab› verebilir; cevaplar yoruma aç›kt›r. Ayr›ca,
puanlamas›n›n uzun zaman almas› ve güç olmas› önemli puanlama hatas›na sebep
olur ve puanlay›c›ya takdir hakk› b›rak›r. Bunlar, yaz›l› yoklamalar›n istenilmeyen
özellikleridir. 

Bununla birlikte, yaz›l› yoklamalar ile daha ileri düzeydeki ve köklü davran›fl-
lar›n ölçülmesi önemli bir avantaj›d›r. Yaz›l› yoklamalar belirtilen özellikleri nede-
niyle daha çok s›n›f ortamlar›nda kullan›labilecek bir s›navd›r. Özellikle kalabal›k
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gruplardan ö¤renci seçiminde kullan›lmas› çok do¤ru olmaz. Çünkü soru say›s›n›n
azl›¤›, daha dar bir alan›n yoklan›lmas›na sebep olurken, puanlamas›n›n zor olma-
s›, hem puanlama zaman›n› uzat›r hem de önemli puanlama hatas›na sebep olur.
Baflka s›nav türlerinin kullan›lmas› belirtilen olumsuzluklar› azaltabilir.

Yaz›l› Yoklama Türleri
Yaz›l› yoklamalar›n özellikleri aras›nda da belirtildi¤i gibi üst düzey davran›fllar›n
ölçülmesine uygun bir ölçme yöntemidir. Üst düzey davran›fllar› yoklayan sorular
da di¤erlerine göre daha zor ve ö¤renciden daha fazla bilgi, beceri ve davran›fl gös-
termesini ister. Ayr›ca bu tür s›navlarda baz› ö¤renciler oldukça fazla kayg› yaflarlar.
S›nav kayg›s›n›n bir düzeyde azalt›lmas›na katk› getirebilecek baz› yaz›l› yoklama
türleri bulunmaktad›r. Ancak bu yaz›l› yoklama türlerinin her birinin kendine özgü
baz› olumsuzluklar› bulunmaktad›r. Afla¤›da bu türler k›saca özetlenmifltir.

a) Sorusuz yaz›l› yoklama s›nav›: Ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi yap›lacak olan
yaz›l› yoklama s›nav›nda, s›nav› yapan›n önceden haz›rlam›fl oldu¤u bir so-
ru listesi bulunmamaktad›r. S›nav sorular› s›nav› alan ö¤renciler taraf›nda
haz›rlanmaktad›r. S›nav sorular›n›n ö¤renciler taraf›ndan sorulup yine ö¤-
renciler taraf›ndan cevapland›r›lmas›, s›nav›n güvenirli¤i ve geçerli¤i hak-
k›nda önemli sak›ncalar yaratabilir. Ö¤renciler en az›ndan do¤ru olarak ce-
vapland›rabilecekleri sorular› tercih edebilirler. Bu yönüyle olumsuz bir uy-
gulama gibi görünmektedir. Ancak, ö¤rencilerin dersle ilgili geçmifl yaflant›-
lar› birbirinden farkl› oldu¤unda (örn: Her ö¤renci grubunun sorumlu oldu-
¤u ve araflt›rarak sunmas› gerekti¤i farkl› konular›n oldu¤u durumlarda), so-
rusuz s›nav türünün kullan›lmas› uygun olur. Bu s›nav türünde ders sorum-
lusunun soru haz›rlama yerine sorular›n ne flekilde olmas› gerekti¤i yönün-
de bir yönerge vermesi yeterlidir. Ö¤rencilerden seçtikleri bir konu ile ilgili
belirli incelemeleri ve karfl›laflt›rmalar› yapmas› istenilebilir. Bu flekilde ya-
p›lmayan bir s›navda sadece birkaç ö¤rencinin haz›rland›¤› bir konudan so-
rular›n tüm ö¤rencilere sorulmas›, çok az bir gruba avantaj, büyük bir gru-
ba dezavantaj sa¤layabilir. Bu da s›nav›n yanl› haz›rlanmas›na, dolay›s›yla
da güvenirli¤inin düflmesine neden olur. S›nav sorular›n›n her ö¤rencinin
kendi haz›rland›¤› konu ile ilgili olmas› bu tür sorunlar› azaltaca¤› gibi ö¤-
rencilerin s›nav kayg›s›n› da düflürebilir.

b) Tercihli yaz›l› yoklama s›nav›: Çok say›da soru içerisinden belirli say›da so-
runun cevapland›r›lmas› istenildi¤inde tercihli yaz›l› yoklama s›nav› yap›lm›fl
olur. Do¤ru cevaplayabilecekleri sorular› tercih etmeleri, cevab›n› bilmedik-
leri sorular› ise cevaplamad›klar› için ö¤rencilere avantaj sa¤layan bir s›nav
türüdür. Dersin belirli ünitelerine çal›flarak istenilen düzeyde bilgiye sahip
olan ö¤renciler, yaln›zca bu ünitelerden ç›kan sorular› cevaplayarak tam ve-
ya tama yak›n puanlar alabilir. Ayr›ca cevap vermedikleri ünitelerle ilgili
davran›fllar›n› yoklayan bir sorular› cevaplamamalar› nedeniyle s›nav›n kap-
sam geçerlili¤i düflecektir. Kapsam geçerlili¤i sorununu ortadan kald›rmak
için tercihli s›navlar›n format›nda de¤ifliklik yap›lmas› önerilmektedir.
i. Çok say›da yer alan sorulardan dersin kapsam geçerlili¤ini sa¤layacak

flekilde baz› sorular›n zorunlu tutulmas› ve geri kalanlar içerisinden ba-
z›lar›n›n tercih ettirilmesi birinci yoldur.

ii. Kapsam geçerlili¤ini art›rmada ikinci bir yol ise her üniteyi kapsayacak en
aza iki soru olacak flekilde soru gruplar› oluflturmak, oluflturulan soru
gruplar› içerisinden en az birinin zorunlu olarak cevapland›r›lmas›n› is-
temektir.
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c) Ad çekme: Ad çekme yöntemi bir yaz›l› yoklama s›nav›ndan çok ödev ve
proje vermedir. Daha önceden haz›rlanan soru veya araflt›rma konular›n› s›-
n›ftaki tüm ö¤rencilere s›n›f listesinden adlar›na göre rastgele vermedir. 

d) Aç›k kitap s›navlar›: S›nav›n yap›ld›¤› süre içerisinde ders kitab›, defter ve-
ya dersle ilgili baflka materyallerin serbest oldu¤u s›navlard›r. Bu tür s›nav-
larda ö¤rencilerin s›nav kayg›lar› düflmektedir. Bu durum bazen s›nava ge-
re¤i kadar haz›rl›k yap›lmamas›na neden olabilmektedir. Aç›k kitap ile yap›-
lan yaz›l› yoklamalarda yer alacak olan sorular›n cevaplar›, kitaptan oldu¤u
gibi al›nacak flekilde olmamal›d›r. Gerekli bilgiyi kitaptan bulup bu bilgiyi
yorumlamay› ve analiz yapmay› gerektirecek flekilde düzenlenmelidir. Bu
flekilde haz›rlanan s›navlar di¤erlerine göre oldukça zor ve üst düzey davra-
n›fllar› yoklay›c› bir özellik gösterir.

Yaz›l› yoklama türlerinin hangi durumlarda kullan›lmas› daha uygundur?

Yaz›l› Yoklama Sorusu Yaz›m›nda Dikkat Edilecek Özellikler
1. Anlafl›l›r olmal›. Haz›rlanan yaz›l› yoklama sorular›, kullan›lan dil aç›s›ndan

s›nav› alan herkes taraf›ndan ayn› flekilde alg›lanmal›d›r. Soru yaz›m›nda
farkl› flekilde yorumlanabilecek ifadeler kullan›lmamal›d›r. Bir soruyu s›n›f-
taki ö¤rencilerden bir veya birkaç› bile yanl›fl anlay›p anlad›¤› flekilde cevap
veriyorsa s›nav›n güvenirlik ve geçerlik özellikleri önemli düzeyde etkilene-
bilir. Sorulan sorunun cevab›n› bilmedi¤inden yanl›fl anlafl›lma bu durumun
d›fl›ndad›r. Güvenirlik ve geçerli¤i düflüren, soru ile ölçülen özelli¤e sahip
olan bir ö¤rencinin sorunun iyi anlafl›lamamas›ndan kaynaklanarak do¤ru
cevab› verememesidir.

2. Cevaplar s›n›rland›r›lmal›d›r. Yaz›l› yoklama s›navlar›nda sorunun cevab›
aç›k uçludur ve ö¤renci istedi¤i kadar cevap yazabilir. ‹stedi¤i kadar cevap
yazarken soru ile ilgili olmayan cevaplar da verilebilir. Bu durum hem ö¤-
rencinin s›nav süresini uzatarak dikkatinin da¤›lmas›na hem de puanlay›c›-
n›n puanlama zaman›n› uzatarak gelifligüzel puanlama yapmas›na neden
olabilir. Bunlar da s›nav›n güvenirlik, geçerlik ve kullan›fll›l›k özelliklerini
olumsuz etkiler. Bu nedenle soru formu içerisinde yönergelerle cevaplama-
n›n ne kadar olaca¤› belirtilebilir (örn: ....k›saca aç›klay›n›z. .....dört madde
yaz›n›z. gibi). Ayr›ca yaz›l› yoklama sorular›n› yazarken genel sorular yerine
özel sorular sorulmas› cevaplar› s›n›rlay›c› olabilir.

3. Uzun cevapl› ve az soru yerine k›sa cevapl› ve çok soru sorulmal›d›r. Uzun
cevab› olan sorular›n uygulanmas›, s›nav›n baflta kullan›fll›l›¤›n› sonra da gü-
venirlik ve geçerli¤ini düflürür. Az say›da uzun cevapl› soru ile s›nav kapsa-
m› yeterince temsil edilemez. Bu nedenle uzun cevapl› sorular daha küçük
alt sorulara ayr›larak k›sa cevapl› hale dönüfltürülebilir. K›sa cevapl› hale dö-
nüfltürülen sorular ile yap›lan s›nav›n özellikleri istendik düzeye ç›kabilir.

4. Kitaptan oldu¤u gibi yaz›lmamal›d›r. Yaz›l› yoklamalar›n en önemli avan-
tajlar›ndan biri üst düzey davran›fllar›n ölçülmesinde kullan›lmas›d›r. Kitap-
ta yer alan ve üst düzeyde bir davran›fl yoklayan soru, ö¤renci taraf›ndan
daha önceden karfl›lafl›l›p çözülmüfl ise bu soru art›k üst düzey bir davran›fl
ölçmekten uzaklafl›r. Bu cevap ö¤renci taraf›ndan ezberlenmifl olabilir. Ö¤-
renci s›navda bu soru ile karfl›laflt›¤›nda daha önceden çözülmüfl bir ceva-
b›n kopyas›n› yazm›fl olur. Bu da üst düzey de¤il bilgi düzeyinde bir davra-
n›fl göstermesine neden olur. Bu nedenle ö¤rencilerin tamam› için daha ön-
ceden karfl›lafl›lmam›fl sorular›n haz›rlanmas› gerekir.

62 Ölçme ve De¤er lendirme

Tercihli yaz›l› yoklama
s›navlar› ö¤rencilerin s›nav
kayg›lar›n› düflürmekle
beraber, genel formundan
ayr›lan her bir yaz›l› yoklama
türlerinin kendilerine özgü
zay›fl›klar› bulunmaktad›r. 

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

M A K A L EM A K A L E

2



5. Sorular birbirinden ba¤›ms›z cevapland›r›lmal›d›r. Özellikle say›sal içerik
tafl›yan s›navlarda bir soruda bulunan çözüm bir sonraki soruda veri olarak
kullan›l›yorsa bu iki soru birbirine ba¤›ml› oldu¤u söylenebilir. Sorular›n bir-
birine ba¤›ml› olmas› s›nav›n özelliklerini düflürücü rol oynar. ‹lk soruyu yan-
l›fl çözen ve yanl›fl sonuç bulan bir ö¤rencinin, yanl›fl buldu¤u sonucu ikinci
sorura kulland›¤›nda, çözüm aflamalar› tamamen do¤ru bile olsa ikinci soru-
nun da sonucu yanl›fl ç›kacakt›r. ‹kinci sorunun çözüm aflamalar› tamamen
do¤ru olmas›na ra¤men ö¤renci, sorudan puan veya puanlar alamayacakt›r.

6. F›rsat olursa denenmelidir. Haz›rlanan sorular mutlaka dikkatli bir flekilde
tekrar incelenmeli, baflkalar›na da incelettirilmelidir. Çünkü soru yazar›n›n
gözünden kaçan bilgi eksikli¤i ve yanl›fll›¤› olabilir. ‹kinci veya üçüncü kon-
trollerde bunlar yakalanabilir. Buna ra¤men yine de ö¤renci taraf›ndan fark-
l› alg›lanabilecek durumlarla karfl›lafl›labilir. Bunun en iyi tespit edilme yo-
lu, sorular›n bir ö¤renci grubuna uygulanmas›d›r. Ö¤renciler soruyu çözer-
ken eksiklik, yanl›fll›k veya farkl› alg›lama durumu ile karfl›laflabilir. Bu du-
rumlar tespit edildi¤inde as›l uygulamaya gitmeden sorun çözülmüfl olur.
Ancak ön uygulama yap›lacak grubun as›l uygulama yap›lacak grup içerisin-
den seçilmemesi gerekir. Ayn› zamanda iki grubun birbirleri ile iliflki içeri-
sinde de olmamas› gerekir.

Yaz›l› Yoklamalarda Puanlama
Yaz›l› yoklamalarda puanlama önemli aflamalardan birisidir. Yaz›l› yoklamalar sübjek-
tif puanlamalara aç›k bir s›nav türüdür. Bu nedenle puanlama hatalar›na aç›kt›r. Ter-
cih edilen puanlama türüne göre ölçme sonuçlar›na kar›flabilecek hata miktar› farkl›-
laflabilir. Afla¤›da yaz›l› yoklamalarda kullan›lan puanlama türleri k›saca verilmifltir.

a) Genel izlenimle puanlama: S›nav ka¤›d›n›n bafltan sona kadar okunduktan
sonra puanlay›c›da b›rakt›¤› izlenime göre verilen puand›r. Genellikle kom-
pozisyon ka¤›tlar›n›n puanlanmas›nda tercih edilir. Puanlay›c›n›n dalg›nl›¤›
ve dikkatsizli¤i, cevaplay›c›n›n cevaplar›n›n ak›c›l›¤› ve yaz› güzelli¤i gibi et-
menler istenmeden de olsa puanlamaya kar›flabilir. Bu da yap›lan s›nav›n
özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilir. Bütünsel puanlama ad› da verilen
genel izlenimle puanlama daha çok ürüne iliflkin yap›lan bir ölçmelerde
kullan›l›r.

b) S›ralama ile puanlama: Bütün cevap ka¤›tlar› bafltan sona kadar okunduktan
sonra, birbirleri ile karfl›laflt›r›larak en iyiden iyi olmayana do¤ru s›ralan›r. S›-
ralamada önde olandan bafllanarak sona do¤ru belirli puanlar takdir edile-
rek puanlama tamamlan›r. Özellikle kalabal›k s›n›flarda karfl›laflt›rma say›s›-
n›n artmas›, bu puanlama türünün kullan›fll›l›¤›n› azaltmaktad›r..

c) Anahtar ile puanlama: Yaz›l› yoklama ka¤›tlar›n›n puanlanmas›nda hatay›
azalt›c› en etkili yol anahtar ile puanlamad›r. S›navda yer alan sorular›n bü-
tün olas› cevaplar›n› içeren bir cevap anahtar› haz›rlamak ve cevap anahta-
r›ndaki her cevaba belirli puan vererek cevap ve puan anahtar› haz›rlan›r.
Ö¤rencilerin her birinin cevap ka¤›tlar› cevap anahtar› ile karfl›laflt›r›larak
cevaplar›n do¤rulu¤una göre puanlama yapmak anahtar ile puanlamad›r.
Yaz›l› yoklamalar›n anahtar ile puanlanmas› puanlaman›n objektifli¤ini art›-
r›r. Hatta genel izlenimle puanlan›n kompozisyonlar bile anahtarla puanla-
nabilir.
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Yaz›l› yoklamalarda puanlama hatalar›n› azaltmak için ne gibi önlemler al›nabilir?

K›sa Cevapl› Testler
Cevaplay›c›n›n bir rakam, bir kelime ya da en çok bir cümle ile cevapland›rd›¤› so-
rulardan oluflan s›navlara k›sa cevapl› testler ad› verilmektedir. Yazl› yoklamalar›n
k›sa cevapl› fleklidir. Bu nedenle baz› özellikleri benzerdir.

K›sa Cevapl› Testlerin Türleri
K›sa cevapl› testlerin iki farkl› madde formu vard›r.

a) K›sa cevapl› testlerde yer alan madde formlar›ndan ilki boflluk doldurma
olarak bilinen eksik köklü maddelerdir. Eksik köklü maddelerde madde kö-
künde b›rak›lan boflluklara ö¤rencinin do¤ru cevab› yazmas› istenilir. Mad-
de soru kipinde de¤il önerme fleklindedir. Önermeyi do¤ru tamamlayacak
kelime veya kelime grubunun yaz›lmas› beklenir. Eksik cümle kökündeki
maddelerde boflluk cümle içerisinde veya cümle sonunda yer alabilir. Puan-
lama kolayl›¤› için b›rak›lan boflluklar›n ayn› düzen içerisinde olmas› arzu
edilir.

b) ‹kinci k›sa cevapl› madde form kökü soru ifadesiyle biten maddelerdir. Bu tür
sorularda da cevap yine k›sad›r. Ancak cevap belirli bir cümleyi tamamla-
maktan çok soru ifadesi olan cümledeki soruya cevap istenilmektedir. Soru
kökünün önünde veya alt›nda b›rak›lacak bofllu¤a cevap yaz›lmas› istenilir.

K›sa Cevapl› Testlerin Özellikleri
1. Cevaplar k›sad›r. Cevaplar k›sa oldu¤undan, cevaplama zaman› çok de¤il-

dir. Bu nedenle de soru say›s› yaz›l› yoklamalara göre daha çoktur.
2. Soru say›s› çoktur. Soru say›s›n›n çok olmas› ölçülecek olan konunun her

yerinden daha çok davran›fl›n yoklanmas›na f›rsat verir.
3. Cevaplay›c› istedi¤i cevab› verebilir. K›sa cevapl› olmas›, yaz›l› yoklamalarda

oldu¤u gibi, yoruma aç›kl›¤› azalt›r. 
4. Puanlamas› daha çok objektiftir. Cevaplar yoruma aç›k olmad›¤› sürece pu-

anlay›c›ya daha az takdir hakk› b›rak›r ki, bu da puanlama hatas›n›n azalma-
s›n› sa¤lar.

5. Cevaplar ö¤renci taraf›ndan düflünülüp bulunmak durumundad›r. Yaz›l›
yoklamalara oldukça fazla benzerlik göstermektedir.

6. fians baflar›s› yok denecek kadar azd›r. K›sa cevapl› testlerde do¤ru cevap
test formu içerisinde verilmedi¤inden flansla do¤ru cevab›n bulunmas› ol-
dukça zordur. Soru ile ölçülen davran›fla sahip olan ö¤renciler do¤ru, sahip
olmayan ö¤renciler de yanl›fl cevap verir.

7. Puanlamas› kolayd›r. Puanlamas› yaz›l› yoklamalara göre daha kolayd›r.
Puanlamadan kaynaklanabilecek hatalar daha azd›r.

K›sa Cevap Test Sorusu Yaz›m›nda Dikkat Edilecek Özellikler
1. Anlafl›l›r ve aç›k yaz›lmal›d›r. Bütün s›nav türlerinde sorular›n herkesin an-

layaca¤› flekilde aç›k yaz›lmas›, baflka anlamlara çekilebilecek ifadelerden
uzak durulmas› gerekir.

2. Her madde ile önemli bir bilgi yoklanmal›d›r. Çok küçük ayr›nt›y› yoklaya-
cak sorular yer almamal›d›r. 
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K›sa cevapl› testler
cevaplar›n yaz›l› olmas›
özelli¤i aç›s›ndan yaz›l›
yoklamalara benzemektedir.
Ayr›ca çoktan seçmeli
testlerin madde kökü ile
ayn›d›r.
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3. Bilinen bir kaynaktan oldu¤u gibi al›nmamal›d›r. Sorular, ezber ölçebile-
ce¤i için özellikle ders kitab›ndan oldu¤u gibi al›nmamal›d›r. Sorular ders
kitab›ndakilerden de¤ifliklik yap›larak veya tamamen yeniden yaz›larak ha-
z›rlanmal›d›r.

4. Sorunun ifadesinde ipucu bulunmamal›d›r. Soru eksik cümle yap›s›nda ise
boflluktan sonra verilecek ekler veya kelimeler do¤ru cevap için ipucu olufl-
turmamal›d›r. Örn:Türkiye’nin baflkenti ............’d›r. ‘-d›r.’ Eki ses uyumun-
dan dolay› do¤ru cevap için ipucu verebilir. 

5. Biri di¤erinin cevab›n› içeren sorular bulunmamal›d›r. Bir soruda verilen
bilgi baflka bir soru için ipucu içerebilir.

6. Eksik cümle yap›s›nda olan sorularda b›rak›lan boflluklar ipucu vermemeli-
dir. Bir maddede verilen boflluklar birden fazla oldu¤unda veya farkl› iki
maddede verilen boflluklarda, cevaba göre boflluk uzunlu¤u b›rak›lmamal›-
d›r. B›rak›lan bofllu¤un uzunlu¤una göre cevap bulunma olas›l›¤› artabilir.
Do¤ru cevab› bilmeyenlere avantaj sa¤layabilir. 

7. Eksik b›rak›lan boflluklar ayn› uzunlukta olmal›d›r. Bir testte yer alan eksik
cümle yap›s›ndaki sorularda b›rak›lan boflluklar, en uzun cevab›n s›¤abile-
ce¤i kadar genifl ve hep ayn› uzunlukta olmal›d›r.

K›sa Cevapl› Testlerde Puanlama
K›sa cevapl› testlerin puanlanmas› anahtara göre yap›l›r. Her bir soru veya madde-
ler için olas› cevaplar ç›kart›larak, en küçük ayr›nt›ya bir (1) puan gelecek flekilde
k›smi puanlama yap›labilece¤i gibi do¤ru cevaplar 1 ve yanl›fl ile bofl b›rak›lan ce-
vaplar 0 ile ikili puanlanabilir. Cevaplar›n do¤rulu¤u farkl›l›k gösterebildi¤inde k›s-
mi puanlama yap›labilir. Bir testte yer alan sorular›n ölçtü¤ü özelliklere göre k›smi
puanlaman›n hangi puan aral›¤›nda olabilece¤i ayarlanabilir. 

Yaz›l› yoklamalar, k›sa cevapl› testler, sözlü s›navlar, do¤ru yanl›fl testler ile çoktan seç-
meli testlerin benzeyen ve farkl›l›k gösteren özellikleri nelerdir? 

Do¤ru-Yanl›fl Testleri
E¤itimde ö¤renci baflar›lar›n›n belirlenmesinde çok s›kça olmasa da, s›n›flama ge-
rektiren (Do¤ru-Yanl›fl) testlere de baflvurulur. S›n›flama gerektiren testler, do¤ru
ya da yanl›fl olarak verilen önermelerin kapsam›ndaki fikre göre, do¤ru ve yanl›fl
olarak s›n›fland›r›lmas› istenilen s›navlard›r. Do¤ru-Yanl›fl testler, di¤er s›nav türle-
rinden farkl›l›k gösterir. Cevaplama, sadece iki s›n›ftan birini seçme gerektirmekte-
dir. Bu yönüyle flans baflar›s› oldukça yüksektir. Ancak, yanl›fl verilen cevaplardan
düzeltme puan› uygulamas› flans baflar›s›n› azaltabilir. fians baflar›s›n› azaltmada
yanl›fl ifadeyi buldurma, yanl›fl› sildirip do¤rusunu yazd›rma yöntemleri kullan›l-
maktad›r. Bu haliyle k›sa cevapl› test haline dönüflür. Do¤ru-Yanl›fl testlerinde
aç›kça bir soru ifadesi bulunmamaktad›r. Yaln›zca do¤ru ve yanl›fl önermeler bu-
lunmaktad›r. Bu nedenle de oldukça fazla soru sorulabilir. Soru say›s›n›n çok ol-
mas›, konu kapsam›n›n her yerinden davran›fllar›n ölçülmesine f›rsat verebilir. Ce-
vaplama, çok fazla zaman almad›¤› için sürenin büyük bir k›sm› verilen maddele-
rin okunmas›na ayr›l›r. Bu da, uygulama süresinin k›sa olmas›n› sa¤lar. Ayr›ca, pu-
anlamas›n›n tamamen objektif olmas›, puanlay›c›dan kaynaklanan puanlama hata-
s›n› en aza indirir. 
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K›sa cevapl› testler çoktan
seçmeli testler gibi 1 ve 0 ile
puanlanabilece¤i gibi k›smi
puanlama da yap›labilir.
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S›n›flama gerektiren testler
(Do¤ru-Yanl›fl testleri), flans
baflar›s› en yüksek olan
testlerdir. Ancak, yanl›fl
verilen cevaplardan
düzeltme puan› uygulamas›
flans baflar›s›n› azaltabilir.

Do¤ru-Yanl›fl testlerinde
aç›kça bir soru ifadesi
bulunmamaktad›r. Yaln›zca
do¤ru ve yanl›fl önermeler
bulunmaktad›r. Do¤ru ya da
yanl›fl olarak verilen
önermelerin
s›n›fland›r›lmas› ile
cevaplama ifllemi
tamamlan›r.



Do¤ru-Yanl›fl Testlerinin Özellikleri
1. Cevaplar D-Y halindedir,
2. Zaman›n ço¤u okumaya ve cevab› bulmaya ayr›l›r,
3. Soru say›s› çoktur,
4. Puanlamas› objektiftir,
5. fians baflar›s› yüksektir,
6. Puanlamas› kolayd›r.

Do¤ru-Yanl›fl Test Sorusu Yaz›m›nda Dikkat Edilecek Özellikler
1. Her madde ile sadece bir ana fikir yoklanmal›,
2. Her madde kesinlikle do¤ru ya da yanl›fl olmal›,
3. Bir maddenin yanl›fll›¤› önemsiz bir ayr›nt›da olmamal›,
4. Madde k›sa ve aç›k olmal› ayr›nt›larla fliflirilmemeli,
5. Olumsuz ifade bulunmamal›,
6. Kan› ifadeleri bir kayna¤a dayand›r›lmal›,
7. D-Y önermelerin say›lar› yaklafl›k olarak eflit olmal›,
8. D-Y önermeler test formu içerisine belirli bir örüntüyle yerlefltirilmemeli.

Ödevler
Bir s›nav olmamakla birlikte, ö¤renci baflar›lar›n›n ölçülmesinde ödevler de kulla-
n›lmaktad›r. Ödevler, di¤er s›navlarda oldu¤u gibi ders ortam›nda yap›lmaz. Daha
çok araflt›rmay› içeren, uygulamay› gerektiren davran›fllar›n ölçülmesinde baflvuru-
lan bir ölçme biçimidir. Ödevlerle verilen bir konunun derinlemesine incelenmesi
yapt›r›labilir. Ödevler, di¤er s›navlara alternatif bir s›nav olmaktan çok onlar›n ta-
mamlay›c›s› niteli¤indedir. Ödev puanlanmas› daha çok yaz›l› yoklamalara benze-
mektedir. Bu nedenle yaz›l› yoklamalar›n puanlanmas›nda karfl›lafl›labilecek prob-
lemler ödevlerde de söz konusudur.

Sözlü S›navlar
Sözlü s›navlar, sorular›n ve cevaplar›n sözlü olarak verildi¤i s›navlar olarak tan›m-
lanmaktad›r. Ö¤renci baflar›lar›n›n bileflenlerinden biri de sözel iletiflim becerisi ise
sözlü s›navlar›n kullan›lmas› kaç›n›lmazd›r. Ö¤rencinin güzel konuflma, kelimeleri
düzgün ifade edebilme, hitap edebilme becerileri ancak sözlü s›navlarla ölçülebi-
lir. Bu gibi durumlarda sözlü s›navlar›n›n kullan›lmas› kaç›n›lmazd›r. Bazen, labo-
ratuar gibi uygulama gerektiren derslerde sözlü s›navlar›n kullan›lmas› uygun ola-
bilir. Ö¤renciye verilen bir örnek olayda sözel sorular kullan›labilir. 

Sözlü S›navlar›n Özellikleri
1. Sorular ve cevaplar sözedir.
2. S›nav bireyseldir.
3. Bir ö¤renci için soru say›s› azd›r.
4. Her ö¤renciye farkl› sorular olaca¤›ndan a¤›rl›klar› eflit olmayabilir.
5. Cevaplama iyice düflünülmeden yap›l›r.
6. Puanlamas› genel izlenime göre yap›l›r.
7. Ö¤rencinin bireysel özelli¤i cevaplama davran›fl›n› etkiler.
8. Puanlamaya ö¤rencinin konuflmas›, giyimi gibi nedenler kar›flabilir. (Bu ne-

denle puanlama daha çok sübjektiftir).
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Ödevler, araflt›rmay› içeren,
uygulamay› gerektiren
davran›fllar›n ölçülmesinde
baflvurulan bir ölçme
biçimidir.

Sözel iletiflim becerilerinin
ölçülmesinde
kullan›labilecek tek ölçme
yöntemidir.



Sözlü S›navlara Soru Yaz›m›nda Dikkat Edilecek Özellikler
Yaz›l› yoklamalar›n sözel halde uygulanmas› oldu¤undan yaz›l› yoklama sorular›-
n›n haz›rlanmas›ndaki bütün öneriler burada da geçerlidir. Ancak afla¤›da baz›lar›
tekrar verilmifltir.

1. Anlafl›l›r ve aç›k yaz›lmal›d›r.
2. Sorular s›navdan önce haz›rlanmal›d›r.
3. Puanlama anahtar› önceden haz›rlanmal›d›r.
4. Cevaplama an›nda uyulmas› gereken davran›fllar önceden bildirilmelidir.
Yukar›da belirtilen ölçme araç ve yöntemlerinin özellikleri birbirleri ile karfl›lafl-

t›r›ld›¤›nda, her birinin di¤erine olan üstünlükleri vard›r. Ö¤renci baflar›s›n›n ölçül-
mesinde ya da ö¤renci seçiminde, ölçme araç ve yöntemlerinin özellikleri yan›n-
da, uygulamada ve puanlamada kolayl›k sa¤layacak olan, ö¤renci baflar›s›n› daha
az hata ile belirleyecek olan s›navlar tercih edilebilir. Özellikle, kalabal›k gruplar-
dan (ÖSS gibi) ö¤renci seçimi gerekiyorsa yukar›da belirtilen s›navlar›n kullan›l-
mas› çok fazla tercih edilmez. Belirtilen durum için en uygun ölçme araç ve yön-
temi çoktan seçmeli testlerdir. Çoktan seçmeli testlerin yayg›n kullan›m alan› olma-
s› nedeniyle afla¤›da daha ayr›nt›l› bir flekilde verilmifltir.

Çoktan Seçmeli (Seçme Gerektiren) Testler
Sorulan bir sorunun cevab›n›, verilen cevaplar aras›ndan seçme gerektiren madde-
lerden oluflan testlere çoktan seçmeli, ya da seçme gerektiren testler denilmekte-
dir. Di¤er s›nav türlerine göre birçok avantajl› yönleri bulunmas›, çoktan seçmeli
testlerin kullan›fll›l›¤›n› art›rm›flt›r. Özellikle, çok aday›n baflvurdu¤u seçme ve yer-
lefltirme gerektiren s›navlarda, çoktan seçmeli testler çokça kullan›lmaktad›r. Soru
say›s›n›n çok olmas›, güvenirlili¤ini ve geçerlili¤ini yükseltirken, puanlamas›n›n
objektif olmas› ve makine ile puanlama f›rsat› vermesi kullan›fll›l›¤›n› art›rmaktad›r.
Liselere ve yüksekö¤retim okullar›na baflvuran yüz binlerce ö¤rencinin baflar›s›n›n,
baflka ölçme araç ve yöntemleri kullan›larak ölçülmesi oldukça güç görülmektedir. 

Çoktan seçmeli testi oluflturan maddeler, de¤iflik ö¤elerden oluflmaktad›r. Bu
ö¤elerden birincisi, madde köküdür. Madde kökü madde ile ne soruldu¤unu ifade
eden ve sorunun çözümü için gerekli bilgileri veren k›sm›d›r. ‹kinci ö¤esi, cevap
fl›klar› (seçenek)’d›r. Seçenek, madde kökündeki soruya, olas› do¤ru cevap olarak
verilen ifadelerdir. Anahtarlanm›fl cevap (do¤ru cevap), madde yazar› taraf›ndan
do¤ru olarak belirtilen seçenek olarak belirtilmektedir. Bir çoktan seçmeli test
maddesinin son ö¤esi ise, çeldiricilerdir. Çeldirici, bir maddenin anahtara göre
yanl›fl olan seçenekleridir. Çoktan seçmeli testin belirtilen dört ö¤esiyle beraber ta-
mam›na madde formu ad› verilmektedir.

Çoktan Seçmeli Testin Özellikleri
Çoktan seçmeli testi di¤er s›navlardan ay›ran özellikleri afla¤›da verilmifltir. Verilen
özelliklerinin güvenirlik ve geçerlik aç›s›ndan tart›flmas› da yan›nda bulunmaktad›r.

1. Do¤ru cevap ço¤u zaman maddenin içinde verilir. Di¤er s›nav türlerinin hiç
birinde madde kökündeki sorunun do¤ru cevab› madde formunda verilme-
mektedir. Yaln›zca çoktan seçmeli testlerde yanl›fl cevaplarla birlikte do¤ru
cevap verilmektedir. Do¤ru cevab›n madde formu içerisinde verilmesi, so-
ruyla ölçülen davran›fla yeterince sahip olmayanlar›n da do¤ru cevab› gö-
rünce tan›mas›n› sa¤lad›¤› için, ileri düzeydeki davran›fllar› ölçmede yetersiz
kald›¤› belirtilmektedir. Do¤ru cevab›n da kolayca bulunabilmesi ise, güve-
nirli¤ini düflürücü yönde etkiler. Bu özelli¤inden dolay› çoktan seçmeli test-
lere elefltiriler gelmektedir.
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Sorulan bir sorunun
cevab›n›, verilen cevaplar
aras›ndan seçme gerektiren
maddelerden oluflan testlere
çoktan seçmeli, ya da seçme
gerektiren testler
denilmektedir.



2. Test süresinin önemli bir k›sm› maddeyi okumaya ve do¤ru cevab› bulmaya
ayr›l›r. Bu özelli¤i ise, daha fazla soru sorulmas›na f›rsat verir. Soru say›s›-
n›n artmas› bir yandan güvenirli¤i ve di¤er yandan da geçerli¤i art›r›c› rol
oynar. 

3. Puanlamas› objektiftir. Objektif puanlama ise, puanlay›c›dan kaynaklanan
bir hatan›n olmad›¤›, de¤iflik puanlay›c›lar›n ayn› cevap ka¤›d›na ayn› pua-
n› vermesi demektir. Puanlamadan kaynaklanan bir hata içermemesi, ölçme
sonuçlar›na puanlay›c› hatas›n›n kar›flmamas›n› sa¤lar. Bu da, güvenilir ölç-
me sonuçlar›n›n elde edilmesini sa¤lar.

4. fians baflar›s› vard›r. fians baflar›s›n›n olmas›, cevab›n› bilmeyen ö¤rencile-
rin tahminle, do¤ru cevab› bulmas›n› sa¤lar. Cevab›n bilinmedi¤i halde tah-
minle bulunmas›, ölçme sonuçlar›na hata kar›flmas›na ve dolay›s›yla güve-
nirli¤in düflmesine neden olur. Ancak, düzeltme formülleri kullan›larak, ö¤-
rencinin kesin do¤ru cevab›n› bilmedi¤i sorular› tahminle cevaplama davra-
n›fl›ndan vazgeçirilebilir.

5. ‹leri düzeydeki davran›fllar›n ölçülmesi zordur. ‹leri düzey davran›fllar› denil-
di¤inde, ö¤renciden daha fazla zihinsel süreç isteyen davran›fllard›r. Çoktan
seçmeli testlerde, daha karmafl›k olan ve zor gibi görülen sorular sorulmas›
zordur. Çünkü, soru ne kadar zor olursa olsun, do¤ru cevap seçenekler ara-
s›nda bulunmaktad›r. Bu da soruyu oldu¤undan daha kolay hale getirir.

6. Uygulamas› kolayd›r. Uygulamas›n›n kolay olmas› her türlü e¤itim basama-
¤›na rahatl›kla uygulanabilmesini sa¤lar. ‹lkö¤retim okullar›nda da rahatl›k-
la kullan›labilir. Ancak, e¤itim düzeyi afla¤›ya do¤ru düfltükçe, cevaplar›n
ayr› bir cevap ka¤›d›na de¤il, test kitapç›¤› üzerine yapt›r›lmas› daha uygun
olur. Çünkü, ö¤rencinin soruya vermifl oldu¤u cevab›n› cevap ka¤›d›na ifla-
retleme s›ras›nda dikkatsizlikten do¤an kayd›rma ve yanl›fl yere iflaretleme
yap›labilir.

7. Puanlama süresi k›sad›r. Puanlamas›n›n k›sa olmas›, puanlamada yap›lacak
tesadüfi hatalar› azalt›r. Bu da, güvenirli¤ini etkiler.

8. Haz›rlama süresi uzundur. Haz›rlama süresi di¤er s›nav türlerine göre en
uzun olan s›navd›r. Bu yönüyle kullan›fll›l›¤›n› düflürmektedir. Ancak, güve-
nirlik ve geçerlik gibi niteliklerinde artma olmas›, haz›rlama süresinden kay-
naklanan kullan›fll›l›¤›ndan daha önemlidir. 

9. Soru say›s› çoktur. Soru say›s›n›n çoklu¤u hem güvenirli¤i ve hem de geçer-
lili¤ini art›r›r. Soru say›s› artt›kça ölçmenin birimi küçülece¤i için bireylerin
davran›fllar› daha duyarl› ölçülür. Soru say›s›yla birlikte ölçülecek olan konu
kapsam›ndan daha fazla davran›fl yoklanm›fl olacak ve böylece kapsam ge-
çerlili¤i de artma gösterecektir. 

10. Cevaplama sadece iflaretleme ile yap›lmaktad›r. Cevaplaman›n iflaretleme
ile yap›lmas›, uygulama zaman›n›n k›salmas›na neden olur. Uygulama za-
man› k›sa oldu¤unda, ö¤rencinin de dikkati çok fazla da¤›lmadan sorular
cevapland›r›lm›fl olur. 

Çoktan seçmeli testlerin özelliklerinin ço¤unun, önemli olan güvenirlik ve ge-
çerlik niteliklerini art›r›c› yönde oldu¤u görülmektedir. Özellikle kalabal›k gruplar-
da kullan›fll› olmas› da bu s›navlar›n cazibesini art›rmaktad›r. Bu nedenledir ki, y›l-
lard›r devlet paras›z yat›l› okullar›na, fen liselerine, Anadolu liselerine ve üniversi-
teye ö¤renci seçme ve yerlefltirmede kullan›lmaktad›r. Çoktan seçmeli madde ya-
z›l›rken de¤iflik tipteki madde formlar› kullan›labilir. Bu madde tipleri afla¤›da aç›k-
lanmaktad›r.
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Afla¤›da verilen çoktan seçmeli bir test maddesinin düzeltilmesi için önerileriniz neler
olabilir?

Yukar›daki tabloda hangi maddeler birbiriyle ayn› olabilir?
A) Ave B B) B ve D C) A ve C D) C ve D

Çoktan Seçmeli Testlerde Madde Tipleri

I) Do¤ru Cevaba Göre S›n›flama
i) Do¤ru cevab› kesin ve biricik olan maddeler: Maddenin seçeneklerinden sade-

ce bir tanesi do¤ru, di¤erleri ise yanl›fl olan maddelerdir. S›kça kullan›lan bir
madde tipidir. Ö¤renciden sadece do¤ru olan cevab›n bulunmas› istenilir. 

ii) Anahtarlanm›fl cevab› en do¤ru olan maddeler: Seçeneklerin tümü k›smen
do¤ru olan, fakat bir tanesi di¤erlerinden daha do¤ru olan madde tipidir. Bu
madde türü ile daha ileri düzey davran›fllar ve karmafl›k bilgiler ölçülmeye ça-
l›fl›l›r. Bu tür maddelerde çeldiriciler do¤ru cevaba yak›nd›r. Bu nedenle, do¤-
ru cevab› iyi bilmeyen ö¤rencilerin daha çok yanl›fl cevaplamalar› beklenir. 

iii) Anahtarlanm›fl cevab› birden fazla olan maddeler: Maddenin birden fazla
seçene¤i do¤ru cevapt›r. Do¤ru cevaplar›n hepsinin de bulunmas› ile mad-
denin puan karfl›l›¤› al›nmaktad›r. Puanlamas› ve madde istatistiklerinin he-
saplanmas›n›n güçlü¤ü nedeniyle kullan›fll› bir madde tipi de¤ildir. Müm-
kün oldu¤unca kullan›lmamal›d›r.

iv) Birleflik cevap gerektiren maddeler: Bir maddenin birden fazla do¤ru cevab›
oldu¤unda kullan›lan m adde formudur. 

a<b ve c>d ise afla¤›dakilerden hangisi(leri) do¤rudur?
I. 3a >5d
II. b+d > a+c
III. a+d < b+c
IV. 4a > 4c

A) Yaln›z II B) Yaln›z III C) I ve III D) II ve IV E) II ve III

v) Do¤ru cevab› gizli maddeler: Çoktan seçmeli maddelerin zay›f yönlerinden
biri, kiflinin do¤ru cevab› bilmedi¤i halde verilen seçenekler aras›nda, onu
gördü¤ünde tan›mas›d›r. Bunu önlemenin bir yolu sorunun do¤ru cevab›n›
seçenekler aras›nda gizleyerek yerlefltirmektir. Böylece, do¤ru cevab› bilen
ö¤rencilerin cevaplayaca¤› bir soru olur.

13 say›s›n›n karekökü al›nd›¤›nda yüzde birler basama¤›ndaki say› kaçt›r?
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) 0
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Madde Erime Noktas› Özkütle g/cm3 Çözünürlük g/100ml su

A 79 °C 2,1 60 g/100 ml su

B 80 °C 1,8 40 g/100 ml su

C 80 °C 2,1 60 g/100 ml su

D 80 °C 1,8 40 g/100 ml su
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II) Madde Köküne Göre S›n›flama
i. Kökü soru kipinde olan maddeler: Madde kökü soru ile ifade edilmektedir.

Yine daha çok baflvurulan bir madde tipidir. 
ii. Kökü eksik cümle yap›s›nda olan maddeler: Bu türdeki maddelerde madde

kökü yar›m b›rak›lmakta ve seçenekler bu kökü uygun bir flekilde tamam-
lamaktad›r. Gramer ve dil bak›m›ndan seçeneklerin tamam› cümleyi düzgün
bir flekilde tamamlamal›d›r. Eksik cümle yap›s›ndaki maddelerin tek avanta-
j›, az yer kaplamas› ve bu nedenle kullan›fll› olmas›d›r.

iii. Kökü olumsuz maddeler: Madde kökünün olumsuz ifade edildi¤i madde ya-
p›s›na olumsuz form denir. Olumsuz madde bir sorunun birkaç do¤ru ceva-
b› bulundu¤u durumda kullan›l›r. Olumsuz bir madde, olumlu maddelerin
aras›nda yer ald›¤›nda olumlu madde gibi görünebilir. Bu nedenle, olumsuz
ifadenin koyu, italik, büyük ya da alt› çizili yaz›lmas› olumsuzlu¤a dikkat çe-
ker ve dikkatsizlikten kaynaklanacak bir hatan›n önüne geçilmifl olur.

III) Maddelerin Gruplan›fllar›na Göre S›n›flama
i. Ortak köklü maddeler: Bir paragraf, bir tablo, bir grafik ya da bir harita gibi

ortak bir materyalden iki ya da daha fazla sorunun soruldu¤u maddelerdir.
Bu madde tipi kullan›fll› olmas›na ra¤men, bütün maddeler ayn› kökten so-
ruldu¤undan testin dengesi ve bu nedenle de kapsam geçerli¤i düflebilir. 

ii. Ortak seçenekli maddeler: Seçeneklerin ortak madde köklerinin farkl› oldu-
¤u madde tipidir. Bu madde tipinin avantaj›, her soru için seçeneklerin tek-
rar yaz›lmas›n›n gerekmemesinden dolay› az yer kaplamas›d›r. Önemli bir
sak›ncas› ise, seçenek say›s› ve soru say›s›n›n eflit tutulmas› durumunda,
flans baflar›s›n›n artmas›d›r.

Çoktan Seçmeli Test Sorusu Yaz›m›nda Dikkat Edilecek Özellikler
1. Maddeler anlafl›l›r olmal›, “ço¤unlukla”, “bazen”, “nadiren” gibi kelimeler

kullan›lmamal›d›r. Verilen belirsiz kelimeler görecelidir ve bu nedenle kifli-
den kifliye farkl›l›k gösterir.

2. Uygulama zaman›n›n ço¤u okumaya ayr›ld›¤› için, her madde mümkün ol-
du¤unca az kelime ile yaz›lmal›d›r. Soruyu k›saltmak için sorunun anlafl›la-
bilirli¤i bozulmamal›d›r.

3. Test maddelerinin dil düzeyi cevaplay›c›lar›n dil düzeyinin alt›nda olmal›d›r.
Bu ise soru ile ne soruldu¤unun anlafl›lmas›n› kolaylaflt›r›r.

4. Test maddeleri bir kaynaktan oldu¤u gibi al›nmamal›d›r. Aksi durumda ez-
ber davran›fl› ölçer ve bilgi düzeyi düflebilir.

5. Her test maddesi di¤erlerinden ba¤›ms›z cevapland›r›lmal›d›r.
6. Maddenin noktalama ve yaz›m kurallar›na uygun olarak yaz›lmas›, farkl› fle-

killerde alg›lanmas›n› önler. Bu nedenle yaz›lan sorular›n dil uzman› taraf›n-
dan incelenmesi yerinde olur.

7. Bir maddede verilen bilgi baflka bir sorunun cevab›n› aç›klamamal›d›r. Bilgi-
den çok dikkat ölçmeye yönelik olur. Bu da geçerlik sorunu ortaya ç›kart›r.

8. Bir maddenin yar›s› bir, di¤er yar›s› ise baflka sayfada olmamal›d›r. S›nav an›n-
da ö¤rencinin iki sayfay› aç›p kapamas› dikkat da¤›n›kl›¤›na sebep olabilir.

9. ‹yi bir çoktan seçmeli test maddesinin madde kökü okundu¤unda seçenek-
lere bak›lmadan do¤ru cevap verilmelidir. Bu nedenle belirli bir kök ile ilifl-
kili olmayan ‘Afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur?/yanl›flt›r?’ gibi sorular uy-
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gun olmaz. Bu tür sorular ancak bir madde kökü ile iliflkilendirildi¤inde kul-
lan›labilir. Örne¤in, ‘Kan hücresinin ifllevi ile ilgili olarak afla¤›da verilenler-
den hangisi yanl›flt›r?’ gibi. 

10. Seçeneklerin ifade, tarz, uzunluk ve kapsam› birbirine benzer olmal›d›r. Ba-
z› soru yazarlar›n›n do¤ru cevab› di¤erlerine göre daha uzun yazd›klar› gö-
rülmektedir. Ö¤rencilerin de sorunun do¤ru cevab›n› bilmedi¤inde en uzun
cevapl› seçene¤e yöneldikleri görülmektedir. Mümkünse bir sorunun seçe-
nekleri, madde kökünden daha k›sa olacak flekilde yaz›lmal›d›r. Seçenekler-
de kullan›lan dil ve zaman›n bir biri ile uyumlu olmas› anlafl›labilirli¤ini ar-
t›rabilir.

11. Çeldiriciler bilmeyeni ve yanl›fl bileni yan›ltmal›d›r. Çeldirici bulunam›yorsa
rastgele çeldirici yaz›lmamal›d›r. Ya da yaz›m yanl›fll›¤› yazarak çeldirici olufl-
turulmamal›d›r. Çeldiriciler baflka sorular›n seçeneklerinden oluflturulabilir.

12. “Yukar›dakilerin hepsi” seçene¤i dikkatli kullan›lmal›, birinin yanl›fll›¤› aç›k-
ça belli ise kullan›lmamal›d›r. Bu durumda dikkatli ö¤renciler iki seçene¤i
birden eleyerek seçenek say›s›n› azaltabilirler.

13. “Yukar›dakilerin hiçbiri” seçene¤i dikkatli kullan›lmal›, en do¤ru cevab› ge-
rektiren maddelerde kullan›lmamal›d›r.

14. “Yukar›dakilerin hepsi” ve “Yukar›dakilerden hiçbiri” seçenekleri ayn› anda
kullan›lmamal›d›r. Genellikle seçenek bulmada s›k›nt› yafland›¤›nda soru
yazarlar› taraf›ndan yaz›labilmektedir.

15. Çeldirici bulmada güçlükle karfl›lafl›ld›¤›nda madde formu de¤ifltirilmeli. Örne-
¤in, birleflik cevap gerektiren madde formu ile çok say›da çeldirici yaz›labilir.

16. Anlaml› bir s›raya konulabilecek seçenekler bu s›raya göre yerlefltirilmelidir.
Büyükten küçü¤e ya da tam tersi olacak flekilde s›ral› verilmesi uygun olur.
Ayn› flekilde kronolojik s›ralama varsa bu s›raya göre verilmesi de yap›labilir.

17. Bir testteki seçenek say›s› cevaplay›c›lar›n düzeyine göre ayarlanmal›d›r. ‹l-
kokullarda birinci ve ikinci ve üçüncü s›n›flarda iki ve üç seçenekli madde-
ler kullan›lmas›, daha sonraki s›n›flarda dört seçene¤e ç›kart›lmas› ve orta-
ö¤retim ve daha üstünde befl seçenekli madde kullan›lmas› daha uygundur.

18. Bir testin bütün maddeleri ayn› say›da seçene¤e sahip olmal›, baz› sorular
dört ve baz›lar› da befl seçene¤e sahip olmamal›d›r. Özellikle test ve madde
özelliklerinin hesaplanmas›nda seçenek say›lar›n›n farkl› olmas› sorun yara-
tabilir.

19.Do¤ru cevaplar test formu içerisine belirli bir örüntüyle yerlefltirilmemelidir.
E¤er ö¤renci ilk yapm›fl oldu¤u sorularda bu örüntüyü yakalarsa, di¤er so-
rular› okumadan do¤ru cevab› bulabilir.

20.Do¤ru cevaplar seçeneklere yaklafl›k olarak eflit da¤›t›lmal›d›r. Dört seçe-
nekli bir testi tamamen tahminle cevapland›ran bir ö¤rencinin almas› bekle-
nen baflar› düzeyi %25 olmal›d›r. Düzeltme formülü uyguland›¤›nda, tah-
minle cevaplayan ö¤rencinin beklenen puan›, olmas› gereken; yani, s›f›r ol-
mal›d›r. Soru yazarlar› fark›nda olmadan baz› seçeneklere daha fazla do¤ru
cevap verebilmektedirler. Bu nedenle sorular yaz›ld›ktan sonra seçeneklere
da¤›lan do¤ru cevaplar kontrol edilmelidir.

21. Seçenekleri belirtmede büyük harf kullan›lmas›, küçük harf kullan›lmas›na
göre daha az hataya neden olabilir. Çünkü küçük harfler daha çok birbirine
benzedi¤inden birbirleri ile kar›flt›r›lmas› daha kolayd›r. Soru say›s› çok ol-
du¤unda, s›nav›n sonlar›na do¤ru dikkat iyice da¤›laca¤›ndan, birbirine
benzeyen seçenekler kar›flt›r›larak hataya neden olabilir.
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22.Maddelerin seçenekleri mümkünse alt alta gelecek s›ralarda verilmelidir.
E¤er, yerden tasarruf yap›p k›sa olan seçenekleri yan yana yazmak gereki-
yorsa, bütün seçenekler ayn› s›ralamaya göre verilmelidir. Örne¤in seçenek-
ler iki sat›ra yerlefltirilecekse seçeneklerin s›rlamas› bütün iki sat›ra yerleflti-
rilen maddelerde ayn› olmal›d›r. ‹lk maddelerde seçeneklerin s›ras›n› kafa-
s›na yerlefltiren bir ö¤renci di¤er sorularda da ayn› yerde oldu¤unu düflünüp
cevaplama davran›fl› gösterebilir. 

23.Olumlu maddeler aras›na da¤›t›lan olumsuz maddeler (özellikle -ma hecesi
ile olumsuzlaflt›r›lanlar), dikkat da¤›ld›kça ö¤renciler taraf›ndan olumlu gibi
alg›lanabilir. Bu nedenle madde kökünde mümkün oldu¤unca olumsuz ifa-
de kullan›lmamal›; madde olumlu sorulabiliyor ise olumlu formda sorulma-
l›d›r. Olumsuz madde formu kullan›lmak durumunda ise, olumsuz ifadenin
dikkat çekecek flekilde belirtilmesi uygun olur. Bunun için koyu yaz›m, bü-
yük harf ve alt çizmekle olumsuzluk belirgin hale getirilebilir.

24.Bir testteki bütün maddeler, ayn› düzen içerisinde verilmelidir. Özellikle
maddeler aras›ndaki boflluklar iyice fark edilebilecek düzeyde b›rak›lmal›-
d›r. Madde kökü ile seçenekler aras›nda her maddede ayn› ayarda boflluk
b›rak›lmal›d›r. Seçenekler aras›nda b›rak›lan boflluklar da bütün maddelerde
benzer olmal›d›r,

25.Ortak köklü ve ortak seçenekli sorular›n di¤er sorularla kar›flt›r›lmamas› için
bafllang›c›nda ve bitiminde bir çizgi ile ayr›lmas› uygun olabilir. Ayr›ca, bu
tipteki sorular›n ortak olan kök ve seçenekler ile ayn› sayfada bulunmas›
dikkatin da¤›lmas›n› önleyebilir.

26.Do¤ru cevaplar seçeneklere da¤›t›l›rken ayn› seçene¤e ard arda üçten fazla
do¤ru cevap verilmemeli. Verildi¤i durumda ö¤rencinin daha önceden ver-
mifl oldu¤u do¤ru cevaplar›n› de¤ifltirme yoluna gidebilir. Bir testte ard ar-
da üç do¤ru cevab›n bir seçenekte oldu¤u maddeler de çok almamal›d›r.
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Ö¤renci baflar›lar›n›n ölçülmesinde s›kl›kla yaz›l› yokla-
malar, k›sa cevapl› testler ve çoktan seçmeli testler kul-
lan›lmaktad›r. Bazen de ölçülen özelli¤e göre sözlü s›-
navlar tercih edilmektedir. S›navlar›n birbirlerine ben-
zeyen ve farkl›l›k gösteren özellikleri bulunmaktad›r.
Bu özellikler güvenirlik, geçerlik ve kullan›fll›l›k aç›s›n-
dan avantaj veya dezavantaj yaratabilmektedir. Küçük
gruplarda baflar› belirlemede yaz›l› yoklamalar çok faz-
la tercih edilmektedir. S›nav›n amac› seçme oldu¤unda
ve baflvuran say›s› artt›¤›nda çoktan seçmeli testlerin
kullan›lmas› birçok avantaj sa¤layabilmektedir.
Yaz›l› yoklamalar›n haz›rlamas›n›n kolay olmas› nede-
niyle ö¤retmenler taraf›ndan s›kl›kla tercih edilmekte-
dir. Yaz›l› yoklamalar› di¤er s›navlardan ay›ran özellik-
lerin bafl›nda cevab›n ö¤renci taraf›ndan düflünülüp ya-
z› ile ifade edilmesi gelmektedir. Bu aç›dan bak›ld›¤›n-
da do¤ru cevab› bilmeyenlerin flansla do¤ru cevab› bu-
lup puan karfl›l›¤›n› almas› mümkün de¤ildir. Bu özel-
lik s›nav›n güvenirli¤ini ve geçerli¤ini art›r›c› bir rol oy-
nar. Yaz›l› yoklamalar›n puanlanmas› farkl› yöntemlerle
yap›labilmektedir. Bunlar içerisinden anahtarla puanla-
ma, yaz›l› yoklamalarda yap›labilecek puanlama hatala-
r›n› azalt›c› rol oynar. Yaz›l› yoklamalar›n puanlamas›
daha çok sübjektiftir. Bazen ayn› do¤ruluktaki iki ceva-
ba ayn› veya farkl› puanlay›c›lar farkl› puanlar verebil-
mektedir. Bu durum yaz›l› yoklamalar›n güvenirli¤ini
düflürücü bir rol oynar. Yaz›l› yoklamalar›n soru say›s›
azd›r. Soru say›s›n›n azl›¤› haz›rlanmas› aç›s›ndan kulla-
n›fll›l›¤›n› art›rsa bile, güvenirlik ve geçerlik özellikleri-
ni olumsuz etkiler. Soru say›s› az oldu¤u halde s›nav
süresi di¤er s›nav türlerine göre oldukça uzundur. S›-
nav süresinin uzunlu¤u ö¤rencinin yorulmas›na ve dik-
katinin da¤›lmas›na neden olmaktad›r. Yine bu durum
s›nav›n güvenirli¤ini olumsuz yönde etkilemektedir.
Yaz›l› yoklamalar›n bu olumsuzluklar›n›n yan›nda özel-
likle üst düzey davran›fllar›n ölçülmesine uygun olmas›
olumlu bir özelliktir. Birçok s›nav türü ile ölçülemeyen
baz› kazan›mlar yaz›l› yoklamalar ile kolayl›kla ölçüle-
bilir. Yaz›l› yoklamalarda kapsam geçerli¤i sa¤land›k-
tan sonra tercihli s›navlar›n kullanmas›, ö¤renci kayg›s›-
n› azaltabilir.
Yaz›l› yoklamalar gibi k›sa cevapl› testlerde de sorulan
sorunun cevab› ö¤renci taraf›ndan düflünülüp yaz›lmak
durumundad›r. K›sa cevapl› testler yaz›l› yoklamalara
benzerlik göstermekle beraber cevab›n k›sal›¤› aç›s›n-
dan farkl›laflmaktad›r. K›sa cevapl› testlerde madde sa-

y›s› daha fazlad›r. Madde say›s›n›n fazla olmas› güvenir-
li¤i ve geçerli¤i olumlu yönde etkilemektedir. Cevapla-
r›n k›sa olmas› önemli puanlama hatas› yap›lmas›n› ön-
lemektedir. fiansla do¤ru cevab›n bulunma olas›l›¤› da
çok düflüktür. 
Do¤ru-yanl›fl testlerinde soru say›s› fazla olmas›na ra¤-
men flansla do¤ru cevab›n bulunma olas›l›¤›n›n yük-
sekli¤i güvenirli¤i oldukça olumsuz etkilemektedir. Pu-
anlamas› objektiftir. Yaz›lan önermelerin do¤ru ya da
yanl›fl olarak s›n›fland›r›lmas› istenildi¤inden ileri düzey
kazan›mlar›n ölçülmesi oldukça zordur. 
Sözlü s›navlar özellikle sözel iletiflim becerilerinin öl-
çülmesinde geçerli bir s›nav türüdür. Sözel iletiflim be-
cerilerinin baflka s›nav türleri ile ölçülmesi mümkün de-
¤ildir. S›nav›n sözlü olarak yap›lmas›, cevaplamaya ve
puanlamaya istenilmeyen de¤iflkenlerin kar›flmas›na f›r-
sat vermesi nedeniyle güvenirlik ve geçerli¤i olumsuz
etkilemektedir. 
Çoktan seçmeli testler soru say›s›n›n çok ve puanlama-
s›n›n objektif olmas› aç›s›ndan güvenirli¤i ve geçerli¤i
art›r›c› yönde katk› sa¤larken, flans baflar›s›n›n olmas›
ve ileri düzey davran›fllar›n ölçülmesinin zorlu¤u nede-
niyle bu özellikleri düflürebilmektedir. Çoktan seçmeli
testlerin makine ile puanlamaya uygun olmas›, büyük
gruplara uygulanabilirli¤ini art›rmaktad›r. 
S›navlar çeflitli amaçlar için kullan›lmaktad›r. Ö¤renci-
lere not verme, ö¤renci veya personel seçme, ö¤retimin
etkilili¤ini art›rma veya ön ö¤renmeleri belirleme amaç-
lar› ile s›navlar yap›labilmektedir. Bu s›navlarda ölçül-
mek istenilen özelliklerin yap›s›na uygun s›nav türünü
seçmek, amac› gerçeklefltirmeye yard›mc› olabilir. Ayr›-
ca s›navlarda kullan›lacak sorular›n yaz›m›nda da dik-
kat edilecek baz› hususlar vard›r. Bunlara uyarak haz›r-
lanan s›navlar amaca daha iyi hizmet edebilir. 
Sorular›n aç›k ve anlafl›l›r olarak haz›rlanmas›, ö¤renci-
lerin farkl› alg›lamalar›n›n önüne geçer. Ayn› flekilde
sorular›n ö¤renci düzeyine uygun uzunlukta olmas›,
sorularda kullan›lacak sözcüklerin günlük dilde kulla-
n›lanlar aras›ndan seçilmesi, göreceli ifadelerden kaç›-
n›lmas› anlafl›labilirli¤i art›rmaktad›r. Soru say›s›n›n art›-
r›lmas›, puanlaman›n objektif yap›lmas›, s›nav süresinin
yeterli verilmesi, zorluk düzeyinin ayarlanmas› gibi ön-
lemler ile güvenilir ve geçerli s›navlar yap›labilir.

Özet
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1. K›sa cevapl› testin sorular› afla¤›dakilerden hangisi
ile en çok benzerlik gösterir?

a. Sözlü s›nav sorular›
b. Çoktan seçmeli sorular›n kökü
c. S›n›flama gerektiren test sorular›
d. Yaz›l› s›nav sorular›
e. Ödev ve proje sorular›

2. Afla¤›dakilerden hangisi çoktan seçmeli bir test mad-
desinin yaz›m›nda dikkat edilmesi gereken noktalardan
biri de¤ildir?

a. Seçenekler eflit uzunlukta olmal›
b. Madde gereksiz kelimelerle fliflirilmemeli
c. Madde anlafl›l›r olmal›
d. Do¤ru cevap aç›kça bulunabilmeli
e. Seçenekler ayn› tarzda olmal›

3. Cevaplay›c›lar›n en fazla bir cümle ile cevapland›r-
d›klar› s›nav türü afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Çoktan seçmeli testler
b. Sözlü s›navlar 
c. K›sa cevapl› testler
d. Yaz›l› yoklamalar
e. S›n›flama gerektiren testler

4. Bir çoktan seçmeli test maddesinin anahtara göre
yanl›fl olan seçene¤ine ne ad verilir?

a. fi›k
b. Çeldirici
c. Seçenek
d. Madde formu
e. Anahtarlanm›fl cevap

5. Afla¤›dakilerden hangisi hem çoktan seçmeli hem
de k›sa cevapl› testlerin ortak özelli¤idir?

a. Haz›rlama süresi k›sad›r.
b. Maliyeti daha azd›r. 
c. Kapsam geçerli¤i düflüktür.
d. ‹leri düzey davran›fllar› kolayca ölçülür.
e. Soru say›s› fazlad›r.

6. Afla¤›dakilerden hangisi aç›k-kitap s›navlar›n›n üs-
tünlüklerindendir?

I. S›nav kayg›s›n› azaltmas›
II. Büyük ölçüde kopyay› önlemesi
III. S›nav›n k›sa sürmesi
IV. Ö¤rencileri daha çok çal›flmaya yöneltmesi
a. I ve II 
B) I ve III 
c. II ve III
d. I, II ve III
e. II, III ve IV

7. Do¤ru cevab›n verilen seçenekler aras›ndan görü-
lünce hat›rlamaya neden oldu¤un gerekçesiyle çoktan
seçmeli testlere elefltiri getirilmektedir. Bunu bir ölçüde
gidermek için hangi madde formu önerilmektedir?

a. Birleflik cevap gerektiren 
b. Ortak köklü 
c. Do¤ru cevab› gizli 
d. Do¤ru cevab› biricik olan 
e. Do¤ru cevab› en do¤ru olan 

8. Çoktan seçmeli, k›sa cevapl› ve do¤ru-yanl›fl testle-
rinin di¤er ölçme araçlar›na göre önemli üstünlükleri
afla¤›dakilerden hangileridir?

I. Ölçme sonuçlar›n›n daha güvenilir olmas›
II. Haz›rlama aç›s›ndan kullan›fll› olmas›
III. Kapsam geçerli¤inin yüksek olmas›
IV. Puanlama hatas›n›n az olmas›
V. ‹leri düzey davran›fllar› çok kolay ölçmesi
a. III ve IV
b. I, IV ve V
c. II, III ve IV 
d. III, IV ve V
e. Hepsi

9. Ö¤renci say›s›n›n çok oldu¤u bir seçme s›nav›nda
afla¤›daki s›nav türlerinden hangisinin kullan›lmas›, kul-
lan›fll›l›k özelli¤ini art›r›r?

a. K›sa cevapl› testler
b. Çoktan seçmeli testler
c. Sözlü s›navlar
d. Yaz›l› yoklamalar
e. Do¤ru-yanl›fl testler

10. Yaz›l› yoklamalar puanlan›rken birden fazla puanla-
y›c› kullanman›n en önemli gerekçesi nedir?

a. Arac›n kullan›fll›l›¤›n› art›rmak
b. Puanlamay› kolaylaflt›rmak
c. Puanlamay› h›zland›rmak
d. Puanlay›c› yanl›l›¤›n› önlemek
e. Anahtar hatalar›n› bulmak

Kendimizi S›nayal›m
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1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Geçerlik” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Güvenirlik” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Güvenirlik” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Güvenirlik” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Geçerlik” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Geçerlik” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Güvenirlik” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Güvenirlik” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Geçerlik” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kullan›fll›l›k” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Birçok özelli¤in ölçülmesine uygun olmas›, haz›rlama-
s›n›n kolay olmas› nedeniyle yaz›l› yoklamalar ile k›sa
cevapl› testler s›kl›kla kullan›lmaktad›r. Bir üst e¤itime
ö¤renci seçiminde en çok baflvurulan s›nav türleri ara-
s›nda çoktan seçmeli testler gelmektedir. Okullar›n ve
dershanelerin üst e¤itim kurumlar›na geçifl s›navlar›na
ö¤renci haz›rlamak amac›yla yapt›klar› s›navlar çoktan
seçmeli test format›nda olmaktad›r. Sözel iletiflim bece-
rilerinin ölçülmesinde ise sözlü s›navlar kullan›labil-
mektedir. Özellikle uygulamaya dayal› s›navlarda sözlü
s›navlar oldukça fazla tercih edilebilmektedir. Ölçülen
özelli¤in düzeyine göre ödevler ve projeler de kullan›-
labilmektedir. Do¤ru yanl›fl testleri birçok dezavantaj›n-
dan dolay› çok kullan›lmamaktad›r. 

S›ra Sizde 2

Yaz›l› yoklama türleri tercihli s›navlar, sorusuz s›navlar
ve aç›k kitap s›navlar› olmak üze farkl› türleri bulun-
maktad›r. Genel format› d›fl›ndaki di¤er türlerin kulla-
n›lmas› güvenirlilik ve geçerlik aç›lar›ndan olumsuzluk-
lara neden olmaktad›r. Ancak belirtilen yaz›l› yoklama
türlerinin kullan›labilece¤i durumlar da vard›r. Tercihli

s›navlar ö¤renci kayg›s›n› düflürmesi aç›s›ndan olumlu
bir özellik tafl›maktad›r. Ancak s›nav›n kapsam geçerli-
¤ini düflük olabilir. Kapsam geçerli¤ini art›r›c› önlemler
al›nd›¤›nda uygulanmas› önerilen bir s›nav türü haline
gelebilir. Ö¤rencilerin dersle ilgili geçmifl e¤itim yaflan-
t›lar› farkl› oldu¤unda sorusuz s›nav›n kullan›lmas› da-
ha uygundur. Aç›k kitap s›navlar› ise ö¤renciden uygu-
lama, analiz ve sentez düzeyinde özellik beklendi¤inde
kullan›lmas›n›n gerekli oldu¤u bir s›nav türüdür. Ancak
daha alt düzeydeki özelliklerin ölçülmesinde (hat›rlama
gibi) kullan›lmamas› gerekir. 

S›ra Sizde 3

Yaz›l› yoklamalar›n en olumsuz özelli¤i puanlamas›n›n
sübjektifli¤idir. Puanlaman›n daha objektif yap›labilme-
si için, puanlamaya do¤ru cevap d›fl›nda baflka özellik-
lerin kar›flmamas› gerekir. Örne¤in yaz› güzelli¤i veya
çirkinli¤i, ak›c›l›¤›, ka¤›d›n kullan›m alan›, önceki ka¤›-
d›n etkisi, puanlay›c›n›n yorgunlu¤u gibi. Ayr›ca puan-
lay›c›n›n cevap ka¤›d›n›n sahibini tan›yor ve ona karfl›
olumlu veya olumsuz davran›fllar sergiliyorsa puanla-
man›n objektif oldu¤unu belirtmek zor olur. Bu neden-
le yaz›l› yoklamalarda puanlama objektifli¤ini art›rmak
için bütün bu olumsuzluklardan uzak puanlama yap-
mak gerekir. Cevap ka¤›d›n›n sahibine ait kimlik bilgi-
lerinin kapat›lmas›, yaz› güzelli¤i veya çirkinli¤ini dik-
kate almadan cevab›n do¤rulu¤una puan verilmesi, pu-
anlaman›n ka¤›d›n tamam›n› de¤il de bütün ka¤›tlarda-
ki ayn› sorular› okuyarak yap›lmas› ve ayr›nt›l› bir pu-
anlama anahtar› haz›rlayarak ö¤renci cevap ka¤›tlar›n›
cevap anahtar› ile karfl›laflt›rarak yap›lmas› bu önlem-
lerden baz›lar›d›r.

S›ra Sizde 4

Bütün s›navlar›n ortak özelli¤i, belirli bir özelli¤i ölç-
meye yönelik olmas›d›r. Ancak bu özellikleri ölçerken
her birinin kendine göre uygulama flekilleri vard›r. Bu
uygulama flekillerinden baz›lar› ortak olmakla beraber
baz›lar› da farkl›l›k gösterir. Soru say›s›n›n az olmas› ve-
ya çok olmas›na göre bu s›nav türleri iki grupta topla-
nabilir. Yaz›l› yoklamalar ile sözlü s›navlarda soru say›-
s› daha az iken di¤er s›navlarda daha fazlad›r. Benzer
flekilde cevaplaman›n yaz›l› olup olmamas›na göre de
baflka bir gruba ayr›labilir. Yaz› yoklamalar ile k›sa ce-
vapl› testlerde cevaplar ö¤renci taraf›ndan yaz›l› olarak
verilirken, çoktan seçmeli ve do¤ru yanl›fl testlerinde
cevaplama iflaretleme ile yap›lmaktad›r. Sözlü s›navlar-

Kendimiz S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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da ise tamamen sözlü cevaplar verilmektedir. Puanlama
flekline göre de s›navlar farkl› gruplara ayr›labilir. Ta-
mamen objektif puanlamaya uygun olan çoktan seçme-
li testler ile do¤ru yanl›fl testleri bir grupta yer al›rken,
di¤erleri de baflak bir grupta yer al›r. Benzer flekilde ha-
z›rlama, uygulama ve ölçtü¤ü özellik düzeylerine göre
de s›navlar gruplanabilir niteliktedir.

S›ra Sizde 5

Verilen örnek soruda madde kökü ile seçenekleri ayr›
olarak incelemek uygun olur. Madde kökü incelendi-
¤inde “...olabilir?” ile biten soru ifadesi kesinlik tafl›ma-
maktad›r. Bu durumda cevaplayan kiflilere göre farkl›
alg›lanmalar mümkün hale gelebilir. Bu da sorunun bü-
tün ö¤renciler için ayn› flekilde alg›lanmamas›na neden
olur. Bu tür sorular ay›r›c› nitelikte de¤ildir. Seçenekler
incelendi¤inde B ve D seçenekleri tamamen birbirinin
ayn›s›d›r. Bu haliyle bir kimya alan› sorusu ölçmek ye-
rine, ö¤rencilerin dikkatini ölçmeye yöneliktir. Bu soru-
nun do¤ru cevab› olan B seçene¤ini bulabilmek için
hiçbir kimya bilgisine gerek yoktur. Burada maddelerin
tablodaki erime noktalar› ile öz kütleleri farkl› ancak
ayn› madde özelli¤i gösteren bir örnek bulunabiliyor
olsayd›, o flekilde vermek uygun olurdu.
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Bu ünite tamamland›ktan sonra;
S›n›f içi süreç de¤erlendirmede kullan›lan ölçme araç ve yöntemlerinin neler
oldu¤u bilinecek, 
S›n›f içi süreç de¤erlendirmede kullan›lan ölçme araç ve yöntemlerinin özel-
likleri kavranacak, 
S›n›f içi süreç de¤erlendirmede kullan›lan ölçme araç ve yöntemlerine uygun
madde yaz›labilecek,
S›n›f içi süreç de¤erlendirmede kullan›lan ölçme araç ve yöntemlerinin so-
nuçlar›ndan yararlan›labilecektir. 

‹çindekiler

• Öz de¤erlendirme 
• Akran de¤erlendirme
• Proje de¤erlendirme
• Kontrol listesi

• Dereceleme ölçekleri
• Bireysel geliflim dosyas› 

(portfolyo)
• Kavram haritas›

Anahtar Kavramlar
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• AKRAN DE⁄ERLEND‹RME
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• PROJELER
• GÖZLEM FORMLARI
• KAVRAM HAR‹TALARI
• KAVRAM HAR‹TALARINDA

PUANLAMA
• B‹REYSEL GEL‹fi‹M DOSYASI
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S›n›f ‹çi Ölçme ve De¤erlendirme
Ö¤retmenlerin ö¤renci baflar›s›n› de¤erlendirmede kulland›klar› ölçme araç ve
yöntemleri farkl›l›k gösterebilmektedir. Ölçme sonuçlar›n›n ne amaçla kullan›laca-
¤›, tercih edilecek ölçme arac›n› da belirleyebilir. Ö¤renci baflar›s› hakk›nda karar
verme amaçland›¤›nda bir önceki bölümde verilen ölçme araç ve yöntemlerinin
kullan›lmas› uygun olur. Ö¤retim sürecinin etkilili¤ini art›rmak amac›yla sürecin iz-
lenmesi amaçlan›yorsa, çoktan seçmeli testlerle beraber, ö¤retim sürecini sorgula-
yan ölçme ve de¤erlendirme yöntemlerine ihtiyaç duyulabilir. Süreç izlemede kul-
lan›lan ölçme araç ve yöntemlerinin bir k›sm› sübjektif özellik tafl›d›¤›ndan, baflar›
de¤erlendirme amac›yla kullan›lmas› uygun de¤ildir. Süreç izlemede baflvurulan
ölçme yöntemlerinin s›kl›kla kullan›lanlardan baz›lar› afla¤›da verilmifltir.

Süreç izlemede kullan›lan ölçme ve de¤erlendirme yöntemleri nelerdir?

Öz De¤erlendirme
Öz de¤erlendirme, belli bir konuda bireyin kendi kendisini de¤erlendirmesine öz
de¤erlendirme denir. E¤itimde ö¤rencinin kendi kendini de¤erlendirmesine f›rsat
vermek, ö¤renciyi de¤erlendirme süreci içerisinde tutmak onlar›n güdülenmeleri-
ni sa¤layabilir. Öz de¤erlendirme iki türlü yap›labilir.

i) Bunlardan ilki, dersin belirli bir ünitesi veya konu ile ilgili bütün davran›fl-
lar listelenerek, bu davran›fllar› gösterip gösteremedi¤ini ö¤rencinin kendi-
sine sorgulatt›rmakt›r. Ancak bu durumda baz› davran›fllar› gösterebilece¤i-
ni belirtmesine ra¤men gerçekte gösteremeyebilir. Bu da yanl›l›k yaratabilir.
Bu flekilde yap›labilecek bir de¤erlendirmenin baflar› belirlemede tek bafl›-
na kullan›lmas› uygun olmayabilir. Öz de¤erlendirmenin, ö¤renme sürecin-
deki eksik ö¤renmeleri belirlemede kullan›lmas› daha uygundur. Çünkü ö¤-
renci bir davran›fl› gösteremeyece¤ini belirtmesi bir ö¤renme eksikli¤i oldu-
¤unu göstermesi aç›s›ndan önemli bir ipucudur. Ö¤rencinin kendisinde ek-
sik gördü¤ü davran›fllar belirlenip bu davran›fllar› iyilefltirecek ek e¤itim-ö¤-
retim etkinlikleri düzenlenebilir. Afla¤›da örnek bir öz de¤erlendirme formu
verilmifltir (http://ttkb.meb.gov.tr/program.aspx).

S›n›f ‹çi ve De¤erlendirme
Sürecinde Kullan›lan Araçlar

S›n›f içi ölçme araç ve
yöntemleri, ö¤rencinin
geliflim sürecini yans›tan
performans göstergeleri ile
ö¤rencinin kendisi hakk›nda
bilgi sundu¤u de¤erlendirme
türlerini kapsamaktad›r. 
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“En büyük cehalet, kiflinin
kendi kendisi hakk›ndaki
bilgisizli¤idir.” (Hz. Ali
(r.a.)).

Ö¤rencinin öz de¤erlendirme
sonuçlar› ile bu kazan›mlar›
yoklayan s›nav sonuçlar›
karfl›laflt›r›larak ö¤renme
eksikliklerinin yan›nda
yanl›fl ö¤renmeleri de
belirlenebilir.



Öz De¤erlendirme

Yukar›da verilen örnek öz de¤erlendirme formu, seçilmifl bir ünitede yer alan
kazan›mlar›n bir k›sm›n› kapsamaktad›r. Bu flekilde düzenlenen ve ünitelerin bütün
kazan›mlar›n› kapsayan bir öz de¤erlendirme formu ile dersin tamam›na iliflkin ek-
sik ö¤renmelerin belirlenmesi mümkün olabilir. Ö¤rencinin yapamayaca¤›n› ve k›s-
men yapabilece¤i kazan›mlar ö¤renme eksikli¤i için bilgi verici olabilir. Ö¤rencinin
öz de¤erlendirme sonuçlar› ile bu kazan›mlar› yoklayan s›nav sonuçlar› karfl›laflt›r›-
larak ö¤renme eksikliklerinin yan›nda yanl›fl ö¤renmeleri de belirlenebilir. 

Öz de¤erlendirme, bireylerin kendi yeteneklerini kendilerinin keflfetmelerine
yard›mc› olan bir ölçme ve de¤erlendirme türüdür. Öz de¤erlendirme ö¤rencilerin
okulda yapt›klar› çal›flmalar›, çal›flmalar› yaparken nas›l düflündükleri ve nas›l yap-
t›klar›n› de¤erlendirmelerini gerektirir. Kendini de¤erlendirme, ö¤rencilerin güçlü
ve zay›f yönlerini tan›malar›na yard›m eder. Kendini de¤erlendirme ö¤renci moti-
vasyonunun yükselmesine f›rsat verir.

Öz ve akran de¤erlendirme sonuçlar›n›n ö¤renci baflar›s› hakk›nda karar vermek amac›y-
la kullan›lmas› uygun de¤ildir. Ö¤rencilerin eksik ö¤renmelerinin kayna¤›n› belirleme
amac›yla kullan›lmas› gerekir.
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ÖZ DE⁄ERLEND‹RME

“Herkesin Bir Kimli¤i Var” ünitesinin sonunda neleri, ne kadar ö¤rendi¤inizi anlamak için kendi-

nizi de¤erlendirebilirsiniz. Bunu yapabilmek için afla¤›daki sorular› cevaplamal›s›n›z. Sorulardan si-

ze uygun olan fl›klardan birini iflaretleyiniz(X):

“ Bunu çok iyi yapabiliyorum’’ için ,

“ Bunu k›smen yapabiliyorum’’ için ,

“ Bunu yapam›yorum’’ için 

Kazan›mlar

1. Fiziksel özelliklerimi tarif edebilirim.

2.
Bir olay yaflad›¤›mda duygular›m› ifade 

edebilirim.

3.
Bir olay veya durum karfl›s›nda duygu ve dü-

flüncelerimi ay›rt edebilirim.

4.
Arkadafllar›ma fiziksel farkl›l›klar›ndan dolay›

farkl› davranmam.

5.
S›n›f içinde konuflmak istedi¤imde izin 
isterim.

6.
Benimle ayn› düflüncede olmasa bile ar-
kadafl›m› dinlerim.

7.
Bir tart›flma s›ras›nda arkadafl›m›n sözü-
nü kesmem.

Sonunda iki kez ya da bir kez  iflaretlediyseniz, baflar›l› bir flekilde çal›flmaya devam ede-

bilmek için, bu konular› tekrar çal›flmal›s›n.

Öz de¤erlendirme bireyin
güçlü ve zay›f yönleri
hakk›nda kendisi hakk›nda
bilgi veren bir ölçme ve
de¤erlendirme yöntemidir.
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Bu tür de¤erlendirmenin olumlu ve olumsuz yönleri vard›r. Genellikle kendi
performanslar›n› de¤erlendirirken yanl›l›¤›n varl›¤› göz ard› edilmemelidir. Bafllan-
g›çta kendini de¤erlendirme, ö¤rencilerin deneyimsizli¤i nedeniyle yan›lg›lara ne-
den olabilir. Yine de ö¤renciler daha fazla deneyim kazand›kça ald›klar› kararlar
daha do¤ru olacakt›r. 

ii) Öz de¤erlendirmede ikinci yol, yap›lan herhangi bir s›nav›n puanlamas›n›
ö¤rencinin kendisine yapt›rmakt›r. Bu yapt›r›l›rken, önceden haz›rlanm›fl ce-
vap ve puan anahtar› ö¤renciye verilir. Ö¤rencinin kendi cevaplar›n› s›nav›n
cevap anahtar› ile karfl›laflt›rarak puanlama yapmas› istenir. Bu, ö¤rencinin
cevaplar›n› puanlarken ayn› zamanda yanl›fl yapt›¤› sorular›n cevab›n› da gö-
rerek eksikliklerini görmesine yard›mc› olur. Bu flekilde yapt›r›lan puanlama
ö¤rencinin kendine olan güveninin gelifltirilmesine de yard›mc› olabilir.

Akran De¤erlendirme
S›n›f içindeki ö¤renciler birbirlerini daha iyi tan›yabilirler. Birbirlerinin üstün ve ge-
lifltirilmesi gerekli görülen yönlerini daha iyi görebilirler. Bu nedenle ö¤rencilerin
birbirlerini de¤erlendirmelerine f›rsat verilebilir. Akran de¤erlendirme, ö¤rencile-
rin, arkadafllar›n›n haz›rlad›¤› ödevler, araflt›rmalar, projeler, raporlar vb. çal›flma-
lar›n› de¤erlendirmesidir. Öz de¤erlendirmede oldu¤u gibi akran de¤erlendirme
de sübjektif bir de¤erlendirme yöntemidir. Bu nedenle yap›lan de¤erlendirme yan-
l›l›k içerebilir. Ö¤rencilerin de¤erlendirme sonuçlar›n›n ö¤renme eksikli¤ini belir-
leme amac›yla kullan›lmas› durumunda, ölçütler ö¤rencilere verildi¤inde ve daha
fazla uygulama yap›ld›¤›nda sübjektif de¤erlendirme azalabilir. Ö¤renciler, arka-
dafllar›n›n çal›flmalar›ndaki yeterlik düzeylerini de¤erlendirirken kendilerinin elefl-
tirel düflünme becerileri geliflir. Akran de¤erlendirme, ö¤retmene ö¤rencilerin ge-
liflim ve yeterlik düzeyleri hakk›nda geri bildirim sa¤lar. 

Öz ve akran de¤erlendirmenin baflar› ölçümünde kullan›lmas›n›n yarataca¤› olumsuzlular
nelerdir?

Ö¤rencilerin birbirlerini de¤erlendirmeleri iki türlü olabilir.
i) Bunlardan ilki, s›n›ftaki her bir ö¤renciyi di¤er ö¤rencilerin de¤erlendirme-

sidir. Böylece bir ö¤renci için çok say›da ölçme elde edilebilir. Elde edilen
ölçmelerin yönü ö¤renci hakk›nda oldukça faydal› bilgiler verebilir.

ii) ‹kinci de¤erlendirme ise öz de¤erlendirmeyi de içinde bulunduran bir de-
¤erlendirme yöntemidir. Ö¤rencinin kendisini di¤er ö¤rencilerin her biri ile
karfl›laflt›rarak kendisinin ve arkadafllar›n›n eksik ve güçlü yönlerini ortaya
ç›karabilir. Bu flekilde yap›lan de¤erlendirmeler ile oldukça fazla bilgi top-
lanabilir. Fazlaca toplanan bilgilerin özetlenmesi ve buradan anlam ç›kar›c›
sonuçlar bulunmas› ö¤retmenin ve di¤er e¤itimcilerin oldukça fazla zaman-
lar›n› alabilir.

Afla¤›da Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n gelifltirmifl oldu¤u ö¤retim programlar›ndan
al›nan akran de¤erlendirme formlar› verilmifltir (http://ttkb.meb.gov.tr/prog-
ram.aspx).
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Öz de¤erlendirmenin olumlu
ve olumsuz yönleri vard›r.
Genellikle kendi
performanslar›n›
de¤erlendirirken yanl›l›¤›n
varl›¤› göz ard›
edilmemelidir.

Öz ve akran de¤erlendirme
sonuçlar›na bakarak
ö¤rencinin baflar›s›n›n
de¤erlendirilmesini yapmak
yerine ö¤renme eksikliklerini
belirlenmek amac›yla
kullan›lmas› daha uygundur.
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Öz de¤erlendirmede oldu¤u
gibi akran de¤erlendirme de
sübjektif bir de¤erlendirme
yöntemidir.



Akran De¤erlendirme

Akran de¤erlendirmenin daha çok grup çal›flmalar›nda kullan›lmas› bilgi sa¤la-
y›c› olabilir. Grup içerisinde ö¤rencinin gruba kat›l›m›, grup içerisindeki perfor-
mans›n›n ölçülmesinde faydal› olabilir.

Akran de¤erlendirmesinden elde edilen ölçme sonuçlar›, bir ö¤rencinin dersle
ilgili ne bilip bilmedi¤i hakk›nda di¤erlerinin görüfllerinden olufltu¤u için grup ha-
linde de¤erlendirmeyi içerir. Grup içinde sosyometrisi yüksek olan ö¤rencilerin
de¤erlendirilmesinde di¤er ö¤renciler daha toleransl› davranabilir. Bu durum ise
yanl›l›¤› art›rabilir. Bir ö¤renci hakk›nda di¤er ö¤rencilerin görüfllerine göre belir-
lenen eksik ö¤renmeler saptanabilir. Ancak yaln›zca akran de¤erlendirmesine gö-
re eksikliklerin saptanmas› yeterli olmayabilir. Baz› ö¤renciler için yanl› de¤erlen-
dirme yap›lmas›, eksik ö¤renmelerin belirlenmesini güçlefltirebilir. Bu nedenle da-
ha fazla kaynaklardan bilgi toplan›lmas› gerekir. 

Performans Ödevleri ve Ölçülmesi
Performans›n sözlük anlam› baflarmak için harcanan çabad›r. Bu nedenle her türlü ö¤-
renme ç›kt›s› performans› gösterir. Her türlü ö¤renme ç›kt›lar›, bu ç›kt›lar› ortaya ç›ka-
rabilecek s›nav türleri ile ölçülebilir. Ö¤retmen yap›m› yaz›l› yoklamalar, k›sa cevapl›
testler, sözlü s›navlar, do¤ru-yanl›fl testleri, çoktan seçmeli testler gibi klasik ölçme ve
de¤erlendirme yöntemleri de performans ölçme araçlar›d›r. Bunlarla birlikte Turgut ve
Baykul (2010) performansa dayal› ölçmelerin yap›land›r›lmam›fl veya az yap›land›r›l-
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Akran De¤erlendirme Örnek Formu

Bu form, gruptaki çal›flmalar›n›z› de¤erlendirmek üzere haz›rlanm›flt›r. Arkadafllar›n›z›n bu

konudaki görüfllerini almak için formu doldurunuz. Size ayr›lan son sütunda da kendinizi

de¤erlendiriniz. Sorulara cevab›n›z “evet” ise E, “bazen” ise B, “hay›r” ise H harfi yaz›n›z. 

Grubun Ad›: .................................

Ö¤rencinin Ad›-Soyad›: ..................................................
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Çal›flmalara gönüllü kat›l›r. 

Bildiklerini arkadafllar›yla paylafl›r. 

Gerekti¤inde arkadafllar›na yard›m eder.

Ald›¤› görevi zaman›nda yerine getirir.

Arkadafllar›n›n görüfllerine sayg›l›d›r.

Tart›flmalarda k›r›c› olmadan konuflur.

Akran de¤erlendirmenin
daha çok grup
çal›flmalar›nda kullan›lmas›
bilgi sa¤lay›c› olabilir. Grup
içerisinde ö¤rencinin gruba
kat›l›m›, grup içerisindeki
performans›n›n
ölçülmesinde faydal›
olabilir.
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m›fl bilgi toplama, düzenleme ve iflleme, resim ve grafik yapma, kompozisyon yazma,
nutuk ve flark› söyleme, fliir okuma, bir müzik aleti çalma, bir arac› tamir etme ve kul-
lanma (otomobil veya dürbün) gibi el becerisi veya yarat›c›l›k isteyen ö¤renme ürün-
lerinin ölçülmesinde daha çok kullan›labilece¤ini ifade etmektedirler. Ayr›ca perfor-
mans ölçülmesindeki genel ilkenin, ‘performans›n gerçek durumlarda gözlenmesi’ ol-
du¤u belirtilmektedir. 

Fuat Turgut ve Yaflar Baykul’un E¤itimde Ölçme ve De¤erlendirme, (Ankara: Pegem, 2010)
adl› kitab›ndaki Performans›n Ölçülmesi (s:260-271) bölümünde performanslar ve pefor-
manslar›n ölçülmesi ile ilgili aç›klamalar› bulabilirsiniz.

Bir ö¤rencinin herhangi bir soruyu do¤ru cevaplamas›, o sorunun ölçtü¤ü ka-
zan›m› baflard›¤›n› gösterir. S›n›f içi uygulamalarda ö¤renciye yöneltilen her türlü
soru ve etkinlikler, baz› özelliklerin gösterilip gösterilemeyece¤ine yönelik ipuçla-
r› verir. Bu sorular, ö¤rencinin baz› davran›fllar› gerçek hayat koflullar›nda yap›p
yapmayaca¤› hakk›nda da bilgi verir. S›n›f içinde kendisine yöneltilen soruya do¤-
ru cevap veren bir ö¤rencinin, gerçek durumda bu soru ile yoklanan özelli¤i gös-
terip gösteremeyece¤i hakk›nda kesin bir cevap vermek mümkün de¤ildir. Ancak
gerçek durum yarat›ld›¤›nda bu davran›fl› sergileyip sergileyemeyece¤i kontrol
edilebilir. Bu yönüyle bak›ld›¤›nda performans daha çok gözlenebilen psikomotor
becerileri içerir. Ö¤renci bir müzik aletini nas›l çalaca¤›na yönelik bütün teorik bil-
gileri biliyor olabilir; ancak müzik aleti eline verildi¤inde bu performans› sergile-
yemeyebilir. Ya da bir deney düzene¤inin nas›l haz›rlanaca¤›n› bilebilir. Deney
düzene¤inin haz›rlanmas› istenildi¤inde bunu baflaramayabilir.

Performans ödevleri ile projelerin hangi özelliklerin ölçülmesinde kullan›lmas› daha uy-
gun olur?

Ö¤rencilerin s›n›f içinde kazand›klar› bilgi ve becerileri gerçek hayatta göste-
rip gösteremeyeceklerini denemeleri için performans ödevleri verilir. Performans
ödevlerinde ö¤rencilerin bir etkinlik veya ifli bafl›ndan sonuna kadar bütün afla-
malar› ile birlikte sergilemeleri beklenir. Ö¤rencinin gerekli malzemeleri nas›l bu-
laca¤›, buldu¤u malzemeleri nas›l organize ederek sonuca (ürüne) ulaflaca¤› per-
formans ödevleri ile görülür hale getirilebilir. Ö¤rencinin performans ödevlerini
gerçeklefltirirken, tak›ld›¤› aflamalar oldu¤unda kendisine rehberlik edilebilir; an-
cak performans ödevleri onlar›n yerine yap›lmamal›d›r. Maalesef uygulamada an-
ne ve babalar taraf›ndan çok mükemmel flekilde yap›lan performans ödevleri, di-
¤er ö¤renciler ve baz› ö¤retmenler taraf›ndan örnek olarak gösterilebilmektedir.
Tamamen ö¤rencinin kendisine ait olan ve çok fazla ilgi çekici olmayan bir per-
formans ödevi anne ve babalar taraf›ndan yap›lan ve çok ilgi gören bir ödevden
daha de¤erlidir. Uygulamadaki bu gibi s›k›nt›l› bir süreci yönetmek için ö¤retme-
ne oldukça fazla görev düflmektedir. Performans ödevinin ana aflamalar›n›n okul-
da ö¤retmen rehberli¤inde yapt›r›lmas› ve evde yap›lan aflamalar›n›n ise nas›l ya-
p›ld›¤›na dair ö¤renci ile yap›lan görüflmeler, performans ödevlerinin amac›na
hizmet etmesine yard›mc› olabilir.

Ö¤rencilere verilecek olan performans ödevleri farkl› derslerde farkl› ünitelerle
ilgili olabilir. Farkl› iki ö¤renciye ayn› performans ödevi verilmemelidir. Bu flekil-
de verilecek bir performans ödevi olursa, bunun grup performans ödevi olarak ve-
rilmesi daha uygun olabilir. 
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3

Ö¤rencilerin s›n›f içinde
kazand›klar› bilgi ve
becerileri gerçek hayatta
gösterip
gösteremeyeceklerini
denemeleri için performans
ödevleri verilir.

Performanslar›n
ölçülmesinde dereceli
puanlama anahtar›
(rubrikler) kullan›lmas›,
puanlama yanl›l›¤›n›
azaltabilir.
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‹çerik S›n›f Düzeyi Beklenen baflar› Puanlama yöntemi

Sosyal Bilgiler ‹lkö¤retim 4. s›n›f Zaman ve kronolojiyi

alg›lama, araflt›rma, 

s›ralama, elefltirel 

düflünme becerisi

Dereceli puanlama
anahtar› (Rubrik)

Ödevin Konusu: Sizden yaflam›n›zdaki önemli olan olaylar› araflt›rman›z ve bu

olaylara göre kendinize ait bir zaman çizelgesi oluflturman›z istenmektedir.

Ödevinizi yapmak için, 

• Yaflam›n›zdaki her y›la ait sizi etkileyen ya da size göre önemli bir olay› belirleyiniz.

• Bu olaya ait varsa resimleriniz ya da olayla ilgili oyuncak, kartpostal, giyecek vb.

kan›tlar toplayarak s›n›fa getiriniz.

• Olayla ilgili kan›tlar› s›n›f›n›za getiremiyorsan›z resimler de çizebilirsiniz.

• Toplad›¤›n›z bilgi ve malzemeleri kullanarak zaman çizelgenizi oluflturunuz.

DERECEL‹ PUANLAMA ANAHTARI (RUBR‹C)

PUAN ÖLÇÜTLER

4

Ö¤renci ödevin gerektirdi¤i bilgi ve becerilerin tamam›na

sahiptir. Yap›lan çal›flma çok iyidir.)Ö¤renci, zaman çizelgesini

oluflturmak için, hayat›ndaki önemli olaylardan hangilerini,

seçece¤ine gerekçeleriyle karar vermifltir. 

• Her olayla ilgili kan›t toplam›fl ve kullanm›flt›r.

• Olaylar› tarihlerine göre s›ralam›flt›r.

• Olaylar› zaman fleridinde uygun flekilde yerlefltirmifltir.

3

• Ö¤renci, hayat›ndaki baz› olaylar› rastgele belirlemifltir. 

• Bu olaylarla ilgili kan›tlar kullanmam›flt›r.

• Belirledi¤i olaylar› tarihlerine göre s›ralam›flt›r.

• Bu olaylar› zaman fleridinde uygun flekilde yerlefltirmifltir.

2

• Ö¤renci, hayat›ndaki birkaç olay› belirlemifltir.

• Bu olaylarla ilgili kan›t kullanmam›flt›r.

• Bu olaylar›n baz›lar›n› tarihlerine göre s›ralam›flt›r.

• Bu olaylar› zaman fleridine uygun flekilde yerlefltirememifltir.

1

• Ö¤renci, hayat›ndaki bir iki olay› belirlemifltir. 

• Bu olaylarla ilgili kan›t kullanmam›flt›r.

• Bu olaylar› tarihlerine göre s›ralamam›flt›r.

• Bu olaylar› zaman fleridinde do¤ru yerlefltirememifltir. 

De¤erlendirme: 4 - Çok iyi 3 - ‹yi 2 - Orta 1 - Zay›f 

Bu ödevden ö¤rencilerin alabilece¤i en yüksek puan 4’tür. Buradan ö¤rencilerin yüzde olarak

puan› da hesaplanabilir. Örne¤in ö¤renci 3 puan alm›fl ise, yüzde puan› 75’dir ( (3 / 4)x 100 =

75). Ö¤rencilerin becerilerle ilgili eksikleri var ise her bir ö¤renci için bu eksiklerin belirleye-

rek gereken önlemleri almal›s›n›z.



Ö¤rencinin yapm›fl oldu¤u performans ödevinin ölçülmesi ve ölçme sonucuna
göre de¤erlendirilmesi gerekir. Performans ödevlerinin puanlanmas›nda dereceli pu-
anlama anahtarlar› (rubric)’ndan yararlan›l›r. Afla¤›da örnek bir performans görevi ile
puanlama anahtar› verilmifltir (http://ttkb.meb.gov.tr/program.aspx).

Projeler
Proje Türk Dil Kurumu sözlü¤ünde ‘de¤iflik alanlarda önceden plan ve programa
al›nm›fl, maliyeti hesaplanm›fl, kurum ve kurulufllar›n yönetim organlar› taraf›ndan
onaylanm›fl, k›sa ve uzun vadeye ba¤lanarak özel kurum veya devlet ad›na ger-
çeklefltirilmesi kabul edilmifl bilimsel çal›flma tasar›s›’ olarak tan›mlanmaktad›r
(http://www.tdk.gov.tr). Verilen tan›ma uygun olarak okullarda da ö¤rencilere ö¤-
retim programlar›nda öngörüldü¤ü flekliyle projeler verilmektedir. Projeler, ö¤ren-
cinin bir sorunu veya konuyu ele al›p çeflitli yönleriyle bu sorunu tan›mlamas›, ta-
n›mlad›¤› sorun için olas› çözüm önerileri gelifltirmesi, sorunu çözmek için veriler
elde etmesi, verileri analiz ederek bulgulara dönüfltürmesi, elde etti¤i bulgulara da-
yal› olarak sorunun çözümü için öneriler gelifltirmesi ve bu süreci raporlaflt›rarak
sunmas› süreçlerini kapsar. 

Projeler kavram› için Türk Dil Kurumu sözlükleri incelenebilir. Türk Dil Kurumunun söz-
lü¤üne http://www.tdk.gov.tr adresinden bak›n›z.

Projeler performans ödevlerine benzemekle beraber performans ödevlerinden
daha kapsaml› ve bilimsel araflt›rma süreçlerinin uygulanmas›n› gerektirmektedir.
Okullarda ö¤rencilerin üst düzey davran›fl göstermelerine olanak sa¤layan bir uygu-
lamad›r. Projeler kapsam›na göre ö¤rencilere bireysel veya grup olarak verilebilir.
Ö¤renciyi araflt›rma süreci içene katarak yaflayarak ö¤renme ortam› sa¤lar. Ders ö¤-
retmeni rehberli¤inde yap›lan projeler ile ö¤rencilerin istedikleri bir alan veya konu-
da araflt›rma yapabilme becerileri, yorum yapabilmeleri, yeni bilgilere ulaflabilmele-
ri, özgün düflünce üretebilmeleri ve ç›kar›mlarda bulunmalar› amaçlanmaktad›r.

Projeler genifl kapsaml› ve okul d›fl› araflt›rma, inceleme ve uygulama gerektir-
di¤inden bütün dersler için yap›lmas› mümkün de¤ildir. Ö¤rencinin ilgisine ve ye-
tene¤ine göre her dönem veya ö¤retim y›l› içerisinde en fazla bir tane olmak üze-
re verilebilir. Hem ö¤rencinin proje için ay›rabilece¤i zaman hem de ö¤retmenin
her projeye verece¤i rehberlik düflünüldü¤ünde, her ö¤renciye bir proje vermek
yerine grup projeleri verilmesi daha uygun olabilir. Mevcudun daha az oldu¤u s›-
n›flarda bireysel projeler, daha kalabal›k s›n›flarda ise grup projeleri verilebilir.

Projeler de¤erlendirilirken, de¤erlendirmenin objektifli¤ini sa¤lamak için uy-
gun de¤erlendirme çizelgeleri oluflturulmal›d›r. Proje de¤erlendirme çizelgeleri her
projede yap›lmas› gereken ortak özellikleri kapsayan maddelerden oluflmal›d›r.
Afla¤›da proje de¤erlendirmelerde kullan›labilecek bir örnek form verilmifltir
(http://ttkb.meb.gov.tr/program.aspx).

855.  Ünite  -  S ›n › f  ‹ç i   Ö lçme ve De¤er lendirme Sürecinde Kul lan› lan Araçlar

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

Projeler, ö¤rencinin bir
sorunu veya konuyu ele al›p
çeflitli yönleriyle bu sorunu
tan›mlamas›, tan›mlad›¤›
sorun için olas› çözüm
önerileri gelifltirmesi, sorunu
çözmek için veriler elde
etmesi, verileri analiz ederek
bulgulara dönüfltürmesi,
elde etti¤i bulgulara dayal›
olarak sorunun çözümü için
öneriler gelifltirmesi ve bu
süreci raporlaflt›rarak
sunmas› süreçlerini kapsar.
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PROJE DE⁄ERLEND‹RME FORMU
Projenin Ad› : .............................
Ad› ve soyad› : .............................
S›n›f› : .............................
No : ..............................

BECER‹LER DERECELER

Zay›f
Kabul 

Edilebilir
Orta ‹yi

Çok

iyi

1 2 3 4 5

I. PROJE HAZIRLAMA SUREC‹

Projenin amac›n› belirleme

Projeye uygun çal›flma plan› yapma

Grup içinde görev da¤›l›m› yapma

‹htiyaçlar› belirleme

Farkl› kaynaklardan bilgi toplama

Projeyi plana göre gerçeklefltirme

Ekip çal›flmas›n› gerçeklefltirme

Proje çal›flmas›n›n istekli olarak 

TOPLAM

II. PROJEN‹N ‹ÇER‹⁄‹

Türkçeyi do¤ru ve düzgün yazma

Bilgilerin do¤rulu¤u

Toplanan bilgilerin analiz edilmesi

Elde edilen bilgilerden ç›kar›mda bulunma

Toplanan bilgileri düzenlenme

Kritik düflünme becerisini gösterme

Yarat›c›l›k yetene¤ini kullanma

TOPLAM

III. SUNU YAPMA

Türkçeyi do¤ru ve düzgün konuflma

Sorulara cevap verebilme

Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek flekilde

Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme

Sunuda ak›c› bir dil ve beden dilini kullanma

Verilen sürede sunuyu yapma

Sunum s›ras›ndaki öz güvene sahip olma

Severek sunu yapma

TOPLAM

GENEL TOPLAM

Ö⁄RETMEN‹N YORUMU:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................
Not: Yukar›da 1-5 aras›nda verilenler birer derecedir. Burada önemli olan ö¤rencilerin ba-
flar›s›n› 5 (çok iyi) düzeyine ç›karmakt›r.
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Proje de¤erlendirme formu kullan›larak projenin bafllang›c›ndan sunum afla-
mas›na kadar bütün süreci ortak bir ölçüt tak›m› ile puanlanm›fl olur. Ortak bir
form kullan›lmas› elde edilen baflar› ölçülerinin karfl›laflt›r›labilirli¤ine de f›rsat
vermifl olur.

Gözlem Formlar›
Gözlem formlar› birer de¤erlendirme araçlar›d›r. De¤erlendirilecek özellikler psiko-
motor beceriler gerektiriyorsa gözlem formlar›n›n kullan›lmas› uygun bir yoldur.
Baz› ö¤renci özelliklerinin ka¤›t kalem testleri ile ölçülmesi zor ve bazen de müm-
kün de¤ildir. Ö¤rencilerin resim yapma becerilerinin, güzel konuflma becerilerinin,
yüksek atlama becerilerinin klasik s›nav türleri ile ölçülmesi mümkün de¤ildir. Bu
tür becerilerin bir veya birden çok ö¤retmen taraf›ndan gözlenerek baflar› ölçüleri-
ne çevrilmesi gerekir. Bu tür özelliklerin ölçülmesinde gözlem formlar›n›n kullan›l-
mas›, ürün olarak son gösterilen davran›fl ile birlikte davran›fl›n ilk gösterilmeye
bafllad›¤› aflamadan son aflamaya kadarki tüm sürecin ölçülmesine f›rsat verir.

Gözlem formlar›n›n düzenlenmesinde, ilk aflamadan son aflamaya kadar ö¤ren-
ciden beklenen özellikler s›ras›yla yaz›l›r. Ö¤renciden beklenen davran›fl›n iki ç›k-
t›s› oldu¤unda (gözlendi-gözlenmedi gibi) gözlem formu kontrol listesi olarak ad-
land›r›l›r. Kontrol listesinde gösterilebilecek her hareketin karfl›s›na “Gözlendi” ve
“Gözlenemedi” kutular› konulur. Ö¤rencinin gözlenen davran›fllar›n›n say›s› perfor-
mans göstergesi olarak al›n›r. Afla¤›da temsili bir kontrol listesi örne¤i verilmifltir.

Kontrol listesinde gözlenemeyen basamaklarda ö¤rencinin eksikliklerinin oldu-
¤u, gözlenen basamaklarda ise baflar› sa¤lad›¤› anlafl›l›r. Verilen örnekte alt› afla-
mas› bulunan becerinin befl aflamas› ö¤renci taraf›ndan istenildi¤i düzeyde gerçek-
lefltirilmifltir. E¤er kontrol listesi ö¤renci baflar›s›na dönüfltürülecek olunursa en
yüksek puan alt› al›narak gözlenen davran›fllar yüzdelik puana dönüfltürülebilir.
5/6 x 100 = 83 olarak ö¤renci baflar› puan› verilebilir. Kontrol listesi ö¤rencinin bir
beceriyi gerçeklefltirdi¤i süre ile efl zamanl› olarak puanland›¤›nda, birden fazla
puanlay›c› kullan›lmas› olas› puanlay›c› hatalar›n› azaltabilir. Birden fazla puanla-
y›c›n›n vermifl olduklar› puanlar›n aritmetik ortalamas› ile güvenilir ve geçerli bir
puanlama yap›lm›fl olabilir.

Kontrol listesi ö¤rencinin bir beceriyi gerçeklefltirdi¤i süre ile efl zamanl› olarak puanlan-
d›¤›nda, birden fazla puanlay›c› kullan›lmas› olas› puanlay›c› hatalar›n› azaltabilir.

875.  Ünite  -  S ›n › f  ‹ç i   Ö lçme ve De¤er lendirme Sürecinde Kul lan› lan Araçlar

De¤erlendirilecek özellikler
psikomotor beceriler
gerektiriyorsa gözlem
formlar›n›n kullan›lmas›
uygun bir yoldur.

Ö¤renciden beklenen
davran›fllar iki ç›kt›l›
oldu¤unda (gözlendi-
gözlenmedi gibi) gözlem
formu kontrol listesi olarak
düzenlenir.

Kontrol Listesi

‹fllem 

basamaklar› 
Gözlendi Gözlenmedi

1 √

2 √

3 √

4 √

5 √

6 √

Toplam 5 1
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Bazen bir davran›fl tam olarak gösterilmeyebilir. K›smi olarak gösterilebilir ise
kontrol listesi dereceli olarak haz›rlanabilir. Dereceleme ölçekleri yaz›l› yoklama-
lardaki k›smi puanlamaya benzer bir puanlamaya f›rsat verir. Performans›n göste-
rilmesi süreci içerisinde ö¤renciden istenilen beceri tam gösterilmedi¤inde, ‘göz-
lendi’ veya ‘gözlenmedi’ seçenekleri yetersiz kalabilir. Performans, bu iki cevap
aras›nda k›smen gösterilmifl olabilir. Davran›fl›n gösterilme düzeyine uygun puan-
lama yap›lmas›, puanlar›n güvenirli¤ini art›rabilir. Okulda ö¤renci taraf›ndan sergi-
lenen birçok performans dereceleme ölçeklerine daha uygundur. 

Dereceleme ölçeklerinin haz›rlanmas›nda performansa dayal› ifllemler ilk bafl-
tan son aflamaya kadar listelenir. Her davran›fl›n karfl›s›na davran›fl›n gösterilebil-
me düzeyi dereceli flekilde,

Tam gösterildi (3)
K›smen gösterildi (2)
Gösterilemedi (1)
gibi üçlü veya
Tam gösterildi (5)
Gösterildi (4)
K›smen gösterildi (3)
Çok az gösterildi (2)
Gösterilemedi (1)
gibi beflli derecelerle ifade edilebilir. Derecelere 3-2-1 veya 5-4-3-2-1 a¤›rl›klar›

verilerek say›sal ölçme sonuçlar› hesaplanabilir. 
Afla¤›da okul öncesi program›ndan al›nan bir gözlem formu örnek olarak ve-

rilmifltir.

Geliflim Gözlem Formu
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Dereceleme ölçekleri yaz›l›
yoklamalardaki k›smi
puanlamaya benzer bir
puanlamaya f›rsat verir.
Performans›n gösterilmesi
süreci içerisinde ö¤renciden
istenilen beceri tam
gösterilmedi¤inde, ‘gözlendi’
veya ‘gözlenmedi’
seçenekleri yetersiz kalabilir.

GEL‹fi‹M GÖZLEM FORMU (0-36 Ay)

De¤erli anne-babalar, ö¤retmenler, bebek/çocuk bak›m› ile ilgilenen yetiflkinler, Geliflim Göz-

lem Formu, bakmakla yükümlü oldu¤unuz bebe¤in/çocu¤un aylara göre geliflim durumlar›n› göz-

lemlemek amac›yla düzenlenmifltir. Bebe¤in geliflimi Biliflsel, Dil, Sosyal-Duygusal, Motor-ince/ka-

ba olmak üzere dört alanda gözlemlenmektedir. Her bir geliflim alan›nda baz› göstergeler verilmifl-

tir. Bebe¤inizi/çocu¤unuzu bu göstergeler aç›s›ndan inceleyerek “Gözlendi”, “K›smen Gözlendi”

ve “Gözlenemedi” seçeneklerinden birini iflaretleyiniz. E¤er bunlar›n d›fl›nda belirtilmek istenilen

bir durum varsa k›saca “Aç›klamalar” k›sm›na not ediniz. Geliflim gözlem formunu doldurduktan

sonra sonuçlar› nas›l kullanaca¤›n›za iliflkin aç›klamalar› DE⁄ERLEND‹RME bafll›¤› alt›nda bulabilir-

siniz.

Çocu¤un,

Ad› Soyad›: :.............................................................................................

Do¤um tarihi: ...../...../...............

Okul/Kurum ad›: :....................................................................................

Gözlem tarihi: ...../...../...............

Gözlemcinin ad› soyad›: :.......................................................................

31-36. Ay 

Gözlem tarihi: ...../...../...............
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Düzeyi

GEL‹fi‹M 

ALANI
Göstergeler

G
ö

zl
en

d
i

K
›s

m
en

 G
ö

zl
en

d
i

G
ö

zl
en

em
ed

i

Aç›klama 

B‹L‹fiSEL

1-Neden-sonuç iliflkisi kurar. 

2-Nesneleri birden fazla özelli¤ine göre

s›n›flar. 

3-Soruldu¤unda z›t kavramlar› söyler.

4-Yak›n geçmiflteki olaylar› hat›rlar.

5-’Tek’ ve ‘çift’ kavramlar›n› içeren yö-

nergelere uyar. 

6-‹ki nesneyi belirli bir özelli¤e göre s›-

ralar.

7-Basit ritim kal›plar›n› tekrar eder.

8-Basit flark›lar› ezberler. 

D‹L

9-‹ki basit cümleyi birlefltirir.

10-Resimde gördü¤ü olaylar› anlat›r.

11-Dinledi¤i öyküyü anlat›r.

12-Çevresindeki ya da öyküdeki olaylar›

canland›r›r.

13-Aç›k uçlu sorular sorar. 

SOSYAL

DUYGUSAL

14-Yafl›tlar›yla birlikte oyun oynar.

15-Grup içi konuflmalara kat›l›r. 

16-‹steklerinin ertelenmesini kabullenir.

17-Grupla flark› söyler.

18-Grupla dans eder.

19-Ritim çalg›lar› çalar.

MOTOR

‹NCE

20-Modele bakarak yuvarlak çizgi çizer.

21-Kâ¤›t keser.

22-Katlamalar yapar.

23-Alt›-yedi küpten kule yapar.

24-‹ri delikli boncuklar› ipe dizer.

25-Tüp fleklindeki nesneleri ifllevine uygun

olarak s›kar. 



Gözlem formlar›, performans ödevlerinde ve projelerde de kullan›labilir. Ö¤ret-
men rehberli¤inde yap›lan performans görevlerinin yap›l›fl süreci hakk›nda gözlem
formlar› doldurularak ö¤rencinin geliflim süreci, belirli zaman dilimleri içerisinde
izlenebilir. Geliflim süreçlerinin izlenilmesi ile ö¤renciye ve aileye geri bildirimde
bulunulabilir. Uygulama yap›lacak bireyin ka¤›t kalem kullan›m›nda bir engel ol-
du¤unda (okuma-yazma bilmedi¤i gibi durumlarda) gözlem formlar› ile perfor-
mans ölçülmesi mümkün hale gelebilir. 

S›n›f içi ölçme araç ve yöntemlerinin sonuçlar›ndan nas›l yaralan›l›r?

Kavram Haritalar›
Kavram, nesnelerin veya olaylar›n ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad al-
t›nda toplayan genel tasar›m, mefhum, konsept, nosyon olarak tan›mlanmaktad›r
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MOTOR

KABA

26-Parmak ucunda birkaç ad›m atar. 

27-15-20 cm. yükseklikten atlar. 

28-Belirli bir uzakl›¤› (ortalama 15-20 cm) atlayarak

geçer

29-Hareketli topa tekme atar.

30-Kendisine do¤ru at›lan topu yakalamak için kolla-

r›n› uzat›r.

31-Koflarken durup yerdeki nesneyi al›p koflmaya de-

vam eder.

32-Alçak engellerin üzerinden atlar.

33-Pedal çevirir.

34-Tek ayak üzerinde s›çrar.

35-Basit vurmal› çalg›lar çalar.

De¤erlendirme

De¤erli Yetiflkinler, 

Her bebe¤in/çocu¤un geliflimleri birbirinden farkl›d›r. Geliflim alanlar›ndaki baz› davran›fllar ki-

mi bebeklerde/çocuklarda daha erken görülürken, baz›lar›nda ise daha geç görülebilmektedir.

Çünkü bebeklerin/çocuklar›n geliflimleri üzerinde bireysel farkl›l›klar ve çevresel faktörlerin etki-

si vard›r. 

Bebeklerin/çocuklar›n geliflimlerini bütünüyle görebilmeniz için haz›rlanm›fl olan “Geliflim Göz-

lem Formu”’nu doldururken her bebe¤in/çocu¤un içinde bulundu¤u ay›n geliflim göstergelerini dik-

kate al›n›z. Bebek bulundu¤u ay›n göstergelerini o anda göstermiyorsa farkl› zaman ve mekânlar-

da tekrar gözlemleyiniz. Çocu¤un geliflim alanlar›n›n her biri için bulundu¤u düzeyi saptay›n›z. Bu-

nun için çocu¤un kendi yafl grubundaki geliflim göstergelerini izleyiniz. Kendi ay grubundaki geli-

flim göstergelerini gösteremedi¤inde daha önceki ay›n göstergelerini izleyin. Geliflim göstergeleri-

nin tamam›n› gösterdi¤i ay grubunu çocu¤un bulundu¤u geliflim yafl› olarak temel alarak e¤itim sü-

recini uygulay›n›z. Birden fazla geliflim alan›nda beklenen davran›fllar gözlenemiyorsa bebek/çocuk

tam teflekküllü bir sa¤l›k kuruluflunun ilgili birimlerine yönlendirilmelidir.

Bebek/çocuk içinde bulundu¤u ay›n tüm göstergelerindeki davran›fllar› yerine getiriyorsa göz-

leme bir sonraki ay veya/ay grubunun göstergeleriyle devam ediniz. Bebek/çocuk içinde bulundu-

¤u aydan daha ileri aylar›n geliflimsel özelliklerini gösteriyorsa aile ile iletiflime geçilmeli, bebe¤i/ço-

cu¤u desteklemek için ilgili birimlerle iflbirli¤i yap›lmal›d›r.
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(TDK 2012). Ülgen (2001) kavram›, insan zihninde anlamlanan, farkl› obje ve ol-
gular›n de¤iflebilen ortak özelliklerini temsil eden bir bilgi formu/yap›s› olarak ta-
n›mlamaktad›r. Kavram haritas› ise bir kavram›n alt kavramlar› ve kavramlar aras›
iliflkileri hiyerarflik bir flekilde görmeye yard›m eden bir flemad›r. Kavram haritala-
r› tek bafl›na bir ölçme ve de¤erlendirme yöntemi de¤ildir. Kavram haritalar›, kav-
ramlar aras›ndaki iliflkiyi genelden özele do¤ru ele al›p görsel hale getirerek somut
veriler sunmay› amaçlayan bir ö¤retim yöntemidir. Novak ve Gowin (1984), kav-
ram haritalar›n›n bilgileri organize etmede, ö¤rencilerle kavramlar›n anlaml›l›¤›n›
tart›flmada, yanl›fl anlamalar› gidermede ve yüksek düzeyde düflünme yetene¤i ge-
lifltirmede kullan›labilece¤ini belirtmektedir.

Kavram haritalar› tek bafl›na bir ölçme ve de¤erlendirme yöntemi de¤ildir.

Kavram haritalar›n›n uygulamas› iki türlü olabilir. Bunlar aç›k ve kapal› kavram
haritalar› uygulamas›d›r. Aç›k kavram haritas› uygulamas›nda temel bir kavram ve-
rilir. Bu kavramla iliflkili olan tüm kavramlar›n neler oldu¤u ve bu kavramlar ile
iliflkinin yönü, türü ve düzeyi ö¤renci taraf›ndan bulunmas› istenilir. Kapal› kavram
haritas› uygulamas›nda ö¤rencilere bir grup kavram verilir. Verilen kavramlar›n
birbirleri ile iliflkisi bulunarak flekil üzerinde gösterilmesi istenilir. Bu iki uygulama-
dan birincisi (aç›k kavram haritas›) di¤erine göre daha çok yarat›c›l›k ister ve daha
üst düzey bir davran›fl gerektirir.

Yayg›n olarak kullan›lan kavram haritalar›n›n türleri,
a. Örümcek kavram haritas›: Verilen bir ana kavram ile iliflkisi olan di¤er kav-

ramlar›n bulunmas› istenildi¤inde kullan›l›r. 
b. Bal›k k›lç›¤› kavram haritas›: Bal›k k›lç›¤› fleklinde yer alan bir flekil üzerin-

de neden ve sonuçla, olumlu ve olumsuz özellikler, benzerlik ve farkl›l›klar
gibi ikili karfl›laflt›rmalar›n yap›lmas›nda kullan›lan bir türdür. Örnek:

c. S›n›flama kavram haritas›: Verilen kavramlar›n genelden özele veya türle-
rine göre s›n›fland›r›lmas› istenildi¤inde kullan›lan kavram haritalar›d›r.

d. Hiyerarflik kavram haritas›: Bilgiyi önem s›ras›na göre s›ralamay› gerektirdi-
¤inde kullan›lan kavram haritalar›d›r. En önemli bilgi bafla yaz›larak en
önemsiz olana veya en genel bilgiden en özele do¤ru s›ralamay› gerektirdi-
¤inde kullan›l›r.
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Kavram haritalar›,
kavramlar aras›ndaki iliflkiyi
genelden özele do¤ru ele
al›p görsel hale getirerek
somut veriler sunmay›
amaçlayan bir ö¤retim
yöntemidir. Kavram
haritalar›n›n ö¤retim
yöntemi olarak kullan›lmas›,
kavramlar aras›nda var olan
iliflkileri belirlemenin
ötesinde kavramlar›n
grupland›r›larak birbirlerini
hangi durumda nas›l
etkileyece¤ini bulmalar›na
da f›rsat verir.

fiekil 5.1

S›n›rl›l›klar›

Olumlu yönler

Bal›k K›lç›¤›
Kavram Haritas›.
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Kavram ö¤retiminde oldukça etkili olan yöntemde, herhangi bir kavram iliflki-
sini belirlemede cevap anahtar› olabilecek gelifltirilmifl do¤ru bir kavram haritas›
örne¤i yoktur. Bu nedenle her ö¤rencinin yapm›fl oldu¤u kavram haritas› orijinal-
dir. Her ö¤rencinin kendine göre orijinal olan kavram haritalar› gelifltirmeleri müm-
kündür. Bu nedenle puanlamas› da farkl›l›k gösterir. Ana kavram ile iliflkilendiri-
len kavramlar›n ve tabakalar›n çeflitlili¤i, kavramlar aras›nda kurulan iliflkinin do¤-
rulu¤u gibi unsurlar puanlamada önemli rol oynar. Kavram haritalar›n›n ö¤retim
yöntemi olarak kullan›lmas›, kavramlar aras›nda var olan iliflkileri belirlemenin
ötesinde kavramlar›n grupland›r›larak birbirlerini hangi durumda nas›l etkileyece-
¤ini bulmalar›na da f›rsat verir. Bu nedenle analiz ve sentez düzeylerindeki özel-
liklerin kazand›r›lmas›nda ve ölçülmesinde kullan›lmas› mümkündür. Ayr›ca kav-
ram haritalar› birçok alanda söz konusu olan kavram yan›lg›lar›n›n belirlenmesin-
de etkin bir ölçme arac› olarak göze çarpar. Baz› ölçme araçlar›n›n bu noktada be-
lirleyemedi¤i anlama zorluklar› kavram haritalar› ile çok daha kolay bir flekilde tes-
pit edilebilir. 

Kavram ö¤retiminde oldukça etkili olan yöntemde, herhangi bir kavram iliflkisini belirle-
mede cevap anahtar› olabilecek gelifltirilmifl do¤ru bir kavram haritas› örne¤i yoktur.

Kavram Haritalar›nda Puanlama
Kavram haritalar› de¤erlendirme yapmak amac›yla da kullan›lmaktad›r. Kavram
haritalar›, ö¤renci baflar›s›n›n ölçülmesinde kullan›ld›¤›nda, puanlama modelleri-
nin gelifltirilmesi, bu modellerin güvenirli¤inin ve geçerli¤inin sa¤lanmas›nda önem
tafl›maktad›r.

McClure, Sonak ve Suen (1999), alt› farkl› kavram haritas› puanlama modeli
önermektedir. Bu modeller;

a. Holistik (Bütünsel) Puanlama Modeli
b. Uzman Harita ile Holistik (Bütünsel) Puanlama Modeli
c. Yap›sal Puanlama Modeli
d. Uzman Harita ile Yap›sal Puanlama Modeli
e. ‹liflkisel Puanlama Modeli
f. Uzman Harita ile ‹liflkisel Puanlama Modeli
a) Holistik (Bütünsel) Puanlama Modeli’nde her bir kavram haritas›, ö¤-

rencilerin o kavramlar› anlay›p anlamad›klar› hakk›nda bilgi verir. Kavram
haritalar›, bir puanlama cetveli üzerinde belirlenen ölçütlere göre 1-5, 1-10
ya da 1-100 gibi aral›klar aras›nda de¤erlendirilir. 

b) Yap›sal Puanlama Modeli, Novak ve Gowin (1984) taraf›ndan ortaya
konmufltur. Bu modelde üst seviyede yap›lara puan verilir. Kavram haritala-
r›, hiyerarfli düzeylerinin say›s›na ve çapraz ba¤l› tan›mlamalara göre de¤er-
lendirilir. Hiyerarfliler dallanm›fl yap›lard›r ve alt üst iliflkisini ortaya ç›kar›r.
Çapraz ba¤lar da farkl› dallar içinde yer alan kavramlar aras›ndaki iliflkileri
gösterir. Kavram Haritas› puanlama ölçütleri afla¤›da verilmifltir:

1. Ba¤lant› sözcükleri: “Ba¤lant› sözcü¤ünün gösterdi¤i iki kavram aras›ndaki
iliflki anlaml› m›?”, “‹liflki geçerli mi?” gibi sorulara cevap aran›r. Her anlam-
l› ve geçerli ba¤lant› için 1 puan verilir.

2. Hiyerarfli: “Harita hiyerarflik bir yap›da m›?”, “Afla¤›ya do¤ru inen her alt
kavram daha çok özel ve daha az kapsaml› m›?” gibi sorulara cevap aran›r.
Her aflama için 5 puan verilir.
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3. Çapraz ba¤lant›lar: “Haritada bir grup kavram ile baflka bir grup kavram
aras›nda anlaml› iliflkiler kurulabilmifl mi?” sorusuna cevap aran›r. Her çap-
raz ba¤lant›ya 10 puan verilir. Ba¤lant›lar yarat›c›l›k ve daha çok dikkat ge-
rektirir. Ba¤lant›n›n yarat›c›l›¤›na göre puan artt›r›labilir. 

4. Örnekler: Uygun örneklere 1 puan verilir. 
Yap›sal puanlama modeli afla¤›da flema ile gösterilmifltir.

Yap›sal puanlama modelinde harita hesaplan›rken, kavramlar aras›ndaki çap-
raz ba¤ hariç 8 ba¤dan her birine 1 puan verilerek toplam 8 puan elde edilir. Her
hiyerarfli 5 puan olacak flekilde 2 hiyerarfliden 10 puan elde edilir. Çapraz ba¤ 10
puan ve örneklere 1’er puan verilerek toplam 30 puan elde edilir. 

c) ‹liflkisel Puanlama Modeli, McClure ve Bell (1990) taraf›ndan gelifltiril-
mifltir. Haritalar, harita üzerinde belirlenen farkl› ifadelerin de¤erlendiril-
mesiyle puanlan›r. ‹fade iki kavram› birlefltiren etiketlendirilmifl oklard›r.
Her bir iliflki 0 ile 3 aras›nda puanlanmaktad›r. Bu puanlama modeli afla¤›-
da gösterilmifltir.
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Anahtar Kavram

Genel Kavram
Hiyerarflinin

birinci
düzeyi

Genel Kavram

Genel Kavram

Kavram Kavram Kavram

Örnek Örnek

Hiyerarflinin
ikinci
düzeyi

etiket etiket
etiket

etiket

Çapraz Ba¤

etiket etiket

etiket etiket

Ba¤lar (geçerliyse) puan
Hiyerarfli (geçerliyse) puan
Çapraz Ba¤lar (geçerliyse) puan
Örnekler (geçerliyse) puan
Toplam Puan

=1x8=8
=5x2=10
=10x1=10
=1x2=2
=30

Yap›sal Puanlama
Modeli.
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Uzman harita ile holistik puanlama modeli, uzman harita ile yap›sal puanlama
modeli ve uzman harita ile iliflkisel puanlama modeli bu yöntemlerin uzman hari-
taya göre düzenlenmesi ile elde edilen modellerdir. Bu modellerde, puanlama ya-
p›l›rken konu alan› uzmanlar› taraf›ndan oluflturulmufl kavram haritalar› kullan›l›r.
Uzman haritas›na bak›larak ö¤rencilerin kavram haritalar› puanlan›r. 

Kavram haritalar›nda puanlama yöntemleri nelerdir ve hangi durumlarda kullan›l›r?

Bireysel Geliflim Dosyas› (Portfolyo)
Bireysel geliflim dosyas›, e¤itim süreci içinde ö¤rencinin seçmifl oldu¤u bir ders
kapsam›nda dersin bafl›ndan sonuna kadar yapm›fl oldu¤u bütün çal›flmalar›n›
kapsayan bir dosyad›r. Ö¤rencilerimize daha iyi e¤itim hizmeti sunabilmek için,
onlar› daha iyi tan›maya ihtiyaç vard›r. Bireysel geliflim dosyas› bireyin güçlü ve
gelifltirilmesi gereken yönlerinin belirlenebilmesi aç›s›ndan oldukça faydal› bir ta-
n›ma yöntemidir. 

Ö¤renciyi tan›mada kullan›lacak bireysel geliflim dosyas›nda ö¤rencinin hangi
özelliklerine yönelik bilgilerin bulunaca¤›, dosyan›n oluflturulmas› aç›s›ndan önem-
lidir. Ö¤rencinin geçmifl e¤itim yaflant›s›na ait bilgiler, sa¤l›k ve fiziksel özellikleri,
ilgi, tutum gibi duyuflsal özellikleri, akademik baflar› ölçüleri, derslerle ilgili yapm›fl
oldu¤u çal›flmalar›, beceri ve yetenekleri, sosyal özellikleri, e¤itim ve ö¤retim ile il-
gili özel durumlar›n›n bulunmas›, onlar›n daha iyi tan›nmas› aç›s›ndan önemli
ipuçlar› sunabilir. Ö¤rencinin say›lan bu özelliklerinin belirlenmesinde, ö¤renci ile
birincil derecede iliflkili olan bireylerden yararlan›l›r. Bunlar›n bafl›nda bireyin ken-
disi gelmektedir. Bireyin öz de¤erlendirme sonuçlar›n›n bireysel geliflim dosyas›na
konulmas›, kendisi hakk›nda önemli bilgiler sunabilir. S›n›f veya ders ö¤retmenle-
ri, ailesi, arkadafllar› ve iletiflim içerisinde olduklar› di¤er kifliler de ö¤renci hakk›n-
da bilgi verebilecek kaynaklar aras›nda yer alabilir. Ö¤renci hakk›nda bilgiler okul
ortam›ndan (s›n›f içinde), aile ortam›ndan (evde) ve arkadafl ortam›ndan (sosyal
çevrede) toplanabilir. Böylelikle farkl› kaynaklardan ve farkl› mekanlardan birey
için çok yönlü bilgi toplanm›fl olur.

Önerilen Puanlama

Kavramlar aras›ndaki
iliflki var m›?

Etiket, Kavramlar
aras›ndaki olas› iliflkiyi

gösteriyor mu?

Kavramlar aras›ndaki iliflki
kurulurken hiyerarflik s›raya

dikkat edilmifl mi?

“3” puan ver

evet

evet

evet

hay›r
“0” puan

hay›r
“1” puan

hay›r
“2” puan

fiekil 5.3

‹liflkisel Puanlama
Modeli
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Bireysel geliflim dosyas›,
e¤itim süreci içinde
ö¤rencinin seçmifl oldu¤u
bir ders kapsam›nda dersin
bafl›ndan sonuna kadar
yapm›fl oldu¤u bütün
çal›flmalar›n› kapsayan bir
dosyad›r.



Bireysel geliflim dosyas› oluflturman›n dört aflamas› vard›r: 
1. Toplama: Ö¤rencinin yapm›fl oldu¤u her çal›flman›n toplanaca¤› daha önce-

den bildirilir. Yap›lan çal›flmalar›n üzerine tarih atarak geliflim süreci izlenir.
2. Seçme: Ö¤rencinin yapm›fl oldu¤u çal›flmalar içerisinden baz›lar› seçilir. Seç-

me ifli ö¤retmenin rehberli¤inde ö¤renci taraf›ndan yap›l›r. 
3. Yans›tma: Ö¤rencinin geliflim dosyas›nda yer alan çal›flmalar›n› arkadafllar›-

na, ailesine ve ö¤retmenlerine sundu¤u aflamad›r. Dosyas›nda bulunan ça-
l›flmalar› neden seçti¤ini, çal›flmalar› yaparken yaflad›¤› sorunlar ile bu so-
runlar› nas›l çözdü¤ünü sunmas› istenilir. 

4. Sonuç: Bu aflamada geliflim dosyas›nda yer alan çal›flmalar› niçin yapt›¤› soru-
su yan›tlanmaya çal›fl›l›r. Yap›lan çal›flmalardan ne ö¤rendi¤i ortaya konulur.

Bireysel geliflim dosyas› süreci ve ürünü yans›tacak flekilde iki türlü haz›rlana-
bilir. Süreci yans›tan geliflim dosyalar›nda ö¤rencinin ilk yapt›¤› çal›flmalar-
dan bafllamak üzere son çal›flmalara kadar tamam› yer al›r. Yap›lan çal›flma-
lar karfl›laflt›r›larak süreç içindeki geliflim görülmeye çal›fl›l›r. Ö¤rencinin
yapt›¤› çal›flmalar ö¤retmen taraf›ndan rutin olarak izlenir ve gecikme olma-
dan geribildirimlerde bulunulur. Süreç içerisinde karfl›lafl›lan sorunlar bu fle-
kilde çözümlenerek ö¤renme eksiklikleri giderilebilir. Ürünü yans›tan geli-
flim dosyalar›nda süreçten çok bitmifl çal›flmalar yer al›r. Bu dosyada ö¤ren-
cinin en iyi olarak gördü¤ü çal›flmalar yer al›r. Ö¤retmen üründe bulunma-
s› gereken ölçütler aç›s›ndan de¤erlendirme yapar.

Bireysel geliflim dosyalar›n›n de¤erlendirilme sürecine ö¤retmenle birlikte ö¤-
renci de kat›l›r. Geliflim dosyas› de¤erlendirilmesinde gelifltirilecek bir de¤erlendir-
me formu ile sübjektif de¤erlendirmeler azalt›labilir. Afla¤›da örnek bir bireysel ge-
liflim dosyas› de¤erlendirme formu verilmifltir.

Ö¤renci Geliflim Dosyas› (Portfolyo) De¤erlendirme Formu
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Bireysel geliflim dosyalar›n›n
de¤erlendirilme sürecine
ö¤retmenle birlikte ö¤renci
de kat›l›r.

Ö¤renci Geliflim Dosyas› (Portfolyo) De¤erlendirme Formu 

Ö¤rencinin, Ad› ve Soyad›: ........................................................

S›n›f: ..................................

Yönerge: Afla¤›daki her bir ölçütün ne düzeyde yeterli oldu¤unu göz önüne alarak dosyay› de-

¤erlendiriniz.

ÖLÇÜTLER
DERECELER

Çok iyi ‹yi Orta Geçer Zay›f

5 4 3 2 1

1 Çal›flmalar›n tam olmas›

2 Çal›flmalarda çeflitlilik

3
Toplam çal›flmalardan yeterli 

miktarda içermesi

4 Çal›flmalar›n amac› karfl›lamas›

5 Çal›flmalar›na amaca uygunlu¤u

6 Çal›flmalar›n do¤rulu¤u

7 Dosyan›n düzenlili¤i

Ö R N E K  6



Ö¤renci de¤erlendirme sürecine kat›larak kendi performans› ile ilgili olarak ek-
sikliklerini ve iyi yönlerini görmesine f›rsat verilmifl olur. De¤erlendirmedeki amaç
ö¤renciye geçti-kald› gibi bir not vermekten ziyade ö¤renme sürecindeki eksiklik-
lerin belirlenmesi vard›r. Bu nedenle ö¤rencilerin birbirleri ile karfl›laflt›r›lmas› ya-
p›lmamaktad›r.

Ö¤rencilerin bireysel geliflim dosyalar›n› her ders için haz›rlamalar› mümkün
de¤ildir. Bu nedenle seçtikleri bir ders kapsam›nda haz›rlayabilirler. Bu durumda
ö¤rencinin yaln›zca bir dersi ile ilgili ayr›nt›l› bir de¤erlendirme yap›lmas› önemli
bir s›n›rl›l›k olarak görülmektedir. Ayr›ca, bireysel geliflim dosyas› oluflturulurken
ö¤retmen taraf›ndan çal›flmalar›n her aflamas›nda sürekli olarak geribildirim yap›l-
mas› gerekir. Kalabal›k s›n›flarda geribildirimin sa¤l›kl› yap›lamamas› ikinci bir s›-
n›rl›l›k olarak görülmektedir. Bireysel geliflim dosyalar› ö¤renci taraf›ndan yap›lan
her türlü çal›flmay› içerebilir. Bu da oldukça fazla materyal ve yaz›l› belge toplan-
mas›n› ve haz›rlanmas›n› gerektirir. Toplanan ve haz›rlanan belgelerin elektronik
hale dönüfltürülmesiyle bireysel geliflim dosyalar›n›n haz›rlanmas›, tafl›nmas› ve su-
nulmas›nda pratiklik sa¤lanabilir. Bu da elektronik bireysel geliflim dosyas› haz›r-
lanmas›n› gerektirir.

Bireysel geliflim dosyas› ile yap›lan ölçme ve de¤erlendirme yönteminin geleneksel yön-
temlerle yap›lan ölçme ve de¤erlendirme yöntemlerine göre farklar› nelerdir?

Bireysel geliflim dosyas› oluflturulurken ö¤retmen taraf›ndan çal›flmalar›n her aflamas›nda
sürekli olarak geribildirim yap›lmas› gerekir.
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8 Harcanan çabalar› gösterme

9 Kalitelili¤i gösterme

10 Yarat›c›l›¤› gösterme

11 Çal›flmalar›n seçiminde risk alma

12 Ö¤rencinin geliflimini gösterme

13 Kendini de¤erlendirme

Yorumlar/Öneriler:......................................................................................................................................

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

6
S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T
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S›n›f içi ölçme ve de¤erlendirme araç ve yöntemleri,
ö¤renci baflar›s› hakk›nda karar vermede veri toplama
amac›yla kullanabilece¤i gibi ö¤retimi gelifltirme ama-
c›yla ö¤renme eksikliklerinin saptanmas›nda da kulla-
n›labilir. Özellikle ö¤rencinin kendisi ile ilgili olarak öz
de¤erlendirme sonuçlar›, eksik ö¤renmelerin belirlen-
mesine önemli katk›lar sa¤layabilir. Benzer flekilde ak-
ran ve grup de¤erlendirmeleri de bu konuda bilgi vere-
bilir. Bireyin kendisi ve baflkalar› hakk›ndaki de¤erlen-
dirmeleri yanl›l›k içerebilir. Bu nedenle bunlar›n baflar›
de¤erlendirmelerinde kullan›lmas› uygun olmayabilir.
Ö¤rencilerin üst düzey özelliklerinin ve ö¤renme eksik-
liklerinin belirlenmesinde performans ödevleri, proje-
ler, kavram haritalar› ve bireysel geliflim dosyalar› kul-
lan›labilir. Bu yöntemler ö¤rencinin baflar›lar›n›n belir-
lenmesi yan›nda, ö¤retim sürecini izlemeye de olanak
sa¤lar. Ölçme araç ve yöntemleri ö¤retim sürecinin bir
parças› olarak da kullan›labilir. Uygulanan araç ve yön-
temler ö¤rencinin güçlü ve zay›f yönlerini tan›maya f›r-
sat verebilir. Ölçme araçlar›n puanlanmas› farkl›l›klar
gösterir. Her ölçme arac›na uygun puanlama anahtarla-
r› gelifltirilerek, farkl› çal›flmalar›n puanlanmas›nda ob-
jektifli¤in sa¤lanmas›na çal›fl›labilir.
S›n›f içi ölçme araç ve yöntemleri ö¤rencinin baflar›s›n›
belirlemenin yan›nda ö¤rencinin ilgisinin ne yönde ol-
du¤unu, hangi alanlarda baflar›s›n›n yüksek ve hangi
alanlarda düflük oldu¤unu, ö¤renme sürecindeki ö¤-
renme eksikliklerinin neler oldu¤unu görme aç›s›ndan
önemli bilgiler verebilir. S›n›f içi ölçme araçlar›n›n baz›-
lar› sübjektif puanlama ile yap›lmaktad›r. Sübjektif pu-
anlama olsa bile verebilece¤i bilgiler önemli ve dikkate
al›nmas› gereken niteliktedir. Toplanan bu bilgilerin
ö¤rencinin uygun flekilde yönlendirilmesini ve ö¤retim
hedeflerine ulaflt›r›lmas›nda uygun kullan›lmas›n› sa¤la-
mak gerekir.

S›n›f içi ölçme uygulamalar›nda kullan›lan öz ve akran
de¤erlendirmeler bireyin kendisi ve arkadafl› hakk›nda
bilgi beyan edilmesini sa¤layan yöntemlerdir. Bireyin
kendisi ve arkadafl› hakk›nda verece¤i bilgiler sübjektif
olsa bile önemli ipuçlar› verebilir. Bu bilgilere bakarak
ö¤rencinin baflar›s›n›n de¤erlendirilmesini yapmak ye-
rine ö¤renme eksikliklerini belirlenmek amac›yla kulla-
n›lmas› daha uygundur. Ö¤retmenin göremeyece¤i ni-
telikteki baz› bilgiler ö¤rencinin kendisinden al›nabilir.
Ö¤rencinin dönem bafl›ndan sonuna kadar yapm›fl ol-
du¤u birçok çal›flma olabilir. Bu çal›flmalar ö¤rencinin
ö¤retim süreci içerisindeki geliflimi aç›s›ndan önemli
bilgiler verebilir. Çal›flmalar yap›l›fl tarihi de dikkate al›-
narak bir klasörde veya kutu içerisinde toplanabilir.
Toplanan materyaller uygun bir de¤erlendirme formu
kullan›larak ö¤renci ile birlikte de¤erlendirilebilir. Bu
de¤erlendirme süreci içerisinde ö¤rencinin yapm›fl ol-
du¤u çal›flmalardaki eksiklikleri kendisinin görmesine
f›rsat verilebilir. Bu flekilde yap›lan de¤erlendirmeler s›-
n›f içi süreci yans›tt›¤›ndan bireysel geliflim dosyas›
(portfolyo) olarak adland›r›lmaktad›r. 
Ö¤rencilerin ders içindeki etkinlikleri veya s›navlar› uy-
gulamaya dayal› oldu¤unda etkinli¤in ya da s›nav›n de-
¤erlendirilmesinde gözlem formlar›n›n kullan›lmas› ge-
rekmektedir. Kontrol listesi ve dereceleme ölçekleri ol-
mak üzere iki tür gözlem formu bulunmaktad›r. Ö¤ren-
cinin gözlenecek özellikleri ilk bafltan son aflamaya ka-
dar listelenerek, gözlenen özelliklere iflaret konulma-
s›yla ölçme ifllemi tamamlanm›fl olur. 
Ö¤renciye proje yapt›r›ld›¤›nda projenin bütün aflama-
lar›n›n de¤erlendirilmesi gerekir. Proje de¤erlendirme-
de de haz›rlanacak bir form puanlama yanl›l›¤›n› önle-
yebilece¤i gibi, ölçme ifllemini de kolaylaflt›rabilir. Ayr›-
ca ölçme sürecinde eksikliklerin saptanmas›n› da sa¤la-
yabilir.

Özet
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1. Öz ve akran de¤erlendirmelerin baflar› belirlemede
kullan›lmas›n›n en büyük sak›ncas› nedir?

a. Üst düzey özelliklerin ölçülememesi
b. Puanlaman›n sübjektif olmas›
c. Uygulamas›n›n zorlu¤u
d. Kapsam geçerlili¤inin düflüklü¤ü
e. Ürün de¤erlendirmeye uygun olmas› 

2. Afla¤›dakilerden hangisi süreç de¤erlendirme için
uygun olmayan bir ölçme yöntemidir?

a. Çoktan seçmeli testler
b. Bireysel geliflim dosyalar›
c. Öz de¤erlendirme
d. Gözlem formlar›
e. Ürün de¤erlendirme

3. Afla¤›dakilerden hangisi gözlem yolu ile yap›lan ölç-
melerde kullan›lan araçlardand›r? 

I.   Kontrol listeleri
II.  K›sa cevapl› testler
III. Dereceleme ölçekleri
IV. Ödevler
a I ve II
b. I ve III
c. II ve III
d. II ve IV
e. III ve IV

4. Afla¤›daki özelliklerden hangisinin belirlenmesinde
projelerin kullan›lmas› daha uygundur?

a. Ö¤renme eksikliklerinin belirlenmesi
b. Ürün de¤erlendirilmesi
c. Girifl özelliklerinin belirlenmesi
d. Üst düzey özelliklerin ölçülmesi
e. Süreç de¤erlendirilmesi

5. Kavram haritalar›n›n özellikleri ile ilgili olarak afla¤›-
da verilenlerden hangisi yanl›flt›r?

a. Bir bütünü parçalara ay›rmada etkilidir.
b. Parçalar aras›ndaki iliflkileri göstermede kullan›l›r.
c. Anlaml› ö¤renmeyi sa¤lay›c› bir yöntemdir.
d. Kavram yan›lg›lar›n› belirlemede kullan›lan bir

ölçme yöntemidir.
e. Objektif puanlama yapmaya uygun bir ölçme

arac›d›r.

6. Afla¤›dakilerden hangisi bireysel geliflim dosyas› ha-
z›rlaman›n amaçlar›ndan biri de¤ildir?

a. Ö¤rencinin geliflimini izlemek
b. Ö¤renme eksikliklerini belirlemek
c. Ö¤rencileri baflar› s›ras›na dizmek
d. Bir sonraki e¤itim aflamas›na bilgi aktarmak
e. Ö¤renciyi de¤erlendirme sürecine almak

7. Afla¤›da verilen durumlar›n hangilerinde gözlem
yapmak gereklidir?

I. Psiko-motor becerilerin ölçülmesinde
II. Okuma becerisinin eksikli¤inde
III. Biliflsel özelliklerin ölçülmesinde
IV. Duyuflsal özelliklerin ölçülmesinde
a. I ve II
b. I ve III
c. II ve III
d. III ve IV
e. II, III ve IV

8. Bireysel geliflim dosyas› ile yap›lan ölçmeleri di¤er-
lerinden ay›ran en belirgin özellik afla¤›dakilerden han-
gisidir? 

a. Puanlamas›n›n objektifli¤i
b. Ö¤renci puanlar›n›n karfl›laflt›r›labilirli¤i
c. Ö¤rencinin puanlamaya kat›l›m›
d. Sürecin de¤erlendirmesine katk›s›
e Akran de¤erlendirmesini içermesi

9. Ö¤renci baflar›s›n› ölçme amaçl› s›navlar› tercih et-
mede dikkate al›nmas› gereken temel özellik nedir?

a. Kolay haz›rlanabilirli¤i
b. Davran›fla uygunlu¤u
c. Güvenilir oluflu
d. Puanlama kolayl›¤›
e. Kullan›fll›l›¤›

10.Afla¤›daki ölçme araç ve yöntemlerinden hangisi bi-
reye özgü bir özellik tafl›r?

a. Çoktan seçmeli testler
b. Kontrol listeleri
c. K›sa cevapl› testler
d. Geliflim dosyas› ile de¤erlendirme 
e. Performans de¤erlendirme

Kendimizi S›nayal›m
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Öz ve akran de¤erlendir-
me” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “S›n›f içi Ölçme ve De¤er-
lendirme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Gözlem Formlar›” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Projeler” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kavram Haritalar›” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bireysel geliflim Dosyas›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Performans Ödevleri ve Öl-
çülmesi ile Gözlem Formlar›” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bireysel geliflim Dosyas›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “S›n›f içi Ölçme ve De¤er-
lendirme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bireysel geliflim Dosyas›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Süreç izlemede kullan›lan ölçme araçlar›n›n amac›, ö¤-
rencilerin süreç içerisinde geliflimlerini takip etmek, ge-
liflimlerinin önündeki engelleri belirlemek, yanl›fl ö¤-
renmeleri önleyebilmektir. Bu amaca uygun olarak kap-
samda yer alan kazan›mlar› ölçmeye yönelik ölçme
araçlar› kullan›labilmektedir. Süreç izlemede çoktan
seçmeli testler kullan›labilece¤i gibi, biliflsel ve psiko-
motor becerilerdeki ö¤renme eksikliklerine yönelik ola-
rak öz ve akran de¤erlendirmeler, kavram haritalar›,
performans ödevleri, projeler kullan›labilir. Özellikle
üst düzey ö¤renmelerdeki eksikliklerin belirlenmesin-
de belirtilen ölçme araç ve yöntemlerinin kullan›lmas›
uygun olur.

S›ra Sizde 2

Öz ve akran de¤erlendirmeler sübjektif özellikler tafl›r.
Ö¤renciler kendisini ve arkadafl›n› de¤erlendirirken
yanl› davranabilir. Yanl› puanlamalar ile bireylerin ba-
flar›s› hakk›nda karar vermede isabet sa¤lanamaz.

S›ra Sizde 3

Performans ödevleri ve projeler di¤er s›navlardan ayr›
özellikler tafl›r. Uygulamas›n›n s›n›f ortamlar›nda yap›l-
mas› çok zordur. Örencinin üst düzey özelliklerini be-
lirlemeye yöneliktir. Ö¤rencinin araflt›rarak yeni bir bil-
giye ulaflmas› hedeflenir. Ayr›ca yap›lan araflt›rman›n
grup karfl›s›nda sunulmas› gibi etkinlikleri de kapsa-
maktad›r.

S›ra Sizde 4

S›n›f içi ölçme ve de¤erlendirme uygulamalar› çeflitli
amaçlar için kullan›labilir. Ö¤renci baflar›s›n› belirle-
menin yan›nda ö¤renme eksikliklerinin belirlenmesin-
de, üst düzey özelliklerinin ölçülmesinde kullan›labilir.
Ayr›ca, bireyin kendisi ve arkadafl› hakk›ndaki ö¤ren-
me eksikliklerinin belirlenmesinde de kullan›lmakta-
d›r. Ö¤rencinin geliflim süreci hakk›nda bilgi veren
yöntemlerdir. 

S›ra Sizde 5

Kavram haritalar›n›n puanlamas› di¤er yöntemlere gö-
re farkl›l›k gösterebilmektedir. Tek bir do¤ru cevab›n›n
olmamas› puanlamas›n›n yönergeyle yap›lmas›n› müm-
kün hale getirmektedir. Kavram haritalar›n› puanlanma-
s›nda holistik (bütünsel) puanlama modeli, uzman ha-
rita ile holistik (bütünsel) puanlama modeli, yap›sal pu-
anlama modeli, uzman harita ile yap›sal puanlama mo-
deli, iliflkisel puanlama modeli, uzman harita ile iliflki-
sel puanlama modeli kullan›lmaktad›r. Holistik puanla-
ma modellerinde yap›lan kavram haritas›n›n genel hali
dikkate al›narak puanlama yap›l›r. Yap›sal puanlama
modelinde kavram haritas›nda yer alan ba¤lant› söz-
cüklerine, hiyerarflilere, çapraz ba¤lant›lara ve verilen
örneklere puan verilir. ‹liflkisel puanlama yönteminde
kavram haritalar›, harita üzerinde belirlenen farkl› iki
kavram› birlefltiren etiketlendirilmifl oklar›n de¤erlendi-
rilmesiyle puanlan›r.

S›ra Sizde 6

Bireysel geliflim dosyas› ö¤rencilerin bir ö¤retim y›l›
içerisinde derslerle ilgili yapm›fl olduklar› çal›flmalar›n
tamam›n› kapsar. Çal›flmalar dersin ilk haftalar›ndan iti-
baren son haftalar›na kadar geçen süre içerisinde ö¤-
renci taraf›ndan yap›lan etkinlikleri kapsar. ‹lk haftalar-
dan son haftalara kadar geçen süre içersinde yap›lan et-
kinlikler, ö¤rencinin geliflimi hakk›nda bilgi verebilir.
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Bireysel geliflim dosyas› ile ö¤rencinin ö¤renme eksik-
likleri belirlenmeye çal›fl›l›r. Geleneksel ölçme ve de-
¤erlendirme yöntemleri, ö¤rencileri birbirlerine göre
karfl›laflt›rmas›n› yaparken geliflim dosyas›nda ö¤renci
kendisiyle ve kazan›lmas› düflünülen özelliklerle karfl›-
laflt›r›l›r. Geliflim dosyas›nda de¤erlendirme sürecine
ö¤rencinin kendisi de kat›ld›¤›ndan eksikliklerinin ve
güçlü yönlerinin neler oldu¤unu kendi kendine keflfet-
mesine yard›mc› olur. De¤erlendirme ifllemleri, yöner-
geli olarak oluflturulan formlar ile yap›lmaktad›r. Form-
da de¤erlendirilecek materyallerin say›lar›ndan çeflitli
niteliklerine kadar özellikler bulunmaktad›r.
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Bu ünite tamamland›ktan sonra;
Ö¤renci puanlar›n›n farkl› de¤erlendirme ölçütlerine göre nota dönüfltürül-
mesinde kullan›lacak istatistiksel ifllemler uygulanabilecek, 
Puanlar›n merkezi y›¤›lma ve da¤›l›m ölçüleri hesaplanabilecek, 
Puanlar›n merkezi y›¤›lma ve da¤›l›m ölçüleri yorumlanabilecek,
Puan da¤›l›mlar›n›n yap›s› yorumlanabilecek.
Bir ö¤renci grubunun ham puanlar› standart puanlara dönüfltürebilecek,
Standart puanlar yorumlanabilecektir.

‹çindekiler

• ‹statistik
• Tepe de¤er 
• Ortanca
• Aritmetik ve a¤›rl›kl› ortalama

• Standart kayma
• Ba¤›l de¤iflkenlik katsay›s›
• Standart puanlar
• Z ve T puanlar›

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N

N
N
N
N
N

Ölçme ve
De¤erlendirme

• ÖLÇME SONUÇLARINA
UYGULANAN ‹STAT‹ST‹KSEL
‹fiLEMLER

• ÖLÇME SONUÇLARININ
DÜZENLENMES‹

• BET‹MLEY‹C‹ ‹STAT‹ST‹KLER‹N
HESAPLANMASI

• STANDART PUANLAR

Ölçme Sonuçlar›
Üzerinde ‹statistiksel
Yöntemler
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ÖLÇME SONUÇLARINA UYGULANAN ‹STAT‹ST‹KSEL 
‹fiLEMLER
Ço¤u zaman ö¤retmenler ya da ö¤retmen adaylar› taraf›ndan, ölçme sonuçlar› üze-
rinde istatistiksel ifllemler yapman›n, zor oldu¤u düflüncesiyle, gereksiz oldu¤u dü-
flünülür. Ancak, bir ö¤retmenin yapm›fl oldu¤u s›nav sonras› al›nan ölçme sonuç-
lar› üzerinde istatistiksel ifllem yapmas›, e¤itim hizmetinin daha iyi sunulmas› aç›-
s›ndan önem tafl›r. S›nav sonuçlar›na uygulanacak betimsel istatistikler ve puanla-
ra ait grafikler, ö¤retmenin ders verdi¤i ö¤rencilerini daha iyi tan›mas›na, ö¤retim
sürecinde anlafl›lmas› güç olan konular›n saptanmas›na yard›mc› olur. Bu nedenle
ö¤retmenin geri bildirim yapmas›na katk›s› olur. Ayr›ca, s›nav sonuçlar› üzerinde
yap›lacak istatistiksel ifllemler, ö¤rencilere not vermede de kullan›labilir. Bu ne-
denle, afla¤›da öncelikle ölçme sonuçlar› üzerinde hangi istatistiksel ifllemler uygu-
lanabilece¤i ve bu istatistiklerin yorumlar› üzerinde durulmufltur.

ÖLÇME SONUÇLARININ DÜZENLENMES‹
Ölçme sonuçlar› farkl› yöntemlerle düzenlenebilir. Ölçme sonuçlar›n›n düzenlen-
mesinde baz› ifllem aflamalar›n› takip etmek, ölçme sonuçlar›n›n daha kolay yo-
rumlanmas›na olanak verir. Bu ifllemler s›ras›yla afla¤›da verilmifltir.

a) Puanlar›n s›raya konulmas›: Ö¤retmenin s›nav sonuçlar›na bakarak ö¤-
renci grubunu daha iyi tan›mas› için, ilk yap›lmas› gereken ölçme sonuçlar›n›n dü-
zenlenmesi iflidir. Ölçme sonuçlar›n›n düzenlenmesinin en basit yolu, onlar› bü-
yüklük s›ras›na koymakt›r. Ölçme sonuçlar›n›n büyüklük s›ras›na konulmas›, s›-
navdan al›nan en düflük ve en yüksek puanlar›n neler oldu¤unun ilgili bireyler ta-
raf›ndan kolayca görülmesini sa¤lar. Puanlar›n s›ral› bir flekilde verilmesi ile s›nav-
dan al›nan en düflük ya da en yüksek puanlar›n yan›nda, bu puanlara yak›n olan
ikinci üçüncü vs. puanlar›n da görülmesi sa¤lan›r. Afla¤›da, ilkö¤retim sekizinci s›-
n›ftaki 50 ö¤rencinin matematik dersinden 40 üzerinden ald›klar› puanlar›n bir dö-
kümü, örnek olarak verilmifltir; bundan sonraki ifllemler hep bu örnekteki veriler
üzerinde gerçeklefltirilmifltir. 

Ölçme sonuçlar›na uygulanan istatistiksel ifllemlerin avantaj› nedir?

Ölçme Sonuçlar› Üzerinde
‹statistiksel Yöntemler

S›nav sonuçlar›na
uygulanacak betimsel
istatistikler ve puanlara ait
grafikler, ö¤retmenin ders
verdi¤i ö¤rencilerini daha iyi
tan›mas›na, ö¤retim
sürecinde anlafl›lmas› güç
olan konular›n
saptanmas›na yard›mc› olur.
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Tablo 6.1’e bak›ld›¤›nda, puanlar kar›fl›k bir s›ra ile verildi¤inden al›nan en dü-
flük en yüksek puanlar›n neler oldu¤u çok iyi görülememektedir. Bu nedenle de
s›n›f›n baflar›s› hakk›nda çok yüzeysel bilgi sahibi olunabilir. Bu verileri biraz da-
ha anlaml› hale getirmenin yolu bunlar› s›ra ile vermektir. Puanlar›n s›ral› bir flekil-
de verilmesiyle puan da¤›l›m›n›n nas›l oldu¤u hakk›nda daha fazla bilgi sahibi olu-
nabilir. Puanlar s›ral› verildi¤inde, hangi puan›n en fazla al›nd›¤› ve di¤er puanla-
r›n her birinden kaçar puan oldu¤unu belirlemek çok pratik olmaz. Bu nedenle
Tablo 6.2’de puanlar hem s›ral› ve her puandan kaçar tane oldu¤unu belirtmek
için hem de frekansl› olarak verilmifltir.

Tablo 6.2’ye bak›ld›¤›nda hem en küçük ve en yüksek puanlar hem de her pu-
andan kaç tane oldu¤unu gösteren de¤erler görülmektedir. Tabloya bak›ld›¤›nda
puanlar›n hangi puanlar etraf›nda y›¤›ld›¤›, yani a¤›rl›k merkezi daha aç›k görül-
mektedir. Ayn› zamanda ö¤rencilerin genel olarak baflar›s› hakk›nda da bir fikir sa-
hibi olunabilir. Ancak, puanlara bakarak daha iyi yorum yapman›n yollar›ndan bi-
ri de puanlar› (verileri) görsel olarak ifade etmektir. Puanlar› görsel olarak ifade et-
menin yolu, onlar› grafiklerle göstermektir.

Puan Frekans Puan Frekans

20 1 31 2

21 2 32 2

23 3 33 2

24 4 34 2

25 4 35 2

26 6 36 2

27 4 37 1

28 4 38 1

29 3 39 1

30 3 40 1
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1 20 11 25 21 27 31 29 41 34

2 21 12 25 22 27 32 30 42 34

3 21 13 25 23 27 33 30 43 35

4 23 14 25 24 27 34 30 44 35

5 23 15 26 25 28 35 31 45 36

6 23 16 26 26 28 36 31 46 36

7 24 17 26 27 28 37 32 47 37

8 24 18 26 28 28 38 32 48 38

9 24 19 26 29 29 39 33 49 39

10 24 20 26 30 29 40 33 50 40

104 Ölçme ve De¤er lendirme

Tablo 6.1
Matematik Dersine
Ait Ölçme Sonuçlar›
(Puanlar›)

Tablo 6.2
Matematik Dersi
Puanlar›n›n S›ral›
Frekanslarla
Verilmesi



b) Puanlar›n grafikle gösterilmesi: Baflar› sürekli bir de¤iflken oldu¤undan
histogram, çizgi, frekans poligonu (çokgeni) gibi grafik türlerinden biri kullan›la-
bilir. S›nav sonuçlar› baflar› göstergesi olarak kullan›ld›¤›ndan, gerçekte sürekli de-
¤iflkenler olmas›na ra¤men elde edilen puanlar tan›m itibar› ile kesiklidirler. Bu ne-
denle an›lan grafik türlerinin kullan›labilmesi için s›nav puanlar›n›n yapay olarak
sürekli hale getirilmesi gerekir. Puanlar› sürekli hale getirmenin yollar›ndan biri,
her puan›n yar›m (0,5) alt›n› ve yar›m üstünü almakt›r. (Örne¤in, 24 puan›n›n s›-
n›rlar› 24-0,5=23,5 ve 24+0,5=24,5’tir). Bu halde süreklili¤i sa¤lanan puanlar›n gra-
fi¤i, yatay eksende test puanlar› ve dikey eksende frekanslar olacak flekilde çizile-
bilir. Ancak, ö¤renci say›s›n›n ve al›nan farkl› puanlar›n say›s›n›n fazla olmas› du-
rumunda, puanlar›n grupland›r›lmas› yoluyla grafiklerin çizilmesine gidilebilir. 

Puanlar›n grupland›r›lmas›nda birbirine yak›n olan puanlar›n bir gruba al›nma-
s› mant›¤› vard›r. Bu nedenle afla¤›da çok basit bir yöntemle test puanlar› gruplan-
d›r›lmas› aflamalar› anlat›lm›flt›r.

Grup say›s›n›n belirlenmesi: Puanlar› grupland›rmada ilk yap›lmas› gereken,
puanlar›n kaç grupta toplanaca¤›na karar vermektir. Genellikle de puanlar›n tek
say›l› grupland›r›lmas› yoluna gidilir. Elimizdeki örne¤e bak›ld›¤›nda 20 ile 40 ara-
s›nda birbirinden farkl› 20 puan bulunmaktad›r. Puanlar›n kaç grupta toplanaca¤›-
na karar verilmesi grupland›rmay› yapacak kifliye b›rak›lm›flt›r. Örne¤imiz için
grup say›s› 7 olsun.

Grup aral›k katsay›s›n›n hesaplanmas› (a): Grup aral›k katsay›s›, puanlar›n
grupland›r›laca¤› aral›¤›n geniflli¤ini verir. Grup aral›k katsay›s›, puanlar›n en bü-
yü¤ü (örnekte 40’t›r) ile en küçü¤ü (20’dir) aras›ndaki fark al›narak, birinci aflama-
da belirlenen grup say›s›na bölünerek hesaplan›r. Örnek için, (40-20)/7=2,86 yak-
lafl›k 3 olarak bulunur. Böylece en düflük puandan (20) bafllanarak 3 puanl›k ara-
l›klarla puanlar›n grupland›r›lmas›na gidilir. En düflük puan 20’den bafllan›p 3 gi-
dildi¤inde 22’ye ulafl›l›r. ‹kinci grup ise 23’den bafllan›r, 3 gidildi¤inde 25’e ulafl›l›r.
Böylece her grubun bafllang›ç ve bitifl de¤erleri belirlenir.

Gruplara düflen frekanslar›n bulunmas›: Grup aral›klar›n›n alt s›n›r›n›n 0,5 pu-
an alt› ve üst s›n›r›n›n 0,5 puan üstü al›narak puanlar sürekli hale getirilir (gerçek
grup aral›klar› diye adland›r›l›r). S›ral› ve frekansl› verilerdeki puanlardan kaçar ta-
nesinin grup aral›klar›na düfltü¤ü say›larak her grubun frekans de¤erleri bulunur.

Grafi¤in çizilmesi: Yatay eksene gerçek grup aral›klar› ve dikey eksene fre-
kanslar gelecek flekilde boyutlar tan›mland›ktan sonra, her grup için frekans›n›n
de¤eri kadar yükselti (sütun) ç›kart›larak histogram ya da her grubun orta nokta-
s›ndan frekans de¤eri kadar çizgi ile gösterilmek suretiyle çizgi grafi¤i çizilebilir.
Afla¤›da örnek veriler için puanlar›n grupland›r›lmas› ve histogram›n›n çizilmesi
gösterilmifltir.

Baflar› gibi sürekli de¤iflkenlerde histogram, çizgi, frekans poligonu (çokgeni), cinsiyet gi-
bi kesikli de¤iflkenlerde pasta ve bar gibi grafik türlerinden biri kullan›lmal›d›r.

Yaflar BAYKUL’un ‹statistik Yöntemler ve Uygulamalar, (Ankara: An› Yay›nc›l›k, 1999) adl›
kitab›ndaki Betimsel ‹statistikler (s:66-84) bölümünde verilerin düzenlenmesi ve grafikle
gösterilmesi ile ilgili aç›klamalar› bulabilirsiniz.
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Tablo 6.2’deki verilere yukar›da s›ras›yla anlat›lan ifllemler yap›larak Tablo 6.3
elde edilmifltir. Tablo 6.3 oluflturulurken önce grup say›s› yedi olarak belirlenmifl,
grup aral›¤› verilen formül ile üç olarak hesaplanm›fl, en düflük puandan bafllana-
rak üçer aral›k verilmifl ve yedi grubun alt ve üst s›n›rlar› bulunmufl, bu aral›klar›n
alt s›n›r›ndan 0,5 ç›kart›larak ve üst s›n›rlar›na 0,5 eklenerek gerçek grup aral›klar›
belirlenmifl, grup aral›klar›n›n orta noktalar›n›n belirlenmesi için alt s›n›r ile üst s›-
n›r toplan›p 2’ye bölünmüfl ve her aral›¤a kaçar puan›n düfltü¤ü ise s›ral› veriler-
den puanlar›n say›lmas›yla hesaplanm›flt›r. Tablo 6.3’deki verilere histogram çizil-
mesi için gerçek grup aral›klar› ile frekans de¤erleri kullan›lm›flt›r. Gerçek grup
aral›klar› yatay eksende ve frekanslar da dikey eksende gösterilerek fiekil 6.1’deki
grafik çizilmifltir.

fiekil 6.1’deki puan da¤›l›m grafi¤inden, puanlar›n y›¤›ld›¤› noktay›, en çok ve
en az al›nan puan aral›klar›n›, puanlar›n hangi aral›kta da¤›ld›¤›n› vb. görmek müm-
kündür. Grafi¤e bak›larak s›n›f›n baflar›s› hakk›nda genel bir kan›ya var›labilir.

Sürekli ve kesikli verilere hangi tür grafikler çizilir? Örnek vererek aç›klay›n›z.

Puanlara bakarak s›n›ftaki ö¤renmelerin daha iyi takip edilebilmesi için yukar›-
dakilerden baflka ifllemlere de baflvurulabilir. Bu ifllemler, bir grup veriyi özetleyen
istatistiklerdir. Özetleyici istatistiklere bakarak test puanlar›n›n a¤›rl›k merkezi ve
de¤iflim ölçülerini say›sal de¤erlerle ifade etmek mümkündür. Bu istatistikler afla-
¤›da aç›klanm›flt›r.

Gruplar Grup Aral›¤› Gerçek Grup Aral›¤› Grup Orta Noktas› Frekans

1. Grup 20-22 19,5-22,5 20,5 3

2. Grup 23-25 22,5-25,5 23,5 11

3. Grup 26-28 25,5-28,5 26,5 14

4. Grup 29-31 28,5-31,5 29,5 8

5. Grup 32-34 31,5-34,5 32,5 6

6. grup 35-37 34,5-37,5 35,5 5

7. Grup 38-40 37,5-40,5 38,5 3
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Tablo 6.3
S›ral› Verilerin
Grupland›r›lmas›

Puan Aral›¤›

Fr
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s

fiekil 6.1

Matematik
Dersindeki
Ö¤rencilerin
Grupland›r›lm›fl
Puanlar›n›n
Histogram›
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BET‹MLEY‹C‹ ‹STAT‹ST‹KLER‹N HESAPLANMASI
Betimleyici (özetleyici, tan›mlay›c›) istatistikler, puan da¤›l›m›n›n yap›s› hakk›nda
bilgi veren istatistiklerdir. Bu istatistiklere bakarak puan da¤›l›mlar›n›n bas›kl›¤› ya
da sivrili¤i, çarp›kl›¤› ya da normalli¤i konusunda fikir sahibi olunabilir. ‹ki grupta
ele al›nan istatistikler afla¤›da aç›klanm›flt›r.

Merkezi Y›¤›lma Ölçüleri
Bir puan da¤›l›m›n›n merkezi y›¤›lma ölçüleri denildi¤inde, puanlar›n a¤›rl›k mer-
kezini gösteren istatistikler akla gelmektedir. Bu istatistikler, tepe de¤er (mod), or-
tanca (medyan) ve aritmetik ortalama ile aritmetik ortalaman›n de¤iflik biçimleri
olan a¤›rl›kl› ortalama, harmonik ortalama gibi istatistiklerdir. Merkezi y›¤›lma öl-
çülerinin ald›¤› de¤erlere göre test puanlar› da¤›l›m›n›n normal, sa¤a ya da sola
çarp›k da¤›l›m gösterip göstermedi¤i konusunda genel olarak bilgi sahibi olunabi-
lir. Afla¤›da merkezi y›¤›lma ölçüleri aç›klanm›flt›r.

1) Tepe de¤er (mod): Tepe de¤er, bir puan da¤›l›m›nda en çok tekrarlanan
puand›r; ya da frekans› en çok olan puand›r. E¤er bir puan da¤›l›m›nda en fazla
al›nan puan varsa, puan da¤›l›m›n›n merkezi noktas›, o puana do¤ru yaklafl›r. En
fazla frekansa sahip olan puan s›ral› puan da¤›l›m›nda baflta ya da sonlarda yer
al›rsa tepe de¤er, çok iyi bir merkezi da¤›l›m ölçüsü olma özelli¤ini kaybeder. Ba-
zen de en fazla tekrarlanan puan›n birden çok puanda oldu¤una rastlanabilir. Bu
durumda tepe de¤erin de say›s› artar ve da¤›l›m, iki, üç ya da daha çok tepe de-
¤erli puan da¤›l›m› ad›n› al›r. Birden çok tepe de¤erli da¤›l›mlar›n da a¤›rl›k mer-
kezinin hangi puana yak›n oldu¤unu belirtmek gittikçe zorlafl›r. Bu nedenle tepe
de¤er çok yüzeysel bir merkezi y›¤›lma ölçüsü olarak bilinir.

Örnek olarak kulland›¤›m›z s›ral› verilerde tepe de¤erin ne oldu¤una bak›ld›-
¤›nda, en fazla tekrarlanan puan›n 26 oldu¤u görülmektedir (alt› kez tekrarlan-
m›flt›r). Genel bir yorum yap›ld›¤›nda elli ö¤rencinin puanlar›n›n 26 etraf›nda da-
¤›ld›¤›, bu ise ö¤rencilerin baflar›lar›n›n orta düzeyde oldu¤unu gösterir nitelikte-
dir; ancak bu bilgi daha fazla bir yorum yapma olana¤› vermemektedir. Puanlar›n
a¤›rl›k merkezinin tek bir puana bak›larak belirlenmesi, tepe de¤erin önemli ek-
siklikleri aras›nda yer al›r. 

Puan da¤›l›m›n›n a¤›rl›k merkezi olarak tepe de¤erden daha fazla bilgi veren is-
tatistik ortancad›r. Ortanca afla¤›da aç›klanm›flt›r.

2) Ortanca (medyan): Kelime anlam›na bak›ld›¤›nda ortanca s›ral› verilerde
ortaya (%50’inci s›raya) gelen puand›r. Puanlar büyüklük s›ras›na dizildi¤inde pu-
an da¤›l›m›n› iki eflit parçaya ay›ran puan, da¤›l›m›n a¤›rl›k merkezini tepe de¤ere
göre daha iyi göstermektedir. Özellikle s›ral› verilerde ortada yer almayan bir tepe
de¤er, a¤›rl›k merkezini belirtmede çok yan›lt›c› olur. 

Ortancan›n hesaplanmas›nda farkl› durumlarla karfl›lafl›labilir. Bu durumlar, pu-
an da¤›l›m›ndaki puan say›s›n›n çift olmas›, tek olmas› ve ortancan›n bulundu¤u
puan›n tekrarl› olmas› halidir. 

E¤er ortancan›n bulunaca¤› puan say›s› çift ise puan da¤›l›m›n› iki eflit parça-
ya ay›racak tek bir puan yoktur. Örne¤in puan say›s› sekiz olan bir da¤›l›mda
puanlar› iki eflit say›da ay›racak tek bir puan yoktur. Tam ortaya gelecek olan
puan dördüncü ve beflinci s›radaki puan›n aras›na gelir. Bu durumda ortanca
dördüncü ve beflinci s›radaki puanlar›n aritmetik ortalamalar›n›n al›nmas›yla
hesaplan›r.
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Betimleyici (özetleyici,
tan›mlay›c›) istatistikler,
puan da¤›l›m›n›n yap›s›
hakk›nda bilgi veren
istatistiklerdir. Bu
istatistiklere bakarak puan
da¤›l›mlar›n›n bas›kl›¤› ya
da sivrili¤i, çarp›kl›¤› ya da
normalli¤i konusunda fikir
sahibi olunabilir.



Puanlar› s›ras›yla 3, 4, 7, 8, 11, 13, 14 ve 17 olan da¤›l›mda ortanca 8 ile 11 ara-
s›ndad›r. Çünkü ortanca, sekiz (8) olarak al›n›rsa da¤›l›m bir tarafta üç di¤er ta-
rafta dört puan olacak flekilde ikiye bölünür; 11 ortanca olarak kabul edilirse, bu
durumda da bir tarafta dört di¤er tarafta üç puan olacak flekilde puan da¤›l›m›
bölünmüfl olur. Her iki durumda da ortanca a¤›rl›k merkezi konumunda olmaz.
Bu durumda yap›lacak ifllem 8 ile 11’in aritmetik ortalamas›n› almakt›r.
(8+11)/2=9,5 olarak ortanca hesaplan›r. Puan da¤›l›m›nda 9,5 olmasa bile ortan-
ca 9,5 olarak kabul edilir.

Puan da¤›l›m›ndaki puan say›s›n›n tek olmas› durumunda ortancan›n hesaplan-
mas› daha kolayd›r. Çünkü, puanlar s›raland›¤›nda da¤›l›m› iki eflit parçaya bölen
tek bir puan bulunur. Bir puan da¤›l›m›nda yedi puan oldu¤unda, dördüncü s›ra-
daki puan›n sa¤›nda ve solunda eflit say›da (üçer tane) puan olaca¤›ndan ortanca-
n›n kolayca hesaplanmas› mümkündür.

Puanlar› s›ras›yla, 12, 15, 18, 19, 21, 32 ve 33 olan da¤›l›mda, s›ral› veriler oldu-
¤undan dördüncü s›radaki 19, ortanca de¤eridir. 19’dan önce ve sonra eflit say›-
da puan bulunmaktad›r. Bu nedenle a¤›rl›k merkezini oluflturur. 

Puanlar s›ral› ve grupland›r›lm›fl verilerde frekanslarla gösterildi¤inde, ortanca-
n›n rastlad›¤› puan tekrarl› verilere rastlayabilir. Bu durumda da¤›l›m›ndaki puan
say›s›n›n tek ya da çift olmas› da dikkate al›narak afla¤›daki formül ile ortanca he-
saplan›r (Baykul, 1999:92). 

Formülde kullan›lan terimlerin aç›klamas›,
Xort :Ortanca de¤eri.
Aort :Ortancan›n bulundu¤u aral›¤›n alt s›n›r›n›n de¤eri.
n :Veri say›s›
tfA :Ortancan›n bulundu¤u aral›¤a kadar olan toplam frekans say›s›
tfb :Ortancan›n bulundu¤u aral›¤›n frekans say›s›
a :Grup aral›k katsay›s› 
Formül incelendi¤inde, frekansla ifade edilen verilerde baz› terimlerin bulun-

mas› gerekir. Tablo 6.2’deki verilere ek sütunlar›n eklenmesi ile ortancan›n hesap-
lanmas› mümkün olabilir. Tablo 6.4’de ortanca hesaplanmas› için gerekli olan fre-
kanslar›n topland›¤› sütun verilmifltir. Bu formül ile ortancan›n hesaplanmas› için
öncelikle ortanca puan›n›n hangi puana rastlad›¤›n› belirlemek gerekir. Ortanca s›-
ral› verilerde %50’inci s›radaki veri oldu¤undan 50 veri içerisinde tam ortadaki ve-
ri 25. ve 26. s›radaki verilerdir. Toplam veri say›s› çift oldu¤undan formüldeki n/2
terimi (n+1)/2 ile hesaplanarak (50+1)/2=25,5 olarak hesaplan›r. Zaten 25. ve 26.
s›ran›n ortas› da 25,5’tur. Öyleyse 25. ve 26. s›ralar›n hangi puana rastlad›¤›n› top-
lam frekanslar sütunundan bulmak gerekir. 
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Tablo 6.4’e bak›ld›¤›nda, 24. s›rada 27; 24. 26. 27. ve 28. s›ralarda ise 28 puan›n
oldu¤u görülmektedir. 28 puan›n›n alt ve üst s›n›rlar› 0,5 alt› ve üstü oldu¤undan,
ortanca puan› 27,5 ile 28,5 aras›nda bir de¤erdir. Ortancan›n rastlad›¤› puan›n alt
s›n›r› (Aort) =27,5 ortancan›n bulundu¤u sat›ra kadarki puanlar›n frekanslar›n›n
toplam› (tfA)=24; ortancan›n rastlad›¤› puan›n frekans› (tfb)= 4 ve grup aral›k kat-
say›s› (a)=1 olarak al›nd›¤›nda, ortanca afla¤›daki gibi hesaplan›r.

Ortanca hesaplan›rken puanlar aras›ndaki farkl›l›k dikkate al›nmaz ve puanlar
sadece büyüklüklerine göre s›raya konulur. Ortanca, bu yönüyle yetersiz kal›rken,
da¤›l›mda afl›r› uç de¤erler bulundu¤unda daha iyi bir merkezi y›¤›lma ölçüsü
özelli¤i tafl›r. Puanlar aras›ndaki farkl›l›¤› dikkate alan ve di¤erlerine göre daha du-
yarl› olan merkezi y›¤›lma ölçüsü aritmetik ortalamad›r.

3) Aritmetik ortalama: Toplam puanlar›n puan say›s›na bölünmesiyle elde
edilen aritmetik ortalama, puan da¤›l›m›ndaki her puan›n hesaplamaya dahil edil-
mesi nedeniyle di¤er merkezi y›¤›lma ölçülerine göre daha yeterli bir istatistiktir.
Hesaplama formülü afla¤›daki gibidir.

X
–

: Aritmetik Ortalama
∑(X): Puanlar›n toplam›
n: Puan say›s›
Örnek verilerimiz için ortalama hesapland›¤›nda, puanlar›n toplam› 1436’d›r.

Toplam 50 puan oldu¤una göre aritmetik ortalama = 1436/50 = 28,72’dir. 28,72 pu-
anlar›n a¤›rl›k merkezini oluflturmakta yani puan da¤›l›m›ndaki di¤er verilerin bu
ortalama de¤er etraf›nda da¤›lmaktad›r. Hesaplanan de¤er, ö¤rencilerin ortalama
baflar› düzeyini göstermektedir.

X
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1 2, . 77 875,     .olarak bulunur

Puan Frekans Tf Puan Frekans Tf

20 1 1 31 2 36

21 2 3 32 2 38

23 3 6 33 2 40

24 4 10 34 2 42

25 4 14 35 2 44

26 6 20 36 2 46

27 4 24 37 1 47

28 4 28 38 1 48

29 3 31 39 1 49

30 3 34 40 1 50
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Tablo 6.4
Matematik Dersi
Puanlar›

Merkezi y›¤›lma ölçülerinin
birbirlerine göre de¤erleri
puan da¤›l›m›n›n sa¤a ya da
sola çarp›kl›¤› ile simetrik
olup olmad›¤›n› gösterebilir.
Merkezi y›¤›lma ölçüleri
aras›ndaki farklar aç›ld›kça
da¤›l›m›n çarp›klaflt›¤›,
farklar kapand›kça da
da¤›l›m›n simetrikleflti¤i
anlafl›l›r.



Merkezi y›¤›lma ölçülerinin birbirlerine göre de¤erleri puan da¤›l›m›n›n sa¤a ya
da sola çarp›kl›¤› ile simetrik olup olmad›¤›n› gösterebilir. Afla¤›daki flekillerde so-
la ve sa¤a çarp›k da¤›l›mlar ile simetrik da¤›l›mlar aç›klanmaktad›r.

fiekil 6.2a’da merkezi da¤›l›m ölçüleri aras›nda aritmetik ortalaman›n en düflük,
tepe de¤erin en büyük ve ortancan›n ikisi aras›nda yer ald›¤› görülmektedir. Böy-
le bir da¤›l›mda sola çarp›kl›k oldu¤u ve ö¤renci baflar›lar›n›n yüksek oldu¤u an-
lafl›lmaktad›r. Aksi durumda (fiekil 6.2b), baflar›s›z ö¤rencilerin daha çok oldu¤u
ve çarp›kl›¤›n sa¤a do¤ru oldu¤u görülmektedir. fiekil:c de ise çarp›kl›¤›n olmad›-
¤› da¤›l›m›n simetrik oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Baflar›l› ve baflar›s›z ö¤rencilerin
oranlar›n›n eflitli¤i söz konusudur. Merkezi y›¤›lma ölçüleri birbirine eflittir.

Merkezi y›¤›lma ölçüleri puan da¤›l›mlar›n› nas›l etkiler? Aç›klay›n›z.

Merkezi y›¤›lma ölçüleri aras›ndaki farklar aç›ld›kça da¤›l›m›n çarp›klaflt›¤›,
farklar kapand›kça da da¤›l›m›n simetrikleflti¤i anlafl›l›r. Örnek verilere ait merkezi
y›¤›lma ölçülerine bak›ld›¤›nda, aritmetik ortalaman›n 28,72; ortancan›n 27,875 ve
tepe de¤erin 26 oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Buna göre puan da¤›l›m›n sa¤a çarp›k ol-
du¤u söylenebilir. Ancak, merkezi y›¤›lma ölçüleri aras›ndaki fark›n çok büyük ol-
mamas› nedeniyle bu puan da¤›l›m›n›n simetrik da¤›l›m ile sa¤a çarp›k da¤›l›m
aras›nda oldu¤u belirtilebilir.

Puan da¤›l›mlar›n› daha iyi yorumlamak için, merkezi y›¤›lma ölçülerinin ya-
n›nda merkezi da¤›l›m ölçülerinin de hesaplanmas›na ihtiyaç vard›r. Merkezi da¤›-
l›m ölçüleri afla¤›da aç›klanm›flt›r.

Merkezi Da¤›l›m Ölçüleri
Merkezi da¤›l›m ölçüleri denildi¤inde, puanlar›n a¤›rl›k merkezlerine göre hangi
aral›kta da¤›ld›¤›n›n ölçülerini veren istatistikler anlafl›lmaktad›r. Da¤›l›m ölçüleri-
nin türleri afla¤›da aç›klanm›flt›r.

1) Dizi geniflli¤i (Ranj): Dizi geniflli¤i puanlar›n hangi aral›kta de¤iflkenlik
gösterdi¤ini belirten istatistiklerdir. En büyük puan ile en düflük puan aras›ndaki
fark ile hesaplan›r. ‹ki puan aras›ndaki fark büyüdü¤ü ölçüde puanlar›n genifl bir
ranjda da¤›ld›¤›, yani heterojenleflti¤i; fark küçüldü¤ü ölçüde puanlar›n birbirine
çok yak›n de¤erlerde oldu¤u, yani homojenleflti¤i anlafl›l›r. 

Örnek verilerimize ait dizi geniflli¤i hesaplan›rsa, en büyük puan 40 ve en dü-
flük puan 20 oldu¤una göre, 40-20=20’dir. En yüksek puan›n 40 oldu¤u bir da¤›-
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l›mda dizi geniflli¤inin 20 olmas›, puanlar›n genifl bir da¤›l›m› oldu¤unu gösterir.
Ancak, dizi geniflli¤ini uç de¤erlerin varl›¤› etkileyebilir. Puan da¤›l›m›nda bulu-
nan farkl› tek bir puan bile dize geniflli¤ini art›rabilir. Bu nedenle, da¤›l›m›n de-
¤iflkenli¤i hakk›nda bilgi toplamada dizi geniflli¤i yetersiz kalabilir. Dizi geniflli¤i-
nin standart bir de¤erinin olmamas› nedeniyle, yorumlanmas› zordur. Dizi genifl-
li¤inden baflka bir de¤iflkenlik ölçüsü de çeyrek kaymad›r. Çeyrek kayma afla¤›da
aç›klanm›flt›r.

2) Çeyrek kayma: Puan da¤›l›m›n›n de¤iflkenli¤inin ölçüsü olarak dizi genifl-
li¤inin yetersizli¤ini bir ölçüde çeyrek kayma giderebilir. Çünkü çeyrek kayma, kü-
çükten büyü¤e do¤ru s›ralanan bir puan da¤›l›m›nda %75’inci (üçüncü çeyrek)
ile %25’inci (birinci çeyrek) puan aras›ndaki fark›n yar›s›na eflittir. Puanlar›n da-
¤›l›m› hakk›nda en küçük ve en büyük puanlardan yararlanma yerine birinci ve
üçüncü çeyreklerden yararlan›lmaktad›r. Böylece, afl›r› uç puanlar›n olmas›ndan
kaynaklanan olumsuzlu¤un bir ölçüde giderilmesi sa¤lanm›fl olur. Q sembolü ile
gösterilen çeyrek kayma afla¤›daki formül ile hesaplanabilir.

Q = (Q3-Q1)/2
Q: Çeyrek kayma
Q3: Üçüncü çeyrek (küçükten büyü¤e do¤ru s›ral› verilerde %75’inci puan)
Q1: Birinci çeyrek (küçükten büyü¤e do¤ru s›ral› verilerde %25’inci puan)
Ortanca %50’inci (Q2 ya da ikinci çeyrek) puan olarak al›nd›¤›nda, Q1 ve Q3

ortancan›n hesaplanmas› ile tamamen ayn› yöntem kullan›larak hesaplanabilir.
Tablo 6.4’deki veriler kullan›larak Q1 ve Q3 yukar›daki gibi hesaplanm›flt›r.

Q=(32,625-27,25)/2=2,6825 olarak bulunur. Çeyrek kayman›n da dizi geniflli¤i
gibi standart bir de¤eri yoktur. Bu nedenle yorumlanmas› güçtür. Dizi geniflli¤i ve
çeyrek kaymadan daha iyi bir merkezi da¤›l›m ölçüsü standart sapma ve karesi
olan varyanst›r. Bu istatistikler afla¤›da aç›klanm›flt›r.

3) Standart kayma (sapma) ve varyans: Standart kayma ve varyans ayn›
özellikleri tafl›yan iki istatistiktir. Varyans standart kayman›n karesi oldu¤undan bu
istatistiklerden birisi bilindi¤inde di¤erinin hesaplanmas› kolayd›r. Bu nedenle bu-
rada standart kayman›n hesaplanmas› üzerinde durulmufltur. Varyans de¤iflkenlik
(variation) anlam›na gelmektedir. Puanlar›n varyans›, puanlar›n de¤iflkenli¤inin
bir ölçüsünü verir. Bu nedenle standart kayma da ayn› anlama gelmektedir. Stan-
dart kayma, bir merkezi da¤›l›m ölçüsü olarak puanlar›n merkezi y›¤›lma ölçü-
sünden uzakl›klar›n›n bir ortalama de¤eri anlam›n› tafl›maktad›r. Her bir puan›n
aritmetik ortalamadan uzakl›klar› ile elde edilen standart kayma afla¤›daki formül
ile hesaplanabilir.
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Merkezi y›¤›lma ölçüleri
içerisinden aritmetik
ortalama ve merkezi da¤›l›m
ölçülerinden standart kayma
en iyi bilgi veren betimleyici
istatistikleridir.



Formül incelendi¤inde puanlar›n her birinin ortalamadan farklar›n›n karelerinin
toplam› gerekmektedir. Bu ifllem el ile yap›ld›¤›nda oldukça zahmetlidir ve hata
yapma olas›l›¤› vard›r. Bu nedenle, formüldeki iki terimin aras›ndaki fark›n karesi
ifllemi aç›larak ve gerekli sadelefltirmeler yap›larak, standart kayman›n hesaplanma
formülü afla¤›daki gibi elde edilmifltir.

Sx = Standart kayma

∑X2
i = Puanlar›n kareleri toplam›

n = Veri say›s›
Tablo 6.2’deki s›ral› verilere ait standart kayman›n hesaplanabilmesinde ifllem

kolayl›¤› için, tabloya puanlar›n karelerinin ve bunlar›n frekanslar› ile çarp›mlar›-
n›n bulundu¤u iki sütun eklenmifl ve Tablo 6.5’de verilmifltir. Tablo 6.5’de son sü-
tunun alt›nda ise puanlar›n karelerinin frekanslar› ile çarp›mlar›n›n toplam› veril-
mifltir. Buradaki ve aritmetik ortalaman›n hesaplanmas›ndaki toplam puanlar (1436)
kullan›larak puanlar›n standart kaymalar› afla¤›da hesaplanm›flt›r. 

Merkezi da¤›l›m ölçüleri puan da¤›l›mlar›n› nas›l etkiler? Aç›klay›n›z.

Puanlar›n toplam› = 1436 ve toplam veri say›s› (n) = 50 oldu¤undan standart
kayma,

olarak bulunur.

Sx =
−

−
=

42440 1436
50

50 1
4 94

2( )

,

Sx =

−

















−

=

=

∑
∑ X

X

n
n

i

i
i

n

i

n
2 1

2

1
1

Puan Frekans Kareleri(X2) f. X2 Puan Frekans Kareleri(X2) f.X2

20 1 400 400 31 2 961 1922

21 2 441 882 32 2 1024 2048

23 3 529 1587 33 2 1089 2178

24 4 576 2304 34 2 1156 2312

25 4 625 2500 35 2 1225 2450

26 6 676 4056 36 2 1296 2592

27 4 729 2916 37 1 1369 1369

28 4 784 3136 38 1 1444 1444

29 3 841 2523 39 1 1521 1521

30 3 900 2700 40 1 1600 1600

Toplam = 42440

112 Ölçme ve De¤er lendirme

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

4

Tablo 6.5
Türkçe Dersi
Puanlar›n›n
Standart
Kaymas›n›n
Hesaplanmas›



Test puanlar›n›n standart kaymas›n›n yorumlanmas› için merkezi y›¤›lma ölçü-
lerinden aritmetik ortalama ile karfl›laflt›r›lmas›na ihtiyaç vard›r. Bu iki istatistik kul-
lan›larak elde edilen bir di¤er istatistik hesaplanarak da¤›l›m› yorumlamak daha
kolayd›r. Ba¤›l de¤iflkenlik katsay›s› (V) olarak bilinen istatistik afla¤›da hesaplana-
rak yorumu yap›lm›flt›r.

Ba¤›l De¤iflkenlik Katsay›s› (V)
Normal da¤›l›m özelli¤i gösteren puan da¤›l›mlar›nda puanlar›n standart kaymas›,
aritmetik ortalaman›n %20’si ile %25’i aras›ndad›r. Ba¤›l de¤iflkenlik katsay›s› da
standart kayma ile aritmetik ortalaman›n birbirine oranlar›n› gösteren bir katsay›d›r
ve afla¤›daki formül ile hesaplanabilir.

Elde edilen de¤er, standart kayman›n aritmetik ortalamaya oran›n›n yüzdeye
dönüfltürülmüfl halidir. Bu nedenle yukar›daki aç›klama dikkate al›nd›¤›nda bu
katsay›n›n 20 ile 25 aras›nda olmas› puan da¤›l›mlar›n›n normal da¤›ld›¤›na iflaret-
tir. Ba¤›l de¤iflkenlik katsay›s›n›n 20’den daha küçük ç›kmas›, standart kayman›n
küçük, aritmetik ortalaman›n büyük olmas› ile mümkündür. Standart kayman›n
küçük olmas› ise puanlar›n birbirine yak›n (homojen) ve da¤›l›m›n dar alanda ol-
du¤unu gösterir; bu da puan da¤›l›m›n›n normalden daha sivri oldu¤u anlam›na
gelir. Ba¤›l de¤iflkenlik katsay›s›n›n 25’ten büyük olmas› ise standart kayman›n or-
talamaya göre büyümesi ile mümkündür. Bu durum, puanlar aras› fark›n çok (he-
terojen) oldu¤unu; da¤›l›m›n ise daha bas›k oldu¤unu gösterir. Puan da¤›l›mlar›n›n
sivri ya da bas›kl›¤› her ne kadar ba¤›l de¤iflkenlik katsay›s› ile belirlenmeye çal›-
fl›lsa da bas›kl›k katsay›s›n›n hesaplanmas› daha do¤ru sonuçlar verir.

Örnek puanlar›m›z için hesaplanan ba¤›l de¤iflkenlik katsay›s›na bak›ld›¤›nda,

normal da¤›l›m s›n›rlar› d›fl›nda oldu¤u görülmektedir. Bu ise örnek verilerimizin
normalden daha bas›k oldu¤unu, puanlar›n heterojen bir da¤›l›m gösterdi¤ini, al›-
nan puanlar aras›nda oldukça çok fark oldu¤unu gösterir. Puanlara bak›ld›¤›nda
puanlar›n birbirinden farkl› ve genifl bir boyutta da¤›ld›¤› görülmektedir. Di¤er da-
¤›l›m istatistikleri de puanlar›n da¤›l›m›n›n genifl oldu¤unu destekler niteliktedir.

Ö¤rencilerin ald›klar› puanlar›n tek bafl›na yorumlanmas› zordur. 42 puan alan
bir ö¤rencinin puan›n›n nas›l oldu¤unu anlayabilmek için bu testten al›nabilecek
en yüksek puan›n ne oldu¤una veya bu testteki puanlar›n aritmetik ortalamas›na
ihtiyaç vard›r. Ö¤rencinin ald›¤› 42 puan testten al›nabilecek en yüksek puan 50
ise oldukça iyidir; ancak testten al›nabilecek en yüksek puan 100 ise çok da iyi de-
¤ildir. Benzer flekilde di¤er ö¤rencilerin de ald›klar› puanlarla hesaplanan aritme-
tik ortalama 36 ise bu ö¤rencinin ortalaman›n üzerinde bir baflar›ya sahip oldu¤u
söylenebilir. Aritmetik ortalama daha yüksek oldu¤unda (60 gibi), bu durumda ö¤-
rencinin baflar›s›n›n yüksek oldu¤unu söylemek mümkün de¤ildir. 

Ö¤rencilerin s›navdan ald›klar› puanlar üzerinde herhangi bir ifllem yap›lmad›-
¤›ndan bunlara ham puan ad› verilir. Ham puanlar da tek bafllar›na yorumlana-
mazlar. Yukar›da oldu¤u gibi baz› ölçüt puanlara ihtiyaç vard›r. Ham puanlar›n tek
bafl›na yorumlanabilmesi, bunlar› standart puanlara dönüfltürmekle mümkündür.
En yayg›n olarak kullan›lan standart puanlar afla¤›da aç›klanm›flt›r.

V 9,94
28,72

100 34,61= =

V
Sx=
X

100
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Ba¤›l de¤iflkenlik
katsay›s›n›n 20 ile 25
aras›nda olmas› da¤›l›m›n
bas›kl›¤› ve sivrili¤i normal
da¤›l›ma benzerlik gösterir.
Merkezi y›¤›lma ölçülerinin
de birbirine yak›n olmas›
simetrik oldu¤una iflaret
eder.

Ö¤rencilerin s›navdan
ald›klar› puanlar üzerinde
herhangi bir ifllem
yap›lmad›¤›ndan bunlara
ham puan ad› verilir.

Ham puanlar›n tek bafl›na
yorumlanabilmesi, bunlar›
standart puanlara
dönüfltürmekle mümkündür.



STANDART PUANLAR
Ham puanlar›n ortalamas›n› ve standart kaymas›n› bilindik bir puan da¤›l›m›na dö-
nüfltürmek, puanlar› standartlaflt›rmak demektir. En yayg›n olarak kullan›lan stan-
dart puanlar Z puan› ve T puan›d›r.

Ham puanlar ile standart puanlar› karfl›laflt›rarak farklar›n› belirtiniz.

Z Puan›
Ham puanlar›n ortalamas›n› s›f›r (0,00) ve standart kaymas›n› bir (1,00) olacak fle-
kilde yap›lan do¤rusal dönüfltürmeye z puan› ad› verilir. Dönüfltürmede kullan›la-
cak olan formül afla¤›da verilmifltir.

Z = Z standart puan›
Xi= i kiflisinin ham puan›

X
– 

= Ham puanlar›n aritmetik ortalamas›

S2
x = Ham puanlar›n standart kaymas›

Z puan› normal da¤›l›m özelli¤i tafl›yan bir puan da¤›l›m›d›r. Bu nedenle teorik
da¤›l›m özelliklerine sahiptir. Da¤›l›m›n standart kaymas›n›n (1,00) birim olarak
al›nmas› ve ortalamadan itibaren her birim uzakl›¤a ait alanlar›n biliniyor olmas›-
d›r. Örne¤in ortalaman›n birer birim solu ve sa¤›na gidildi¤inde ortada kalan alan,
toplam alan›n %68’i kadard›r. Üç birim soluna ve sa¤›na do¤ru gidildi¤inde ise top-
lam alan›n %99’ununu geçen bir alana sahip oldu¤u bilinir. Bu özellikleri nedeniy-
le birçok olas›l›k hesaplanmas›na olanak tan›r.

Ortalamas› 28,72 ve standart kaymas› 9,94 olan örnek verimizdeki en düflük, en
yüksek ve ortalama civar›ndaki puanlar› z standart puan›na dönüfltürelim.

Xi = 2 ⇒ Z1 = (20 - 28,72)/9,94= -0,88 bulunur. Tek bafl›na bu standart puan
yorumlan›rken, bu ö¤rencinin baflar› puan›n›n s›n›f ortalamas›n›n alt›nda oldu¤u
söylenebilir. Bu ö¤rencinin puan›n›n ortalama puandan standart kaymas›n›n 0,88’i
kadar alt›nda oldu¤unu söylemek mümkündür. Benzer flekilde en yüksek puan
alan ö¤renci için (Xi = 40) Z standart puan› Z2= (40 - 28,72)/9,94= 1,13 bulunur.
Bu ö¤rencinin Z puan› pozitif oldu¤undan s›n›f ortalamas›n›n üzerinde bir baflar›
gösterdi¤ini söylemek mümkündür. Ortalama baflar›dan standart kayman›n 1,13
kat› daha yüksek puan alm›flt›r. E¤er ham puanlar›n standart kaymas› büyük ise
ö¤rencinin ham puan›n›n ortalamadan daha yüksek oldu¤unu; küçük ise de orta-
lamaya daha yak›n oldu¤unu söylemek mümkündür. Bir di¤er örnek olarak ham
puan› 30 olan bir ö¤renci için Z standart puan› Z3= (30 - 28,72)/9,94= 0,13 olarak
bulunur. Bu ö¤rencinin standart puan› Z puan›n›n ortalamas›na çok yak›n oldu-
¤undan ortalama civar›nda bir baflar›ya sahip oldu¤unu söylemek mümkündür.
‹flaretinin pozitif olmas› da ö¤renci baflar›s›n›n s›n›f ortalamas›n›n biraz üzerinde
oldu¤unu gösterir.

Z
X X

S
i

x

=
−
2
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En yayg›n olarak kullan›lan
standart puanlar Z puan› ve
T puan›d›r.



T Puan›
T puan›n›n Z puan› ile hemen hemen ayn› oldu¤u görülmektedir. Z puan›nda or-
talama s›f›rken, T puan›nda ortalama elli (50,00)’dir. Standart kayma da Z puan›n-
da birken (1,00), T puan›nda on (10,00)’dur. T puan› da ham puanlar›n do¤rusal
bir dönüflümüdür. Dönüfltürmede kullan›lan formül afla¤›daki gibidir.

T puan› Z puan›ndan sonra hesaplanan bir istatistiktir.

T= 10. Z + 50
T puan›n hesaplanabilmesi için öncelikle Z puan›n›n hesaplanmas› gerekir. Z

puan› yerine T puan› kullanman›n avantaj›, Z puan›n›n negatif de¤erlerinin T pua-
n›nda pozitif de¤ere karfl›l›k gelmesidir. 

Z puan› hesaplamada kulland›¤›m›z örneklerde T puanlar› s›ras›yla,
T1= 10.(-0,88)+50= 41,2
T2= 10.(1,13)+50= 61,3
T3= 10.(0,13)+50= 51,3 olarak bulunur. Ö¤rencinin T puan›, 50 standart puan›-

n›n üzerinde ise s›n›f ortalamas›na göre daha baflar›l›; aksi halde ise daha az bafla-
r›l› oldu¤u anlafl›l›r. 

Farkl› Da¤›l›mlardaki Standart Puanlar›n Karfl›laflt›r›lmas›
Ayn› ortalama ve farkl› standart kaymalara sahip ya da farkl› ortalama ve ayn› stan-
dart sapmalara sahip farkl› puan da¤›l›mlar›nda, ayn› ham puanlar farkl› standart
puanlar verebilir. 

Örnek incelendi¤inde her iki da¤›l›mda da 50 soru bulunmakta, puanlar›n arit-
metik ortalamalar› ayn›, fakat standart kaymalar› farkl› bulunmufltur. Ayn› ham pu-
anlar standart puanlara dönüfltürüldü¤ünde T puanlar› birinde 61,2 bulunurken di-
¤erinde 56 olarak hesaplanm›flt›r. Bu iki ö¤rencinin baflar›lar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda,
s›n›fa göre standart kaymas› daha düflük olan puan da¤›l›mdaki ö¤rencinin daha
baflar›l› oldu¤u söylenebilmektedir. 

‹statistikler I. Puan da¤›l›m› II. Puan da¤›l›m›

Soru say›s› 50 50

Ortalama 30 30

Standart kayma 5 10

Ham puan 36 36

Z puan› 1,2 0,6

T puan› 61,2 56,0
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Tablo 6.6
Farkl› Puan
Da¤›l›mlar›nda
Standart Puanlar›n
Karfl›laflt›r›lmas›



‹ki farkl› s›n›fa ait puan da¤›l›m›n›n betimsel istatistikleri afla¤›daki tablodaki gibidir.

‹ki s›n›fta da 70 puan alan iki ö¤renciden hangisinin s›n›f içindeki s›ras› di¤erine göre ön-
dedir? Neden?

Aritmetik ortalamas› veya standart kaymas›ndan herhangi biri veya ikisi birden farkl› olan
iki puan da¤›l›mda ayn› ham puana ait iki standart puan farkl› ç›kabilir.
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‹statistikler I. Puan da¤›l›m› II. Puan da¤›l›m›

Soru say›s› 100 100

Ortalama 60 50

Standart kayma 10 8

Ö¤renci ham puan› 70 70

Z puan› ... ...

T puan› ... ...
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Ölçme sonuçlar›n› betimlemenin yolu onlar› düzenle-

mek ve düzenlenmifl verilere baz› istatistiksel ifllemleri

uygulamakt›r. Ölçme sonuçlar› say›larla veya sembol-

lerle ifade edilir. Say›larla veya sembollerle ifade edil-

mesi bu sonuçlar üzerine uygulanacak istatistiksel ifl-

lemleri do¤rudan etkileyebilir. Sembollerle ifade edilen

ölçme sonuçlar›na ancak nitel de¤iflkenlere uygun ista-

tistiksel yöntemler uygulanabilir. Say›larla ifade edilen

ölçme sonuçlar›na nitel de¤iflkenlere uygulanan yön-

temlerle birlikte nicel de¤iflkenlere uygulanan yöntem-

ler de kullan›labilir. 

Hem nitel hem de nicel de¤iflkenler için öncelikle pu-

anlar›n düzenlenmesi gerekir. Puanlar› düzenlemede,

s›ral› frekans tablolar›n›n oluflturulmas› ve frekans gra-

fiklerinin çizilmesi ifllemleri yap›l›r. Nitel de¤iflkenlere

uygulanacak düzenleme ifllemleri içerisinde frekansla-

r›n bulunmas› ve yüzdelerin hesaplanmas› gelir. Fre-

kans ve yüzde nitel de¤iflkenlerin kategorilerine ait y›-

¤›lma miktarlar› hakk›nda bilgi verir. Örne¤in s›n›ftaki

ö¤rencilerin cinsiyetlerine iliflkin frekanslar ve yüzdeler

hesaplanabilir. Elde edilen bu de¤erlere göre s›n›ftaki

cinsiyet da¤›l›m› hakk›nda bilgi edinilebilir. Frekans ve

yüzdelere çizilebilecek uygun grafikler ile da¤›l›mlar

görsel olarak da verilebilir. Görsel grafiklerle de¤iflken-

lerin yorumlanmas› kolaylaflabilir. Nitel de¤iflkenlere

pay ve bar grafi¤i çizilebilir.

Nicel de¤iflkenlere uygulanacak istatistiksel yöntemler

çok say›dad›r. Baflvurulacak yöntemler sonuçlar›n›n

ne amaçlar için kullan›laca¤›na da ba¤l›d›r. Bir ö¤ret-

men s›n›f›ndaki ö¤rencilerin baflar›lar› hakk›nda bilgi

sahibi olmak istedi¤inde, yapt›¤› s›nav sonuçlar›na bir

tak›m analizler yapabilir. S›nav sonuçlar› nicel veriler

oldu¤undan nicel verilere uygun analiz yöntemleri

kullan›lmal›d›r. S›navlardan al›nan puanlara uygulana-

cak betimleyici istatistikler merkezi y›¤›lma ve da¤›l›m

istatistikleri olarak iki grupta toplanabilir. Ayr›ca nicel

ve sürekli de¤iflkenlere çizilebilecek grafiklerden de

yararlan›labilir. 

Puanlara ait y›¤›lma ölçüleri ö¤rencilerin ald›klar› pu-

anlar›n a¤›rl›k merkezlerinin hangi puan etraf›nda ol-

du¤u hakk›nda bilgi verir. Ö¤rencilerin puanlar›n›n

düflük, orta veya yüksek puan etraf›nda y›¤›lmas› s›-

n›f›n baflar›s› hakk›nda önemli ipuçlar› verebilir. Pu-

anlar› betimlemede kullan›lan merkezi y›¤›lma ölçü-

leri olarak puanlar›n modu (tepe de¤eri), medyan›

(ortancas›) ve aritmetik ortalamas› hesaplan›r. Mod

en çok al›nan puand›r. A¤›rl›k merkezinin bir puan

da¤›l›mda en çok al›nan puana yak›n olmas› nedeniy-

le mod merkezi y›¤›lma ölçüsü olarak al›nabilir. Mod-

dan daha iyi bilgi veren bir merkezi y›¤›lma ölçüsü

medyand›r. Medyan s›ral› verilerde ortada yer alan

puand›r. Puan da¤›l›m›nda puanlar›n orta noktas›n›n

iyi bir a¤›rl›k merkezi oldu¤u kabul edilmektedir. An-

cak puan da¤›l›mlar›n›n çarp›k olmas› ve uç de¤erle-

rinin olmas› durumunda medyan›n puan da¤›l›mlar›-

n›n a¤›rl›k merkezi olarak kullan›lmas› uygun de¤il-

dir. Puanlar›n aritmetik ortalamas›, bütün puanlar›n

toplanarak puan say›s›na bölünmesiyle hesaplanan

bir istatistiktir. Aritmetik ortalaman›n hesaplanmas›n-

da her bir puan›n katk›s› vard›r. Bu nedenle di¤er is-

tatistiklerden daha iyi bir merkezi y›¤›lma ölçüsü ola-

rak dikkate al›n›r. 

Puanlar›n y›¤›lma ölçüleri gibi da¤›l›m ölçüleri de pu-

an da¤›l›mlar›n›n yorumlanmas›nda kullan›lmaktad›r.

Puan da¤›l›m›n›n dize geniflli¤i (ranj›), çeyrek ve stan-

dart kaymalar› da¤›l›mlar› hakk›nda bilgi veren istatis-

tiklerdir. Bunlar içerisinden ranj, en büyük ve en kü-

çük puan aras›ndaki farkt›r. Uç de¤er olmas› durumun-

da çok etkilenen bir istatistiktir. Çeyrek kayman›n da

yorumlanmas› güç olmas› nedeniyle kullan›lmamakta-

d›r. Puan da¤›l›mlar› hakk›nda standart kayma en çok

kullan›lan istatistiktir. Da¤›l›mdaki her bir puan›n orta-

lamadan uzakl›klar›n›n bir ortalama de¤eridir. Yorum-

lanmas›nda test puanlar›n›n standart kaymas›n›n arit-

metik ortalamas›na oranlanmas›yla elde edilen ba¤›l

de¤iflkenlik katsay›s› dikkate al›n›r. Ba¤›l de¤iflkenlik

katsay›s› yirmi ve yirmi befl aral›¤›nda ise normal da¤›-

l›ma benzer bir da¤›l›m gösterebilece¤i, yirmiden daha

küçük ise sivri bir da¤›l›m gösterebilece¤i ve yirmi befl-

ten daha büyük ise bas›k bir da¤›l›m gösterebilece¤i

yorumu yap›labilmektedir. Test puanlar› nicel ve sü-

rekli de¤iflkenler oldu¤undan puanlar›n grafikle göste-

riminde çizgi grafi¤i veya histogramla gösterilmesi uy-

gun olur. 

Özet
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Merkezi y›¤›lma ölçülerinin birbirine yak›n veya ayn›

olmas› test puanlar›n›n simetrik oldu¤unu gösterir. Ba-

flar›l› bir s›n›fta ö¤renci puanlar› büyük puanlarda y›¤›l-

maktad›r. Merkezi y›¤›lma ölçülerinden tepe de¤er en

büyük daha sonra ortanca ve en küçük de aritmetik or-

talama yer al›r. Aksi durumda s›n›f›n ortalama baflar›s›-

n›n düflük oldu¤u anlafl›l›r. Puan da¤›l›m›n›n sa¤da y›-

¤›lmas› ve sivri olmas› baflar›l› bir s›n›f oldu¤unu ve ö¤-

rencilerin hedeflenen kazan›mlar›n ço¤una ulaflt›¤›n›

gösterir. 

S›n›f›n baflar›s›n› yorumlamada merkezi y›¤›lma ve

da¤›l›m ölçüleri kullan›lmaktad›r. Ancak bu istatistik-

ler tek tek ö¤renci baflar›s›n› yorumlamada kullan›l-

maz. Ö¤rencilerin baflar›lar›n› yorumlamada mutlak

baflar› yüzdelerinden ve standart puanlardan yararla-

n›l›r. Mutlak baflar› yüzdesi ö¤rencilerin s›navdan al›-

nabilecek en yüksek puan›n yüzde kaç›n› ald›¤›n›

gösteren bir istatistiktir. Yeterlilik belirlemede kulla-

n›lmakla beraber ö¤rencinin baflar›s› hakk›nda önem-

li ipuçlar› verebilmektedir. Mutlak baflar› yüzdesi ö¤-

rencinin s›n›fa göre baflar›s›n›n ne durumda oldu¤u-

nu vermede yetersiz kal›r. Ö¤rencinin s›n›fa göre ye-

ri hakk›nda bilgi veren istatistikler standart puanlar-

d›r. Standart puanlar ortalamas› ve standart kaymas›

bilinen puanlard›r. S›kl›kla kullan›lan standart puan-

lar Z ve T puanlar›d›r. Z standart puan›, ham puanla-

r›n ortalamas› s›f›r ve standart kaymas› bir olacak fle-

kilde dönüfltürülmesiyle elde edilir. T puan› ise Z pua-

n›ndan sonra elde edilen bir istatistiktir. Ortalamas›

elli ve standart kaymas› on olan bir puan da¤›l›m›na

sahiptir. 
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1. Z puan› 1,5 olan bir ö¤renci için afla¤›dakilerden
hangisi söylenebilir?

a. S›n›f›n ortalama baflar›s›ndan daha az baflar›l›d›r
b. S›n›f ortalamas› düzeyinde baflar›l›d›r.
c. S›n›f›n % 15’inden daha baflar›l›d›r.
d. Baflar›s› s›n›f ortalamas›ndan daha yüksektir.
e. S›n›fta en düflük puan› alm›flt›r.

2. Z puan› 1,50 olan bir ö¤rencinin T puan› kaçt›r?
a. 75
b. 65 
c. 50
d. 30 
e. 15

3. Aritmetik ortalamas› 30 ve standart kaymas› 8 olan
bir puan da¤›l›m›nda Altay’›n puan› 26’d›r. Buna göre
Altay’›n ham puan›n›n z standart puan› kaçt›r?

a. -1,5
b. 1,0
c. -1,0
d. 1,5
e. -0,5

Soru 4-8’i afla¤›da verilen bir s›n›ftaki ö¤rencilerin s›nav
puanlar›na ait grafi¤e göre cevaplay›n›z. 

4. Puan da¤›l›m›n›n ranj› kaçt›r?
a. 18
b. 14
c. 10
d. 6
e. 2

5. Puan da¤›l›m›n›n modu kaçt›r?
a. 8
b. 10
c. 12 
d. 14
e. 16

6. Puan da¤›l›mdaki ö¤renci say›s› kaçt›r?
a. 38
b. 24
c. 18
d. 16
e. 8

7. Puan da¤›l›m› için afla¤›dakilerden hangisi söylene-
bilir?

a. Normal da¤›l›ma sahiptir.
b. Bas›k bir da¤›l›ma sahiptir.
c. Sa¤a çarp›kt›r.
d. Sola çarp›kt›r.
e. Sivri bir da¤›l›ma sahiptir

8. Puan da¤›l›m›n›n aritmetik ortalamas› kaçt›r?
a. 10
b. 11
c. 12
d. 13
e. 14

9. ‹ki farkl› s›n›ftaki ayn› baflar› puan›na sahip iki ö¤ren-
cinin standart puanlar›n›n farkl› ç›kmas› neye ba¤l›d›r?

a. ‹ki s›n›f›n ortalamalar›n›n ayn› olmas›
b. ‹ki s›n›f›n standart kaymalar›n›n ayn› olmas›
c. S›navlar›n güvenilirliklerinin farkl› olmas›
d. Soru say›lar›n›n farkl› olmas›
e. Puan da¤›l›mlar›n›n farkl› olmas›

10. Puanlar› standartlaflt›rman›n getirece¤i avantaj afla-
¤›dakilerden hangisidir?

a. Puanlamay› kolaylaflt›rmak
b. Güvenirli¤i art›rmak
c. Yorumlanmas›n› sa¤lamak
d. Karfl›laflt›rabilirli¤ini sa¤lamak
e. Nota dönüfltürmeyi sa¤lamak

Kendimizi S›nayal›m
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1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Standart Puanlar” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “T Puan›” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Z Puan›” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Merkezi Da¤›l›m Ölçüleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Merkezi Y›¤›lma Ölçüleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Betimsel ‹statistiklerin He-
saplanmas›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Merkezi Da¤›l›m ve Y›¤›lma
Ölçüleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Merkezi Y›¤›lma Ölçüleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Standart Puanlar” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Standart Puanlar” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Ölçme sonuçlar›na uygulanan istatistiksel ifllemler s›n›-
f›n baflar›s› hakk›nda genel bir kan›ya varmay› sa¤laya-
bilir. Ölçme sonuçlar›n›n ortalama de¤erleri s›n›f›n orta-
lama baflar›s›n› gösterirken standart kaymas› ö¤rencile-
rin birbirlerine göre benzerlikleri veya farkl›l›klar› hak-
k›nda bilgi verir. S›n›f›n istenilen hedeflere ulafl›p ulafl-
mad›¤› istatistiklere bak›larak anlafl›labilir. S›n›f›n bafla-
r›s› bilindi¤inde derslerle ilgili düzenlemelerin nas›l ya-
p›labilece¤ine daha rahat kararlar verilebilir. Ayr›ca ö¤-
renci puanlar›n›n mutlak ya da ba¤›l de¤erlendirme ile
nota dönüfltürülmesinde istatistiksel ifllemlerin büyük
katk›s› olabilir.

S›ra Sizde 2

Verilere çizilecek olan grafik türleri verilerin de¤iflken
türlerine ba¤l›d›r. Kesikli ve sürekli de¤iflkenlere ayn›
grafikler çizilmez. Sürekli de¤iflkenlerde puanlar birbir-
lerini takip ettiklerinden ve birinin bitti¤i de¤erde di¤e-
ri bafllad›¤›ndan yatay eksende boflluk b›rak›lmaz. Ke-
sikli de¤iflkenlerde ise bu flekilde bir birini izleyen veri-
ler yoktur. Birinin bitimi ile di¤erinin bafllamas› aras›n-
da bir bitifliklik yoktur. Yatay eksende bulunduklar› ye-
rin ve s›ran›n bir anlam› yoktur. Bu nedenle cinsiyet,
bölge, e¤itim düzeyi gibi de¤iflkenler kesikli oldu¤un-
dan bunlara pasta (pay) ve bar grafi¤i çizilebilir. Bafla-
r›, uzunluk, zaman gibi sürekli olan de¤iflkenlere çizgi
grafi¤i ve histogram çizilebilir.

S›ra Sizde 3

Merkezi y›¤›lma ölçüleri puan da¤›l›mlar›n›n simetrik
ya da çarp›k olup olmad›¤› hakk›nda bilgi veren istatis-
tiklerdir. Simetrik da¤›l›mlarda merkezi y›¤›lma ölçüleri
birbirine çok yak›n veya ayn› de¤erler al›r. Sola çarp›k
da¤›l›mda tepe de¤er en büyük ve aritmetik ortalama
en küçük de¤eri al›rken sa¤a çarp›k da¤›l›mda tepe de-
¤er en küçük ve aritmetik ortalama en büyük de¤eri
al›r.

S›ra Sizde 4

Merkezi da¤›l›m ölçüleri puan da¤›l›mlar›n›n sivri ya da
bas›k olup olmad›¤› hakk›nda bilgi veren istatistikler-
dir. Merkezi da¤›l›m ölçülerinin küçük de¤erler almas›
da¤›l›m›n sivri ve homojen oldu¤unu gösterirken, bü-
yük de¤erler almas› bas›k ve heterojen oldu¤unu gös-
terir. Merkezi da¤›l›m ölçülerinin büyüklü¤ü ve küçük-
lü¤ü ise aritmetik ortalamaya göre hesaplan›r. Standart
kayman›n ortalamaya göre yüzdesi olan ba¤›l de¤ifl-
kenlik katsay›s› sivri ya da bas›k da¤›l›m hakk›nda bilgi
verir. Ba¤›l de¤iflkenlik katsay›s›n›n 20 ile 25 aras›nda
olmas› da¤›l›m›n normalli¤ini gösterirken, 20’den kü-
çük ç›kmas› homojenli¤ini (da¤›l›m›n sivri oldu¤unu)
ve 25’ten büyük olmas› heterojenli¤ini (da¤›l›m›n bas›k
oldu¤unu) gösterir.

Kendimiz S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 5

Ham puanlar üzerinde herhangi bir ifllem yap›lmam›fl
olan puanlard›r. Bu nedenle tek bafllar›na yorumlanma-
s› da oldukça zordur. Standart puanlar ise ham puanla-
r›n ortalamas› ve standart kaymalar› bilinen birer teorik
puan da¤›l›mlar›na dönüfltürülmesidir. Puan da¤›l›m›-
n›n betimsel istatistikleri bilindi¤inden tek bir standart
puan›n ortalamaya göre ne durumda oldu¤unu yorum-
lamak kolayd›r. 

S›ra Sizde 6

‹ki farkl› puan da¤›l›m›nda yer alan ö¤rencilerin karfl›-
laflt›r›labilmesi için iki puan›n da ayn› ölçekli bir puana
dönüfltürülmesi gerekir. Dönüfltürmede standart puan-
lardan yaralan›l›r. Ham puanlar› standart puanlara dö-
nüfltürmede puanlar›n kendi y›¤›lma ve da¤›l›m istatis-
tiklerinden yararlan›l›r. Buna göre her iki ö¤rencinin
ham puanlar› standart Z puanlar›na dönüfltürüldü¤ün-
de I. da¤›l›mdaki ö¤renci için, Z(1)=(70-60)/10=1,00
bulunur. II. da¤›l›mdaki ö¤renci için Z(2)= (70-
50)/8=2,50 bulunur. Ayn› ölçekteki standart puanlara
göre daha büyük de¤ere sahip olan II. da¤›l›mdaki ö¤-
rencinin s›n›f içerisindeki s›ras›n›n di¤erine göre daha
önde oldu¤unu söylemek mümkündür.

Ar›c›, H., 2001, ‹statistik: Yöntemler ve Uygulamalar,
Meteksan A.fi., Ankara. 

Baykul, Y., 1999, ‹statistik Yöntemler ve Uygulama-

lar, An› Yay›nc›l›k, Ankara. 
Özçelik, D. A.,, 2010, Ölçme ve De¤erlendirme,

PEGEM Akademi, 3. Bask›, Ankara.
Turgut, M. F. ve Baykul, Y., 2010 E¤itimde Ölçme ve

De¤erlendirme, PEGEM Akademi Yay›nlar›,
Ankara.

Yararlan›lan Kaynaklar 



Bu ünite tamamland›ktan sonra;
De¤erlendirme ölçütlerinin neler oldu¤u bilinecek,
Ö¤renci puanlar› seçilen bir ölçüte göre notlara dönüfltürülebilecek, 
Farkl› ölçütlere göre hesaplanan notlar karfl›laflt›rabilecek, 
De¤erlendirme türlerinin birbirlerine göre avantaj ve dezavantajlar› aç›klana-
bilecektir.
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SINAV SONUÇLARININ NOTA DÖNÜfiTÜRÜLMES‹
Ö¤retmen yapm›fl oldu¤u s›navlarla, ö¤rencilerinin baflar› düzeylerini belirler. Ba-
flar› düzeyinin belirlenmesi bir ölçme ifllemidir. S›navlardaki ortalama baflar› dü-
zeylerine bak›larak, ö¤renciler hakk›nda kararlar verilir. Kararlar, ö¤rencinin bafla-
r›l› say›l›p say›lmayaca¤› konusundad›r. S›nav sonuçlar›na bak›larak verilen not, bir
de¤erlendirme sonucudur ve ö¤renci hakk›nda karar verilmifl demektir. Puanlar
birer ölçme sonucu, notlar ise de¤erlendirme sonucudur. Ölçme sonuçlar› bir öl-
çütle karfl›laflt›r›larak de¤erlendirme ifllemi yap›l›r. Ortaö¤retimde baflar›l› say›lma
ölçütü %45 ise bu ölçütün üzerinde puan alan ö¤rencilerin baflar›l› oldu¤una karar
verilir. Ö¤renci puanlar›n› nota dönüfltürmede farkl› ölçütler kullan›l›r. De¤erlen-
dirme ölçütlerinin farkl›laflmas›, de¤erlendirme türlerini oluflturmaktad›r. Bu türle-
rin ikisi afla¤›da aç›klanm›flt›r.

Ö¤renci baflar›lar›n› de¤erlendirmede kullan›labilecek ölçütler neler olabilir? Araflt›r›n›z.

MUTLAK DE⁄ERLEND‹RME
Mutlak de¤erlendirmede ölçüt, dersin hedef davran›fllar›d›r. Hedef davran›fllar›n
belirli bir oran›na sahip olan ö¤rencilerin baflar›l› say›laca¤› kabul edilir. De¤erlen-
dirmede kullan›lan ölçüt, mutlak baflar›n›n bir göstergesi oldu¤undan, mutlak de-
¤erlendirme ad›n› al›r. Bir s›navdan al›nabilecek en yüksek puan mutlak de¤er-
lendirmenin bir ölçütü olarak kabul edilebilir. Mutlak baflar›ya göre not verme afla-
¤›daki ifllemlerle gerçeklefltirilir.

Öncelikle s›navdan al›nan puanlar mutlak baflar› yüzdesine çevrilir. Bunun için
afla¤›daki formül kullan›l›r:

MBY: Mutlak Baflar› Yüzdesi 
Xi: i kiflisinin s›nav puan›
K: S›navdan al›nabilecek en yüksek puan
Mutlak baflar› yüzdesine çevrilen puanlar, okulun s›nav yönetmeli¤indeki ölçüt

ile karfl›laflt›r›larak nota çevrilir. Tablo 6.6’da verilen örne¤imizdeki puanlar› nota
çevirmede ölçütümüz Tablo 7.1’deki gibi olsun.

MBY =
X
K

i 100

De¤erlendirme ve Not
Verme

Dersin hedef ve kazan›mlar›
ölçüt al›nd›¤›nda mutlak,
s›n›f›n ortalama baflar›s›
ölçüt al›nd›¤›nda ba¤›l
de¤erlendirme yap›l›r.

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

M A K A L EM A K A L E

1



Mutlak baflar› yüzdesine dönüfltürülecek puanlar›n en yüksek de¤eri 100 ise bu
puanlar› ayr›ca mutlak baflar› yüzdesine dönüfltürmeye gerek yoktur. Tablo 7.2’de
örnek bir veri üzerinden ö¤renci puanlar› mutlak baflar›ya göre nota dönüfltürül-
müfltür. Tabloda yer alan puanlar›n en yüksek de¤eri 100 oldu¤undan puanlar tek-
rar mutlak baflar› yüzdesine dönüfltürülmeden nota çevrilmifltir.

En yüksek al›nabilecek puan›n 60 oldu¤u bir s›navdan 45 puan alan bir ö¤rencinin, Tablo
7.1’de verilen mutlak ölçüte göre notu kaç olur?

Ö¤rencilerin mutlak baflar› yüzdeleri yönetmeliklerde yer alan ölçütlere göre
nota çevrilebilir. De¤iflik ö¤retim kurumlar›ndaki yönetmeliklerin farkl›l›¤› ayn›
mutlak baflar› yüzdesine sahip bir baflar› ölçüsünü farkl› notlara dönüfltürülebilir. 

BA⁄IL DE⁄ERLEND‹RME
Ba¤›l de¤erlendirmede ölçüt s›n›f›n ortalama baflar› düzeyidir. S›n›f›n ortalama
baflar›s› üzerinde puan alan ö¤renciler baflar›l›; alt›nda puan alan ö¤renciler ise ba-
flar›s›z say›l›r. Bu durum, ö¤rencileri birbirleri ile yar›flma ortam›na iterek baflar› dü-

Ö¤renciler Puan› Notu Ö¤renciler Puan› Notu

1 48 1 21 48 1

2 72 3 22 68 2

3 72 3 23 72 3

4 58 1 24 56 1

5 46 1 25 80 4

6 74 3 26 90 5

7 63 2 27 19 1

8 42 1 28 28 1

9 26 1 29 38 1

10 18 1 30 42 1

11 81 4 31 46 1

12 56 1 32 42 1

13 52 1 33 62 2

14 62 2 34 56 1

15 58 1 35 52 1

16 56 1 36 34 1

17 52 1 37 48 1

18 40 1 38 52 1

19 36 1 39 56 1

20 30 1 40 39 1

MBY Not

Geçer

90-100 5

80-89 4

70-79 3

60-69 2

0-59 1 Kal›r
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Tablo 7.1
Mutlak Baflar›
Yüzdesine göre Not
Verme Ölçütü
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Tablo 7.2
Matematik Dersine
Ait Ölçme
Sonuçlar›n›n Mutlak
Baflar›ya Göre Nota
Çevrilmesi



zeyinin art›r›lmas›na neden olabilir. Ö¤rencilerin s›nav sonuçlar›n›n ba¤›l de¤er-
lendirme ile nota dönüfltürülmesi için normal da¤›l›m›n özellikleri kullan›ld›¤›n-
dan, puanlar›n da¤›l›m›n›n normal olmas› gerekmektedir. Puan da¤›l›m›n›n aritme-
tik ortalamas› ile standart kaymas›n›n hesaplanmas› ile önce bir ölçüt gelifltirilir;
sonra da bu ölçüte göre puanlar nota çevrilir. Ba¤›l de¤erlendirme ile not verme-
de ölçüt afla¤›daki gibi gelifltirilir.

Ba¤›l de¤erlendirmede mutlak de¤erlendirmede oldu¤u gibi puanlar›n befl üze-
rinden nota çevrilmesi yap›ld›¤›nda ikisinin karfl›laflt›rmas› da mümkün olabilir.
Befllik not sisteminde notlar›n alt ve üst s›n›f de¤erleri Tablo 7.3’de oldu¤u gibi he-
saplanabilir (Puanlar›n Aritmetik ortalamas›=51,75 ve Standart Kaymas›=16,77’dir.)

De¤erlendirme sürecinde ölçüt puanlar için test puanlar›n›n aritmetik ortalamas›
ve standart kaymalar› kullan›larak hesaplanm›fl ve notlar›n alt ve üst s›n›r de¤erleri
belirlenmifltir. Burada notlar›n s›n›r de¤erlerinin belirlenmesi örnek olarak befllik sis-
teme göre verilmifltir. S›n›r de¤erleri ilgili s›nav yönetmeliklerine göre dörtlük, befl-
lik, onluk gibi ölçeklerde gösterilebilir. Tablo 7.2’de mutlak baflar› oranlar›yla verilen
notlar afla¤›da Tablo 7.4’de ba¤›l de¤erlendirmeyle nota çevrilmifltir. Tabloda, her iki
de¤erlendirme birlikte verildi¤inden ikisinin karfl›laflt›r›lmas› da mümkündür.

Ö¤rn. Puan› Mutlak Not Ba¤›l Not Ö¤rn. Puan› Mutlak Notu Ba¤›l Not

1 48 1 2 21 48 1 2

2 72 3 4 22 68 2 3

3 72 3 4 23 72 3 4

4 58 1 2 24 56 1 2

5 46 1 2 25 80 4 5

6 74 3 4 26 90 5 5

7 63 2 3 27 19 1 1

8 42 1 1 28 28 1 1

9 26 1 1 29 38 1 1

10 18 1 1 30 42 1 1

11 81 4 5 31 46 1 2

12 56 1 2 32 42 1 1

13 52 1 2 33 62 2 3

14 62 2 3 34 56 1 2

15 58 1 2 35 52 1 2

16 56 1 2 36 34 1 1

17 52 1 2 37 48 1 2

18 40 1 1 38 52 1 2

19 36 1 1 39 56 1 2

20 30 1 1 40 39 1 1

Notlar Notun alt s›n›r› Notun üst s›n›r›

1 0,00 X
–
-0,5 S=51,75-0,5*16,77=43,37

2 X
–
- 0,5 S=51,75-0,5*16,77=43,37 X

–
+0,5S=51,75+0,5*16,77=60,14

3 X
–
+0,5S=51,75+0,5*16,77=60,14 X

–
+ S=51,75+16,77=68,52

4 X
–
+ S=51,75+16,77=68,52 X

–
+ 1,5 S=51,75+1,5*16,77=76,91

5 X
–
+ 1,5 S=51,75+1,5*16,77=76,91 100,00

1257.  Ünite  -  De¤er lendirme ve Not  Verme

Ba¤›l de¤erlendirmede
s›n›f›n ortalama baflar›s›
üzerinde puan alan
ö¤renciler baflar›l›; alt›nda
puan alan ö¤renciler ise
baflar›s›z say›l›r.

Tablo 7.3
Ba¤›l De¤erlendirme
ile Puanlar›n Befllik
Not Sistemine
Çevrilmesi

Tablo 7.4
Matematik Dersine
Ait Ölçme
Sonuçlar›n›n Mutlak
Baflar› ve Ba¤›l
De¤erlendirmeye
Göre Nota Çevrilmesi



Her iki yöntemle nota dönüfltürülen puanlar›n birbirinden farkl› oldu¤u gö-
rülmektedir. Puanlar›n ortalamas› yüksek oldu¤unda, mutlak baflar›ya göre yük-
sek not alan ö¤rencilerin daha düflük puan almas› beklenir. Ba¤›l de¤erlendirme-
nin farkl› hesaplama yöntemleri bulunmaktad›r. Mutlak baflar› yüzdesinin düflük,
orta veya yüksek olmas›na göre ba¤›l ölçütler farl›l›k gösterebilmektedir. Ba¤›l
de¤erlendirmede kullan›lan yöntemde T standart puan hesaplamas› yap›lmakta-
d›r. Ö¤rencilerin ham puanlar› aritmetik ortalama ve standart kaymaya göre T
puanlar›na dönüfltürüldükten sonra, elde edilen ölçüt tabloya göre ö¤rencilerin
T puanlar› ba¤›l de¤erlendirme ile nota dönüfltürülür. Örnek bir dönüflüm tablo-
su http://www.bayar.edu.tr/ogrenci/bagil_yonerge.php adresinden al›narak Tablo
7.5’de verilmifltir. 

Aritmetik ortalamas› 50 ve standart kaymas› 25 olan bir s›navdan al›nabilecek en yüksek
puan 80’dir. Bu s›navdan 40 puan alan bir ö¤rencinin mutlak ve ba¤›l ölçüte göre 1-5 öl-
çe¤indeki notunu hesaplayarak karfl›laflt›r›n›z, varsa farkl›l›¤›n kaynaklar›n› yaz›n›z. 

Ba¤›l de¤erlendirme ölçütleri için üniversitelerin s›nav yönetmelikleri incelenebilir. Bun-
lardan biri ‹stanbul Üniversitesinin http://www.istanbul.edu.tr/guncel/bds/bdsnedir.htm
adresinde bulunan s›nav yönetmeli¤ine iliflkin aç›klamalara bak›n›z.

Mutlak baflar› yüzdesinin düflük, orta veya yüksek olmas›na göre ba¤›l ölçütler farl›l›k gös-
terebilmektedir.

Tablo 7.5’de öncelikle s›n›f ortalamas›na dikkat edilmesi gerekir. S›n›f ortalama-
s› mutlak baflar› yüzdesine göre sekiz kategoriye ayr›l›r. Bu kategoriler s›n›f›n orta-
lama baflar›s›n›n en iyiden en düflü¤e do¤ru s›ralamas›n› verir. Örnek olarak, s›n›-
f›n mutlak baflar› yüzdesi 80 ile 100 puan aras›nda ise Tablo 7.5’deki ilk sat›ra gö-
re T puanlar›na karfl›l›k gelecek olan notlara bak›l›r. Di¤er hallerde ise devam eden
sat›rlardan uygun olan›na göre nota dönüfltürme ifllemi yap›l›r.

Nota çevirmede mutlak ve ba¤›l de¤erlendirme yöntemlerinin üstünlükleri ve
zay›f yönleri bulunmaktad›r. Mutlak de¤erlendirmede baflar›, ö¤rencinin yaln›zca
dersin hedef ve davran›fllar› dikkate al›narak belirlenmektedir. Yönetmelikte der-
sin hedef ve davran›fllar›n›n yüzde ne kadar› öngörülmüfl ise o düzey yakaland›-
¤›nda ö¤renci baflar›l› say›labilmektedir. Ba¤›l de¤erlendirmede ise ö¤rencinin, s›-
n›f›n ortalama baflar›s›n›n üzerinde baflar› göstermesi gerekir. Dolay›s›yla ö¤renci-

Ba¤›l notlar›n T puan› cinsinden s›n›r de¤erleri

S›n›f Ortalamas› S›n›f Düzeyi
FF FD DD DC CC CB BB BA AA

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

80,00 <X<= 100,00 Üstün Baflar› - ∞ 22,00 27,00 32,00 37,00 42,00 47,00 52,00 57,00

70,00 <X<= 80,00 Mükemmel - ∞ 24,00 29,00 34,00 39,00 44,00 49,00 54,00 59,00

62,50 <X<= 70,00 Pekiyi - ∞ 26,00 31,00 36,00 41,00 46,00 51,00 56,00 61,00

57,50 <X<= 62,50 ‹yi - ∞ 28,00 33,00 38,00 43,00 48,00 53,00 58,00 63,00

52,50 <X<= 57,50 Ortan›n Üstü - ∞ 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00

47,50 <X<= 52,50 Orta - ∞ 32,00 37,00 42,00 47,00 52,00 57,00 62,00 67,00

42,50 <X<= 47,50 Zay›f - ∞ 34,00 39,00 44,00 49,00 54,00 59,00 64,00 69,00

0,00 <X<= 42,50 Kötü - ∞ 36,00 41,00 46,00 51,00 56,00 61,00 66,00 71,00
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Tablo 7.5
Ba¤›l De¤erlendirme
Tablosu



nin bir dersten baflar›l› say›labilmesi baflka ö¤rencilerinin baflar›lar›na ba¤l›d›r. Bu
durum ö¤renciler aras›nda bir rekabet ortam› yarat›r. Bu rekabet ile s›n›f›n ortala-
ma baflar›s›n›n art›r›lmas› hedeflenmektedir. Ancak bu durum bazen olumsuz fle-
kilde kullan›lmaya da aç›kt›r. 

Bu iki de¤erlendirme türü de¤erlendirmenin hangi amaçla yap›laca¤›na göre
tercih edilmelidir. E¤er amaç belirli bir programa ö¤renci seçmek ise bu ö¤renci-
ler aras›ndan en baflar›l› olanlar›n seçilmesi ba¤›l de¤erlendirme ile daha anlaml›
hal al›r. En iyiler kendi aralar›nda yar›flmaya girecek ve yar›flmay› önde tamamla-
yanlar seçilme hakk›n› kazanacaklard›r. Bu flekilde yap›lan de¤erlendirmelerde ba-
zen istenilmeyen yeterlik düzeyine sahip olanlar›n baflar›l› olma durumlar› söz ko-
nusu olabilir. Bu durum baflvuru say›s›n›n fazla olmas› durumunda çok sorun ya-
ratmayabilir. Üniversiteye girifl amac›yla yap›lan s›navlar ba¤›l de¤erlendirmeye ör-
nek uygulamalard›r. 

De¤erlendirmedeki amaç yeterlik belirleme ise ba¤›l de¤erlendirmenin kulla-
n›lmas› olumsuzluk yaratabilir. Yeterlik belirlemede en uygun olan mutlak ölçüt-
tür. Farkl› uygulamalarda yeterlik ölçütü de¤iflebilir. Bazen bu ölçüt %50’lerde ye-
terli görülebilirken, bazen de %80’lerde yeterli görülebilir. %80’lerde bir yeterlik öl-
çütünün gerekti¤i bir alanda mutlak de¤erlendirme yerine ba¤›l de¤erlendirme
kullan›ld›¤›nda %40 mutlak baflar› sa¤layan bir bireyin baflar›l› say›lmas› mümkün
hale gelebilir.

Mutlak ve ba¤›l de¤erlendirmeyi karfl›laflt›r›n›z. Farklar›n› ve benzerliklerini belirtiniz.

1277.  Ünite  -  De¤er lendirme ve Not  Verme

Nota çevirmede mutlak ve
ba¤›l de¤erlendirme
yöntemlerinin üstünlükleri
ve zay›f yönleri
bulunmaktad›r. Mutlak
de¤erlendirmede baflar›,
ö¤rencinin yaln›zca dersin
hedef ve davran›fllar›
dikkate al›narak
belirlenirken, ba¤›l
de¤erlendirmede s›n›f›
ortalama baflar›s› dikkate
al›nmaktad›r. 
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De¤erlendirmedeki amaç
yeterlik belirleme ise ba¤›l
de¤erlendirmenin
kullan›lmas› olumsuzluk
yaratabilir.
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S›n›fta uygulanan s›navlarla ö¤rencilerin baflar› düzey-
leri hakk›nda bilgi toplan›r. Toplanan bilgiler birer ölç-
me sonucudur. Ölçme sonuçlar› daha önceden belirle-
nen ölçütlerle karfl›laflt›r›larak kifli hakk›nda karar veri-
lir. Verilen karar bir de¤erlendirmedir ve not ile göste-
rilir. Ölçme sonuçlar› ise puanlarla ifade edilir. Ölçme
sonuçlar› bir ölçütle karfl›laflt›r›larak de¤erlendirme iflle-
mi yap›l›r. Bir derste baflar›l› say›lma ölçütü %50 ise bu
ölçütün üzerinde puan alan ö¤rencilerin baflar›l› oldu-
¤una karar verilir. Ö¤renci puanlar›n› nota dönüfltür-
mede farkl› ölçütler kullan›l›r. De¤erlendirme ölçütleri-
nin farkl›laflmas›, de¤erlendirme türlerini oluflturmakta-
d›r. Bu türlerin ikisi afla¤›da verilmifltir.
Baflar› belirlemede dersin hedef ve davran›fllar› ölçüt
al›n›yorsa mutlak de¤erlendirme, s›n›f›n ortalama bafla-
r›s› ölçüt al›n›yorsa da ba¤›l de¤erlendirme kullan›lm›fl
olur. Mutlak ve ba¤›l de¤erlendirmeden hangisinin kul-
lan›laca¤›, amaca göre de¤iflebilir. Çok say›daki aday
içerisinden daha az say›da aday seçmek amac›yla yap›-
lan bir s›navda ba¤›l de¤erlendirme uygun olurken, be-
lirli bir sertifikasyon için yeterlik belgesi verilmek ama-
c›yla s›nav yap›l›yorsa mutlak de¤erlendirme uygun
olur.
Mutlak de¤erlendirmeye göre ö¤renci baflar› ölçüleri-
nin nota çevrilmesi için ö¤rencinin derse iliflkin baflar›
ölçülerinin tamam› (ara s›nav/lar, ödevler, sunumlar ve
genel s›navlar-varsa) uygun oranlarda (yönetmeliklerde
belirlenen oranlarda) birlefltirilerek yüzdelik puanlara
dönüfltürülür. Yüzdelik puanlar yönetmelikte yer alan
notlar›n yüzdelik dilimleri ile karfl›laflt›r›l›r. Ö¤rencinin
yüzdelik puan› hangi notun karfl›s›ndaki yüzdelik dilim
ile uyufluyorsa, o not takdir edilir. Ö¤renciye not veril-
di¤inde de¤erlendirme ifllemi tamamlanm›fl olur. 
Mutlak de¤erlendirmede baflar› ölçütü dersin kazan›m-
lar›d›r. Bir derste ö¤renciye kazand›r›lmas› istenilen
özelliklerin belirli bir oran›n›n kazan›lmas› yeterli kabul
edilmektedir. Bu oran›n belirlenmesinde, ö¤rencilerin

e¤itim düzeyleri ile birlikte, kazan›mlar›n önem derece-
si dikkate al›n›r. Baz› alanlarda kazan›mlar›n %50’si ye-
terli bulunurken, baz›lar›nda da %80’i kabul edilebilir
bir ölçüt olarak al›nmaktad›r. Özellikle sa¤l›k ve güven-
likle ilgili alanlarda kabul edilebilir ölçüt yükseltilebil-
mektedir. Mutlak de¤erlendirme, yeterlilik düzeyi hak-
k›nda bilgi verdi¤inden daha çok yeterlik belirleme
amac›yla kullan›lmas› uygundur. Bir s›n›ftaki ö¤rencile-
rin tamam› yeterli bulunup baflar›l› say›labilir.
Ba¤›l de¤erlendirmede baflar› ölçütü s›n›f›n ortalama
baflar› düzeyidir. Ö¤rencinin baflar›l› say›labilmesi için
s›n›f›n ortalama baflar›s›n›n üzerinde baflar› göstermek
yeterlidir. Bu nedenle ö¤rencileri birbirleri ile yar›flma
içerisine sokmaktad›r. S›n›f›n ortalama baflar›s› gibi s›-
nava girenlerin baflar› ölçülerine göre s›ralamas› da ba-
¤›l bir ölçütün oldu¤unu gösterir. Ba¤›l de¤erlendirme-
de mutlak de¤erlendirmeye göre tamam› baflar›l› olan
bir s›n›f›n yar›ya yak›n› baflar›s›z, ayn› flekilde mutlak
baflar›ya göre tamam› baflar›s›z olan bir s›n›ft›n yine ya-
r›ya yak›n› baflar›l› olabilir.

Özet
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1. Bir ö¤retmen ham puan› s›n›f ortalamas›n›n iki stan-
dart kayma üstünde olan ö¤rencilere “pekiyi” notu ver-
mifltir. Bu de¤erlendirmede ölçüt nedir?

a. S›n›f›n ortalama baflar›s› 
b. Ö¤retim program›
c. Dersin hedef davran›fllar› 
d. Ö¤retmenin kan›s›
e. Testin ortalama güçlü¤ü

2. Afla¤›dakilerden hangisi s›n›f›n ortalama baflar›s› ölçüt
al›narak yap›lan de¤erlendirmenin olumlu bir yönüdür?

a. Daha adil bir de¤erlendirme yapmas›
b. Ölçme hatalar›ndan etkilenmemesi
c. Daha kullan›fll› olmas›
d. Ö¤rencileri çal›flmaya yönlendirmesi 
e. Yukar›dakilerin hepsi

3. Bir ö¤retmen yapt›¤› bir yaz›l› yoklama sonucunda
Murat’a 28 puan ve buna dayanarak 5 notunu vermifltir.
Bu ifade için afla¤›dakilerden hangisi söylenebilir?

a. 28 ve 5 karar
b. 28 ölçme sonucu, 5 karar
c. 28 ve 5 ölçme sonucu
d. 28 karar, 5 ölçme sonucu
e. Yukar›dakilerin hiçbiri

4. Afla¤›da verilen durumlar›n hangisinde mutlak de-
¤erlendirme yap›lm›flt›r?

a. Matematik olimpiyatlar›na okuldaki 100 ö¤renci
aras›ndan 10’unun seçilmesi

b. AVRASYA Maratonunda ilk 10 s›rada yar›fl› ta-
mamlayanlara ödül verilmesi

c. Aç›lan bir kursta her kursiyere baflar›l› olduklar›
için baflar› belgesi verilmesi

d. S›n›f›n en baflar›l› ö¤rencisine burs verilmesi
e. Okulumuzun üniversiteye girifl s›nav›nda il bi-

rincisi olmas›

5. Yeterlik belgesi verilmek amac›yla yap›lan bir s›navda
ba¤›l de¤erlendirme kullan›lmas› nas›l bir sorun yarat›r?

I. Yeterli oldu¤u halde yetersiz say›labilir.
II. Yetersiz oldu¤u halde yeterli say›labilir.
III. Bütün adaylar yetersiz say›labilir.
IV. Bütün adaylar yeterli say›labilir.
a. Yaln›z I
b. Yaln›z II
c. I ve II
d. II ve III
e. III ve IV

6. Afla¤›daki örneklerden hangisi yeterlik belirlemeye
yönelik bir de¤erlendirmedir?

a. Yirmi soruyu do¤ru cevaplayan ö¤rencilere ki-
tap verilecektir.

b. S›nav›n birincisine bilgisayar hediye edilecektir.
c. Kofluyu ilk üçüncü s›rada bitirene madalya veri-

lecektir.
d. S›nav puan› en yüksek olan ö¤renciye ‘A’ notu

verilecektir.
e. Akademik ortalamas› en yüksek olan ö¤renci

burs alacakt›r.

7. Afla¤›daki ölçme sonuçlar›n›n hangilerinde mutlak
de¤erlendirme yap›lmas› daha uygun olur?

a. I-II
b. I-III
c. II-III
d. II-IV
e. III-IV

8. Afla¤›dakilerden hangisi ba¤›l de¤erlendirmenin
olumlu bir özelli¤idir?

a. Ö¤renci baflar›s›n› yüksek göstermesi,
b. Ö¤rencileri s›nava güdülemesi,
c. ‹stenilen özellikleri ölçmesi,
d. Güvenirli¤inin yüksek olmas›,
e. Ö¤rencileri rekabete zorlamas›,

Kendimizi S›nayal›m
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9. Afla¤›daki örneklerin hangisinde hem mutlak hem
de ba¤›l ölçüt birlikte kullan›lm›flt›r?

a. Yar›flmada önce ilk befle girenler belirlendi, son-
ra da birinci seçildi.

b. Mülakata önce 75 soruyu, sonra da 50 soruyu
do¤ru cevaplayanlar ça¤r›ld›.

c. Beden e¤itimi dersinde yar›flmay› ilk beflte ta-
mamlayanlara ‘A’, ikinci beflte tamamlayanlara
‘B’ notu verildi.

d. Okulumuz ilçede YGS’de üçüncü ve LYS’de ikin-
ci oldu.

e. ‹lk s›navda %50 baflar› gösterenlere uygulanan
s›navdan ilk 10’a girenlere burs verildi.

10. Afla¤›da verilenlerden hangisi mutlak de¤erlendir-
me ölçütüdür?

a. Üniversiteye girifl s›nav›n›n Türkiye ortalamas›,
b. Baflar›l› olmak için do¤ru cevaplanacak soru sa-

y›s›,
c. Okula seçilecek ö¤renci kontenjan›,
d. Ö¤rencilerin baflar› s›ras›,
e. S›n›f›n toplam ö¤renci say›s›,

1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ba¤›l De¤erlendirme” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ba¤›l De¤erlendirme” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “S›nav Sonuçlar›n›n Nota
Dönüfltürülmesi” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mutlak De¤erlendirme” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ba¤›l De¤erlendirme” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mutlak De¤erlendirme” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mutlak De¤erlendirme” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ba¤›l De¤erlendirme” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mutlak ve Ba¤›l De¤erlen-
dirme” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mutlak De¤erlendirme” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Ö¤renci baflar›s› mutlak ve ba¤›l ölçütlere göre de¤er-
lendirilebilir. Mutlak ölçütte baflar›l› say›lman›n s›n›r›
farkl›l›k gösterebilir. Ba¤›l ölçüt ile de¤erlendirmede de
s›n›f, okul, ilçe, il ve Türkiye ortalamas› al›nabilir. Ba-
zen hem mutlak hem de ba¤›l ölçütler birlikte dikkate
al›narak de¤erlendirme yap›labilir. Bireysellefltirilmifl
test uygulamalar›nda ö¤rencinin pefl pefle do¤ru veya
yanl›fl cevapland›rd›¤› soru say›lar›, uygulanan madde-
lerin oluflturdu¤u testin güvenilirli¤inin belli bir de¤ere
ulaflmas› ölçüt olarak al›nabilir. Bazen de güçlük dü-
zeylerine göre s›ralanan sorulardan en son do¤ru ola-
rak cevaplanan sorular›n güçlük düzeyleri ölçüt olarak
al›nabilir. 

S›ra Sizde 2

Mutlak ölçüte göre de¤erlendirmede öncelikle mutlak
baflar› yüzdesinin (MBY) hesaplanmas› gerekir. S›nav-
dan al›nabilecek en yüksek puan 60 oldu¤unda 25 pu-
an alan ö¤rencinin mutlak baflar› yüzdesi,
MBP=(45/60)*100=75 elde edilir. 75 yüzdelik puan›n
Tablo 1’deki ölçütlere göre verilecek notu 3’tür.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 3

Mutlak ölçüte göre not verilmesi: 
MBY=(40/80)*100=50 not karfl›l›¤› 1’dir.
Ba¤›l ölçüte göre not verilmesi (Tablo 7.3’e göre):

40 puan› ba¤›l ölçütle karfl›laflt›r›ld›¤›nda not karfl›l›¤›
2’dir.
Mutlak ve ba¤›l ölçütlere göre verilen notlar›n ayn› ol-
mad›¤› görülmektedir. Ba¤›l ölçüt normal da¤›l›m say›l-
t›s› üzerine kurulmufl bir de¤erlendirme yöntemidir.
Test puanlar› da¤›l›m›n›n normalden uzaklaflmas› duru-
munda ve test puanlar›n›n nota dönüfltürülmesinde fark-
l›laflma olabilmektedir.

S›ra Sizde 4

Mutlak ve ba¤›l de¤erlendirme aras›ndaki en büyük fark
ölçüt seçimidir. Mutlak de¤erlendirmede ölçüt dersin
kazan›mlar›yken, ba¤›l de¤erlendirmede test puanlar›-
n›n aritmetik ortalamas› ve standart kaymas›d›r. Benzer-
likleri ise ikisinin de puanlar› nota dönüfltürmeleridir.

Ar›c›, H., 2001, ‹statistik: Yöntemler ve Uygulama-

lar, Meteksan A.fi., Ankara. 
http://www.bayar.edu.tr/ogrenci/bagil_yonerge.php,

(17 Haziran 2012 tarihinde indirilmifltir). 
Özçelik, D. A., 1989 Test Haz›rlama K›lavuzu, ÖSYM

E¤itim Yay›nlar› 5, Ankara.
Özçelik, D. A., 2010 Ölçme ve De¤erlendirme, PE-

GEM Akademi, 3. Bask›, Ankara.
Turgut, M. F. ve Baykul, Y., 2010 E¤itimde Ölçme ve

De¤erlendirme, PEGEM Akademi Yay›nlar›, Ankara.

Yararlan›lan Kaynaklar 

Not Alt s›n›r Üst s›n›r

1 = 0,00 X
–
- 0,5 S = 37,5

2 X
–
- 0,5 S = 37,5 X

–
+0,5S = 62,5

3 X
–
+0,5S = 62,5 X

–
+ S = 75,0

4 X
–
+ S = 75,0 X

–
+ 1,5 S = 87,5

5 X
–
+ 1,5 S = 87,5 -



Bu ünite tamamland›ktan sonra;
Ölçme arac› gelifltirme süreçleri bilinecek,
Ölçme araçlar›n›n gelifltirilmesinde kullan›lan yöntemler bilinecek, 
Madde analizleri yap›labilecek, 
Madde analizlerine bak›larak madde seçimi yap›labilecek,
Amac›na uygun bir ölçme arac› gelifltirilebilecektir.

‹çindekiler

• Ölçek gelifltirme aflamalar›
• Pilot uygulama
• Madde analizi

• Madde seçimi 
• Ölçme arac› gelifltirme

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N

Ölçme ve
De¤erlendirme

Madde Analizi ile
Ölçme Arac› Gelifltirme

• SINAV HAZIRLAMA
• TEST GEL‹fiT‹RME VE MADDE

ANAL‹Z‹ 
• BAS‹T YÖNTEMLE MADDE

ANAL‹Z‹ YAPARAK TEST
GEL‹fiT‹RME

• MADDE ANAL‹Z‹N‹N ADIMLARI
• HENRYSSON YÖNTEM‹
• TEST PARAMETRELER‹N‹N

KEST‹R‹LMES‹
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SINAV HAZIRLAMA
Ö¤renci baflar›s›n›n, eksik ö¤renmelerin, girifl özelliklerinin belirlenmesinde farkl›
testler kullan›l›r. Birbirlerine göre farkl› özellikler içeren bu testlerin haz›rlanma
aflamalar› birbirlerine benzerlik gösterir. Bir testin haz›rlanma aflamalar› afla¤›da k›-
saca verilmifltir.

S›nav›n Amac›
S›nav haz›rlaman›n birinci aflamas›nda amac›n›n belirtilmesi gerekir. S›nav hangi
amaç için haz›rlanm›flsa, bu amac›n aç›kça belirtilmesi gerekir. S›navlar›n haz›rla-
n›fl amaçlar›n›, Özçelik (1989), ö¤rencilerin konulardaki (ünitelerdeki) ö¤renme
eksikliklerinin belirlenmesi ya da ö¤renmenin izlenmesi ve ikincisi ise dersin bir-
kaç konusunu kapsayan ö¤renme düzeylerinin belirlenmesi ya da erifliyi belirleme
olarak ifade etmektedir. Bunlarla birlikte bazen haz›rlanan testler, ö¤renci seçmek
amac›yla da kullan›labilir. Yap›lan s›nav›n amac›, ilgili ö¤retim program›nda bafla-
r›l› olma olas›l›¤› yüksek olanlar› seçmek olabilir. 

S›nav haz›rlaman›n temel aflamalar› nelerdir?

Test Kapsam›n›n ve Ölçülecek Niteliklerin Belirlenmesi
Test haz›rlaman›n ikinci aflamas›, amac› gerçeklefltirmek için gerekli konu kapsa-
m›n›n ve ölçülecek olan davran›fllar›n (niteliklerin) belirlenmesidir. E¤er, yukar›da
belirtildi¤i gibi ö¤renmenin izlenmesi amac›yla test haz›rlan›yorsa, konu kapsa-
m›ndaki bütün davran›fllar›n en az bir soru ile yoklanmas› gerekir. Ö¤rencilerin
vermifl olduklar› cevaplardan, ö¤renme eksikli¤inin hangi davran›fllarda oldu¤u
belirlenir ve yeni bir üniteye geçmeden önlem al›nm›fl olur. Amaç, erifliyi belirle-
mek ise kapsam, derste bir dönem ya da ö¤retim y›l› içerisinde kazanmas› bekle-
nen kritik davran›fllar olarak belirlenebilir. E¤er amaç, bir ö¤retim program›na ö¤-
renci seçmek ise, kapsam, ö¤rencilerin ö¤retim program›ndaki ö¤renmelerine ze-
min teflkil edebilecek, bir alt ö¤retim kurumunda kazanmas› gereken davran›fllar-
d›r. Yukar›da verilen her üç amaç için s›nav kapsam›ndaki ölçülecek olan davra-
n›fllar› belirlemek, test haz›rlaman›n ikinci aflamas›n› oluflturmaktad›r. Ölçülecek
olan davran›fllar belirlendikten sonra üçüncü aflamaya geçilir.

Ö¤renmenin izlenmesi amac›yla test haz›rlamada konu kapsam›ndaki bütün davran›fllar›n
en az bir soru ile yoklanmas› gerekir.

Madde Analizi ile 
Ölçme Arac› Gelifltirme

S›navlar›n haz›rlan›fl
amaçlar›, ö¤rencilerin
ünitelerdeki ö¤renme
eksikliklerinin belirlenmesi
ya da ö¤renmenin izlenmesi
ve ikincisi de dersin birkaç
konusunu kapsayan
ö¤renme düzeylerinin
belirlenmesi ya da erifliyi
belirlemedir.

S›nav haz›rlaman›n birinci
aflamas›nda amac›n›n
belirtilmesi gerekir.
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Soru Yaz›m›
Test haz›rlaman›n üçüncü aflamas›, ikinci aflamada belirlenen davran›fllar› ölçecek
sorular›n yaz›lmas› aflamas›d›r. Sorular›n yaz›lmas›nda, hangi ölçme araç ve yönte-
mi kullan›lacaksa, o araç için soru yaz›m›ndaki önemli noktalar göz önünde bu-
lundurulmal›d›r. Sorular, hangi ölçme araç ve yöntemi için haz›rlan›rsa haz›rlans›n,
arac›n güvenirlik ve geçerli¤ini art›racak flekilde yaz›lmas› gerekir. 

Soru Düzeltme Çal›flmalar› (Redaksiyon)
Test haz›rlaman›n üçüncü aflamas›nda yaz›lan sorular›n tekrar gözden geçirilmesi
ve soru yazar›n›n fark edemedi¤i anlam ve ifade bozuklu¤u, yaz›m hatas›, eksik
bilgilerin tamamlanmas› ve varsa yanl›fll›klar›n son bir defa düzeltilmesi gibi ifllem-
ler yap›l›r. Bu aflamada düzeltmeler bir kifli ile de¤il ekip çal›flmas› ile yap›lmal›d›r.
Bu ekipte, soru yazar›yla birlikte, yaz›m ve anlam bozuklu¤unun olup olmad›¤›n›
bulmak için dil uzman›, sorular›n teknik aç›dan incelenmesi için ölçme ve de¤er-
lendirme uzman›, sorular›n ölçtü¤ü davran›fl düzeyini belirlemek için program ge-
lifltirme uzman›, sorular›n ö¤renci seviyelerine uygunlu¤unu tart›flmak için psiko-
log ve konu alan› uzman› bulunmal›d›r.

Test Formunun Oluflturulmas› ve Ço¤altma
Sorular yaz›l›p kontrol edildikten sonra, testin, uygun bir flekilde form haline dö-
nüfltürülmesi gerekir. Sorular› test formuna dönüfltürürken, cevaplamay› kolaylafl-
t›r›lacak flekilde bir düzenleme yap›lmal›d›r. Düzenlemelerin,  sorular›n kolayca
okunmas› ve cevaplar›n yine kolayca verilmesine f›rsat sa¤lay›c› olmas› gerekir. S›-
nav formu oluflturulduktan sonra, ço¤altma ifllemi yap›lmal›d›r. Ço¤altmadaki kop-
ya say›s› s›nav› alacak ö¤renci say›s›ndan fazla olmal›d›r. Ço¤altma an›nda, kulla-
n›lmayacak olan hatal› kopyalar›n titizlikle saklanmas› ve cevaplay›c›lar›n eline
ulaflmamas› gerekir. Ayr›ca, ço¤altma yap›ld›¤›nda, ço¤alt›lan her kopyaya bir nu-
mara verilmek suretiyle s›nav sorular›n›n güvenli¤i kontrol alt›na al›nabilir.

Uygulama
Uygulamada, s›nav›n bütün ö¤rencilere standart flekilde yap›lmas›na dikkat edil-
melidir. Ö¤rencilerin oturma planlar›n›n kopya çekilmesini önleyici flekilde olma-
s›na dikkat edilmelidir. S›nav an›nda uyulmas› gereken davran›fllar, s›nav süresi,
soru say›s› ve sorular›n puan a¤›rl›¤› gibi baz› bilgilerin s›nav bafllamadan önce
herkese duyurulmas› sa¤lanmal›d›r.

Puanlama
Yap›lan s›navlar›n puanlamas›, kullan›lan ölçme araç ve yöntemine ba¤l›d›r. E¤er
s›nav, yaz›l› yoklama s›nav› ise, puanlama haz›rlanan bir cevap anahtar› ile yap›l-
mal›d›r. Cevap anahtar›nda ise sorular›n cevab› olabilecek bütün ayr›nt›lara yer ve-
rilmifl ve her birine puan verilmifl olmal›d›r. Ö¤rencinin cevap anahtar› ile tutarl›
olan do¤ru cevaplar›na, karfl›l›¤› olan puanlar verilerek puanlama yap›lmal›d›r. S›-
nav, k›sa cevapl›, do¤ru-yanl›fl ya da çoktan seçmeli ise puanlamas› daha kolayd›r.
Bu testlerde genellikle do¤ru olan cevaplar bir ve yanl›fl olanlarla bofl b›rak›lanlar
s›f›r ile puanlan›l›r. 

Ölçek gelifltirme, arzu edilen özelliklere sahip ölçme arac› haz›rlama sürecidir.
Bir ölçme arac›n›n güvenirlik, geçerlik ve kullan›fll›l›k özelliklerini bulundurmas›
istenilir. Bir soru yazar› taraf›ndan haz›rlanan ölçme arac›, bu özellikler aç›s›ndan
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yeterli olmayabilir. Çok say›da yaz›lan sorulardan oluflturulan ölçme arac› uygulan-
d›ktan sonra daha iyi niteliklere sahip maddelerin seçimiyle ölçme arac›n›n özel-
likleri istenilen niteliklere ç›kar›labilir. Bu ise ölçme arac› haz›rlama aflamalar› ile
oluflturulabilir. Afla¤›da bir ölçme arac› olarak çoktan seçmeli test gelifltirmenin
aflamalar› verilmifltir.

TEST GEL‹fiT‹RME VE MADDE ANAL‹Z‹ 
Çoktan seçmeli testler özellikle büyük gruplarda uygulanmas›n›n getirdi¤i avantaj-
lardan dolay› üzerinde çokça çal›fl›lan bir ölçme araç ve yöntemidir. Haz›rlanan ve
bir ö¤renci grubuna uygulanan çoktan seçmeli testin maddeleri analiz edilerek tes-
tin yeterince güvenilir ve geçerli olup olmad›¤›, testi oluflturan maddelerin iyi çal›-
fl›p çal›flmad›¤›, bilenler ile bilmeyenleri birbirinden ay›r›p ay›rmad›¤›, güçlü¤ü ya
da kolayl›¤› gibi özellikleri belirlenebilir. Bu özellikleri belirlemek ve bu özellikler-
den yararlanarak istenilen niteliklerde bir ölçme arac› haline getirmek test gelifltir-
me olarak adland›r›lmaktad›r.

Test gelifltirme süreçleri nelerdir? Hangi durumda hangi yöntemin kullan›laca¤›n› k›saca
aç›klay›n›z.

Yukar›da da belirtildi¤i gibi, bir ölçme arac›n› gelifltirmek için arac›n bir ö¤ren-
ci grubuna uygulanmas› gerekmektedir. Ancak, yap›lan baz› çal›flmalarda, uygula-
ma yap›lmadan da testin gelifltirilebilece¤i belirtilmektedir (Baykul, 1992). Uygula-
ma yap›lmad›¤› durumda, sorular› haz›rlayanlar›n, testi cevaplayacak ö¤rencilerin
cevaplama davran›fllar›n› tahmin etmeleri gerekir. Tahmin yetersiz kald›¤›nda ise
testin gelifltirilmesi zorlafl›r.

Birçok yöntem kullan›larak istenilen niteliklerde bir çoktan seçmeli test geliflti-
rilebilir. Klasik ve örtük özellikler test teorileri ile test gelifltirilebilir. Bunlardan kla-
sik test teorisinin uygulamas›n›n kolayl›¤› kullan›fll›l›¤›n› art›rmaktad›r. Klasik test
teorisinde genellikle iki yöntem kullan›lmaktad›r. Bu yöntemlerden biri olan basit
yöntemde, testi cevaplayanlar›n bir bölümü (verdi¤i cevaplara göre yüksek ve dü-
flük puan alan ö¤rencilerin oluflturdu¤u iki farkl› grup) analize al›n›r. Basit yöntem
alt ve üst grup ile madde analizi yöntemi olarak bilinmektedir. Henrysson yönte-
mi olarak bilinen di¤er yöntemde ise testi alan ö¤rencilerin hepsinin cevaplar› ana-
lize al›n›r. Bir testi gelifltirmek için bu yöntemlerden hangilerinin kullan›labilece¤i-
ni, daha çok testin uyguland›¤› grubun büyüklü¤ü belirler. Grup say›s› 370-400 ya
da daha çok ise alt ve üst grup yöntemi kullan›labilir. Uygulama grubunun say›s›
daha az oldu¤unda ise (60-70’e kadar ise) Henrysson yöntemi kullan›labilir. Özel-
likle yöntemlerden birincisinde test puanlar› da¤›l›m›n›n simetrik olmas› aranmak-
tad›r. Yani, düflük puan alanlar›n oldu¤u kadar yüksek puanlar›n da oldu¤u ve pu-
anlar›n daha çok ortalama etraf›nda oldu¤u bir test puan› da¤›l›m› olmal›d›r. Afla-
¤›da, önce basit yöntemle madde analizinin nas›l yap›ld›¤› aç›klanmakta ve daha
sonra da Henrysson yöntemine yer verilmektedir. Daha sonra ise her iki yöntem
için birer örnek verilmifltir.

BAS‹T YÖNTEMLE MADDE ANAL‹Z‹ YAPARAK TEST 
GEL‹fiT‹RME
Madde analizi yapmakla maddelerin baz› özellikleri belirlenir. Bu özellikler, mad-
denin zorlu¤unu ya da kolayl›¤›n› gösteren madde güçlük indeksi (Pj), maddenin
kalitesi hakk›nda bilgi veren ve s›nav kapsam›ndaki davran›fllara sahip olan ile ol-
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mayanlar› birbirinden ay›rma derecesini gösteren madde ay›r›c›l›k gücü indeksi
(rjx), madde varyans›, maddeler aras›ndaki kovaryans ve korelasyon katsay›lar›
gibi özelliklerdir. Maddelerin bu özelliklerinden yararlanarak, gelifltirilecek olan
nihai testin parametreleri kestirilebilir. Test parametreleri ise, testin güvenirli¤i
(rx), geçerli¤i (rxy), ortalama güçlü¤ü (P), aritmetik ortalamas› (X), standart kay-
mas› (Sx), gibi özelliklerdir. Madde özellikleri ile test parametreleri aras›nda kuru-
lan fonksiyonlar ile nihai testin parametreleri kestirilmeye çal›fl›l›r. Basit yöntemle
madde analizinde afla¤›daki s›ralama takip edilir.

MADDE ANAL‹Z‹N‹N ADIMLARI
1. Ö¤renci cevaplar›, do¤ru olanlar 1 ve bofl b›rak›lanlar, birden fazla iflaretle-

nenler ve yanl›fl cevapland›r›lanlar 0 ile puanlan›r.
2. Ö¤rencilerin vermifl olduklar› do¤ru cevap say›lar› ile test puanlar› bulunur.
3. Test puanlar›na göre ö¤renci cevap ka¤›tlar› en yüksek puandan en düflük

puana do¤ru s›raya konulur.
4. Test puan› en yüksek olan grubun %27’si ile en düflük puan› alan grubun

%27’si al›narak oluflturulan gruplara s›ras›yla üst grup ve alt grup adlar› ve-
rilir. Grubun ortada kalan, yani geride kalan %46’s› ise analiz d›fl›nda tutu-
lur.

5. Testte bulunan bütün sorular için afla¤›daki gibi bir tablo düzenlenir.

Tabloda, hem üst gruptaki ve hem de alt gruptaki ö¤rencilerin, ilgili sorular›n
seçeneklerinden hangilerine cevap verdi¤i belirlenir.

6. Ö¤rencilerin verdikleri cevaplara göre madde özellikleri hesaplan›r. Madde
özelliklerinden güçlük indeksi afla¤›daki formül ile hesaplan›r.

Formüllerde verilen terimler afla¤›daki gibi tan›mlanmaktad›r.
Pj : Maddenin güçlük indeksi
n(d,ü) : Maddeyi üst grupta do¤ru cevaplayanlar›n say›s›
n(d,a) : Maddeyi alt grupta do¤ru cevaplayanlar›n say›s›
N : Üst grup ve alt gruptaki toplam ö¤renci say›s›d›r.

Bir maddenin üst ve alt gruplardaki do¤ru cevaplanma yüzdeleri s›ras›yla 0,78 ve 0,32 ol-
du¤una göre bu maddenin güçlük indeksi ile ay›r›c›l›k gücü indeksini hesaplay›n›z.

Hesaplanan güçlük indeksi bir yüzde de¤eri oldu¤undan 0,00 ile 1,00 aras›nda
bir de¤er al›r. Güçlük indeksinin 1,00’a yaklaflmas›, hem üst grupta ve hem de alt
grupta ö¤rencilerin soruyu ço¤unlukla do¤ru cevaplad›¤›n›, dolay›s›yla kolay bir

Pj n d ü n d a
N

=
+( , ) ( , )

Soru No A* B C D Toplam

Üst Grp n(Aü) n(Bü) n(Cü) n(Dü) N(ü)

Alt Grp n(Aa) n(Ba) n(Ca) n(Da) N(a)

Toplam n(A) n(B) n(C) n(D) N

* Do¤ru cevap A seçene¤i
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soru oldu¤unu gösterir. Güçlük indeksinin 0,00’a yak›n ç›kmas› ise soruyu do¤ru
cevaplayanlar›n her iki grupta da az oldu¤unu, bu ise, sorunun zor oldu¤unu gös-
terir. Bulunan indeksin, 0,50 civar›nda olmas› ise sorunun orta güçlükte oldu¤unu
belirtir. Sorular›n orta güçlükte olmas› güvenirli¤i art›r›c› rol oynad›¤›ndan, nihai
test için daha çok orta güçlükteki sorular›n seçilmesi gerekir. 

Maddeyi betimleyen di¤er bir özellik ise, madde ay›r›c›l›¤› olarak belirtilmiflti.
Madde ay›r›c›l›k gücü indeksinin hesaplama formülü afla¤›daki gibidir.

formülde,
r (jx) : madde ay›r›c›l›k gücü indeksi ve 
n : alt ya da üst gruptan herhangi birisinin eleman say›s› (her iki grupta da

eleman say›s› eflittir).
Madde ay›r›c›l›k gücü indeksi, test ile ölçülen yetenek aç›s›ndan üst ve alt diye

iki farkl› gruba ayr›lan ö¤rencileri birbirinden ay›rabilme derecesini göstermekte-
dir. Üst ve alt grupta maddeyi do¤ru cevaplayanlar›n say›lar› aras›ndaki fark artt›-
¤› ölçüde, maddenin ay›r›c›l›¤› artmaktad›r. Fark›n kapanmas› ise, madde ay›r›c›l›-
¤›n› düflürmektedir. Güvenilir bir test ay›r›c›l›¤› yüksek maddelerden oluflan testtir.
Bir testin güvenirli¤ini art›rman›n yolu ay›r›c›l›¤› yüksek olan maddeleri seçmekle
sa¤lanabilir. 

‹yi bir test maddesinin afla¤›daki özelliklere sahip olmas› istenilir.
a) Güçlük indeksinin 0,50 (orta güçlükte) olmas›,
b) Ay›r›c›l›¤›n›n mümkün oldu¤unca yüksek olmas› (1,00’a yak›n olmas›),
c) Do¤ru cevab›n üst grupta daha çok ö¤renci taraf›ndan cevapland›r›lm›fl ol-

mas›,
d) Çeldiricilerin alt grupta daha çok ö¤renci taraf›ndan cevapland›r›lm›fl olma-

s› ve
e) Çeldiricilerin hepsinin de ayn› say›da ya da birbirine yak›n say›da cevapla-

y›c› çekmifl olmas› istenir. 

HENRYSSON YÖNTEM‹
Henrysson yöntemi ile madde analizinde, yukar›da da belirtildi¤i gibi, testi cevap-
layan bütün ö¤rencilerin vermifl olduklar› cevaplardan yararlan›l›r. ‹ki yöntemle el-
de edilen madde özellikleri birbirinin ayn› sonuçlar vermeyebilir. Testin uygulan-
d›¤› ö¤renci say›s› artt›¤› ölçüde her iki yöntemle elde edilen madde özellikleri ara-
s›ndaki fark azal›r. Henrysson yöntemi di¤erine göre daha fazla ifllem gerektirdi-
¤inden el ile yap›lmas› daha güçtür. Ancak, bilgisayar gibi elektronik araçlarla ana-
liz yapmak mümkün ise bütün cevap ka¤›tlar›n›n kullan›ld›¤› Henrysson yöntemi
tercih edilmelidir. Afla¤›da bu yöntemin uygulama aflamalar› verilmifltir.

1. Ö¤renci cevaplar›, sat›rlarda ö¤renciler ve sütunlarda maddeler olmak üze-
re bir matrise aktar›l›r. Bu matrise, madde puanlar› matrisi ad› verilir.

2. Her sütundaki cevaplar, do¤ru cevapla karfl›laflt›r›larak, ö¤rencilerden kaç
tanesinin sorular› do¤ru cevaplad›¤› bulunur. Her sorunun kaç ö¤renci tara-
f›ndan do¤ru cevapland›r›ld›¤›n› gösteren say›ya (Ij)madde puan› denir.

3. Sat›rlarda yer alan ö¤renci cevaplar›, do¤ru cevaplarla karfl›laflt›r›larak her
do¤ru cevap için 1 ve di¤er cevaplar ve bofl b›rak›lanlar için 0 puan verile-
rek test puanlar› (Xi) bulunur.

r n d ü n d a
njx =
−( , ) ( , )
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4. Test puanlar›n›n aritmetik ortalamas› (X) ve standart kaymas› (sapmas› Sx)
afla¤›da verilen formüllerden yararlan›larak bulunur.

Formüllerde yer alan sigma iflaretleri önünde bulunan terimlerin toplamlar›n› vermek
üzere, Xi test puanlar›n›, n ise ö¤renci say›s›n› göstermektedir.

5. Madde istatistiklerinden güçlük indeksi (Pj) ve ay›r›c›l›k gücü indeksi (rjx)
afla¤›daki formüllerle hesaplan›r.

Formülde n(d), maddeye do¤ru cevap veren ö¤rencilerin say›s›, N, ö¤renci sa-
y›s›, X(d), maddeye do¤ru cevap verenlerin test puanlar› aritmetik ortalamas›, X,
test puanlar›n aritmetik ortalamas›, Sx test puanlar›n›n standart kaymas›, pj, mad-
de güçlük indeksi ve qj, 1-pj’dir.

6. Maddelerin güçlük indeksi ile ay›r›c›l›k gücü indeksine ve çeldiricilerin çal›-
fl›p çal›flmad›¤›na bak›larak nihai test için madde seçimi yap›l›r. Nihai teste
madde seçerken özellikle ay›r›c›l›k gücü indeksi 0,30’dan büyük maddeler
dikkate al›nmal›d›r. 

Bir kazan›m› ölçmeye yönelik olarak haz›rlanan üç maddenin güçlük düzeyleri ile ay›r›c›-
l›k indeksleri afla¤›daki gibidir. ‹lgili kazan›m› ölçmek için bu maddelerden hangisini se-
çerdiniz? Neden?

Maddelerin temel olarak yukar›da hesaplanan iki özelli¤i aras›nda kurulabile-
cek matematiksel eflitlikler ile testin di¤er özellikleri olan, varyans›, standart kay-
mas›, güvenirli¤i vb. bulunabilir. Maddelerin bu özellikleri ile test istatistikleri ara-
s›nda kurulabilecek ba¤lant›lar ile test parametreleri kestirilebilir.

TEST PARAMETRELER‹N‹N KEST‹R‹LMES‹
Testin aritmetik ortalamas›, nihai teste al›nan maddelerin güçlük indeksleri top-
lam› ile kestirilebilir. Aritmetik ortalamay› kestirmede afla¤›daki formülden ya-
rarlan›l›r.
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Maddeler Güçlük indeksleri Ay›r›c›l›k indeksleri

1 0,50 0,24

2 0,62 0,48

3 0,95 0,52
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Ortalamas› yüksek bir test oluflturmak isteniliyorsa, güçlük indeksi büyük olan
maddelerin, ortalamas› düflük bir test haz›rlanmak isteniliyorsa, güçlük indeksi dü-
flük maddelerin seçilmesi uygun olur. 

Testin ortalama güçlü¤ü ise testin kestirilen aritmetik ortalamas›n›n, teste al›nan
madde say›s›na bölünmesi ile belirlenebilir. Bir önceki ad›mda kestirilen aritmetik
ortalama kullan›larak afla¤›daki formül ile ortalama güçlük kestirilebilir.

Nihai testin standart kaymas› ise teste seçilen maddelerin güvenirliklerinin top-
lam› ile kestirilebilir. Bir maddenin güvenirli¤i ise maddenin ay›r›c›l›k gücü ile
madde standart kaymas›n›n çarp›m› ile ede edilir. Madde standart kaymas› da mad-
de güçlük indeksinin bir fonksiyonudur. Madde güçlük indeksi ile güçlük indeksi-
nin 1’den fark›n›n çarp›mlar›n›n karekökü ile bulunur. Testin standart kaymas›n›n
kestirilmesinde,

formülünden yararlan›l›r. Formülde verilen (rjx.ssj)=rj maddelerin güvenirlik
katsay›lar›n› ifade etmektedir. Nihai teste seçilen maddelerin güvenirlik katsay›la-
r›n›n toplanmas› ile testin standart kaymas› kestirilebilir.

Bir testin güvenirli¤ini, testin standart kaymas› etkiler. Standart kayma büyü-
dükçe testin güvenirli¤i artma e¤ilimi gösterir. Bu nedenle güvenirli¤i yüksek mad-
deleri seçmek, testin standart kaymas›n› art›r›r. Standart kaymas›n›n artmas› ise tes-
tin güvenirli¤ini art›r›r.

Nihai testin güvenirli¤i daha önceden belirtilen ve testin bir kez uygulanmas›
ile elde edilen KR-20 yöntemi ile nihai teste seçilen maddelerden yararlanarak
hesaplanabilir. Hesaplama formülü önceden verilen formülle ayn› olmakla bera-
ber, formülde kullan›lan baz› de¤erlerin, nihai test için kestirilen de¤erler oldu-
¤u unutulmamal›d›r. Nihai testin güvenirli¤ini kestirmede afla¤›daki formül kul-
lan›l›r. Formülde verilen K, nihai testi oluflturan madde say›s›n›, (pjqj)=sj

2 nihai
teste al›nan maddelerin varyanslar›n› ve sj

2’de nihai test için kestirilen test var-
yans›n› göstermektedir.

Nihai testin hesaplama formülü önceden verilen formülle ayn› olmakla beraber, formülde
kullan›lan baz› de¤erlerin, nihai test için kestirilen de¤erler oldu¤u unutulmamal›d›r.
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Madde özellikleri ile test
özellikleri aras›nda kurulan
matematiksel denklemler ile
testin parametreleri
kestirilebilir.

Standart kayma büyüdükçe
testin güvenirli¤i artma
e¤ilimi gösterir.
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Ön uygulamada 60 maddesi olan bir testten 20 maddelik bir test oluflturulmak istenilmek-
tedir. Seçilen 20 maddenin madde güvenirlikleri toplam›ndan elde edilen standart kayma-
s› 3,50; madde güçlükleri toplam›ndan elde edilen aritmetik ortalamas› 12,5 ve seçilen
maddelerin varyanslar› toplam› da 2,0 olarak bulunmufltur. Bu istatistikleri kullanarak ni-
hai testin güvenirli¤ini kestiriniz.

Nihai testin geçerlili¤inin kestirilmesi ise, madde analizi aflamas›nda, madde ge-
çerliliklerinin hesaplanmas›na ba¤l›d›r. Uygun bir ölçüt bulundu¤unda madde pu-
anlar›n›n ölçüt ile korelasyonu ile madde geçerlilikleri hesaplanabilir. Nihai teste
seçilen maddelerin geçerlikleri toplam›n›n maddelerin ay›r›c›l›klar› toplam›na bö-
lünmesi ile nihai testin geçerlik katsay›s› kestirilebilir. 

Ö¤renciler hakk›nda do¤ru karar verme, kullan›lan bilgilerin (ölçme sonuçlar›-
n›n) ö¤renci baflar›lar›n› ne derecede yans›tt›¤›na ba¤l›d›r. Ölçme sonuçlar›,  so-
nuçlardaki hata miktar› azald›kça ö¤renci baflar›s›n› daha iyi temsil eder. Hata mik-
tar› artt›kça, ölçme sonucu ö¤renci baflar›s›n› daha az temsil eder. Ölçme sonuçla-
r›ndaki hata, ölçmede kullan›lan araçla birlikte, ölçme ortam›na, ö¤renciye, ölçme-
yi yapan kifliye ba¤l› olarak ta de¤iflir. Ölçme arac› d›fl›ndakiler, biraz dikkat edilir-
se, minimum düzeye çekilebilir. Ölçme arac›ndan kaynaklanan hatalar ise iyi bir
ölçme arac› haz›rlamakla azalt›labilir. ‹yi bir ölçme arac› haz›rlamak, soru yazma
tekniklerini bilmeyi, deneyimi ve konu alan›n› iyi bilmeyi gerektirir. Bununla bir-
likte, haz›rlanan bir testi uygun bir ö¤renci grubuna uygulamak suretiyle de iyi bir
test gelifltirilebilir. Test gelifltirme tekniklerinden yararlanarak, gelifltirilen testlerle
yap›lan ölçmelerdeki hata miktar› azalacak ve bu ölçme sonuçlar› kullan›larak ya-
p›lan kararlarda isabetlilik sa¤lanm›fl olacakt›r.
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Ölçme arac›n›n baz› özelliklerinin bulunmas› gerekir. Bu
özellikler ölçme arac›na veya ölçme arac›nda yer alan
maddelere ait olabilir. Ölçme arac›n›n veya ölçme ara-
c›ndaki maddelerin özellikleri, uzman kan›s›na dayal›
olarak bulunabilece¤i gibi bir gruba uyguland›ktan son-
ra da belirlenebilir. Madde özellikleri bilindi¤inde isteni-
len özelliklere sahip ölçme araçlar› elde etmek mümkün
hale gelebilir. Bu nedenle bir özelli¤in ölçülmesinden
önce ölçme araçlar›n›n gelifltirilip istenilen özelliklere sa-
hip hale getirilmesi gerekir. Bu ise ölçek gelifltirmedir.
Farkl› amaçlar için haz›rlanan ölçme araçlar› ile bir pilot
uygulama yap›larak uygulamada karfl›lafl›labilecek hatalar
belirlenebilir. Ölçme araçlar›n›n puanlama türlerine uy-
gun olan istatistiksel yöntemler kullan›larak testlerin ve
testlerde yer alan maddelerin analizlerini yapmak müm-
kün olabilir. Ölçme ve de¤erlendirme alan›nda özellikle
test türlerinden çoktan seçmeli testler üzerinde madde
analizi ile test gelifltirme çal›flmalar› çok fazla yap›lmakta-
d›r. Çoktan seçmeli testler belirli say›da bir ö¤renci grubu-
na uygulanarak maddelerinin güçlük ve ay›rt edicilik özel-
likleri ile çeldiricilerin özellikleri belirlenebilir. Bu özellik-
ler aç›s›ndan yeterli olarak kabul edilen maddelerin seçil-
mesi ile oluflturulan testlerin özelliklerinin de istenilen
özelliklere sahip olmas› sa¤lanabilir. Bu flekilde güvenir-
lik ve geçerlikleri sa¤lanan testlerle yap›lan ölçme sonuç-
lar›na dayal› de¤erlendirmeler daha isabetli olacakt›r.
Test gelifltirme baz› aflamalarla yap›l›r. Test gelifltirme-
nin ilk aflamas› amac›n belirlenmesidir. Testler farkl›
amaçlar için haz›rlan›r. Testlerin haz›rlan›fl amaçlar› içe-
risinde ö¤rencilere not verme, ö¤retim program›n› de-
¤erlendirme, ö¤retmeni de¤erlendirme, ö¤retim eksikli-
¤ini belirleme, haz›r bulunufllu¤u belirleme, rehberlik
etme gibi olabilir. Testler bu amaçlardan hangisine hiz-
met edecekse, bu amaca uygun olarak haz›rlanmas› ge-
rekir. Testler ö¤rencilerin baflar›lar›n› belirleyerek onla-
ra not vermek amac›yla yap›lacaksa dersin bütün kaza-
n›mlar›n› ölçmeye gerek kalmaz. Kazan›mlar aras›ndan
kritik olanlar belirlenerek, yaln›zca bu kazan›mlar› ölç-
meye yönelik sorulara haz›rlan›r. Ölçme, ö¤renme ek-
sikliklerinin belirlenmesi amac›yla haz›rlanacaksa bü-
tün kazan›mlar›n ölçülmesi gerekir.
Test gelifltirmenin ikinci aflamas› ölçülecek kapsam›n
ve bu kapsamdaki özelliklerin belirlenmesidir. Testin
amac›na göre ölçülecek kazan›mlar belirlenir. Kazan›m-
lar›n belirlenmesinden sonra sorular›n yaz›lmas› gelir.
Uygun teknikler kullan›larak kazan›m› ortaya ç›karacak
flekilde sorular yaz›l›r. Soru yaz›l›rken bir kazan›m› ölç-
meye yönelik en az iki soru yaz›lmal›d›r. Bu sorulardan
en iyi özelli¤e sahip olan›n gelifltirilmekte olan teste
al›nmas› sa¤lan›r. Bir sonraki aflama yaz›lan sorular›n
dil, alan ve ölçme aç›s›ndan uygunlu¤unun kontrol edil-
mesidir. Madde düzeltme çal›flmas› yap›ld›ktan sonra

maddelerin seçilmesi ve test formunun oluflturulmas›
gerekir. Madde seçiminde konu ve kazan›m boyutu dik-
kate al›narak yap›lmal›d›r. Belirtke tablolar› haz›rlamak
madde seçimini kolaylaflt›r›r. Seçilen maddeler test for-
muna dönüfltürülerek uygulamaya haz›r hale getirilir.  
Haz›rlanan test belirli say›daki ö¤renci grubuna dene-
me amaçl› uygulan›r. Deneme uygulama grubunun se-
çiminde testin as›l uygulanaca¤› grubu temsil eden en
az 300 kiflilik bir grup olmal›d›r. Seçilen grubun tama-
m›na standart koflullarda uygulama yap›lmal›d›r. Uygu-
laman›n amac› testte yer alan maddelerin özelliklerini
belirleme oldu¤undan ö¤rencilerin bofl soru b›rakma-
dan cevaplama yapmalar› sa¤lanmal›d›r. Bu nedenle s›-
nav süresi yeterli olacak flekilde verilmelidir.
Ö¤renci cevaplar› anahtara göre do¤ru cevaplar 1 ve
yanl›fl cevaplar 0 ile puanlan›r. Puanlama iflleminden
sonra madde analizleri yap›l›r. Maddelerin güçlük in-
deksleri, ay›r›c›l›k düzeyleri, seçenek analizleri ile di¤er
madde istatistikleri hesaplan›r. Madde istatistiklerinden
madde güçlük indeksleri maddelerin kolay ya da zorlu-
¤u hakk›nda bilgi verir. Bir testte genelde orta güçlükte
olmak üzere zor ve kolay sorulara da yer verilmelidir.
Orta güçlükte olan sorular›n ay›rt edicilikleri di¤erlerine
göre daha yüksek ç›kabilir. Ay›r›c›l›¤› yüksek olan mad-
delerden oluflan bir testin güvenirlik ve geçerlik özellik-
leri de yüksek ç›kar. Madde güçlük indeksleri soruya
do¤ru cevap verenlerin tüm cevap verenlere oran›d›r.
Madde ay›r›c›l›¤›, test puanlar› yüksek olanlar ile düflük
olanlar›n maddeyi do¤ru cevaplama oranlar› aras›ndaki
fark ile bulunur. Ayr›ca korelasyona dayal› yöntemlerle
de hesaplanabilir. Madde ay›r›c›l›k indeksi -1,00 ile +1,00
aras›nda de¤erler al›r. Ay›r›c›l›k indeksi +1,00’a yaklaflt›-
¤› ölçüde iyi oldu¤u anlafl›l›r. 0,30 ve üzerinde ay›r›c›l›-
¤a sahip maddelerin iyi say›labilecek bir özelli¤i oldu¤u
kabul edilir (Özçelik, 1989). Maddelerin çeldirici analiz-
leri için ö¤rencilerin seçeneklere verdikleri cevap oran-
lar›na bak›l›r. Test puan› yüksek olan ö¤rencilerin do¤-
ru cevaba daha çok ve test puan› düflük ö¤rencilerin
do¤ru cevaba daha az cevap vermeleri beklenir. Çeldi-
ricilere ise tam tersi bir cevap da¤›l›m› beklenir. Bu bek-
lentiye uygun olan seçeneklerin iyi çal›flt›¤› anlafl›l›r.
Madde analizinden sonra her kazan›m için en iyi çal›flan
maddelerin belirlenmesi ve as›l uygulanacak teste al›n-
mas› için madde seçimine geçilir. Ayr›ca bu aflamada
madde analizine göre düzeltme ihtiyac› olan maddelere
düzeltme de yap›l›r. Maddeler düzeltilerek seçildikten
sonra test oluflturulur. Oluflturulan test özellikleri madde
analizleri sonuçlar›ndan yararlan›larak kestirilir. Ayr›ca
test yeni bir gruba uygulanarak özellikleri yeniden he-
saplanabilir. Deneme uygulamas›ndan kestirilen özellik-
ler ile yeniden hesaplanan özellikler karfl›laflt›r›labilir.

Özet
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1-3 nolu sorular› afla¤›daki tabloya göre cevaplay›n›z

1. Verilen sorunun güçlük indeksi kaçt›r?
a. 0,80
b. 0,58
c. 0,40
d. 0,36
e. 0,22

2. Verilen sorunun ay›r›c›l›k gücü indeksi kaçt›r?
a. 0,22
b. 0,29
c. 0,32
d. 0,36
e. 0,50

3. Bu soruda düzeltme yapmak gerekir mi? Gerekirse
yap›lmas› gereken en önemli de¤ifliklik ne olmal›d›r?

a. Soruda düzeltme yapmaya gerek yoktur.
b. B çeldiricisi alt grubu daha çok çekti¤i için de-

¤ifltirilmelidir.
c. Zor bir soru oldu¤undan kolaylaflt›r›lmal›d›r. 
d. D çeldiricisi her iki grubu da az çekti¤inden de-

¤ifltirilmelidir.
e. C çeldiricisi üst grubu daha fazla çekti¤inden

de¤ifltirilmelidir.

4. Bir ö¤rencinin ara s›navdan ald›¤› puan 100 üzerin-
den 81’dir. Ö¤rencinin s›n›ftaki s›ralamas› ortalarda yer
ald›¤›na göre s›navda kullan›lan testin özellikleri hak-
k›nda ne söylenebilir?

a. Orta güçlüktedir.
b. Kolay bir testtir.
c. Ay›r›c›d›r.
d. Güçlük düzeyi zordur. 
e. Güvenirli¤i düflüktür.

5. S›nav haz›rlaman›n ilk aflamas› afla¤›dakilerden han-
gisidir?

a. Soru yazmak
b. Amac› belirlemek
c. Konu kapsam›n› seçmek
d. Ölçülecek özellikleri belirlemek
e. Belirtke tablosu haz›rlamak

6. Afla¤›dakilerden hangisi madde istatistiklerinden ya-
rarlan›larak nihai testin aritmetik ortalamas›n› kestirme
ifllemini anlatmaktad›r?

a. Test puanlar›n›n toplaman›n puan say›s›na bö-
lümü,

b. Madde güvenirliklerinin toplam›,
c. Madde güçlük indekslerinin kareleri toplam›,
d. Test puanlar› toplam›n›n standart kaymaya ora-

n›,
e. Maddelerin güçlük indekslerinin toplam› 

7. Afla¤›dakilerden hangisi test gelifltirmeyi ifade et-
mektedir?

a. ‹stenilen nitelikte araç haz›rlama süreci
b. Madde özelliklerinin belirlenmesi çal›flmalar›
c. Cevap ka¤›tlar›n›n puanlanmas› ifllemleri
d. Puanlar›n standartlaflt›r›lma ifllemleri
e. Belirlenen say›da soru yazma süreci

8. Maddelerin güçlük düzeyleri ile ay›r›c›l›k indeksleri
aras›ndaki iliflkiyi afla¤›dakilerden hangisi do¤ru flekil-
de aç›klar?

a. Orta güçlükteki sorular daha ay›r›c›d›r.
b. Kolay sorular›n ay›c›l›¤› en düflüktür.
c. Zor sorular› en ay›c› sorulard›r.
d. Zor ve kolay sorular›n ay›r›c›l›klar› ayn›d›r.
e. Orta ve kolay sorular›n ay›r›c›l›¤› ayn›d›r.

9. Afla¤›dakilerden hangisi testin ortalama güçlük dü-
zeyini ifade eder?

a. Maddelerin güçlük düzeylerinin toplam›
b. Maddelerinin güvenirliklerinin toplam›
c. Madde ay›r›c›l›¤›n›n geçerlili¤ine oran›
d. Test ortalamas›n›n standart kaymas›na oran›
e. Test ortalamas›n›n madde say›s›na oran›

10. Maddelerin özelliklerini belirleme ve bu özellikler-
den yararlanarak istenilen niteliklerde bir ölçme arac›
haz›rlama sürecine ne ad verilir?

a. Madde analizi
b. Test gelifltirme
c. S›nav haz›rlama
d. Madde yazma
e. Test analizi

62.soru A* B C D Toplam

Üst Grp. 58 10 26 6 100

Alt Grp. 22 37 25 16 100

*A do¤ru cevap oldu¤una göre

Kendimizi S›nayal›m
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Madde Güçlük ‹ndeksi” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Madde Ay›r›c›l›k Gücü ‹n-
deksi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Madde Analizi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Test Parametrelerinin Kes-
tirilmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “S›nav Haz›rlama” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Test Parametrelerinin Kes-
tirilmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Test Gelifltirme ve Madde
Analizi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Madde Analizi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Test Parametrelerinin Kes-
tirilmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Test Gelifltirme” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

S›nav haz›rlamada öncelikle amaç belirlenir. Amac› kap-
sam›n ve ölçülecek özelliklerin belirlenmesi izler. Son-
ra madde yaz›m›, madde düzeltme çal›flmalar›, test for-
munun oluflturulmas›, uygulama ve puanlama yap›l›r.

S›ra Sizde 2

Test gelifltirme süreçleri s›nav haz›rlama süreçleri ile
benzerlik gösterir. Öncelikle amac›n belirlenmesi gere-
kir. S›nav kapsam›, ölçülecek özelliklerin belirlenmesi,
soru yaz›m›, soru düzeltme çal›flmalar›, test formunun
oluflturulmas›, uygulama ve puanlama aflamalar› ben-
zerlik gösterir. Test gelifltirmede ayr›ca madde analizi
yap›larak maddelerin ve testin özellikleri belirlenir.
Madde analizi ve test özelliklerinin belirlenmesinde
klasik test teorisi ile örtük özellikler teorileri kullan›l›r.
Uygulamas›n›n kolayl›¤› nedeniyle klasik test teorileri-
ne dayal› yöntemler daha s›k kullan›lmaktad›r. Özellik-
le basit yöntem olarak bilinen alt ve üst gruplar yönte-
mi s›n›f ortamlar›nda ö¤retmenler taraf›ndan rahatl›kla
uygulanabilir. Ancak bu yöntem kullan›larak madde

analiz yapmak en az 300-400 kiflilik bir uygulama ge-
rektirir. Tek bir veya birkaç s›n›f uygulamas› yeterli ol-
mayabilir. Örtük özellikler teorisine dayal› yöntemler
kendine özgü say›tl›lar›n›n karfl›lanmas› durumunda
kullan›labilir.

S›ra Sizde 3

Basit yöntem olarak bilinen üst ve alt gruplar yönte-
minde madde güçlük indeksi, her iki grupta maddenin
do¤ru cevaplama yüzdelerinin aritmetik ortalamas› al›-
narak hesaplan›r. Buna göre madde güçlük indeksi (Pj)
= (0,78+0,32)/2=0,55 olarak bulunur.
Madde ay›r›c›l›k indeksi ise üst grup do¤ru cevaplanma
yüzdesi ile alt grup do¤ru cevaplama yüzdesi aras›nda-
ki farkt›r. Madde ay›r›c›l›k güce indeksi (r jx)=(0,78-
0,32)=0,46 olarak bulunur.

S›ra Sizde 4

Ayn› özelli¤i ölçmeye yönelik verilen üç maddeden iki
numaral› olan›n seçilmesi uygun olur. Çünkü bir numa-
ral› maddenin güçlük düzeyi orda düzeyde olmas›na
ra¤men ay›r›c›l›k gücü düflüktür. Üç numaral› madde-
nin ise ay›r›c›l›k gücü indeksi en iyi olmas›na ra¤men
güçlük düzeyi çok kolayd›r. Kolay bir test yap›lmak is-
tenildi¤inde bu madde seçilebilir. Ancak bu maddenin
teste al›nmas› varyans›n› küçültece¤i için güvenirli¤ini
de düflürebilir. ‹ki numaral› madde ise hem orta güç-
lükte say›labilecek bir özelli¤e sahip hem de ay›r›c›l›k
gücü indeksi kabul edilebilir niteliktedir. Bu nedenle
iki numaral› maddenin seçilmesi daha uygundur.

S›ra Sizde 5

Hesaplamada kullan›lacak formül Kuder ve Richard-
son’un 20 numaral› formülüdür.

Bu formülde uygun veriler yerine konuldu¤unda güve-
nirlik afla¤›daki gibi bulunur.

olarak bulunur.KR− =
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