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ÖNSÖZ 

 
Değerli öğretmen adayları; 

Sizler için hazırladığımız bu kitap son sınav programında yer alan Ölçme ve değerlendirme konu müfredatıyla uyumlu 

olarak hazırlanmıştır. Kitabımızın hazırlanması aşamasında KPSS sisteminin şablonuna uygun soruları rahatlıkla 

yapabileceğiniz duru ve akıcı bir anlatım kullanılmıştır. Türkiye’de kendi alanında otorite olmuş değerli hocalarımızın 

kitaplarından yararlanılmış ve konu ile ilgili örneklere bolca yer verilmiştir. Kitabın fazla sıkıcı olmaması için dip notlara 

yer verilmemiştir. Çünkü kitabın hazırlanış amacı Kpss hazırlıkta fazla anlatımda dolaylama yapmadan bireysel 

öğrenmenin en üt düzeyde olmasını sağlamak olduğu için konu açıklamaları arasında alıntılar ile ilgili dipnotlara yer 

verilmemiş bunun için kaynakçada belirttiğim değerli yazarlardan özür diliyorum. 

Sevgili öğretmen adayları kitabın hazırlanış aşamasında, konuların KPSS’de soru olarak gelme ağırlığına bakılmış ve 

anlatılan konuların ağırlığı bu ölçüde belirlenmiştir. Bu kitap hazırlanırken geçmiş yılların soru formatları ve soruların 

konu dağılımları özenle dikkate alınmıştır. Konu anlatımları uzun tutulmamış ve sık aralıklarla konu tarama testlerine 

yer verilmiştir Öğrenmede görsel uyarıcıların çok önemli olduğundan hareketle; karikatürler, resimler, grafikler 

özenle seçilmiş, düz metinlerin getirdiği boğucu anlatımın önüne geçilmeye çalışılmıştır. Piyasada pek çok Eğitim 

Bilimleri Kitabı mevcuttur ve hepsi birbirinden önemli ve değerli öğretim elemanları tarafından yazılmış ve siz sevgili 

öğrencilerimizin beğenisine sunulmuştur. Adaylarımıza bu geniş yelpazede en kalitelisini seçme imkânını sağlamak 

önemli bir görevdir. Büyük bir özveri ve emeğin ürünü olan bu eseri de eminiz çok beğeneceksiniz. 

Bu kitap % 100 doyurucu konu anlatımına ve öğretici sorulara dayalı olarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla sizlerin ve bu 

dersi okutan hocalarımızın vazgeçilmez ders kitabı olmaya adaydır. Kitap dikkatlice incelendiğinde kitabın konu 

anlatımındaki ifadelerle sorulmuş soru köklerinin birbirine ne kadar benzerlik gösterdiğini fark edeceksiniz.  

KPSS’de Ölçme ve değerlendirme dersinden soruların % 15’i sorulmaktadır. Buda 18 soruya denk gelmektedir. Ölçme ve 

değerlendirme dersi ile ilgili olarak sorulan sorular tüm adayların rahatlıkla yapacağı temel kavramları kavrayıp 

yorumlamaya dayalı sorulardan oluşmaktadır. Fakat zaman zaman standart sapması yüksek yani 2011 KPSS’de olduğu 

gibi size daha fazla puan getirecek eleyici sorular da sorulmaktadır. Elinizdeki kitap böyle durumlarda size yardımcı 

olacak özelliklerle donatılmış özel bir değere sahiptir. 

Bu kitap sizin ruh sağlığınızı koruyucu, özgüveni geliştirici, başarıya ulaşmanızı sağlayıcı öğelerle özel bir çalışmanın 

ürünü olarak siz değerli öğretmenlerimize ulaştırılmıştır. Büyük bir özveri ve emeğin ürünü olan bu eseri de eminiz çok 

beğeneceğinizi umuyoruz. 

Sonu mutlu bitecek bu önemli KPSS dönemecinde, siz değerli öğretmen adaylarımıza başarılar diliyorum.  

UĞUR YILMAZER 

Eğitim Bilimleri Uzmanı 
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NĠÇĠN “ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME?”  

Eğitim, istenilen davranışları kazandırmak ve istenmeyen davranışları 

ortadan kaldırmak için yapılır. Eğitimin başarılı olup olmadığı, hedef 

davranışların hangileri gerçekleşti, öğrenme eksiklikleri var mı varsa 

nelerdir? Yanlış öğrenilen ya da hiç öğrenilmeyen konular nelerdir? 

Sorularının cevabı ölçme değerlendirmenin konusu içindedir. Örgün 

eğitimde önceden belirlenmiş hedeflerle yola çıkılmakta, bu hedefler 

doğrultusunda davranış değişikliklerinin meydana gelmesi için gerekli 

olan yaşantılar (eğitim durumları) düzenlenmekte ve öğretim 

gerçekleştirilmektedir. Öğretimin gerçekleştirilmesinden sonra şu 

sorularla karşılaşılmaktadır. Acaba, öğrencide beklenen davranış 

değişiklikleri gerçekleşti mi? Düzenlenen eğitim durumları görevlerini 

yapabildi mi? Bu soruların cevabı ancak değerlendirme ile verilebilir. 

Yani değerlendirmenin görevi, düzenlenen eğitim durumları (yaşantılar) 

yoluyla hedeflerin ne ölçüde gerçekleştiğini saptamak ve buna bağlı 

olarak düzenlenen eğitim durumlarının yeterli olup olmadığını ortaya 

koymaktır. Yapılan değerlendirme sonunda hedeflerin yeterince 

gerçekleşmediği yani öğrencide istendik davranış değişikliklerinin  

oluşmadığı anlaşılırsa, yaşantılar yeniden gözden geçirilir ve yeniden 

düzenlenir. Bu anlamda eğitim ortamında (sistemde, programda, araç-gereç ve yöntemlerde) birtakım değişiklikler 

yapılır. Yine hedefler gözden geçirilir ve gerekirse yeniden düzenlenir. Değerlendirme eğitim sürecinde yapılması 

gereken değişme ve gelişmelere ışık tutar. Değerlendirme yapılmadığı takdirde hedeflerin gerçekleşip 

gerçekleşmediğini, gerçekleşmiş ise, ne ölçüde gerçekleştiğini saptamak, eğitim ortamının yeterliliğine karar vermek 

mümkün olmaz. 

 

UYARI: Eğitimde ölçme, eğilim programlarında belirlenen hedef davranışların öğrenciler tarafından kazanıp 

kazanılmadığını, kazanılmışsa ne ölçüde kazanıldığının sayı ve sembollerle ifade etme işidir. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRMENĠN TEMELLERĠ 

 

Ölçme ve değerlendirmenin eğitimdeki önemi günlük yaşamda ve genel olarak bilimlerdeki öneminin bir yansımasıdır. 

Örneğin hava durumunu belirlemek için bilgi toplamaz isek günlük yaşamda nasıl giyineceğimize karar veremez, sık 

sık hava durumu konusunda yanılarak hasta olurduk. Bilimler içinde en duyarlı, en hatasız ölçme yapan bilimlere daha 

fazla güven vardır. Bilimler gelişmişliğini ölçme ve değerlendirme yöntemlerindeki gelişmişlik derecesine borçludurlar. 

Bu açıklamalar ışığında sosyal bilimlerdeki ölçme ile fizik bilimlerindeki ölçmeler arasında, ölçtükleri niteliklerden ve 

ölçme ve değerlendirmede kullandıkları araç ve yöntemlerden kaynaklanan farklılıklar bulunmaktadır.  

Ölçme ve değerlendirme konusuna nereden başlanacağına, ―neden ölçme yaparız?‖ sorusuna cevap vererek ulaşabiliriz. 

Çünkü amacımızın ya da ölçme işlemimizin gerekçesi ölçmeyi nasıl yaptığımızdan da önemlidir. En azından ilk önce 

yanıtlanması gereken soru budur.Yukarıdaki soruya birçok yanıt vermek mümkün olmakla birlikte temel yanıtlardan 

birisi çevremizdeki çoğu şeyin değişmesi olacaktır. Yani değişme olmasaydı ya da her şey sabit olsaydı ölçme yapmaya 

ihtiyacımız olmazdı. En azından sürekli olarak ölçme yapmazdık. Bir kez ölçme yaptıktan sonra bu işlemi başka zaman 

veya yerde tekrarlamamıza gerek kalmazdı. Çünkü değişme olmadığı için ölçme sonucu aynı kalacaktır. Değişme 

olmaması ölçme işlemini gereksiz kılacaktı. 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ 

 "Suma güreşcilerinin ağırlıkları eşit oraniı ölçek kullanılarak yapılan bir 
ölçme-  

1 < Oranlı Ölçek ~ Aralıklı Ölçek  

diL Sumo güreçileri arasında ağırlığı 100 kg altında güreşçi bulunmadığı 
için  

100 kg taban kabul edilip, gerçek sıfır noktası 100 kg kaydırılır. 
Isakawa'nın  

 kilosu = 195 kg = 95 kg olmuştur,  

2. Oranlı Ölçek ~ Sıralı Ölçek  "Ağırlıkları tartılan çuvalların sıraya dizilmesi"  

3. Oranlı Ölçek ~ Sınıflamalı Ölçek  

"Eşit oraniı ölçekle boylar belirlenmiştir. Boyu 1.90 ve üzerindekiler 
uzun, 1.90-  

1.75 m arası normal, 1.75 m altındakiler kısa olarak sınıflandırılmıştır. "  

4. Aralıklı Ölçek ~ Sıralı Ölçek  

"IQ testleriyle zeka seviyeleri berilenen kişilerin seviyelerine göre, sıraya 
di-  

zilmesi."  

5. Aralıklı Ölçek -)o Sınıflamalı öi-  "Sınav notu 60 ve üstü olanlar başarılı ve 60'ln altındakiler başarısız 
olarak  çek  sınıflandırılması,"  

6. Sıralamalı Ölçek ~ Sınıflamalı  "KPSS deneme sınavında aldıkları puana göre ilk 3 sıraya giremeyen 
öğrenci-  Ölçek  ler başarısızdır şeklinde sınıflandırılması."  

 

BÖLÜM 1 

KPSS’nin yeni genel özelliğine uygun olarak soruların çoğunluğu bilgi-yorum formatında sorular çıkmaktadır.Bu 
bölümde genel olarak, 2-5 civarı soru çıkmaktadır.Kpss de çıkan soruların üçte biri temel kavramlarla ilgilidir.Sorular 
özellikle ölçme ve türleri, ölçek türleri, alanında yoğunlaşmaktadır.2011 Kpss de bu bölümde 4 soru sorulmuştur.Son 
yıllarda ölçme ile ilgili temel kavramlardan bir çoğunu bir arada yoklayan bilgi-yoruma dayalı, akıl yürütmelere 
dayalı sorular beklenmektedir.Çalışmalarınızda bunlara dikkat etmeniz faydanıza olacaktır. 
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                    DEĞERLENDİRME (DÖNÜT-DÜZELTME) 

 

 

 

Açıklamalar ışığına ölçme değişmeleri ortaya koyma veya değişkenlerin değişen değerlerini belirlemek amacıyla yapılır 

diyebiliriz. Yani ―niye ölçeriz?‖ sorusuna değişme olduğu için; ―neyi ölçeriz?‖ sorusuna da değişkenleri cevabını 

vermek mümkündür. Bu durumda değişkenler üzerinde durulması, değişken kavramının tanımlanması gerekmektedir.  

 

 

DEĞĠġKEN: 

 

En az iki değer alan veya bir durumdan diğerine farklılık gösteren, çeşitli 

değerler alabilen -insana, olaylara, eşyaya ait niteliklere-  özelliklere denir. 

Yani, durumdan duruma, yerden yere, zamandan zamana farklılaşan özelliklerin 

tümüne değişken adı verilebilir.  

 

ÖRNEK;  Boy uzunluğu, ağırlık, hava sıcaklığı, matematik yeteneği vb. 

Çevremizdeki çoğu şeyin değişmesine rağmen sabit olan özelliklere de 

rastlamaktayız. Bir durumdan diğerine değişmeyen veya ikiden az değer alan 

özelliklere sabit denir.  

 

ÖRNEK;   Maddenin özgül ağırlığı, pi sayısı vb. 

Bir özellik ya değişkendir ya da sabittir. Değişkenlik ya da sabitlik nesnelerin 

özellikleri ile ilgilidir.  

 

ÖRNEK;  soğuk ve nem oranı hava nesnesinin iki özelliğini; çalışkanlık ve boy uzunluğu insanın iki özelliğini 

göstermektedir.  

 

Değişkenler belli ölçütlere göre sınıflanabilirler. Bu sınıflamalardan bazıları tablo 1‘de görünmektedir. Sürekli 

değişkenlerin ele alınacak iki değeri arasında her zaman yeni bir değer bulunabilir. Yani iki değeri arasında sonsuz 

sayıda değerler alabilir. Uzunluk, ağırlık bu tür değişkenlere örnek olarak verilebilir. Örneğin uzunluk santimetre, 

milimetre, mikron vb. daha küçük birimlere bölünerek ölçülebilir. Kesikli değişkenler ise iki değeri arasında birkaç 

değer alabilir ama sonsuz sayıda değer alamaz. Bu nedenle süreksizdir. Bu tür değişkenlere sıfatlar, semboller veya 

doğal sayılar karşılık getirilebilir. Sürekli değişkenin değerleri listelenemezken kesikli değişkenin değerleri 

listelenebilir. Liste sonlu sayıdadır. 

 

ÖLÇÜTLER DEĞĠġKEN TÜRÜ TANIM ÖRNEKLER 

 

D
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 1.Nicel DeğiĢken Sayılarla ifade edilebilen özelliklerdir 

. 

Uğur 185cm ve 87 kg 

dır. 

2.Nitel DeğiĢken Sıfatlarla veya sembollerle ifade edilebilen 

özelliklerdir. Bu tür değişkenler sayılarla 

gösterildiğinde sayılar işlemsel anlamını 

yitirir. Sembollere simgelere dönüşür. 

 

Uğur evli ve Fırat 

üniversitesi mezunudur. 

3. Sürekli DeğiĢken Matematiksel olarak herhangi iki değeri 1 puan ile 2 puan 

   GİRDİLER          SÜREÇ ÇIKTILAR 

Değerlendirmenin 

Değerlendirmesi 
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arasında bir başka değeri bulunabilen 

değişkenlere sürekli değişken denir. Başka bir 

deyişle sürekli değişkenin iki değeri arası 

sürekli bölünebilen, sürekli değerler alan 

değişkendir 

 

arasınsa sayısız değer 

vardır. 

4. Süreksiz DeğiĢken 

(Kesikli DeğiĢken) 

Değişken, farklı iki değeri arasında başka bir 

veya birkaç değer dışında değer alamıyorsa, 

süreksizdir. Bu tür değişkenlere sıfatlar, 

semboller veya doğal sayılar karşılık 

getirilebilir.  

 

Cinsiyet (Kadın-Erkek), 

diploma derecesi 

(pekiyi, iyi, orta, zayıf)  

 

A
R

A
ġ

T
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M
A

N
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 A
M

A
C

I 

5. Bağımsız DeğiĢken 

(Etkileyen değiĢken) 

Bir araştırmada durumu etkileyen, sebep olan, 

Neyin? Sorucunun cevabı olan değişkendir  

 

Örnekler:  

―Ders çalışmanın 

başarıya etkisi‖ 

durumunda ders çalışma 

bağımsız değişkendir. 

6.Bağımlı DeğiĢken 

(Etkilenen DeğiĢken) 

 

Bir araştırmada bağımsız değişkenden 

etkilenen, sonuç olan, neye? Sorusunun cevabı 

olan değişkendir. 

 

―Ders çalışmanın 

başarıya etkisi‖ 

durumunda debaşarı 

bağımlı değişkendir 

7.Ara DeğiĢken 

(Katalizör) 

Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler 

üzerindeki etkilerini artıran veya azaltan 

değişkenlerdir. 

 

İlgi, Tutum-gibi 

faktörler de ders çalışma 

ve başarı üzerinde etkili 

olabilir. 

 

Değişkenler araştırmanın amacına göre bağımlı ya da bağımsız değişkenler olarak sınıflanabilir. Doğası gereği kendi 

başına bağımlı ya da bağımsız bir değişken yoktur. Yani araştırmacının amacına bağlı olarak bir araştırmada bağımlı 

değişken olan bir özellik başka bir araştırmada bağımsız değişken ya da ara değişken olabilir.  

 

ÖRNEK;  Bir araştırmacı tarih dersine karşı tutumun tarih başarısını etkileyip etkilemediğini araştırdığında bağımlı 

değişkenimiz tarih başarısı iken, bağımsız değişkenimiz tarih dersine karşı tutumdur. Ancak aynı araştırmacı tarih 

dersine çalışmak için ayrılan sürenin tarih başarısını etkileyip etkilemediğini araştırırken, tarih dersine karşı tutumu 

derse çalışılan süreyi artıran ve azaltan bir ara değişken olarak düşünebilir. Veya yine aynı araştırmacı bir başa 

çalışmasında tarih öğretmeninin öğrencileri ile sürdürdüğü iletişim biçiminin, öğrencilerin tarih dersine karşı tutumu 

nasıl etkilediğini araştırabilir.  

Görüldüğü gibi tutum, birinci araştırmada tutum bağımsız; ikinci araştırmada ara ve üçüncü araştırmada bağımlı 

değişken olarak işleme alınmaktadır. Bu nedenle değişkenleri bağımlı, bağımsız ve ara değişken olarak sınıflamak 

istediğimizde araştırmacının amacını dikkate almak zorunluluğumuz vardır. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bağımsız değiĢken (veya 

değiĢkenler) 

(Tahmin edilen veya olası 

nedenler) 

Bağımlı değiken 

(veya değiĢkenler) 

(Tahmin edilen sonuçlar) 

 Etkiler 
 

BAĞIMSIZ DEĞĠġKEN   BAĞIMLI DEĞĠġKEN 

Cinsiyet (süreksiz)    Müzik yeteneği (sürekli) 

Matematik Yeteneği (sürekli)   Kariyer seçimi (süreksiz) 

Takım Üyeliği (süreksiz)    Subsequent marital status (süreksiz) 

Sınav Kaygısı (sürekli)    Sınav performansı (sürekli) 
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ÖRNEK;(KPSS 2008)   
Matematik dersinde bilgisayar programlarından yararlanmanın öğrencilerin matematik başarısına etkisini 

ölçmeyi planlayan bir öğretmen, bir sınıfında geleneksel öğretim yöntemini kullanırken diğer bir sınıfında ise işlenen 

her konudan sonra bilgisayar programıyla alıştırmalar yaptırmaktadır. 

Bu araĢtırmadaki bağımsız değiĢken aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Öğretmen özellikleri  

B) Matematik notları 

C) Öğretim yöntemleri  

D) Sınıf mevcutları 

E) Öğrenci nitelikleri 

Bu tip sorularda soru kısmı önce okunarark ne sorulduğu öncelikli olarak anlaşılır. Burada bize bağımsız değişken 

sorulduğuna göre pratik olarak  verilen soru metnindeki açıklamaya göre Neyin?  Neye etkisinden söz ediliyor 

sorularının cevabı aranır. Verilen açıklamalara göre Neyin?cevabı Bağımsız değişkendir. Neye? Cevabı bağımlı 

değişkendir.Soruda verilenlerden hareketle bağımsız değişken ―öğretim yöntemi‖, bağımlı değişken ―matematik 

dersi başarısı‖dır. (Cevap C) 

 
ÖLÇME NEDĠR? 

Ölçme, bir tür betimleme işidir. Bir nesnenin belli bir özelliğe sahip olup olmadığının, sahipse, sahip oluş derecesinin 

gözlenip gözlem sonuçlarının sayısal olarak veya sembollerle ifade edilmesidir. “Nitelikleri nicelemek; gözlem 

sonuçlarını sayısallaştırmak; bir niceliğin gözlenip, gözlem sonuçlarını sayı veya semboller ile gösterilmesi‖ 

tanımlarından herhangi birisi kullanılabilir. Ölçme bir gözlemdir. Bir betimleme işidir. Bu tanımlar dışında tanımlar da 

yapmak mümkündür. ―Özellikler kümesiyle sayı veya semboller kümesini eşleme işidir‖ Cinsiyet, boy, ağırlık, medeni 

durum vs. hepsi birer ölçme dir.  

 

ÖRNEK;  
 Otomobil saatte 90 km hızla gidiyor.  

 Masanın boyu 150 cm‘dir.  

 Sınıfın sıcaklığı 20°C'dir.  

 Ahmet, matematik dersinden 80 puan aldı.  

 Ayşe uzun boyludur.  

 

Günlük yaşantımızda hemen her yerde ölçme söz konusudur. Çoğu zaman farkında olmadan ölçme yaparız. Örneğin 

markette alışveriş yaparken, zamanı söylerken, dolmuşa ücret öderken, kendimize elbise seçerken, arabanın hızını 

söylerken vs.  

 

UYARI "Ölçme, önceden tespit edilmiş kurallar dâhilinde sayıların ya da sembollerin, nesnelerin özelliklerine 

atanmasıdır; başka bir ifâdeyle bir nesnenin sahip olduğu nitelikleri yansıtan sayının ya da sembollerin, dönüştürülerek 

nesnelere atandığı süreçtir. Ölçülen, nesnenin kendisi olmayıp, onun bazı nitelik ya da özellikleridir. Burada önemli 

olan, sayıların özelliklere atanması için ortaya konan kuralların belirlenmesidir. Meselâ, bir filmin uzunluğunu ve 

filmde oynayan oyuncuların sayısını ölçmek yerine, onun eğlendiriliciliğini, seyredilebilirliğini ve çekiciliğini ölçmek 

gibi. Ölçmenin en kritik yönü, ölçme kuralının belirlenmesidir. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Varlıkların 

Olayların 

özellikleri 

Sayı veya 

Sembolle 

Ġfade ediĢ 
ÖLÇME 

GÖZLEM 
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Ölçme ĠĢleminin AĢamaları; 

1. Ölçülmek istenen niteliklerin belirlenmesi 

2. Gözlem sonuçlarının hangi sayı ve sembollerle ifade edileceğine karar verilmesi ve niteliğin gözlenmesi 

3. Gözlenen niteliğin sayı ve sembollerle ifade edilmesi 

 

UYARI-1: Ölçme; bir özelliğin veya değişkenin bir araç yardımıyla gözlenerek gözlem sonuçlarının sayı ya da 

sembolle gösterilmesine ölçme denir. Ölçme özelliklere bir miktar verme işlemidir. Ölçme ile yapılan iş ölçülen 

özelliğin hangi bireyde ne miktarda olduğunu belirlemektir. Örnek: Uğur matematik sınavında 70 puan aldı. 

UYARI-2: Ölçme farktan doğmuştur. Bütün insanlar eşit seviyede zeki olsalardı zekâ kavramı, aynı uzunlukta olsalardı 

boy kavramı, hava hep aynı sıcaklıkta olsaydı sıcaklık kavramı olmazdı ve dolayısıyla bunların ölçülmesi diye bir şey 

söz konusu olmazdı. Ölçme bir betimleme işlemidir. Ölçme ile yaptığımız şey bir özelliği tespit etmektir. ―Ne kadar? 

Ne düzeyde?‖ sorusuna yanıt aramaktır. Ölçme varlıkların sahip oldukları özellikleri, sıfatları, nitelikleri niceleştirme 

işlemidir. Bu da niteliğe kesinlik ve netlik kazandırır belirsizliği giderir 

 

ÖRNEK; 

 Araba 120 km/saat hızla gidiyor. 

 Sınıfın sıcaklığı 10°C‘dir. 

 Sınıfın genişliği 40 m
2
‘dir. 

 Alperen matematik sınavından 90 puan aldı.  

 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ĠLE ĠLGĠLĠ TEMEL KAVRAMLAR 

 
1- ÖLÇÜM:  
Ölçme işlemi bittikten sonra elde edilen niceliğe ölçüm denilmektedir. Yani ölçüm, ölçme sonucudur. Başka bir 

ifadeyle, ölçüm ölçme işleminin sonunda ele edilen sayı ya da semboldür.  

 

ÖRNEK;   ―Dilruba Kpss de 85 puan aldı‖ cümlesinin tamamı Ölçme dir fakat ölçme içinde geçen ―sayı ve sembol‖ 

ölçüm olduğundan 85 rakamı ise ölçümdür. 

 

2- ÖLÇMEDE SIFIR NOKTASI  

Ölçmede sıfır noktası  iki şekilde ortaya çıkar. Bunlardan birincisi ―doğal/gerçek/mutlak‖ olarak adlandırılan sıfırdır. 

Bu tür sıfır, matematik dilinde hiç elemanı olmayan kümeyi gösterir. ―Sınıfta hiç öğrenci yok.‖ denildiğinde, öğrenci 

sayısının sıfır olması doğal sıfırı ifade eder. Ancak, değişkenlerin doğal sıfırı bulunmayabilir ya da bilinmeyebilir. Bu 

durumda ölçeğin üzerinde belirli bir nokta, sıfır kabul edilir. Gerçek olmadığı için, bu tür sıfır noktasına 

―göreli/izafi/keyfi/itibari‖ sıfır adı verilir. Sözgelimi kopya çeken öğrenciye sıfır veren matematik öğretmeni, 

öğrencinin matematik bilgisinin hiç olmadığı iddiasında değildir. Fakat yönetmelik gereği öğrencinin var olan bilgisini 

yok saymıştır. Eğitimde de genellikle göreli/izafi/keyfi/itibari sıfır kullanılmaktadır. 

 

 
 
3- ÖLÇMEDE BĠRĠM 

Bir ölçme aracının en küçük parçasına birim denir. Metrenin santimetreleri, kilogram içindeki gramlar bu araçların 

birimidir. Ölçülecek değişkenlerin bazılarının doğal birimleri olduğu halde bazılarının tanımlanmış birimleri vardır. Bir 

sınıftaki öğrencileri saymak için kullanılabilecek en uygun birim ―bir tek öğrenci‖dir. Yine bir sekreterin daktilo hızını 

ölçmek için en uygun birim dakikada yazılan kelime sayısıdır. Bunlar birer doğal birimdir. Buna karşılık bir değişkenin 

hangi miktarına 1 birim denileceği, bilim adamları tarafından tanımlanmışsa bu tür bilimlere ―tanımlanmış birim‖ 

denilmektedir  
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ÖRNEK;   metre, saat kilovatta olduğu gibi bir saatin 60 dakika, 1 metrenin 100 cm olması. Birimin eşitlik, genellik ve 

kullanışlık olmak üzere üç özelliği vardır. 

 

1. EĢitlik: Aracı oluşturan birimlerin hepsi birbirine eşittir metredeki tüm santimetreler eşittir. 

2. Genellik: Her kesin aynı iş için aynı birimi kullanması uzunluk için insanların bir kısmının metre bir kısmının feet 

kullanması genellik özelliğini bozar. 

3. KullanıĢlık: Birimin ölçülecek niteliğe uygun olmasıdır. Kömür tartmak için ton veya kg., altın tartmak için mg. 

kullanılması bu birimlerin bu işler için uygun olması ve kullanılışlılığını gösterir. 

 
 
4- ÖLÇME KURALI 

Ölçmeye konu olan özelliğin hangi miktarına ne değer verileceğinin belirlenmesine denir. 

ÖRNEK; Öğrencilere yapılana sınavda hangi soruya kaç puan verileceğinin belirtilmesi yada Futbol karşılaşmalarında 

kendi sahasında kazanılan maç için 3 puan verilmesi 
 

 

ÖLÇME 

Belli bir nesnenin ya da nesnelerin belli bir özelliğe sahip olup olmadıklarının gözlenerek 

sonuçların sayılarla ya da başka sembollerle gösterilmesidir. Eğitimdeki ölçme işlemleri 

büyük ölçüde öğrencilerin herhangi bir konudaki başarı düzeylerinin belirlenebilmesi 

amacıyla yapılmaktadır.  

 

ÖLÇEK 

Ölçmeye konu olan özelliklerin sınıflanması, sıralanması, derecelenmesi ya da miktar ve 

derecelerinin belirlenebilmesi için uyulması gereken kurallarla kısıtlamaları belirleyen ölçme 

araçlarına ölçek denir.  

 

ÖLÇÜT 

Ölçme sonuçlarıyla karşılaştı rı lan ve değerlendirmeye dayanak oluşturan değerlere ölçüt 

denir. Örneğin, KPSS 60 Puan alanlar öğretmenliğe  başvurabilir. Burada 60 ölçüttür,  

 

ÖLÇME KURALI 

Ölçme işlemini yaparken, ölçmeye konu olan özelliğin hangi miktarına ne kadar verileceğinin 

belirlenmesidir. Örneğin yapılacak yazılı yoklamada; ilk 5 soru10 puan, son 5 soru 20 

puandır. 

  

ÖLÇÜM 

Ölçme işlemini yaptıktan sonra elde edilen sayı veya semboldür. Örneğin; Sibel Fen Bilgisi 

dersinden 90 aldı. Surdaki 90 ölçümdür.  

 

DEĞERLENDĠRME 

Ölçme araçlarıyla elde edilen ölçümleri bir ölçütle karşılaştırılarak anlam kazandırılmasına 

değerlendirme denir. 

 

 

 

 ÖLÇME TÜRLERĠ 
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A) DOĞRUDAN ÖLÇME: 

Ölçülen nitelik ile ölçmede kullanılan aracın niteliği aynı ise buna 

doğrudan ölçme denir. Ölçülecek değişkenin değerleri doğrudan 

doğruya gözlenebiliyorsa, somut ise buna doğrudan ölçme denir.  
Uzunluk, aynı türden iki nesne yan yana konularak ölçülüyor. İki 

ağırlığı dengelemekle de ağırlığı ölçüyoruz. Örn: uzunluğu uzunluk 

ile ölçmek, ağırlığı ağırlık ile ölçmek (Kütle ölçme aracı olan eşit 

kollu terazi yardımıyla ölçme), elle yapılan yani beceriye dayalı işler, 

yanlışsız ve güzel okuyabilme, iyi konuşabilme vs.  

UYARI:  Ölçme konusu olan davranış ile gözlenen davranış aynıdır 

.Ölçme direkttir ve kendi aracı ve birimi ile açıklanır. 

 

ÖRNEK; 

Ayşe‘nin boyu 1,75 cm‘dir.  

Zahide‘nin 7 tane kalemi var.  

Burakhan 65 kg ağırlığındadır.  

 

B) DOLAYLI ÖLÇME:  

Ölçülen özellik ile ölçmede kullanılan aracın özelliği birbirinden farklı ise bu tür ölçmelere denir. Doğrudan 

ölçülemeyen özellikler, onlarla ilgili olduğu sanılan başka bir özellik gözlenerek ölçülür.  

ÖRNEK; Zekâ, sıcaklık, akademik başarı, ilgi 

 

UYARI-1:  Sıcaklık, termometre denilen araçla ölçülür. Aslında sıcaklık ölçülürken gözlenen, tüp içindeki civanın 

alçalıp yükselişidir. Biz, sıcaklıkla civanın yükselişi ve alçalışı arasında bir ilişki bulmuşuz. Sıcaklık arttıkça civa 

yükselecek, sıcaklık düştükçe civada düşecektir. Ölçülen sıcaklık değil, onun tüpün içindeki cıvaya olan etkisidir. 

UYARI-2:  Eğitimde kullanılan tüm ölçümler bu gruba girer. Eğitimdeki ölçmelerin genellikle dolaylı olması, ölçme 

sonuçlarına daha çok hata karışma olasılığını arttırır. Bu tür ölçümlerde bazı güvenilirlik ve geçerlilik açısından 

sorunlar olabilir. Kişiler doğal davranmayabilirler. 

 

Ġki tür dolaylı ölçme yapılmaktadır.  

1. Göstergeyle ölçme:  
Bu dolaylı ölçme türünde ölçülen değişkenin bir çeşit 

göstergesi olabilecek başka bir değişkenden 

yararlanılmaktadır.  

 

ÖRNEK;henüz derecelenmemiş olan yaylı kantarın ucuna 

terazi ile ölçülmüş 100, 200, 300 gram ağırlığındaki kütleler 

asılarak derecelendirilebilir. Kantardaki yayın her 100 

gramlık kuvvetin etkisiyle 1 cm uzadığı düşünülsün. Yayın 

uzama miktarı santimetre ya da milimetre olarak 

bölmelendiğin de, ağırlığın veya kuvvetin ölçülmesine 

hazırlanmış olur. Bu durumda yayın uzaması kuvvetin 

göstergesi olarak kullanılmaktadır. Eğitimde öğrencilerin 

sınavdaki sorulara vermiş oldukları cevaplar da başarılarının 

göstergesi olarak kabul edilir.  

 

2. TüretilmiĢ ölçme:  
Ölçülmek istenilen değişken üzerinde bir ölçme yapmadan bir değişkenle, üzerinde ölçme işlemi yapılmış diğer 

değişkenler arasındaki bağlantıdan yararlanarak ölçümlerin elde edilmesidir.  

 

ÖRNEK;bir cismin kütlesinin (ağırlığının) hacmine bölünmesiyle yoğunlu bulunur. Yine öğrencinin sınıf geçme 

notunun vize ortalamasının % 40‘ıyla final puanının % 60‘ının toplanmasıyla elde edilmesi de türetilmiş ölçmeye 

verilebilecek bir başka örnek olabilir. 

 

DOĞRUDAN VE DOLAYLI ÖLÇME ARASINDAKĠ FARKLAR 

DOĞRUDAN ÖLÇME DOLAYLI ÖLÇME 

 Ölçme işlemi direkt yapılır ve gözlemlenir.  Ölçme işlemi direkt yapılmaz, dolaylı yapılır. 



 

Uğur YILMAZER(paradigma44@hotmail.com / TEL; 05316687017) Sayfa 9 
Yeni Eğitim Bilimleri Soru Bankamızı paradigma44@hotmail.com adresinden mutlaka isteyiniz…. 

EĞĠTĠMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME UĞUR YILMAZER 

 Kendine ait ölçme aracı ile ölçüm yapılır.  Başka bir araç kullanılır. 

 Ölçme işlemini yorum-lamak kolaydır.  Yorumlamak zordur. 

 Hata miktarı azdır.  Daha çok hata karışır. 

 

ÖRNEK;(KPSS 2006)  AĢağıdaki öğrenci özelliklerinden hangisi doğrudan ölçülebilir? 

A) Zekâ puanı 

B) Boy uzunluğu 

C) Derse karşı tutum 

D) Yetenek 

E) Ders başarısı  

 

ÇÖZÜM: ―Ölçülen özellik ile ölçmede kullanılan aracın niteliği aynı ise bu tür ölçmeler doğrudan 

ölçmedir.Açıklamada da belirtildiği gibi, doğrudan ölçmenin şartı, ölçülen özellik ile ölçmede kullanılan aracın 

niteliğinin aynı olmasıdır. Boy uzunluğunda, ölçülen özellik uzunluktur, ölçmede kullanılan araç da yine başka bir 

uzunluktur.(Cevap B) 

 

ÖLÇEK VE ÖLÇEK ÇEġĠTLERĠ 

Ölçek; Ölçme işleminde kullanılan araçtır. Birimleri, verileri ve yapılan işlemlerinin farklılığından dolayı değişik 

kategoriler altında incelemektedir. Nesnelere verilen sayıların anlamlarını ya da nesnelere sayı vermede ve nesnelere 

verilen sayıların kullanılmasında uyulması gereken kurallar ve kısaltmaları belirtmek için kullanılır. 

 

Ölçme sonuçlarının, göstermiş olduğu farklı özellikler onların farklı biçimlerde, sınıflandırılmasına ve farklı ölçeklerin 

kullanılmasına yol açmaktadır. Varlıkların ya da olayların çeşitli özelliklerinin ve değişkenlerinin ölçülmesinde 

kullanılan ölçekler sınıflama, sıralama, eşit aralıklı ve oranlı ölçeklerdir. 

 

 

1- SINIFLAMA ÖLÇEKLERĠ (ADLANDIRMA) 

 

Belli bir gruba ait olup olmamayı gösteren ölçüler veren 

ölçeklere sınıflama ölçekleri denir. Bireyleri, nesneleri kısaca 

tüm varlıkları benzer ve farklılıklarına göre gruplara, 

sınıflara,kategorilere ayıran ölçeklerdir. Bu ölçeklerin temel  

işlevi, sınıf ya da kategorileri bildirmesidir. Bu ölçeklerle 

matematiksel işlemler yapılmaz.  Sadece varlıkları belli bir 

yönden birbirine benzeyip benzemediğine göre gruplara ayırır. 

Yani; belli bir yönden birbirine benzeyenlerin aynı sınıfa 

konulmasıdır. 

ÖRNEK; İnsanların esmer-kumral-sarışın; kadın-erkek, evli-

bekar, gibi sınıflamak, KPSS kursuna gelenler- Kpss kusuna 

gelmeyenler, gözlük takanlar-takmayanlar,çocuk-genç-yetişkin 

kategorilerine ayrılması, İllere kod numarasının verilmesi ve 

her ile ait araçların aynı plaka numarası ile anılması, Kitapları 

ders kitabı,  roman, hikâye, ansiklopedi, YDS hazırlık, KPSS 

hazırlık şeklinde gruplamak 

UYARI:  Bu ölçeklerin belli bir başlangıç noktası ve birimi 

yoktur. Ayrıca sınıflamada kullanılan sayı-sembol ve işaretlerin 

sayısal anlamı bulunmaz. Yani matematiksel işlemler yapılmaz. 

Sınıflandırma ya da adlandırma ölçeklerinin baĢlıca üç 

özelliği vardır. 

a) Simetriklik: Sınıflama türü ölçeklerde, benzer 

özelliklerinden dolayı aynı grupta yer alan varlıklar birbiriyle simetriktir.  
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ÖRNEK; Sınıftaki sınıfta ki kursiyerleri sınıf öğretmenliği sınıfı ve sosyal bilgiler öğretmenliği sınıfı şeklinde 

sınıflara ayırırsak Sınıf öğretmenliğinde olmaları bakımından Uğur, Recep‘e benzerse; recepte Uğura benzerdir 

 

b) GeçiĢlilik: Sınıflama ölçeklerinde benzer özelliklerinden dolayı aynı grupta yer alan varlıklardan birisi aynı 

özelliğinde dolayı başka bir varlığa benziyorsa, diğerlerininde benzer olması durumudur. 

 

ÖRNEK;   Bir akraba sınıfını ele alalım; 

Uğur Tülay‘ın kardeşi, Tülay da serkan‘nın kardeşi ise o zaman Uğur da serkan‘nın kardeşidir. Bu ilişkiye geçişlilik 

denir. 

Sembolle şöyle gösterilir; A=B ve B=C ise  A=C‘dir. 

 

c) Yansıtma: İki farklı ölçme sonucuna aynı değer verilirse bir değerdeki özellikler diğerine de yansır.  

ÖRNEK; Misket ve golden elma türlerine beraber ―elmalar‖ sınıflaması yapılırsa misket elma türündeki özellikler, 

golden elma türünede yansır. 

 

 

UYARI: Bu tür ölçekleme yoluyla elde edilen ölçme sonuçları üzerinde matematiksel işlemler yapmak anlamlı sonuçlar 

vermez. Yani toplama, çıkarma, karşılaştırma gibi matematiksel işlemlerin yapılması anlamlı olmaz, sadece aynı sınıfta 

bulunan objeler sayılabilir. Adlandırma = kodlama; öğrencilere numara verme, illere plaka numarası verme, 

futbolculara sırt numarası verme vb. gibi yapılan işlemlere verilen addır. Sınıflama;,bir özelliği dikkate alma; bir 

özelliğe sahip olanlar, sahip olmayanlar veya bir dereceye kadar sahip olanları belirlerken kullanılabilir. 

 

2- SIRALAMA (DERECELEME) ÖLÇEKLERĠ 

Nesneleri belli bir özelliğe sahip oluş derecesine göre sıralayan ölçek türüdür. Bu ölçekle nesneler en büyükten en 

küçüğe, en ağırdan en hafife veya tersi işlemleri yapılır. Bu ölçekte verilen rakamların matematiksel anlamı yoktur. 

Sıralama Belirli bir nitelik bakımından gözlenen varlıkları büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıraya koyma işidir. 

Bu sıraya uygun sayı veya sembol kullanılırsa sıralama ölçümleri yapılabilir. Kullanılan sayılar sıra sayılarıdır. Bu 

ölçekler büyüklük küçüklük bağıntısı ve bu bağıntının özelliklerini sağlar. Sıralama ölçeklerinin de birim ve başlangıç 

noktası olmadığı söylenebilir. Yani büyüklükler hakkında farklılığın ne kadar olduğu yönünde bilgi sahibi olamayız. 

Sadece özelliğin azlık-çokluk ya da büyüklük-küçüklük sırasını verir. Bu tür ölçekler kullanılarak elde edilen ölçümler 

arasında büyüklük, küçüklük karşılaştırmaları yapılabilir ancak toplama, çıkarma, çarpma gibi matematiksel işlemlerin 

kullanılmasıyla yapılacak hesaplamalar anlamlı sonuçlar vermez. 

 

ÖRNEK;   Öğrencileri başarı bakımından sıralamak, KPSS tercihlerini sıralamak, Rakamları 1, 2, 3, 4, 5 gibi sıralamak, 

Nesneleri A, B, C, gibi sıralamak, Öğrencileri kısadan-uzuna doğru sıralamak, Öğrencileri KPSS deneme sınavında 

aldıkları puana göre birinci, ikinci, üçüncü gibi sıraya dizmek. 

 

UYARI:  Sıralama ölçeklerinde sıfır (0) değerinin bir anlamı yoktur. Örneğin; Öğrenci sıfırıncı sırada diyemeyiz. 

Sıralama ölçeğinin en önemli eksikliği başlangıç noktası yoktur ve birimler arasındaki farklar eşit değildir tam tersine 

değişkendir. Bu eksiklikler eşit aralıklı ölçeklerde giderilmektedir.  

 

ÖRNEK; 30 kişilik bir sınıfı boy sırasına koyduğumuzda, sıralamaya belli bir kişiden başlanacak ve bu sıralamada 

herkesin yeri belli olacaktır. Fakat 30 kişilik sınıfa sonradan 5 kişi daha katıldığında sıralamanın başlangıç noktası ve 

kişilerin sırası değişebilir.Çünkü sıralama yapılırken büyüklük- küçüklük durumuna göre yapılmıştır fakat sıralamada 

farkların miktarı belli değildir. 

 

Sıralama ya derecelendirme ölçeklerinin baĢlıca iki özelliği vardır. 

 

a) GeçiĢlilik: Berke, Samet‘ten daha başarılıdır, Samet‘te,  Bülent‘ten daha başarılı  ise Berke de Bülent‘ten daha 

başarılıdır.  Bu geçişlilik ilkesi A>B ve B>C ise A>C şeklinde gösterilir. 

 

b) Asimetriklik;  Aylin, Selin‘den başarılı  ise ―Selin de Aylin‘den başarılıdır‖  diyemeyiz. Bu ilişki asimetrik bir 

ilişkidir yani (A>B ise B, A dan küçük  değildir). 

 

 

3- EġĠT ARALIKLI ÖLÇEKLER 

Gözlenen nesnenin, sıfır (İzafi /tanımlanmış sıfır) başlangıç noktasına göre ve belli bir özelliğe sahip oluş derecesi 

bakımından eşit aralıkla sıralandığı ve sonuçlarının somut olarak oranlanmadığı ölçek türüdür. Aralık ölçeklerinde 

dolaylı ölçme ile ölçmeler gerçekleştirilerek objeler arasındaki farkın miktarını ifade edilir. Onun için toplama, çıkarma 

gibi hesaplama işlemleri yapılabilir. Her tür istatistik işlemi uygulanabilir. Termometreler, puanlar aralık ölçeklerine 

örnektir. 
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Özellikleri:   

a) Eşit aralıklı ölçeklerde başlangıç noktası keyfi olarak saptanır. Bu başlangıç noktası gerçek yoğunluğu ifade etmez. 

b) Başlangıç noktasının ileri/geri/sağa/sola kaydırılması sonucu değiştirmez. Bundan dolayı geliştirilecek ölçme aracı 

için herkes ―ihtiyari‖ bir başlangıç noktası seçebilir.  

c) Bu ölçekle tanımlanmış değişmez bir birim vardır. Ölçek başlangıç noktası itibariyle her iki yana doğru bu birimle 

eşit olarak bölümlenmiştir. Birimler arası aralıklar eşittir. 

d) Eğitim  ve psikoloji alanında en çok kullanılan ölçektir. Bu alanlarda kullanılan 

ölçeklerin sıfırı gerçek sıfır olmadığı için bu ölçekler eşit aralıklı ölçek özelliği 

taşırlar. 

e) Aritmetik ortalama-standart kayma-korelasyon katsayısı gibi hesaplamalar 

yapılabilir. Eşit aralıklı ölçeklerdeki sıfır noktası, ölçülen özelliğin mutlak 

yokluğunu göstermediği için, bu ölçeklerle elde edilen ölçümler (ölçme sonuçları) 

üzerinde, toplama ve çıkarma işlemleri yapılabildiği halde, oran belirtmek, çarpma 

ve bölme işlemleri yapmak mümkün değildir. İki ölçüm arasındaki farkın miktarı 

anlamlıdır. Zekâ puanı 120 olan birinin zekâ puanı 60 olan birinden, 60 puan daha 

fazla aldığı söylenebildiği halde iki kat daha zeki olduğu söylenemez. 

f) Daha çok sosyal bilimlerde kullanılır. 

ÖRNEKLER; 
1-Sıcaklık ölçmede kullanılan termometre eşit aralıklı ölçek esasına göre geliştirilmiştir. 

Çünkü; suyun donma noktası 0 °C kaynama noktası 100 °C olarak belirlenmiştir. İki 

nokta arası 100 eşit parçaya bölünerek her bir bölmeye 1°C denilmiştir. 

2-Takvimler de eşit aralıklı ölçek esasına göre geliştirilmiştir. Çünkü; başlangıç noktası miladi takvimde Hz. İsa‘nın 

doğumu, hicri takvimde Hz. Muhammed‘in (s.a.v.) Mekke‘den Medine‘ye Hicreti (sıfır) başlangıç noktası olarak 

seçilmiştir. 

3-IQ testleriyle zeka seviyesinin belirlenmesi ve eğitimde kullanılan testler. (Türkçe dersinden 50 soruluk bir test 

uygulaması olsun. Her sorunun 2 puan (eşit) olduğunu düşünürsek 40 soruyu doğru cevaplayan öğrenci yanlış doğruyu 

götürmediği sürece 80 puan alacaktır.) 

 

UYARI; Eşit aralıklı ölçek, sabit, değişmez ve tanımlı birimlere sahiptir. Bu ölçekler sıralama ölçeğinden bir üst 

düzeyde ölçektir. Sıralama ölçeğinden farklı olarak, ölçülen özelliğin tam anlamı ile yok olmadığı anlamına gelen, 

itibari bir başlangıç noktası (sıfır) ve eşit birimlere sahiptir. 

 

4- ORANLI ÖLÇEK 

Gözlenen nesnenin, sıfır (Mutlak /gerçek sıfır) başlangıç noktasına göre ve belli bir özelliğe sahip oluş derecesi 

bakımından eşit aralıkla sıralandığı ve sonuçlarının somut olarak oranlandığı ölçek türüdür.  
 

Özellikleri: 

a) Eşit aralıklı ölçekten en önemli farkı gerçek sıfır noktasına sahip olmasıdır. Başka bir deyişle oranlı ölçeklerin eşit 

aralıklı ölçeklerin tek farkı, mutlak yokluğu gösteren bir başlangıç noktasının olmasıdır. 

b) En gelişmiş ölçek türüdür. Ölçmeler doğrudandır. 

c) Bu ölçekle her türlü matematiksel ve istatistiksel işlemler yapılabilir. (Toplama, çıkarma, çarpma bölme) 

d) Oranlı ölçek daha çok fen bilimleri alanında kullanılır. 

e) Eşit aralıklı ölçekle yapılamayan bazı hesaplamalar oranlı ölçekle yapılabilir. 

 

ÖRNEK; 1ton‘a 500kg‘ın 2 katı veya 500 kg‘ma 1 ton‘un yarısı deriz.  

Oranlı ölçeklerde; sınıflama-sıralama ve eşit aralıklı ölçekte kullanılan bütün hesaplamalar ve istatistiksel işlemler 

rahatlıkla kullanılabilir. Fakat bunun tersi söz konusu değildir. 

Nerelerde oranlı ölçekler kullanılır. 

1. Uzunluk ölçülerinde oranlı ölçekler kullanılır.   

2. Ağırlık ölçülerinde oranlı ölçekler kullanılır. 

3. Saat birimleri ölçülerinde oranlı ölçekler kullanılır. 

4. Elektrik ölçülerinde oranlı ölçekler kullanılır. 

5. Ses şiddeti ölçülerinde oranlı ölçekler kullanılır. 

6. Basınç birimleri ölçülerinde oranlı ölçekler kullanılır. 

 

ÖRNEK; 

Oranlı ölçeklerde sıklıkla kullanılan araçlardır. Yabancı dil sınavında Duru 80, Berke 40 puan almıĢtır. 

Duru’nun yabancı dil bilgisinin Berke’nin yabancı dil bilgisinin iki katı kadar olduğunu öne süren bir kiĢi, bu 

ölçme sonuçlarının aĢağıdaki ölçek türlerinin hangisiyle elde edildiğini kabul etmektedir? 

A) Eşit aralıklı         

B) Sıralama     
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C) Dereceleme 

D) Sınıflama         

E) Eşit oranlı 

ÇÖZÜM : ―Oranlı ölçekle yapılan ölçme sonuçları üzerinde oranlama yapılabilir. Uzunluk ölçümleri oranlı ölçeklerle 

yapılabilir. Ahmet 2 metre kardeşi Ayşe 1 metre boyunda ise, Ahmet kardeşinin iki katı uzunluğundadır denebilir. 

Başarı, zeka, tutum vb. özelliklerin ölçüm sonuçları ise eşit aralıklı ölçek ile yapıldığı için sonuçları oranlanamaz. Ali 

testten 100, Tolga 50 almışsa Ali iki kat daha fazla biliyor denemez.‖ Açıklamada çok net bir şekilde, ölçme sonuçları 

üzerinde oranlamanın ‗oranlı‘ ölçekle yapılabileceği belirtilmektedir. Soru kökündeki gibi bir ifadeyi kullanan kişi, 

(Duru‘nun yabancı dil bilgisinin Berke‘nin yabancı dil bilgisinin iki katı kadar olduğunu öne sürmesi) bu ifadesi yanlış 

olmasına karşın, ‗eşit oranlı‘ ölçek türüyle bu sonucun elde edildiğini kabul etmektedir.(Cevap E) 

 

ÖLÇEKLERLE ĠLGĠLĠ BAZI TEMEL BĠLGĠLER 

ÖLÇEK ADI 
SAĞLADIĞI TEMEL 

ĠġLEMLER 
BAZI ÖRNEKLER 

KULLANILDIĞI BAZI 

ĠSTATĠSTĠKSEL 

TEKNĠKLER 

SINIFLANDIRMA 

(ADLANDIRMA) 

Benzerliğin ya da 

denkliğin belirlenmesi 

Kişilerin cinslerine, dinlerine, 

mesleklerine göre gruplanması 

İllere kod numarası verme 

Futbolculara numara verme 

 

Frekansların sayısı, tepe 

değer (mod) 

SINIFLAMA 

(DERECELENDĠRME) 

Daha az ya da daha 

çoğun belirlenmesi 

Bireyleri boy sırasına koyma 

Öğrencileri başarılarına göre 

sıralama 

Madenleri sertliklerine ve özgül 

ağırlıklarına göre sıralama 

 

Ortanca (medyan) 

yüzdelikler 

Sıra farkları korelasyon 

katsayası 

EġĠT ARALIKLI 

ÖLÇEK 

Araların eşitliğinin ve 

farkların belirlenmesi 

Fahrenhayt ve santigrat 

termometreler 

Hicri, rumi ve miladi takvimler 

Başarı testlerindeki standart 

puanlar 

 

Ortalama 

Standart kayma 

Pearson-çarpım momentleri 

korelasyon katsayısı 

ORANLI ÖLÇEK 
Oranların eşitliğinin 

belirlenmesi 

Uzunluk ölçmede kullanılan 

ölçme araçları (metre) 

Ağırlık ölçüleri (kilogram) 

Güç ölçüleri 

Zaman ölçüleri (saat) 

 

Variyasyon katsayısı 

Logaritmik dönüşümler ve 

hemen her türlü istatistiksel 

işlemler 

 
ÖLÇEKLERLE ELDE EDĠLEN BĠLGĠLERĠN ANLAMLILIKLARI 

 ÖLÇEĞĠN YAPISAL 

ÖZELLĠKLERĠ 

ELDE EDĠLECEK OLAN ÖLÇÜLERĠN ANLAMLILIK 

DERECELERĠ 

ÖLÇEK TĠPĠ 
BAġLANGIÇ 

NOKTASI 

BĠRĠMĠ 

(ARALIĞI) 

NĠTELĠK 

GÖSTERME 

GÜCÜ 

NĠCELĠK GÖSTERME GÜCÜ 

Sıra Fark Oran 

Sınıflama 

 

 

Yok Yok Var - - - 

Sıralama 

 

Değişken Değişken Var Var - - 

E. Aralıklı 

 

Keyfi Keyfi Var Var Var - 

Oranlı 

 

Mutlak Mutlak Var Var Var Var 

 
 
KPSS’DE SORULMUġ BZI SORULAR VE ÇÖZÜMLERĠ 
 
(KPSS 2002) 
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1. AĢağıdakilerden hangisi bir ölçme iĢlemidir?  

A) Bir sınavda başarılı sayılabilmek için gerekli olan en küçük puanın belirlenmesi  

B) Bir yazılı yoklamadaki cevaplar için puanlama anahtarının hazırlanması  

C) Yazılı yoklamada bir öğrencinin verdiği cevapların doğruluk derecesinin bir notla belirtilmesi  

D) Sınıfın bir sınavdaki başarı ortalamasının bulunması  

E) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilmesi  

 

Cevap; Ölçme işlemi bir betimleme işlemidir. Yani gözlem sonuçlarını bir sayı veya sembol değeri ile betimlemektir. C 

seçeneğinde yapılan bir gözlem (yazılı yoklama) sonucu öğrencinin özelliğini bir sayı veya sembol ile ifade (not) vardır. 

(Cevap C) 

 
(KPSS 2002) 

2. Bir öğrencinin aĢağıdaki özelliklerinden hangisi üzerinde yapılacak ölçme iĢlemi dolaylı ölçmeye örnektir?  

A) Boyunun uzunluğu  

B) Akademik başarısı  

C) Kardeş sayısı  

D) Sahip olduğu cd sayısı  

E) Arkadaş sayısı  

 

Cevap; Bazı özellikler doğrudan ölçülemezler. Doğrudan ölçülemeyen özellikler onunla ilgili olduğu bilinen ya da ilgili 

olduğu sanılan başka bir özellik gözlenerek, dolaylı olarak ölçülürler. C, D ve E seçeneklerinde sayma işlemi vardır. 

Sayma temel ölçme işlemidir ve doğrudan ölçmedir. Uzunluk da doğrudan aynı cinsten bir araçla(metre) ölçülür. 

Akademik başarı ise onunla ilgili olduğu düşünülen testlerle ölçülür. Elimizde başarıyı direkt ölçebilecek bir araç 

yoktur. Öğrencinin başarı testinde verdiği cevaplarla onun akademik başarısının ilgili olduğunu kabul ederek ölçeriz. 

(Cevap B) 
 
(KPSS 2003) 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi "ölçme" iĢlemine örnek olamaz?  

A) Öğrencileri kısadan uzuna doğru dizerek onların boy sıralarını belirleme  

B) Öğrencilerin projelerini 1 ile 10 arasında derecelendirme  

C) Hangi puanı alanların derste başarılı sayılacağını gösteren bir sınır belirleme  

D) Öğrencilerin yazılarındaki yazım yanlışlarını sayma  

E) Bir sınavda, verilen cevaplara bakarak öğrencilerin kaç puan alacaklarını belirleme  

 

Cevap; Ölçme özellikleri sayısal veya sembolik olarak belirtme işlemidir. A seçeneğinde boy uzunlukları gözlenmiş ve 

sıralama ölçeği ile uzundan kısaya belirtilmiştir. B seçeneğinde öğrenci projelerini 1 - 10 arası puanlarla betimlenmiş; D 

seçeneği ise temel ölçme işlemi olan saymadır. E seçeneğinde de öğrencilerin sınav sonucu cevaplarının puanlanması 

vardır. C seçeneği ise başarılı sayılmak için gerekli bir değer belirlemedir. Bu değer değerlendirme işlemi için gerekli 

olan ölçüttür ve bu işlemde bir ölçme işlemi değildir.(Cevap C)  

 
(KPSS 2004) 

 

4. Bir ölçüm yapılmıĢ sonuç 30 çıkmıĢtır. Bu çıkan sonuç 60'ın tam, gerçek yarısı ise bu hangi tür ölçek ile 

ölçülmüĢtür?  

A) Sınıflamalı ölçek  

B) Oranlı ölçek   

C) Eşit aralıklı ölçek 

D) Sıralamalı ölçek  

E) Sabit ölçek  

 

Cevap; Oranlı ölçeklerin sonuçları üzerinde oranlama yapılabilir. Soru da ölçüm sonucu 30 çıkmış bu sonuç 60'ın tam 

yarısı ise bu ölçme oranlı ölçek ile yapılmıştır.  (Cevap B)  

 
(KPSS 2006) 

 

5. AĢağıdaki öğrenci özelliklerinden hangisi doğrudan ölçülebilir?  

A) Zeka puanı  

B) Boy uzunluğu 

C) Derse karşı tutum  

D) Yetenek 

E) Ders başarısı  
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Cevap; Doğrudan ölçmenin şartı, ölçülen özellik ile ölçmede kullanılan aracın niteliğinin aynı olmasıdır. Boy 

uzunluğunda, ölçülen özellik uzunluktur, ölçmede kullanılan araç da yine başka bir uzunluktur. (Cevap B) 

 
(KPSS 2007) 

 

6. AĢağıdaki örneklerin hangisinde sözü edilen ölçme iĢleminde bağıl (keyfi, itibari) sıfır söz konusu değildir?  

A) Ankara ili Çankaya ilçesinin deniz seviyesinden yüksekliği 870 metredir.  

B) Öğrencilerin felsefe dersine karşı tutum puanları ortalaması 20l'dir.  

C) Tarih sorularından en az dört tanesine doğru cevap veremeyenler sıfır puan almıştır.  

D) Bugün hava sıcaklığı 15 C dir.  

E) Bu kitabın ilk 4 sayfasında kitabın kapsamı tanıtıl· maktadır.  

 

Cevap;  sıfır hiçlik-yokluk ifade etmeyen sıfırdır. Bu açıklamalar doğrultusunda seçeneklerde verilen açıklamalarda 

verilen ölçme değerlerinin başlangıç noktasına bakılır ve A,B,C,D seçeneklerinde izafi sıfır olduğu görülür. Örneğin 

870 rakımının başlangıç noktası deniz seviyesi 0 kabul edilir ve izafidir. Ancak E seçeneğindeki 4 sayfa  ölçmesinin 

başlangıcı 0 gerçek sıfırdır, hiçlik ifade eder. (Cevap E) 

 

 
 

1. Bir matematik öğretmeninin gerçekleştirdiği seviye belirleme sınavında, öğrencilerden 0 (sıfır) puan alanların 

olduğu görülmüştür.  

Bu açıklamadaki bilgiler doğrultusunda Öğretmenin kullandığı, ölçme ve ölçek türü aĢağıdakilerden 

hangisinde doğru olarak verilmiĢtir.  
                Ölçme türü                Ölçek türü  

A) Doğrudan ölçme         Sınıflama ölçeği  

B) Dolaylı ölçme             Sıralama ölçeği  

C) Doğrudan ölçme         Derecelendirme ölçeği  

D) Dolaylı ölçme             Eşit aralıklı ölçek 

E) Doğrudan ölçme        Oranlı ölçek 

 

2. Eğitimde ölçme ve değerlendirme mutlaka yapılmalıdır. Çünkü bireysel farklılıkların düzeyini açıklamak 

öğretmenler ve öğrenciler için gereklidir. 

Bu açıklamalar doğrultusunda genel olarak eğitimde ölçme ve değerlendirme aĢağıda verilen amaçlardan 

hangisi için yapılmaz? 

A) Eğitim-öğretim programını geliştirmek. 

B) Programdaki problemlerin belirlenmesi ve çözümlerin araştırılması 

C) Programın etkinliğini ve ortamını kontrol etmek 

D) Öğrenciyi tanımak, bilinçlendirmek ve değerlendirmek 

E) Değerlendirme sistemine karar vermek 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi bir ölçme iĢlemdir? 

A) Bir yazılı yoklamadaki cevaplar için puanlama anahtarının hazırlanması 

B) Sözlü yoklamada bir öğrencinin verdiği cevapların doğruluk derecesinin bir puanla belirtilmesi 

C) Sınıfın bir sınavdaki başarı ortalamasının bulunması 
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D) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilmesi 

E) Bir sınavda başarılı sayılabilmek için, gerekli olan en küçük puanın belirlenmesi 

 

4. Ölçme iĢleminin yapılması için 

I. Nesne, olay, özellik olması 

II. Gözlem yapılması 

III. Sayı ve sembol kullanılması 

IV. Karar ve yargıya ulaşılması  

Yukarıdaki ifadelerden hangisinin bir arada olması gerekir? 

A) I – II  

B) II – III – IV  

C) I – II – III  

D) I – III – IV  

E) II – IV 

 

5. ―Gerçekleştirilen iki ölçme işlemi sonunda elde edilen değerlerin birbirlerinin katı olduğu ve kesinlik taşıyan 

veriler oldukları görülmüştür.‖  

GerçekleĢtirilen ölçme iĢleminde ölçülen nitelik aĢağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) Hava sıcaklıkları 

B) Öğrenci başarıları  

C) Öğrenci sayıları  

D) Zeka düzeyleri  

E) Sınav puanları  

 

6. Uğur hoca, eğitim bilimleri dersinde öğrencilere sınıfta sözlü yoklama yapmıĢtır. Yaptığı sözlü yoklamada 

öğrencilere öğretmenin +, - vermesi ne tür bir iĢlemdir? 

A) Yargı    

B) Karar  

C) Değerlendirme  

D) Ölçme   

E) Ölçüt 

 

7. Yılmazer ilköğretim okulunda Ayşe öğretmenin yaptığı Türkçe sınavında Burakhan 80 puan,  Aybüke 40 puan 

almıştır.  

Bu açıklamaya göre bu iĢlemde aĢağıdaki ölçme türlerinden hangisi ve hangi ölçek türü kullanılmıĢtır? 

A) Doğrudan ölçme-Sınıflama Ölçek 

B) Dolaylı ölçme-Sıralama Ölçek 

C) Dolaylı ölçme-Eşit aralıklı Ölçek 

D) Doğrudan ölçme-Oranlı Ölçek 

E) Dolaylı ölçme-Adlandırma Ölçek 

 

8. Ölçülecek değişkenlerin özelliklerinin ve değerlerinin doğrudan doğruya gözlenebilmesi durumunda temel ölçme 

söz konusudur. 

Bu açıklamaya göre aĢağıdakilerden hangisi temel ölçme değildir? 

A) Oda uzunluğunu adımlamak 

B) Ağılda koyunları saymak 

C) Termometre ile sıcaklık ölçme 

D) Metre ile uzunluk ölçme 

E) Kefeli terazi ile ağırlık tartmak 

 

9. Resim öğretmeni işlediği derste öğrencilere yaptıkları porteler ve çizdikleri resimleri dikkate alarak onları 

puanlayarak değerlendirmektedir. 

Bu açıklamaya göre resim öğretmeninin, öğrencinin yaptığı bir maket ya da reisime bakarak onların 

yeteneklerini ölçmesi nasıl bir ölçmedir? 

A) Dolaylı ölçme 

B) Doğrudan ölçme 
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C) Göstergeyle ölçme 

D) Türetilmiş ölçme 

E) Adlandırılmış ölçme 

 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi ölçme değerlendirmenin temel fonksiyonlarından biri olarak 

değerlendirilmemelidir?  

A) Yeter derecede başarılı olan öğrenciyi motive etmek  

B) Öğrenci hakkında verilecek kararlara dayanak oluşturmak  

C) Eğitimcinin uyguladığı eğitim yönteminin etkisi hakkında geribildirim sağlamak  

D) Bireylerin neden eğitildiği konusunda bilgi vermek  

E) Öğrenciye davranışını nasıl değiştireceği, nasıl geliştireceği hakkında bilgi vermek  

 

11. Aşağıdaki seçeneklerde ölçme türleriyle ilgili verilen örneklerden hangisi, bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?  

A) Bir çuval şekerin kefeli terazi ile ölçülmesi  

B) 2 yaşındaki bir çocuğun boyunun metre ile ölçülmesi  

C) Kütüphanedeki kitap sayısının belirleme  

D) Bir okuldaki öğrenci sayısını belirleme  

E) Bir öğrencinin zeka düzeyinin ölçülmesi  
 

12. Ölçülen özellik ile ölçmede kullanılan aracın niteliği aynı ise bu tür ölçmelere doğrudan ölçme denir. 

Buna göre aĢağıdaki yargılardan hangisi doğrudan ölçmeye ait bir özellik değildir? 

A) Hata miktarı azdır. 

B) Ölçme işlemini yorumlamak kolaydır. 

C) Kendine ait ölçüm aracı ile yapılır. 

D) Ölçme belirli kriterlere göre yapılır. 

E) Ölçme işlemi gözlemlenir ve direkttir. 

 

 

13. Dersini geçebilmesi için 40 soruluk bir testten 80 puan alması gereken Tuğba 72 puan aldı ve dersini geçememiştir.  

Burada geçen 72 ve 80 sırasıyla aĢağıdaki kavramların hangisini açıklar? 

A) Puan, ölçek 

B) Ölçüt, puan 

C) Ölçüm, ölçüt 

D) Ölçme, değerlendirme 

E) Ölçme, ölçüt 

 

 

14.  

I- Ölçme sonuçlarının anlamlandırılmasında kullanılan araçlar. 

II- Gözlem sonuçlarını sayı ve sembol ile ifade etmek. 

III- Gözlem sonuçlarını bir ölçütle karşılaştırıp yargıda bulunmak. 

Yukarıda tanımlanan kavramlar aĢağıdaki seçeneklerin hangisinde sırası ile doğru olarak verilmiĢtir? 

A) Ölçek, ölçme, değerlendirme 

B) Ölçme, ölçüt, değerlendirme 

C) Ölçme, değerlendirme, ölçek 

D) Ölçek, ölçüt, değerlendirme 

E) Ölçek, değerlendirme, ölçüt 

 

 

15. Ölçme nesnelerin, özelliklerin gözlenip sayı ve sembollerle ifade edilmesi olarak tanımlansa da ölçmenin yapılması 

için de belirli birimlere ihtiyaç vardır.  
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Buna göre aĢağıdakilerden hangisi ölçmede kullanılacak birimlerde olması gereken bir özellik değildir? 

A) Ölçme aracını kullananlar için benzer sonuçlar vermesi 

B) Ölçmenin yapıldığı ortam ve koşullara göre farklılık göstermesi. 

C) Kullanım amacına uygun olması. 

D) Aynı birimleri kullanan herkesin o birimi aynı anlamda kullanması. 

E) Ölçme aracını oluşturan birimlerin eşit dilimler halinde olması. 

 

 

16. Ölçme sonucunda elde edilen veriler herkes tarafından aynı biçimde anlaşılıyorsa bu tür ölçmelere mutlak ölçme 

denir. 

Buna göre aĢağıdakilerden hangisi mutlak ölçmenin özelliklerinden biri değildir? 

A) Mutlak ölçme (-) değeri almaz. 

B) Ölçeğin aralığı biri birine eşittir. 

C) Başlangıç noktası vardır ve 0‘dır. 

D) Ölçme kendi birimi ile yapılır 

E) Tam birim ifadelerini içermez. 

 

 

 

17.  

I. İlköğretim birinci sınıfta ve ilköğretimin son sınıfında öğrencilerin ağırlıklarının  

ölçülmesi  

II. İlköğretim birinci sınıfta ve ilköğretimin son sınıfında öğrencilerin uzunluklarının  

ölçülmesi  

III. İlköğretim birinci sınıfta ve ilköğretimin son sınıfında öğrencilere zeka ölçümü  

yapılması  

IV.  İlköğretimin tüm kademelerinde belirli aralıklarla öğrencilere sınavların yapılması  

Belirtilen ölçme iĢlemlerinden hangisi ya da hangileri "aralıklı ölçek" ile elde edilmiĢ olabilecek ölçülere bir 

örnektir? 

A) Yalnız I 

B) I ve III 

C) III ve IV 

D) I ve II 

E) Yalnız III 

 

18. Birimlerin genelliği, ölçmede aynı birimleri kullanan herkesin, o birimi aynı anlamda kullanmasıdır. Buna göre 

aĢağıdakilerden hangisi ölçmede kullanılacak birimlerde olması gereken bu özelliğe örnektir. 

A) Kilogramda, her bir gramın birbirine eşit olması 

B) 1 tonun her yerde aynı ölçü olarak algılanması  

C) İnsan ağırlığının ton ile değil, kilo ile ifade edilmesi 

D) Bir metrenin,100 santimetreye karşılık gelmesi  

E) Her toplumun kendi yerel ölçülerini kullanması 

 

19. Ölçek çeşitlerinden sıralama ölçeği, belli bir özelliğe sahip oluş miktarı bakımından nesneleri bir sıraya koymakla 

elde edilir.   

Buna göre aĢağıdakilerden hangisi sıralama ölçeğine örnektir? 

A) Yazılı kâğıtlarının pekiyi, iyi, orta, zayıf şeklinde düzenlenmesi  

B) Termometrenin belli bir başlangıç noktasına göre yapılması 

C) İnsanların medeni durumlarına göre evli, bekâr, dul, boşanmış şeklinde sınıflanması 

D) Bir cismin uzunluğunun sıfır ile gösterilmesi 

E) Bir yazılı yoklama sonucunda öğrencilerin yazılı kâğıtlarının cinsiyetlerine göre düzenlenmesi 
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20. Fen bilgisi dersinde mikroskopta incelenen bir materyalin çok sayıda bakteri içerdiği gözlenmiĢtir. Bu tür 

veri elde etme iĢleminde kullanılan ölçme ve ölçek türü aĢağıdakilerden hangisidir? 

 
                  Ölçme türü               Ölçek türü  

A) Doğrudan ölçme      Sınıflama ölçeği  

B) Dolaylı ölçme          Sıralama ölçeği  

C) Doğrudan ölçme      Derecelendirme ölçeği  

D)  Dolaylı ölçme         Eşit aralıklı ölçek 

E) Doğrudan ölçme      Oranlı ölçek 

 

 

 

KONU KAVRAMA TESTİ CEVAPLAR 

1-D 2-A 3-B 4-C 5-C 

6-D 7-C 8-C 9-A 10-D 

11-E 12-D 13-E 14-A 15-B 

16-E 17-C 18-B 19-A 20-E 
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DEĞERLENDĠRME 
Ölçme sonuçlarının anlamlandırılmasına, bir ölçütle karşılaştırılarak karar verilmesine, yorum yapılmasına denir. 

Değerlendirme bir yargılama işlemidir. Açıkça ifade edilmemiş olsa bile her değerlendirme, kesinlikle, bir ölçme 

sonucu ile bir ölçütün karşılaştırılmasına dayanır.  

ÖRNEK; Ahmet pekiyi alarak sınıfı geçti. – Ali ortalamanın üstünde not aldı. 

 

 

 
 

UYARI: Değerlendirme, her ne kadar ölçmeyi takip eden bir işlemse de, ölçme sonucunu kendi başına değerlendirme 

olanağı yoktur.  Ölçme sonucunun değer kazanabilmesi, ya da ona değer biçilebilmesi için, mutlaka onu 

karşılaştırabileceğimiz bazı dayanakların olması gerekir. Ölçüt olmadan değerlendirme olmaz.  

 

ÖRNEK (KPSS 2008)   

Değerlendirme, ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılarak bir yargıya varılması işidir. 

AĢağıdakilerden hangisi ―mutlak ölçüt‖ün kullanıldığı değerlendirmeye örnektir? 

 

A) Bilgi yarışmasında en az puanla elenen kişi olma 

B) Yüksek atlamada en iyi dereceyi yapma 

C) Sınıfta başarı açısından ilk yüzde yirmilik grupta olma 

D) 100 sorudan 50‘sini doğru cevaplama 

E) Grup ortalamasının üzerinde performans gösterme 

 

Cevap; Değerlendirme, ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılarakbir yargıya varma işidir. Değerlendirmede 

kullanılan ölçütler, bağıl ve mutlak olmak üzere ikiye ayrılır. Bağıl ölçüt, ölçme yapılan grupta ortaya çıkan değişime 

göre kararın belirlenmesini sağlayan kritik değerlerdir. Kişi hakkında verilen kararda grubun başarı düzeyi temel 

belirleyici olur. D seçeneğinin dışındaki seçeneklerde  bağıl ölçütü örneklemektedir. Mutlak ölçüt, ölçme yapılan grupta 

elde edilen ölçütlerden bağımsız olarak belirlenen kritik değerlerdir. Değerlendirmenin sonucunun grup başarısından 

bağımsız şekilde yapıldığı değerlendirme türüdür. (Cevap D) 

 

Ölçme sonuçları tek başına bir anlam ifade etmez. Elde edilen ölçümlerin bir anlam kazanması için söz konusu 

ölçümlerin bir ölçütle karşılaştırılması gerekir. Bu bakımdan her değer yargısı, kesinlikle bir ölçme sonucu ile bir 

ölçütün karşılaştırılmasına dayanır.  

DEĞERLENDİRME KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ 

 "Suma güreşcilerinin ağırlıkları eşit oraniı ölçek kullanılarak yapılan bir 
ölçme-  

1 < Oranlı Ölçek ~ Aralıklı Ölçek  

diL Sumo güreçileri arasında ağırlığı 100 kg altında güreşçi bulunmadığı 
için  

100 kg taban kabul edilip, gerçek sıfır noktası 100 kg kaydırılır. 
Isakawa'nın  

 kilosu = 195 kg = 95 kg olmuştur,  

2. Oranlı Ölçek ~ Sıralı Ölçek  "Ağırlıkları tartılan çuvalların sıraya dizilmesi"  

3. Oranlı Ölçek ~ Sınıflamalı Ölçek  

"Eşit oraniı ölçekle boylar belirlenmiştir. Boyu 1.90 ve üzerindekiler 
uzun, 1.90-  

1.75 m arası normal, 1.75 m altındakiler kısa olarak sınıflandırılmıştır. "  

4. Aralıklı Ölçek ~ Sıralı Ölçek  

"IQ testleriyle zeka seviyeleri berilenen kişilerin seviyelerine göre, sıraya 
di-  

zilmesi."  

5. Aralıklı Ölçek -)o Sınıflamalı öi-  "Sınav notu 60 ve üstü olanlar başarılı ve 60'ln altındakiler başarısız 
olarak  çek  sınıflandırılması,"  

6. Sıralamalı Ölçek ~ Sınıflamalı  "KPSS deneme sınavında aldıkları puana göre ilk 3 sıraya giremeyen 
öğrenci-  Ölçek  ler başarısızdır şeklinde sınıflandırılması."  

 

BÖLÜM 2 

2011 Kpss de bu kısımda 4 soru sorulmuştur. Sorular değerlendirme ve değerlendirme türleri ağırlıklı olarak 
sorulmaktadır. Ancak son yıllarda çağdaş değerlendirme yaklaşımları özellikle portfolyolarla ilgili her yıl soru 
sorulmaktadır. Ayrıca rubric, kontrol listeleri, performans değerlendirme türleri ile ilgili genel yorum ve bilgileri 
yoklayıcı sorularda sorulmaktadır. Çalışmalarınızda değerlendirme türleri iyi analiz edilmeli ve özellikle çağdaş 
değerlendirme yaklaşımları iyi kavranmalıdır.  
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ÖLÇÜT 

Ölçme sonucunu karşılaştırdığımız değerdir. Ölçme sonuçlarını karşılaştırdığımız değerlerdir. Ölçüt sınır, koşul ya da 

kural belirtir. Ölçme ve gözlem verilerinin değerlendirilmesinde, karşılaştırmaya ve yorumlamaya esas olarak alınan 

dayanaklara ölçüt (kıstas, kriter, norm) denir. Nasıl ki, gözlem ve araçsız ölçme yapılamazsa, ölçütsüz de değerlendirme 

yapılamaz. Değerlendirme ise yargıdır. Mutlak ve bağıl olmak üzere 2 tür ölçüt vardır.  

 Değerlendirilecek grup dikkate alınmadan önceden kesin olarak belirtilen ölçüte mutlak ölçüt denir.  

Mutlak ölçüt; ölçme işleminden önce standart ve değişmez bir ölçüt varsa bu ölçüte mutlak ölçüt denir. İlk ve orta 

öğretimde kullanılan ölçütler buna örnektir.  

 

ÖRNEK;  45 ve üzeri başarılı sayılır. ÖSS‘de tercih yapabilmek için 185 puan almak gerekir. LES‘ten 45 almak 

gerekir vs. 

 

 Grubun ortalama başarısı gibi grup performansından çıkarılan ve norm şeklinde ifade edilen ölçüte bağıl ölçüt 

denir. 

Bağıl Ölçüt; Ölçme işleminden sonra ölçülenlere göre belirlenen ölçüte denir.  

 

ÖRNEK; Çan eğrisi, KPSS sınavı, ÖSS‘deki okullara yerleştirmeler vs. (Taban puanlar belli değildir. O yıl sınava giren 

adaylar belirler), Akademik başarısı en yüksek olan 5 kişi yüksek lisansa alınacak vs. 

 

Nasıl ki, gözlem ve araçsız ölçme yapılamazsa, ölçütsüz de değerlendirme yapılamaz. Öğretimde değerlendirme; 

öğrenci başarısı hakkında bir yargıya ulaşmaktadır. 

 

ÖRNEK; Üç sınav ortalaması 45 puan ve üstünde olanlar başarılı olacaktır(Mutlak Ölçüt).  

Sınıfın aritmetik ortalamasına eşit ve üstünde alanlar başarılı olacaktır(Bağıl ölçüt) 

 
Teknik anlamda değerlendirme, ölçümleri ölçüt ya da ölçütlerle kıyaslayarak bir karara varmadır.  

 

ÖRNEK; 60 geçme puanı ölçütüne göre, geçme puanı 50 olan bir öğrencinin ―başarısız‖ 65 olan bir başka öğrencinin 

―başarılı‖ olarak değerlendirilmesinde, 60 puan ölçüt 50 ve 65 puanlar ölçüm, ―başarısız‖ ya da ―başarılı‖ yargısı ise 

değerlendirmedir 

 

Ölçüt ile değerlendirme arasında Ģu farklar vardır; 

 

A- Değerlendirme, kesin olarak bir ölçüm ile bir ölçüt gerektirir. Ölçütsüz değerlendirme olmaz 

B- Ölçüt, değerlendirilecek grup dikkate alınmadan önceden kesin olarak belirtilmişse, buna mutlak ölçüt adı 

verilir. 

C-  Ölçüt grubun ortalama başarısı gibi grubun başarısına bağlı olarak çıkarılmışsa, bağıl ölçüt adını alır. 

 

ÖLÇME SONUÇLARIYLA DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI ARASINDAKĠ FARKLAR 
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Ölçme (Ölçme Sonucu) Ölçüt (kriter) Değerlendirme (Yargı (karar)) 

 Zahide‘nin boyu 168 

cm‘dir. 

 Bayanların polis kolejine girmesi 

için boylarının en az 160 cm olması 

gerekir. 

 

 Zahide polis kolejine girebilir. 

 Ayşe Türkçe sınavından 

100puan  almıştır. 

 Türkçe sınavından geçmek için en az 

70 almak gerekir. 

 

 Ayşe Türkçe dersinden geçti. 

 Suyun sıcaklığı 60°C‘dir.  Suyun kaynaması için sıcaklığının 

100°C olması gerekir. 

 

 Bu su kaynamamıştır. 

 Arabanın hızı 75 

km/saattir. 

 Ceza almamak için en fazla hız 90 

km/saat olmalıdır. 

 

 Bu araba ceza almaz. 

 

 

ÖRNEK (KPSS 2007)   

Değerlendirme yapılırken, ölçüt ile ölçme sonuçlarının aynı birimle ifade edilmesi gerekir.  

Bunun en önemli amacı aĢağıdakilerden hangisidir?  
A) Ölçme aracının geçerliğini artırmak  

B) Karşılaştırmada doğru karar verilmesini sağlamak  

C) Ölçme aracının güvenirliğini artırmak  

D) Sonuçların anlaşılmasını kolaylaştırmak  

E) Ölçütün uygun olmasını sağlamak  

 

Cevap;  Değerlendirme yapılırken ölçülen davranış ile kullanılan ölçüt uyum içinde olmalıdır. Örneğin öğrenci başarısı 

değerlendirirken başıda hiçbir etkisi olmayan faktör ölçüt alınması doğru yargıya olaşmak için yeterli değildir.      

(Cevap B) 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ARASINDAKĠ FARKLAR 

ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 

 Değerlendirmenin ilk basamağıdır.  Ölçmeyide kapsamına alan genel kavramdır 

 

 Nitelikleri nicelemektir ve miktar belirlenir.  Ölçme sonuçlarını ölçütle karşılaştırarak ölçmede elde edilen 

miktarın yeterli olup olmadığı amaca uygun olup olmadığı 

kararına varır. 

 

 Objektif olmalıdır.  Subjektif olabilir. 

 

 

 

ÖRNEK (KPSS 2007)   

AĢağıdakilerden hangisi bağıl değerlendirmede kullanılan bir ölçüt değildir? 

A) Sınıftaki diğer öğrencilerin başarısı 

B) İzlenen programın hedefleri 

C) Öğrencinin yeteneği 

D) Ülke çapındaki normlar 

E) Öğrencinin sınıf içindeki basarı sırası 

 

Cevap; Bağıl değerlendirmedeki ölçüt önceden belirlenmeyen gunubun ortalama duru ile şekillenen ölçüttür.Seçenekler 

incelendiğinde A, C, D ve E seçeneklerinin belli bir gruba dayalı olduğu ya da kendiyle eşdeğer bir gruba göre 

esleştirilebileceği görülmektedir.Yani izlenen proğramın hedefleri önceden belirlenmiş kesin kriterlerdir, dolayısıyla 

mutlak ölçüttür. (Cevap B) 

EĞĠTĠMDE NOT VERMEDE KULLANILAN KATEGORĠ SAYISI NE OLMALIDIR ? 
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Not verme işlemi aslında bir sınıflama işlemidir. Öğrencilerin başarısına göre herhangi bir kategoriye sokulacağının 

belirlenmesidir. Bu gün kullanılan bu kategoriler  1 ; 5,  0 ; 10 ve 0 ; 100 arası olan kategorilerdir. Bu kategorilerin zayıf 

ve faydalı yönleri şunlardır; 

 Az kategorilerde notlar arası genişlik artar ve not verme basitleşir. Ancak aralarında oldukça fark olan iki öğrenci 

aynı kategoriye girebilir. 

 Kategori sayısı azaldıkça puanların nota çevrilmesinde büyük bilgi kayıbı olur. 

 Kategori sayısı arttıkça hem not verme işi güçleşir hem de ardışık iki not arasında gerçekte mevcut olmayan bir 

fark sanki varmış gibi görünebilir.  

Bu nedenle kullanılacak kategori sayısı ne ölçmede olmayan bir duyarlılığı varmış gibi yansıtacak kadar çok, ne de 

ölçmede var olan duyarlılığı gösteremeyecek kadar az olmalıdır. Bu anlayışa en uygun kategori   0 ; 10 arası olandır 

denilebilir. 

Sınıf okullarında uygulanan not sistemi  0 ; 100  arası olan sistemdir. Kesirli not kullanılmaz. Notların ortalaması 

alınırken çıkan yarım ve yarımdan büyük olan kesirler tama yükseltilir. Yarımdan küçük olanlar ise dikkate alınmaz. 

Eğitim ve Öğretim sürecinde kullanılan notların dereceleri Ģu Ģekildedir ; 

a)   0--59   ---------- Zayıf 

b) 60--69   ---------- Orta 

c) 70--85   ---------- İyi 

d) 86--100   ----------Çok iyi 

 

DEĞERLENDĠRME ÇEġĠTLERĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) YAPILIġ AMACINA GÖRE DEĞERLENDĠRME  

 

1. Tanıma ve YerleĢtirmeye Yönelik Değerlerdirme (DĠAGNOSTĠK); 

Kişilerin bir derse, kursa başlamadan önce sahip oldukları bilgi seviyelerini (hazır bulunuşluk) düzeylerini belirlemek 

amacıyla yapılan değerlendirmedir. Bu belirleme sayesinde eğitimin başlangıç noktası saptanır ve öğretim etkinliklerini 

öğrenci düzeyine uygun olarak ayarlanır. Bu değerlendirmenin 3 önemli özelliği vardır. 

 Öğrencilerin belli kurs, ders ya da ünitenin ön koşul niteliğindeki giriş davranışlarına sahip olma derecesini 

belirlemek, 

 İlgili kursun geliştirmeyi düşündüğü davranışlardan, öğrencilerce önceden kazanılanlar olup olmadığını belirlemek. 

 Bu değerlendirme eğitim ve öğretimin başında yapılır. 

ÖRNEKLER;  
1-Yabancı dil seviye tespit sınavı:  

2- bir yabancı dil kursuna yazılmak isteyen Kürşad beye öncelikle bir sınav yapılır. Sınav sonucundaki seviyesine göre 

bir kura yerleştirilir. 

3- Beden eğitim - resim - müzik gibi alanlarda yapılan seviye tespit sınavları 

4-Özel yetenek sınavları 

5-ÖSS seviye tespit sınavı 

6-Giriş davranışlarından tümüne sahip olanların bir grup, bazılarına sahip olanların bir grup, hiçbirine sahip 

olmayanların ayrı bir grup olmasıdır. Ayrıca öğrencilerin belli üniversitelere, bir üniversitenin değişik fakülte ya da bir 

fakültenin farklı bölümlerine yerleştirilmeleri onların bu öğretim kurumunda başarılı olmaları için gerekli olduğu 

düşünülen giriş davranışlarına sahip oluş derecelerine göre yapılır. 
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UYARI:Yerleştirmeye yönelik değerlendirme, öğrencilerin eğitimsel açıdan gruplanmasıdır.Ayrıca; Eğitimin başında 

yapılan (1) girdilerin değerlendirilmesi, eğitim süreci sırasında yapılan (2) işlemlerin (sürecin) değerlendirilmesi ve 

eğitim sonunda yapılan (3) çıktıların değerlendirilmesi olarak sınıflanabilir.  

 

2. Biçimlendirme - YetiĢtirmeye Yönelik Değerlendirme (Formatif) 

Bu değerlendirmenin ana işlevi; öğretim sürüp giderken her bir ünitedeki öğrenme eksikliklerini ve güçlüklerini 

belirlemek, bu eksikliklerin ve yetersizliklerin giderilmesi için 

ve ünitenin daha iyi öğrenilmesi için her öğrenciye ayrı ayrı 

önerilerde bulunmaktadır. Biçimlendirme ve yetiştirmeye 

yönelik değerlendirme amacıyla kullanılan testlere formatif 

testler ünite testleri ya da izleme testleri denir. Bu testler 

yalnızca belli bir öğrenme ünitesi için düzenlenir ve ilgili 

ünitenin bitiminde uygulanır. Her ünite sonunda uygulanan ve 

öğrencilerde öğrenmede güçlük çekilen yerleri, öğrenme 

eksikliklerini, yanlış öğrenmeleri belirlemek amacında olan bu 

testler ilgili ünitenin bütün önemli ögelerini kapsamalıdır. 

Testle yoklanmak istenen her bir davranış için en az bir soru 

bulundurulmalıdır. Ünite testi sonunda belirlenen eksiklikler 

çeşitli yollarla giderilmeye çalışılır. Biçimlendirmeye yönelik 

değerlendirmenin üç önemli özelliği vardır; 

 Bu değerlendirme eğitim ve öğretim süreci devam 

ederken yapılır. 

 Amaç öğrencilerin öğrenme eksiklik ve yanlışlıklarını 

gidermektir. 

 Başarı notu verme amacı güdülmez. 

ÖRNEKLER;  
1-Ek ders, küçük grup çalışması, ek materyal verilmesi vb. 

2-ÖSS ve KPSS hazırlık kurslarındaki ünite testleri, konu tarama testleri ve yaprak testler 

 

UYARI: Bu değerlendirmede not verme yaklaşımı uygulanmaz. Asıl hedef eğitimin biçimlendirilmesidir. 

Biçimlendirmeye yönelik değerlendirme, eğitim programı sonuçlanmadan veya bir sonraki konuya geçmeden 

eksikliklerin saptanması ve giderilmesine yöneliktir.  

 

 

3. Düzey (Seviye) Belirlemeye Yönelik Değerlendirme (Summatif) 

Genellikle öğretim devresi sonunda, ara sıra öğretim devresi içinde programın öngördüğü hedeflere ulaşılıp 

ulaşılamadığına bakılarak, öğrenci öğretmen ve programa ilişkin yargılarda bulunulur. 

Başka bir ifade ile; eğitim süreci içerisinde ve özellikle sonunda verilen eğitimin hedefe ulaşma derecesini ölçmeyi 

amaçlar. 

İki önemli özelliği vardır; 

 Eğitim ve öğretimin sonunda yapılır. 

 Bu değerlendirmede amaç başarı notu vermektir. 

 

ÖRNEKLER;  
Final, TUS, KPSS, sınavlarında olduğu gibi öğrencilerle ilgili olarak verilecek kararlar, onların bir okuldan mezun olup 

olamayacağına, bir üst kurs ya da sınıfa geçip geçemeyeceğine, ya da farklı programlardan hangisine yönelmesi 

gerektiğine dair olabilir.  

 

UYARI: ÖSS sınavını YÖK yaptığına göre öğrencileri yeteneklerine göre (sayısal, sözel, eşit ağırlık) bölümlere 

yerleştirilir. Bu açıdan ÖSS tanıma ve yerleştirmeye yönelik değerlendirmedir. Summalif: Öğrencilere not vermek, 

başarılı ya da başarısız olduklarına karar vermek gibi durumlarda öğrencilerle ve öğretim ile ilgili bir sonuç 

değerlendirmesi yapmak için kullanılır. 

 

ÖRNEK (KPSS 2008)   

Durum değerlendirme ya da düzey belirleme denen ölçme ve buna bağlı değerlendirme sürecinde 

temel amaç aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Öğretim programında belirtilen kazanımların gerçekleşme derecesini belirlemek 

B) Öğrencilerin yaşadıkları öğrenme güçlüklerini ortaya çıkarmak 

C) Öğrencilerin sosyal, psikolojik ve ekonomik durumlarını belirlemek 

D) Öğrencileri belli özelliklere göre sıralayıp ilgili programlara yerleştirmek 

E) Öğrencilerin kavramsal gelişim düzeylerini ve kavram yanılgılarını tespit etmek 
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Cevap; genellikle öğretim süreci sonunda gerçekleştirilen ara sıra birden fazla üniteyi kapsayan ve not verilerek dönem 

içinde gerçekleştirilen değerlendirmeye sümatif değerlendirme denir. Öğretim programının sonunda öncelikli olarak 

öğrenici hakkında karar vermek için kullanılan değerlendirme biçimine durum değerlendirme ya da düzey belirlemeye 

yönelik değerlendirme denir. Öğrencinin başarısı yanında öğretim programının hedeflerine ne ölçüde ulaşabildiği ve 

öğretmenin öğretim yöntemlerini uygulamada yeterliliğini anlamada kullanılır. (Cevap A) 

 

B) NORMA (ÖLÇÜTE) GÖRE DEĞERLENDĠRME ÇEġĠTLERĠ 

 

1. Mutlak Değerlendirme:  
Daha önceden belirlenmiş mutlak ölçütlerle yapılan değerlendirmelerdir. Bu değerlendirmede kullanılan ölçüt 

mutlak ölçüttür.Değerlendirme yapılmadan önceden kesin olarak belirlenmiştir. Birey sadece kendi performansıyla 

değerlendirilir. Bireyin değerlendirilmesinden grubun performansı etkili değildir yani ölçüt grup dikkate alınmadan 

önceden kesin olarak belirlenmiştir.  

 

ÖRNEK; Sınıf geçme notu 50‘dir demek mutlak bir ölçüttür, Ahmet 75 aldı ve sınıfı geçti demek mutlak 

değerlendirmedir. 

Ölçüt ölçme işleminden önce belirlenmiştir. Örneğin programın hedef-davranışları veya kazanımlarının % 60 gibi. Bir 

sistem ya da yetişeğin hedeflerini gerçekleştirme derecesine bakılarak yapılan değerlendirmedir. Bu tür 

değerlendirmede ölçüt hedeflerdir. Hedef dayanaklı değerlendirme de denir. Sistem ve yetişeğin etkinliğini 

değerlendirmede işe koşulmalıdır. Ayrıca ünite ve hedef analizlerinde, sıkı aşamalılık ilişkisi bulunduğu derslerde, 

yarım, eksik öğrenmelerin hayati tehlike doğurduğu kurslarda ve bir alana belli bir beceri, bilgi üzerindeki kişilerin 

alınacağı durumlarda bu değerlendirme türüne başvurulabilir. 

Öğrenciler mutlak ölçütlere göre değerlendirildiklerinde Mutlak Başarı Yüzdesi hesaplanır. Bu formül aşağıdaki gibidir.  

 

100100 x
X

X
x

nnYüksekPuanabilecekETesttenAlı
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mak

b  

MBY= Mutlak başarı yüzdesi 

Xb = Öğrencinin (Bireyin) puanı 

Xmak = Testten alınabilecek en yüksek puan 

 

2. Bağıl Değerlendirme:  
Bağıl ölçütlerle yapılan değerlendirmedir. Grup ortalaması gibi bağıl ölçütler kullanılarak yapılan 

değerlendirmedir. Ölçüt grup ortalaması gibi ölçme sonuçlarından çıkarılır. Bireyin değerlendirilmesinde grup 

performansı ya da sınıfın başarı ortalaması da dikkate alınıyorsa bağıl değerlendirme yapılmış olur.  

ÖRNEK; Ortalamanın üstünde not alanlar sınıfı geçer, koşu testinde ilk 10‘a giren okul atletiz  takımına girer.Çan 

eğrisi, grup ortalaması (aritmetik ortalama) denilen analiz, bağıl değerlendirmedir. 

 

 

 

ÖRNEK (KPSS 2006)   

I. Matematik sorularının %75‘ini, fizik sorularının da %60‘ını doğru cevaplayan ögrenciler bu dersleri basarmış 

sayılır. 

II. İlk iki sorudan alınabilecek en yüksek puan 25‘tir. 

III. Sınavda 65‘in altında puan alan örgenciler dersi tekrar ederler. 

IV. Türkçe ve matematik derslerinden başarısız olan ögrenciler bir sonraki döneme devam edemezler. 

Yukarıdakilerden hangileri birer değerlendirme ölçütünü ifade etmektedir? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) II ve III 

D) III ve IV 

E) I, III ve IV 

 

Cevap;  Sorudaki seçenekler dikkatli incelenirse II. Öncül dısındaki diger öncüllerin tümünde (I. Öncülde %75 ve%60, 

III. Öncülde 65 puan, III. Öncülde hangi derslerden basarılı olunması gerekliligi) böylesi bir deger vardır. Ölçme 

sonuçlarını karsılaştırdığımız ya da kıyasladığımız sabit degere kriter (ölçüt) denir. Ölçüt, mutlak ölçüt ve bagıl ölçüt 

olmak üzere iki türlüdür. Bu ölçütlere dayalı olarak da mutlak değerlendirme ya da bağıl değerlendirme yapılır. 

Açıklamadan da anlaşılabileceği gibi, ölçütten bahsedebilmemiz için, kıyaslamanın yapılacağı, önceden belirlenmiş 

sabit bir değer olmalıdır. (Cevap E) 
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C) ÇAĞDAġ DEĞERLENDĠRME YAKLAĠIMLARI 

 

 

1. PORT FOLYA DEĞERLENDĠRME: 

Öğrencilerin dönem içinde derslerle ilgili tüm etkinliklerin içerisinden belli bir amaca yönelik olan ve öğretmenler 

rehberliğinde seçerek yaptıkları örnek çalışmalardan oluşan dosyalardır. Bu çalışmalar kronolojik bir sıra izler. Yani 

tarih sırasına göre dönem başından itibaren sistemli bir şekilde dosyalanır. Portfolyo öğrencilerin nasıl düşündüğünü 

nasıl çalıştığını ve ne kadar öğrendiğini gösterebilmesi için ilk karalamalardan en son halini almış çalışmalara kadar 

tüm çalışmaları kapsar. Portfolyo değerlendirmesinde amaç öğrenciyi tüm özellikleriyle bir bütün olarak tanımak ve 

öğrencinin kendisini tanımasını sağlamaktır. Öğrenci bu değerlendirme sürecinde bizzat sorumluluk alır ve kendini 

daha iyi tanımaya çalışır. Öğrenci başarısı diğer öğrencilerle kıyaslanmaz. Çünkü bu değerlendirme öğrenciye özgün bir 

kişisel gelişim dosyasıdır. 

Öğrencilerin öğrenme alanı (ünite), öğretim dönemi veya öğretim yılı boyunca yaptıkları çalışmaların belirlenmiş 

ölçütlere göre organize edilmiş bir koleksiyonu olan öğrenci ürün (seçki) dosyaları, öğrencinin öğrenme alanlarında 

yaptığı çalışmaların sistematik, amaçlı ve anlamlı bir bütünü olarak tanımlanabilir. Öğrenci ürün dosyalarının kullanım 

amacına göre içeriği de değişir. Öğrenci ürün dosyaları sergileme, değerlendirme ve yönlendirme amaçlı kullanılabilir. 

Öğrenci ürün dosyası öğrencilerin çalışmalarını, harcadıkları çabayı ve gelişmelerini gösterebilir. Öğrencinin 

çalışmalarını, çabalarını ve gelişimini, velisinin, öğretmenlerinin ve diğer ilgililerin izlemesini kolaylaştırır.  

 

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM SÜRECĠNDE PORTFOLYOLARIN KULLANILMA AMACI VE TEMEL ĠLKELERĠ  

 Öğrencilerin gelişim sürecini izlemek,  

 Öğrencilerin öğrenmelerini süreç içinde ve düzenli izlemek,  

 Öğrencileri ilgi alanları ve yetenekleri açısından tanımak ve öğrencilerin etkinlikte bulunmalarını sağlamak,  

 Öğrencide, öğrenme sorumluluğunu ve öz-disiplini geliştirmek,  

 Öğrencinin öğretim programı dışındaki etkinliklerini de kapsayan çok yönlü gelişimi hakkında bilgi vermek,  

 Öğrencilerin ilgi alanlarını ve yeteneklerini belirleme ve geliştirme,  

 Öğrencinin öğrenme süreci içerisindeki performansını izleme,  

 Öğrencilerin ekiple çalışma yeteneklerini geliştirmek,  

 Öğretimi öğrenen merkezli duruma getirmek,  

 Öğrencide sorumluluk duygusu geliştirmek,  

 

Öğrenci ürün dosyasının amaçları: 

 Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirir 

 Öğrencilere kendini değerlendirme becerisi kazandırır. 

 Ürün değerlendirme araçlarının yanında süreç değerlendirme 

araçlarının da kullanılmasına olanak tanır.  

 Öğrencinin gelişimini izleyebilme olanağı sağlar. 

 Öğrencinin gelecekteki öğrenmelerine yol gösterir. 

 Öğrencilerin yeteneklerini sergilemelerine ve ilgi alanlarını 

geliştirmelerine fırsat verir. 

 Öğrencilere arkadaşlarının gelişimlerini izleme ve 

değerlendirme şansı verir. 

 Grup çalışmalarına katılımı ve öğrencilerin birbirlerine 

yardımcı olmalarını kolaylaştırır. 

 Öğrencilerin çalışmalarını kendilerinin ve arkadaşlarının 

değerlendirmelerine olanak vererek öğrencinin değerlendirme 

sürecine aktif katılımını sağlar. 

 Öğretmene öğrenciyi tüm yönleriyle (bilgi, beceri, ilgi, kişilik 

vb.) tanıma olanağı verir. 

 Aile ve öğrenci arasında iletişim güçlendirir. 

 Öğrencini bir bütün olarak görülmesi ve değerlendirilmesi 

amacına hizmet eder. 
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ÖRNEK (KPSS 2006)   

Öğrencinin belirli bir süreçteki gelişimini incelemek amacıyla geliştirilen bireysel gelişim dosyalarının 

değerlendirilmesine ―Portfolyo Değerlendirme‖ adı verilir.  

Buna göre, portfolyo değerlendirme sürecinde örgencilerden aĢağıdakilerin hangisini yapmaları beklenmez? 

A) Süreç içerisindeki gelişimlerini yansıtacak günlükler oluşturmaları 

B) Dersle ilgili beklentilerini ortaya koydukları bir değerlendirme raporu hazırlamaları 

C) Kendi kendilerini değerlendirdikleri öz değerlendirme formunu doldurmaları 

D) Arkadaşlarıyla ilgili duygu ve düşüncelerini yansıttıkları akran değerlendirme formunu doldurmaları 

E) Derste islenen konularla ilgili sorular yazmaları 

 

Cevap;  Portfolyo değerlendirme sürecinde ögrenci de bizzat sorumluluk alır; bu sorumluluk öğrencinin kendini daha 

iyi tanımaya çalınmasına yöneliktir. Fakat (E) seçeneğinde belirtildiği gibi, öğrencinin derste islenen konularla ilgili 

sorular yazması, portfolyo değerlendirmenin amaçlarıyla ilgili değildir. (Cevap E) 

 

Öğrenci Ürün Dosyasını OluĢturmada Kullanılacak Teknikler 

 1-Öğrencinin yaptığı en iyi çalışma 

 Öğrencinin yeni öğrenmeleri ile ilgili çalışmalar 

 Öğrencinin sevmediği çalışmalardan örnekler 

 Öğrencinin sevdiği ve övündüğü çalışmalardan örnekler 

 Öğretmenin, öğrencinin, akranların (grup çalışmasında) ve velinin seçtiği çalışmalar 

 

Ürün Dosyası OluĢturma Sürecinin Temel AĢamaları 

 Öğretimin genel hedefleri ve kazanımları belirlenir.  

 Öğrencilerle birlikte, öğrencilerin kazanması istenen kazanımlara veya davranışlara karar verilir. 

 Öğrenci ürün dosyasının ne olduğu, hangi amaçlarla oluşturulduğu ve nasıl oluşturulduğu öğrencilere açıklanır.  

 Öğrencilere ürün dosyalarını oluşturmada rehber olması açısından örnek bir ürün dosyası gösterilir. 

 Ürün dosyalarına hangi çalışmaların (ödevler, resimler, video ve bant ses kayıtları, çeşitli sınavların sonuçları, 

projeler, çeşitli ölçme araçlarından elde edilen sonuçlar, mektuplar, öğrencinin yazıları, günlükler vb.) ne 

amaçlarla alınacağı belirtilir. 

 Ürün dosyasındaki çalışmaların hangi ölçütlere göre nasıl değerlendirileceği öğrencilerle birlikte belirlenerek, 

bu ölçütler bir yönergeyle karara bağlanır ve bu yönerge öğrencilere dağıtılır. 

 Ürün dosyasına öğrencilerin süreç değerlendirme araçlarından ve ürün değerlendirme araçlarından elde 

ettikleri sonuçlar eklenir. Aynı zamanda öğrenciyi tüm yönleriyle (kişilik, yetenek, ilgi vb.) tanımamızı 

sağlayacak belge ve bilgiler de ürün dosyasına alınır. 

 Ürün dosyası değerlendirilerek öğrencilere dönüt (geri bildirim) sağlanır. Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönleri 

belirlenir. Gerekiyorsa tümel bir değerlendirme yapılarak öğrencilere not verilebilir. 

 

ÖRNEK (KPSS 2007)   

Öğrencilerinin öğretim süreci boyunca geliĢimle-rini görmek ve değerlendirmeye katılımlarını sağ-lamak isteyen 

bir öğretmen için en uygun ölçme ve değerlendirme yaklaĢımı aĢağıdakilerden han-gisidir?  
A) Performans değerlendirme  

B) Akran değerlendirme  

C) Mutlak değerlendirme  

D) Tümel (portfolyo) değerlendirme  

E) Bağıl değerlendirme  

 

Cevap;  Soru açıklamasında ifade edilen en uygun ölçme değerlendirme yaklaşımı öğrenci ürün dosyası olan 

portfolyo‘dur. Çünkü portfolyoda öğrenci etkinlikleri süreç içerisinde ölçülür.(Cevap D) 
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Geleneksel değerlendirme  - Portfolya (ürün dosyası) değerlendirme karĢılaĢtırması 

GELENEKSEL DEĞERLENDĠRME ÜRÜN DOSYASI DEĞERLENDĠRME 

 Öğrencinin yeteneği, tutumu, bilgisi vb. tek bir 

zamanda ölçülür 

 Öğrenci ölçütlerden habersizdir Değerlendirmeyi 

öğretmen yapar 

 Öğrenciler içinde bulundukları öğrenci grubuna 

göre değerlendirilir 

 Öğrenciye değerlendirme konusunda aktiflik ve 

sorumluluk vermez, 

 Değerlendirmeler öğrenme sürecinde bağımsız 

olarak yapılır 

 Öğrencinin yeteneği, tutumu, bilgisi vb. süreç 

içinde ölçülür 

 Öğrenci ölçütlerden haberdardır ve 

değerlendirme sürecinde aktifitr 

 Öğrencilerin bireysel olarak değerlendirilmesi 

söz konusudur, 

 Öğrenci aktiftir, sorumluluk verilir ve 

sorumluluk almayı öğrenir. 

 Öğrenme ve değerlendirme süreci bir bütün 

olarak görülür. 
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Portfolyo Örneği; 

Süre 
YAPILACAK 

ĠġLER 

ÖĞRENCĠNĠN YAPACAĞI 

ĠġLER 
ÖĞRETMENĠN YAPaCAĞI ĠġLER 

VELĠNĠN 

YAPACAĞI ĠġLER 

 

1.-2. 

haftalar 

 

Ürün 

Dosyası‘nı 

Tanıma 

Ürün Dosyasının neden 

oluşturulduğu ve nasıl ürün 

seçileceği konusunda bilgi edinir.  

Bu ölçütleri yazılı olarak dosyaya 

koyar. 

Ürün Dosyası‘nı ve amacını açıklar. Çalışma 

takvimini tanıtır. 

En iyi ürünleri seçmek için kullanılabilecek ölçüt 

önerileri getirir. 

Öğrencilere Ürün Dosyası‘nı değerlendirme 

ölçütlerini duyurur (Ek 4). 

Ürün Dosyası hakkında velilere bilgi verir. 

 

Ürün Dosyası‘yla ilgili 

bilgi edinir. 

 

 

 

3.-4.-5. 

haftalar 

 

 

1. Ara Döneme 

Ait Ürünlerin 

Biriktirilmesi 

 

En iyi ürünlerini biriktirir. 

Biriktirilen ürünlerden bir veya iki 

tanesini dosyası için seçer. 

Seçilen her ürün için seçilme 

gerekçelerini yazar ve öz 

değerlendirme yapar (Ek 6). 

Seçilen ürünleri üzerinde eleme ve 

geliştirme çalışmaları yapar. 

 

Ürün biriktirme sürecini izler. 

Ürünlerin belirlenen ölçütlere uygun olarak 

seçilmesine yardımcı olur. 

Seçilen ürünlerle ilgili öğrencilere dönüt verir 

(Dönütler yazılı olarak ürüne eklenir.). 

 

Öğrencilerin ürün 

eleme, geliştirme 

aşamalarından 

haberdar olur. 

 

Öğrencilerin süreçteki 

ihtiyaçlarını karşılar. 

 

Ürünlerle ilgili 

öğrenciye görüş 

bildirir. 6.-7.-8. 

haftalar 

2. Ara Döneme 

Ait Ürünlerin 

Biriktirilmesi 

En iyi ürünlerini biriktirir. 

Biriktirilen ürünlerden 1 veya 2 

tanesini dosyası için seçer. 

Seçilen her ürün için seçilme 

gerekçelerini yazar ve öz 

değerlendirme yapar (Ek 6). 

Seçilen ürünleri üzerinde eleme ve 

geliştirme çalışmaları yapar. 

 

Ürün biriktirme sürecini izler. 

Ürünlerin belirlenen ölçütlere uygun olarak 

seçilmesine yardımcı olur. 

Seçilen ürünlerle ilgili öğrencilere dönüt verir 

(Dönütler yazılı olarak ürüne eklenir.). 

9.-10.-

11. 

haftalar 

3. Ara Döneme 

Ait Ürünlerin 

Biriktirilmesi 

En iyi ürünlerini biriktirir. 

Biriktirilen ürünlerden 1 veya 2 

tanesini dosyası için seçer. 

Seçilen her ürün için seçilme 

gerekçelerini yazar ve öz 

değerlendirme yapar (Ek 6). 

Seçilen ürünleri üzerinde eleme ve 

geliştirme çalışmaları yapar. 

 

Ürün biriktirme sürecini izler. 

Ürünlerin belirlenen ölçütlere uygun olarak 

seçilmesine yardımcı olur. 

Seçilen ürünlerle ilgili öğrencilere dönüt verir 

(Dönütler yazılı olarak ürüne eklenir.). 

 

 

12.-13. 

haftalar 

 

 

Ürün 

Dosyası‘nın 

Tamamlanması 

Seçilen ürünler için ürün kontrol 

listesini doldurur (Ek 5). 

Ürün Dosyası‘nın kapağını, 

içindekiler kısmını hazırlar (Ek 1-

2). 

Dersle ilgili kendisini yansıtacağı 

bir öz geçmiş yazar (Ek 3). 

Çalışma sürecini yansıtan bir özet 

yazar (Ek 8). 

 

Dosya tamamlama süresinde öğrencinin yapacağı 

işleri hatırlatır ve bunlarla ilgili gerekli 

açıklamaları yapar.  

 

Ürün Dosyasına konulacak örnek sayfalar (Ekler) 

hakkında bilgi verir. 

 

Öğrencilerin yapacağı 

işler için uygun ortam 

hazırlayarak öğrenciye 

ihtiyaç duyduğu 

desteği sağlar. 

 

 

14.-15. 

haftalar 

 

 

Ürün 

Dosyası‘nın 

Sunumu 

Sunum yönergesi doğrultusunda 

dosyasını sunuma hazırlar (Ek 7). 

Öğretmen ve velinin katılımıyla 

sunumu yapar. 

 

Ürün Dosyası Sunum Yönergesi‘ni hazırlar ve 

öğrencilere hatırlatır (Ek 7). 

Sunum için uygun yeri ve zamanı belirler 

(Hazırladıkları Ürün Dosyalarını tanıtmaları için 

5-10 dakikalık sunum yapmaları ya da uygun bir 

mekanda sergilemeleri sağlanır.). 

Sunuma velinin de katılmasını sağlamak için 

haber verilir. 

Öğrencinin dosyasını sunuma hazırlamasına 

yardım eder. 

Velinin sunuma katılmaması durumunda yazılı 

görüşünü almak için dosyayı veliye bir üst yazıyla 

gönderebilir (Ek 10-11). 

 

Sunuma katılır. 

 

Ürün Dosyası‘yla ilgili 

görüşlerini sözlü ve 

yazılı olarak belirler. 

 

Geri bildirim formunu 

doldurur. 

 

 

16.-17.-

18.    

haftalar 

 

Değerlendirme 

ve Geri 

Bildirimlerin 

Yapılması 

Aldığı geri bildirimlerle ilgili 

öğretmeni ile görüşme yapar. 

Ürün Dosyası‘nın 

derecesine/puanına öğretmeniyle 

birlikte karar verir.  

 

Ürün Dosyası‘nı bir değerlendirme ölçeğiyle 

değerlendirir (Ek 12). 

Çalışmalarla ilgili güçlü ve zayıf yanlarını belirten 

bir yazıyla geri bildirimde bulunur.  Bu yazı Ürün 

Dosyası‘na eklenir (Ek 9). 

Her öğrenciyle gelişme sürecinin tartışıldığı ve 

gelecek için hedeflerin saptandığı yüz yüze 

görüşmeler yapabilir. Bu görüşmelerde Ürün 

Dosyası‘nın derecesine/puanına öğrenciyle birlikte 

karar verilebilir.  

Çocuğun en çok hangi 

ürünü beğendiğini, 

çocuğun kendini hangi 

alanlarda geliştirmesi 

gerektiğini ve ona nasıl 

yardımcı olabileceğini 

belirten bir mektup 

yazar.  
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ÖRNEK (KPSS 2008) 

Dönem boyunca az sayıda sınav yapıp, öğrencilerin öz değerlendirme ve akran değerlendirme 

formlarını, performanslarını ve hazırladıkları ürün dosyalarını değerlendirmeye daha çok zaman ayıran bir 

öğretmen bu uygulamasıyla aĢağıdakilerden hangisine en az hizmet eder? 

A) Değerlendirmenin öğrenmeye katkısını artırmaya 

B) Özdenetim becerilerini geliştirmeye 

C) Değerlendirme becerilerini kazandırmaya 

D) Bireysel gelişim düzeylerini belirlemeye 

E) Öğrencilerin başarılarını karşılaştırmaya 

 

Cevap; Yukarıdaki soru metnin de öğretmen öğrenci merkezli süreç içinde değerlendirmeyi amaçlamış ve çağdaş bir 

anlayışa sahiptir.Çağdaş anlayış ise öğrenci merkezli, süreç odaklı, bireysel gelişim ve toplu çalışmayı önemseyen, 

başarının ölçütünü öğrencinin kendisi olarak gören, özdenetim becerilerini 

geliştiren anlayıştır. Geleneksel anlayışta ise; öğretmen merkezli, sonuç odaklı ve öğrenci başarıları karşılaştırmaya 

dönük anlayıştır. (Cevap E) 

 
 
2. PERFORMANS DEĞERLENDĠRME 

 

Performans kavramı Performans, bir okulun, belirli bir zaman dilimi içinde,  amaçlarını, 

politikalarını, programlarını gerçekleştirme düzeyinin, nicel ve nitel olarak anlatımıdır. 

Performans kavramı, kaynakların kullanımı neticesinde elde edilen sonuçların ölçümü 

ile anlaşılabilir. Girdinin çıktıya oranını ifade eder. Bireysel performans, hedefler, bütçe 

ve standartlarda ulaşılan düzeyin ölçümü ile anlaşılır. Performans değerlendirme İş 

görenlerin performansları, belirli bir uygulamadan sonra yapılır. Daha formal olarak 

tanımlanırsa, performans değerlendirme, iş görenlerin görevlerini hangi düzeyde yerine 

getirdiklerinin belirlendiği bir süreçtir. Performans Değerlendirme, bir kuruluşta, işlerin  

iyi gidip gitmediğinin, kuruluşun amaçlarının gerçekleşme derecesinin objektif ölçütlerle 

ortaya konması amacıyla o kuruluşta çalışanların  iş performansları üzerine odaklanır.  

 Öğrencilerin bilgi ve becerilerini ortaya koyarak oluşturduğu cevap ve ürünlerin 

değerlendirilmesidir.  

 Öğrencinin yeni bilgiyi yapılandırmasını gerektirir. 

 Süreç içine yayılmıştır, zamana bağlı değildir.  

 Öğrencinin günlük yaşamındaki problemleri nasıl çözeceğini ve problem çözmek için sahip olduğu bilgi ve 

becerileri nasıl kullanacağını göstermesini ister. 

 Öğrencilerin becerilerini ―gerçek yaşam‖ ortamında değerlendirmeyi hedefler. 

 Gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle sonuçlanır. 

 Performans görevlerinde, tek bir cevap yoktur. Görevi tamamlamak için değişik yollar bulunmaktadır. Bu nedenle 

iyi tanımlanmış bir ölçütle değerlendirmelidir. 

 Başarılı bir değerlendirme yapmak için her performans görevi bir dereceli puanlama anahtarı (rubric) ile 

eşleştirilmelidir. 

 Performans değerlendirmek için en çok kullanılan araçlar; performans ödevleri, projeler, öğrenci ürün dosyaları, 

posterler vb.dir.  

 

Yapılacak Değerlendirmenin Performansa Dayalı Değerlendirme Olabilmesi Ġçin; 

 Ürün: yazılı bir makale, kompozisyon, grafik çizme, deney düzeneği oluşturma, proje hazırlama, inceleme yazısı 

yazma vb. 

 Gözlenebilir performans:Ürünün ortaya konmasında geçen süreç (bir ders veya bir dönem) takip edilerek geri 

bildirim verilmesi, değerlendirilmesi. 

 Üst düzey düşünme becerileri: Öğrencilerin bilgiyi aynen aktarmalarından çok bilgiyi edinme, düzenleme, 

kullanma, kritik etme, yaratıcılığı kullanma vb. üst zihinsel süreçlere dönük olmalıdır. 

 Grup çalışması ve sosyal beceriler: Grup çalışmasına yatkınlık, başkalarının fikirlerine önem verme, kendini ifade 

etme, sunum yapabilme vb. becerilerin gelişmesi beklenir. 

 Disiplinler arası geçişin ve bilgi alış verişinin sağlanmış olması gereklidir.  

 Performans ödevi, öğrencinin gerçekleştirdiği ya da tamamladığı ve belirli performans ölçütlerine göre öğretmen, 

öğrenci ya da arkadaşları tarafından değerlendirilen etkinlik ya da ödevden oluşur. Performans görevi öğrencilerin 

bilgi ve becerilerini gerçek yaşam durumları bağlamında kullanmalarını gerektirir. 

 

Neler Performans Ödevi  Örnekleri Olabilir? 

 Bir gazeteye makale yazma, 
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 Bir oyun düzenleme / planlama  

 Bir tiyatro oyununa eleştiri yazma, 

 Bir oyun için sahne ve kostüm hazırlama, 

 Bir ev planı çizme,  

 Bir müzik parçası çalma,  

 Bir dans sergileme,  

 Yörelerini tanıtan bir turistik broşür hazırlama,  

 Mahallelerinin bir haritasını, krokisini çizme vb.  

 

ÖRNEK (KPSS 2008)   

AĢağıdakilerden hangisi performans değerlendirmesini gerektiren bir durumdur? 

A) Bir elementin yerini periyodik tabloda gösterme 

B) Mevsim normallerini gösteren bir tablodan yararlanarak belli bir tarihteki hava sıcaklığını tahmin etme 

C) Verilenler arasından bir romanın ana fikrini yansıtan tümceyi seçme 

D) Verilen molekül formüllerinin açılımlarını yazma 

E) Işığın çukur ve tümsek aynada yansımasını gösterecek düzenek geliştirme 

 

Cevap; Yukarıdaki konu açıklamalarda ifade edildiği gibi iş-performans testleri, psikomotor hedef davranışların 

ölçülmesinde kullanılır. Bir işin ortaya konuluş biçimini değerlendirmek için iş-performans testleri, performans 

değerlendirmede kullanılmaktadır. Işığın çukur ve tümsek aynada yansımasını gösterecek düzenek geliştirme 

psikomotor beceri gerektirdiği için performans testleri kullanılır. (Cevap E) 

 
 
3. ÖZ DEĞERLENDĠRME (KENDĠNĠ DEĞERLENDĠRME) 

Belli bir konuda bireyin kendini değerlendirmesine öz değerlendirme denir.  Öz değerlendirme, bireylerin yeteneklerini 

kendilerinin keşfetmelerine yardımcı olan bir yaklaşımdır. Öz değerlendirme, öğrencilerin okulda yaptıkları çalışmaları, 

nasıl düşündüklerini ve nasıl yaptıklarını değerlendirmelerini gerektirir. Öz değerlendirme, öğrencilerin güçlü ve zayıf 

yönlerini tanımalarına yardım eder. Performansının düzeyi hakkında karar vermek için kişisel ya da kişiler arası ölçüt 

koymada öğrencilere fırsatlar sunar. Öz değerlendirme öğrencilerin güdülenme düzeylerinin yükselmesine yol açar. 

Öğrencilerin değişik durumlarda davranışlarını kontrol altına almalarını sağlar. Öz değerlendirmenin olumlu ve 

olumsuz yönleri vardır. İnsanların genellikle kendi performanslarını değerlendirirken yanlı davranma olasılıkları göz 

ardı edilmemelidir. Öz değerlendirme, ilk başlarda öğrencilerin deneyimsizliği nedeniyle yanılgılara neden olabilir. 

Öğrenciler deneyim kazandıkça daha doğru kararlar alacaklardır. 

 

 
 

 

ÖRNEK (KPSS 2008) 

Öğrencilerin, belli bir konuda kendileriyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını yorumlamalarına araç - gereç 

kullanma, deney yapma ya da proje hazırlama vb. becerilerinin, puanlama kriterleri kullanılarak değerlendirmesi 

sürecine denir. 

Bu parçadaki boĢluklara, aĢağıdakilerin hangisindeki sözcükler sırasıyla getirilmelidir? 

A) öz değerlendirme - rubrik (puanlama yönergesi) 

B) performans değerlendirme - grid 

C) öz değerlendirme - performans değerlendirme 

D) portfolyo (öğrenci ürün dosyası) - dallanmış ağaç 

E) performans değerlendirme - akran değerlendirme 

 

Cevap; Bireylerin belirli bir konuda bireyin kendi becerileni ve performansını kendi kendine değerlendirmesine öz 

değerlendirme denilir.Bu değerlendirmede objektiflik zor sağlansa da bu değerlendirmede  amaç öğrencinin kendisiyle 

ilgili içgörü ve farkındalık kazanmasını sağlamaktır. Performans değerlendirme ise öğrencinin çeşitli problem 
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durumlarıyla karşı karşıya bırakılarak ortaya koyduğu ürün veya ürün ortaya konulurken gösterilen performansın 

değerlendirilmesidir. (Cevap C) 

 

Örnek Öz değerlendirme formu; 

 

Bu form kendinizi değerlendirebilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmalarınızı en doğru yansıtan seçeneğe (X) işareti 

koyunuz. Daha sonraki üç soruda ise (9, 10 ve 11), cevaplarınızı boş bırakılan yerlere yazınız.  

 

Öğrencinin;Adı ve Soyadı:……………………………….. 

Sınıfı:……………….No:………………………………… 

 

 

Öğrencilerin Değerlendireceği Davranışlar 
Dereceler 

Her zaman Bazen Hiçbir zaman 

1. Başkalarının anlattıklarını ve önerilerini dinledim.    

2. Yönergeyi izledim.    

3. Arkadaşlarımı incitmeden teşvik ettim.    

4. Ödevlerimi tamamladım.    

5. Anlamadığım yerlerde sorular sordum.    

6. Grup arkadaşlarıma çalışmalarında destek oldum.    

7. Çalışmalarım sırasında zamanımı akıllıca kullandım.    

8. Çalışmalarım sırasında değişik materyaller kullandım.    

 

9. Bu etkinlikten neler öğrendim?  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Bu etkinlik sırasında grubumdaki arkadaşlarıma nasıl yardım ettim?   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Bu etkinlik sırasında en iyi yaptığım şeyler nelerdir?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. AKRAN DEĞERLENDĠRME  

 

Akran değerlendirme sınıf içinde öğrenciler tarafından yapılan 

çalışmayla ilgili olarak öğrencilerin bir birini değerlendirmesi 

anlamına gelmektedir. Öğrencilerin değerlendirme sürecine sokulması 

onların kendi yaptıkları işler için yargılarını geliştirme amacı 

gütmektedir. Öğrencilerin değerlendirme işlemlerinde başarılı 

olabilmeleri için eğitim almaya ihtiyaçları olabilir. Bu amaçla 

değerlendirme ölçütleri öğrencilerle tartışılarak kararlaştırılabilir. 

Değerlendirmelerin nasıl yapılacağına ilişkin öğrencilere geri bildirim 

verilebilir. Akran değerlendirme, öğrenmeyle yakından ilişkilidir. 

Akran değerlendirme, yaşam boyu öğrenmenin önemi, biliş bilgisi, 

öğrenmede öğrenci sorumluluğu üzerine odaklanmayı içerir. Yaşam 

boyu öğrenme, bireylerin yalnızca bağımsız çalışmalarını değil, aynı 

zamanda kendi performans ve gelişimlerini değerlendirmelerini 

zorunlu kılar. Değerlendirme süreci ile ilgilenmek, öğrencinin 

öğrenmeye yaklaşımı, öğrencinin kendi güç ve zayıflıkları ve becerileri 

hakkında değerlendirme yapmasını sağlar.  Akran değerlendirmesinde 

ortaya çıkan anahtar soru, öğrencilerin verdiği notların geçerli olup 

olmayacağıdır. Bu soruya en kolay cevabı bulabilmek için öğrencilerin birbirlerine verdikleri notlar ile öğretmenin 

öğrencilere verdiği notlar arasındaki ilişkiye bakılabilir. Akran değerlendirmesinin kişiler arası ilişkiler ve akademik 

kendine güven üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bir öğrencinin yazısını arkadaşlarının değerlendirmesine sunmak 

riskli olabilir, ancak rekabet körüklenmez ve işbirliği ortamı yaratılırsa öğrenciler yararlı eleştiriler getirebilirler. 

Öğrencilerin akranlarını değerlendirmede yapıcı olmaları, onları değerlendirmede doğru ölçütler kullanmalarına 

bağlıdır. Bu ölçütlerden oluşan akran değerlendirme ölçekleri hazırlanarak öğrencilerin kullanması için verilebilir. 
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Akran değerlendirmede not verirken onun etkili ve amaçlara uygun olması için Ģunlara dikkat etmek yararlıdır. 

 Not başarılı öğrencinin motivasyonunu artırır, başarısız olanın düşürür. Bu nedenle notlar öğrencinin başarısız 

olduğu değil, başarılı olduğu alanlar vurgulamalıdır. 

 Notlar öğretimin niteliği hakkında bilgi verir. Bu nedenle notlara bakarak öğretmenler kendilerini 

değerlendirebilirler. 

 Notlar okul yöneticilerine, diğer yetkililere ve velilere de bilgi verir. Bu nedenle geçerli, güvenilir ve gerçeği 

yansıtan bir ölçüte dayanmalıdır. Notlar ölçme araçlarının geçerliği ve güvenirliği de dikkate alınarak verilmelidir. 

Uygun ve hatasız bir ölçüt kullanılırsa notlar gerçeğe daha yakın olur. 

 
 

 

5. DERECELEME ÖLÇEKLERĠ (RUBRĠC’LER) 

 

Dereceleme ölçekleri performans değerlendirmede öğrencileri 

puanlama amacı ile kullanılan ölçme araçlarından biridir. Dereceleme 

ölçekleri, performansı tanımlayan ve herhangi bir çalışmanın 

puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır. Dereceleme 

ölçekleri, bir ölçme veya etkinliğin tamamının ya da bölümlerinin nasıl 

puanlanacağının ana hatlarıyla gösterilmesidir. Başka bir tanımıyla 

dereceleme ölçekleri; kabul edilebilir ya da edilemez performans 

sınırlarının öğretmen ve öğrenciler için açıkça belirtildiği kriter grubu 

ölçeğidir. En kullanışlı dereceleme ölçekleri ölçme ve değerlendirme 

yapacak kişinin kendi yaptığı dereceleme ölçeğidir. Derecemle 

ölçekleri bir ölçme sürecinin tamamının ya da bölümlerinin nasıl 

puanlanacağını ana hatlarıyla gösterebilir. Öğrenciden beklenen 

performansın tüm boyutlarını dikkate alarak puanlama yapmak amacı 

ile kullanılırlar. Dereceleme ölçekleri, öğrencinin bir kavrama ilişkin 

bilgisini, bir ürünü belirlenen ölçütlere uygun olarak ortaya koyma 

becerisini, verilen bir görevi yapma sürecinde uyulması gereken aşamalı adımları yerine getirmedeki ustalığını veya 

verilen bir ödevi yapmadaki yeterlik düzeyini belirlemede kullanılabilirler. Dereceleme ölçekleri kullanılırken, 

öğrencilerden beklenen performansların iyi tanımlanması veya sınırlarının iyi çizilmesi gereklidir. Bu amaçla 

öğrencilerden beklenen performans belli kategoriye ayrılabilir ve her kategorideki ölçütler ayrıntılı olarak belirlenebilir. 

Dereceleme ölçeklerinin bütüncül (holistic) ve analitik (analytical) olmak üzere iki biçimi vardır. 
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a) Analitik rubrıc 
Analitik rubric bir değerlendirmenin farklı bölümlerindeki çok belirli cevapları puanlamada kullanılır. 

Değerlendirmenin her bölümünden bütün puanlar öğrencinin performansın seviyesini ve toplam puanını belirlemek için 

toplanır. Puanlama kriterleri nasıl puan verilebileceği ya da verilemeyeceği konusunda son derece belirlidir. 

Analitik rubrici kullananlar öğrencilerin verdiği bütün cevapları tek tek incelemeli ve belirlenmiş kriterlere göre 

puanlamalıdır. Böylece yanlılık çok az olacaktır. Analitik rubric üründen çok süreçle ilgilendiğinden dolayı, öğrenme 

eksikliği ya da davranış bozukluğu olan öğrencilerde kullanılması sınırlayıcı olabilir ya da çeşitliliğe izin verebilir. 

Örneğin, bir öğrenci bir nesnenin kütlesini hatasızca belirleme yeteneğini ölçen ve doğru cevabın 45 gram olduğu bir 

ödevi tamamladığını düşünelim: 

Böyle bir ödeve uygulanmış sınırlayıcı analitik rubric‘in örneği şu şekilde olacaktır: 

1 puan: Öğrenci nesnenin kütlesini tam 45 gram olarak bulduysa, 

0 puan: Öğrenci nesnenin kütlesini 45 gramdan farklı bulduysa veya bir cevap veremediyse, 

Analitik rubric‘in daha esnek bir uygulanışında birincil yönerge, öğrencinin kullandığı terazinin kalitesi veya zaman 

ayarlaması ya da öğrencinin yeteneği gibi eğitim dışı konularında değerlendirilmesine dayanılarak değiştirilebilir. Bu 

durumda öğretmen, hata paylarının yüzdelerle belirlendiği veya olası ölçüm değerlerinin olduğu bir rubrici kullanmak 

isteyebilir. Değerlendirmenin içindeki her bir ölçme etkinliği belirli puanlama kriterlerine sahip olacaktır. 

 Örneğin: 
3 puan: Öğrenci nesnenin kütlesini 44-46 gram olarak belirtmişse, 

2 puan: Öğrenci nesnenin kütlesini 42-43 gram veya 47-48 gram olarak belirtmişse, 

1 puan: Öğrenci nesnenin kütlesini 42 gramdan az veya 48 gramdan çok belirtmişse, 

0 puan: Öğrenci nesnenin kütlesini belirleyemediyse veya cevabı kaydedemediyse, 

 

b) Holistik rubrıc 
 

Holistik rubric öğretmen öğrencinin cevabının toplam olarak 

değerlendirmek istediğinde kullanılır. Holistik rubric süreçten ziyade 

sonuçla ilgilidir. Analitik puanlamada yapıldığı gibi sonuca ulaşmak için 

aşılan bireysel basamaklarla ilgilenmekten çok toplam performans ya da 

sonuçla ilgilenir. Holistik puanlama kriterleri bir problemin çözümünün 

belirli ve önemli parçalarını yansıtmalıdır. Holistik rubric geliştirirken 

öğretmenler ilk olarak kullanılacak performans göstergelerini 

belirlerler(üstün, kabul edilebilir, yetersiz ve kabul edilemez gibi). 

Bir holistik rubric puan vermek için kullanılmaz. Onun yerine öğrenci 

ürünleri veya değerlendirmeleri belirlenen göstergelere göre basit bir 

şekilde oranlanır.  

Pek çok ölçme okuldaki değerlendirmede kullanıldığından dolayı, her 

gösterge için puanlar belirlenebilir.  

Örneğin:  
3 puan: Çok iyi sonuç veya çözüm  

2 puan: Kabul edilebilir sonuç veya çözüm  

1 puan: Yetersiz sonuç veya çözüm  

0 puan: Kabul edilemez ya da yapılmamış sonuç veya çözüm 

Ancak şu da var ki yukarıdaki örnekteki 4 puana dayandırmak gerçek 

holistik puanlama için yetersiz olacaktır. Test veren performansın her 

seviyesini daha detaylı belirtmelidir. Yani üstün olma kriteri ayrıntılı olarak 

verilmelidir. 

Bazı eğitimciler holistik rubrici gösteren bir matris kullanmayı uygun bulurlar. Göstergeler bu matrisin üst kısmına ve 

performanslar en sol kolona yerleştirilir. Matrisin her kutusu için tanımlamalar gerekir. Bu tarz matrisler eğiticiye pek 

çok performansı kapsayan daha kapsamlı holistik rubric oluşturma avantajı sağlar ve aynı zamanda holistik rubric için 

gerekli sayfa sayısını azaltır. 

Dereceleme ölçekleri yazılı sınavların puanlanmasında kullanılan anahtarlara ya da ürün ve süreç değerlendirilmesi için 

kullanılan gözlem ölçekleriyle kontrol listelerine benzer. Dereceleme ölçeklerinde her bir kazanım veya davranış için 

kriterlerin mükemmelden kötüye kadar derecelenmesi söz konusudur ve her derece için performans ölçütlerinin ayrıntılı 

tanımlanması gerekir. 
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ÖRNEK (KPSS 2006)   

Rubrikler, süreç ya da ürün değerlendirmede, çeşitli becerileri tanımlayan dereceli puanlama 

anahtarlarıdır. 

AĢağıdakilerden hangisi rubrikler oluĢturulurken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri degildir? 

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

B) Değerlendirme sırasında görencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate almak 

C) Her konu ve alan için standart bir form geliştirmek 

D) Geliştirirken alanda birden fazla uzman kişinin görüsünü almak 

E) Öğrencilerde kazandırılması istenilen özellikleri belirlemek 

Cevap; Rubrik uygulamasının daha verimli olabilmesi için bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Öncelikle 

öğrenciler, rubrik uygulamasını ve kullanım amacını anlamaya ihtiyaç duymaktadır. Sınıfta rubrik uygulaması 

yapmadan önce rubrigin ne olduğu ve amacı açıklanmalı ve küçük bir uygulama yapılmalıdır. Öğrencilerin, 

değerlendirme yaparken her zaman çok iyi olmadıkları görülmektedir. Kendi arkadaşlarını eterlendirirken acımasız, 

kendilerini değerlendirirken aldatıcı olabilmektedirler. Bunun önüne geçmek için; öğrencilere çalışmanın değeri ve 

önemi iyi anlatılmalı ve pratik yapmaları saklanmalıdır  Diğer bir önemli nokta da rubriklerin sadece puan erme araçları 

olmadıklarıdır.  Rubriklerin değerlendirme işlevleri olduğu kadar, öğrenme ve öğretme işlevleri de bulunmaktadır. 

(Cevap B) 

 

 
6. KONTROL LĠSTELERĠ 

Gözlenen performansın ya da ürünün belirlenen performans ölçütlerine ne derece 

uyumlu olduğu kontrol listeleri kullanılarak belirlenebilir. Kontrol listeleri, örgenciden 

beklenen davranışın özelliklerine ilişkin detaylı bilgileri içeren ve örgenci 

performansının eksik noktalarını belirleme amacıyla kullanılan araçlardır. 

Kontrol listelerinde var veya yok, evet veya hayır seklinde puanlanabilen bir dizi 

davranış, özellik veya nitelik bulunur. Kontrol listeleri genellikle, daha küçük parçalara 

ayrılabilen ve karmaşık davranışları belirlemek için uygundur. Örneğin, 

kurbağayı kesmek, bir deney yapmak vb. bir dizi hareketi gerektiren davranışlar kontrol 

listesinde açıkça belirtilip sıralanabilir. Bazı değerlendirme listeleri örgencinin görevi 

(etkinliği) yerine getirirken sık yaptığı hataları da gösterebilir. Bu durumda +1 

gibi bir puan her bir pozitif davranış için , - 1 gibi bir puan her bir hata için, 0 ise 

davranışın gözlenemediği durumlar için verilir. Kontrol listeleri ‗evet‘ ‗hayır‘ ; ‗var‘ 

‗yok‘ veya 0-1 seklinde değerlendirilir. Bu listeler, davranışın gözlemci tarafından 

Gözlemlenme fırsatının olmadığı durumları da belirten ifadelerin eklenmesiyle 

davranışın gözlenemediği durumları da belirleme sansı verir. Kontrol listeleri kullanırken bazı olumsuzluklar da ortaya 

çıkabilir. Bunlardan biri, öretmene davranış ile ilgili gözlemlendiği ya da gözlemlenmediği seklinde iki ölçüt 

sunmasıdır. Kontrol listelerinin başka bir dezavantajı da, öğrencinin performansının belli bir puanlama sistemine göre 

değerlendirilmesidir. Her ne kadar örgencilerin güçlü ve zayıf öğrenme davranışlarını belirlemeye yarasa da, öğretmen 

performansı belli bir puan ile değerlendirmek zorunda kalır ve performans sürecini kaydedemez. Öğrencinin öğrenmesi 

ile ilgili etkinliklerin olup olmaması ile ilgili konu uzmanlarınca hazırlanan listelere denir. Bu listede ilgili öğretim 

programı ile hedeflenen ilkelerin, özelliklerin olup olmadığı (var-yok) şeklinde kontrol edilerek ilgili davranışların 

kontrol edildiği listelerdir.  

Kontrol listelerinde ilgili özelliğin azlığı-çokluğu, yeterli-yetersizliği gibi açıklamalar yer almaz. 
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KONTROL LĠSTESĠ ÖRNEĞĠ 

Kontrol Listesi 

Adı Soyadı: 

Sınıf: 

No: 

Hedef: Uygun takla atar. 

Davranışlar VAR YOK 

1. Isınma   

2. Duruş   

3. Ellerini mindere uygun bir 

şekilde yerleştirme. 
  

4. Taklayı aşma   

5. Selam verme   

 

ÖRNEK (KPSS 2007)   

Bir ölçme aracının özelliklerinden bazıları şunlardır:  

I. Bir işin yapılması sırasında nelerin, hangi sırada ve nasıl yapılacağını göstermesi nedeniyle öğre-tim amaçlı da 

kullanılabilir.  

II. Gözlenecek davranışların varlığını veya yokluğu-nu gösterme olanağı tanır.  

III. Performansı oluşturan davranışlardan ne kadarı-na sahip olunduğunu belirlemeyi kolaylaştırır.  

IV. Performansın en önemli ve gözlenebilir yanlarını kapsar.  

V. Performansı oluşturan davranışların her birine ne düzeyde sahip olunduğu hakkında bilgi ve-remez.  

Bu ölçme aracı aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) Dereceleme ölçeği  

B) Kontrol listesi  

C) Tutum ölçeği  

D) Anket  

E) Puanlama yönergesi (rubrik)  
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Cevap; Kontrol listeleri süreç amaçlı değerlendirmelerde oldukça etkilidir.davranışa dönüşmesi beklenen özelliklerin 

süreç içerisinde ne derece gerçekleştirip gerçekleşmediği hakkında öğrenciye bilgi veriri. Kısaca davranışa yönelik en 

önemli etkinliğin varlığı-yokluğu hakkında bilgiverir. (Cevap B) 

 

 

7. DERECELENDĠRME ÖLÇEKLERĠ 

 

Derecelendirme ölçekleri, ölçülen özelliğe ilişkin performansı çeşitli düzeyleriyle tanımlayabilir ve ölçütlerin ne 

dereceye kadar karşılandığını görmeye olanak sağlar  

Kontrol listelerinde belli davranışların yerine getirilip getirilmediğini belirlemekten öte bir davranışın hangi düzeyde 

olup olmadığını tespit etmek için daha farklı ölçme araçlarına ihtiyaç vardır.Derecelendirme ölçekleri bu amaçla 

geliştirilmiş ölçeklerdir.Puanlama ölçekleri:(Bıçak,2008:212) 

1-Hedefin değerlendirilmesinde ve performansın önemli noktalarında dikkatlerin toplanmasına yardımcı olur. 

2-Performansın düzeyi hakkında öğrenciye özel geri bildirimler verir. 

3-Her bir öğrencinin gelişim düzeyini izlemede yardımcı olur.  

 

Dereceleme ölçeklerini kullanma nedenleri 

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

 Öğrencilerin üstlendikleri görevlerde, görevleri yerine getirmede, ortaya koydukları ürünlerde ve bunların 

değerlendirilmesinde daha fazla sorumluluk duymalarını veya almalarını sağlar. 

 Öğretmenin öğrenci çalışmalarını veya ürünlerini değerlendirmelerini kolaylaştırır. 

 Öğrencilere, kendi performanslarını değerlendirebilecekleri ölçütler sağlar. 

 İyi ürün veya performansla ilgili ölçütlerin velilere bildirilmesi, çocuklarına yardımcı olmak isteyen velilere 

kolaylık sağlayabilir. 

 

Değerlendirmede rubrıc kullanmanın avantajları: 

 Daha objektif ve tutarlı ölçmeye izin verir. 
  Öğretmenler belirli zamanlarda kriterlerini açıklayabilirler.  
 Öğrenci çalışmasının nasıl değerlendirileceğini ve ne beklendiğini açıkça görür. 
  Öğrenci kendi performansında kullanılacak kriter hakkında bilgi sahibi olduğundan ilerleyebilir. 
  Eğitimin etkisine ilişkin dönüt vermede yardımcı olur.  
 Gelişmeyi ölçmek ve belgelemek için ölçütler sağlar. 
 

 
 

Aşağıda sözlü sunum becerisine yönelik derecelendirme ölçeği yer almaktadır.  

Açıklama: Aşağıdaki ifadelerin gerçekleştirilme düzeylerini ifadenin karsısında bulunan yere çarpı (x) koyarak 

işaretleyiniz. 

Ögrencinin Adı Soyadı:                                                                                                 Tarih: 

ÖLÇÜTLER  Çok iyi (4) İyi(3) Orta(2) Zayıf(1) 

1.Dinleyiciyle göz teması kuruyor.     

2. Beden dilini etkili kullanıyor.     

3. Anlaşılır bir tonda konuşuyor.     

4. Yerinde vurgulamalar yapıyor.     

5. Akıcı konuşuyor.     

6. Gereksiz sesler çıkarmıyor.     

7. Düzgün ifadeler seçiyor.     

8. Gereksiz tekrar yapmıyor.     

 
 

8. GÖZLEM FORMLARI: 

Gözlemler, örgenciler hakkında doğru ve çabuk bilgiler sağlar. Öğretmen öğrencilerin; 

 Soru ve önerilerine verilen cevapları, 

 Sınıf içi tartışmalarda katılımlarını, 

 Grup çalışmalarında ve tartışmalarında katılımlarını, 
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 Öğretme, öğrenmeyle ilgili yaptığı görevler ve materyallere öğrencinin gösterdiği tepkiyi gözlemler.  

Aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi, öğretmenlere gözlem yapmada kolaylık sağlayacaktır. Aşağıdaki hususlara dikkat 

edilmesi, öğretmenlere gözlem yapmada kolaylık sağlayacaktır. 

1. Bütün öğrenciler için aynı ölçütler kullanılmalıdır. 

2. Her öğrenci birkaç kez gözlemlenmelidir. 

3. Her öğrenci değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemlenmelidir. 

4. Her öğrenci değişik özelliklere, becerilere ve davranışlara göre değerlendirilmelidir. 

 

 
 

9. OTANTĠK DEĞERLENDĠRME 

Yapılan öğrenmelerin gerçek hayat durumları ile bağlantılandırılması ve becerilerinin değerlendirilmesini kapsar. 

Otantik değerlendirme üzerine olan görüşler şu dört özelliği kapsar.(Bıçak, 2008:204) 

1-Uygulamaları vurgular: Bir öğrencinin ne bildiğini değerlendirmenin yanı sıra bilgisini kullanıp kullanmadığını 

değerlendirir. 

2.Doğrudan değerlendirmeye odaklanır: Belirlenmiş öğrenme hedefini direkt ölçer. 

3.Gerçekçi problemleri kullanır: Öğrenciler ödevleri, günlük yaşamın bir bölümü olarak görsünler diye gerçekçi bir 

yolla ödevlerini oluşturur. 

4.Açık uçlu düşünmeye teşvik eder: Birden fazla doğru yanıta, yanıtı birden fazla yolla ifade etme yollarını,birlikte 

çalışan öğrenci gruplarına teşvik eden ödevleri oluşturur. 

 
DEĞERLENDĠRMENĠN ÖĞRETME VE ÖĞRENME SÜRECĠNDEKĠ TEMEL ĠġLEVLERĠ: 

 Değerlendirme öğrenciye davranışını nasıl değiştireceği veya geliştireceği konusunda geriye bildirim (Feed back) 

sağlar. 

 Yapılan değerlendirme sonunda gerektiği gibi başarılı olduğunu gören öğrenci bu başarısını devam ettirme 

yönünde gayret gösterir. 

 Öğrencinin hangi dersleri almaya hazır olduğu hangi tamamlayıcı çalışmaları  yapmasına  gerek bulunduğu 

kendisine hangi iş veya okula girmenin tavsiye edilebileceği gibi konular hakkında verilecek kararların temelini 

hazırlar. 

 Değerlendirme öğretmene, öğretim yöntemlerinin ne derece yeterli olduğu konusunda geriye bildirim sağlar. 

 Değerlendirme, yönetime ilişkin çeşitli kararlara temel teşkil ederek bilgi sağlar. 

 

KLASĠK VE ÇAĞDAġ DEĞERLENDĠRME YÖNTEMLERĠ 
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ÖLÇME VE DEGERLENDĠRME UYGULAMALARINA ĠLĠSKĠN AÇIKLAMALAR 

 

1. Eğitim ve öğretim sürecinin başlangıcında örgencilerin derslere ilişkin hazır 

bulunuşluk düzeyleri belirlenmelidir. Örneğin öğrencilerin okuma düzeyleri, 

matematik dersinde bir önceki sınıfta konuların ne kadarının kazanıldığı, 

ilköğretim birinci sınıfa başlayan öğrencilerin okula ne kadar hazır bulunduğu vb. 

belirlenmelidir. 

2. Değerlendirmenin niçin yapılacağı belirlenmelidir. Örneğin; örgencilerin 

ögrenme eksikliklerini belirlemek, ögrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini 

belirlemek, öğretimi değerlendirmek vb. 

3. Değerlendirme yapılırken hangi araçların kullanılacağının belirlenmesi 

gerekmektedir. Kullanılacak araçlar belirlenirken, değerlendirmenin hangi amaçla 

yapılacagı ve uygulamanın ne kadar süreceğine dikkat edilmelidir. 

4. Değerlendirme sürecine öğrencilerin katılımı saglanmalıdır. Ögrencilerin degerlendirme sürecine katılımı 

ögrencinin kendini degerlendirmesi (öz degerlendirme) ve akranlarını degerlendirmesi (akran degerlendirme) ile 

mümkün olur. 

5. Ögretim süreci içerisinde özellikle süreç degerlendirmesi amacıyla kullanılacak ölçme araçları (performans ve 

proje ödevleri, ögrenci ürün dosyaları, öz degerlendirme ve akran degerlendirme vb.) sınıflarda ilk defa 

uygulanıyorsa, ögrencilere ve velilere yararları ve uygulanma süreci gibi uygulamaya iliskin durumlar 

açıklanmalıdır. Örnek uygulamalar yapılmalıdır. Ögrenci ürün dosyası uygulanmasından önce uygulamanın 

yararları, uygulanma süreci, ögrencilerin, velilerin ve ögretmenin görevlerinin neler olacagı açıklanmalıdır. Öz 

degerlendirmeuygulamalarının ne tür yararlar saglayacagı açıklanmalıdır. 

6. Ögrencilerin üst düzey düsünme becerilerini ölçmek için performans ödevlerini kullanabilirsiniz. Performans 

ödevlerini hazırlarken ögrencilerin elestirel düsünme, yaratıcı düsünme, problem çözme, yazma, yorumlama, 

degerlendirme, karsılastırma vb. becerilerini ölçmeye ve ögrencilerin ödevlerini hazırlarken bu becerileri 

kullanabilecegi durumlara dikkat edilmelidir. 

7. Performans ödevlerini hazırlarken yönerge bölümlerinin ögrenciye rehber olacak nitelikte hazırlayınız. Yönerge 

ögrencilere arastırma süresince ısık tutmalıdır. Ayrıca puanlama anahtarı ayrıntılı olarak hazırlanmalıdır. 

Ögrencilere olabildigince seçenek sunacak sekilde alternatif ödevler hazırlanmalı ve ödevleri tercih etme fırsatı 

verilmelidir. Ögrenciler ödevleri kendileri seçtiklerinde; ödevi hazır bir yerden getirme, anne-baba vb kisilere 

yaptırma gibi sikâyetler biraz daha azalacaktır. 

8. Performans ödevlerini ünite baslarında, islenecek konu öncesi ve sonrasında ögrencilere verilebilir. Ögretmen 

olarak ünitelere/temalara iliskin hazırlanan ödevler sınıfın bir kösesine asılır. Her ögrenci veya ögrenci grubu 

ödevlerini seçerler. Ögrenciler seçtikleri ödevleriyle ilgili konu islenmeye baslandıgında örgenciler hazırladıkları 

ödevlerini sınıf içerisinde sözlü sunum olarak veya panoda sergileyebilirler. Böylece birden fazla ödevin 

hazırlanması, ögrenciler tarafından ayrı ayrı zamanlarda sunulması uygulama açısından ögretmenlere rahatlık 

saglayacaktır. 

9. Ögrenci ödevleri ögretmen tarafından dereceli puanlama anahtarları (Analitikbütünsel) kullanılarak degerlendirilir. 

Ögrencilerinde kendilerini (Öz degerlendirme) ve akranlarını (Akran degerlendirme) belirli ölçütleri kullanarak 

degerlendirme yapmalarını saglayınız. 

10. Performans ödevleri disiplinler arası mantıkla bir iki dersi içerik olarak kapsayabilir. Örnegin içerigi çevre ve 

saglıkla ilgili bir performans Türkçe, Hayat Bilgisi, Fen bilgisi derslerinde birlikte kullanılabilir. Böylece 

ögrencilere gereginden fazla ödev verilmemis olur. 
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ÖLÇME 

DEGERLEND 

ĠRME 

ARAÇ VE 

YÖNTEMLERI 

NEDĠR? 

YARARLARI 

NELERDĠR? / NE 

AMAÇLA 

KULLANILIR? 

SINIRLILIKLAR

I / OLUMSUZ 

YÖNLERĠ 

NELERDĠR? 

UYARI 

ÖZ 

DEGERLENDĠRME 

Belli bir konuda 

bireyin 

belli ölçütler 

çerçevesinde 

kendini 

degerlendirmesidi

r. 

Ögrencilerin kendi 

ögrenme süreçlerine aktif 

olarak katılmalarını, 

kendilerini sürecin bir 

parçası olarak görmelerini 

saglar. Ayrıca ögrencilerin 

kendi güçlü ve zayıf 

yönlerini tanımalarına, 

kendilerine dısarıdan 

bakma yetilerinin 

gelismesine katkıda 

bulunur. 

Ögrenciler 

kendilerini 

degerlendirirken 

yanlı 

davranabilirler. 

Öz, grup ve akran 

degerlendirmeler

den elde edilen 

sonuçlar 

ögrencilere not 

vermede 

kullanılmamalıdır

. 

AKRAN 

DEGERLENDĠRME 

Ögrencilerin belli 

ölçütler 

çerçevesinde 

birbirlerini 

degerlendirmesidi

r. 

Öğrencilerin eleştirel 

düsünme becerilerinin 

gelişmesine katkıda 

bulunurken eleştirilere 

karsı 

hoşgörülü olmayı 

öğrenmelerine de yardımcı 

olur. 

Yakın 

arkadaslarına 

gereken fazla 

yakın olmadıkları 

arkadaslarına ise 

gerekenden düsük 

puan verebilirler. 

Ayrıca 

akranlar kendi 

aralarında 

anlasarak 

birbirlerine yüksek 

puan verebilirler. 

Çalısmaya uygun 

olarak 

hazırlanmıs 

dereceli 

puanlama 

anahtarlarının ve 

derecelendirme 

ölçeklerinin 

kullanılması 

önerilir 

ancak bu 

araçlarla birlikte 

kontrol 

listeleri, 

gözlem formları 

öz-grup ve akran 

degerlendirme 

formlarının 

kullanılmasında 

fayda vardır. 

PERFORMANS 

ÖDEVLER 

Ögrencilerin 

sahip 

oldukları bilgi ve 

becerileri 

günlük yasamla 

da 

iliskilendirerek 

ortaya 

koymalarını 

gerektiren kısa 

süreli 

çalısmalardır. 

 İnsanların bilgiyi 

kullanmasını ve 

gerçek yasam 

durumlarına yakın 

ürünler ortaya 

koymasını saglar. 

 Performans 

degerlendirme 

kaynakları tekrar 

tekrar kullanılabilir. 

 Performansın belirli 

bölümlerine 

odaklanıldıgından, 

ögretmenin her bir 

parçayı 

gözlemleyebilmesini 

ve degerlendire 

bilmesini saglar. 

 Aynı degerlendirme 

aracı kullanılarak 

ögrencinin 

zaman içindeki 

gelisimi bir çizelge 

dâhilinde izlenebilir. 

 Üst düzey zihinsel 

becerilerin 

gelismesine 

yardımcı olur. Ayrıca 

*Uzun süreli ve 

evde yapılan 

çalısmalar oldugu 

için çalısmanın 

ögrenciye ait olup 

olmadıgından emin 

olunamaz. 

*Ödevler, 

ögrencinin sahip 

oldugu 

olanaklar 

düsünülerek 

hazırlanmadıgında 

adil olmayan 

durumlar ortaya 

çıkabilir. 

PROJE ÖDEVLERĠ 

Genis içerikli, 

uzun 

süreli performans 

ödevleridir. 

ÖGRENCĠ ÜRÜN 

DOSYALARI 

Ögrencinin bir 

ögrenme 

alanındaki çaba, 

basarı ve 

gelisimini 

kanıtlayan, belirli 

bir zaman 

dilimindeki (bir 

dönem, bir yıl) 

çalısmalarının, 

organize 

edilmis sistemli 

*_çerik önceden 

belirlenmezse ürün 

dosyası nitelikli 

veya niteliksiz 

birçok 

çalısmayı içerebilir. 

*Kalabalık 

sınıflarda 

dosyaların 

saklanması ve 

degerlendirilmesi 

sorun 

 



 

Uğur YILMAZER(paradigma44@hotmail.com / TEL; 05316687017) Sayfa 40 
Yeni Eğitim Bilimleri Soru Bankamızı paradigma44@hotmail.com adresinden mutlaka isteyiniz…. 

EĞĠTĠMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME UĞUR YILMAZER 

bir 

koleksiyonudur. 

grupla çalısma, 

teknolojiyi 

kullanma, iletisim vb. 

becerilerinin 

gelismesine de katkıda 

bulunur. 

olabilir. 

*Bazı ürünler evde 

hazırlandıgından 

çalısmanın 

ögrenciye ait olup 

olmadıgından emin 

olunamaz 

DERECELĠ 

PUANLAMA 

ANAHTARLARI 

Bir ürünün, 

çalısmanın, 

etkinligin ya da 

cevabın 

niteliginin 

degerlendirmesin

de 

kullanılan 

puanlama 

rehberidir. 

 Ögretmenin 

ögrencilerden 

beklentilerini somut 

ve 

anlasılır hâle getirir. 

 Ögrencilerin 

kendilerinden 

beklenenin ne 

oldugunu bilmelerini 

ve kabul edilebilir bir 

performans 

görevinin hangi 

ölçütleri karsılaması 

gerektigini 

anlamalarını saglar. 

Hazırlanması 

uzmanlık gerektirir 

ve 

zaman alır. 

 

DERECELENDĠRM

E 

ÖLÇEKLERĠ 

Ölçülen özellige 

iliskin 

performansı 

çesitli 

düzeyleriyle 

tanımlayabilen 

ve ölçütlerin ne 

dereceye 

kadar 

karsılandıgını 

görmeye olanak 

saglayan 

araçlardır. 

 Ögretmenin 

ögrencilerden 

beklentilerini somut 

ve anlasılır hâle 

getirir. Hazırlanması 

kolaydır. 

 Birçok davranısın 

ölçülmesinde 

kullanılabilinir. 

*Gözlem zaman 

alır, öznel algılar, 

deger yargılar ve 

duygular gözlem 

sonuçlarını 

etkileyebilir. 

 

KONTROL 

LĠSTELERĠ 

Ögrenciden 

beklenen 

davranısın 

özelliklerine 

iliskin detaylı 

bilgileri içeren 

ve ögrenci 

performansının 

eksik noktalarını 

belirlemek 

amacıyla 

kullanılan 

araçlardır. 

 Ögrencinin veya 

ögretmenin 

gözlemlerini 

önceden belirlenen 

ölçütlere göre 

yapmalarına olanak 

saglar. 

 Ögrencinin 

performansı hakkında, 

eksik 

noktaların belirlenip, 

telafi edilmesi adına, 

detaylı 

bilgiler içerir. 

 Performans ölçütlerini 

belirttigi için, 

beklenen 

davranısın 

özelliklerine dair 

bilgiler verir. 

 Kontrol listesi, birçok 

kez kullanılabilir, 

farklı ya 

da aynı ögrencinin 

davranısını gözlerken, 

*Ögretmeni bir 

davranısla ilgili 

sadece 

gözlemlenen veya 

gözlemlenemeyen 

seklinde iki ölçüte 

göre karar vermeye 

zorlar. 

*Performans 

sürecine iliskin 

ayrıntı bilgi elde 

edilemez. 
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bir önceki ile 

karsılastırılabilir. 

KAVRAM 

HARĠTALARI 

Ünitede veya 

konuda 

geçen 

kavramların 

birbiriyle 

iliskilerinin 

yansıtıldıgı 

haritalardır. 

 Ögrenmeyi 

kolaylastırma, 

ögrenme sürecini 

kontrol etme, kavram 

yanılgılarını ortaya 

çıkarmak 

amacıyla kullanılır. 

Kavram haritaları,  

 Ögrenmeyi anlamlı 

kılar 

 Tekrar tekrar 

kullanılabilinir. 

Hazırlanması 

zordur. 
 

 

 

KPSS‘DEN SORULMUŞ BAZI SORULAR ve CEVAPLARI 

1. (KPSS 2002) 

AĢağıdakilerden hangisi, birden fazla ölçme sonucuna dayalı bir değerlendirmede verilecek kararın 

doğruluğunu artırıcı önlemlerinden biri değildir?  

A) Amaca uygun nitelikli bir ölçütten yararlanılması  

B) Niteliksel gözlem sonuçlarına daha büyük bir ağırlık verilmesi  

C) Ağırlıklandırmada, araçların güvenliğinin geçerliğinin dikkate alınması  

D) Ağırlıklandırmada, birçok kaynaktan elde edilen sonuçlara bakılması  

E) Karar vermede kullanılacak ölçütün eldeki ölçme sonuçları cinsinden ifade edilmesi  

 

Cevap; Gözlem sonuçlarına ağırlık verilmemelidir. Çünkü niteliksel gözlem sonuçları yerine güvenilir ve geçerli ölçme 

sonuçları verilecek kararın doğruluğunu arttırır. (Cevap B) 

 

2. (KPSS 2002) 

AĢağıdakilerden hangisi "mutlak değerlendirme" ye bir örnektir? 

A) Bir şirkete sınavda en yüksek başarıyı gösteren beş kişi almak  

B) Ortalamanın bir standart sapma üstünde puan alanları başarılı kabul etmek  

C) Yüksek lisans programında en başarılı beş kişiyi doktora programına almak  

D) Sınıftaki başarı sıralamasında en geride kalan 15 kişiyi yetiştirme kursuna almak  

E) Sınavda 70 ya da üstünde puan alanları başarılı kabul etmek  

 

Cevap; Mutlak değerlendirme önceden belirlenen ölçüte göre yapılan değerlendirmedir. Sorudaki A, B, C ve D 

seçeneklerinde bireyin başarılı ya da başarısız sayılması için gerekli olan ölçüt kesin belli değildir, grubun 

performansına bağlı olarak sonradan belli olacak bir ölçütlür. E seçeneğinde ise ölçüt mutlaktır. 70 ya da üzeri puan 

almak mutlak bir ölçüttür. Birey 71 aldığında başarılı sayılacağını bilir. Ancak diğer seçeneklerde başarılı olabilmek 

için ilk beşe girmesi, ortalamanın üstünde not alması gibi gruba bağlı bir ölçüt vardır.(Cevap E)  

 

3. (KPSS 2003) 

Bir öğretmen, dersini işlerken konunun belirli bölümlerini tamamladığında, öğrencilere öğrenmeleri gereken kritik 

davranışları yoklayan sorular sormakta ve böylece öğrencilerinin henüz kazanmadıkları davranışları saptamaktadır.  

Bu yolu takip eden öğretmenin temel amacı aĢağıdakilerden hangisi olabilir?  

A) Öğrencilerin ilgilerini dersteki konulara çekmek  

B) Davranışlar arasında ne gibi ilişkiler bulunduğunu incelemek  

C) Öğrencilerin derse hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemek  

D) Öğretimin, hangi davranışları öğretmede etkisiz kaldığını anlamak  

E) Öğrenciler arasındaki öğrenme düzeyi farklılıklarını ortaya koymak  

 

Cevap; Burada öğretmen izlemeye yönelik bir değerlendirme yapmıştır. Eğitim süreci devam ederken işlenen konunun 

ardından konuda kavratılması gereken kritik davranışlarla ilgili sorular sormak öğretmene eksik ve yanlış öğrenmelerin 

belirlenmesini sağlar. Ayrıca bu değerlendirme sadece öğrencilerin değerlendirilmesi değildir. Aynı zamanda bu tip 

değerlendirmeler öğretmene o ders için kullandığı öğretim yöntemini kullandığı araç ve gereci de değerlendirmesine 

olanak sağlar. (Cevap D) 
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4. (KPSS 2004) 

Bir öğrencinin baĢarısını değerlendirmede aĢağıdakilerden hangisinin ölçüt alınması, bağıl değerlendirmeye 

örnek olusturamaz?  

A) Programın hedefleriyle tutarlı öğrenmelerinin  

B) Standartlaştırılmış bir testin normlarının  

C) Yetenek düzeylerine dayalı beklentilerin  

D) Ön test ve sontest puanları arasındaki farkın  

E) Sınav puanlarının dağılımının  

 

Cevap; A seçeneğinde değerlendirme için kullanılan ölçüt program hedefleridir. Program hedefleri programın başında 

bellidir. Örneğin, Türkçe dersi için dönem başında. 10 temel hedef belirlenmiş olsun. Dönem sonunda yapılacak 

değerlendirmede bu 10 hedeften 8'ini (3'ünü ya da 10'unu bu değer fark etmez önemli olan ölçütün belirli olmasıdır.) 

gerçekleştiren başarılı sayılacaktır demek mutlak bir değerlendirmedir. Çünkü program hedefleri belli olduğu için 

öğrencinin başarılı olabilmesi için gerçekleştireceği görevler bellidir.(Cevap A)  

 
5. (KPSS 2005) 

Öğretim sürecinin baĢında, öğrencinin giriĢ özellikleri ya da hazır bulunuĢluk düzeyini saptamak ve öğretim 

sürecinin nasıl düzenleneceğine karar vermek amacıyla yapılan değerlendirme, aĢağıdakilerden hangisine dönük 

bir değerlendirmedir?  

A) İzleme ve düzey belirlemeye  

B) Biçimlendirme ve yetiştirmeye  

C) Etkililiği ve verimliliği belirlemeye  

D) Teşhis ve düzeltmeye  

E) Tanıma ve yerleştirmeye  

 

Cevap;  Öğretim sürecinin başında öğrencilerin giriş özelliklerini ya da hazırbulunuşluk düzeylerini saptamak ve 

öğretim sürecinin nasıl düzenleneceğine karar vermek amacıyla yapılan değerlendirme E seçeneğindeki "Tanıma ve 

yerleştirmeye" dönük değerlendirmedir (Cevap E) 

 

6. (KPSS 2006) 

I. Matematik sorularının % 75'ini, fizik sorularının da % 60'lnl doğru cevaplayan öğrenciler bu dersleri başarmış 

sayılır,  

II. ilk iki sorudan alınabilecek en yüksek puan 25'tir. ııı. Sınavda 65'in altında puan alan öğrenciler dersi tekrar ederler.  

III. Türkçe ve matematik derslerinden başarısız olan öğrenciler bir sonraki döneme devam edemezler. 

Yukarıdakilerden hangileri birer değerlendirme ölçütünü ifade etmektedir?  

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) II ve III 

D) III ve IV 

E) I, III ve IV 

 

Cevap; Yukarıdaki açıklamadan da anlaşılabileceği gibi, ölçütten bahsedebilmemiz için, kıyaslamanın yapılacağı, 

önceden belirlenmiş sabit bir değer olmalıdır. ıı. öncül dışındaki diğer öncüllerin tümünde (ı. öncülde % 75 ve % 60, ııı. 

Öncülde 65 puan, ııı. öncülde hangi derslerden başarılı olunması gerekliliği) böylesi bir değer vardır.(Cevap E)  

 

7. (KPSS 2007) 

Değerlendirme yapılırken, ölçüt ile ölçme sonuçlarının aynı birimle ifade edilmesi gerekir. 

Bunun en önemli amacı aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) Ölçme aracının geçerliğini artırmak  

B) Karşılaştırmada doğru karar verilmesini sağlamak  

C) Ölçme aracının güvenirliğini artırmak  

D) Sonuçların anlaşılmasını kolaylaştırmak  

E) Ölçütün uygun olmasını sağlamak  

 

Cevap; Değerlendirme ölçme sonucunu bir ölçüt ile karşılaştırarak bir karara varmak, sonuç çıkarmaktır. Ölçüt ise 

ölçme sonucunu karşılaştırmaya yarayan kriterdir. Bu nedenle ölçme sonucunda verdiğimizin kararın yani 

değerlendirmenin doğru ve yerinde olabilmesi için ölçme sonucu ile ölçütün aynı türden aynı birimden ifade edilmesi 

zorunluluktur,(Cevap B) 
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1.  

I. ÖSS‘yi kazanmak için 160 ham puan almak şarttır. 

II. Berke 5 arkadaşı olduğunu söyledi. 

III. Fakültemiz de 3 öğrenciye burs verilecek, bunu almak için ilk 3 içinde yer almak gerekir. 

Yukarıda anlatılan durumlar sırası ile ölçme kavramlarından hangileri ile doğru olarak eĢleĢtirilir? 

A) Mutlak ölçüt, doğrudan ölçme, bağıl ölçüt 

B) Mutlak ölçüt, bağıl ölçme, bağıl ölçüt 

C) Dolaylı ölçme, doğrudan ölçme, mutlak ölçüt 

D) Mutlak ölçüt, dolaylı ölçme, bağıl ölçüt 

E) Bağıl ölçüt, doğrudan ölçme, bağıl ölçüt 

 

2. Bir öğretmen değerlendirmesinde sınıfın aritmetik ortalamasını alıp bu ortalamanın üstünde olanları başarılı, 

altında olanları ise başarısız olarak açıklamıştır.  

Burada öğretmen aĢağıda verilen değerlendirmelerden hangisini kullanmıĢtır? 

A) Düzey belirleyici değerlendirme 

B) İzleme değerlendirme 

C) Tanılayıcı değerlendirme 

D) Bağıl değerlendirme 

E) Mutlak değerlendirme 

 

 

3. MEB yapacağı KPSS ile ilgili olarak şu duyuruda bulunmuştur: ―Bu yıl KPSS‘ DE eğitim bilimlerinde 120 soru 

sorulacaktır, en az adayların 60 soruyu doğru cevaplamaları gerekmektedir‖ 

Yukarıdaki açıklama aĢağıdaki kavramların hangisi en doğru olarak açıklamaktadır? 

A) Ölçüm 

B)  Ölçme 

C)  Ölçüt 

D)  Barem 

E)  Değerlendirme 

 

 

4. Bazı üniversitelerde uygulanan ve 'çan eğrisi' olarak bilinen yöntemin öğrenciler için iyi ve kötü yönleri mevcuttur. 

Bu durumu bir öğrenci şu şekilde ifade etmektedir. ―İyi yönleri var çünkü sınavlar bazen çok zor oluyor ve tam 

başarısız oldum diye düşünürken bir bakıyorum aslında almam gereken puana 20 puan eklenmiş. Kötü yönü ise 

bazen 65 civarında bir puan alacağımı hesapladığım sınavdan bir bakıyorum 40 almışım. Ama bu sistem beni 

çoğunlukla memnun ediyor."  

Yukarıdaki açıklamada belirtilen sistem aĢağıda verilen değerlendirme türlerinden hangisine uygundur? 
A) Bağıl değerlendirme  

B) Tanılayıcı mutlak değerlendirme  

C) Summatif mutlak değerlendirme  

D) Formatif mutlak değerlendirme  

E) Bağıl ölçüt 

 

 

5.  

I. Öğrencilerin psikoloji yazılı yoklamasından 60puan alması 

II. Öğretmenin geçme notunu 60 olarak belirtmesi sonucu öğrencinin psikoloji dersinden geçmesi  

Yukarıda örneklenen iki kavram, aĢağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiĢtir? 

                  I                            II    . 

A) Değerlendirme               Değişken 

B) Ölçme                            Değerlendirme 

C) Kullanışlılık                    Ölçme  

D) Ölçme                            Ölçek 

E) Değişken                        Değerlendirme 

 

6.  

I. 100 puan üzerinden 50 ve üzerinde puan alan öğrencilerin sınıfı geçmesi 
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II. Sınıf ortalamasının 5 puan üzerinde puan olan öğrencilerin burs kazanması 

III. Ders hedeflerinin %65‘ini kazanan öğrencilerin dersten geçmesi 

I, II ve III numaralı ifadelerdeki değerlendirme türleri aĢağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak 

verilmiĢtir? 

 

            I         II         III    . 

A) Bağıl Mutlak Bağıl 

B) Mutlak Mutlak Bağıl 

C) Mutlak Bağıl Mutlak 

D) Bağıl Bağıl Mutlak 

E) Bağıl Mutlak Mutlak 

 

 

7. Bir matematik öğretmeni işlediği her ünite sonunda sınav yaparak öğrencilerin öğrenme eksiklerini ve yanlışlarını 

belirleyerek öğrencilere not vermeden değerlendirmeyi sınıfın genel başırı yüzdesine göre yapmaktadır.Yaptığı 

değerlendirmede anlattığı konularda yetersiz olan öğrencilere ek dersler yaparak başarı durumunu yükseltmeyi 

amaçlamaktadır. 

Bu öğretmen, amacını gerçekleĢtirmek için aĢağıdaki testlerden hangisini kullanabilir? 
A) Summatif testler 

B) Hazırbulunuşluk testleri 

C) Düzey belirleme testleri 

D) İzleme testleri 

E) Seviye tespit testleri 

 

 

8.  

I. Ölçme  

II. Ölçüt  

III. Değerlendirme  

AĢağıdaki seçeneklerin hangisinde yukarıdaki kavramlar sırasıyla örneklendirilmiĢtir?  

A) Derya ehliyet alamaz  -Ehliyet alabilmek için 75 puan alması gereklidir. – Derya 60 puan aldı.  

B) Derya ehliyet alamaz  - Derya 60 puan aldı.. - Ehliyet alabilmek için 75 puan alması gereklidir  

C) Ehliyet alabilmek için 75 puan alması gereklidir - Derya 60 puan aldı. - Derya ehliyet alamaz   

D) Ehliyet alabilmek için 75 puan alması gereklidir. - Derya ehliyet alamaz  - Derya 60 puan aldı 

E) Derya 60 puan aldı - Ehliyet alabilmek için 75 puan alması gereklidir. - Derya ehliyet alamaz   

 

 

9. Öğrencinin davranış değişikliğinin bütün yönleri ile incelendiği, öğrenme sürecinde izlediği yollar, yeteneklerini 

kullanma düzeyi, öğretme-öğrenme sürecindeki gelişiminin takibi, çalışma örnekleri, işbirlikçi çalışma ve 

karşılaştığı güçlükleri yenme becerisi gibi birçok alanda öğrenci hakkında bilgilerin bulınduğu bilgi kaynağıdır. 

Yukarıdaki açıklamada  aĢağıdakilerden hangisinin iĢlevi hakkında bilgi verilmiĢtir?  
A) Performans testleri 

B) Portfolyo 

C) İzleme testi 

D) Anket 

E) Kontrol listeleri 

 

 

10. Çağdaş değerlendirme öğretmen merkezlilikten çok öğrencinin merkezde olduğu değerlendirmede standart testlerin 

kullanılarak öğrenci durumunun ifade edildiği klasik değerlendirmeye karşı olan değerlendirme yaklaşımıdır. 

Buna göre aĢağıdakilerden hangisi, çağdaĢ değerlendirme yöntemlerinin  içerisinde gösterilemez?  
A) Geliştiricidir.  

B) Rubrik puanlama esası vardır.  

C) Ölçüt, öğrencilerle belirlenir ve grubun başarısı, bireyin başarısını belli bir seviyeye kadar etkiler.  

D) Ürün (sonuç) merkezlidir.  

E) Düşünme ve değerlendirmeye dayalıdır.  

 

 

11.  

I. Berke boyu kısa olduğu için voleybol takımına alınamadı.  

II. Tarih dersinden geçebilmek için 60 puan almak gerekiyor.  
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III. Ayşe 20 tane oyun cd si olduğunu söyledi.  

IV. Beden Eğitimi bölümüne girebilimek için; 100 m'yi en hızlı koşan ilk 20 kişi arasında olmak gerekiyor.  

Yukarıda anlatılan durumlar sırasıyla aĢağıdaki kavramların hangileriyle doğru olarak eĢleĢtirilmiĢtir?  

A) Ölçme - Ölçüt - Ölçme - Bağıl Ölçüt  

B) Değerlendirme - Mutlak Ölçüt Ölçme - Bağıl Ölçüt  

C) Değerlendirme - Mutlak Ölçüt Ölçme - Mutlak Ölçüt  

D) Değerlendirme - Mutlak Ölçüt Ölçme - Mutlak Ölçüt  

E) Ölçme - Mutlak Ölçüt - Ölçme Sonucu - Bağıl Ölçüt 

 

 

12. Bir futbol takımının teknik direktörü, takımına alacak 11 kişiyi seçmek için, sporcularına yaptırdığı teknik ve taktik 

çalışmalarında onların futbol oynarken hız, pratiklik ve doğru zamanda ve yerde yaptıkları davranışlara bakarak 

değerlendirmiştir. 

Yukarıdaki açıklamaya göre takımın teknik direktörü aĢağıdaki değerlendirmelerden hangisini 

kullanmıĢtır? 
A) Rubrik(puanlama yönergesi) 

B) Dereceleme ölçeğine göre değerlendirme 

C) Portfolyo değerlendirme 

D) İş-performans değerlendirme 

E) Öz değerlendirme 

 

 

13. Öğrencilerin, araştırma, problem çözme, sosyal becerilerini geliştirme son yıllarda giderek önem kazanmaktadır. 

Öğrencilerin bu becerilerinin geliĢtirilmeye çalıĢıldığı derslerde ölçme değerlendirme süreçlerinde yapılması 

gereken yenilik aĢağıdakilerden hangisidir? 
A) Ölçme-Değerlendirme işlemlerinin bir merkezden yapılması 

B) Ölçme-Değerlendirmede standartlaştırılmış testler kullanılması 

C) Performansın öğrencilerin katılımıyla değerlendirilmesi 

D) Sınıf öğretmenlerinin daha aktif rol alması 

E) Program değerlendirme çalışmalarına ağırlık verilmesi 

 

KONU KAVRAMA TESTİ CEVAPLAR 

1-A 2-D 3-C 4-A 5-B 

6-C 7-D 8-E 9-B 10-D 

11-B 12-D 13-C   
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Eğitim bireyde istenen davranışları oluşturmadır. Okul da davranış değiştirme yeri olarak ifade edilmektedir.. Okuldaki 

öğrenmelerin ölçülmesinin temel nedenleri kısaca şu şekilde ifade edilebilir.  

 Öğrencilerin derse ne kadar hazır olduğunu belirleme  

 Derste kazandırılacak yeni hedef davranışların öğrenciler tarafından daha önce kazanılmış olup olmadığını 

belirleme  

 Dersin her ünitesi sonunda o ünite ile ilgili hedeflerin kazanılıp kazanılmadığının kontrol edilmesi  

 

 

 
 

1. GEÇERLĠK 

 

Özellikler içerisinde en önemlisidir. Bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özellikleri başka değişkenlerle 

karıştırmadan ölçebilmesidir. Ölçme aracı neyi ölçmek için hazırlanmışsa, bunlar dışındaki etken ve özelliklerin 

ölçmeyi etkilememesidir. Bir ölçme aracının geçerliğini, o ölçme aracının amacını gerçekleştirme düzeyi, belli bir işe 

yarama derecesi oluşturur. Bir ölçme aracı amacını ne derece gerçekleştiriyorsa o kadar geçerlidir. Örneğin, bir eğitim 

süreci sonunda sınav yapmanın amacı, o süreçte kazandırılmaya çalışılan davranışların, kazanılıp kazanılmadığını 

ortaya koymaktır. Ölçme aracı, yalnızca ilgili eğitim sürecinde kazandırılan davranışları ölçüyor, başkalarını 

ölçmüyorsa sınav amacını gerçekleştiriyor demektir.  

Kısaca geçerlik, bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği başka özelliklere karıştırmadan, doğru olarak ölçebilme 

derecesidir. Başka bir deyişle , bir ölçme aracının geliştirilmiş olduğu konuda maksada hizmet etmesidir. 

 

UYARI: Bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği, başka herhangi bir özellikle karıştırmadan, doğru olarak ölçme 

derecesidir. Geliştirilmiş olduğu amaca hizmet etme derecesidir. Bir anlamda ne ölçülecek sorusunun cevabıdır.  

Geçerliliğin güvenirliğe bağlı olmasından dolayı bir ölçme aracının geçerliliği, güvenirliğini garanti eder. Yani, ölçme 

aracının geçerli olması, güvenilir olduğu anlamına da gelir. 

 

ÖRNEK;  

1- Uzunluk ölçmek için geliştirilmiş bir araç olan metre, kişilerin boylarını ölçme amacına hizmet eder. Fakat kişilerin 

ağırlıklarını ölçme amacına hizmet etmez. O halde; metre uzunluk ölçmede geçerli, ağırlık ölçmede geçerli değildir.  

2- Bir çay içmek için elinizde 1 YTL var. Ancak paranız sahteyse para çay içme amacına hizmet etmez. Bu durumda 

para geçerli değildir.  

 

Ağırlık ölçmek için geliştirilmiş olan tartı nesnelerin ağırlıklarını ölçme amacına hizmet eder; fakat nesnelerin 

boylarını ölçme maksadına hizmet etmez. Bu da demektir ki, bir ölçme aracı olarak tartı, ağırlık ölçmede geçerlidir; 

fakat uzunluk ölçmede geçerli değildir. 

Ölçtüğü şeyle ilgili olan ve ölçtüğü şeyi tutarlı olarak ölçen bir test geçerlidir. Bu yargı geçerliğin iki önemli öğesi 

ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI GEREKEN ÖZLLİKLER BÖLÜM 3 

2011 Kpss de bu kısımda 6 soru sorulmuştur. Geçmiş yıllarda ortalama 4-8 arasında soru sorulmuştur.Kpss de çıkan 
soruların yaklaşık üçte biri bu bölümle ilgili sorulardan oluşmaktadır.sorular güvenirlik hesaplama yolları, güvenirliği 
etkileyen faktörler ve güvenirliği arttırma yolları ile geçerlik, geçerlik türleri konularında yoğunlaşmaktadır.Ayrıca 
ölçmede hata türleride aralıklı olarak sorulmaktadır. Son yıllarda direk kavramları ezberlemekten çok kavramlara 
dayalı yorum ve grafik okuyup yorumlama gibi farklı nitelikte sorular sorulmaktadır. 
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olduğunu belirtir. 1-Uygunluk ya da İlgililik ve 2-Güvenirlik.  

Uygunluk; testin ölçmek için düzenlendiği özellik ya da özelliklerle ilgili olmasıdır. İlgililik ise; bir testin kapsadığı 

maddelerin, dersin geliştirmek istediği davranışı yansıtması ve onları yeterince örneklenesi olarak açıklanabilir. 

Güvenirlik ise ölçmenin tutarlılığıyla ilgilidir. Eğer bir test güvenilirse, o, ölçmek için düzenlendiği özellik ya da 

özellikleri tutarlıca ölçer. Bir testi değişik zamanlarda alan kişilerin, o testten aldıkları puanlar ya da aldıkları puana 

göre 

Ayni kişilerin grup içindeki sıraları değişmiyorsa, söz konusu test güvenilirdir. Bir ölçme aracının geçerliği için 

güvenirlik ön şarttır. Yani bir ölçme aracının geçerli olması için. Güvenilir olması gerekir. 

Ancak güvenirlik geçerlik için yeter şart değildir. Yani güvenilir olan bir ölçme aracı geçerli olmayabilir. Test 

puanlarıyla ölçüt ya da ölçütler takimi arasındaki ilişki katsayısına geçerlik katsayısı adi verilir. Geçerlik katsayısı (-

1,00) ile (+1,00) arasında değişir.Geçerlik katsayısının negatif olması testin önemli bir kusuru bulunduğunu, Geçerlik 

katsayısının sıfır olması geçersizliğini gösterir. Testin geçerlik katsayısı pozitif ise katsayının yüksekliği oranında 

geçerlidir. Bir biyoloji testi yüksek okuma gücü ve kelime bilgisi gerektirecek şekilde hazırlanmışsa ve çocuğun bu 

kabiliyetleri düşükse, biyolojiyi iyi bilse bile zayıf alır. O öğrenci için o testin geçerliliği düşüktür. 

 

Geçerliğin temel Özellikleri Ģunlardır; 

 Bir ölçme aracı geçerli olmak için güvenilir olmak zorundadır. 

 Bir testin geçerliği bir derece sorunudur. Ya hep ya hiç sorunu değil. 

 Geçerlik daima belli bir amaç için geçerliktir. 

 

UYARI: Uygulamada ve özellikle eğitimde, ölçmek istediğimiz bilgi ve becerilerin tümünü bir sınavla ölçmek 

olanaksız olduğu gibi sonuca başka faktörlerde etki eder. Bu nedenle ölçmeye hata karışır. 

 Eğitimde kullanılan ölçme araçlarının geçerliği tam değildir. 
 Testin geçerliği bir derece sorunudur. Tamamen geçerli ya da tamamen geçersiz olması söz konusu değildir. Az 

geçerli veya çok geçerli olabilir. 
 Güvenirlik geçerliğin önemli parçasıdır. Geçerli olabilmesi için test öncelikle güvenilir olmak zorundadır. 
 
 
 

 

 

A) KAPSAM GEÇERLĠĞĠ: 

En önemli geçerlik türüdür. Kapsam geçerliği; bir bütün olarak testin ve testteki her bir maddenin maksada ne derece 

hizmet ettiğidir. Bir testin kapsam geçerliği; 

 O testteki toplam maddelerin ölçülecek davranışları ve konu içeriğini örnekleme derecesine, 

 Testteki her bir maddenin ölçmek istediği davranışı ne derece iyi ölçtüğüne bağlıdır. 

Eğitimde, öğrenci başarısını ölçmek için kullandığımız testler, çoğunlukla, belli bir alanda sorulabilecek bütün soruları 

kapsamaz. (Sınavda 5 soru vardır konuda ise 25 konu) O yüzden kapsam geçerliği büyük bir sorundur. (Öğrencinin 

bilmediği yerden gelen soru diğer konuları bilmediğini göstermez) Sorular hazırlanırken dersin tüm konuları ve 

kazandırmak istediği davranışların tümü dikkate alınmalıdır. Bunlar ölçülecek konunun evrenini belirler. Tüm evren 

sorulamayacağı için bu evren içerisinden bir örneklem alınır. Kapsam geçerliği, bir bütün olarak testin ve testteki her bir 

maddenin amaca ne derece hizmet ettiğidir. Sorular hazırlanırken her madde üzerinde ―bu madde ölçülmek isteneni 

gerçekten ölçüyor mu?‖ sorusunu sormak ve düşünmek gerekir. 

 

ÖRNEK Bir öğretmen Türkçe dersinde dönem boyunca A,B,C,D,E,F adlarında 6 ünite ders işlemiş bu ünitelerle iligili 

düzey belirlemeye yönelik sınav yapacaktır. Sınavda öğretmen A ünitesinde 1 soru, B ünitesinde 1 soru, C ünitesinde 5 
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soru, D ünitesinde 1 soru, F ünitesinde 2 soru sormuş fakat E ünitesinden soru sormamıştır. Bu durumda kapsam 

geçerliği düşüktür. Öğretmen işlediği konularda en az 1 soru sorarsa kapsam geçerliği sağlanmış olur. 

UYARI:  Kapsam geçerliğini belirleyen temel kriter işlenen ama önemli ama önemsiz olsun konular işlenmişse o 

konularla ilgili mutlaka konun derslerdeki ağırlığına göre en az bir soru sorulmuş olmasıdır. 

Geçerlik sabit ve sistematik hatadan doğrudan tesadüfi hatadan dolasylı olarak etkilenir  -1 ile +1 arasında değerler alır. 

 

Kısaca kapsam geçerliği; ölçülmek istenen kapsamla geçerliği araştırılan testin ölçtüğü kapsamın örtüşme derecesidir. 

Bir ölçme aracının ölçülmek istenen davranışları (özellikleri) ne derece kapsadığının belirlenmesidir. Kapsam 

geçerliğinin belirlenmesi için ölçme konusu olan özelliklerin ya da davranışların önceden belirlenmesi gerekir. 

Eğitimde hedefler geneldir, gözlenemezler. Oysa ölçülecek nitelik ya da davranış doğrudan ya da dolayı olarak 

gözlenebilmelidir. Bu nedenle hedefler verine davranışlar ölçme konusu yapılır.         

 

ÖRNEK Hedef 1; "Ölçmeyle ilgili belli başlı kavramların bilgisi." Geneldir. Gözlenemez. 

Davranış 1; Güvenirlik kavramının tanımını yazma, söyleme veya verilen seçenekler arasından işaretleme. Özeldir. 

Gözlenebilir. 

 

Kapsam geçerliği 3 Ģekilde sağlanır; 

 Mantıksal ya da rasyonel yaklaĢım: Soruların belirtke tablosunda belirtilen dağılıma uyup uymadığı kontrol edilir 

belirtke tablosu hedef ve içeriklerin yer aldığı çizelgedir. Belirtke tablosu, sütun başlarında hedefler, satır 

başlarında konular ve hücrelerde hedefler ve konularla ilgili davranışların numara ya da sayılarla gösterildiği 

tablodur. Yani davranışların konu ve hedeflere göre dağılımını gösteren çizelgelerdirBelirtke tablosunun oluşturma 

şeklini proğram geliştirme dersinde göreceksiniz.  

 Uzman kanısı: Aynı dersi okutan başka öğretmenlere, ölçme ve değerlendirme uzmanlarına inceletilerek ilgili 

maddenin söz konusu kazanımı ölçüp ölçmediği sorulur. Sorular uzmanlara gösterilerek ilgili davranışları ne 

derecede ölçtüğünü belirlemeleri istenir. Bu amaçla "evet, hayır"lı, davranışlarla "ilgili, ilgisiz" veya davranışları 

"ölçüyor, ölçmüyor" gibi cevapların verilebileceği ölçekler kullanıldığı gibi soruların davranışları ölçme 

düzeyini gösteren 3 ya da 5'li likert(dereceleme ölçekleri) tipi ölçekler de kullanılabilir. Elde edilen sonuçlar 

yüzde-frekans veya korelasyon katsayısı hesap edilerek değerlendirilebilir. Bu tekniğe Bir uzmanın soruları 

belirtke tablosuyla karşılaştırma tekniği de denebilir. Bu teknik belirtke tablosu hazırlamanın devamı olan bir tekniktir. 

Bu tekniğin yukarıdaki teknikten tek farkı hazırlanan belirtke tablosunu hazırlayan kişinin değil bağımsız bir uzmanın 

incelemesidir.  

 Ġstatistiksel yaklaĢım: Daha önceden hazırlanmış olan geçerliği yüksek test yeni hazırlanan testle birlikte aynı 

gruba uygulanır ve arasındaki korelasyon hesaplanır. Çıkan korelasyon katsayısına, o testin geçerlik katsayısı denir. 

Bu yönteme hemen hemen hiç başvurulmaz. İlk testin geçerli olduğu varsayıldığı için tehlikelidir. Ölçmeyi en 

doğru yapacak birinci testi bulmak güçtür.Bir diğer istatistiksel yöntem ise geliştirilmiş testin başarılı ve başarısız 

bir gruba uygulanması ile olur. İkisi arasındaki fark büyükse test geçerlidir. 

 

 

B) ÖLÇÜT GEÇERLĠĞĠ 
 

Test puanlarıyla ölçüt yada ölçütler arasındaki korelasyon katsayısıdır. Ölçütler genelde "dış ölçüt‖tür. Elde ettiğimiz 

geçerlik ise bir ölçüte göre geçerliktir. Geçerlik katsayısı ölçüt alınan puanlara göre değişecektir. Bu nedenle 

öncelikle doğru ölçüt bulmak gerekir. Yani geçerliği araştırılan konuyla ilgili bir ölçüt olmalıdır. Aynı zamanda 

ölçütün geçerliği ve güvenirliği yüksek olmalıdır. Bu geçerlik türünde bir testin geçerliği o testten elde edilen puanların 

bir ölçüt yada ölçütler takımından elde edilen puanlar ile ilişkisine bakılarak belirlenir. Geçerliği kanıtlanacak olan 

testin puanları ile ölçüt olarak alınacak puanların benzerliğidir. Ölçüt geçerliği denince akla gelen yordama geçerliğidir. 

Ölçüt geçerliği ölçütün elde edildiği zamana göre ikiye ayrılarak incelenir. 

 

a) Uyum Geçerliği:  
Ölçütten elde edilen puanların, uygulanan sınav sonucu elde edilen puanlarla aynı zamanda yada daha önce elde 

edilmesi durumunda elde edilen geçerliğe denir. Ölçüt puanların yordayıcı puanlarla aynı zamanda veya daha önce elde 

edilmesi durumunda, ölçüt ile yordayıcı arasındaki korelasyon katsayısına uyum geçerliği adı verilir. Uyum geçerliğine 

hâlihazır geçerlik, mevcut durum geçerliği, eş-zaman geçerliği ve uygunluk geçerliği de denilmektedir. Yordama 

geçerliğinden farkı; testin ölçülmek istenen davranış veya özellikleri hangi düzeyde ölçebileceğini belirlemektir. 

Yordamada ise kestirme vardır. Özellikle testin amacı tanı koymak ise uyum (eş-zaman) geçerliğine başvurmak 

yararlıdır. Örneğin üniversite sınavı ile üniversite başarısı; işe giriş sınavı ile iş performansı arasındaki korelasyon 

katsayıları yordama geçerliği olurken; üniversite giriş sınavı ile ortaöğretim başarı puanı (ölçüt olarak) veya matematik 

dersi başarısı ile aynı zamanda elde edilen matematik yeteneği testi puanları arasındaki korelasyon katsayıları uyum 

geçerliği olur. Bir testin bir ölçüte göre geçerliği bu testin güvenirliğinin karekökünden büyük olamaz. Ölçüt geçerliğini 

yordayıcı ve ölçütün güvenirlikleri, yordayıcı ve ölçütün birbirine etkisi (bağımlı-bağımsız olması), grubun homojenliği 

ve puanların ranjı (genişliği) etkiler.Kısaca süreçten sonucun tahmin edilmesidir.  
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ÖRNEK Kpss kursu deneme sınavlarından elde edilen puanlardan kursiyerin Kpss gerçek puanını tahmin edilmesi 

 

 

ÖRNEK (KPSS 2006) 

Bir firmaya eleman almak amacıyla yapılan bir sınav için, “Oldukça geçerli bir sınav yapıldı.” Diyen bir uzman 

sınavın hangi özelligini ifade etmektedir? 

A) Zor olduğunu 

B) Adayların yeteneklerine uygun olduğunu 

C) Objektif olduğunu 

D) Kolay olduğunu 

E) İsteki başarıyı yansıtacak yapıda olduğunu 

 

Cevap; Açıklamadan da anlaşılabileceği gibi, sınavın oldukça geçerli olduğunu söyleyen bir uzman, sınavın ölçmeyi 

amaçladığı özelliği (isteki basarı) net olarak ölçebildiğini belirtmiştir. Geçerlik: Bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı 

özelliği başka herhangi bir özellikle karıştırmadan, doğru olarak ölçebilme derecesidir. Bir ölçme aracının geliştirilmiş 

bulunduğu konuda amaca hizmet etmesidir. (Cevap E) 

 

b) Yordama geçerliği:  
Yordama; istatistiksel teknikler kullanarak ve bilinenlerden 

yararlanılarak, bilinmeyen durumlar hakkında yapılan geleceğe 

yönelik tahminlerde bulunma işlemidir. Bireyin bir programa ya da bir 

işe alınıp alınmaması, onların bir testten elde ettikleri puanlara veya 

daha önceki bir programda almış oldukları notlara göre karara 

bağlanır. Üniversite sınavları buna örnektir. Bu sınavların amacı 

üniversitelerde başarılı olması beklenen öğrencileri seçmektir. Lise 

1‘de yapılan alan seçimi de örnek olarak verilebilir.Bir testin yordama 

geçerliği, elde edilen puanla, sonradan elde edilen ölçüt arasındaki 

korelasyondur. Ölçüt puanların yordayıcı (geçerliği araştırılan) 

puanlardan sonra elde edilmesi durumundaki geçerliktir, Bu geçerlik 

türünde yordayıcı puanları daha sonraki bir performansı yordamak 

(kestirmek-tahmin etmek) amacıyla kullanılır. Eğer iyi yorduyorsa 

(yani yordayıcı ve ölçüt puanlar arasındaki ilişki yüksekse) 

yordama geçerliğinden söz edilir. Yordama bir tahmindir. Ancak her 

tahmin bir yordama değildir. Bir tahminin yordama olabilmesi için 

geleceğe dönük olması belli bilgiler temelinde bazı teknikler 

kullanılarak yapılması gerekir. Yordama işinde (geçerliğinde) kullanılan istatistiksel teknik regresyondur. Kısaca sonuçtan 

sürecin tahmin edilmesidir.Yordama geçerliğinde en önemli sorun uygun bir ölçüt, bulmaktır. İyi bir ölçüt şu özelliklere 

sahip olmalıdır.  

 Ölçüt öncelikle yordanmaya çalışılan değişkenle ilişkili olmalıdır. (Örneğin müzik yeteneğini ölçen bir 

araçla kişinin okuduğunu anlama yeteneğini yordayamazsınız.)  

 Ölçüt güvenilir olmalıdır. Ölçüte ilişkin puanlar ne kadar çok hata içerirse yordama geçerliği o derecede 

düşük olacaktır.  

 Ölçüt geçerli olmalıdır. Zaten geçerlik çalışması bir aracın amaca uygunluk derecesini ortaya koyma 

çalışmasıdır. Bu nedenle amaca uygunluğu kanıtlanmamış ya da amaca uygun olmadığı bilinen bir ölçütle bu 

çalışma başarısız olur.  

 Kolay ve pratik olmalıdır. Elde edilmesi ve uygulanması kolay ve pratik olmalıdır. 

ÖRNEK Kursiyerin kpss sonucundan onun atanma durumunu tahmin etmemiz.Üniversite sınavında alınan puanla 

üniversiteye girmiş birinin orada aldığı notlar arasındaki korelasyon katsayısı, ÖSS‘nin yordama katsayısıdır. 

 

ÖRNEK (KPSS 2007) 

Pazarlama elemanları seçiminde kullanılmak üzere bir test geliştirilmiş ve işe alımlarda bu test uygulan-mıştır. Daha 

sonra, işe alınan elemanların ilk aydaki başarılı satış sayıları ile işe girişte aldıkları test puan-ları arasındaki uyum 

incelenmiştir.  

Yukarıda belirtilen inceleme, uygulanan testin hangi özelliği hakkında bilgi verir?  

A) Yordama geçerliği  

B) Yapı geçerliği  

C) Kapsam geçerliği  

D) İç tutarlığı  

E) Puanlayıcılar arası güvenirliği  
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Cevap;  Sonuçtan(bilinenden) yararlanarak ileriki süreç(bilinmeyen) hakkında yorum yapmaya yordama geçerliği denir. 

Soruda da pazarlama elemanını sonucu alınarak bu elemanın ileriki süreçteki iş performansı tahmin edilmiştir.        

(Cevap A) 

 

 

C) MEVCUT HAL GEÇERLĠĞĠ:  
Bu geçerlikte amaç, testin teşhis gücünü belirlemektir. Testin, öğrencinin o anki durumunu belirleme gücü olarak 

tanımlanır.  

 

ÖRNEK Öğretmenin yıl sonunda dersiyle ilgili bir test yaparak, verdiği karne notları arasındaki korelasyonu 

belirlemektir. 

 

 

D) YAPI GEÇERLĠĞĠ:  
Yapı, birbirleriyle ilgili olan öğelerin ya da öğeler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu bir örüntüdür‖ Yapı geçerliği 

ise, testin bir niteliği hem genel hem de öğeleriyle bir bütün olması ve niteliği doğru bir biçimde ölçme özelliği 

taşımasıdır Ölçme aracı içerisinde yer alan maddelerin, diğer maddelerle bütünlük içerisinde olmasıdır. Yapı 

geçerliği daha çok psikolojik ölçümlerle ilgili görülmüştür. (İlgi, kişilik, tutum vs.) Teorik ile ilgilidir. Zekâ testi 

hazırlanırken; Zekâ, soyut bir yapıdır. Öncelikle bu soyut yapıdan ölçülebilir davranışlar çıkarılır ve bu davranışları 

ölçecek testler geliştirilir. Bu hazırlanan testlerin zekâ ile ilişkisi yapı geçerliğini gösterir. (Testin tüm soruşlarının 

zekâyı ölçer nitelikte olmasıdır. Yapı geçerliğini belirleme, ölçülmek istenen özelliğe az sahip ve çok sahip iki 

gruba aynı test uygulanır ve bu testin iki grubu ne kadar ayırdığına bakılır. Bireylerde var olduğu kabul edilen 

özelliklere psikolojide yapı denir. "Zeka, tutum, ilgi, kaygı, depresyon, atılganlık, içedönüklük, dışa dönüklük, 

güvensizlik vb." gibi kişilik özellikleri psikolojik yapıya örnek olarak verilebilir. Yapı, birbiriyle ilişkili olan 

öğeler  ya da öğelerin oluşturduğu örüntü olarak tanımlanır. Bu yapılar hipotetiktir (teoriktir, kuramsaldır). Yani 

var oldukları kabul edilir. Doğrudan ispatlanamaz. Ancak gözlemlerle varlıkları hissedilir. Örneğin günlük dilde 

"zeki adam" dediğimizde bunu ispatlayanlayız. Yani zekânın varlığını ispatlamaya kalkmayız. O kişinin bizim 

kabul ettiğimiz bir yapıyla ilgili davranışları gösterdiğini düşünürüz. Yapı geçerliği bir araçla ölçülmek istenen 

yapının o araçla ortaya konulma derecesi olarak tanımlanabilir. Yapı geçerliği, yapının tanımlanmasındaki 

doğruluğa, yapıdan çıkarsanan gözlenebilir davranışların yapıyla ilgili olmasına, davranışların yapının tamamını 

(kapsamını) temsil etmesine, gözlenebilir davranışları ölçmek için yazılan maddelerin (soruların) onları 

ölçebilme derecesine bağlıdır. 

 

UYARI: Bir testin yapı geçerliğini belirleme süreci bir ölçüde, bilimsel kuram geliştirme süreciyle aynıdır.  

Örneğin eleştirel düşünme; Öğrencinin verdiği cevaba bakarak onun eleştirel düşünme gücü hakkında yargıda 

bulunuruz.  İstatistiksel olarak faktör analizi denilen bir teknik kullanır.  

 

ÖRNEK Zeka, bir yapıdır. Kendine özgü alt öğeleri vardır ve bu öğeler birbirleri arasında ilişkilidir. Biz bu öğeler 

arasında olduğunu düşündüğümüz ilişkinin aynısını o özelliği ölçen testten elde ettiğimiz veriler arasında da 

görmek isteriz. Bir anlamda yapı geçerliliği çalışmasında ölçmeye çalıştığımız özelliği nasıl tanımladıysak testin de 

bize bu tanıma uygun veri sağlanmasını bekleriz. Çoğu kez yapı geçerliliği için faktör analizi tekniği ile anıt aranır. 

Son olarak söylenecek bir nokta da yapı geçerliliği çalışmasının bir kuram sınamaya ya da geliştirme süreci olarak 

düşünebileceğidir.  

 

E) GÖRÜNÜġ GEÇERLĠĞĠ:  
Testin ölçmek istediği özelliği ölçüyor görünmesidir. Testin bütünü için gerekli olan bu görünüş geçerliği her bir 

soru içinde gereklidir Kapağında fizik testi yazan kitapçıktaki sorular fizik bilgisini ölçüyorsa görünüş geçerliği 

vardır denir. Bir testin, ne ölçüyor göründüğünü o testin görünüş geçerliliğidir. Soruların tümü matematikle ilgili 

olan bir matematik testinin görünüş geçerliliği vardır denilebilir. Bir testin incelendiğinde ölçmek istediği özelliği 

ölçüyor görünmesi bu testin görünüş geçerliliğine kanıt oluşturacaktır. Fakat bazı durumlarda görünüş geçerliliği 

gizlemek zorunda kalınabilir.  

Bir testin ne ölçtüğü ile ilgili değil ne ölçüyor göründüğü ile ilgilidir. Testin ölçülmek istenen değişkeni ölçüyor 

görünmesidir. Bu çalışma testin tamamı için "olduğu kadar maddeler için de yapılır. Yani maddelerde ölçülmek 

istenen davranışı ölçüyor görünmelidir. Örneğin "14/4 işlemi sonucunda kalan kaç olur." ile "On dört'ü 

dörde böldüğümüzde kalan kaç çıkar." Soruları matematik davranışını aynı geçerlik düzeyinde ölçüyor 

görünmemektedir. Birincisi daha iyi bir matematik sorusu gibi görünmektedir. 

 

ÖRNEK Kişiliği hakkında ayrıntılı bilgi vermek istemeyen kişilerden kişilik ölçeği ile bilgi toplarken bu testin 

kişilik ölçeği olduğuna dair bilgilerin gizlenmesi gerekebilir.  
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F) SONUÇSAL GEÇERLĠK 

Sonuçsal geçerlik kavramı yapılandırmacı bilgi felsefesinin öğrenme ve 

öğretme süreçleri üzerindeki etkisine bağlı olarak ortaya çıkmış yeni bir 

kavramdır. Sonuçsal geçerlik, öğrencinin öğrenme ve öğretme sürecine 

etkin katılımını, kendi öğrenme düzeyini sorgulayarak yönetebilmesini, 

ayrıca öğrenme ile değerlendirme etkinliklerinin iç içe kullanılmasını 

gerekli kılan alternatif değerlendirme yaklaşımlarıyla ilgili bir kavramdır  

Sonuçsal geçerlik, değerlendirmenin öğrenme üzerindeki etkisine dayanır. 

Eğer, aktif öğrenme sürecinde kullanılan alternatif değerlendirme 

yaklaşımları öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde beklenen etkiyi sağlıyorsa, 

uygulanan yaklaşım veya yaklaşımların geçerliğinden söz edilebilir. 

Aktif öğrenme yöntemleri, yeterliklerinin farkında olan, ilerlemesi gereken 

konuların neler olduğunu bilen, eksikliklerini nasıl tamamlayabileceği 

konusunda bilinçli, kısaca kendi öğrenmesini sorgulayabilen ve yönetebilen 

bireyler yetiştirmeyi amaçlar 

Öğrencilerin kendi öğrenmelerini sorgulayabilmeleri ve yönetebilmeleri, 

öz-düzenleme veya biliş üstü beceriler gibi özelliklere sahip olmalarını 

gerekli kılar. Bu gereklilik, öz, akran, ortak veya biriktirim (portfolyo) değerlendirme olarak bilinen özgün 

değerlendirme yaklaşımlarının geliştirilmesine ve öğrenme ile değerlendirme etkinliklerinin iç içe kullanılmasına neden 

olmuştur 

Değerlendirme işleminin, alışılmış olana ek olarak, daha farklı bir yapıya bürünmüş olması, değerlendirmenin geçerliği 

konusuna bakış açısını da değiştirmiştir. Geçerlik kavramı öz, akran, ortak ve biriktirim değerlendirme gibi alternatif 

değerlendirme yaklaşımlarının amaçlarını da içerecek şekilde genişletilmiştir. O nedenle, bilinen geçerlik türleri arasına 

sonuçsal geçerlik olarak ifade edilen yeni bir geçerlik türü eklenmiştir (Yurdabakan 2008:61) 

 

UYARI: Sonuçsal geçerlikle ilgili dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, daha çok değerlendirme işleminin 

geçerliğinin sorgulandığıdır 

 

 

GEÇERLĠĞĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER 

 Güvenirlik: Geçerlik için şarttır. Ancak tek başına yeterli değildir. 

 Ölçme sisteminden kaynaklanan hatalar: Sabit hatalar ve sistematik hatalar geçerliği düşürür. (Güvenirliği 

etkilemez) 

 Ölçme yöntemi puanı etkiler: Sözlü, doğru-yanlış testi gibi yöntemler puanı etkiler. 

 İstenmeyen değişkenlerin ölçümlere karışması: Testin başka özellikleri ölçmesi geçerliği düşürür. ÖR: Psikoloji 

sınavında gramer hatalarına da puanlama yapma. 

 Dersin kapsamı dışında sorular hazırlanması 

 Maddelerin zorluk derecesi (Sorular orta güçlükte olmalı) 

 Sorularla ilgili ipuçları vermek geçerliği düşürür. 

 Sınav planı (Belirtke tablosu) 

 Cevap şıklarının dizilişi (a a a a gibi aynı şıklar arka arkaya gelmemelidir) 

 Her sınavda farklı sorular sorulmalıdır. (İki sınıfa veya aynı sınıfa aynı soru olmamalı) 

 

 

GEÇERLĠĞĠ ARTIRMANIN YOLLAN 

 

 Her ölçme aracının geçerliği o araçtaki maddelerin teker teker geçerliğine bağlıdır. Her soru araçla ölçülmek 

istenen davranışların en az birini ölçmek zorundadır. 

 Aracın kapsamı geçerliği etkiler. Hem çok dar hem de çok geniş bir kapsam geçerliği düşürür. 

 Test güvenirliğini artıran tüm etmenler geçerliği artırır.  

 Cevaplamaya verilen süre  (cevaplanamayan soruların kapsamı daraltmasından dolayı) geçerliği etkiler. 

 Puanlama yanlılıkları geçerliğin etkiler.  

 Ölçüt puanların geçerlik ve güvenilirlikleri geçerliği etkiler. 

 Ölçme aracının güçlüğü ve grubun yetenek düzeyi geçerliği etkiler. Örneğin okul birincisi, ikincisi seçilecekse zor 

bir sınav yapılabilir. Kolay bir sınav yapılırsa araç amaca hizmet etmeyeceğinden geçerlik düşük olacaktır. 

 Soruların yıllarca değiştirilmeden kullanılması geçerliği düşürür.  

 Soruların sınavdan önce açıklanması geçerliği düşürür.  

 Kopya çekilmesi geçerliği düşürür. 

 Testin kullanım sayısı geçerliği etkiler. Her kullanımın geçerliği bir miktar düşürdüğü söylenebilir. 

 Testin kullanış amacı ve uygulama gurubu geçerliği etkiler.  
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B) GÜVENĠRLĠK 
Ölçme aracının hatalardan arınıklık düzeyidir. Yani ölçme aracının, ölçme sonuçlarına hata karıştırmadan ölçme 

yapabilmesidir. Güvenilir bir test aynı gruba iki ya da üç kez uygulandığında, gruptaki her bir kişi, bütün uygulamalarda 

yaklaşık olarak aynı puanı almalıdır. Bir ölçme araç veya yönteminin ölçtüğü değişkeni ne derece duyarlılıkla 

ölçtüğü;ölçme sonuçlarının rastgele hatalardan ne derece arınık olduğudur. Genel anlamda tutarlık ve duyarlık demektir. 

İki veya daha fazla ölçümün birbirini tutması veya yapılan ölçümlerin duyarlı olmasıdır.  Pozitif bilimlerde aynı şartları 

sağlamak mümkün olabildiği için bu yöntem iyi sonuçlar verir. Eğitim ve psikolojide aynı şartları sağlamanın zorluğu 

farklı yöntemler geliştirilmesini zorunlu kılmıştır.  

Güvenirlik; ölçme aracının kararlı, tutarlı, duyarlı ve objektif sonuçlar vermesi ile ilgilidir. 

 

 
 

Kararlılık; Bir testin aynı koşullarda birden fazla uygulamasında benzer sonuçları vermesine denir. Ölçme aracının 

arada ölçülen özellikte çok fazla değişmeye neden olmayacak zaman dilimlerinde elde edilen sonuçlarının birbirine 

yakın olmasıyla ilglilidir. Bu durum ölçme aracının ölçülen özelliği kararlı bir şekilde ölçtüğünün göstergesidir.  

 

Tutarlılık; Bir testi oluşturan birimlerin biribirine benzerliğidir. Bir özellik, araya zaman girmeden bir çok kez aynı 

ölçme aracı ile ölçüldüğünde ne kadar aynı veya çok yakın değerler veriyorsa o kadar tutarlıdır. 

 

Duyarlılık; Ölçme aracının birimlerinin hassaslığı ile ilgilidir. Hassaslık güvenirlik için diğer kavramlara göre daha 

önemlidir. Çünkü duyarlık yani ölçme aracının hassaslığı arttıkça hata azalır dolayısıyla kararlılık ve tutarlılıkta 

sağlanarak objektif sonuçlar elde edilir. Ne kadar az hata yapılırsa duyarlılık o kadar fazla olur. Ölçme aracının birimi 

ne kadar küçük olursa o oranda hassas ölçüm yapar. Duyarlılık arttıkça da güvenirlik artar 

Örnek:  Altın tartarken kg yerine miligram kullanılması   25 soruluk sınav yerine 50 soruluk sınav yapılması duyarlılığı 

arttırır.  

 

Objektiflik; ölçme işleminin tarafsız, nesnel olmasıdır. 

 

 

Geçerlik ve güvenirliği belirleme tekniklerinde en çok kullanılan istatistik tekniklerden biri korelasyon katsayısıdır. 

 Ölçme sonucunda hata miktarı düştükçe güvenirlik artar. 

 Güvenirlik ölçme aracının kararlılığı ve tutarlılığı ile ilgilidir. (Birçok kez uygulandığına benzer sonuçlar 

vermesinden dolayıdır) 

 

UYARI:  Ölçmede objektiflik üç Ģekilde sağlanır; 

 Aynı özelliği birden fazla kişi ölçer ve elde edilen sonuçların ortalaması alınır. 

 Birey aynı özelliği birkaç kez ölçer ve ölçümlerinin ortalamasını alır. 

 Cevap anahtarı kullanarak puanlama yapma. 

 

Güvenirlik; genel anlamda tutarlık ve duyarlık demektir. İki veya daha fazla ölçümün birbirini tutması veya yapılan 

ölçümlerin duyarlı olmasıdır.  Pozitif bilimlerde aynı şartları sağlamak mümkün olabildiği için bu yöntem iyi sonuçlar 

verir. Eğitim ve psikolojide aynı şartları sağlamanın zorluğu farklı yöntemler geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Geçerlik 

ve güvenirliği belirleme tekniklerinde en çok kullanılan istatistik tekniklerden biri korelasyon katsayısıdır. Güvenirlik 

korelasyon olarak 0 ile +1 arasında değerler alır.Güvenirlik değeri +1 ‗e yakınsa güvenirlik yüksek, 0‘a yakınsa 

güvenirlik düşük düzeydedir yorumu yapılır. 

Güvenirlik bir korelasyon olmasına rağmen 0 ile 1 arasında değişir. Varyanslardan hareket ettiğinden – (negatif) değer 

almaz. Çok ender olarak 1‘in üstünde veya negatif çıkar. Aynı şekilde herhangi bir ölçme sonuçlarının tam güvenilir ya 

da sıfır güvenirlikte olması beklenmez. Eğer ölçmelerimiz tam güvenilir olsaydı güvenirliğin tanımından 

ölçmelerimizde hata olmazdı, bu durumda güvenirliğin (korelasyonun) değeri 1 olurdu; eğer ölçmelerimiz sıfır 

güvenirlikte olsaydı, ölçümlerin hepsi hata ölçüsü anlamına gelirdi; bu durumda da güvenirliğin (korelasyonun) değeri 0 

olurdu.  

 

UYARI; Geçerlikte ise ölçülmek istenen değişkenle zıt yönlü bir değişken ölçülebilir. Örneğin bir dersten hoşlanmamak 

(olumsuz tutum) ile o dersteki başarı negatif yönlü korelasyon verebilir. Bu nedenle güvenirlik 0 ile 1 arasında değer 

almasına rağmen geçerlik -1 ile +1 arasında değerler alır. Geçerlik ve güvenirliğin alabileceği değerlerin sınırlarını 

aşağıdaki gibi göstermek kalıcılığı açısından yararlı olabilir. 
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0 ≤ rxx ≤ +1  (Güvenirliğin sınırları) 

-1 ≤ rxy ≤ +1 (Geçerliğin sınırları) 

 

 

GÜVENĠRLĠĞĠ HESAPLAMA YÖNTEMLERĠ 

Güvenirlik katsayısı: Güvenirlik katsayısı 0 ile +1 arasında değişen değerler alır. +1‘e yaklaştıkça güvenirlik artar, 0‘a 

yaklaştıkça azalır. Güvenirlik katsayısı rr ile gösterilir. Güvenirlik katsayısı; Gerçek ölçümlerin sonucunun, gözlenen 

puanların (gerçek ölçüm ve hatadan oluşur) sonucuna oranıdır. Ancak biz gerçek ölçümleri bilemeyiz. Elimizde olan 

sadece gözlenen ölçümlerdir. Gerçek ölçümlerin bilinememesinden dolayı güvenirlik katsayısı dolaylı olarak 

hesaplanmaktadır. 

 

 
 

 

a) Test – tekrar test yöntemi:  

Bu yöntemde bir test aynı gruba belli bir zaman aralığıyla iki kez uygulanır. Daha sonra bu iki uygulamadan alınan 

puanlar arasındaki korelasyon hesaplanır. Elde edilen katsayı testin güvenirlik katsayısıdır. (İstikrar katsayısı – 

Kararlılık katsayısı) Bu yöntemde önemli bir sorun iki testin uygulanması arasında geçen zamandır. Zaman, ne 

bireylerin özellikleri değişecek kadar uzun (Yeni öğrenmeler olabilir), ne de verdikleri cevapları hatırlayacakları 

kadar kısa olmalıdır. Zaman 7 gün ile 15 gün aralığında olması önerilir. Bir diğer sorun, iki uygulamanın sonuçları 

birbirine yakın olmasına rağmen doğru cevaplanan maddeler farklı olabilir. Böyle bir durumda madde analizine de 

gerek duyulur. 

Kısaca; Aynı testi aynı gruba iki kez uygulama yoluyla elde edilen güvenirlik katsayısıdır. İki uygulamadan elde 

edilen puanlar arasındaki korelasyon katsayısıdır. İki uygulama arasından belirli bir zaman geçmelidir. Aradan 

geçen zaman cevaplayıcıların ölçülen özellik bakımından değişmeyecekleri, aynı zamanda ilk uygulamada 

verdikleri cevabı hatırlamayacakları bir süre olmalıdır. Bu güvenirlik katsayısına Kararlılık Katsayısı da denir. 

 

ÖRNEK (KPSS 2007)  

Lisedeki bir rehber öğretmen öğrencilerin mesleki ilgi-lerini belirlemek için mesleki ilgi envanteri geliştirmiş-tir. 

Güvenirliğini belirlemek için bu envanteri aynı öğ-rencilere altı hafta arayla iki kez uygulamış ve iki uy-gulamadan elde 

edilen ölçüler arasındaki ilişkiyi (ko-relasyon) 0,45 bulmuştur.  

AĢağıdakilerden hangisi, bu korelasyon değerinin düĢüklüğü için gerekçe olarak gösterilemez?  
A) Ölçülen özellik kolay değişme gösteren bir yapı-dadır.  

B) İki uygulamanın koşulları birbirinden oldukça farklıdır.  

C) Öğrenciler maddelere yanıt verirken gerçekçi davranmamışlardır.  

D) Sorular her okumada farklı anlamlara gelebil-mektedir.  

E) İki uygulama arasında geçen süre çok kısadır.  

 

Cevap; Duyuşsal alandaki davranışlar çabuk değişim gösterdiğinden bunların ölçümü daha zordur. Duyuşsal alandaki 

davranışlarda genelde güvenirlik için kısa zaman aralıkları ile bir testtin birden fazla tekrar uygulanması sonucu 

gerçekleşir. Soruda belirtilen açıklamalar dikkate alındığında test,n 1. Ve 2. Uygulama süreleri arasında geçen süre altı 

hafta uzun bir süredir (ideal olan en az 7 gün en fazla 15 gün olmalı)  seçeneklerde yanlış olan e dir.(cevap E) 

 

b) Paralel testler yöntemi:  
Bu yöntemle yapılacak güvenirlik tahmininde birbirine eşdeğer iki testin geliştirilmiş olması gerekir. Paralel 

testlerin her ikisi de aynı gruba uygulanır ve öğrencilerin iki ayrı testten almış oldukları puanlar arasındaki 

korelasyon hesaplanır. Paralel iki testin eşdeğer olabilmesi için her iki test içindeki maddelerin sayısı, niteliği ve 
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ölçtükleri davranışlar bakımından birbirine denk olmalıdır. Paralel testler aynı gruba aynı zamanda uygulanırsa 

eşdeğerlik katsayısını verir. Eğer ikinci test belli bir zaman sonra uygulanırsa, hem öğrenci grubunun kararlılığı 

hem de testlerin eşdeğerliliği kontrol edilebilir. 

Kısaca; Test-tekrar test yönteminin dezavantajını gidermek amacındadır. En az iki eşdeğer form geliştirilir. İki test 

madde sayısı, niteliği ve ölçtükleri davranışlar bakımından denk olmalıdır. İki test aynı öğrenci grubuna uygulanır. 

İki testten elde edilen cevaplayıcı puanları arasında korelasyon katsayısı hesaplanır. Uygulama aynı öğrenci 

grubuna aynı zamanda yapılırsa hem karalılık anlamında güvenirlik hem de formların eşdeğerliği hakkında bilgi 

verir. 

 

c) Test yarılama yöntemi (Ġki yarıya bölme):  
Test güvenirliği belirlemede en çok kullanılan yöntemdir. Uygulanmış olan test iki eşdeğer yarıya bölünerek 

(1,3,5,7 ve 2,4,6,8. sorular gibi) öğrencilerin testtin iki yarısından aldıkları puanlar arasındaki korelasyon 

hesaplanır. Bu yöntem testin iç tutarlılık katsayısını verir. Bulunan güvenirlik katsayısı yarı testin güvenirliğini 

verir. 

Kısaca; Tek uygulama gerektirdiğinden çok kullanılır. Test iki eşdeğer yarıya bölünür (Yarısından veya tek-çift 

sorular). Öğrencilerin bu iki yarılardan elde ettikleri puanlar arasında korelasyon elde edilerek testin bir yarısı için 

güvenirlik bulunur. Bu korelasyon kullanılarak testin tümü için güvenirlik hesap edilir. Testin tümü için güvenirlik 

katsayısının formülü şöyledir. 
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Bu yöntemin kullanılmasında tek boyutlu; aynı niteliği ölçen maddelerden oluşan bir test olmasına özen gösterilir. 

Aksi durumda yorumlamada sıkıntı yaratacağından kullanılmaz. 

 

UYARI:   Testin bütünün güvenirliğini belirlemede KR-20, Kr-21 veya Alpha (a) formülleri kullanılır. Bu formüller ile 

ilgili Kpss de hiç soru sorulmamıştır. Çünkü formüller ile işlem yapmak uzun zaman alıcı ve kpss formatına 

uymamaktadır. 

 

d) Kr – 20 ve Kr – 21 Formülleriyle Güvenirlik Katsayısı 
Her bir maddenin güçlük derecesi (her bir maddeye doğru cevap veren öğrencilerin oranı) hesaplanan bir testin 

güvenirliğini tahmin için duruma göre Kr-20 veya Kr-21 formüllerinden biri kullanılır. Kuder-Richardson 

formülleri, testteki her bir maddenin aynı değişkeni ölçtüğü varsayımına dayanır. 

Kr-20 formülü: Maddeler arası tutarlığı verir. Sadece doğru cevaplandırılan maddelere puan vererek, yanlış ve 

boşlara puan vermeksizin puanlanan testlere uygulanabilir.(Soruların puanlamaları farklıysa veya yanlış doğruyu 

götürüyorsa uygulanmaz). Bu formül için madde güçlük indeksi (p) bilinmelidir. İkinci olarak testteki her bir 

maddenin aynı değişkeni ölçtüğü yani testin ölçmek istediği niteliği ölçtüğü sayıltısı vardır. Formül madde 

güçlüklerini ve madde sayısını dikkate alarak hesaplanan bir güvenirlik katsayısıdır. 
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K: Madde sayısı 

p: Maddeyi doğru cevaplandıranların tüm cevaplayıcılara oranı 

q: Maddeyi yanlış cevaplandıranların tüm cevaplayıcılara oranı 
2

xS
: Tüm testin varyansı 

 

Kr-21 formülü: Testin güvenirlik katsayısını verir. Testteki maddelerin güçlük dereceleri birbirinden önemli 

ölçüde farklı değilse (maddenin güçlük derecesi birbirine yakınsa) kullanılabilir. Kr-21 ile hesaplanan güvenirlik 

katsayısı Kr-20‘den düşük çıkar. Testteki maddelerin eşit ya da yakın güçlükte olduğu varsayılıyorsa ve madde 

istatistikleri (güçlükleri veya varyansları = pq) bulunmamışsa test puanları ortalaması ve varyansı kullanılarak KR-

21 güvenirlik katsayısı hesaplanabilir. Maddelerin eşit güçlükte varsayılmasından dolayı KR-21 genellikler KR-

20‘den küçük çıkar. )1(
1

21
2

2

S x
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Eğer maddeler güçlük bakımından oldukça farklı ise yani birbirine yakın veya eşit değilse bu formül güvenirliğin 

en alt sınırını verir. Bu durumda elde edilen güvenirlik katsayısı yeterli görülüyorsa (.75‘in üstünde ise) testin 

güvenilir olduğunu söylemek mümkündür. 

KR-20 ve KR-21 formülleri sadece 1-0 puanlamasında kullanılır. Eğer puanlama farklı ise bu formül kullanılmaz. 

Cronbach alfa güvenirlik katsayısı kullanılır. 

UYARI; 
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KR 20 formülü testteki maddeler farklı ağırlıkta puanlanmışsa ve test puanları şans başarısı için düzeltilmişse 

kullanılmaz. Güçlük düzeyleri birbirinden çok farklı soruların bulunduğu testlerde kullanılır. rinden çok farklı soruların 

bulunduğu testlerde kullanılır.   

KR 21 formülünün kullanılması için maddeler arasında güçlük bakımından büyük farklar olmamalıdır. Eğer maddeler 

arasında güçlük bakımından çok fark varsa bu formül güvenirlik katsayısının alt sınırını verir. 

 

Alpha (a) Güvenirlik Katsayısı 
Dereceleme ölçeğine göre hazırlanmış ve kısa cevaplı testlerin güvenirliğini tahmin için kullanılır. (Psikomotor 

becerilerin ve tutum ölçeklerinin puanlanmasında dereceleme ölçeği kullanılır)  Kr-20 gibi testin iç tutarlık 

katsayısını verir. Maddeler (sorular) 1-0‘dan farklı puanlandığı zaman veya bir testin alt testleri varsa bu tür 

testlerin güvenirliğini KR-20‘nin özel bir hali olan Cronbach Alfa tekniği ile hesaplarız. KR-20‘den farkı eğer 

testin alt testleri var ise madde varyansları toplamı yerine alt test varyansları toplamı alınır. 1-0‘dan farklı 

puanlandığında KR-20‘de olduğu gibi madde varyansları kullanılır. 

)1(
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2

jS
: Madde varyansları toplamı veya alt test varyansları toplamı 

 

Kr-20 ve Kr-21 hesaplamalarında belirlenen güvenirlik katsayısı yüksek iseĢu yorumlar yapılır; 

 Testin yapı geçerliği yüksektir. 

 Test grubu birbirinden iyi ayırmıştır. (Bilen – bilmeyen) 

 Test maddeleri homojendir. (Maddeler homojendir ve aynı davranışı ölçmüştür) 

 Puanlar tesadüfi hatadan arınıktır. 

 Maddeler birbiriyle tutarlıdır. 

 Madde iç tutarlıkları yüksektir. 

 

 

e) Puanlayıcı Güvenirliği: Cevap kâğıtlarına birden fazla puanlayıcının verdiği puanlar arsındaki korelasyondur. 

Puanlayıcıların yansızlığı ve uyumu hakkında bilgi verir. Daha çok yazılı sınavlar, sözlü sınavlar, performans 

testleri gibi durumlarda kullanılır. 

f) Puanlama Güvenirliği: Bir puanlayıcının bir sınav kağıdına farklı zamanlarda (en az iki kez) verdiği puanlar 

arasındaki korelasyondur. Puanlayıcının kararlılığı ve yansızlığı hakkında fikir verebilir. Daha çok yazılı 

sınavlarda, ödev-projelerde ve kısmen de kısa cevaplı testlerde kullanılabilir. 

GÜVENĠRLĠK BELĠRLEME TEKNĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET BĠLGĠLER 

GÜVENĠRLĠK KATSAYISI TĠPĠ ANLAMI 

GEREKEN 

FORM 

SAYISI 

UYGULAMA 

SAYISI 
HATA VARYANSI KAYNAĞI 

KUDER-RICHARSON KR - 20 

ve KR - 21 
İç tutarlık Bir Bir 

Kapsam örneklemi ve 

heterojenliği 

 

CRONBACH ALFA İç tutarlık Bir Bir 

Kapsam örneklemi ve 

heterojenliği 

 

ĠKĠ YARI İç tutarlık Bir Bir 
Kapsam örneklemi 

 

TEST-TEKRAR TEST Kararlılık Bir İki 
Zaman örneklemi 

 

PARALEL FORMLAR 

Birlikte uygulama 
Tutarlık İki Bir 

Kapsam örneklemi 

 

PARALEL FORMLAR 

Aralıklı uygulama 
Tutarlık İki İki 

Zaman ve kapsam 

 

PUANLAYICI Tutarlık Bir Bir 
Puanlayıcılar 

 

PUANLAMA Kararlık Bir Bir 
Puanlama 

 

 

 

GÜVENĠRLĠK VE GEÇERLĠK ARASINDAKĠ TEMEL ĠLĠġKĠLER  

 Test aracının en önemli özelliği geçerli olmasıdır. 
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 Bir ölçme aracının geçerliği yüksek ise güvenirliği de yüksektir. Tersi doğru değildir.  

 Güvenirliği yüksek bir testin geçerliği düşük olabilir.  

 Güvenirlik geçerlik için önkoşuldur ancak yeterli koşul değildir.  

 Bir arcın ölçüt geçerliği o aracın güvenirliğinin karekökünden büyük olamaz.   Yani; ,.
xxxy rrMax   

Formülde max. rxy geçerliği, rxx
, 
güvenirliği göstermektedir.. 

 

 

GÜVENĠRLĠĞĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER 

 Testin uzun olması – soru sayısı: Soru sayısı ne kadar artarsa, güvenirlik o kadar yüksek olur. 100 soruda 1 tane 

şansla yaparsan 1 puan hata, 10 soruda 1 tane şansla yaparsan 10 puan hata olur. 

 Test sorularının ayırt edicilik gücü: Testin soruları bilen öğrencilerle bilmeyen öğrencileri ayırt etme gücü 

yükseldikçe güvenirlik artar. 

 Testin anlaşılır olması: Soruların açık ve net olması, her öğrencinin aynı düzeyde anlamasının sağlanması. 

 Sınavın yapıldığı ortam: Isı, ışık, ses, havalandırma, güneş, gürültü gibi etkenler güvenirliği etkiler. 

 Zaman: Verilen zamanın ne az ne de çok olması gerekir. Yetecek şekilde verilmelidir. 

 Şans başarısı: Ölçmeye karışan bir hatadır ve güvenirliği düşürür. 

 Testin uygulama koşulları: Sınav ortamına ilişkin rahatsızlıklar (sıranın bozuk olması, ısı vs.), hızlı okuma ve 

anlama becerisinin düşük olması, hastalık ve yorgunluk, soru ve yönergeyi (açıklamalar) anlayamama. 

 Kopya çekme: Gerçek bilgiyi göstermez ve bilgi eksiklikleri belirlenemez. 

 Test maddelerinin homojenliği: Aynı testle birden fazla özellik yerine, aynı özelliğin ölçülmesi daha verimlidir. 

(Psik. – mantık – felsefe testi yerine sadece psikoloji veya sadece felsefe testi daha verimlidir) 

 Testin güçlüğü: Sorular orta güçlükte olmalıdır. Çok kolay ya da çok zor olamsı güvenirliği düşürür. 

 Puanlamada nesnellik: Puanlamanın nesnel olması güvenirliği arttırır. 

 Öğrencilerin özellikleri: Kişilik özellikleri (heyecanlı vs.) sınava karşı tutum, uykusuzluk etkilidir. 

 

  

GÜVENĠRLĠĞĠ ARTIRMA YOLLARI 

1. Soru sayısını artırmak güvenirliği artırır. Güvenirlikle soru sayısı arasında matematiksel bir ilişki vardır. Soru 

sayısı arttıkça duyarlı ölçme yapılacağı için güvenirlik de artar. Ancak soru sayısını bir noktadan sonra 

artırmanın getirişi çok fazla değildir. Bu ilişki aşağıdaki şekilde görülebilir. Güvenirliği tam (1) yapabilmek 

için eklenecek soru sayısı sonsuzdur. Monoton artan bir fonksiyondur. Bir noktadan sonra eklenecek soru 

sayısı ile artacak güvenirlik miktarı önemsiz bir düzeye gelir.Soru sayısı ile güvenirlik ilişkisi kapsamında ne 

kadar soru eklenince istenilen güvenirliği elde edeceğimizi gösteren formül vardır. Bu formül aşağıdaki gibidir. 

r n  =
1)1(  s

s

rn

nr
 formülde geçen terimlerin açıklamaları şöyledir. 

rs=Soru eklenecek testin (eldeki testin) güvenirliği 

rn=Testin soru eklendikten sonra beklenen güvenirliği (istenen güvenirlik) 

n=Testin kaç kat uzatılacağı 

2. Soruların açık, anlaşılır ve cevaplanabilir olması güvenirliği artırır.  

3. Öğrencilerin güdülenmesi güvenirliği artırır.  

4. Sınav süresinin yeterli olması güvenirliği artırır. 

5. Testin orta güçlükte olması (çok kolay veya çok zor olmaması) güvenirliği artırır.  

6. Testin objektif puanlanması güvenirliği artırır. 

7. Ölçme işleminin tüm basamaklarında gerekli titizlik ve dikkati göstermek güvenirliği artırır.  

8. Duyarlığı yüksek araç ve yöntem kullanmak güvenirliği artırır.  

9. Ölçme sonuçlarının elde edilen duyarlıkta kaydedilmesi güvenirliği artırır. 

 

 

ÖRNEK (KPSS 2008) 

Bir öğretmen aynı kapsamda ve düzeyde iki ayrı sınav hazırlamış ve aynı gruba uygulamıştır. Bu sınavların 

özellikleri şöyledir: 

 Birinci sınavda 25 soru vardır ve her soru 4 puan değerindedir. 

 İkinci sınavda 10 soru vardır ve her soru 10 puan değerindedir. 

―Birinci sınavdan elde edilen puanların güvenirliği daha yüksektir.‖ diyen bir kiĢi bu iddiasını aĢağıdaki 

açıklamalardan hangisiyle destekleyebilir? 

A) Bir sınavda yanıtların nasıl puanlanacağı kullanılan soru tipine göre değişir. 

B) Puanlamanın nesnelliği ölçmeden kaynaklanabilecek hatayı azaltır. 

C) Soruların ayırt edicilik dereceleri test puanlarının güvenirliğini etkiler. 

D) Soruların güçlük dereceleri test puanlarının güvenirliğini etkiler. 

E) Testteki soru sayısı arttıkça ölçme sonuçlarına karışan hata miktarı azalır. 
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Cevap; Aşağıdaki tabloda da ifade edildiği gibi testteki soru sayısı aynı türden bir düzeye kadar artırılırsa güvenirlik 

artar aksi halde her koşulda artması söz konusu değildir. Güvenirlik, birbiri sonucunda yapılan denemelerden aynı 

sonucun elde edilmesidir. Aynı zamanda güvenirlik, bir ölçme aracı hangi özelliği ölçüyor olursa olsun aracın ve 

yapılan ölçmenin hatasızlığıyla da ilgilidir. Ölçme aracının duyarlı, tutarlı ve kararlı sonuçlar vermesi güvenirliğin bir 

göstergesidir. Duyarlığı yüksek bir ölçme aracıyla elde edilen sonuçların duyarlığı düşük olan bir ölçme aracıyla elde 

edilen sonuçlardan daha az hatalı ya da daha güvenilir olduğu söylenebilir. Birinci sınavda ikinci sınavdan daha çok 

soru sorulmuştur. Bu da duyarlılığı artırarak hata miktarı azalmıştır. (Cevap E) 

 

                       Madde sayısı ve Güvenirlik ĠliĢkisini gösteren tablo 

Soru sayısı(K) Güvenirlik(rx) Artan Güvenirlik ArtıĢı 

4 0.10 - 

8 0.18- 0.08 

16 0.30 0.12 

32 0.46 0.16 

64 0.63 0.17 

128 0.77 0.14 

256 0.89 0.12 

512 0.94 0.05 

1024 0.97 0.03 

+∞ 1.00 0.03 

 

 
 

ÖRNEK (KPSS 2007) 

Bir dersteki baĢarıyı ölçmek için geliĢtirilmiĢ beĢ testle ilgili olarak tablodaki bilgiler elde edilmiĢtir.  
 

Test No 
Güvenirlik 

Katsayısı 

Yordama 

Geçerliği 

Kapsam 

Geçerliği 

Ortalama 

Güçlük 

1.  0,72 0,45 Orta 0,70 

2.  0,65 0,29 Yüksek 0,35 

3.  0,83 0,64 Yüksek 0,58 

4.  0,92 0,18 Düşük 0,40 

5.  0,61 –0,55 Düşük 0,50 

 

 Tablodaki verilere göre, sınıfındaki öğrenciler arasında bu dersteki baĢarısı yüksek olanları seçmek isteyen 

bir öğretme-nin hangi testi kullanması en uygun olur?  
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A) 1        B) 2         C) 3      D) 4        E) 5  

 

Cevap; Derste başarısı yüksek olan öğrencileri seçmek isteyen bir öğretmen öncelikli ve en önemlisi kapsam geçerliğne 

bakıp bunun yüksek olmasına dikkat etmelidir.Bu durum 2. ve 3. Testlerde vardır.daha sonra bu iki test arasında 

Güvenirliğ yüksek olana bakılır . Bu durumda 3. Test te vardır. (Cevap C) 

 

 

 Tablodaki verilere göre, ―Bir testin güvenirliğinin yüksek olması, geçerli bir test elde etmek için yeterli değildir.‖ 

yargısını des-teklemek için hangi test örnek gösterilebilir?  

 

A) 1      B) 2        C) 3          D) 4              E) 5  

 

Cevap;  tablodaki veriler dikkatlice incelenirse 4. Ve 5. Testler diğer testlere göre güvenirliği yüksek fakat 

geçerliği(kapsam geçerliği) düşüktür. Bu ikiş test içerisindede güvenirliği yüksek olan test 4. Testtir.Bunun için (Cevap 

D) 

 

 

 Diğerlerinden daha kolay olduğu hâlde kabul edilebilir düzeyde güvenilir ve geçerli olan test hangisidir? 
 

A) 1        B) 2         C) 3      D) 4        E) 5  

 

Cevap;  Madde güçlüğü +1 e yaklaştıkça kolaylaşır. Buna göre madde güçlüğü(ortalama güçlük) +1 e en yakın olan 1. 

Testtir. (Cevap A) 

 

 

 

 

 

C) KULLANIġLILIK 

 

Bir ölçme aracının sahip olması istenen üçüncü özellik kullanışlılıktır. Bir testin kullanışlılığı, onun geliştirilmesi, 

çoğaltılması, uygulanması ve puanlanmasının kolay ve ekonomik olması demektir. Öğretmenler çoğu kez kullanışlılığı 

ilk planda düşünüp geçerliği ve güvenirliği göz önüne almazlar. Bir testin geçerlik ve güvenirliği daima ilk önce 

düşünülmelidir. 

Araçların hazırlanış, uygulanış ve puanlanış bakımından ekonomik ve kolay olması aynı zamanda sınırlılıklarının az 

olması anlamına gelmektedir. Şu alt başlıklar altında incelenebilir: 

 Ekonomiklik: Araç, öğretmen, yönetim, öğrenci vb. için ekonomik olmalıdır. 

 Hazırlama süresinin azlığı: Aracı geliştirmenin ne kadar zaman aldığı ile ilgilidir. Diğer koşullar eşit olduğunda en 

kısa zamanda hazırlanan testler tercih edilmelidir. 

 Uygulama süresinin azlığı: Aracın kullanışlılığı, verdiği puanın önemine oranla uygulama gerektirdiği zaman 

azaldıkça artar. 

 Hazırlayıcı ve uygulayıcının niteliklerine bağlı olarak sınırlı olması: Araçların hazırlanması ve uygulanması özel 

beceriler gerektiriyorsa kullanışlılığı azalır. 

 Cevaplayıcının niteliklerine bağlılık:  Cevaplayıcıların niteliklerine uygun araçlar kullanışlıdır. 

 Uygulama kolaylıklarına bağlılık: Sayfa düzeni, baskı kalitesi vb. özellikler uygulamayı kolaylaştırır. Araçları 

kullanışlı yapar. 

 Puanlama kolaylığına bağlılık: Objektif olarak ve çabuk puanlanan araçlar kullanışlıdır.  

 Yorumlama kolaylığına bağlılık: Elde edilen puanlar anlamlı biçimde yorumlanamaz ise değerlendirme ve karar 

verme de kullanılamaz. Araç yorumlamaya yardımcı, yorumlamayı kolaylaştırıcı ve yorumda hatayı azaltıcı ise 

kullanışlıdır. 

 

KullanıĢlılık Bir ölçme aracının kullanıĢlı olabilmesi için; 

 Uygun bir yönergesinin olması, 

 Hazırlanması, uygulanması ve puanlanmasının kolay olması, 

 Ekonomik olması, uygulama süresinin kısa olması, 

 Ölçmeyi yapan kişiden istenen becerinin az olması, 

 Puanlamanın pratik olması ve puanların yorumlanmasının kolay olması gerekir. 

 

 

ÖLÇME HATALARI 
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Ölçme sonuçlarına çeşitli yollardan hata karışır. En duyarlı araçlarla ve en doğru sanılan 

yöntemlerle yapılan ölçmelerde bile bir miktar hata payı vardır. Ölçmede hata gözlemi 

yapılan değişkenin gerçek değeri ile ölçüm değerei arasındaki farktır. Bu fark artı yada eksi 

yönde olabilir . ölçmede hata kaçınılmazdır doğrudan ölçmeye nazaran dolaylı ölçmelerde 

hata daha fazladır. Ölçmelere çeşitli kanaklardan hatalar karışır. Başlıca hata Kaynakları 
1)Ölçmeciden kaynaklanan hatalar: Ölçmecinin taraflı davranması, dikkatsiz davranması 

(yanlış hesaplama) gibi test uygulandıktan sonra ortaya çıkan hatadır. Ölçmecinin yaşı, 

psikolojik özellikleri, motivasyonu, bilgi ve eğitim düzeyi ve cinsiyeti hataya yol açabilir. 

2)Ölçme aracından kaynaklanan hatalar: Soruların anlaşılamaması, baskı hatası, sorunun 

okunaksız olması, yoruma açık olması ölçme aracından kaynaklanan hatadır. 

3)Ölçülen kiĢiden kaynaklanan hatalar: Öğrencinin derse tutumu, kişiliği, yorgunluğu, 

hastalığı, soruyu yanlış okuması, kaydırma yapması bu hatalardandır. 

4)Ölçme yönteminden kaynaklanan hatalar: Ölçülen özellik ile ölçme aracının tutarlı olmamasıdır. Yazılı sınav 

yapmak gerekirken sözlü sınav yapmak, sıcaklığı metre ile ölçmek gibidir.  

ÖRNEK  buzun kalınlığını ölçerek hava tahmini yapmak. 

5)Ölçme ortamından kaynaklanan hatalar: Sınav yerinin ısı, ışık ve havalandırmasının yetersiz olması, gürültülü bir 

ortam olması etkilidir. 

 

 

HATA TÜRLERĠ 

1. Sabit Hatalar: Hata miktarının her ölçme işleminde aynı olduğu, ölçümden ölçüme değişmediği hatalara denir. 

Her ölçme sonucuna aynı miktarda ve aynı yönde karışan; her ölçme sonucu için aynı yönde etkili olan ve her bir 

ölçmede miktarı değişmeyen hatalardır.  

 

ÖRNEK Her öğrenciye Ölçme dersinden Uğur hocanın 10 puan fazla verilmesi veya bir soruyu bütün sınıfın doğru 

cevaplandırması sabit hatalardandır. Baskülün her ağırlığı 1 kg fazla tartması. Öğretmenin her sınav kâğıdına 5 puan 

fazla vermesi.  Soruların birine hiçbir öğrencinin cevap verememesi. Süre yetersiz olduğundan 10. sorunun 

cevaplanamaması 

 

UYARI: Ölçme aracından veya ölçmeyi yapandan kaynaklanır. Hata her bireye aynı miktarda yansıdığı için güvenirlik 

bu hatadan etkilenmez, geçerlik düşer. Standart sapma etkilenmez.  

 

2. Sistematik Hatalar: Ölçümden ölçüme belli oranda artan ya da azalan hata çeşididir. Ölçme sonuçlarına belirli 

bir kurala göre karışan ve yönü ile miktarı tespit edilebilen hatalara sistematik hatalar denir. Çoğunlukla her bir 

ölçme için sabit olmayan, puanlayıcı yanlılığını yansıtan hatalardır.  

 

ÖRNEK Matematik ya da Fen dersinde öğrencilerin güzel yazı yazma, düzen vb.ne puan verme veya sadece erkek / 

kız öğrencilere fazladan puan verme sistematik hatalardandır. Terazinin 1kg‘lık nesneyi 100 gr, 2kg‘lık nesneyi 200 

gr eksik göstermesi. Kız öğrencilere 10 puan fazla vermek. 50 puanlığa 5, 60 puanlığa 10, 70 puanlığa 15 puan fazla 

vermek. 

Yazı güzelliğine, ifade gücüne, devamsızlığa göre puan vermek. Yazılı notlarına %10 ilave yapmak. 

 

UYARI: Ölçmeciye ve ölçme koşullarına bağlıdır. Puanlayıcının sübjektif olmasından kaynaklanır. Testin geçerliği ile 

ilgilidir. Sistematik hatadan arınıklığı geçerliği arttırır ancak güvenirliği etkilemez. 

 

3. Rasgele (tesadüfî - random) hatalar: Kuralsız olarak artan ya da azalan hatadır. Kaynağı bilinemez. Daha çok 

güvenirlik ile ilgilidir. Kaynağı, yönü ve miktarı bilinmeyen, ölçme sonuçlarına tesadüfen karışan hatalardır. Bu 

tür hatalar ölçme sonuçlarına nerede, ne zaman, nasıl, ne kadar karıştı tespit edilemezler.  

 

ÖRNEK Sınav koşullarının öğrencilere etkisi, öğretmenin puanlama dikkatsizliği gibi etkenlerden ölçmelere karışan 

hatalar bu türdendir. Ancak bu tür hataların ortalamasının sıfıra yaklaştığı ve normal dağıldığı kabul edilir. Başka 

örnekler; Tartının bir nesneyi 10 gr fazla, başka bir nesneyi 5 gr fazla ölçmesi. Sınav günü öğrencinin hasta olması. 

Sıranın bozuk olması. 

Güneş gelmesi, kopya çekmesi, şans başarısı, doğru ölçüleni yanlış kaydetme, hatalı puan verme, öğrencinin kaydırma 

yapması, puan toplamada yanlışlık yapılması vs. 

 

ÖRNEK (KPSS 2008) 

Bir sınavda her öğrenciye 5 puan fazla verilmesi ---- hataya örnektir. Öğrencilerin puanlarını, aldıkları puanların yüzde 

10‘u kadar artırmak ise ---- hataya örnek olabilir. 

Bu parçadaki boĢluklara, aĢağıdakilerin hangisindeki sözcükler sırasıyla getirilmelidir? 

A) rastgele - sabit 
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B) rastgele - sistematik 

C) sabit - sistematik 

D) sabit - rastgele 

E) sistematik - sabit 

 

Cevap; Ölçmelere çeşitli kaynaklardan hata karışsa da genelde karışan hatalar sabit, sistematik ve tesadüfî (rasgele) 

olmak üzere üç çeşittir. Sabit hata; bir ölçemeden diğerine miktarı değişmeyen hata türüdür. Bir sınavda her öğrenciye 5 

puan fazla verilmesi sabit hatadır. Sistematik Hata; ölçmeyi yapan kişiye, ölçülen özelliğe ve ölçme koşullarına bağlı 

olarak miktarı değişen ve tüm ölçmelere aynı oranda etki etmeyen hatalara denir. Öğrencilerin puanlarını, aldıkları 

puanların % 10 u kadar artırmak örnektir. (Cevap C) 

 

UYARI:  Aynı özellik ya da özelliklerle ilgili çok sayıda ölçme yapılacak olursa rasgele hataların oranı sıfıra yaklaşır. 

Bir testin güvenirliği sadece tesadüfî hatalardan etkilenir. Sabit hata ve sistemli hata öncelikle geçerliği düşürür. 

 

 
 

 

ÖLÇMENĠN STANDART HATASI 

Ölçme sonuçlarına değişik kaynaklardan ve miktarlardan değişik türlerde hata karışır. Bu hataları istatitiki anlamda 

açıklamak ölçmede zorunludur. Ölçmelerin tutarlığı ile güvenirlikten sonraki ikinci yaklaşım hataların büyüklüğünü 

belirlemektir. Tek bir gözleme bakılarak hata konusunda bir şey söylenemez. Aynı kişiye ait birden fazla ölçme 

yapılmalıdır. Bu ölçmeler bir dağılım gösterir. Bu dağılımın ortalaması kişinin gerçek puanının tahminidir. Yani gerçek 

puana en yakın puandır. Bu dağılımın standart kayması ölçmenin standart hatası olarak adlandırılır. Ancak bireylerle 

ilgili tekrarlı ölçmeler yapmak zaman alıcıdır. Bu nedenle çok sayıda kişiye test uygulamak, bu testten elde edilen 

puanların standart kaymasını ve güvenirliğini kullanmak yoluyla bireylerin puanlarına karışan hata (ölçmenin standart 

hatası) hesaplanabilir. Bu yolla hesaplanan ölçmenin standart hatası formülü aşağıdaki gibidir 

 

 

 

Standart hata, standart kayma ve güvenirlik katsayısından istifade ederek hesaplanır. 

Se: Ölçmenin standart hatası 

s: Sandart kayma 

r : Güvenirlik katsayısı 

 

ÖRNEK-1  Standart sapması 6, güvenirlik katsayısı 0,75 olan bir testin standart hatası nedir? 

Cevap; Yukarıdaki formülü uydularsak(1-0,75=0.25) ve 0.25 in kare köküde 0.5 olduğundan standart hata= 6.(0,5) = 3 

olur. 

 

ÖRNEK-2 Standart sapması 5, güvenirlik katsayısı 0,51 olan bir testin standart hatası nedir? 

Cevap; Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda standart hata= 5.(0,7) = 3,5 olur 

 

UYARI:  Hatasız ölçme olmaz. Bu nedenle ölçme sonuçları ölçek üzerinde tek bir noktadan ziyade iki nokta arasındaki 

bir aralık olarak düşünülmelidir. Güven aralıkları standart hatanın eklenmesi ve çıkarılması ile belirlenir. Testlerde 

güven aralıkları, 

1. standart hata için %68 

2. standart hata için %95 

3. standart hata için %99 olarak belirlenmiştir. 

 

rSS xxe
 1
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a) Bir test puanının güven aralığını %68 olasılıkla belirlemek için; 

Üst sınır = Gözlenen puan + 1xSem 

Alt sınır = Gözlenen puan – 1xSem arasındadır. 

b) %95 olasılıkla öğrencinin puanına( 2xSem) eklenir ve çıkarılır.  

c) %99 olasılıkla da (3xSem) eklenir ve çıkarılır. 

 

 

UYARI; 

%68 olasılıkla güven aralığını bulmak kiĢinin puanına standart hata puanı ekleyip çıkarılır. X+Se üst sınır, 

X-Se alt sınırdır. 

%95 olasılıkla güven aralığını bulmak için de kiĢinin puanına 2 standart hata puanı eklenip çıkarılır 

X+2.Se üst sınır, X-2.Se alt sınırdır. 

 

 

 

üst sınır, X-2.Se alt sınırdır. 

%99 olasılıkla puanın güven aralığını bulmak için de puana 3 stan dart hata puanı eklenip çıkarılır. X+3.Se 

üst sınır, X-3.Se alt sınırdır. 

 

 

%34,13

0

%34,13

%13,59%13,59

%2,14%2,14

+1 +2 +3-3 -2 -1Sx

0 +1 +2 +3-3 -2 -1Z
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%68

%95

%99

 

 

ÖRNEK Standart sapması 6, güvenirlik katsayısı 0,75 olan bir testten 50 alan bir öğrencinin puanına %68, %95 

ve %99 olasılıkla hata karıĢma oranı düĢünüldüğünde puan aralıkları nelerdir?  
Cevap; Bu soruyu çözmek için öncelikle standart hata bulunur. Standart hatanın yukarıdaki formülü uydularsak(1-

0,75=0.25) ve 0.25 in kare köküde 0.5 olduğundan standart hata= 6.(0,5) = Se=3 olur. 

daha sonra bölgelerin alt sınır ve üst sınırını bulmak için  

 

%68 olasılıkla;(öğrenci puanı alınır elde edilen Se değeri 1 ile çarpılarak öğrenci puanı ile toplanır üst sınır 

bulunur. Ayni Ģekilde öğrenci puanı alınır elde edilen Se değeri 1 ile çarpılarak öğrenci puanından çıkarılır alt 

sınır bulunur.) 
Se= 3 ise öğrencinin puanı. 50 + (3x1) = 53 

50 – 3 = 47 Puan aralığı 47-53 arasındadır. 

 

%95 olasılıkla; ;(öğrenci puanı alınır elde edilen Se değeri 2 ile çarpılarak öğrenci puanı ile toplanır üst sınır 

bulunur. Ayni Ģekilde öğrenci puanı alınır elde edilen Se değeri 2 ile çarpılarak öğrenci puanından çıkarılır alt 

sınır bulunur.) 
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50 + 2.3 = 56 

50 – 2.3 = 44 Puan aralığı 44 – 56 arasındadır. 

 

%99 olasılıkla; ;(öğrenci puanı alınır elde edilen Se değeri 3 ile çarpılarak öğrenci puanı ile toplanır üst sınır 

bulunur. Ayni Ģekilde öğrenci puanı alınır elde edilen Se değeri 3 ile çarpılarak öğrenci puanından çıkarılır alt 

sınır bulunur.) 
50 + 3.3 = 59 

50 – 3.3 = 41 Puan aralığı 41 – 59 arasındadır. 

 

 

UYARI:  Standart hata azaldıkça güvenirlik artar. Yani güvenirlik 1,00 ise standart hata 0,00‘dır. Güvenirliğin yüksek 

olması ve standart sapmanın küçük olması ölçme işleminin standart hatasının küçük olduğunu gösterir. s (621 - 622) Y 

 

 

KPSS’DE SORULMUġ BAZI SORULAR ve CEVAPLARI 

(KPSS 2002) 

1. Lise 1. sınıfta uygulanan bir başarı testinin sonuçları, öğrencilerin sonraki öğrenimlerinde farklı programlara 

yönlendirilmeleri amacıyla kullanılabilir mi?  

Yukarıdaki soruyu soran bir kiĢi yapacağı geçerlik çalıĢması için öncelikle testin hangi özelliğini 

incelemelidir?  

A) İlköğretim konularını kapsama derecesini  

B) İçerdiği sorularla ilgili puanların birbirleriyle korelasyonunu  

C) Aynı sınıf düzeyindeki ders notlarıyla korelasyon unu  

D) Testin yazım, çizim ve düzenleme kurallarına uygunluğunu  

E) Ortaöğretim düzeyindeki başarıyı yordama gücünü  

 

Cevap; Eğitimde bazı testler öğrencilerin üst öğretim durumlarını  seçmek için kullanılır. Örneğin ÖSS sınavı 

üniversitede başarılı olabilecek öğrencileri yordamak için hazırlanmıştır. Soruda belirtilen de lise 1. sınıftaki öğrencileri 

ileriki programlara yönlendirmek için kullanılmasıdır yani bu testin ortaöğretimin ileriki düzeylerinde başarılı olacak 

öğrencileri seçmesi gerekmektedir.(Cevap E) 

 

(KPSS 2003) 

2. Bir yüksek lisans giriş sınavına ait yanıt kağıtlarını, ilgili anabilim dalında bulunan öğretim elemanları okumuştur. 

Daha sonra, bu öğretim elemanlarının verdikleri puanların tutarlılığına bakmıştır.  

Bu yaklaĢım aĢağıdakilerden hangisi için uygun bir örnek oluĢturur?  
A) Anahtara göre puanlama yapma  

B) Puanlama anahtarı hazırlama  

C) Düzeltme puanı kullanma  

D) Puanlama güvenirliğini saptama  

E) Değerlendirme için ölçüt belirleme  

 

Cevap; Burada yapılan test puanlarına karışması muhtemel hataları ortadan kaldırmak ve puanlayıcı yanlılığını 

önleyerek objektif bir puanlama sağlamaktır. Eğer farklı puanlayıcılar arasında bir tutarlık varsa objektif ve güvenilir 

bir puanlama yapılmıştır denebilir.(Cevap D) 

 

(KPSS 2004) 

3. Bir öğretmen ingilizce kelime bilgisini yoklayan bir test hazırlamıştır. Bu testi birkaç hafta arayla öğrencilere iki 

kez uygulamış ve bu iki uygulamadan elde edilen puanlar arasındaki korelasyonu 0.90 olarak bulmuştur.  

Bulunan bu değer testin en çok hangi özelliği hakkında bilgi verir?  
A) KR - 20 güvenirliği  

B) Test - tekrar test güvenirliği  

C) Kullanışlılığı  

D) Yapı geçerliği  

E) Kapsam geçerliği 

 

Cevap; Bir ölçme aracının güvenirliğini belirleme (kestirme) yöntemlerinden biri olan Test tekrar test yönteminde bir 

test (aynı test) aynı gruba aralıklı olarak (değişik zamanlarda) iki defa uygulanarak elde edilen sonuçların korelasyon u 

(güvenirlik katsayısı) bulunur. Katsayı 1.00'a yakınsa güvenirliğin yüksek olduğu anlaşılır. Soruda da ifade edilen 

güvenirlik katsayısını bulmada kullanılan yöntem B seçeneğindeki test-tekrar test yöntemidir. Çünkü ingilizce 

öğretmeni testi öğrencilere birkaç hafta arayla uygulayıp, iki uygulama arasındaki korelasyona bakmıştır. (Cevap B) 
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(KPSS 2005) 

Duygu ve eğilimlerle ilgili (duygusal) davranıĢların envanter ve anket gibi bireyin kendisi hakkında bilgi vermesi 

esasına dayanan araçlarla ölçülmesinde, aĢağıdakilerden hangisi önemli bir hata kaynağıdır?  

A) Duyuşsal hedeflerin davran ışa dönüştürülememesi  

B) Cevapların objektif yöntemle puanlanamaması  

C) Doğru cevabın şansla bulunabilmesi  

D) Duyuşsal davranış ölçülerinin başka ölçülerle birleştirilememesi  

E) Kişinin kendisi hakkında gerçeğe uymayan cevaplar verebilmesi  

 

Cevap; Duyuşsal davranışların ölçülmesinde karşılaşılan güçlüklerden ya da hata kaynaklarından biri; bireyin kendi 

duyuşlarını anlayıp değerlendirememesidir. Ancak daha önemli hata kaynağı ise kendi duyuşlarını yeterince anlayan 

bireyin bunları açığa vurmak istememesi ya da kendini toplumda kabul gören duyuşlarla yüklü göstermek istemesidir. 

Bu nedenle bireyin cevabını gerçekte olduğu gibi değil, başka bir yönde değiştirerek vermesidir.(Cevap E)  

 

 
 

1. Bir okulda aynı dersi okutan iki öğretmenin aynı konularda yaptıkları sınavlardaki soru sayıları ve cevapları 

planlama biçimleri şöyledir. Birinci öğretmen 20 soru sormuş her soruya 5 puan vermiştir. İkinci öğretmen 50 soru 

sormuş ve her soruya 2 puan vermiştir.  

Buna göre “ikinci öğretmenin elde ettiği puanların güvenirliği daha yüksektir” diyen bir kiĢi bu iddiasını 

aĢağıdakilerden hangisi ile destekleyebilir? 

A) Öznel puanlama yöntemleri puanların güvenirliğini düşürür. 

B) Bir ölçme aracının güvenirliği araçta yer alan soruların güçlüğünden etkilenir. 

C) Testteki soru sayısı arttıkça test puanlarının güvenirliği artar. 

D) Bir sınavdaki cevapların nasıl puanlanacağı kullanılan soru tipine göre değişir. 

E) Puanlamanın nesnelliğini ölçme sonuçlarına karışabilecek hatayı azaltır. 

 

 

2. Bir okulda yapılan sınavlarda idarece iki yol izlenmiştir.1.yolda her dersin tek tek sınavı yapılmış ve buna göre 

değerlendirme yapılırken 2. yolda ise soru sayısı ve nitelikleri aynı kalmak koşuluyla bir testte birden çok dersi 

içeren test yapılmış ve buna göre değerlendirme yapılmıştır.   

Buna göre “1. yoldaki test güvenirliği 2. yoldan daha yüksektir” diyen bir kiĢi iddiasını aĢağıdakilerden 

hangisi ile destekler? 
A) Testteki soru sayısı arttıkça puanlama güvenirliği artar. 

B) Soruların güçlülüğü güvenirliği etkiler. 

C) Puanlamanın nesnelliği ölçme sonucuna karışacak hatayı azaltır. 

D) Testin uygulama koşulları güvenirliği etkiler. 

E) Testin homojenliği güvenirliği olumlu etkiler. 

 

 

3. Öğrencilerin ölçümün yapıldığı zamanda içinde bulundukları özel koşullardan ya da geçirdikleri olumsuz 

yaşantılardan dolayı gerçek performanslarını ortaya koyamamaları, olması gerekenden farklı ölçümler alınmasına 

yol açar ve bu durum güvenirliği etkiler.  

Buna göre ölçme yapılırken aĢağıdaki etmenlerden hangisine dikkat çekilmiĢtir? 

A) Ölçme aracı  

B) Ölçmeyi yapan kişiler 

C) Ölçmede kullanılan test 

D) Ölçme koşulları 

E) Ölçmenin yapıldığı kişiler 

 

 

4. Üniversitede Bir Eğitim uzmanı  uygulamış olduğu sınavın KR–20 güvenirlik katsayısını 0,85 olarak hesaplamıştır. 

Bu katsayıya dayanılarak aĢağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? 
A) Testin yapı geçerliği yüksektir. 

B) Testin oluşturan maddeler arasındaki uyum yüksektir. 

C) Testi oluşturan maddeler homojendir. 

D) Test ölçülen özellik bakımından tek boyutludur. 

E) Bilen öğrenci ile bilmeyen öğrenci birbirinden ayrılmamıştır. 
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5. Bir matematik öğretmeni uygulamış olduğu sınav sonucunda öğrencilerin aldıkları puanları düşük bulmuş, bu 

nedenle her öğrenciye aldığı puanın %5‘i oranında fazla puan vermiştir. 

Öğretmenin bu tutumu sınav sonuçlarına aĢağıdaki hata türlerinden hangisinin karıĢmasına neden 

olmuĢtur? 
 

A) Sabit hata  

B) Sistematik hata 

C) Tesadüfi hata  

D) Random hata 

E) Rastgele hata 

 

 

 

 

6. Standart hatası 2 olan bir sınavdan 70 puan alan bir öğrencinin gerçek puanı %99 olasılıkla hangi puan 

aralığındadır? 

A) 64–76 

B) 68–72 

C) 66–74 

D) 52–68 

E) 60–64 

 

 

 

7. Bir Edebiyat öğretmeni uygulamış olduğu testteki her sorunun, testteki diğer sorularla olan korelasyonunun yüksek 

olduğunu bulmuştur.Ayrıca testteki her maddenin diğer maddelerle ilişkili fakat onların ölçtüğü yerin dışındaki 

alanları ölçmeye uygun olduğunu gözlemlemiştir. 

Buna göre bu test ile ilgili aĢağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur? 
A) Yapı geçerliği yüksektir. 

B) Kapsam geçerliği yüksektir. 

C) Yordama geçerliği yüksektir. 

D) Uygunluk geçerliği yüksektir. 

E) Görünüş geçerliği yüksektir. 

 

 

 

8. Eğitimde yapılan ölçme ve değerlendirmelerde bir testten güvenilir ölçümler elde edilebilse bile geçerli ölçümler 

elde edilemeyebilir. 

AĢağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamaya uygun bir örnektir? 
A) Testin puanlanmasının objektif olmamasına rağmen, testin ölçülmek istenen kapsamı temsil etmesi 

B) Testin hatalardan arınık olmamasına rağmen, testte çok sayıda ve her konudan soru sorulması 

C) Testin test–tekrar test güvenirliğinin düşük olması ve testte her konudan soru sorulmaması 

D) Test puanlarının kararlılığının düşük olması ve testin ölçülmek istenen kapsamı temsil etmemesi 

E) Testin hatalardan arınık olmasına rağmen, testin ölçülmek istenen kapsamı temsil etmemesi 

 

 

 

9. Ölçme araçlarında aranan en önemli özellik ve ilk aranan özelliktir. Bir ölçme aracının kullanış amacına hizmet 

etmesidir. Bu özellik, bir ölçme aracında olması gereken en önemli özellik olarak düşünülebilir.  

Bu ifade, aĢağıdaki kavramların hangisini anlatmaktadır?  

A) Güvenirlik 

B) Geçerlik 

C) Kullanışlılık 

D) Tutarlılık 

E) Objektiflik 

 

 

 

10. Eğitim uzmanları; ölçme araçlarının elde edilen sonuçlarından yararlanarak ileriki süreçte eğitsel durumlar 

hakkında yorumlar, açıklamalar yapılır. 
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AĢağıdaki örneklerden hangisi, 'yordama geçerliliğini' belirlemek için izlenebilecek bir yoldur?  

A) Yapılan bir sınavın, sınava dahil edilen tüm  konuları kapsayıp kapsamadığını incelemek  

B) Yapılan bir sınavın, sınava dâhil tüm konuları kapsayıp kapsamadığını incelemek ve her sorunun 'doğru' cevap 

sayısının 'öğrenci sayısı'na oranlamasına yapmak  

C) Regreyon istatistiksel tekniği kullanarak, bilinen bir durumdan bilinmeyene dair tahminde bulunmak  

D) Istatistiksel yaklaşımlar kapsam geçerciği yüksek olduğu önceden bilinen bir testi iki gruba da uygulayıp 

gruplar arasındaki korelasyon ilişkisini bulmak  

E) Ölçme aracındaki sorular arasındaki ilişkileri, her bir maddenin diğer tüm maddelerle olan bütünlük ilişkisine 

göre incelemek  

 

11.  

I. Soru sayısının belli düzeye kadar artırılması güvenirliği artırır.  

II. Bir test geçerli ise güvenilirdir.  

III. Bir test güvenilir değilse geçerlidir.  

IV. Öğrencinin şimdiki başarısı ile geleceğe ilişkin tahmin yapılması Güvenirlik kavramı ile ilgilidir.  

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?  

A) I-II-III 

B) I-III-IV 

C) II-III-IV  

D) I-II 

E) II-IV  

 

12. ―Ölçme aracının aynı şartlar altında birden fazla ölçme sonucunun benzer sonuçlar vermesi, ölçme 

aracının……...…….olduğunu, puanlamanı yansız ve hata karıştırma ihtimalinin az olması.….……….… olduğunu 

gösterir.‖  

Ġfadesinde boĢ bırakılan bölümleri en iyi tamamlayacak seçenek hangisidir? 

A) Geçerli – objektif 

B) Ayırtedici – tutarlı   

C) Tutarlı – objektif 

D) Kullanılışlı – güvenilir  

E) Objektif – tutarlı  

 

13. Öğrenciler girdikleri sınavda, sınav soruları ile derste anlatılan konular arasında tam bir bağlantı kuramamışlardır. 

Çünkü sorular işlenmeyen konulardansa çıkmış ve buda birçok öğrencinin başarısız olmasına neden olmuştur. 

Bu sınavda öğretmen sınavda aĢağıdaki yargılardan hangisine uymamıĢtır? 
A) Sınavın yapı geçerliliğini  

B) Sınavın görünüş geçerliliğini  

C) Sınavın yordama geçerliliğini  

D) Sınavın kapsam geçerliğini  

E) Sınava giren öğrenci sayısını  

 

KONU KAVRAMA TESTİ CEVAPLAR 

1-C 2-E 3-D 4-E 5-B 

6-A 7-A 8-E 9-B 10-C 

11-D 12-C 13-A   

 

 
 



 

Uğur YILMAZER(paradigma44@hotmail.com / TEL; 05316687017) Sayfa 66 
Yeni Eğitim Bilimleri Soru Bankamızı paradigma44@hotmail.com adresinden mutlaka isteyiniz…. 

EĞĠTĠMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME UĞUR YILMAZER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTLER VE TESTLERĠN SINIFLANDIRILMASI 

Bireyler hakkında bilgi toplama yolları testler ve test dışı teknikler olmak üzere ikiye ayrılır. 

Test: Belirli özellikleri ölçmek için düzenlenen ve herkes için aynı sorulardan oluşan ölçme aracıdır. Bireylerin sorulara 

verdiği cevaplara bakarak, bireyler arasındaki farklılıkları ortaya çıkarma işlemidir. 

 

 
 

TESTLERĠN SINIFLANDIRILMASI 

A) Tipik DavranıĢ Testleri: Bu testlerde amaç, kişinin belli bir durumda nasıl davrandığını ortaya çıkarmaktır. Bu 

testlerde doğruluk ya da yanlışlık söz konusu değildir. Tutum, kişilik ve ilgi ölçekleri bu gruba girer. 

 

B) Maksimum Yeterlik Testleri: Bir kişinin bir işi, belli bir durumda ne denli iyi ve doğru yapabildiğini belirlemeye 

çalışır. Uzmanlarca hazırlanan cevap anahtarı kullanılır. Yetenek testleri ve başarı testleri bu gruba girer. 

 

1. Yetenek testleri: Genel yetenek testleri ve özel yetenek testleri olmak üzere ikiye ayrılır. 

a) Genel yetenek testleri: Genel zihin gücünün ölçmek için hazırlanmış testlerdir.(Sayısal veya sözel yetenek) 

b) Özel yetenek testleri: Sınırlı bir alandaki zihin gücünü ölçmeyi amaçlayan testlerdir. (Resim veya müzik yeteneği 

gibi) 

 

2. BaĢarı testleri: Bireyin bir öğretim faaliyeti içerisinde ne kadar öğrendiğini ölçen testlerdir. Standart testler ve 

öğretmen yapısı testler olmak üzere ikiye ayrılır. 

 

a) Standart testler: Uzmanlar tarafından belirli standartlara göre hazırlanmış testlerdir. Kapsamlı bir kullanış için 

geliştirilmiştir. Geçerliği ve güvenirliği istatistiksel olarak belirlenir. (ÖSS – KPSS gibi) Geliştirilmesi aylarca süren 

yoğun bir çalışmayı ve işbirliğini gerektirir. Geliştirilen bu testlerin sınıfta uygulanması sakıncalıdır. Çünkü öğretmenin 

koyduğu ders hedefleri, dersi işleyiş biçimi ve vurguladığı noktalar farklılık gösterebilir. 

TEST HAZIRLAMA SÜRECİ VE EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI BÖLÜM 4 

2011 Kpss de bu kısımda 2 soru sorulmuştur. Geçmiş yıllarda ortalama 2-6 arasında soru sorulmuş tur. Ancak son 
yıllarda çıkan soru sayısı azalmıştır. Bu bölümde sorulan sorular bilgi ve kavrama düzeyinde sorulardan 
oluşmaktadır.Sorular özellikle çoktan seçmeli testler ile yazılı yoklamalarda yoğunlaşmaktadır.Ayrıca geçmiş yıllar 
incelendiğinde boşluk doldurmalı ve doğru yanlış tipi testlerden de sorular sorulmuştur.çalışmalarınızda bir sınav 
türünü diğer sınav türünden ayıran özellikler nelerdir ve sınavların temel özellikleri iyi kavranmalıdır. 
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b) Öğretmen yapımı testler: Öğretmenler tarafından sınıftaki öğretimin etkinliğini ölçmek ya da artırmak için 

geliştirilen testlerdir. Öğretmen yapımı testler birçok şekilde olmaktadır. 

 

 

ÖĞRETMEN YAPIMI TEST ÇEġĠTLERĠ 

 

1. KullanılıĢ Amaçlarına Göre Testler 

a) Öğretim testleri: Öğretimi geliştirme amacıyla uygulanır. Öğrencilerin zayıf ve güçlü yanlarını görmelerini sağlamak 

için kullanılır. Öğretmen tarafından puanlanır ve sınıf ortamında cevaplar tartışılır. Öğrenci yanlışlarını görür. 

 

b) Ehliyet testleri: Okuma ve aritmetik gibi temel beceri alanlarında daha kullanışlıdır. Bir üst öğrenme için temel olan 

konuların öğrenme oranlarını belirlemede kullanılır. Sorular son derece kolaydır. %90‘ının veya daha çoğunun doğru 

cevaplandırılması beklenir. Ünite testleri olarak adlandırılır. 

c) Ölçme testleri: Öğretim sonunda ya da öğrenim sürerken öğrencinin kesin başarısını ölçmeyi amaçlayan testlerdir. 

Değer biçmeye yönelik değerlendirmelerin dayandığı ölçümler bu testlerle elde edilir. 

 

2. KiĢi Sayısı Bakımından Testler 

a) Bireysel Testler: Bir defada yalnız bir kişiye uygulanabilen testlerdir. Verilen cevapların kaydını puanlayıcı tutar. 

Puanlama güçtür. 

b) Grup testleri: Bir defada birden çok kişiye uygulanabilen testlerdir. Daha çok okuduğunu anlama gücüne dayanır. 

Okur yazar olmayanlara uygulanamaz. Birey cevaplarını kendisi kaydeder. 

 

3. Uygulama Zamanına Bağlı Testler 

a) Hız testleri: Bu testlerde soruların tamamı cevaplanamaz. Verilen süre kısıtlıdır. Alınan puan cevaplama hızını 

yansıtır. Sorular son derece kolaydır. Zaman yetse herkes tüm soruları doğru cevaplayabilir. 

b) Güç testi: Öğrenciye yeterli zaman verilerek, bilgi ve beceri yönünden başarı düzeyini ölçmeye yöneliktir. Gittikçe 

zorlaşan sorulardan oluşur. Genellikle başarı testleri güç testleridir.           

 

4. Puanlama Biçimine Göre Testler 

a) Objektif testler: Puanlayıcının görüşünün karışmadığı testlerdir. Çoktan seçmeli testler örnek verilebilir. Testin 

ölçtüğü alanda uzmanlaşmış olsun ya da olmasın herkesin puanlayabileceği ve kim puanlarsa puanlasın sonuçların 

değişmeyeceği biçimde hazırlanan testler bu gruba girer. 

b) Sübjektif testler: Kişinin alacağı puanın puanlayıcının özel kanı ve yargısından etkilendiği testlere denir. Sözlü ve 

yazılı yoklamalar örnek verilebilir. 

 

5. SoruluĢ Biçimine Göre Testler 

a) Dile dayalı testler: Soruşlar sözlü ya da yazılı olarak sorulur ve cevaplar yine sözlü ya da yazılı olarak alınır. Sözlü 

ve yazılı olarak ikiye ayrılır. 

b) Dile dayalı olmayan testler: Soruların soruluşunda tek bir sözcük kullanılmaz. Tüm yönergeler demonstrasyon 

(gösteri) ve pandomim ile sunulur. Sağırlar, başka dil konuşanlar için bu tür testler kullanılır. Bunun yanında bir işi 

yapması da istenebilir. Performans testleri dile dayalı olmayan testlerdir. 

Dile dayalı olan testlerden yazılı testler; Yazılı yoklama (essey), kısa cevap sınavları, doğru-yanlış testleri, çoktan 

seçmeli ve eşleştirmeli olmak üzere beşe ayrılır. 

SINAV ÇEġĠTLERĠ 

1. KULLANILIġ AMAÇLARINA GÖRE 

SINAVLAR 

a. Seçme Sınavı 

b. Yarışma Sınavı 

c. Yeterlik Sınavı 

d. Sınıflama Sınavı 

e. Tarama Sınavı 

 

2. UYGULANIġ YÖNTEMLERĠNE GÖRE 

SINAVLAR 

1. Açık Kitap Sınavı 

2. Dışarıda Cevaplandırılan Sınav 

 

3. UYGULAMA SINAVLARINA GÖRE 

SINAVLAR 

1. Kısa Süreli Sınav 

2. Ara Sınavları 

3. Dönem Sonu Sınavları 

4. Bitirme Sınavı 
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6. Ölçülecek Özelliğin DavranıĢsal Olarak GözleniĢine Göre Testler 
a) ÖzdeĢ öğeler testi: İş örneklemi testleri örnek olarak verilebilir. Test durumunda gözlenen davranış asıl ölçülmesi 

düşünülen davranışın kendisidir. ÖR: Konuşma, okuma performansı, şarkı söyleme becerisinin ölçülmesi vs. 

b) Ġlgili davranıĢ testi: Gerçek iş koşullarının taklit edilmesidir. Bir davranışı gerçek koşullarında izlemek masraflı veya 

tehlikeli olduğu durumlarda kullanılır. 

c) SözelleĢtirilmiĢ davranıĢ testi: Okul yaşantısından sonra devam etmesi gereken davranışların öğrencide ne oranda 

bulunduğunu sorular yardımıyla tespit eden testlere denir. örneğin Oy kullanma, vergi verme veya askerlikle ilgili 

sorular sorma vs. 

d) Bilgi testi: Çoğunlukla uygulanan test türüdür. Sözelleştirilmiş davranış testiyle yakından ilgilidir. Bu testte bilgiye 

sahip olmakla, uygulamak arasında yüksek ilişki olduğu varsayılır. 

 
 

ÖĞRETMEN YAPIMI TESTLERLE-STANDART TESTLERĠN KARġILAġTIRILMASI 

KARġILAġTIRILAN 

BOYUT  

ÖĞRETMEN YAPIMI 

TESTLER(ÖYT) 

STANDART TESTLER (ST) 

TESTĠN AMACI  
Bir sınıf ya da okuldaki öğretim 

sonuçlarını ölçmektir. 

Ülke genelinde ya da belli bir bölgedeki 

öğretimin etkililiğini ölçmektir.  

 

TESTĠN ĠÇERĠĞĠ  

Sınıf öğretmeninin  kendi işlediği ve 

belirlediği öğretim hedeflerine göre 

belirlenir.  

Ülke genelinde MEB ce verilen ve onerilen 

ders kitapları ve ders programlarının incelenip 

analiz edilmesiyle belirlenir.  

 

KULLANILAN SORU 

TĠPĠ  

Hem objektif hem subjektif soru 

türleri kullanılır. 

 

Mutlaka objektif soru türleri kullanılır. 

 

SORULARIN 

HAZIRLAYICISI  

Sınıf öğretmeni ya da okulda 

oluşturulan bir öğretmenler grubu.  

Konu alanı uzmanları, öğretmenler ve ölçme 

uzmanları.  

 

MADDE ANALĠZĠ  Genellikle  yapılmaz.  

Test maddeleri son testin uygulanacağı grubun 

benzeri bir gruba uygulanır ve her bir 

maddenin güçlük derecesi (pj) ve ayırt etme 

gücü (D) hesaplanır. Testin son formuna 

girecek maddelerin seçimi, bu bilgiler üzerinde 

temellenir.  

 

STANDARTLAġTIRMA 

VE NORMLAR  

Standartlaştırılmaya gidilmez. Norm 

çıkarılmaz. Sınıfın ortalama başarısı 

hesaplanabilir.  

Test uygulanacağı grubu (evren) temsil eden 

bir örneklem grubuna uygulanır. Ortalama, 

yüzdelik sırası gibi bazı tipik puanlar 

hesaplanır. 

  

FORM SAYISI  Genellikle bir tanedir.  

Genellikle iki ya da daha çok paralel (eşdeğer) 

takım hazırlanır.  

 

TESTĠN DIġINDA 

YARDIMCI MATERYAL  

Genellikle bir açıklama ve puanlama 

anahtarı vardır.  

Testin amacı, uygulanması, puanlanması için 

gerekli yönergeyi, geçerlik ve güvenirliğini 

sonuçların yorumlanış ve kullanılışlarını 

gösteren bir el kitabı vardır.  

 

 
ÖĞRENCĠLERĠ ÖZELLĠKLERĠ AÇISINDAN DEĞERLENDĠRME YAKLAġIMLARI 

A) PSĠKOMETRĠK YAKLAġIM 

 Değerlendirme objektiftir.  

 Standart testler kullanılır. 
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 Belirli özelliklere sahip olma dereceleri sayılarla ifade edilir. 

 Bilme, kavrama, analiz gibi zihinsel beceriler ölçülür. 

 Psikometrik yaklaşım süreçten çok ürünle ilgilidir. Çünkü ürün gözlenebilir. 

 

B) ĠZLENĠMCĠ YAKLAġIM 

 Belirli özelliklere sahip olma dereceleri betimlenerek ifade edilir. (İyi, orta, kötü gibi) 

 Subjektif değerlendirmedir. 

 Üst düzey zihinsel beceriler ölçülür. (Sentez, değerlendirme gibi) 

 Gözlem gibi nitel ölçme araçları kullanılır. 

 Bu yaklaşımda, yeteneğin değerini sayılarla ifade etmek, örneğin; 2+3=6 demek izlenimciler için yeterli değildir. 6 

sayısına ulaşma evreleri de sonuç kadar önemlidir. ―Kişi yeteneğini nasıl ortaya koydu?‖, ―Ne tür hatalar yaptı?‖ ve 

―Niçin‖ sorularına da yanıt ararlar. 

 

UYARI:  Görüldüğü gibi, her iki yaklaşımında olumlu yanları olduğu gibi, iyileştirmeye açık yanları da vardır. 

Bir karar alınırken öğretmen, psikolojik yaklaşımla ulaştığı sonuçları, izlenimci yaklaşımla birleştirebilir. Örneğin bir 

öğretmen yaptığı testlerin ortalamasına göre notlarını verir, bir diğeri ise, tüm gözlemleriyle öğrencinin test puanını 

birlikte değerlendirir. 1990′lı yıllara kadar psikometrik yaklaşım, tüm dünyada egemen olmuş, yani süreç 

değerlendirilmeden ürün değerlendirilmiştir. Öğretim alanında ortaya konan yeni kuramlar, daha çok eğitimin 

bireyselleştirilmesi yönünde ağırlık kazanmışlardır. Kuşkusuz eğitimde ölçme ve değerlendirmenin de yeniden 

yapılandırılması gerekmiştir. 

Bu beklentilere cevap vermede geleneksel anlayışların yetersiz kalması, reformist çabaların doğmasına neden olmuştur. 

Bütün bu gelişmelerin sonucunda öğrencilerdeki bilgi düzeyini ölçmeyi amaçlayan standart testlerin yerini performans 

testleri almaya başlamıştır. Portfolyo uygulamaları günümüzde en önemli öğretim ve ölçme uygulaması olarak kabul 

edilmektedir. 

 

D)  UZLAġTIRICI YAKLAġIM (EKLEKTĠK YAKLAġIM) 

 Klasik ölçme değerlendirme yaklaşımlarına alternatif olarak geliştirilmiştir. 

 Zihinsel becerilerin ölçülmesi ve bunların objektif olarak puanlanmasını sağlayan çağdaş bir yaklaşımdır. 

 Portfolyo (Öğrenci gelişim dosyası) en önemli tekniğidir. 

 

ÖĞRENCĠLERĠN ÖZELLĠKLERĠNĠ DEĞERLENDĠRME YAKLAġIMLARI ve ÖZELLĠKLERĠ  

Psikometrik 

YaklaĢım  

 Öğrencinin özelliklere sahip olma dereceleri sayılarla ifade edilir.  

 Standart testler kullanılır.  

 Değerlendirme objektiftir.  

 Bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez gibi bilişsel becerilerin ölçülmesinde 

kullanılır.  

 Sonuç ağırlıklıdır.  

Ġzlenimci 

YaklaĢım  

 Öğrencilerin özelliklere sahip olma dereceleri betimlenerek ifade edilir.  

 Nitel ölçme araçları (gözlem gibi) kullanılır.  

 Değerlendirme subjektiftir.  

 Üst düzey zihinsel becerilerin (sentez, değerlendirme) ölçülmesinde kullanılır.  

 Süreç ağırlıklıdır.  

UzlaĢtırıcı 

(Eklektik-

Seçmeci) 

YaklaĢım  

 Klasik ölçme değerlendirme yaklaşımlarına alternatif olarak geliştirilmiştir.  

 Bu yaklaşım hem üst düzey zihinsel becerilerin ölçülmesi hem de bunların objektif 

olarak puanlanmasını sağlayan çağdaş bir ölçme yaklaşımı olarak görülmektedir.  

 Öğrencilerin yıl içerisinde gerçekleştirdiği etkinliklere göre ölçüldüğü portfolyo 

(öğrenci gelişim dosyası) uygulamaları (tümel değerlendirme yöntemi) bu 

yaklaşımın en önemli tekniğidir.  

 

 

TEST PLANI 

Geçerli ve güvenilir ölçümler, dikkatlice planlanmış testlerle elde edilebilir. Testin planlanması esnasında ―Niçin ölçme 

yapılacak?‖, ―Ne ölçülecek?‖ ve ―Nasıl ölçülecek?‖ soruları cevaplandırılmalıdır. 

Test Planında Yapılması Gerekenler 
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HEDEF 

Öğrenme ve Öğretim 

 

8. sonuçları kullanma 

7. puanlama ve değerlendirme 

6. uygulama 

5. ön deneme 

4. ilgili değerlendirme işlemlerini hazırlama 

3. uygun değerlendirme işlemlerini seçme (soru tipi, sayısı, süre) 

2. belirtke tablosunu geliştirme 

1. ölçmenin amacını belirleme 

 

1. Testin amacı belirlenmelidir. 
Bir test planı yapılırken öncelikle testin amacı belirlenmelidir. Testler, 

a) Öğrenciler arasında seçme yapmak 

b) Öğrencileri tanıma ve bir programa yerleştirmek 

c) Öğrenme düzeyini ve öğrenme eksikliklerini belirlemek 

d) Öğrencilere verilecek notu belirlemek için yapılır. 

 

2. Testteki toplam soru sayısını belirleme 

Testteki soru sayısının belirlenmesinde, sınav süresi, kullanılan soru tipi, soruların güçlük derecesi, cevaplamak için 

gereken düşünme sürecinin karışıklığı ile cevaplayıcıların düzeyi etkilidir. (Küçük çocuklara çok sorulması bazılarının 

sıkılmasına neden olur ve güvenirlik etkilenir.- Okullarda ise süre kısıtlıdır.) 

 

3. Ölçülecek davranıĢlar ve testin kapsayacağı konuların belirlenmesi 

Bir dersten geçen öğrencinin davranışlarında o dersi almadan önceki durumuna kıyasla farklılıklar olması beklenir. 

Eğitim öğretimin başında, öğrencinin davranışlarında ne gibi değişiklikler beklendiği belirlenmelidir. 

Test başlangıçta belirlenen davranışları ölçmek için düzenlenmelidir. 

Rasgele bir yaklaşımla ölçülecek davranışlarla konuların tümünü temsil edecek bir örneklem alınamaz. Bu nedenle 

belirtke tablosu hazırlanmalıdır. Belirtke tablosunda, öğretim sırasında verilen öneme göre her hedefe ve konuya 

yüzdelik ağırlık verilmeli ve bu yüzdelikle başlangıçta belirlenen soru sayısına çevrilmelidirler. 

 

4. Kullanılacak soru tipi kararlaĢtırılmalıdır. 

Test hazırlanırken hangi soru tipinin kullanılacağını, ölçülecek olan 

davranış ve konunun içeriği belirlenmelidir. Hazırlanan sınav 

içerisinde değişik tip soru çeşitleri kullanılabilir. (En fazla üç tip 

soru çeşidi kullanılmalıdır) 

Kullanılacak madde tipini belirlemede, testin uygulanmasına ve 

puanlanmasına ilişkin kolaylıkların göz önünde bulundurulması 

gerekir. ÖR: Puanlamanın nesnel olması ve makineyle yapılması 

düşünülüyorsa madde tipi büyük ihtimalle çoktan seçmeli olur. 

 

5. Testin güçlüğü ve soruların güçlük dağılımının kararlaĢtırılması 

Testin ortalama güçlük düzeyi ve maddelerin güçlük dağılımı, testin 

kullanılış amacına uygun olmalıdır. Öğrenme düzeyini ve başarıyı 

ölçmeyi amaçlayan bir sınavın güçlük düzeyi orta düzeyde (0,50) 

olmalıdır. Eğer test çok sayıda öğrenciden belli ve az sayıda 

öğrenciyi seçmek için kullanılacaksa güçlük düzeyi buna göre 

hazırlanmalıdır. Eğitim-Öğretimde kullanılan testlerin güçlüğü 

(0,50) civarında olmalı, test içerisinde çok kolay, kolay, zor ve çok 
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zor maddeler yer almalıdır. Ancak en fazla orta güçlükteki maddeler yer almalıdır. Çünkü en ayıt edici maddeler orta 

güçlükteki maddelerdir. 

 

6. Puanlama biçimi belirlenmelidir. 

 Puanlamanın elle mi yoksa makineyle mi yapılacağı belirlenmelidir. 

 Soru kitapçığından ayrı bir cevap kağıdı kullanılıp kullanılmayacağı belirlenmelidir. (Soru tipine ve 

cevaplayıcıya göre değişir. Küçükler yanlış işaretleyebilir.) - (Kısa cevap ve tamamlama maddelerinde cevap 

kağıdı ayrılmaz.) 

 Maddelerin her birine verilecek puan belirlenmelidir. 

 Puanları şans başarısından arıtmak için düzeltme formülü kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi. (Özellikle 

seçmeli testler için zorunludur) 

 

SINAV PLANINDA BULUNMASI GEREKEN BASAMAKLAR-1 

1. Sınavın amacını 

belirleme  

Sınavlar genellikle;  

 Öğrenciler arasında seçim yapmak için,  

 Öğrencileri tanıma ve bir programa yerleştirmek için,  

 Öğrencilerin öğrenme düzeyini ve öğrenme eksikliklerini belirlemek için,  

 Öğrenci öğrenmelerine ilişkin sonuç belirlemek için yapılmaktadır.  

 

2. Ölçülecek hedef 

davranıĢların 

belirlenmesi  

 

Sınavların amacı belirlendikten sonra ölçülecek hedef davranışlar belirlenmelidir.  

3. Belirtke tablosunun 

hazırlanması  

Belirtke tablosu hazırlamak;  

 Sorulacak soruların evrenini güçlü bir şekilde temsil edebilecek geçerli soruların 

belirlenmesine,  

 Dersin içeriğinin hangi hedef-davranış alanlarına göre gerçekleştirilebileceğine 

bakılarak uygun soru geliştirilmesine,  

 Hedeflere ilişkin kritik davranışlara yani bir hedef için ön-koşul niteliğinde olan 

ve olmazsa olmaz davranışlara göre soru hazırlanmasına olanak tanımaktadır.  

 
 

4. Soru sayısını belirleme  

Soru sayısının belirlenmesinde;  

Sınavın süresi,  

Soru tipi,  

Soruların güçlük derecesi,  

Öğrencilerin düzeyi ve  

Sınavın amacı göz önünde bulundurulmalıdır.  

 

5. Soru tipini belirleme  

Soru tipinin belirlenmesinde ölçülmesi istenilen hedef davranışların alanı 

(bilişsel, duyuşsal ve psikomotor) ve konunun özelliği dikkate alınır. 

  

6. Sınavın güçlük 

derecesini belirleme  

Öğrenme düzeyini ve başarıyı ölçmeyi hedefleyen bir sınavın güçlük derecesi orta 

düzey (0,50) olmalıdır.  

 

7. Sınavın süresini 

belirleme  

Sınavın süresi belirlenirken; sınavın amacı, soru sayısı, zorluk düzeyi, soru tipi ve 

en önemlisi sınava giren öğrencilerden en zayıf olan öğrencinin durumu dikkate 

alınmalıdır.  

8. Soruların yazımı  
Sorular açık ve anlaşılırlığı bozulmayacak ölçüde kısa yazılmalıdır. Ne beklendiği 

konusunda farklı anlamlar uyandıran bir soru, iyi bir soru değildir.  

9. Puanlamanın nasıl 

olacağını belirleme  

Her sorunun önem düzeyine göre puan ağırlığının ve güvenirliğinin (hatalardan 

arınık olması) belirlenmesidir.  
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SORU SORARKEN DĠKKAT EDĠLECEK GENEL HUSUSLAR 

 

İyi bir sınav sorusu yazmak çok kolay bir iş değildir .Kaliteli soru yazımı, soru yazarında konuyla ve 

ölçme yöntemleriyle ilgili bilgilere sahip olmanın yanında beceri de gerektirir. İyi soru yazmak; 

konuyu iyi bilme, ölçmeye konu olan davranışları çok iyi tanımlayabilme, bazı ölçme tekniklerini 

bilme, örgenci psikolojisini bilme, sabırlı olma, yaratıcı olma gibi özellikleri gerektirir. Bir davranışı 

ölçmeye yönelik ilk kez yazılan bir soru için, hiç unutulmaması gereken bir nokta, o sorunun daha iyi 

bir şekilde yazılabileceğidir.  

Güvenilir ve geçerli bir sınav sorusu sorma için uyulması gereken ilkeler sınav türlerine göre değişse 

de bazı genel ilkeler mevcuttur. 

 

Bir sınav sorusu sorarken dikkat edilecek hususların bazıları Ģunlardır: 

 

1. İstenilen cevap açık ve anlaşılır olmalı: Öğrenci soruyu okurken kendinden hangi cevabın istendiğini çok net olarak 

anlamalıdır .Sorunun çok açık olarak formüle edilmesi için; soruda kullanılan dil basit ve dolaysız olmalı, gramer 

ve noktalama hataları olmamalı ve gereksiz kelimelerin kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Sorunun açık ve net 

olarak sorulmamasından dolayı öğrencinin soruyu doğru cevaplayamaması durumunda elde edilecek puanlar 

öğrencilerin gerçek başarı düzeyini yansıtmada yetersiz kalır. Bu durum sınavın kalitesini (güvenirliği ve 

geçerliğini) düşürür. 

 

2. Test maddeleri hedef davranışlara uygun olmalı: Soru hazırlamadan önce sınavın kapsamına uygun olarak bir 

belirtke tablosu hazırlanmalıdır. Bu suretle hangi konularda hangi düzeyde soruların sorulması gerektiği daha net 

olarak ortaya konmuş olmakla birlikte testin kapsam geçerliği de arttırılabilir. Her hedef davranışı ölçme amacıyla 

birden çok madde yazılarak bir soru bankası oluşturma çalışmasına da girilmelidir. Ayrıca, sorulan bir soru 

yazıldığı amaca uygun olmalıdır. Örneğin ölçülmek istenen davranış kavrama düzeyinde iken, soru kavrama 

düzeyinde bir zihinsel etkinliği ölçmeyip, bilgi düzeyinde kalıyorsa, bu sınavın istendik niteliklerini, özellikle 

kapsam geçerliğini düşürür. 

 

3. Objektif testlerde bir maddeyle birden fazla bilgi yoklanmamalı: Özellikle objektifliği yüksek olan çoktan seçmeli 

testler veya doğru yanlış testleri gibi testlerde, bir maddede tek bir bilgi yoklanmalıdır. Madde de ‖ve‖, ―veya‖' gibi 

bağlaçlarla iki veya daha çok bilginin yoklanması öğrencileri yanıltabileceğinden dolayı bu durum o sorunun ve 

dolayısıyla da testin güvenirliğini ve geçerliğini olumsuz yönde etkiler. 

 

4. Maddeyi oluşturan cümle bir kaynaktan aynen alınmamalı: Yine, objektifliği yüksek olan kısa cevaplı testler, 

çoktan seçmeli testler veya doğru-yanlış testlerinde bir maddeyi oluşturan cümlenin bir kaynaktan, özellikle 

öğrencilerin elinde bulunan ders kitabından aynen alınması, o sorunun cevaplanması için çok düşük bir zihinsel 

etkinlik gerektirmesi veya iyi bilinmese bile tanınarak cevaplanabilmesinden dolayı, o sorunun geçerliğini önemli 

ölçüde azaltır. Ders kitabından cümlelerin alınıp sorulmasının doğuracağı başka bir sakınca da; kitaptaki cümlelerin 

bir sınav sorusu için aşırı genel ve karıştırılabilir ifadelerden oluşmasıdır. Genelde, kitaptaki bir cümle önceki 

cümlelerle bağıntılıdır, tek başlarına aynı içeriği ve anlamı net olarak vermezler. 

 

5. Soruda ipucu bulunmamalı: Bir sorunun geçerliğini arttırma için soru, o soruyla ölçülmek istenen bilgi ve 

becerilere sahip öğrencilerin tereddütsüz doğru cevaplandırabileceği, sahip olmayanların doğru 

cevaplandıramayacağı nitelikte olmalıdır. Dikkat edilmediği taktirde, bir test maddesinin başka bir test maddesinin 

cevabı hakkında bilgi sağlaması mümkün olabilir. Özel1ikle objektifliği yüksek olan testlerde, gerek madde 

kökünde, gerekse diğer maddelerde, o maddenin cevabının bulunmasına katkı sağlayacak ipuçlarının bulunması, o 

maddeyi hiç bilmeyen kişilerin de cevaplamasını sağlayabileceğinden dolayı soruyu kusurlu yapar. 

 

6. Aynı sorular yıldan yıla hiç değiştirilmeksizin kullanılmamalı: Öğrencilerin sınav sorularını bilmeleri, her yıl aynı 

sorular sorulduğundan dolayı veya öğretmenin bazı soruları kendisinin öğrencilere sınavdan önce vermesi 

durumunda yine konuyu bilmeyen, dersi öğrenmemiş öğrencilerin soru ve cevapları ezberleyerek yüksek puan 

almaları söz konusudur. Bu durum istenmedik değişkenlerin puanlara karışacağından dolayı geçerliği, hata puanın 

arttıracağından dolayı da güvenirliği düşürür. Yazılan bir sorunun bel1i bir süre sonra revizyonu tabi tutularak 

iyileştirilebileceği de unutulmamalıdır. Sorunun tekrar incelenmesiyle önceden görülemeyen bazı basit hataların 

giderilmesiyle birlikte, o sorudan faydalanarak aynı davranışı ölçmeye yönelik daha kaliteli bir soru yazma şansı da 

doğar. 

7. Puanlama objektifliğini arttırıcı tedbirlerin alınması: Özel1ikle yazılı yoklama, sözlü yoklama olmak üzere, 

puanlama sübjektifliğinin yüksek olduğu sınav türlerinde mutlak suretle puanlama güvenirliğini arttırıcı tedbirler 

alınmalıdır .Bu tedbirlerin en önemlisi detaylı bir cevap anahtarının hazırlanmasıdır. Cevap anahtarı soru yazılırken 

hazırlanmalıdır. Önce soruyu yazıp, sonra cevap anahtarı hazırlama yoluna gidilmemelidir. Hazırlanan bu cevap 

anahtarı gerekirse verilen orijinal cevaplara göre revizyona tabi tutulmalıdır. 
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EĞĠTĠMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI 

 
 

SORU TÜRLERĠ 

Çoğu öğretmenler için, soru tümceleri ((kim, nasıl, niçin, değil mi v.b.)) gibi sözcükleri içeren önermeler olarak 

algılanabilir. Bunun ötesinde girişilecek sınıflama çabası ((boşuna)) olarak kabul edilebilir. Fakat öğretme ortamında sık 

sık kullanılacak bu araçların niteliklerini kavramada büyük yararlar olabilir. Bu nedenle, sorulan niteliklerine ve 

kullanıldıkları yerlere göre sınıflamak ve onların özeliklerini açıklamak kaçınılmazdır . 

 

1. Hedefin Düzeyine Göre Soru Türleri : 

Bilgi düzeyindeki hedefler, sorunca söyleme, yazma, seçip 

işaretleme, doldurma, görünce tanıma gibi davranışları içerir. Bu 

tür hedefler öğrenciye kazandırılırken, hatırlama sorularına baş 

vurulabilir. Hatırlama sorulan, öğrencilerin kavrama ve daha üst 

düzeydeki hedef davranışa doğru yükselmelerinde onlara yol 

!gösterebilir. çünkü her tür düşünce, veri ve olgularla başlar. Bu 

nedenden dolayı da hatırlama soruları, akıl yürütmenin 

başlatılması için 

de gerekli olabilir. Yeri ve zamanı gelince öğretmen, bazı 

bilgilerin hatırlanmasını öğrencilerinden isteyebilir. ―Derslikte 

bütün bu etkinlikleri sağlamak için nasıl sorular sorulmalıdır?‖ 

önermesinin yanıtı önemlidir. Bilgi düzeyinde kazandırılacak 

davranışlarla ilgili sorular <<kim, ne, ne zaman, nerede, hangisi)) 

gibi sözcüklerden oluşmalıdır. 

Örneğin; telefonu kim buldu?, Kurtuluş Savaşı ne zaman 

başladı? öğrenme ne demektir? Elazığ Türkiye'nin hangi 

bölgesindedir? v.b. gibi sorular, Bilgi düzeyindeki hedef davranışlarla ilgili olarak, yeri ve zamanı gelince sorulabilir. 

Bilgi düzeyinde soru sormanın pek çok nedeni olabilir .Örneğin, Gösterip –Yaptırma Yöntemiyle belli davranışlar 

kazandırılırken (uygulama, .analiz, sentez) yapılan açıklamaların öğrencilerce anlaşılıp anlaşılmadığı, bilgi düzeyindeki 

sorularla anlaşılabilir. Yine Düzanlatım, Güdümlü Tartışma, Örnek Olay yöntemlerinde de öğrencinin hazırbulunuşluk 

düzeyini saptamak için bilgi düzeyindeki sorulara başvurulabilir. Fakat burada dikkat edilmesi gerekli şu nokta 

unutulmamalıdır. Bu tür sorular yalnız bilgi düzeyindeki davranışların kazandırılmasında ve ölçülmesinde kullanılabilir. 

Kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme, tepkide bulunma, değer verme v.b. gibi davranışların kazandırılıp 

ölçülmesinde bu tip sorulara yer verilmemelidir. Hedef davranışlar kavrama ve daha üst düzeyde ise sorulacak ya da 

derste kullanılacak soruların niceliği ve niteliğine dikkat edilmelidir. çünkü kavrama düzeyinde, öğrencilerden 

örnekler vermeleri, neden ve sonuçları söyleme ve yazmaları, benzer ve ayrılıkları bulmaları ilişkileri açıklamaları, 

belirli bir iletişim biçimini, istenilen başka bir iletişim türüne çevirmeleri, açıklanan bilgi bütününü kendi tümceleriyle 

özetlemeleri v.b. gibi davranışlar istenir. işte bu tür davranışları kazandırırken ve öğrencilerin kazanıp kazanmadıklarını 

yoklarken açık uçlu sorular sorulmalıdır.  

Örneğin; “nasıl‖ sözcüğünün bulunduğu tümceler, öğrencilere karşılaştırma yapma ve zıtlıkları ortaya çıkarma olanağı 

verirken, ―niçin?‖ sözcüğünün bulunduğu tümceler , olgu, olay ve nesnelerin nedenlerini bulmada yardımcı 

olabilir  ―Eğer böyle ise‖ ile başlayan sorular, öğrencilerin yordama yapmalarına olanak sağlayabilir.  

Örneğin; trafikte güvenlik önlemlerinin çokluğuna karşı niçin kazalar bir sorun olarak devam etmektedir? Bu soruyla 

―telefonu kim buldu?‖ sorusu aynı ağırlıkta ve düzeyde değildir. Birinci soru Kavrama düzeyinde olduğundan, daha 

Çok zihinsel etkinlik ister. İkinci soru ise Bilgi düzeyindedir. Yalnız kişinin adının hatırlanmasını ,gerektirir. Tüm 

okullarda öğretmenler, öğrencilerini kavrama düzeyinin ötesine ulaştırmak, en azından uygulama düzeyine getirmek 

zorundadırlar. çünkü Uygulama düzeyi sorun çözme, yani ilke, kuram, kural, kanunlar karşılaşılan yeni bir durumda 

kullanma sürecidir .Üstelik kalkınmanın ve insanca yaşamanın yolu uygulama düzeyinden geçer. Uygulama düzeyine 
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gelmemiş toplumların kalkınmaları, insanca yaşamaları olası değildir. Çağdaş olmanın yolu ise sentez ve değerlendirme 

basamaklarından geçer .İşte öğrencileri bu basamaklara ulaştırmak için düzenlenen eğitim durumlarında da kavrama 

basamağında kullanılan sorulara baş vurulmalıdır . 

 

2. Açık ve Kapalı Uçlu Sorular 

Genel olarak sorular, açık ve kapalı uçlu sorular olarak iki başlık 

altında toplanabilir  

 

a. Kapalı Uçlu Soru : Yöneltilen sorunun yanıtı tek bir sözcükten 

oluşursa (genellikle evet -hayır , İstanbul, oksijen, x : 5 v .b.) , bu tür 

sorulara kapalı uçlu sorular denir.  

Örneğin :Atatürk 1919'da Samsun'a çıktı değil mi?  Atatürk 

Türkiye'nin kaçıncı devlet başkanıdır?, Türkiye'nin başkenti Elazığ 

mı?, Bu kitabı Uğur Yılmazer mi yazdı? v.b. gibi. 

 

b. Açık uçlu soru : Yöneltilen sorunun yanıtı açıklama gerektiriyorsa, 

bu tür sorulara da açık uçlu sorular denir .Niçin demokratik lider, diğer 

lider tiplerinden daha da üstündür?, yönetim ilkeleri açısından sınıf 

başkanı Uğur‘un  yaptığı hataları nasıl açıklarsınız, neden trafik 

kazaları önlenemiyor? v.b. gibi. 

 

3. Öğretme Yöntemine göre soru türleri : 

Öğretme Yöntemlerine göre soru türleri şu başlıklar altında toplanabilir  

 

a. Önderlik edici soru (açıĢ sorusu) : Bu soru Güdümlü Tartışma Yönteminde, kullanılan ve tartışmayı başlatan 

sorudur. ―Kurtuluş Savaşı niçin Ankara'dan yürütüldü?‖, ―neden trafik kurallarına uymalıyız?‖, ―diğer Anadolu 

Beylikleri içinde, Osmanlı Beyliği niçin büyük bir imparatorluk durumuna geldi?‖  v.b. gibi hedef davranışlar ve 

tartışılacak içerikle ilgili olanlar bu tür sorulara örnek olarak verilebilir. 

 

b. Takip eden soru (tamamlayıcı soru) : Düz anlatım Yöntemi hariç, diğer yöntemlerde dersin geliştirilmesini 

destekleyen ve güdümlü tartışmada yardımcı düşünceleri ortaya çıkarmada ipucu görevini gören sorulardır.  

Örneğin “Atatürk çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne Türk Ulusunu çıkarmak için bir dizi devrim yapmıştır‖ ana 

düşüncesini öğrencilere kazandırırken, yeri ve zamanı gelince ―Atatürk, devletin yönetim biçiminin neden 

cumhuriyet olmasını savunmuştur?‖ sorusu sorulabilir. Bu tür soru, ana düşünceyle ilgili ve onu destekleyen yardımcı 

düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlayabilir. 

 

c. Plansız soru: Güdümlü Tartışma yönteminde, tartışmayı hedef davranışlardan uzaklaştırmaya çalışan öğrencileri, 

içeriğe döndürmek için kullanılan sorulardır. Bunun yanı sıra, plansız soru, içeriği daha açık bir duruma getirmek için, 

diğer öğretme yöntemlerinde de kullanılabilir. 

 

d. Yanıtı beklenmeyen soru : Bütün öğretme yöntemlerinde ve özellikle de Düz anlatım Yönteminin giriş, geliştirme, 

sonuç bölümlerinde kullanılan ve öğrencilerce yanıtlanması beklenilmeyen soru türüdür. Bu tür sorular, öğretmenlerce 

ya yanıtlanır ya da yanıtlanmayabilir. Bütün bu sorular, derste kazandırılacak hedef davranışlarla; ilgili olmalıdır. Hedef 

davranışları desteklemeyen, onlarla ilgisi bulunmayan sorulara yer verilmemelidir. 

 

4. Yöneltilme biçimlerine göre soru türleri : 

Soru saptandıktan sonra, Sorulmaya hazırdır denebilir. Bu basamakta, öğretmen soruyu kim ya da kimlere soracağını 

belirlemelidir . Sorular bu özelliklerinden dolayı da iki başlık altında toplanabilir  

a. Bütün gruba yöneltilen soru (Genel soru) : Genel bir soru, kişiden çok, gruba yanıtlamak üzere yöneltilmiş sorudur 

.Bu tür sorular, öğrencilerin düşünmelerini zağlayan ve tartışmayı başlatmada iyi işleyen sorulardır. Önderlik edici 

sorular, genel sorular içine girebilir. Çünkü onlar, bir kişiye değil, bütün gruba yöneliktir. Genel sorular, öğrencileri 

uyanık tutabilir. Tartışmayı izlemelerine olanak sağlayabilir. 

b. KiĢiye yöneltilen soru : Öğretmenler, sınıf içinde çoğu kez, belirli öğrencilere soru yöneltmeyi gerekli bulabilirler. 

Kişiye yöneltilen sorular, onun derse katılmasını sağlamak ve ileri sürülen bir sava karşı görüşünü belirlemek için de 

kullanılabilir . 

Örneğin, Berke trafik kurallarına uymazsak ne olabilir?, Uğur, atölyeyi neden temiz ve düzenli tutmalıyız? vb. gibi 

sorular, derslerde yeri ve zamanı gelince işe koşulmalıdır. Sınıfta ders işlenirken, öğrenciler de anlamadıkları, ya da 

daha da açıklanmasını, örneklendirilmesini istedikleri konularda sorular sorabilirler .Bu tür sorulara öğretmen yanıt 

vermemeli, karşılayıcı soruyla, yanıtı başka bir öğrenciye buldum1alıdır. 

 Örneğin, kasıtlı kültürlemeye başka bir örnek verebilir misiniz? sorusu geldiğinde, öğretmen karşılayıcı bir soruyla  

Burakhan, kasıtlı kültürlemeye kendi yaşantından bir örnek verebilir misin? demelidir. Ayrıca öğrencilerden biri, trafik 
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ışıklarına neden gerek duyulduğunu kavrayamadım. Biraz daha açıklar mısınız?  dediği zaman, öğretmen aynı ya da 

başka bir öğrenciye  arabaların yoğun bir biçimde geçtiği bir kavşaktasınız. Eğer trafik ışıkları ve polisi yoksa karşıdan 

karşıya, kazaya neden olmadan ve trafik kurallarını bozmadan nasıl geçebilirsiniz?  ya da trafik ışıkları daha çok 

nerelerdedir? v.b. gibi karşılayıcı bir soru yöneltebilir. Böylece öğrencilerin akıl yürütmeleri sağlanabilir. Ayrıca onların 

derse katılganlığı artabilir. Bu tip sorular bir tartışma ortamında geliyorsa, karşılayıcı sorularla tartışmanın sürdürülmesi 

ve hedef davranışların kazandırılması gerçekleşebilir. Çünkü karşılayıcı sorular, öğrenci için ipucudur. 

 

SORU SORARKEN DĠKKAT EDĠLECEK GENEL HUSUSLAR 

 

İyi bir sınav sorusu yazmak çok kolay bir iş değildir .Kaliteli soru yazımı, soru yazarında konuyla ve ölçme 

yöntemleriyle ilgili bilgilere sahip olmanın yanında beceri de gerektirir. İyi soru yazmak; konuyu iyi bilme, ölçmeye 

konu olan davranışları çok iyi tanımlayabilme, bazı ölçme tekniklerini bilme, örgenci psikolojisini bilme, sabırlı olma, 

yaratıcı olma gibi özellikleri gerektirir. Bir davranışı ölçmeye yönelik ilk kez yazılan bir soru için, hiç unutulmaması 

gereken bir nokta, o sorunun daha iyi bir şekilde yazılabileceğidir. 

Güvenilir ve geçerli bir sınav sorusu sorma için uyulması gereken ilkeler sınav türlerine göre değişse de bazı genel 

ilkeler mevcuttur. Bir sınav sorusu sorarken dikkat edilecek hususların bazıları şunlardır: 

 İ

stenilen cevap açık ve anlaşılır olmalı: Öğrenci soruyu okurken kendinden hangi cevabın istendiğini çok net olarak 

anlamalıdır .Sorunun çok açık olarak formüle edilmesi için; soruda kullanılan dil basit ve dolaysız olmalı, gramer 

ve noktalama hataları olmamalı ve gereksiz kelimelerin kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Sorunun açık ve net 

olarak sorulmamasından dolayı öğrencinin soruyu doğru cevaplayamaması durumunda elde edilecek puanlar 

öğrencilerin gerçek başarı düzeyini yansıtmada yetersiz kalır. Bu durum sınavın kalitesini (güvenirliği ve 

geçerliğini) düşürür. 

 T

est maddeleri hedef davranışlara uygun olmalı: Soru hazırlamadan önce sınavın kapsamına uygun olarak bir 

belirtke tablosu hazırlanmalıdır. Bu suretle hangi konularda hangi düzeyde soruların sorulması gerektiği daha net 

olarak ortaya konmuş olmakla birlikte testin kapsam geçerliği de arttırılabilir. Her hedef davranışı ölçme amacıyla 

birden çok madde yazılarak bir soru bankası oluşturma çalışmasına da girilmelidir. Ayrıca, sorulan bir soru 

yazıldığı amaca uygun olmalıdır. Örneğin ölçülmek istenen davranış kavrama düzeyinde iken, soru kavrama 

düzeyinde bir zihinsel etkinliği ölçmeyip, bilgi düzeyinde kalıyorsa, bu sınavın istendik niteliklerini, özellikle 

kapsam geçerliğini düşürür. 

 O

bjektif testlerde bir maddeyle birden fazla bilgi yoklanmamalı: Özellikle objektifliği yüksek olan çoktan seçmeli 

testler veya doğru yanlış testleri gibi testlerde, bir maddede tek bir bilgi yoklanmalıdır. Madde de ‖ve‖, ―veya‖' gibi 

bağlaçlarla iki veya daha çok bilginin yoklanması öğrencileri yanıltabileceğinden dolayı bu durum o sorunun ve 

dolayısıyla da testin güvenirliğini ve geçerliğini olumsuz yönde etkiler. 

 M

addeyi oluşturan cümle bir kaynaktan aynen alınmamalı: Yine, objektifliği yüksek olan kısa cevaplı testler, çoktan 

seçmeli testler veya doğru-yanlış testlerinde bir maddeyi oluşturan cümlenin bir kaynaktan, özellikle öğrencilerin 

elinde bulunan ders kitabından aynen alınması, o sorunun cevaplanması için çok düşük bir zihinsel etkinlik 

gerektirmesi veya iyi bilinmese bile tanınarak cevaplanabilmesinden dolayı, o sorunun geçerliğini önemli ölçüde 

azaltır. Ders kitabından cümlelerin alınıp sorulmasının doğuracağı başka bir sakınca da; kitaptaki cümlelerin bir 

sınav sorusu için aşırı genel ve karıştırılabilir ifadelerden oluşmasıdır. Genelde, kitaptaki bir cümle önceki 

cümlelerle bağıntılıdır, tek başlarına aynı içeriği ve anlamı net olarak vermezler. 

 S

oruda ipucu bulunmamalı: Bir sorunun geçerliğini arttırma için soru, o soruyla ölçülmek istenen bilgi ve becerilere 

sahip öğrencilerin tereddütsüz doğru cevaplandırabileceği, sahip olmayanların doğru cevaplandıramayacağı 

nitelikte olmalıdır. Dikkat edilmediği taktirde, bir test maddesinin başka bir test maddesinin cevabı hakkında bilgi 

sağlaması mümkün olabilir. Özel1ikle objektifliği yüksek olan testlerde, gerek madde kökünde, gerekse diğer 

maddelerde, o maddenin cevabının bulunmasına katkı sağlayacak ipuçlarının bulunması, o maddeyi hiç bilmeyen 

kişilerin de cevaplamasını sağlayabileceğinden dolayı soruyu kusurlu yapar. 

 A

ynı sorular yıldan yıla hiç değiştirilmeksizin kullanılmamalı: Öğrencilerin sınav sorularını bilmeleri, her yıl aynı 

sorular sorulduğundan dolayı veya öğretmenin bazı soruları kendisinin öğrencilere sınavdan önce vermesi 

durumunda yine konuyu bilmeyen, dersi öğrenmemiş öğrencilerin soru ve cevapları ezberleyerek yüksek puan 

almaları söz konusudur. Bu durum istenmedik değişkenlerin puanlara karışacağından dolayı geçerliği, hata puanın 

arttıracağından dolayı da güvenirliği düşürür. Yazılan bir sorunun bel1i bir süre sonra revizyonu tabi tutularak 

iyileştirilebileceği de unutulmamalıdır. Sorunun tekrar incelenmesiyle önceden görülemeyen bazı basit hataların 

giderilmesiyle birlikte, o sorudan faydalanarak aynı davranışı ölçmeye yönelik daha kaliteli bir soru yazma şansı da 

doğar. 

 P

uanlama objektifliğini arttırıcı tedbirlerin alınması: Özel1ikle yazılı yoklama, sözlü yoklama olmak üzere, 
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puanlama sübjektifliğinin yüksek olduğu sınav türlerinde mutlak suretle puanlama güvenirliğini arttırıcı tedbirler 

alınmalıdır .Bu tedbirlerin en önemlisi detaylı bir cevap anahtarının hazırlanmasıdır. Cevap anahtarı soru yazılırken 

hazırlanmalıdır. Önce soruyu yazıp, sonra cevap anahtarı hazırlama yoluna gidilmemelidir. Hazırlanan bu cevap 

anahtarı gerekirse verilen orijinal cevaplara göre revizyona tabi tutulmalıdır. 

 
 

 

1. YAZILI YOKLAMALAR 
Özellikle öğretmenler arasında en çok tanınan ve sıkça kullanılan bir test türüdür. Hazırlanmasının kolay olması ve 

diğer test türleri hakkında yeterli bilgiye sahip olunmaması nedeniyle tercih edilir. Uzmanlık gerektirmemesi de bir 

diğer tercih nedenidir. 

Yazılı Yoklamaların Özellikleri 

a) Cevap özgürlüğü. Yazılı yoklamalarda bir dereceye kadar cevaplayıcı konuyu seçmede ve cevabın ifadesinde 

serbest bırakılır. Cevap özgürlüğü yazılı yoklamaların en önemli özelliklerindendir. Cevaplama özgürlüğü, 

öğrencinin sahip olduğu bilginin, görünüş ve anlayışının verdiği cevapları zenginleştirmesini sağlar. Böylece 

öğretmen, öğrencinin sahip olduğu anlayış hakkında tam bir kanıya sahip olur. Kişinin özgün ve yaratıcı düşünme 

gücünü, yazılı anlatım becerilerini, belli konulardaki görüşünü, ilgisini ve tutumunu ölçmede çok kullanışlıdır. Bazı 

durumlarda kesin cevap istenebilir. Bu nedenle yazılı yoklama soruları ikiye ayrılır. a) Sınırlı cevap soruları b) 

Serbest cevap soruları 

b) Cevapların yazılı olarak verilmesi zorunluluğu, ölçülmek istenmeyen özelliklerinde cevaba yansıması sonucunu 

doğurur. Öğrencinin anlatımının duru, güzel ve çekici olup olmaması, yazının okunaklı ve düzgün olup olmaması, 

kompozisyon yeteneği vs. cevabın görünüşünü ve verilen puanı değiştirebilir. Geçerlik düşmüş olur. 

c) Sorulabilecek soru sayısı azdır. Soru sayısının azlığı geçerlik ve güvenirliği düşürür. 

d) Sorular ne kadar açık yazılırsa yazılsın, cevaplayıcı istediğini ifade etme özgürlüğüne sahiptir. Sorunun anlaşılırlığı 

ve belirginliği azaldıkça öğrenciler sorunun gerektirdiği değil istedikleri cevabı verirler. 

e) Yazılı yoklama soruları blöf yaparak şişirme yolla cevaplandırmaya elverişlidir. Yazmada güçlü olan birisi, yanlış 

olma olasılığı bulunacak yargılardan kaçınarak yuvarlak ifadelerle bir soruyu cevaplama yoluna gidebilir. (ÖR: 

Roman okuma ve eleştimeyle ilgili sınavda öğrenci; roman ne iyi ne de kötü. Başlıca karakterler çok belirgin tasvir 

edilmiş ancak ikinci derece karakterlerde aynı başarı söz konusu değil) 

f) Verilen herhangi bir cevap doğru ve yanlış kategorilerinden yalnızca birine konulamayabilir. 

g) Şans başarısının olmaması olumlu bir özelliğidir. 

h) Puanlanması sübjektiftir. Puanlayıcı yanlı davranabilir. 
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i) Üst düzey zihinsel hedef alanlarına (analiz – sentez - değerlendirme) yönelik özellikleri ölçer. 

j) Soruların hazırlanması kolaydır ve az zaman alır. Ancak cevapların okunması ve puanlanması güçtür ve çok zaman 

alır.  

 

ÖRNEK (KPSS 2008) 

AĢağıdakilerden hangisi performans görevlerine dayalı ölçmelerin geleneksel kâğıt - kalem testlerine göre üstün 

özelliklerinden biridir? 

A) Öğrencilerin gerçek hayata yakın işlemler gerçekleştirmesi 

B) Puanlamanın daha objektif olması 

C) Uygulamanın daha az zaman alması 

D) Velilerin öğrenci çalışmalarına yardım etmesi 

E) Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyine uygun olması 

 

Cevap;  Alternatif değerlendirme kavramı, geleneksel değerlendirmelerde kullanılmayan ölçme araçlarının dışında 

kalan ölçme araçlarını tanımlamak için kullanılır. Performans değerlendirme ise okulda öğrenilen bilgi ile gerçek 

dünyadaki olaylar arasında bir ilişki kurulması ve bununla ilgili uygulamaların yapılmasına yönelik çalışmaları 

tanımlamak için kullanılır. (Cevap A) 

 

Puanlamaya karıĢan hatalar 

 Okuma sırasında zaman geçtikçe puanlayıcının yorulması nedeniyle puanlamadaki standartlar bir kağıttan 

diğerine değişebilir. 

 Puanlayıcının o an içerisinde bulunduğu ruhsal durum puanlamayı etkiler. 

 Puanlayıcının kağıdın sahibinin etkisinde kalması (Tembel – çalışkan – akraba vs.) 

 Birinci soruyu iyi cevaplayan bir öğrencinin öbür cevapları iyi olmasa bile puanlayıcıya iyi gelebilir. Ya da tam 

tersi bir durum söz konusu olabilir. 

 Yazı güzelliği, anlatım biçimi, tertip gibi dış etkenler puanlamayı etkileyebilir. 

 

Yazılı Yoklamaların Kullanılması Gereken Durumlar 

 Sınava girecek öğrenci grubu küçükse yani öğrenci sayısı azsa kullanılır. 

 Sınav öncesinde öğretmenin test hazırlamak için fazla zamanı olmadığı, fakat sınavdan sonra okunmasına 

ayıracak yeterli zamanı olduğu durumlarda kullanılır. 

 Sentez ve değerlendirme düzeylerindeki karmaşık ve önemli davranışlar ölçülmek istendiğinde kullanılır. 

 Yazılı ifade gücünü belirlemede ve imla kuralları bilgisini ölçmede kaçınılmazdır. 

 Objektif madde yazma becerisi düşük ancak iyi bir okuyucu ve eleştirici olan öğretmenlerin kullanması uygun 

olur. 

 Kişilerin geleceklerini belirleyecek önemli kararlar olabildiğince güvenilir test puanlarına dayanmalıdır. Bu 

yüzden güvenirliği yüksek test puanları elde edilmek istendiğinde yazılı yoklamalar kullanılmamalıdır. 

 

Yazılı Yoklamaların GeliĢtirilmesinde Uyulması Gereken Kurallar 

Yazılı yoklamaların zayıf yönleri bu kurallara uyularak bir dereceye kadar giderilebilir. 

 İyi bir sınav planı yapılmalı, sınavın amacı belirlenmelidir. (Hangi konuları kapsayacak – kaç soru olacak – 

hangi davranışlar ölçülecek gibi) 

 Soru sayısının az olması geçerlik ve güvenirliği düşürdüğü için uzun cevaplı az sayıda soru yerine, kısa cevaplı 

çok sayıda soru sorulmalıdır. 

 Sorular açık, net ve anlaşılır olmalı, yoruma açık ifadeler kullanılmamalıdır. 

 Çok zorunlu değilse seçimlik soru bulundurulmamalıdır. (Bazı sorular arasında seçim şansı vermek iyi bir test 

psikolojisi yaratabilir) 

 Açık kitap sınavı yapmaktan kaçınılmalıdır. (Çok sayıda formül gerektiren ve bu formüllerin ezberlenmesinin 

gerekli olmadığı durumlarda kullanılır.) Bu tür sınavlarda okuma hızı yüksek ve sınavdan önce kitabı okumuş 

dikkatli bireyler başarılı olur. 

 Sorular önceden yazılıp çoğaltılmış olmalı, öğrencilere sorular yazdırılmamalıdır. 

 Açıklama ya da yönerge bulunmalıdır. 

 

Yazılı Sınavların Puanlanması 

a) Genel Ġzlenimle Puanlama: Puanlayıcının cevaplayıcının kâğıdını baştan sona okunduktan sonra genel 

izlenimine göre bir puan vermesidir. Özellikle kompozisyon kâğıtları genelde böyle puanlanır. Bu tekniğin 

puanlama güvenirliği düşüktür. 

b) Sınıflama: Cevaplayıcıların kâğıtlarına hızlıca göz atılarak "iyi, orta, zayıf‖ gibi sınıflara ayrılması ve daha 

sonra bu sınıflardaki kağıtların puanlanmasıdır. İstenirse bu sınıflar da kendi içinde yeniden sınıflandırılabilir. 

Genel izlenime göre puanlama güvenirliği yüksektir ancak yine de puanlama güvenirliğinin düşük olduğu 

söylenebilir. 
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c) Sıralama: Tüm cevaplayıcıların kâğıtları puanlayıcı tarafından birbiriyle karşılaştırılarak en iyiden en zayıfa 

doğru sıraya konur. Bütün kâğıtlar bu şekilde sıralandıktan sonra en iyi kâğıda en yüksek not, diğerlerine de 

buna göre azalan puanlar verilir. Puanlar ilk iki yöntemden daha güvenilirdir ancak yeterli puanlama 

güvenirliği olduğu söylenemez. 

d) Anahtarla Puanlama: Cevaplayıcılardan beklenen cevaplar listelenir. Bu listeye cevap anahtarı denir. Sonra 

bu listedeki cevaplara göre puanlama cetveli oluşturulur. Puanlama cetveli ve cevap anahtarı kullanılarak 

yapılan puanlamaya anahtarla puanlama denir. Puanlar diğer puanlama tekniklerine göre daha güvenilirdir 

yani daha az hatalıdır. 

 

ÖRNEK (KPSS 2007) 

Yazılı yoklamalardaki sorularda, öğrencilerin cevaplarını düşünerek bulmaları ve buldukları bilgileri organize ederek 

yazmaları gerekir. Bu tür sorularla üst düzeydeki zihinsel beceriler ölçülebilir.  

AĢağıdaki sorulardan hangisi, yazılı yoklamaların bu avantajlarını ortaya koyan uygun bir örnek değildir?  

A) Enflasyonu düşürmek için ne tür önlemler alına-bilir? Örnek vererek irdeleyiniz.  

B) Avrupa Birliği‘ne katılma konusundaki görüşleri-niz nelerdir? Bu şekilde düşünmenizin nedenleri-ni 

açıklayınız.  

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

D) Başarı ile yetenek arasındaki ilişkiyi bir örnekle açıklayınız. Sizce insan yaşamında hangisi daha ön plandadır?  

E) Ölçme nasıl tanımlanır? Eğitimde yapılan ölçmeler kaç gruba ayrılır?  

 

Cevap; yazılı yoklamalar üst düzey zihinsel becerilerin ölçülmesinde en etkili ölçme araçlarıdır. Yazılı yoklama 

özellikle sentez basamağı için en uygun araçtır. Seçeneklerde E şıkkı dışındaki seçenekler bilgi basamağındadır.  

(Cevap E) 

 

2. SÖZLÜ YOKLAMALAR 

Soruların sözlü olarak sorulup, cevaplayıcının cevaplarını düşünüp 

hatırlayarak sözlü olarak sunduğu sınav türleridir. Sözlü yoklamalar da 

denir. Birçok soru tipi kullanılabilir. Uygulanmasında çeşitlilik 

görünmekte belirli standartlardan uzak sınavlardır. Bu nedenle sınav 

türlerini sınıflamak zor olmaktadır.Öğretmenlerin çok eskiden beri 

kullana geldiği bir sınav türüdür. Yazılı yoklamaların ve özellikle 

objektif testlerin kullanılmaya başlamasıyla eski önemini yitirmiştir. 

Bununla birlikte, öğrencilerin sözlü performanslarının ölçülmesinde 

vazgeçilmezdir. Sözlü yoklamalardan değişik biçimlerde 

yararlanılabilir. (Konu başında önceki konu yoklanabilir veya 

öğrencinin derse hazırlıklı gelip gelmediği belirlenir. Öğrenciyi 

çalışmaya yöneltir.) Sınıf öğretmenlerince, genellikle öğrencilere 

verilecek notun belirlenmesinde, başarının ölçüsü olacak veriler elde etmek için kullanılır. Sözlü sınavların geçerliği ve 

güvenirliği düşüktür. Bu sınavları geçerli ve güvenilir yapmak için bazı kurallara uymak gerekir. 

 

Kullanıldığı alanlar: 

 Okul öncesi ve ilköğretimin ilk yıllarında yararlanılmalıdır. 

 Konuşma becerileri, sözlü anlatım gücü gibi özellikleri ölçmede kullanılabilir. 

 Müzik alanındaki becerileri ölçmede de kullanılabilir. 

 Yabancı dil konuşma becerisini belirlemede kullanılır. 

 

Sözlü yoklamaların özellikleri 

 Bazı derslerin hedefleri arasında sözlü anlatım yeteneği, topluluk önünde sıkılmadan konuşma gibi davranış 

örüntüleri vardır. Sözlü performansın ölçüldüğü İngilizce, Türkçe, gibi derslerde vazgeçilmez bir yöntemdir. Bu, 

sözlü sınavların diğer sınavlara olan bir üstünlüğüdür. 

 Bilginin daha geniş ve derinlemesine ölçülmesine izin verir. 

 Sözlü yoklama sorularının hazırlanması kolaydır ve az zaman alır. Ancak her öğrenciye farklı soru sorma 

zorunluluğu bu özelliğini yok etmektedir. 

 Öğrencinin sözlü anlatım yeteneği, giyimi, kuşamı gibi başka faktörler puanlamada etkili olabilir. 

 Bir defada ancak tek bir birey sınava alınır. Bütün bireylerin sınavının yapılması çok zaman alır. Ayrıca fazla soru 

sorulamaması da geçerlik ve güvenirliği düşürür. (Bildiği yerlerden soru gelebilir – şans başarısı olur) 

 Sözlü sınavlarda öğrencilere ayrı sorular sorulmasından dolayı soruların güçlük düzeylerini ayarlamak sorun 

olabilir. 

 Öğretmen de bazı öğrencilere kolay bazı öğrencilere zor sorular yöneltebilir. Öğretmen bazı öğrencilere ipucu 

verebilir, bazılarını ise yanıltabilir. (Kuzuyu yemeye karar vermiş ama buna gerekçe arayan kurt rolüne çıkabilir) 

 Verilen cevapların kaydının yapılmaması onların bir kez daha gözden geçirilmesini olanaksız kılar. 
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 Sözlü yoklamalarla alınan puanlarla öğrenci başarılarını kıyaslamak oldukça temelsizdir. 

 Elde edilen puanların güvenirliği oldukça düşüktür. 

 

Sözlü sınavların yapılmasında göz önünde bulundurulacak noktalar 

 Öncelikle diğer sınavlarda olduğu gibi bir sınav planı hazırlamak gerekir. 

 Eğer çok sayıda öğrenci yoklanacaksa kısa cevaplı sorular tercih edilmelidir. 

 Sorular sınavdan önce hazırlanmalı ve yazılmış olmalıdır. 

 Sorulara verilmesi beklenen muhtemel cevaplar ve puanlama önceden belirlenmelidir. 

 Öğrenci hemen soru yağmuruna tutulmamalı, öncelikle psikolojik olarak rahatlatılmalıdır. 

 Sorular yavaş ve yüksek sesle okunmalı, öğrencinin anlayacağı bir ifade kullanılmalıdır. 

 

 

3. KISA CEVAPLI TESTLER 

Bir kelime, bir rakam, bir cümle veya kısa bir liste ile cevaplandırılabilecek sorulardan oluşan,  cevaplayıcının cevabı 

düşünüp hatırlayarak yazılı olarak sunduğu ölçme araçlarına kısa cevaplı testlere denir. Kısa cevaplı testler, öğrencinin 

bir sözcük, bir rakam, bir tarih ya da en çok bir cümle ile cevaplandırabileceği maddelerden oluşur. Kısa cevaplı testler, 

cevabı öğrenci tarafından hatırlanıp yazılan maddeler grubunda yer alır. Bu özelliğiyle yazılı (essey) tipi sınavlara 

yakındır. 

Kısa cevap maddeleri öğrencinin aklının estiği cevabı yazmasına izin vermez. İstenilen cevapların kısa ve belirgin 

olması, kısa cevap testlerinin puanlanmasını, tam olmasa da oldukça nesnel yapar. Objektif testler grubunda 

düşünülebilir. 

Kısa cevap maddesi, cevabı öğrenci tarafından hatırlanıp yazılan tek objektif madde tipidir. 

 

Kısa cevap testlerinin özellikleri 

 Verilecek cevaplar kısa olduğu için bu tür sınavlarda çok sayıda soru yer alır. Bu şekilde geçerlik ve güvenirlik 

artar. 

 Şans başarısının puana karışma riski yoktur. (Çok düşüktür) Şans hatasının puanlara karışma olasılığının düşüklüğü 

geçerliği ve güvenirliği olumlu yönde etkiler. 

 Kısa cevap maddelerinin hazırlanması oldukça kolaydır. Bu durum özellikle olgusal bilgilerin (Kim – nerede – ne 

zaman gibi) yazılmasında geçerlidir. 

 Cümle uzunluğundaki cevaplar bazen doğru ve yanlışı birlikte içerebilir. Böyle cevapların doğruluğu puanlayıcıya 

kalır. Yani puanlamanın tam anlamıyla nesnel olduğu söylenemez. 

 Her eğitim düzeyindeki bireylere uygulanır. Daha çok ilköğretimin ilk sınıflarında (1 – 2 – 3. sınıflar) etkili 

biçimde kullanılır. 

 Olgusal bilgileri ölçer. 

 

Kısa cevap maddesi yazmada göz önünde bulundurulması gereken hususlar 
a. Her maddenin tek bir doğru cevabı olmalıdır. Yoruma açık durumlar soru olarak kullanılmamalıdır. 

ÖRNEK: Atatürk …………‘de doğdu. (yer mi zaman mı soruluyor?) 

b. Maddelerin ifadesinde, cevabın bulunmasına ilişkin ipuçlarından kaçınılmalıdır. 

ÖRNEK:  
Şair evlenmedi adlı eserin yazarı ……….‘dir. 

Şair evlenmesi………. tarafından yazılmıştır. 

c. Testte biri diğerinin cevabı olan maddeler bulunmamalıdır. 

d. Kitaptan ya da başka bir kaynaktan alınan cümle bir kelime çıkarılarak aynen yazılmamalıdır. 

e. Maddelerde cevapların yazılması için bırakılan boşluklar eşit olmalıdır. 

f. Bir cümlede çok sayıda boşluk bırakılmamalı ve cümlelerden sadece anahtar niteliğinde ve önemli sözcükler 

çıkarılmalıdır. 

g. Cevap yeri olarak bırakılan boşluklar, puanlamayı kolaylaştıracak biçimde düzenlenmelidir. (Sayfanın solunda ya 

da sağında). Bir testin daha sonra tekrar kullanılması düşünülüyorsa ve ilkokul düzeyi dışındaki eğitim 

düzeylerinde kısa cevap testlerin uygulanmasında ayrı bir cevap kâğıdı kullanılabilir. 

 

ÖRNEK (KPSS 2008)   

Bir sınav türünün özellikleri Ģunlardır: 

 Kısa sürede çok soru sorulmasına olanak tanır. 

 Puanlaması kolay ve nispeten nesneldir. 

 Şans başarısı yoktur. 

Bu özellikleri taĢıyan sınav türü aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Doğru - yanlış  

B) Boşluk doldurma 

C) Çoktan seçmeli  
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D) Açık uçlu 

E) Sözlü 

 

Cevap;  Yukarıda ifade edilen özellikler boşluk doldurmalı yoklamaların özellikleri içerisindedir. Eksik cümle tipinde 

(boşluk doldurmalı) sorular, öğrencilerden ifadelerde, cümlelerde veya paragraflarda bırakılan boşluk ya da boşluklara 

uyan kelimeyi veya cümleyi yazması beklenen soru türüdür.(Cevap B) 

 

4. EġLEġTĠRME MADDELERĠ 

Eşleştirme maddeleri, iki grup halinde verilen ve birbirleriyle ilgili olan bilgi öğelerinin eşleştirilmesini gerektirir. 

Eşleştirme maddelerinde; terimlerle onların anlamları, sembollerle onların adları, yazarlarla eserleri, tarihi olaylarla 

onların geçtiği tarihler, problemlerle çözümleri gibi bilgilerin eşleştirilmesi istenir. Çoktan seçmeli maddelerin 

değiştirilmiş şeklidir. 

Eşleştirme maddeleri, iki grup halinde ve birbirleriyle ilgili olan bil-gi ögelerinin, belli bir açıklamaya göre 

eşleştirilmesini gerektiren maddelerdir. Bu tür maddelerde eşleştirilmesi beklenen bilgi ögeleri arasında şunlar olabilir; 

 Terimler ve onların tanımı, 

 Semboller ve sembollerin adları, 

 İlkeler ve onların uygulanabileceği durumlar, 

 Yazarlar ve onların eserleri, 

 Tarihi olaylar ve onların geçtiği tarihler, 

 Problemlerle onların çözümleri 

 Buluşlar ve onları bulanların isimleri gibi. 

Eşleştirmeli maddelerde öncüller adındaki ifadeler veya kökler bir sütunda, muhtemel cevaplar ya da seçenekler diğer 

sütunda listelenir. Cevaplayıcıda ilk listedeki bir maddeyi ikinci listede onunla en yakın ilgili  

bulunan madde ile eşleştirmeye çalışır. Eşleştirmeli maddeler kim, ne, nerede, ne zaman sorularının cevabını oluşturan 

olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha kullanışlıdır. 

 

EĢleĢtirme Maddelerinin GeliĢtirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar : 

 Bir eşleştirme maddesi grubunda yer alan öncüller listesi ile cevaplar listesinin her biri benzeşik (homojen) 

ögelerden oluşmalıdır. İki liste arasında doğrudan ve tek boyutlu bir ilişki bulunmalıdır. 

 Bir eşleştirmeli maddeler grubundaki madde sayısı en az 6 en çok 15 olmalıdır. 

 Bir eşleme takımındaki öncüller ile cevaplar eşit sayıda olma-malıdır. 

 Uzun ifadeler öncül olarak kullanılmamalı, öncüller sayfanın sol tarafına cevaplar ise sağ tarafa yazılmalıdır. 

 Puanlamada kolaylık sağlaması açısından seçilen cevabı göstermek üzere harfin yazılacağı boşluklar 

öncüllerden önce gelmelidir. 

 Cevapların seçileceği sütun bir kelime listesi ise alfabetik sıraya göre rakam ya da tarihlerden oluşuyorsa 

büyüklük sırasına dizilmelidir. 

 Bir eşleme takımını oluşturan maddelerin tümü aynı sayfada bulunmalıdır. 

 Cevap sütunundaki ifadeleri belirtmek için onların başında büyük harfler (A, B, C) kullanılmalıdır. 

 Yönergede eşleştirmenin neye göre yapılacağı, cevapların nasıl işaretleneceği açık ve anlaşılır bir dille 

belirtilmelidir. 

 

ÖRNEK: İstanbul‘un fethi 1453 

Cumhuriyetin ilanı 1688 

Atatürk‘ün doğum tarihi 1881 

Dünya Savaşının başlaması 1918 

 

EĢleĢtirme Maddelerinin Temel Özellikleri 

 Kim?, Ne?, Nerede?, Ne zaman? gibi olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha elverişlidir. 

 Hazırlanması oldukça kolaydır. 

 Eşleştirme maddelerinde öncüller listesi ile cevaplar listesi benzeşik olmalıdır. 

 Cevap seçenekleri öncüllerin (Sorular) sayısından çok olmalıdır. (6 – 15 arası) Böylece şans başarısı düşürülmüş 

olur. Eşit olduğu durumlarda öğrenci kesin bildiklerini eşleştirdikten sonra kalanları kör tahminle bulabilir. 

 Cevapların seçileceği sütun alfabetik sıra ya da tarih sırasına göre düzenlenmelidir. 

 Eşleme takımını oluşturan maddeler aynı sayfada yer almalıdır. 

 Yönergede eşleştirmenin neye göre yapılacağı, cevapların nasıl işaretleneceği açık ve anlaşılır bir dille 

belirtilmelidir. (Her ifade kaç kez kullanılacak gibi) 

 Seçeneklerin uzunlukları ve anlatım biçimleri benzer olmalıdır. 

 

 

5. DOĞRU – YANLIġ TESTLERĠ 
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Bir kısmı doğru, bir kısmı yanlış olan yargı cümleleri halinde verilen maddelerden oluşur. Tipik bir doğru – yanlış 

maddesi, iki seçeneği olan seçmeli bir maddedir. Önceleri çok kullanılan doğru – yanlış testler, çoktan seçmeli testlerin 

tanınıp kullanımının yaygınlaşmasıyla önemini yitirmiştir. 

Zayıf Yönleri 

 İki seçenekten oluştuğu için, bilgisiz bir cevaplayıcı kör tahminle %50 ihtimalle doğru cevabı bulabilir. Yani şans 

hatası yüksektir. Güvenirlik ve geçerlik düşer. 

 Öğrencilerin yanlış öğrendikleri yeri ortaya çıkarma gibi teşhis maksadıyla kullanılmaya elverişli değildir. 

(Öğrencinin yanlış dediği bir maddeye niye yanlış dediği bilinemez) 

 Yanlış olan bir maddeyi doğru işaretlediyse o madde aklında doğru olarak kalabilir. Bu durum eğitim açısından 

sakıncalıdır. 

 Doğru ya da yanlış olarak sınıflandırılacak bir ifade, mutlak anlamda doğru ya da yanlış olmak zorundadır. 

Kesinlikle doğru ya da kesinlikle yanlış ifadeler daha çok olgusal bilgilere ait özelliktir. Bu yüzden üst düzeydeki 

karmaşık zihinsel süreçlerin ölçülmesinde kullanılmaz. Daha çok olgusal bilgilerin ölçülmesinde kullanılır. 

Güçlü Yönleri 

a) Cevaplama işi hem kolaydır hem de az zaman alır. Bu şekilde kısıtlı sınav süresi içerisinde çok sayıda soru 

sorulabilir. Geçerlik ve güvenirlik artar. 

b) Puanlaması kolay, çabuk ve nesneldir. Puanlamayı yanıt anahtarı hazırlandıktan sonra herkes yapabilir. Ayrı bir 

cevap kâğıdı kullanıldıysa puanlama makineyle de yapılabilir. (Doğru A – Yanlış B) 

c) Üst düzey davranışları ölçecek doğru – yanlış maddeleri hariç, genel olarak geliştirilmesi kolaydır ve çok zaman 

almaz. 

Doğru – yanlış maddesi yazma kuralları 

d) Her madde tek ve belirli bir fikri belirtmelidir. 

Örnek: Atatürk 1938‘de ölmüş ve aynı yıl Anıtkabir‘e gömülmüştür. 

e) Bir doğru yanlış maddesi kesinlikle doğru ya da kesinlikle yanlış olmalıdır. 

Örnek: Türk Kurtuluş Savaşı Yunanlılara karşı verilmiştir. 

f) Bir maddenin yanlışlığı önemsiz bir ayrıntıda ya da aldatıcı bir noktada olmamalıdır. 

Örnek: Fransız ihtilali 1798 yılında olmuştur. 

g) Mümkünse olumsuz ifade kullanılmamalıdır. Özellikle iki kez olumsuzlaştırılmış ifadelerden kesinlikle 

kaçınılmalıdır. 

Örnek: İshal olmuş bir hastaya fazla su verilmemelidir. 

Atatürk siyasal bağımsızlığın ekonomik bağımsızlığa bağlı olduğunu görmemiş değildir. 

h) Maddenin doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında ipucu verilmemelidir. (Hangi, hiçbir, asla, bütün, daima gibi 

sözcükle başlayanlar genellikle yanlıştır. Bazı ile başlayanlar ise genellikle doğru ifadelerdir.) 

i) Bir maddenin ifadesi kısa, açık ve net olmalıdır. 

j) Maddeler ders kitabından olduğu gibi aktarılmamalıdır. 

k) Doğru ve yanlış olan maddelerin sayısı aşağı yukarı eşit sayıda olmalıdır. (Hepsi doğru ya da yanlış işaretlendiyse 

bilme oranı düşer böylece) 

 

Doğru yanlıĢ testlerini Ģans hatasından arındırma yolları 
1. Düzeltme formülü kullanılır. En çok kullanılan düzeltme formülü, doğru cevaplar toplamından yanlış cevapların bir 

kısmının çıkarılmasıdır. Bu formül doğru – yanlış testlerine uygulandığında yanlış soru sayısı doğru soru sayısından 

çıkarılır. 

2. Diğer bir yol ise madde tipinde değiĢiklik yapmaktır. Bu da iki şekilde yapılır. 

A) Şans başarısının yüksek oluşu iki seçenek oluşundan kaynaklanmaktadır. Seçenek sayısı arttırılarak şans başarısı 

düşürülebilir.  

Örnek;  Eğer yargı paragraftan çıkarılabilir ve doğru ise D, Yargı paragraftan çıkarılabilir ve yanlışsa Y, Yargı 

paragraftan çıkarılamaz iseH koyun gibi. 

B) Cümlenin yanlış olan kısmının bulunması ve hatta düzeltilmesi istenerek şans başarısı düşürülmeye çalışılır. 

 

 

6. ÇOKTAN SEÇMELĠ TESTLER 

 

Çoktan seçmeli madde, bir problem durumu içeren madde kökünü izleyen üç ya da daha çok sayıda seçimlik 

cevaplardan oluşur. Madde kökü, bir soru cümlesi ya da eksik bir cümle olabilir. Madde kökünü izleyen seçimlik 

cevaplara madde şıkları ya da seçenekler adı verilir. Seçeneklerden biri doğru ya da en doğru cevaptır. Diğer seçenekler 

ise yanlış cevap ya da çeldirici adını alır. Cevaplayıcının cevabını, (sorunun doğru cevabı olasılığı olan)  birtakım 

seçenekler arasından seçerek vermesini gerektiren sorulardan oluşan testlerdir. Doğru yanlış testleri seçenek sayısı iki 

olan çoktan seçmeli test olarak kabul edilir. Seçmeli testlerde sorulara madde denir. Madde, testin puanlanabilen en 

küçük birimidir. Bir madde, kök ve seçeneklerden oluşur. Kök sorunun sorulduğu ve çözüm için gerekli bilgilerin 

verildiği kısımdır. Seçenekler ise öğrenci için olası cevaplardır. Doğru seçeneğe doğru cevap, yanlış seçeneklere ise 

çeldirici adı verilir. Çeldiriciler, madde ile ölçülmek istenen davranışa sahip olmayanların veya doğru cevabı 

bilmeyenlerin aklını çelmek, onları yanıltmak amacıyla yazılmış, doğru olmayan seçeneklerdir.  
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Bazı Temel Kavramlar  

Çoktan seçmeli testlerde, kompozisyon tipi ve kısa cevaplı sınavlardan farklı olarak bazı temel kavramlar vardır. 

Bunların başlangıçta açıklanması anlaşmayı sağlamak yönünden gereklidir. Aşağıda da görüldüğü gibi bir çoktan 

seçmeli maddede; Madde, Madde kökü, Seçenekler, Doğru cevap ve Çeldiriciler bulunmaktadır: 

TEST MADDESĠ, çoktan seçmeli sorulara madde denir. Bazı kimseler test maddesi de demektedir. Bir madde, kök ve 

seçenekler olmak üzere iki kısımdan oluşur.  

 

MADDE KÖKÜ, davranışın ifade edildiği veya sorunun sorulduğu kısımdır. Seçenekler de, cevabı seçmesi için 

öğrencinin önüne konulan ifadelerdir veya muhtemel cevaplardır. Bu cevaplardan biri doğru, diğerleri yanlıştır.  

 

Doğru olana DOĞRU CEVAP yanlış olanlara da ÇELDĠRĠCĠ adı verilir. Çeldiriciler, o soruyla ölçülmek istenen 

davranışa sahip olmayanların veya sorunun doğru cevabını bilmeyenlerin aklını çelmek, onları yanıltmak amacıyla 

yazılmış doğru olmayan cevaplardır. 

 

Çoktan seçmeli testlerde madde türleri:  

 

1. Doğru Cevaba Göre: 

a) Doğru cevabı kesin ve bir tane olan maddeler: Maddenin seçeneklerinden sadece biri doğru diğerleri kesinlikle 

yanlış olan maddelerdir. Sıkça kullanılan madde tiplerindendir. 

b) AnahtarlanmıĢ cevabı en doğru olan maddeler: Seçeneklerin tümü kısmen doğru olan fakat biri diğerlerinden 

daha doğru olan madde tipidir. Bu tip maddelerle daha ileri düzey davranışlar daha kolay ölçülebilir. Bu tip maddelerde 

çeldiriciler doğru cevaba yakındır. 

c) BileĢik cevap gerektiren maddeler: Bir maddenin birden fazla doğru cevabı olduğunda kullanılan madde 

türüdür. Bu tip maddeler çok kullanışlıdır. Hem ileri düzey davranışların ölçülmesinde hem de seçenek bulma 

zorlaştığında kullanılabilir. 

d) Doğru cevabı gizli maddeler: Çoktan seçmeli maddelerin en zayıf yönlerinden biri, kişinin doğru cevabı bilmediği 

halde verilen seçenekler arasında onu gördüğünde tanımasıdır. Bazı hatırlamaların bilgiyi akla getirmesi veya 

davranışın gerektirdiği işlem ve düşünceden farklı bir yolla akla getirmeyi önlemek için maddenin cevabı gizlenir.  

 

2. Madde Köküne Göre: 

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

b)Kökü eksik cümle tipinde olan maddeler: Kökte bir harf, kelime, sembol veya cümle yazılmayarak boş bırakılır. 

Verilmesi gereken cevabın, yani bu boşluğa yazılması gereken cevabın, cevaplayıcının verilenler arasından seçmesi 

istenir. Bırakılacak boşluğun o soru ile ölçülmek istenen davranışı yoklayıcı nitelikte olması gerekir. 

c)Kökü olumsuz maddeler: Madde kökünün olumsuz olarak ifade edildiği madde türüdür. Olumsuz madde bir 

sorunun birkaç doğru cevabı bulunduğu durumlarda kullanılır. Olumsuz madde olumlu maddeler içinde yer aldığında 

olumlu madde gibi görülebilir. Bu nedenle olumsuz ifadenin koyu, altı çizili vb. yazılması yoluyla olumsuzluğa dikkat 

çekerek, dikkatsizlikten kaynaklanacak hataların önüne geçilir.  

 

3. Maddelerin GruplanıĢına Göre: 

a) Ortak köklü maddeler: Bir paragraf, bir tablo, bir grafik veya harita gibi bir materyalden iki ya da daha fazla 

sorunun sorulduğu maddelerdir. Bu tip maddeler, okuduğunu anlama, sayılar arasındaki ilişkiler ve bilginin 

ötelenmesi(transferi)ni içeren davranışların yoklanmasında çok kullanılır. Bu tip maddeleri yazarken dikkate alınacak en 

önemli noktalar, soruların madde kökündeki bilgiye dayalı olması ve birbirinden bağımsız olması olarak düşünülebilir. 

Soruların bağımsız olmasının sağlanmadığı sık sık görülür. Bu şans başarısını artıran bir hatadır. Ortak köke dayalı 

olarak sorulan madde sayısı çok olmamalıdır. Bu durumda soruların bağımsızlığını sağlamak zorlaşır. Sorulacak soru 

sayısı konusundan bir kural olmamasına rağmen beşi geçmemesi önerilir. 

b) Ortak seçenekli maddeler: Bazı hallerde birden çok davranışın yoklanmasında aynı seçeneklerin kullanılması 

gerekebilir. Böyle durumda seçenekler başa yazılır. Madde köklerindeki sorular bu seçeneklere göre cevaplandırılır. 

Bu tip maddelere ortak seçenekli maddeler denir. Bu tip maddeler yazma-okuma zamanı ve basılı kâğıt miktarında 

ekonomi sağlar.-Bu tip maddeleri yazarken seçenek sayısı ile soru sayısının eşit tutulmamasında yarar vardır. Bu 

durumda sonuncu sorunun cevabı geriye kalan seçenek olacaktır. Genel olarak soru sayısının seçenek sayısından az 

olması veya bir seçeneğin doğru cevap olarak birden fazla kullanılması önerilir.  

 

Çoktan seçmeli testlerin özellikleri 

 

a. Cevaplama süresi kısadır. Bu nedenle belli bir süre içerisinde çok sayıda soru sorulabilir. Soru sayısının artması 

geçerlik ve güvenirliği arttırır. 

b. Eğer iyi ve uygun yazılırsa, bilişsel alanın hemen her düzeyindeki davranışları ölçmek mümkündür. (Bilgi – 

kavrama – uygulama – analiz - sentez - değerlendirme) 

c. Maddeleri kesinlikle doğru, kesinlikle yanlış diye ayırmak mümkündür. 
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d. Yapılacak mekanik hatalar dışında doğru ve nesnel olarak puanlanabilir. Cevap anahtarı varsa puanlamayı herkes 

yapabilir. Ayrı bir cevap kağıdı kullanıldıysa puanlamayı makine ile yapmakta mümkündür. 

e. Puanlamada öğrencinin önceki başarısı, giyinişi, terbiyesi, yazı güzelliği vs. gibi faktörler puanlamayı etkilemez. 

f. Bilgileri örgütleyerek sunma ve cevapların dilbilgisi kurallarına göre açıkça ifade etme gücünü ölçmede 

kullanılmaz. Ölçülmek istenen özellikler arasında bu boyutlardan biri bulunuyorsa yazılı (essey) tipi test 

kullanılmalıdır. 

g. Çoktan seçmeli madde yazma özel bilgi ve beceri gerektirir. Geliştirilmesi oldukça zaman alıcıdır. Fakat bu bilgi ve 

becerileri öğretmen kendi kendine kazanabilir. Aynı test, gizliliği sağlanarak birçok kez kullanılabilir. O yüzden 

zaman alıcı olması aslında problem değildir. 

h. Cevaplayıcı, cevabı, verilen muhtemel cevaplar arasından seçeceğinden, puanlara şans başarısı karışabilir. Bu 

geçerlik ve güvenirliği düşüren bir faktördür. 

i. Cevaplayıcının okuma hızı ve okuduğunu anlama gücü, alacağı puan üzerinde etkilidir. Test, hız testi değilse tüm 

sorulara yetecek süre verilmelidir. Okuduğunu anlama gücü ölçülmüyorsa da sorular açık ve anlaşılır olmalıdır. 

j. Elde edilen puanlar üzerinde istatistikî işlem ve madde analizi yapılabilir. 

 

Çoktan seçmeli madde türleri 

 

1. Madde kökü soru kipinde olan maddeler 

a)  Olumlu soru biçimindeki maddeler 

b)  Olumsuz soru biçimindeki maddeler 

2. Madde kökü eksik cümle olan maddeler 

3. Tek bir doğru cevap isteyen maddeler 

4. En doğru cevap isteyen maddeler 

 

Madde türlerinin değerlendirilmesi 

 

 Kökü olumsuz olan maddeler, olumlu köke çeldirici bulmak güç olduğunda ve olumlu sorunun birkaç cevabı 

bulunduğu durumlarda kullanışlıdır. 

 Madde kökü olumsuz olan soruların geliştirilmesi oldukça kolaydır. Ancak bu tarz sorular genellikle düşük güçlük 

düzeyindedirler. Bu nedenle zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. 

 Kökü olumsuz maddeler kullanıldığında, seçeneklerde olumsuz ifade ya da sözcük bulunmamalıdır. Yoksa iş bir 

kelime oyunu olur çıkar. 

 Kökü olumsuz yapan ifadenin altı çizilmeli ya da büyük harfle yazılmalıdır. 

 Kökü eksik cümle olan maddelerde, madde kökü ile seçeneklerin her biri birleştirildiğinde gramer ve anlam 

bakımından tam bir cümle ortaya çıkmalıdır. Bu tip madde yazmak zordur. 

En doğru cevap gerektiren maddelerde seçeneklerin tümü kısmen doğrudur. Ancak istenen en doğru olanıdır. En doğru 

cevabı isteyen kısmın altı çizilmelidir. Bu madde türü daha karmaşık davranışları ölçmek için kullanılır. 

 

ÖRNEK (KPSS 2008) 

Bir ölçme uzmanı Fen ve Teknoloji dersi için hazırlanan başarı testini incelemiş ve ortak köke dayalı 

soruların 5 - 6 civarında olduğunu saptamıştır. Bu durumu eleştiren uzman, bir köke dayalı olarak sorulabilecek soru 

sayısının üçü geçmemesini önermiştir. 

Ölçme uzmanının bu eleĢtirisinin en önemli gerekçesi aĢağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) Öğrencilere aynı kökle ilgili çok sayıda soru sormak motivasyonu düşürür. 

B) Sorular tek bir test yaprağına sığmayacağı için test düzeni bozulabilir. 

C) Benzer davranışı ölçen soru sayısının artması güvenirliği düşürür. 

D) Soruların birbirinden bağımsız cevaplanabilme kuralı bozulabilir. 

E) Okuduğunu anlama değişkeninin etkisi artarak geçerliği düşürür. 

 

Cevap;  Ortak köklü maddeler, bazı hallerde bir şekil, bir grafik, bir tablo veya bir metinden yararlanılarak birden çok 

davranışın yoklanmasında çok kullanılır. Ortak köklü maddelerin yazılmasında dikkate alınacak en önemli husus, 

soruların bir yandan bu kökteki bilgiye dayalı olması diğer yandan birbirinden bağımsız 

olması gerekir. (Cevap D) 

 

Çoktan seçmeli madde yazma için kurallar 

 

1- Her madde öğrenme ürünü olan ve dersin hedefleriyle doğrudan ilgili bulunan bir davranışı ölçmelidir. Önemsiz 

ayrıntılar göz ardı edilmelidir. 

2- Madde kökünde daha seçenekler okunmadan fark edilen tek ve temel bir fikir bulunmalıdır. Yani seçenekler 

okunmadan ne sorulduğu anlaşılmalıdır. 

3- Madde kökünde yoruma açık sözcükler bulunmamalıdır. Bilmece gibi ne sorulduğu açık olmayan sorular 

sorulmamalıdır. Soru, bilen bir kişiyi yazarın aklından geçeni keşfe zorlamamalıdır. 
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4- Madde kökü yalın, açık ve basit bir dille ifade edilmelidir. Test, okuduğunu anlama gücünü ölçmüyorsa, maddeler 

ortalama bir öğrencinin anlayacağı bir dille yazılmalıdır. Anlatımı belirsizleştirmek maddeyi güçleştirir ancak 

doğru değildir. Maddenin güçlüğü, üst düzey davranışı ölçmesinden ya da çeldiricilerin cevaba yakın olmasından 

kaynaklanmalıdır. 

5- Madde kökü ilgisiz ve gereksiz sözcüklerle şişirilmemelidir. (Ölçerken bile öğretme düşüncesinin sonucudur)  

Örnek: Okulun öğretim programına birçok katkısı olan ölçmenin ana fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? 

6- Madde kökü, maddenin büyük kısmını oluşturmalıdır. Sözcüklerin tümünde geçen kısımları köke almakla okumak 

için gereken zaman azalmış ve kök daha açık hale gelmiş olur.  

Örnek: Testlerde objektif terimi a) Tarafsız olması anlamına gelir. b) Taraflı olması anlamına gelir (YANLIŞ) / 

Testlerde objektif terimi ne anlama gelir? a) ……… b) …….. 

7- Bir maddenin cevaplandırılması, sunulan bir materyale bağlıysa, materyal, madde kökünden ayrı yazılmalıdır. 

8- Her bir madde, başka maddelerin cevaplandırılmasında ipucu olmayacak bağımsız problemi içermelidir.  

Örnek: Öğretim birliği (Tevhid-i Tedrisat) hangi yılda çıktı? / 1924 yılında çıkan Tevhid-i Tedrisatın maksadı 

neydi? 

9- Gerekli bilgiye sahip olmayan cevaplayıcıların doğru cevabı bulmalarına yarayacak ipuçları verilmemelidir. 

10- Seçeneklerin birbirini içermemesine dikkat edilmelidir. Çünkü bu durumda birden çok doğru cevap olabilir.  

Örnek: a) Çocukluk çağı b) Okul öncesi çağ c) Ergenlik öncesi çağ d) Ergenlik çağı e) Ergenlik sonrası çağı 

11- Gereksiz sözcük ya da sözcüklerle seçenekleri uzatmaktan kaçınılmalıdır. 

12- Çeldirici bulmakta güçlük çekildiği durumlarda son madde de yukarıdakilerin hepsi ya da hiçbiri şıkları 

kullanılabilir ancak kullanımı özel bir önem ister. Aynı madde de ikisi birlikte kullanılamaz. 

13- Çoktan seçmeli maddelerde seçenek sayısı 4 ya da 5 olmalıdır. 

14- Düzeltme formülü kullanılacaksa testin tamamına her şık eşit olarak dağıtılmalıdır. 

15- Okuma ve algılama kolaylığı sağlaması bakımından seçenekler belli bir esasa göre sıralanabilir. (Harf sırası – arih 

ya da rakamlardan oluşan seçenekler büyüklük, küçüklük sırasına koyulabilir) 

16- Seçenekler kağıttan tasarruf sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. 

17- Seçeneklerin belirtilmesinde büyük harfler kullanılmalıdır. 

18- Seçenekler arasında tek doğru ya da en doğru cevap bulunmalıdır. 

19- Bir maddenin yarısı bir sayfada, yarısı diğer sayfada olmamalıdır. Yani soru 

bölünmemelidir. 

 

Ġyi madde yazmak için yazarda bulunması gereken nitelikler 

a) Madde yazılan alanı çok iyi bilmelidir 

b) Madde yazma teknik ve yöntemlerinden haberdar olmalıdır. 

c) Maddelerin yazılacağı dili kullanmada becerili olmalıdır. 

d) Testin uygulanacağı öğrencilerin gelişme düzeyini iyi bilmelidir. 

e) Bir sanatçı gibi yaratıcı olmalıdır. 

 

 

 

ÖRNEK (KPSS 2007) 

Sosyal bilgiler sınavında sorulan bir soru Ģöyledir:  

Türkiyenin pek çok sınır komşusu vardır. En uzun sınırı paylaştığımız sınır komşumuz aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Bulgaristan’la sınırımız en uzundur.  

B) Irak’la sınırımız en uzundur.  

C) İran’la sınırımız en uzundur.  

D) Suriye’yle sınırımız en uzundur.  

E) Yunanistan’la sınırımız en uzundur.  

Yukarıdaki sorunun kusurları arasında aĢağıdakilerden hangisi yoktur?  

A) Kökte yazım hatasının olması  

B) Kökte gereksiz sözcük kullanılması  

C) Kök ile seçenekler arasında ifade uyumsuzluğu olması  

D) Seçeneklerde aynı sözcüklerin tekrarlanması  

E) Seçeneklerin uygun olmayan bir sırada verilmesi  

 

Cevap;  Yukarıdaki örnek soruda secenekler uygun bir sıra ile verilmiştir. Yani seçeneklerin ilk harflerine bakıldıkça 

alfabetik bir sıralama olduğu görülür. Oysa örnek sorunun dışında  A, B, C, D seçeneklerinde verilen ifadeler 

doğrudur.Bunların doğruluğu ise Türkçe dil bilgisi kurallarını bilmemiz ile anlaşılır.Yoksa saf ölçme bilgileri yetersiz 

kalır.(Cevap E) 

 

 

SEÇMELĠ MADDELERĠN PUANLANMASI NASIL OLMAKTADIR? 
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Çoktan seçmeli maddelerin puanlanmasında en çok kullanılan yol, doğru cevaba 1; yanlış yapılan, boş bırakılan ya da 

birden çok cevaba sahip olan madde için 0 vermektir.  Çoktan seçmeli testlerde şans faktörü bulunmaktadır. Bunun için 

doğru cevap sayısından yanlışların belli bir bölümünü çıkararak öğrencinin tahminde bulunmasını önleyebiliriz. Bu 

işleme ―şans başarısından arındırma‖ adı verilir ve bu amaçla ―düzeltme formülü‖ kullanılır. Düzeltme formülünü 

kullanmak öğretmenin inisiyatifindedir. Düzeltme formülü ve formülde kullanılan semboller şöyledir: 

 

P  = D – Y / (a – 1)  

P = Düzeltilmiş puan 

D = Doğru yanıt sayısı 

Y = Yanlış yanıt sayısı 

a = Maddenin seçenek sayısı 

 

Çoktan seçmeli testleri puanlamaya başlamadan önce cevap anahtarı hazırlanmalıdır. Hazırlanan anahtar, özellikle 

şeffaf bir kağıda (tepegöz asetatı/saydamı tercih edilmelidir) işaretlemek yararlı olacaktır.  Bir soruya birden fazla cevap 

veren öğrencileri tespit etmede etkili olmaktadır.  

 

HEDEFLERĠN AġAMALI SINIFLAMASI  

 

Bir öğretim programının düzenlenmesinde, ilk olarak programın hedeflerinin belirlenmesi gerekir. Eğitim sonucu 

oluşabilecek davranışlar üç ana alanda sınıflanmıştır. Bunlar;  

 Bilişsel alan 

 Duyuşsal alan 

 Psikomotor alan 

Bunlar kısaca şu şekilde açıklanır. Bilişsel alandaki davranışlar, bilgiyi ve bilgiden doğan zihinsel yeteneklerle zihinsel 

becerileri içerir. Duyuşsal alanda ise, ilgi, tutum ve değer vermeyle ilgili davranışlar kapsanır. Psikomotor alan ise, 

koşma, yazma, konuşma, bir müzik aleti çalma gibi vücut organları tarafından yapılan ya da organların 

koordinasyonunu gerektiren becerileri kapsar. Bilişsel alanla duyuşsal alan arasında yakın bir ilişki vardır. 

Birbirlerinden ayrılmazlar. Düşünmeden duyma, duymadan düşünme olmaz. Bu ilişki özellikle öğretim sırasında 

belirginleşir. Bir alana dikkati yöneltmek için onun hakkında bir şeyler bilmek ön koşuldur.  

 

1- BĠLĠġSEL ALANDAKĠ ÖĞRETĠM HEDEFLERĠNĠN SINIFLANDIRILMASI 

 

Bilişsel alandaki davranışlar altı kategoride sınıflanmıştır. Bilişsel alan kategorileri kuru ve ezberlenmiş bilginin 

hatırlanmasıyla başlayıp, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme dek çıkar. Değerlendirme basamağına 

çıkıldıkça davranışlar karmaşıklaşır ve onların öğrenilip geliştirilmesi güçleşir. 

 

A) Bilgi basamağındaki davranıĢlar 
Bilgi hedefleri, bir konu alanındaki terimlerin, olguların, sınıflamaların, yöntemlerin, ölçütlerin, ilkelerin, yapıların ve 

kuramların tanınmasını ya da hatırlanmasını içerir. Değişmeyen bilgiler ya da çok yavaş değişen bilgilerle yeni 

öğrenmelere ve üst düzey hedeflere temel olan bilgiler öğretim hedefi olarak seçilir. Bilgi diğer hedef alanları için 

temeldir. 

Örnek: Aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin en doğru tanımıdır? Tarzındaki sorular bilgi basamağındaki sorulardır. 

 

B) Kavrama basamağındaki davranıĢlar 
Bilgi düzeyinde geliştirilen davranışlar, daha çok anlamadan ezberlemeyi vurgular. Bu tür bilgi bir değere sahip 

değildir. Bilgi, ona sahip olan tarafından özümsenip sindirildiği ve kullanıldığı zaman önem kazanır. Kavrama 

düzeyinde, öğrencinin, önceden öğrendiklerini yeni bir biçimde, yeni bir düzenlemeyle sunması ya da farklı biçimlerde 

ve düzenlemelerde gördüğünde onları tanıması istenir. Kavrama düzeyindeki davranışların ölçülmesinde kullanılan 

materyal, öğretimde kullanılmış olanın aynısı olmamalı, içerik, sembol, dil ve karmaşıklık bakımından benzer olmalıdır. 

Örnek: Öğrenilen bilgiyi kendi ifadeleriyle tanımlama, bir ilkeye ya da kavrama örnek verme, özet çıkarma, ana fikir 

bulma, grafik okuma vs. 

 

C) Uygulama basamağındaki davranıĢlar 
Uygulama düzeyindeki davranışlar, daha önce öğrenilenlerin yeni durumlarda kullanılmasına ilişkindir. Uygulama 

maddeleri, bilginin çeşitli yönlerinin (olgular, kavramlar, yöntemler, ilkeler, kuramlar, kurallar vs.) yeni durumlara 

uygulanmasını gerektirir. Uygulama maddeleri, öğrencilerin, öğrendiklerini transfer edebilme ve yeni problemlerin 

çözümünde kullanabilme gücünün ölçer. Sınıfta öğretmenle birlikte çözülmüş olan problem öğrenci için yeni değildir. 

Dolayısıyla bu problemin çözümü uygulama davranışı olmaz. Problemler sınıftakilere benzer olmalı ancak aynı 

olmamalı, öğrenci için yeni öğeler içermelidir. Örnek: 1/200000 ölçekli bir haritada birbirinden 10 cm uzaklıkta 

bulunan A ve B kentleri arasındaki gerçek uzaklık kaç km‘dir? (20 km) – Raftaki bisküviyi almaya çalışıp ta alamayan 

çocuk, ―ben zaten tokum‖ diyerek alma girişiminden vazgeçmiştir. Bu çocuğun durumunu aşağıdakilerden hangisi 

betimler? (Mantığa bürüme – bahane bulma) – Fatih Sultan Mehmet‘in babasına söylediği söz dilemmadır. 
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D) Analiz basamağındaki davranıĢlar 

Analiz, bir bütünü kendisini oluşturan parçalara ayırma ve parçalar arasında var olan ilişkileri belirleme diye tanımlanır.  

Bir iletişim çok sayıda öğeden oluşmuştur. Bu öğelerden bir kısmı yazar tarafından açıkça ifade edilmiş, bir kısmı ise 

gizli kalmıştır. Bu gizli kalmış öğeler bilginin anlaşılmasında ve değerlendirilmesinde önemli olabilir. 

Analiz basamağındaki davranıĢlar 

 Gizli (ifade edilmemiş) sayıtlıları tanıma 

 Olgu ifadelerini kanı ifadelerinden ya da değer yargılarından ayırma 

 Olguları sayıtlılardan ayırma 

 Nedenleri sonuçlardan ayırma 

 Bir tarihi olaydaki nedensel ilişkileri, önemli ve önemsiz ayrıntıları ayırt etme 

 Yazarın amacını, görüşünü, yanlılığını, kullandığı ikna tekniklerini belirleme 

Örnek: Ölçme aracında bulunması gereken özelliklerin aralarındaki ilişkiyi yazınız. 

 

E) Sentez basmağındaki davranıĢlar 
Belli bir amaca hizmet edecek uygun öğeleri ya da parçaları seçip onları birbiriyle birleştirerek yeni ürünler ortaya 

çıkarmadır. Sentezde bir özgünlük olmalıdır. Sentez gücü olan bir kişi, önce değişik kaynaklardan uygun öğeleri 

toplayacak, sonra da bunları anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde bir araya getirecektir. 

Örnek: Yeni bir çoktan seçmeli test hazırlayınız. 

Ev ödevi, proje veya kompozisyon hazırlama sentez basamağındaki davranışlardandır. 

 

F) Değerlendirme basamağındaki davranıĢlar 
Belli bir amaç için, belli ölçütler yardımıyla bir şeyin değerini bilinçlice yargılamayı içerir. Bu basamakta fikirler, 

eserler, yöntemler, çözüm yolları, materyal hakkında yargılar verilir. 

Kişilerin günlük yaşamdaki değerlendirme ölçütleri yararlılık ya da hoşa giderliktir. Bu şekilde değerlendirme sonuçları 

bilinçli yargılardan ziyade kanılar olarak görülür. 

Değerlendirmede nesnel ölçütlerin kullanılması ile bilinçli yargı gerçekleştirilmiş olur. 

Örnek: İki yazarı, iki görüşü, iki bilgiyi karşılaştırarak onlarda ortak olan ve olmayan yanları saptama. 

Fikirler arasındaki tutarlılık ya da tutarsızlıkları bulma. Uygulanmış bir çoktan seçmeli testi, sınav planı aşamalarına 

göre eleştiriniz. 

 

2- DUYUġSAL ALAN DAVRANIġLARININ ÖLÇÜLMESĠ 

 

Duyuşsal alan bu bölümde kısa olarak değinilecektir. Duyuşsal alan, ilgi, tutum ve değer vermeyle ilgili davranışları 

kapsar. Duyuşsal alan davranışlarının ölçülmesinde tutum ölçekleri ve ilgi ölçekleri kullanılır. Tutum ölçekleri ve ilgi 

ölçekleri bireyin kendisi hakkında bilgi vermesi esasına dayanır. Bu da, bu ölçeklerin en önemli sakıncasıdır. Gerçeğe 

uymayan cevaplar verebilir. Duyuşsal alan doğrudan gözlenemediği için, bu özelliklerin tespitinde bireyin beyanı esas 

alınır. Bu nedenle geçerlik ve güvenirlikleri düşüktür. Davranışlar gözlenir ve verdiği beyanlarla karşılaştırılarak daha 

etkili belirlenebilir. 

Duyuşsal alandaki öğrenmeler, belli bir olayın farkında olmadan tutun da, kişinin bütün hareketlerini etkileyen bir 

dünya görüşü geliştirmeye kadar varan bir çok davranış değişikliğini kapsar. Duyuşsal alandaki öğretim hedeflerinin 

sınıflaması şöyledir.  

 

1. ALMA :Bu kategorideki davranışlar, öğrencinin belli olaylar ya da uyaranlara dikkat etme isteği ile ilgilidir. Alma, 

duyuşsal alandaki öğrenme ürünlerinin en alt kategorisidir. Alma kategorisi olaylarda dikkatin üç farklı düzeyini 

belirtmek için üç alt kategoriye ayrılmıştır. 

 Farkında Olma :Zorunlu olarak dikkati içermemekle beraber kişi belli olayların farkındadır. (Bize karşı ilgisiz 

kişilerin farkında olma, güncel olayların farkında olma gibi.) 

 Almaya  Açıklık :Kişi farkında olduğu uyaranı reddetmez, ‗Kişi uyaranda çekici bir şey bulmuştur, onunla 

ilgilenmektedir‘ diyemeyiz ancak onu reddetmez. (Başkaları konuşurken onları dinleme, farklı görüşlere karşı 

hoşgörülü olma gibi.) 

 Kontrollü - seçici dikkat :Burada öğrencinin dikkatini kontrol edişi esastır. Bir çok uyaran arasından belli 

birini veya birilerini seçip dikkatin ona yöneltilmesidir. (Okumak için gazetenin spor sayfasını seçmek, 

okuduğu kitaplarda belli bir yazarın kitabını tercih etmek gibi.) 

 

2. TEPKĠDE BULUNMA :Bu aşamada öğrenci farkına vardığı uyaranlara karşı bir tepki gösterir. 

 Tepkide Uysallık  :Kişi uyaranlara karşı itaatlidir. Ona uyar. (Trafik kurallarına uyma, Sağlık kurallarına 

uygun yaşama gibi.) 

 Tepkiye Ġsteklilik :Burada davranış kişinin kendi seçiminden kaynaklanmaktadır. Bu kategorideki davranış 

gönüllü yapılan bir davranıştır. (Görgü kurallarına uyma, boş zamanlarında istekle okumak gibi.) 

 Tepkide Doyum   :Bu kategoride asıl olan zevkle, coşkuyla, bir doyum duygusuyla birleşmiş gönüllü 

davranıştır. (Kitap okumaktan zevk almak, şarkı söylemekten mutlu olmak gibi.) 
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3. DEĞER VERME: Kişinin bir davranışa, bir olaya, bir nesneye değer veya önem vermesiyle ilgilidir. Bu basamak 

üç alt kategoriye ayrılır. 

 Bir Değeri Kabullenme :Kişi; bir önermeyi, bir öğretiyi duygusal olarak kabul etmiştir. (yaşamda okumanın 

önemini taktir etme gibi.) 

 Bir Değeri Yeğleme:Bu düzeyde kişi belli bir olayla daha çok ilgilenmekte, ona zaman ve enerjisini 

ayırmaktadır. (Severek futbol oynama, okuduğu kitaplar hakkında yargıda bulunmaya isteklilik gibi.) 

 Bir Değere AdanmıĢlık :Bu aşamada bir değere bağlılık bir inanç halini almıştır. Bir değere adanmış kişinin 

tüm yaşamı değer bağlanan nesneyle dopdoludur. 

 

4. ÖRGÜTLEME: Örgütleme, iç tutarlılığı olan bir değerler sistemi geliştirme ile ilgilidir. Aralarındaki ilişkilerin 

belirlenerek farklı değerlerin bir sistem oluşturacak biçime örgütlenmesi söz konusudur. Örgütleme bir değer 

sistemi oluşturmanın başlangıçlarını açıklayan hedefler için uygun bir kategori olarak düşünülür. Bu basamak iki 

alt kategoriye ayrılır. 

 Bir Değerin KavramsallaĢtırılması: Kavramsallaştırmanın varlığı bireye, bir değerin önceden tutulanlarla 

nasıl birleştirildiğini veya birleştirileceğini görme imkanı verir. (İnsanın; gücü, ilgileri ve inançları ile uyum 

halinde olan bir yaşam planı oluşturması gibi.) 

 Bir Değer Sistemi Örgütleme : Bu düzeydeki hedefler öğrencinin farklı değerleri, onlar arasındaki ilişkileri 

belirginleştirerek uyumlu bir bütün haline getirmesini gerektirir. Bu düzeyde, önceden seçilmiş olan değerler 

kendi aralarında uyumlu, tutarlı ve bütünleşmiş bir sistem halinde örgütlenir. (Türk toplumunun izlemesi 

gereken ana doğrultular konusunda yargılar oluşturmaya girişme... v.b..) 

 

5. BĠR DEĞERLE YA DA DEĞERLER BÜTÜNÜYLE NĠTELENMĠġLĠK :Bu düzeyde kişi davranışlarını 

süreklice kontrol eden bir değer sistemine sahiptir. Birey önemsediği değerlerle tutarlıca davranır. Böylece kişinin 

davranışları inandırıcı, tutarlı ve yordanabilir olur. Bu düzeyde kişi, yaşamının çeşitli görünümlerini bütünleştiren 

kendine özgü bir yaşam felsefesi ya da dünya görüşü geliştirmiştir. Bu basamakta iki alt kategoriye ayrılır. 

 GenellenmiĢ Örüntü : Bu düzeyde önemli olan, kişinin belli durumlar ya da nesneler karşısında, sürekli ve 

tutarlı olarak, belli bir biçimde tepki göstermesidir. Kişi kendisini çevreleyen dünyayı, sahip olduğu tutumlar, 

inançlar ve değerler demeti açısından algılar. Böylece kişi başkalarınca anlaşılabilir ve onun belli durumlar 

karşısındaki tepkileri yordanabilir hale gelir. (Demokratik ilkelere bağlı kalma, sorunlara nesnel yaklaşım 

alışkanlığı gibi.) 

 Niteleme : Bu düzeyde önceden belli nesnelere bağlanan özgül değerler ve duygular artık iyice genelleşerek, 

kişi için bir davranış ilkesi haline gelir. Kişinin özel ve resmi yaşamındaki tüm toplumsal rolleriyle ilgili 

davranışlarında açıkca bir tutarlılık görülür. (Tutarlı bir yaşam felsefesine sahip olma, güvenilir bir kişiliğe 

sahip olma gibi.) 

 

 

DUYUġSAL ALANDAKĠ DAVRANIġLARIN ÖLÇÜLMESĠ: 

Öğretim programlarında bireye kazandırılacak bazı duygusal özelliklerin (ilgi, 

güdü, benlik tasarımı, tutum, değer...vb) ifadesi olan hedefler de 

vardır.Öğrenciler, bu hedefe ulaşma bakımından da yetiştirilmek zorundadır. 

Duyuşsal alandaki davranışların çok önemli olmasına rağmen eğiticilerin 

öğretim sürecinde bu davranışların kazandırılması ve ölçülmesi üzerinde pek 

durmadıkları görülür. Bunun başlıca sebepleri de bu tür davranışların yalnızca 

okulda değil tüm yaşam boyunca kazanılabileceği, bu alanda tek bir doğrunun 

olmaması ve bu tür davranışların ölçümlerinin geçerlilik ve güvenirliliğinin 

genellikle düşük olmasıdır. 

 Duyuşsal davranışların ölçülmesinde çoğu kez şu üç yoldan biri tutulur: 

 Uzmanlar tarafından geliştirilmiş ölçekleri (ilgi, tutum, ...vb. ölçekleri) 

kullanma. Bu tür ölçekleri her öğretmenin elde etmesi zordur, elde edilse 

bile hem uygulanması ve yorumlanması bu konuda uzmanlık gerektirir, 

hem de bu tür ölçekler öğretmenin ihtiyacına tam cevap vermeyebilir. 

 Kişilerin gerçek yaşamlarını gözleyerek, onların belirli durumlardaki davranışlarını kaydetme. Bu da pratik bir yol 

değildir.  

Öğrencilerin kendi tutum, ilgi ve duygularını sözlü ya da yazılı olarak rapor etmeleri. En çok başvurulan yollardan 

birisidir. Bu yönteminde kişilerin kendi duygularını tanıyamamaları, ifade etmede samimi olmamaları gibi sınırlılıkları 

vardır. 

Duyuşsal alandaki davranışları ölçmenin tüm bu zorluklarına rağmen bunların öğretilmesi ve ölçümlenmesinden 

vazgeçmemek gerekir.    
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3- PSĠKOMOTOR ALANDAKĠ DAVRANIġLARIN ÖLÇÜLMESĠ 

 

Psikomotor alan, vücut organlarının birisi tarafından yapılan ya da yapılması birden çok organın koordinasyonunu 

gerektiren hareketlerle becerileri kapsar. Kaba vücut hareketleri, koordine edilmiş hareketler, sözsüz iletişim hareketleri 

ve konuşma davranışları psikomotor davranışlar kapsamındadır. Psikomotor davranışların ölçülmesinde kullanılan 

testlere performans testleri denir. Performans testlerinde bireyin bir işin nasıl yapıldığını söylemesi değil bizzat yapması 

istenir. Uygulanabilir alanlardaki başarının tespiti için performans testleri kullanılmalıdır. 

Performans testlerinin ölçtüğü yönler 

a) Bir işin yapılmasında izlenen yol (seçilen yolun amaca uygunluğu – aletlerin kullanımı vs.) 

b) Bir işin yapılma hızı (Belirlenen zaman standartlarına uyup uymadığı) 

c) Bitirilmiş işin, ürünün kalitesi (Bitirilen işin önceden belirlenen ölçüte uyup uymadığı) 

Psikomotor alan, vücut organlarının birisi tarafından yapılan ya da yapılması birden çok organın koordinasyonunu 

gerektiren hareketlerle becerileri kapsar. Psikomotor alandaki davranışların sınıflaması şöyledir: 

1. ALGILAMA: Bir tepkinin duyu organları yolu ile algılanması safhasıdır. Duyum alınan nesnenin nitelik ve 

ilişkileri konusunda kişi haberdar olmuştur. 

2. KURULMA : Bu basamak algılama sonucunda oluşur. Kişinin algıladığı duyuma bir tepki vermeye hazır olduğu 

durumdur. 

3. KILAVUZLA YAPMA: Bu basamak algılama ile başlayıp bir hazırlık sonunda oluşur. Birey başka birisinin, bir 

talimatın, bir tarifenin direktifleri ile gözlenebilir davranışta bulunur. 

4. MEKANĠZMA(MekanikleĢme) : Algılama, hazırlık ve kontrollü davranış basamakları oluştuktan sonra gelişir. 

Birey davranışı yapabilmek için beceri ve güven duygusu kazanmıştır. Birey uyarıcıya ve koşullara alışkanlık 

şeklinde davranır. Uygulamayı bilinçli olarak tekrar eder ve davranışlar otomatikleşmiştir. 

5. KARMAġIK FAALĠYET: Algılama, hazırlık, kontrollü davranış ve mekanikleşme sonunda gelişir. Bu basamakta 

karmaşık davranışlarda başarı ile yapılır. En az zaman ve enerji kullanarak verimli üretim sağlanır. 

6. DURUMA UYMA: Kişi, alt aşamalarda kazandığı bir davranışları devinişsel yanı ağır basan yeni bir duruma 

kolayca uygular.   

7. YARATMA: Bu güne kadar yapılmamış yeni bir ürünün geliştirilmesi sağlanır. 

 

 

KPSS’DE SORULMUġ BAZI SORULAR VE CEVAPLARI 

 

(KPSS 2003) 

1. Okul öğrenmelerinin ölçülmesinde öğretmenler, "tamamlama" veya "boşluk doldurma" tipi sorular hazırlarken 

genellikle, kitaptaki bir ifadeyi aynen almakta, bu ifadenin içinden bir sözcüğü ya da sözcük grubunu çıkarmakta ve 

öğrenciden çıkarılan bu sözcüğü ya da sözcük grubunu bulmasını istemektedir.  

Bu tür soruları kullanmanın en temel dezavantajı aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) Puanlamanın çok zaman alması  

B) Kesin bir yanıt bulmanın zor olması  

C) Kopya çekmeyi kolaylaştırması  

D) Öğrencileri ezbere yöneltmesi  

E) Öğrenme farlarını gösterme gücünün az olması  

 

Cevap; Boşluk doldurma ve tamamlama tipi sorular genel olarak kısa cevap gerektiren sorulardır. Kısa cevap gerektiren 

soruların cevaplandırılması fazla zaman almadığı için bir sınavda bu tipte çok sayıda sonu sorulabilir ve puanlanması 

objektiftir. Bu özellikler kısa cevap gerektiren soruların olumlu yönleridir. Ancak kısa cevap gerektiren sorular dana 

çok hatırlama düzeyinde davranışları ölçerler. Üst düzey hedef davranışları ölçen kısa cevaplı soru yazmak zordur. 

Özellikle ders kitabından aynen alınan cümleler kısa cevap gerektiren soru olarak yazıldığında bu sorular sadece 

öğrencilerin hatırlama düzeyini ölçer ve öğrencileri salt ezbere yöneltir. (Cevap D) 

 

(KPSS 2004) 

 

2. Sınıfta olumsuz bir davranış olan hırsızlık meydana gelmiştir.  

Öğretmen aĢağıdaki sorulardan hangisini yöneltirse açık - uçlu soru olur?  

A) Kim yaptı?  

B) Ali sen mi yaptın?  

C) Bu kötü bir olay. Bu olay nasıl gerçekleşti?  

D) Kim gördü?  

E) Yapan belli mi?  

 

Cevap; Açık uçlu sorular cevaplayıcıya cevaplama özgürlüğü tanır. Açık uçlu soru cevabının direkt olarak belli 

olmadığı; evet, hayır, var, yok vb. gibi direkt bir cevabı olmayan sorulardır. Kapalı uçlu soruların cevabı kısa, net ve 

bellidir. Kim yaptı? Ahmet, Mehmet, Ayşe vb., Ali sen mi yaptın? Evet ya da hayır, Kim gördü? Fatma, Mehmet vb., 
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Yapan belli mi? Evet belli ya da hayır belli değil. Görüldüğü gibi A, B, D ve E seçeneklerindeki soruların cevapları kısa 

net ve bellidir uzun uzadıya. anlatılacak bir şey yoktur. Fakat C seçeneğindeki soru cevaplayıcının cevabı istediği gibi 

organize etmesine imkan verir. Cevaplayıcı bu soruyu istediği gibi yanıtlayabilir. (Cevap C)  

 

(KPSS 2005) 

 

3. “Soru bankası"na konmak üzere yeni yazılan çoktan seçmeli bir test maddesinin ilk incelenmesinde, 

aĢağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?  

A) Verilen bilgilerin bilimsel doğruluğu  

B) Maddenin cevaplanabilir olup olmadığı  

C) Diğer maddelerle olan konu benzerliği  

D) Madde yazmanın tekniklerine uygunluğu  

E) Yoklanan davranışın önemli olup olmadığı  

 

Cevap; Soru bankasına alınmak üzere çoktan seçmeli test maddelerinin ilk incelemesinde A, B, D ve E seçeneklerinde 

yer alan özellikler dikkate alınmaktadır. C seçeneğindeki "Diğer maddelerle olan konu benzerliği" nin ise daha sonra 

teste alınacak test maddelerinin seçiminde dikkate alınması gerekmektedir.(Cevap C)  

 

(KPSS 2006) 

4. Çoktan seçme li bir test maddesini cevaplayan bir kiĢinin çeldiricileri eleyerek doğru cevaba ulaĢmasında, 

aĢağıdakilerden hangisi belirleyici olmalıdır?  

A) İfadelerin, kök ifadesiyle tutarlılığı  

B) Seçeneklerin soyutluk-somutluk derecesi  

C) Yoklanan davranışın öğrenilmiş olması  

D) Seçeneklerin birbirini içerip içermemesi  

E) İfadelerin kısalık ve uzunluğu  

 

Cevap; Çoktan seçmeli sınavlarda öğrencinin vereceği cevap seçeneklerle sınırlandığı için öğrencinin üst düzey 

davranışları ölçemez. Bununla birlikte çok sorudan oluştuğu için kapsamı geniş, gerek geçerliği gerekse güvenirliği 

yüksektir. Ancak çoktan seçmeli bir sınav hazırlanırken, test maddelerinin tamamının öğrenilmiş konulardan 

oluştuğundan emin olmak gereklidir.(Cevap C) 

 

(KPSS 2007) 

5. Öğrencilerinin öğretim süreci boyunca geliĢimlerini görmek ve değerlendirmeye katılımlarını sağlamak 

isteyen bir öğretmen için en uygun ölçme ve değerlendirme yaklaĢımı aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) Performans değerlendirme  

B) Akran değerlendirme  

C) Mutlak değerlendirme  

D) Tümel (portfolyo) değerlendirme  

E) Bağıl değerlendirme  

 

Cevap; Portfolyo, öğrencinin bir veya birkaç alanda gösterdiği gelişmeyi sergileyen çalışmaların amaçlı olarak 

biriktirilmesidir. Öğrencinin merkezde bulunduğu aktif bir süreçtir, paylaşım en önemli unsurudur. Paylaşım 

öğrencilerin öğrenme sürecinde diğer anahtar kişiler olan, öğretmen - veli - sınıf arkadaşları ile yer alan iletişimidir. 

Aynı zamanda öğrencilerin eğitim süreci içerisinde geçtikleri aşamaların bileşimini sergiledikleri çalışmaların 

toplandığı dosyanın adıdır. (Cevap D)  

 

(KPSS 2007) 

6. Çoktan seçmeli bir testteki sorularda, çeldiricilerin doğru cevaba anlamca yaklaĢtırılması bu testin hangi 

özelliğini doğrudan etkiler?  

A) Güvenirliğini  

B) Geçerliğini  

C) Güçlüğünü  

D) Kullanışlılığını  

E) Objektifliğini  

 

Cevap; İyi bir soruda seçeneklerin mutlaka çeldirici özelliği olmalıdır. Çeldirici olmadan iyi bir çoktan seçmeli sorusu 

yazmak mümkün değildir. Çeldiriciler bilen ile bilmeyeni ayırt etmeyi sağlar. iyi bir çeldiriciden beklenen 

bilmeyenlerin çeldirici oyununa takılmalarıdır. Bu nedenle az bilenler iyi bilmeyenler doğru cevap yerine çeldiriciyi 

işaretleyeceği için sorunun doğru cevaplanma oranı azalacağından doğal olarak güçlüğü artacaktır.  (Cevap C)  
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1.  

I. Seçenek sayısını belli bir düzeye kadar arttırmak 

II. Düzeltme formülü uygulamak 

III. Sorularda cevaplar ile  ilgili ipucu vermek 

Yukarıdakilerden hangileri çoktan seçmeli testlerde Ģans baĢarısını azaltmak için yapılması gerekenlerdendir? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) II ve III 

 

 

2. Çok sayıda kişi sınava girmişse ve az sayıda eleman alınacaksa en güvenir ve geçerli olan çoktan seçmeli sınav 

yapmak uygun olur. Çünkü bu sınavlar objektifliği yüksek standart sınavlardır. 

Bu açıklamalar doğrultusunda aĢağıdakilerden hangisi çoktan seçmeli testlerin özelliklerinden biri değildir? 
A) Cevaplama işlemi fazla zaman almadığı için çok sayıda soru sorulabilir. 

B) Sınavda çok sayıda soru sorulabileceği için güvenirliği yüksektir. 

C) Doğru cevabın şans başarısı ile bulunma olasılığı yoktur. 

D) Çoktan seçmeli test maddesi oluşturmak bilgi ve tecrübe gerektirir. 

E) Çoktan seçmeli test maddelerini yanıtlayanların okuma yeteneği önemlidir. 

 

 

3.  

I. Hazırlanması ve uygulaması kolaydır. 

II. Öğrencilerin öğrenmeleri ile ilgili güçlü ve zayıf yönlerini görmelerine olanak tanır 

III. Öğrenciler performanslarını uygulama esnasında doğrudan gözlenmesini sağlar. 

Yukarıdakilerden hangileri performans testlerinin özelliklerindendir? 

 

A) Yalnız I  

B) Yalnız II  

C) Yalnız III 

D) I ve II  

E) II ve III 

 

 

 

4. ―Uygulanmış bir çoktan seçmeli testi sınav planında bulunması gereken aşamalara göre eleştiriniz?‖ 

sorusu biliĢsel basamakların hangisi ile ilgilidir? 
A) Kavrama 

B) Uygulama 

C) Değerlendirme 

D) Analiz 

E) Sentez 

 

 

5. Test planlamasında yapılması gereken bazı iĢlemler aĢağıda sıralanmıĢtır. 

I. Sınavın amacını belirleme 

II. …………………………….. 

III. …………………………...... 

IV. Soru sayısını belirleme    

Bu sıralamada II ve III numaralı satırlara hangi iĢlemler getirilmelidir? 

A) II-Test maddelerinin yazılması 

III-Test yönergesinin yazılması 

B) II-Test yönergenin yazılması 

III-Cevaplama süresinin belirlenmesi 

C) II-Davranışların belirlenmesi 

III-Belirtke tablosunun oluşturulması 
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D) II-Soru tipinin belirlenmesi 

III-Testin yazımı 

E) II-Belirtke tablosunun oluşturulması 

III-Davranışların belirlenmesi 

 

 

6. Yazılı yoklamada verilen sorunun cevabını öğrencinin düşünüp organize ederek yazması gerektiğinden soru başına 

ayrılan süre uzundur. Her soru için ayrılan sürenin uzun olması sınavda fazla soru sorulmasını engeller. 

Bu durum ölçme ve değerlendirme için öncelikli olarak aĢağıdaki durumlardan hangisine neden olur? 
A) Öğrencinin üst düzey bilişsel süreçlerinin ölçülmemesine neden olur. 

B) Güvenirlik ve kapsam geçerliğini düşürür. 

C) Güvenirlik ve yapı geçerliğini düşürür. 

D) Uygun koşullarda az öğrencinin başarı durumu değerlendirilir. 

E) Şans başarısını düşürerek öğrencinin bilip, bilmediğini tam açıklar. 

 

 

7.  

I. Puanlama objektifliği daha yüksektir. 

II. Üst düzey davranışların ölçülmesine daha elverişlidir. 

III. Daha fazla soru sorulabildiği için kapsam geçerliği daha yüksektir. 

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğru-yanlış testlerinin yazılı yoklamalara göre üstün yönleridir? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) I ve III 

 

 

8. Ölçme araçlarının her düzeyde ve farklı davranışsal özellikleri ölçer nitelikte maddeler içermesi gerekir. Çünkü 

öğrenci hakkında fikir verirken yanlış yapılmaması gerekir. Ayrıca ölçme aracının ölçtüğü konuları kapsaması, 

ölçmeye uygun yapıda olması, değerlendirmesinin objektif yapılması önem arz etmektedir. 

Bu ifadeler doğrultusunda aĢağıdaki ölçme araçlarından hangisi kullanıĢlılığı en uygun ölçme aracıdır? 

A) Yazılı yoklamalar 

B) Doğru yanlış testler 

C) Çoktan seçmeli testler 

D) Kısa cevaplı testler 

E) Sözlü yoklamalar 

 

 

 

9. Çoktan seçmeli testlerin iki seçenekli türü olan doğru yanlış testler öğrenciler için özellikleri dikkate almadan 

hazırlanırsa kazançlıdır. 

Buna göre aĢağıdakilerden hangisi doğru yanlıĢ testlerinin olumsuz bir yanı değildir? 
A) Tahminle doğru cevabı bulma olasılığı yüksektir. 

B) Üst zihinsel becerilerin ölçülmesinde kullanılması zordur. 

C) Öğrencilerin yanlış öğrendikleri yerler ortaya çıkarma maksadıyla kullanılmaz. 

D) Yanlış cevapların sürekli olarak verilmesi eğitim hedefleri açısından sakıncalıdır. 

E) Cevaplaması ve puanlaması çok zaman alır. 

 
 
10. Bir öğretmen tamamlama (boşluk) doldurma tipinde sorulardan oluşan bir sınav hazırlamıştır. Bu soruları yazarken 

ders kitabından cümleler seçmiş ve her cümlede bir ya da birkaç sözcüğü çıkararak soruları oluşturmuştur. 

Öğretmenin kullandığı bu yöntemin en önemli sakıncası aĢağıdakilerden hangisidir? 
A) Öğrencileri hatırlama düzeyinde öğrenmelerle yetiştirmeye yöneltmesi 

B) Öğrencilerin araştırma güdülerini zayıflatması 

C) Puanlamadan kaynaklanabilecek hataları artırması 

D) Sınavın kapsam geçerliliğini düşürmesi 

E) Sınavdaki soruların önceden tahmin edilmesini kolaylaştırması 
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11. Geleneksel değerlendirme yaklaşımında öğretmenler tarafından sıkça yazılı ve sözlü yoklamalar yapılır. Sözlü 

yoklamalarda bazen öğrencinin sözel ifade etme yeteneği başta olmak üzere ve diğer özellikleri ölçülür. 

Sözlü yoklama hakkında ifade edilenlerden hangisi yanlıĢtır? 

A) İletişim becerisine dayalı hedef davranışların ölçülmesinde 

B) Öğretmen ile öğrencinin yüz yüze olmasından dolayı, ölçüm sonuçlarına cevabın niteliğinin dışında, başka 

faktörlerin de karışmasına yol açabilir. 

C) Soruların geçerliliği ve güvenirliği diğer tekniklere kıyasla düşüktür. 

D) Puanlama objektifliği diğer tekniklere göre yüksektir. 

E) Sorular üzerinde yeterince düşünme imkanını sınırlandırması da bir başka aksak yönüdür. 

 

 

12. "Bir öğretmen çoktan seçmeli bir test için soru yazarken; öğrencilerin sıklıkla düştükleri hataları çeldirici olarak 

kullanmaktadır."  

Bu durum, öğretmene en çok hangi konuda yardımcı olur? 

A) Testin kullanışlılığını artırmak 

B) Test için verilen süreyi kısaltmak 

C) Sorunun anlaşılmasını kolaylaştırmak 

D) Puanlamayı kolaylaştırmak 

E) Yanlış öğrenmeleri belirlemek 

 

KONU KAVRAMA TESTİ CEVAPLAR 

1-D 2-C 3-E 4-C 5-C 

6-B 7-E 8-C 9-E 10-A 

11-D 12-E    
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ĠSTATĠSTĠK NEDĠR ? : 

 

İstatistik, bilimsel yöntemle toplanmış sayısal verilerin anlamlı hale getirilmesinde 

kullanılan matematiksel analiz tekniğidir. Eğitimde, öğrencinin genellikle dolaylı 

ölçme ile elde edilen sonuçlarını anlamlandırmak ve yorumlamak gibi amaçlarla 

kullanılır. İstatistik değişik alanlarda yaygın olarak kullanılan bir bilim alanıdır. Bu 

yönüyle çok farklı tanımları yapılmış bir kavramdır. Bu tanımların birinde istatistik, 

―belirli amaçlar için veri toplama, toplanan bu verileri tasnif etme, çözümleme ve 

yorumlama teknik ve yöntemleri bilimidir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere 

istatistik; bireyleri ya da objeleri ve bunlardan oluşan grupları bazı nitelikleri 

doğrultusunda tanımlamak, açıklamak ve bunlar hakkında bir takım tahminlerde 

bulunmaktır. Buna göre eğitim alanında da istatistik yapılan bir takım ölçmeler 

sonucunda elde edilmiş sayısal ya da sembolik sonuçları, anlamlı hale getirerek 

bireyler ve objelerin özellikleri hakkında karar vermek için kullanılan bir 

yöntemdir. Öğretmenlerin, öğrenme öğretme faaliyetleri sonucunda istatistiksel teknikleri kullanmalarının amacı; 

testlerden elde edilen sonuçlara göre öğretmen, öğrenci ve öğrenme öğretme faaliyetlerinin başarısını yorumlamaktır. 

Belirtilen durumların doğru olarak yorumlanması, öğretim hedeflerinin etkinlikle gerçekleştirilmesini, öğrenci 

başarılarının doğru olarak belirlenmesini ve öğrencilerin yönlendirilmesinde doğru kararlar verilmesini sağlar.Ölçme 

sonuçlarının sayısal olarak elde edilmesi, bu sayısal veriler üzerinde bazı istatiksel işlemler yapmayı gerektirmektedir. 

Eğer elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bazı istatistiksel işlemler yapılmazsa ölçme sonuçları tek başlarına bir anlam 

ifade etmez. Bundan dolayı ölçme sonuçlarını betimleme, özetlemek, birbiriyle karşılaştırmak ve yorumlayabilmek için 

bazı istatistiksel işlemler yapmak gerekir.  

Ölçme yoluyla elde edilen verileri istatistiksel bakımdan işlemede yapılacak işlemler şunlardır;  

 Elde edilen puanların büyüklük sırasına konulması  

 Puanların frekans ve gruplanmış frekans dağılımının hazırlanması ve grafikle gösterilmesi  

 Merkezi eğilim (yığılım) ölçülerinin hesaplanması  

 Merkezi dağılım (yayılma) ölçülerinin hesaplanmasıdır .  

 

 

ĠSTATĠSTĠKSEL ĠġLEMLERĠN TEMEL ĠġLEVĠ : 

 

 Toplanan verilerin güçlü bir biçimde betimlenmesini sağlar. Bunu sağlayanda matematiğin ve istatistiğin güçlü bir 

sembol diline sahip olmasıdır. 

 İstatistik kavramları; kullanılması, veri toplarken izlenen düşünce biçimi ve işlemlerin tanınmasında kolaylık 

sağlar. 

 İstatistik, verilerin özet halinde fakat anlamlarını kaybetmeden verilmesinde kolaylık sağlar. 

 Bilgilerin özet halinde verilmesini ve bu bilgilerden genel bir yargının çıkarılmasını sağlar. 

 İstatistik, elde edilen verilerden yola çıkarak o konu hakkında geleceğe dönük yordamalar yapmaya yardım eder. 

Her yordama bir miktar hata taşır. Ancak uygun istatistiksel yöntem seçilirse hata azalır. 

 Verilerin istatistikte kavramlarla ifade edilmesi sonuçların ortaya çıkışında nedensellik etkenlerinin analizinede 

olanak sağlar. Bu avantaj aynı konuda yapılmış farklı araştırmaların karşılaştırılmasını sağlar. 

 

ÖLÇME SONUÇLARI ÜZERİNDE İSTATİSTİKSEL İŞLEMLER BÖLÜM 5 

2008 Kpss de bu kısımda 4 soru sorulmuştur. Geçmiş yıllarda ortalama 4-8 arasında soru sorulmuş tur. Kpss de 
istatisriki işlemlere dayalı bilgi-yorum ve uygulama içeren sorular çıkmakta bu sorularda kpss adayları için ayırt 
ediciliği yüksek sorular olmaktadır.Sorular geniş formül gerektiren kapsamlı sorular değildir. Sadece her adayın 
maksimum 2 dakikada öğrendiği bilgilerisoru üzerinde uygulama ve adayın iyi akıl yürütme, çıkarımlarda 
bulunmasına dayalı formattadır. Çalışmalarınızı tüm konular ile ilgili bol örnekler çözerek daha kalıcı ve pratik bilgi 
sağlayıcı nitelikte yapabilirsiniz. 
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TEST PUANLARI ÜZERĠNDE ĠSTATĠSTĠKSEL ĠġLEMLER 

Test puanları üzerinde yapılan istatistiksel işlemler ayrıntılı bir matematik bilgisi gerektirmez. Ortaokul düzeyindeki bir 

bilgi yeterlidir. Bu değerlerle ilgili ayrıntılı verilerle ilgili soru Kpss de çıkmamaktadır. Ancak istatistiki anlamda elde 

edilen ölçme sonuçları hakkında yorum yapmak için bu işlemlerin  yüzeysel olarakta bilinmesi gerekir. Kısaca bu 

işlemler şu basamaklardan oluşmaktadır. 

a) Bir testten herhangi bir anlam çıkarmak için, öncelikle kâğıtlar küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralanır. 

b) Bu sıralama bize öğrencinin sınıf içindeki başarı sırasını ve en büyük puanla en küçük puan arasındaki farkı 

belirlememizi sağlar. (Ranj) 

c) Puanlar hakkında daha iyi fikir edinebilmek için frekans dağılımı hazırlanır. 

d) Frekans dağılımı, test puanlarının nasıl bir dağılım gösterdiğini ve her puanın kaç kez tekrarlandığını gösterir. 

e) Tüm puanlar büyükten küçüğe sıralanır ve her puanı alan öğrenci sayısı karşısına yazılır. 

f) Puan çeşitleri arttıkça tablo uzayacağı ve uzun bir tablodan anlam çıkarmak güç olacağı için puanlar gruplama 

yoluna gidilir. 

g) Grup aralığı belirlenirken, önce puanların kaç grupta toplanacağına karar verilir. Daha sonra ranj, belirlenen grup 

sayısına bölünür. 

Örnek: Puanlar 91 ile 20 arasında değişiyorsa ve 15 grupta (Daha çok tek sayı olmalıdır) toplanacaksa grup aralığı ne 

olmalıdır? yani 5 aralık olmalıdır. 

h) Grup aralıklarının gerçek noktası: Grup aralıklarının alt sınırının 0,5 altı ve üst sınırının 0,5 üstü gerçek grup 

aralığıdır. 

i) Grup aralığının orta noktası: Puan aralığının her iki puanı toplanarak ikiye bölünür. Çıkan sayı aralığın orta 

noktasıdır. 

j) Yığılmalı frekans: Frekans sıralamasının alttan üste doğru toplanması sonucu bulunur. 
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Yukaridaki açıkalamaları aĢağıda verilen örneklerle basamaklıyarak açıklayalım; 

Öncelikle veri toplamamız, gözlem yapmamız gerekir. 50 öğrenciye uygulanan 10 soruluk testten elde edilen sonuçları 

göstermektedir. Bu sonuçlar görüldüğü gibi sadece öğrenciler hakkında bilgi vermekte ve bu bilgileri yorumlamak, 

uygulama grubu hakkında fikir yürütmek zor görünmektedir. Bunun için öncelikle elimizdeki verileri düzenlememiz 

gerekir. 

50 Öğrencinin 10 soruluk testte aldığı puanlar 

Öğrenci Puan Öğrenci Puan Öğrenci Puan Öğrenci Puan Öğrenci Puan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
 

6 

6 

3 

3 

4 

2 

4 

6 

7 

7 
 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
 

8 

1 

5 

7 

3 

10 

5 

5 

2 

7 
 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 
 

6 

7 

8 

10 

7 

8 

7 

10 

8 

8 
 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 
 

9 

5 

4 

1 

7 

6 

9 

2 

3 

6 
 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 
 

5 

4 

9 

6 

9 

9 

8 

5 

4 

8 
 

 

1-Verileri Sıralamak 

Bu adımda elimizdeki verileri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralamak gereklidir. 50 öğrenciye ait veriler 

sıralanmış olarak aşağıdaki tabloda görünmektedir. 

50 Öğrencinin 10 soruluk testte aldığı sırlanmıĢ puanlar 

Öğrenci Puan Öğrenci Puan Öğrenci Puan Öğrenci Puan Öğrenci Puan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 
 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 
 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 
 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 
 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 
 

7 

7 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

8 

8 
 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 
 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

10 

10 

10 
 

Verileri sıralamak bize fazla bir yorum şansı vermemekle beraber sonraki adımlar için büyük kolaylık getirir. 

Sıralanmış veriler, en büyük ve en küçük değeri hemen görmemizi, verilerin değişim aralığını hesaplamamızı 

sağlayabilir. 

UYARI; Elde edilen ölçme sonuçlarına bakarak, grup hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla, ölçme sonuçları, 
büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralanır. Bu sıralanmış ölçme sonuçlarına puan dizisi adı verilir.  

 

2-Frekans Tablosu OluĢturmak 

Frekans sıklık demektir. İstatistikteki anlamı ise bir gözlemin verinin tekrar sayısı veya bir verinin kaç kez gözlendiğini 

gösteren sayı olarak tanımlanabilir. Kısaca verilerin gözlenme sıklığı da denilebilir. 50 öğrenciye ait verilerin frekans 

tablosu görünmektedir. 

Frekans Tablosu 

Xi (Puanlar) f (frekans) tf % t % 

1 2 2 4 4 

2 3 5 6 10 

3 4 9 8 18 

4 5 14 10 28 

5 6 20 12 40 

6 7 27 14 54 

7 8 35 16 70 

8 7 42 14 84 

9 5 47 10 94 

10 3 50 6 100 

 50  100  
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UYARI; Frekans tablosu, öğrenciler tarafından elde edilen her bir puanın kaç kez yenilendiğini, bir başka deyişle, her 
bir puanın kaç öğrenci tarafından alındığını gösteren tablodur.  

 

 

3-Verileri Gruplama 

Verileri gruplama, verileri eşit aralıklarla düzenleyerek ve bu aralıklara düşen frekansları saptayarak özetleme 

işlemidir. Verileri gruplamanın temel gerekçesi şöyle açıklanabilir. Veriler çok geniş bir aralıkta (ranjda) dağıldığında 

frekans tablosundan yorum yapılması zorlaşır. Bu zorluğu gidermenin yollarından biri verileri gruplamaktır. Ayrıca 

verileri gruplamak istatistiğin gruplarla ilgilenme mantığına da uygundur. Verileri gruplamak üç adımda gerçekleşen 

bir işlemdir. 

UYARI; Veri sayısının ve ölçmenin yapıldığı gruptaki birey sayısının çok olduğu durumlarda, verilerin özetlenmesinin 
ekonomik ve sağlıklı bir yolu, verileri gruplandırarak, frekans tablolarının bu gruplandırılmış veriler üzerinden 
hazırlanmasıdır.  

 

1. adım, grup sayısını belirlemek: Keyfidir. Araştırmacı karar verir. Verilere uygun, bilgi kaybını en aza indirecek 

şekilde saptanmalıdır. En büyük-en küçük veriye ve toplam frekansa bakılarak karar verilir. Tek sayı olması yararlıdır. 

Eğitimde 5-7 grup oluşturmak yaygındır. 

2.adım grup aralık katsayısını hesaplamak: Grup aralıklarının eşit olması sağlayacak bir sayı elde etme işidir. Eşit 

olmayan aralıklarla da gruplama yapılabilir. Ancak bu durumda veri analizi yapılamaz. Grupların genişliği grup aralık 

katsayısı denilen sayı ile saptanır. Bu katsayı şöyle hesaplanır: 

a=(Xeb-Xek)/bgs 

a: grup aralık katsayısı: gereğinden küçük (grup sayısı artacağından gruplama anlamsız olur) ve büyük (bilgi kaybı fazla 

olacağından) olmamalı. 

Xeb: Gözlenen en büyük değer (en büyük ölçüm-veri)  

Xek: Gözlenen en küçük değer (en küçük ölçüm-veri)  

bgs: belirlenen grup sayısı  

UYARI; Grup aralık katsayısı ranj,  grup sayısına(Bu değer tek sayı olmak koşuluyla keyfi belirlenir) bölünür elde 

edilen değer grup aralık katsayısını verir. 

3. adım, grupları oluĢturmak: Grup sayısı ve gurup aralıkları dikkate alınarak grupları oluşturma basamağıdır. 

Grupları oluştururken aşağıdaki koşulların sağlanmasına dikkat edilmelidir. 

 

Grupları oluĢtururken sağlanması gereken koĢullar: 

 Grup aralıklarının eşit olması gereklidir.: gruplar arası karşılaştırma, grupları sürekli hale gştirme, verilerin 

tamamını temsil edecek istatistiklerin hesaplanabilmesi için gereklidir. 

 Verilerin birden çok gruba girmemesigereklidir. her verinin temsil edilmesinin sağlanması, frekans hesabında 

hatanın önlenmesi ve verilerin hangi gruba ait olduğunun tartışılmaması için gereklidir. Bir veri yalnız bir grupta 

olmalı. 

 İlk veri ilk grupta son veri son grupta olmalıdır. 

Verileri grupladığımızda, istatistikleri ve analizleri gruplar üzerinden yürüttüğümüz için verilerle ilgili bilgi kaybı olur. 

Ancak işleri kolaylaştırması bakımından bir miktar bilgi kaybını göze alırız. Kurallara uyulursa bilgi kaybı az olur.  

 

GruplanmıĢ veriler 

Gruplar Kesikli 

Grup 

Aralıkları 

Sürekli 

Grup 

Aralıkları 

Grup Orta 

Noktaları 

Frekanslar Toplamlı 

Frekansla

r 

Yüzde Toplamlı 

Yüzde 

(X0) (f) (tf) (%) (t%) 

1. Grup 0 – 2 -0,50 – 2,5 1 5 5 10 10 

2. Grup 3 – 5 2,5 – 5,5 4 15 20 30 40 

3. Grup 6 – 8 5,5 – 8,5 7 22 42 44 84 

4. Grup 9 – 11 8,5 – 11,5 10 8 50 16 100 

 

Gözlem sonuçları ve kesikli grup aralıkları doğal sayılarla ifade edilmişlerdir. Kesikli (süreksiz) sayılar üzerinde 

bölme işlemi yapılamadığından grup aralıkları sürekli hale getirilir. Kesikli grup aralıklarının sürekli grup aralıklarına 

çevirme, grup aralıklarının başlangıç ve bitim değerlerini yarımşar puan sağa ve sola kaydırılarak yapılır. 

Verileri sürekli hale getirirken, verilerin ifade ettiği değişkenin sürekli sayılarla ifade edilip edilmeyeceği dikkate 

alınmalıdır. Ölçülen değişken yetenek, başarı veya tutum ise sürekli kabul edilebilir. Ama sınıf mevcudu, illerin 
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nüfusları kesiklidir. Veriler sürekli olarak kabul edilmesi mümkün değilse sürekli hale getirme işlemi yapılmamalıdır. 

Kesikli grup aralıklarının ifade ettiği bilgilerle yetinilmelidir. 

Grup orta noktaları(Xo); grupları temsil amacıyla hesaplanır. Grubun başlangıç değeri ve bitiş değerinin toplamının 

ikiye bölünmesi ile elde edilir.  

Xo1=(0+2)/2= 1 veya Xo1=(-0,50 +2,5)/2= 1 vb. 

 

4- Verileri grafikle gösterme 

Grafik: bir değişkene veya birbiriyle ilgili değişkenlere ait verilerin şekille gösterilmesidir. Ölçme sonuçlarının 

özetlenmesi ve düzenlenmelinde başvurulan yollardan biridir. Göze hitap ettiklerinden tablolardan daha kolay 

anlaşılır ve yorumlanır. Veriler farklı ölçeklerden elde edildiğinden farklı grafiklerle gösterilirler. Yani verileri elde 

ettiğimiz ölçeğe göre grafik kullanılır. 

 

1) SÜTUN GRAFĠĞĠ:  

Verilerin dikdörtgensel bölgelerle gösterildiği 

grafiklerdir. Kesikli değişkenler için 

kullanılana_çubuk_grafiği sürekli veriler için 

kullanılana histogram denir.  

a) Çubuk grafiği 

 Kesikli değişken için kullanılır.   

 Adlandırma (sınıflama_veya sıralama 

ölçeklerimle elde edilmiş veriler) için 

kullanılır. 

 Frekansların sayılabildiği veya frekansların 

toplam frekansa oranının hesaplanabildiği 

durumlar için kullanılır.  

 Değişkenler eksenlere anlamayı 

kolaylaştıracak biçimde yerleştirilir.  

 Grupların (sınıflarını başlangıç ve bitişleri çakışmaz. 

 

 

 

 

b) Sütun grafiği 

Frekanslar alanla ifade edilmektedir. Her çubuğun alanı o grubun 

frekansını, çubukların alan toplamları da toplam frekansı verir.  

Frekans yerine yüzdeler de kullanılabilir. 

c) Histogram: 

Çubuk grafiğe benzer ancak çubuk grafiğinin aksine sürekli grup 

aralıkları ile çizilir. *Sürekli olan ya sa sürekli hale getirilebilen 

gruplandırılmış veriler için kullanılır. Başka deyişle sürekli grup 

aralıkları, sürekli olan ya da sürekli hale getirilebilen değişkenler için 

kullanılır. 

Genellikle gruplar yatay, frekanslar-yüzdeler düşey eksende 

gösterilmektedir 

Aralıklar sürekli olduğundan grup başlangıç ve bitişlerinde boşluk 

bırakılmaz. 

 

 

 

 

 

 

d)  Çizgi grafiği 
Frekanslar veya yüzdeler alanla temsil edilirler, 

her çubuğun alanı o grubun frekansını; çubukların 

alan toplamı toplam frekansı verir. 
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2)  ÇĠZGĠ GRAFĠĞĠ:  
Gruplanmış verilerde grup orta noktalarının, 

gruplandırılmamış verilerde frekans alanlarının uç 

noktalarının birleştirilmesiyle elde edilen, kırık 

çizgilerden oluşmuş grafik türüdür. Sadece 

gruplandırılmış verileri değil, veriler sürekli 

olmak koşuluyla her türlü frekans dağılımını 

göstermek amacıyla kullanılabilir.  

 Gruplanmış verilerde grup orta noktaları 

dikkate alınarak çizilir.  

 Frekans ve yüzdeler için çizilebilir. 

 Gruplandırılmış veriler için çizginin altında 

kalan alan (gruplandırılmamış veriler için 

doğru parçalarının uzunlukları toplamı) 

toplam frekansı verir.  

 Yığılmalı frekans tablosunu göstermede de 

kullanılabilir. 

 

Frekans Poligonu 
 

3) FREKANS POLĠGONU (ÇOKGENĠ):  

Süreklileştirilmiş verilerde ilk değerle son değerin X ekseniyle birleştirilmesi sonucu elde edilir. 

 *Sürekli veriler için çizilir. 

 *Yüzde ve frekanslar için çizilebilir. 

 *Frekans çok geninin alanı toplam frekansa eşittir. 

 *Gözlemlerin dağılımını alanlarla göstermeye yarar. 

 

4)PASTA GRAFĠĞĠ:  

Verilere ait frekans veya yüzdelerin dairenin parçalarıyla 

(açılarla) gösterilmesine dayanan tekniktir. 

 Hem sürekli hem de süreksiz değişkenleri göstermede 

kullanıldığına rastlanmaktadır. 

 Her bir daire parçası gözlemlerin frekans veya yüzdesini, 

daire parçalarının toplamı toplam frekansı (yüzdeyi) verir.  

 

Verileri sıralama, gruplandırma ve grafikle gösterme veriler 

hakkında genel bilgiler verir. Bu işlemeler verilerin tümü hakkında 

bir bilgi vermez. Verilerin yorumlanabilmesi için daha ileri 

düzeyde işlemlere gerek vardır. Verilerin bütününe ait özellikleri 

belirtecek bilgilere ihtiyaç vardır. Bunlardan biri merkezi yığılım (eğilim) ölçüleri, diğeri de değişme ölçüleridir. 

 

 

MERKEZĠ EĞĠLĠM ÖLÇÜLERĠ 
Sonuçların genel olarak hangi puan etrafında toplandığı hakkında bilgi verir. Bunlar puanların dağılımını tanımlayan 

ölçülerdir. Bu ölçüler ; Tepe değer (Mod), Ortanca (Medyan), Yüzdelikler, Aritmetik ortalama, Ağırlıklı ortalamadır. 

 
1. ARĠTMETĠK ORTALAMA 

Ölçümlerin (verilerin) ağırlık merkezidir. Verilerin toplamının veri sayısına bölümü olarak da tanımlanabilir. En çok 

kullanılan yığılma ölçüsüdür. 

Özellikleri: 

a) Örneklemeden örnekleme en az değişme gösteren dolayısıyla en kararlı yığılma 

ölçüsüdür. 

b) Verilerin hemen hepsini kullanır. 

c) Birçok istatistiksel işlem için uygundur. 

d) Evren ya da örneklemden hesap edilebilir. 

e) Verilerin aritmetik ortalamadan farkları 0‘a eşittir. 

f) Aritmetik ortalama alanları dengeleyen bir noktadır. 

g) Veri sayısı az ise uç değerlerden etkilenir.  

Bu aritmetik ortalamanın verilerin ağırlık merkezi olmasından kaynaklanır. 
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UYARI; Aritmetik ortalama: 

 Gurubun öğrenme düzeyi 

 Gurubun başarı düzeyi 

 Gurubun mutlak başarı düzeyini 

 Kullanılan ölçme aracının güçlük düzeyini açıklamada kullanılır. 

 

Örnek  Basit bir dizide aritmetik ortalamanın hesaplanışı: 

X 

10 

12 

18 

20 

25 

X = 17
5

85

5

25181210







n

X  

 

DüzenlenmemiĢ verilerden hesap edilmesi: 

 

N

XXX

N

x
X ni 


 .....21

; Eğer veri sayısı (30‘dan)az ise Payda N-1 alınır. 

UYARI; Aritmetik ortalama, bir dağılımda yer alan tüm ölçme sonuçlarını dikkate alır. Bu nedenle, dağılım hakkında 

daha fazla bilgi verir ve ölçme sonuçlarına ait dağılımın tipik değerleri daha iyi ve tutarlı yansıtan bir merkezi eğilim 

ölçüsüdür.  

ÖRNEK (KPSS 2008) 
Mehmet Öğretmen, öğrencilerine uyguladığı bir test sonucunda elde ettiği puanlardan bazı istatistikleri hesaplamıştır. 

Daha sonra, öğrencilerden birinin puanını yanlış yazdığını fark etmiş ve gerekli düzeltmeyi yaparak istatistikleri tekrar 

hesaplamıştır.  

Buna göre, Mehmet Öğretmen'in düzeltmesi sonucunda aĢağıdaki istatistiklerden hangisi kesin olarak 

değiĢmiĢtir?  

A) Ortalama 

B) Ortanca 

C) Mod 

D) Ranj 

E) Yığılmalı frekans 

Cevap; Yukarıdaki soru açıklamaları dikkatle incelenirse aritmetik ortalama tüm puanların toplanarak toplam kişi 

sayısına bölünmesiyle elde edilir. Buradaki puanlardan birinin değişmesi sadece aritmetik ortalamayı etkiler. (CevapA)  

 

 

Frekans tablosunda  aritmetik ortalamanın hesaplanması; 

Ortalamanın frekans tablosundan hesap edilmesi durumunda formül değişir ancak ortalama değeri değişmez. Frekans 

tablosundan ortalama değerini veren formül aşağıdaki gibidir. Düzenlenmemiş verilerden farkı gözlemleri gözlem 

sayısıyla çarpmaktır. 







N

XfXfXf

N

xf
X nnii .....2211

 
Örnek   

X(puan) f fX 

9 3 27 

7 4 28 

5 2 10 

4 1 4 

 f=10  f   = 69 
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X = 90,6
10

69




n

fx
 

Sınıflandırılmış bu dizide aritmetik ortalama bulunurken, öncelikle her ölçüm frekanslarıyla çarpılmış ve  fX  sütunu 

oluşturulmuştur. Sütun toplamları formülde yerine konmuş ve ortalama elde edilmiştir. 

 

GruplanmıĢ verilerde aritmetik ortalamanın hesaplanması; 

Gruplanmış verilerde ise hem formül hem de ortalamanın değeri değişmektedir. Çünkü gözlem değeri olarak artık 

veriler değil grup orta noktaları ile gruptaki frekans kullanılmaya başlanır. Yani X yerine grup orta noktaları frekans 

yerine de gruptaki ölçüm sayısı (frekans) alındığı için bilgi kaybı olur. Ortalama düzenlenmemiş verilerden duruma 

göre düşük veya yüksek bir değer çıkabilir. Ancak yine de çok büyük bir fark çıkmaması beklenir. Çok büyük bir fark 

çıkarsa hesaplamada ya da gruplama da bir hata yapıldığına işarettir. 

Gruplanmış verilerde ortalamanın hesabı aşağıdaki formülle yapılabilir. 

N

XfXfXf

N

xf
X nnii 0022010 .....




  

olarak bulunur. Grup sayısı yeterli olarak alındığından gruplanmış verilerde hiçbir önemli bir bilgi kaybı ortaya 

çıkmamıştır. Genellikle gruplanmamış veriler ile gruplanmış verilere ait sonuçlar birbirini tutmaktadır veya birbirine 

çok yakındır.  

 

Puanlar    f       Xo      fXo 

85-89      1       87         87 

80-84      3       82       246 

75-79      4       77       308 

70-74      5       72       360 

65-69      6       67       402 

60-64      4       62       248 

55-59      7       57       399 

50-54      8       52       416 

45-49      4       47       188 

40-44      4       42       168 

35-39      5       37       185 

30-34      1       32         32 

    

 n=52          fXo= 3039 

 
Gruplanmış dizilerde ortalama hesaplanırken; ilk olarak grup orta noktaları (Xo) bulunur. Bu değerler, aralıkların kendi 

frekanslarıyla çarpılır. Elde edilen değerler toplanır. Tabloda gösterilen toplam değerler formüldeki yerlerine konarak 

aritmetik ortalama hesaplanır.   

 X 0= 


n

fX
44,58

52

3039


 

 

Aritmetik ortalamaya bağlı olarak 

verilen kararlar 
Standart sapmaya bağlı olarak verilen kararlar 

 Grubun başarı düzeyi nedir? 

 Grubun mutlak başarı düzeyi nedir? 

 Öğrencilerin ortalama başarı düzeyi 

nedir? 

 Öğrencilerin öğrenme düzeyi nedir? 

 Başarılı ve başarısız sınıf (grup) hangisidir? 

 Öğrencileri arasında farklılaşma var mı? ya da öğrencilerin öğrenme 

düzeyleri benzer mi? 

 Grup ya da dağılım homojen mi, heterojen mi? 

 Grup aritmetik ortalamaya ne kadar uzaktır? Ya da yakındır? 

 

 

2. AĞIRLIKLI ORTALAMA BULMA 

Üniversitelerde öğrencilerin yıl sonu notlarını hesaplamada kullanılan ortalama türüdür. Ağırlıklı ortalama dersin kredi 

yada ders saati sayısı ile ilgili derslerden alınan not çarpılarak elde edilen sonuç toplam kredi yada ders saati sayısına 

bölünerek elde edilir. Basit bir matematiksel işlemdir.şimdiye kadar sorulmamıştır ancak bilmeniz zorunludur çünkü 
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okullarda bilgisayarla bunu inşallah uzun yıllar öğrencilerinize hesaplayacaksınız.Örnek 

mi? Siz daha uzun yıllar bolca örnek çözeceksiniz…. 

 

3. MOD (TEPE DEĞER) 

Bir puan dağılımında en çok tekrar eden (frekansı en çok olan) puan ya da ölçüme ―tepe 

değer (mod)‖ denir. 

Gruplanmış puanlarda mod, frekansı en çok olan aralığın orta noktasıdır. Bazı dağılımlarda 

birden çok mod olabilir. Ancak mod, puan takımı hakkında çok güvenilir bilgi vermez. 

Aynı sayıda frekanslar bir puan dağılımında ardı ardına geliyorsa ikisinin ortalaması alınır. 

Ancak araya başka değerler giriyorsa dağılım birden fazla modlu olarak değerlendirilir. 

Ölçümlerde en çok tekrar eden değere mod denir. Kaba bir ölçüdür. Ortalamanın ve ortancanın hesap edilmediği 

durumlarda kullanılır. 

UYARI; Tepe değer, nitel veriler ve sınıflama düzeyindeki ölçme sonuçları üzerinde uygulanabilecek, diğer bir deyişle, 

bu tür ölçmelere ait verilerden elde edilebilecek tek merkezi eğilim ölçüsüdür. 

 

Özellikleri: 

 Gözlenen frekanslar birbirine eşit ise mod olmaz yani dağılım modsuzdur. 

 Ardışık iki veya daha çok ölçüm birbirine eşit sayıda ve diğer ölçümlerden daha çok tekrar etmişse bu durumda 

mod ardışık ölçümlerin orta noktasıdır. 

 Ardışık olmayan iki ya da daha çok ölçüm eşit sayıda ve diğer ölçümlerden daha çok tekrar etmiş ise bu durumda 

dağılım çok modludur. 

 Gruplanmış verilerde frekansı en çok olan aralığın orta noktası mod olarak alınır. Bunun dışında üsteki açıklamalar 

gruplanmış veriler içinde geçerlidir. 

 Sadece bir değer diğerlerinden fazla tekrar etmişse dağılım tek modludur. 

 Eğer 2 değer diğer değerlerden fazla tekrar etmiş (gözlenmiş) ve eşit sayıda tekrar etmiş ise bu durumda dağılım 

çift modludur. 

Örnek; 1 – 3 – 3 – 3 – 5 – 5 – 5 – 6 – 8 – 9 Mod = 3 + 5 / 2 = 4 

Örnek; 1 – 3 – 3 – 3 – 4 – 5 – 5 – 5 – 6 – 8 Mod = 3 ve 5 (Çift modlu dağılım) 

Bir puan dağılımında tüm puanların frekansları aynıysa mod yoktur. 

Örnek;  1 -1 -1 – 3 – 3 – 3 – 7 – 7 – 7 – 8 – 8 – 8 Mod yoktur. 

 

 

Örnek Aşağıdaki grafiğin modu kaçtır? 

Yandaki grafikteki değerlere bakılırsa, Grafiklerle verilen puan dağılımlarının modu yatayeksen (puanlama) üzerinde en 

büyük yüksekliğe sahip değerdir. Yatay eksene (frekans) baktığımızda bu grafikte en fazla frekansa sahip sütun 35 - 37 

puan aralığındaki sütundur. 35 - 37 puan aralığının frekansı 6'dır. Bu aralığın orta değeri olan 36 bu grafiğin modu dur. 

Mod: 36'dır. 
 

Örnek 1: Basit bir dizide modun  hesaplanışı: 

10, 12, 15, 17, 18, 20, 25 gibi bir ölçüm dizisinin modu yoktur. Çünkü gözlem sonunda elde edilen ölçümlerin tekrar 

sayısı birbirine eşittir. Yukarıdaki dizide her bir değer bir kez tekrarlanmıştır. 

 

Örnek 2: Sınıflandırılmış bir dizide modun hesaplanışı: 

 

X          f 

9         3 

8         5 

7         2 

5         2 

4         1 

Sınıflandırılmış dizilerde mod frekansı en büyük olan ölçümdür. Burada mod 8 dir. 

 

Örnek 3: Gruplanmış dizilerde modun hesaplanması: 

 

Gruplar               f 
11-13               1 

8-10                4 

5-7                 13 

2-4                  2 
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Gruplanmış dizilerde mod frekansı en büyük olan grup aralığının orta noktasıdır. Yukarıdaki dizide frekansı en büyük 

olan grup aralığı 5-7 aralığıdır.  

Buna göre mod da 6 dır. 

 

Örnek 4: Gruplanmış bir dizide medyan  52,5 ve aritmetik ortalama 51, 25 olsun. Bu dizinin modu kaçtır? 

 

Mod = 3 x 52,5 – 2 x 51,25 = 157,5 – 102, 50 = 55 olur. 

 

Örnek 5: Bazı durumlarda birden fazla mod olabilir. 

21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 26, 28   

şeklindeki bir dizde birden fazla mod vardır. Mod 23 ve 25 olur.  

 

Örnek 6: Ardışık iki ölçüm birbirine eşit sayıda tekrarlanmışsa bu gibi durumlarda mod ardışık olarak tekrarlanan iki 

ölçünün toplamlarının yarısıdır. 

2, 5, 5, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 9, 10, 11 değerlerinin gözlendiği bir ölçümde mod  6 ile 8 in toplamlarının yarısı yani 7 dir. 
 

 

4. ORTANCA (MEDYAN) 

Ortanca aşağıdaki yöntemlerin hangisi kullanılarak bulunursa bulunsun her biri için verileri tam ortadan ikiye ayıran 

değer olarak tanımlanabilir. Ortancanın hesap edilmesi için aşağıdaki aşamalı işlemleri yapmak gerekir. Ölçümler 

büyüklük sırasına konur (Eğer veriler sıralı verilmiş ise bu işlem adımı geçilir).  

 n+1/2 yardımıyla ortancanın dağılımdaki sırası belirlenir. 

 Duruma göre aşağıdaki formüllerden biri kullanılarak ortanca hesaplanır. 

UYARI; Ortanca, ölçme sonuçlarına ilişkin dağılımdaki uç değerlerden ve bu değerlerin sayısal büyüklüklerinden 

etkilenmez. Bu özelliği, aynı zamanda ortancanın diğer merkezi eğilim ölçülerinden üstün olan yönünü oluşturur. Bu 

nedenle, uç değerlerin ve bunların sayısal büyüklüklerinin etkili olduğu dağılımlarda tercih edilen bir merkezi eğilim 

ölçüsüdür.  

 

1-Veri sayısı tekse; (yani ölçüm sayısı 3, 5, 7 gibi tek sayı ise) ortanca n+1/2 formülü ile bulunur. 

Örnek: 1, 7, 13, 16, 19, 22, 24, 27, 26 gibi değerler verildiğinde (n+1)/2 = (9+1)/2 = 5 bulunur ki bu değer ortancanın 

sırasını verecektir. Sağdan ve soldan sayıldığında veri grubu için ortancanın 19 değerine (gözlemine) karşılık geldiği 

söylenebilir. 

 

2-Veri sayısı çift ise; ortancanın sırası belirlendikten sonra Xa + (Xb-Xa)/2 formülü kullanılarak ortancayı hesaplamak 

doğru olacaktır. Burada Xa çift sayıda olan gözlemi ikiye ayırdıktan sonra elde edilen ilk grubun son değeri, Xb ise 

ikinci grubun ilk değeridir. 

 

Örnek 1: 5, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18 verilerini ikiye bölüyoruz. 

 

Ortancayı hesaplarsak 10 + (14-10) / 2= 12 elde ederiz.  

Dikkatli bakıldığında ortancanın denk geldiği aralığın sağında ve solunda bulunan değerlerin ortalaması alındığında 

ortancanın bulunabildiği görülecektir.  

 

3-Tekrarlı verilerde: Bir veri grubunda ortanca tekrarlı verilere rastlıyorsa herhangi birini alamayız.  Bunun yerine o 

değerin gerçek sınırlarını düşünürüz. Örneğin ortanca bir veri grubunda 20 değerine rastlasın ve 20 değerinin 3 kez 

tekrarladığını (frekansının 3 olduğunu) kabul edelim. Bu durumda ortancayı 20 alamıyoruz. Bu durumda 20 

değerlerinin 20‘nin gerçek sınırları içinde eşit olarak dağıldığı kabul edilir. Örneğimiz için 19,5 ve 20,5 aralığında bu üç 

değerin bulunduğu kabul edilecektir. Yani 19,5 ve 20,5 aralığını 3 eşit parçaya böleceğiz. Eğer ortanca değerimiz üç kez 

tekrar eden sayılardan birincisine denk geliyorsa formül Xaltsınır + (1/frekans) olacaktır. Formüle göre çözersek 

ortancamız 19,5 + (1/3) = 19,83 gibi bir değer alır. Eğer ikinci tekrar eden değere denk gelseydi 20,16 ya yakın bir 

değer olacaktı. 

Aynı tekniği kullanarak Tablo 13‘de verilen 50 kişiye ait örnek veriler için ortancayı hesaplamak mümkündür. (50+1)/2 

= 25,5. sıra ortancayı vermektedir. Bu sırada yer alan değer 6 gözlemidir ve 7 kez gözlenmiştir. Ortanca bu 6 

gözlemden 5. sıradakine gelmektedir. Yukarıdaki formülü uyguladığımızda 5,5 + (5/7) = 6,21 değerini (yaklaşık olarak) 

buluruz. Verilerimiz için ortancanın bu olduğunu söyleyebiliriz. 

 

4-GruplanmıĢ verilerde aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir.(Bu konu ile ilgili kpss de şimdiye kadar hiç soru çıkmamıştır 

çünkü açıklamalar geniş zaman almaktadır. 

a)Yığılmalı frekans hesap edilir. 

b)n/2 bulunur. 

c)Yığılmalı frekanslar sütununun bir ucundan başlanarak n/2‘nin olduğu gruba kadar frekanslar sayılır. 

d)n/2 değerinin rastladığı grup (aralık) bulunur. 
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e)Aralığın frekansa bölünmesi gerçekleştirilir. 

Bu işlemler yapıldıktan sonra elde edilenler aşağıdaki formüle yerleştirilir. 

 

a
f

t
n

LcaOr
b

fa




















 2tan
 

Formüldeki simgelerin anlamları şöyledir; 

L: Ortancanın içine rastladığı aralığın alt sınırı 

Tfa: Ortancanın içine rastladığı aralıktan önceki (düşük puanlı gruplardaki) toplamlı frekans 

Fb: Ortancanın içine rastladığı aralıktaki ölçüm sayısı (gözlenen frekans) 

a: aralık katsayısı 

Bu açıklamalardan sonra medyanla ilgili bilgileri özetleyelim: 

1. 1Medyan bir seride tam ortaya düşen ve seriyi iki eşit parçaya ayıran puan veya sayıdır. 

2. 2Medyanın kaçıncı puan olduğunu bulmak için, sınıf mevcudunun çift olması halinde N/2, tek olması halinde de 

N+l/2 formülü uygulanır. Bu formüle göre bulunan sayı medyan değil, serinin başından veya sonundan itibaren 

medyanın kaçıncı puan olduğunu gösteren sayıdır. 

3. 3Sınıf mevcudunun çift olması halinde, medyan tam ortadaki iki puan arasına düşer. O zaman bu iki puanın 

ortalaması alınır. Sınıf mevcudunun tek olması halinde tam ortada bir puana rastlar. Tam ortada kalan ve seriyi iki 

eşit parçaya ayırmış olan puan medyan demektir. 

4. 4Gruplanmış serilerde medyanın bulunması daha zordur. Bunun için sırasıyla şu işler yapılır: 

a) Puanlar gruplanıp frekansı gösterilir. 

b) Sınıf mevcudu ikiye bölünerek medyanın kaçıncı puan olduğu bulunur. 

c) Frekans sütununda yukardan aşağı ve aşağıdan yukarı sayarak medyanın hangi grupta olduğu bulunur. Bu grup 

alttan ve üstten çizilerek belirlenir. 

d) Medyanıncı puanı bulmak için; Alınacak öğrenci miktarını pay, grubun frekansını payda olarak yazıp ve bu 

kesri grup genişliği ile çarparız. Bu işlemin sonucu bize o gruptan alınacak öğrenci (puan) miktarını verecektir. 

e) Bulunan bu miktar yukarıdan aşağıya doğru hesaplama yapılıyorsa, çizilen grubun üst sınırından çıkarılır. 

Aşağıdan yukarı doğru hesaplama yapılıyorsa, çizilen grubun alt sınırına ilave edilir. 

5. Bir serinin gruplanmamış halindeki medyanı ile, gruplanmış halindeki medyanı aynı olmayabilir. 

 

Medyan, moddan daha güvenilir bir ölçüdür. Fakat tam güvenilemez. Medyana uçlardaki puanın pek etkisi olmaz. 

Toplam puanı aynı olan bir testten alınan puanlardan, medyanı yüksek olan sınıf diğerlerine göre daha iyi sayılabilir. 

Fakat bu kesinlikle söylenemez. Belli bir uzunluğu nasıl iki eşit parçaya bölüyorsak veya tam ortasını buluyorsak, 

medyanın da böylece bulunduğunu söyleyebiliriz. Puanları bir uzunluk gibi düşünür, tam ortaya düşen puanı buluruz. 

Gruplanmış serilerde medyan iki grubun arasına düşebilir. Medyanın bulunduğu grubu saptamak için frekans sütununda 

yapılan hesaplamada aşağıdan gidince bir grup, yukardan inince bir grup ortaya çıkabilir. Her iki grubun frekansı ile 

medyanıncı sayı elde edilmektedir. Bu taktirde iki grubun ortası (arası veya matematiksel sınır) o serinin medyanını 

verir. 

 

UYARI; Medyanı bula bilmek için öncelikli olarak verilen değerleri sıralayınız.(bu sıralama küçükten büyüğe yada tam 

tersi olabilir. 

Veriler sıralandıktan sonra veri sayısına(n) bakılır. Veri yada değer sayısı tek ise(yani eleman adedi 3,5,7…şeklinde 

ise) terimler sıralandıktan sonra n+1/2 formülü ile medyan bulunur. 

Veriler sıralandıktan sonra veri sayısına(n) bakılır. Veri yada değer sayısı çift ise(yani eleman adedi 2,4,6…şeklinde 

ise) terimler sıralandıktan sonra n/2 formülü ile medyan bulunur. 

 

Örnek: Gruplanmış dizlerde medyanın bulunması: Gruplanmış dizilerde medyan bulunurken, bir grup aralığına 

rastlayan değerler eşit olarak dağılmış kabul edilir. Bu durumda medyan, dağılım üzerinde ölçümlerin yarısı üstünde, 

yarısı altında kalan noktanın değerini gösterir. Bunu sağlayabilmek için dağılımın kümülatif yani toplamlı frekans 

sütunu hesaplanır. 

Puanlar   f        tf                 

85-89      1       52  

80-84      3       51              

75-79      4       48  

70-74      5       44        

65-69      6       39                                  Q3 

60-64      4       33        

55-59      7       29                                  Ortancanın içine rastladığı aralık 

50-54      8       22        

45-49      4       14                                   Q1   
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40-44      4       10       

35-39      5       6        

30-34      1       1      

   

                   n=52 

Gruplanmış dizilerde ortanca şu formülden yararlanılarak bulunur.  

Med=Ortn=L+ a
Fb

tfan
.

2/







 
 

Formülde: 

L: Ortancanın içine rastladığı grup aralığının gerçek alt sınırı 

tfa: Ortancanın içine rastladığı aralığa kadar olan aralıkların frekansları toplamı 

fb : Ortancanın içine rastladığı aralığın frekans sayısı 

a  : aralık katsayısı 

Şimdi formüldeki sembollerin  sayı değerlerini bulalım: 

 

L=54,5 

tfa=22 

fb=7 

 a=5 

 

Elde edilen bu değerleri formüldeki yerlerine koyalım. 

 

Med=Ortn=L+ 36,5786,25,545.
7

4
5,545.

7

222/52
5,54.

2/








 








 
a

Fb

tfan  

 

ARĠRMETĠK ORTALAMA-MOD-MEDYAN KARġILAġTIRMASI 

 

Kullanışlı bir istatistiksel ölçü bazı nitelikler taşımalıdır. Özellikle seçilmiş örneklemden elde edilmiş verilerin 

tümünden hesaplanan, hesaplanması ve anlaşılması kolay olan ölçüler kullanışlı ölçülerdir. Vasat ölçülerinde bu 

nitelikleri taşıyan yegane ölçü aritmetik ortalamadır. Çünkü aritmetik ortalama ölçümlerin hepsinden hesaplanırken, 

ortanca yarısından ve mod da bir ya da birkaç ölçümden yararlanarak hesaplanır. Bu yönüyle diğer ölçülerden daha 

güvenilir ve istikrarlı bir ölçüdür. Ortalamanın değeri ölçümlerin sayısal değerine bağlıyken, medyan ölçüm sayısına, 

mod da tekrar sayısına bağlıdır. Bu yüzden aritmetik ortalama aşırı ölçümlerden etkilenir. Dağılım sağa ya da sola 

çarpık bir durum alabilir. Diğer ölçüler aşırı ölçümlerden etkilenmezler. Aritmetik ortalama vasat ölçüsü olmanın 

yanında başka matematiksel işlemlerde de kullanılabilmektedir. Mesela kaymalarda aritmetik ortalama kullanılır. Diğer 

ölçüler vasat ölçüsü olmanın yanında başka amaçlar için pek kullanılamaz. Normal bir dağılımda vasat ölçülerinin 

değerleri yaklaşık olarak aynı olur. Çarpık dağılımlarda ise ölçüler çarpıklığın olduğu yöne doğru kayarlar. Bu yargı 

mod için geçerli olmayabilir. 

Herhangi bir durumda bu ölçülerden hangisinin kullanılacağı, incelemenin ve cevap aranan sorunun mahiyetine 

bağlıdır. Ancak genel olarak ölçümlerin tümüne göre hesaplandığı için ortalamanın kullanılması tercih edilir. 

 

DAĞILIMIN ÇARPIKLIK DEĞERĠ 

Verilerin (puanların) normal dağılım eğrisinin biçimini etkileme durumu dağılımın çarpıklığını ortaya koyar. Çarpıklık 

değerini belirlemek için ortalama ve standart sapmanın yanında ortancanın da bilinmesi gereklidir.  

Ortanca (Medyan):  

Bir dizi ölçümün ortasındaki değeri ifade eder. Bu değer ortalama gibi uç değerlerden etkilenmez. Ancak ortancanın, 

ölçümlerin yarısını dikkate alması bir dezavantajdır. 

Ortanca hesaplamalarında: 

 Önce veriler (puanlar) büyükten küçüğe doğru sıralanır. 

 Veri sayısı tek sayı ise n +1/2, çift sayı ise önce n/2  ile bulunur. Puan dizisinde sağdan ve soldan n/2 sırasına gelen 

iki değerin ortalaması alınır. 

 

Örnek 7: Örnek 4 deki verilerin ortancasını bulalım. 

* Verileri sıraya koyalım.   4  -  5  -  6  -  7   -  8  -  9  -  10 

Formül 6: Ort =
2

1 n 
;   

2

1  7 
 = 4 sıradaki  7  (puanı);  
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SS = 2,16,    X = 7 idi. Şimdi bu verilerin çarpıklık değerini bulalım. 

Formül 7: Çarpıklık değeri = 
SapmaStandart 

Ortanca) - (Ortalama x 3

SS

Ort) - X( x 3
 

 * değerleri yerine koyalım 
16,2

0

2,16

7) - (7 x 3
     =   0 

Yorum: Bulunan çarpıklık değerine göre testin güçlüğü hakkında yorum yapılabilir. Bunlar şöyle özetlenebilir. 

Çarpıklık Değeri Testin Güçlüğü 

   Negatif değerli Kolay 

   0 değeri olursa Normal bir test 

,10 dan küçük Hafif zor 

,10 ile 0,25 arası Orta güçlükte 

,25 ten büyük Çok zor 

 

ORTALAMA – ORTANCA – MOD ĠLĠġKĠSĠ:  

Bir dizi verinin (puanın) ortalama, ortanca ve mod (bir dizi ölçüm içinde en çok tekrar edilen, bir başka deyişle frekansı 

en yüksek olan ölçümdür/değerdir) değerlerinin bir dağılım eğrisi üzerindeki yerlerine göre farklı yorumlar yapılabilir. 

Böylece bu değişkenlerden hangisinin dağılımı temsil edebileceğine karar verilebilir. Aşağıdaki dağılım şekillerinde bu 

durum açıklanmıştır. 

 

 

 

Mod = Medyan = Aritmetik ortalama    Şekil 1: Simetrik Dağılım 

 

 

 

                        

 Mod > Medyan > Aritmetik ortalama     Şekil 2: Sola Çarpık Dağılım 

 

 

 

 
 
Mod < Medyan < Aritmetik ortalama    Şekil 3: Sağa Çarpık Dağılım 

 

 

Bu dağılımda grup başarısı hakkında net bir şey söylenemez. Sınıfta başarılı 

ve başarısız öğrenci vardır. Sayıları birbirine yakındır. Grup heterojendir.  

 

 

 

 

Bu dağılımda verilerin ortalama, ortanca ve mod değerleri 

birbirine eşittir. Bu durum dağılımın simetrik olduğunu 

gösterir. Bu durumda verileri en iyi temsil edebilecek değer 

aritmetik ortalamadır. 

Bu dağılımda değerler farklılaşmaktadır. Ortalama aşırı uçta 

olan değerlere doğru yer değiştirdiği için, ortanca daha iyi bir 

temsil değerine sahiptir. Böyle dağılımı olan bir test kolay bir 

test olarak kabul edilebilir. 

 

Bu dağılımda da değerler farklılaşmaktadır. Ortalama, 

puanların aşırı uçta olduğu sağ tarafta yer almıştır. Yine 

ortanca daha iyi bir temsil düzeyine sahip bir değer olarak 

kabul edilebilir. Böyle dağılımı olan bir test zor bir test olarak 

kabul edilebilir. 
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Çarpıklık dağılım grafikleri 

 

 

A) Sola çarpık dağılım: Aritmetik 

ortalamanın ortancadan, ortancanın 

mod dan küçük olduğu dağılım sola 

çarpık, negatif kayışlı dağılımdır. 

Grubun başarısı yüksektir. Test 

kolaydır, öğretim yeterlidir gibi 

yorumlar yapılır. 

Mod > Medyan > Aritmetik 

ortalama = Sola çarpık, kolay, 

negatif, öğrenciler başarılı 

 

B) Sağa çarpık dağılım: Aritmetik 

ortalamanın ortancadan, ortancanın 

mod dan büyük olduğu dağılım sağa 

çarpık, pozitif kayışlı dağılımdır. 

Grubun başarısı düşüktür. Test 

zordur, öğretim yetersizdir, 

öğrenciler hedef davranışları 

kazanmamıştır yorumları yapılır. 

Mod < Medyan < Aritmetik 

ortalama = Sağa çarpık, pozitif, 

kolay, öğrenciler başarılı 

 

C) Normal dağılım (Simetrik): 

Aritmetik ortalama, ortanca ve mod un birbirine eşit olduğu, (mod un tek olduğu) dağılımdır. Puanların yarısı eksenin 

sağında, yarısı solundadır. 

Mod = Medyan = Aritmetik ortalama : Normal dağılım, simetrik, orta güçlükte 

 

 

ÖRNEK; 

Aşağıdaki tabloda 35 kişilik bir sınıfta uygulanan beş ayrı dersin sınav sonuçlarına göre elde edilmiş istatistikler yer 

almaktadır. Aşağıda verilen soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplayınız. 

Testler Aritmetik 

ortalama 

Tepe 

değer 

Ortanca Standart 

kayma 

Varyans 

Test I 50 53 53 20 400 

Test II 60 59 57 25 625 

Test III 50 50 50 12 144 

Test IV 60 65 60 15 225 

Test V 55 50 55 11 121 

 

7. Yukarıdaki tabloda verilen değerlere göre testlerden hangisinin puan dağılımının normal olduğu 

söylenebilir? 

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

E) V 

Cevap; dağılımın normal olarak kabul edilmesi için Aritmetik ortalama = Medyan = Mod olması gereklidir. Yani 

simetrik dağılım olmalıdır. Yukarıdaki tabloda bu kurala uyan test III. Testtir.(Cevap C)  

 

2. Öğrenciler arasındaki farklılaĢmanın en çok olduğu test hangisidir? 

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

E) V 

  

 

Çift modlu dağılım Modsuz dağılım 

Solu çarpık (negatif 

kayışlı) dağılım 

Sağı çarpık (pozitif 

kayışlı) dağılım 
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Cevap; Bu sorunun cevabı için standart sapmanın en büyük olduğu testte bakmak gerekir.Bu test te II:test olduğu için 

(Cevap B) 

 

3. Puan dağılımı en basık olan test hangisidir? 

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

E) V 

Cevap; Bu tür sorularda varyans değerine bakılır. Varyans değerinin en büyük olduğu test en basık olduğutesttir.(Cevap 

A) 

 

mod ort.
X

modort.X(-) (-)(+) (+)

Ortalama

Ortanca

Mod

 
 

TESTTE BOġ BIRAKILAN VE ERĠġĠLEMEYEN MADDE SAYISI 
Uygulanan testlerde bir madde (soru) öğrencilerin büyük çoğunluğu tarafından boş bırakılmışsa, bunun nedeni 

araştırılmalıdır. Bunun en iyi yolu öğrencilerden bilgi almaktır. Genel olarak bir testte maddenin (sorunun) boş 

bırakılma nedeni ve alınabilecek tedbirleri şunlardır.  

 

TEST MADDESĠNĠ BOġ BIRAKMA 

NEDENĠ 
ALINABĠLECEK TEDBĠRLER 

 Yönergede cevaplama  şekli iyi 

açıklanmamış olabilir 
 Yönerge daha açık ifade ile yazılmalı 

 Madde kökünde ne sorulduğu çok açık 

değildir 
 Madde kökü anlaşılır yazılmalı 

 Seçeneklerde tek bir doğru cevap yoktur 
 Tek bir doğru cevap olmalı yanlış seçenekler 

bilmeyenlere cazip gelebilmeli 

 Şans başarısı için düzeltme yapılacağı 

belirtilmiş ya da bu sezilmiş olabilir 
 Düzeltme yapılıp yapılmayacağı net biçimde ifade 

edilmeli 

 
Diğer yandan bir testte erişilemeyen maddeler çok ise, bunun nedenlerinden biri zaman yetersizliği olabilir. O nedenle 

zaman iyi ayarlanmalıdır. İdeal bir testte, testin tamamı öğrencilerin beşte dördü tarafından bitirilmiş olmalıdır  

 

DEĞĠġĠRLĠK ÖLÇÜLERĠ (Merkezi DeğiĢim Ölçüleri) 
Puanların yığılma gösterdikleri noktadan ne kadar uzakta olduğunu, nasıl bir dağılım gösterdiklerini belirten 

istatistiklerdir. 

Merkezi eğilim ölçüleri, üzerinde ölçme yapılan grubu tanımamıza yardım eder. Ancak tam anlamıyla grubu tanımak 

mümkün değildir. Bu ölçülere ek olarak puanların değişirlik ölçülerinin de bilinmesine gerek vardır. Merkezi dağılım 

ölçüleri, bir grubun belli bir özelliği yönünden yeteri kadar tanınmasına ve karşılaştırmalar yapılmasına yetecek bilgiyi 

sağlayamazlar. Bu yüzden istatistikte değişim ölçüleri olarak bilinen ölçülerin hesaplanmasına gerek duyulmaktadır. 

Çünkü merkezi eğilim ölçüleri bir ölçek üzerinde belli bir noktanın değerini gösterirken, değişim ölçüleri ölçek 

üzerindeki mesafeyi gösterirler. Değişim ölçüleri; bir merkezi eğilim ölçüsünün, bir grup ölçümü ne derece temsil 
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ettiğini ve ölçümler arasında ne kadar değişimler olduğunu tespit etmek amacıyla kullanılır. Değişim ölçülerinden en 

çok kullanılanları; ranj, ortalama kayma, çeyrek kayma ve standart kayma gibi ölçülerdir 

 

1. DĠZĠ GENĠġLĠĞĠ (RANJ) 
Bir dağılımdaki puanların en büyüğü ile en küçüğü arasındaki farktır.Çok 

çabuk ve kolay hesaplanan bir değişirlik ölçüsüdür. Ancak iki puana 

dayanılarak belirlendiği için çok istikrarsız bir ölçüdür. Bir dağılım hakkında 

hemen fikir edinilmek istendiğinde kullanılır. Ranj‘ın geniş olması demek 

grubun heterojen (Farklı) yapıya sahip olması demektir. 

Yayılma genişliğine seri  genişliği de denmektedir. Yayılma ölçülerinin en 

basit olanı ve kolayca bulunabilenidir. Bir puan grubundaki en büyük puan 

ile en küçük puan arasındaki fark o serinin yayılma genişliğini vermektedir. 

Örnek olarak aldığımız puanların en büyüğü 54, en küçüğü de 10 olsun. 

Buna göre bizim puanlarımızın yayılma genişliğİ, 54-10=44‘dür. Başlangıç 

ve bitiş puanları da genişliğe dahil olduğu için bu genişlik 1 fazlasıyla 45 

olur.  

Yayılma genişliğine göre, değişik sınıfların puanlarını karşılaştırabiliriz. 

Daha az bir alana yayılmış olan grup, geniş bir alana yayılmış olan gruptan 

iyi sayılır. Yayılma alanının az oluşu, o sınıftaki öğrencilerin bilgi seviyeleri bakımından birbirlerinden fazla farklı 

olmadığı anlamını taşır. Yayılmanın çok fazla olması, sınıftaki öğrencilerin homojen olmadığını, çok çalışkan 

öğrencilerin yanında çok zayıf öğrencilerin de bulunduğunu gösterir. Fakat, sadece yayılma genişliğine göre 

karşılaştırma yapmak da doğru değildir. Daha önce de belirttiğimiz gibi yayılma genişliği güvenilir bir ölçü değildir. 

Çok çalışkan veya tembel bir öğrenci bu genişliği büyük oranda etkileyebilir. Örnekleyecek olursak, 40 kişilik bir 

sınıfta 38 kişinin puanları 49 ile 28 arasında değişmektedir. Diğer iki kişiden birinin puanı 15, diğerinin puanı da 59 

dur. Öğrencilerinin çoğunluğunun (38) puanlarının yayılma genişliği, 49 — 28 = 21 dir. Fakat tüm sınıfı düşünecek 

olursak yayılma genişliği, 59 — 15 = 44 dür.  

Görüldüğü gibi çok iyi ve çok zayıf bir öğrenci, diğer öğrencilerin 21 olan yayılma genişliğini 44 e çıkarmıştır. Bu 

örnek bize yayılma genişliğine ne derece güvenebileceğimizi açıkça göstermektedir. Öyleyse, karşılaştırmalarda 

yayılma genişliği yalnız olarak kullanılmamalıdır. Yanında diğer yayılma ve yığılma ölçülerinin hepsinin veya bir 

kaçının bilinmesi uygun olur. 

 

RANJ ile ĠLGĠLĠ YORUMLAR 

 Ranjı daha büyük olan grup daha heterojendir.  

 Ranj küçüldükçe gruptaki puanlar birbirine yaklaşır yani ölçülen özellik bakımından sınıf homojenleşir.  

 Bir testin duyarlılığı arttıkça ranjı büyür. Duyarlılık arttıkça grup içindeki farklar daha çok ortaya çıkmakta ve ranj 

büyümektedir.  

 Bir sınıftaki ranjın büyük çıkması sınıfın heterojenliğini gösterir. Bu da ölçülen özellik bakımından testin 

ayırtediciliğinin iyi olduğunu gösterir.  

 Ranjın büyük çıkması ayırtedici bir test olduğunu yani testin güvenilir olduğunu gösterir.  

 

2. ÇEYREK KAYMA 

 

Üçüncü çeyrekle (Q3) birinci çeyrek (Q1) arasındaki genişliğin yarısıdır. Q ile gösterilir. Önceden Q1 ve Q3 

hesaplanmışsa, formülü kullanılır. 

Ranj gibi dağılımın iki değeri üzerinde temellenir ancak daha kararlıdır. 

Bir dizi ölçümün merkezi eğilim ölçüsü olarak ortanca kullanıldığında, değişirlik ölçüsü olarak ta çeyrek kayma 

kullanılmalıdır. Çünkü bu iki ölçüde, ölçümlerin sıralarına göre belirlenir ve uçlardaki puanlardan etkilenmez. 

 

 

 

Bildiğimiz gibi çeyrek, bir bütünün 1/4 üdür. Ancak çeyrek kayma tüm kaymanın (yayılmanın) 1/4 ü değildir. Dörtlük 

kayma ve kartil (Ouartile) kayma olarak da adlandırılan, çeyrek kayma bir serideki dörtlüklerden yararlanarak bulunur. 

Bir puan dizisi 4 eşit parçaya ayrılarak, dörtlüklerin sınırları bulunur. Küçük puanlardan itibaren birinci dörtlüğün 

sınırına Q1, ikinci dörtlüğün sınırına Q2; (medyan), üçüncü dörtlüğün sınırına da Q3 denmektedir. (Kartil 1, kartil 2 ve 

kartil üç veya çeyrek bir, çeyrek iki ve çeyrek üç adlarıyla söylenir.) Çeyrek kayma, üçüncü çeyreğin sınırından, birinci 

çeyreğin sınırı çıkarılıp, fark ikiye bölünmekle bulunur. 

Formül Ģeklinde gösterirsek : 

 

                             Kartil 3 – Kartil 1               Q3 – Q1 

Kartil kayma = -------------------------   Q = -------------- 

                                          2         2 

 

2

13 QQ
Q
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ÖRNEK :  59   63   64   65  65   65   66   66   66   67   68   68   70   71   73   74 

                                                                
                 Q1                       Q2              Q3 

                % 25 sınırı Medyan %50       % 75 sınırı 

 

Öğrenci mevcudu 16 olduğuna göre her dörtlükte kaç kişi bulunduğunu bulmak için 16 yı 4 e böldük. (16/4 = 4) Her 

dörtlükte 4 kişinin olması gerekiyor. Puanları dörder dörder ayırdık. Birinci dörtlük ile ikinci dörtlüğün arası birinci 

çeyreği, ikinci ile üçüncü dörtlüğün arası ikinci çeyreği (medyanı), üçüncü ile dördüncü dörtlüğün arası da çeyrek üçü 

göstermektedir. Yukarıda çizgi üzerinde açıkça görüldüğü gibi çeyrek bir 65, çeyrek iki 66 ve çeyrek üç 69 dur. Çeyrek 

kaymayı bulmak için üçüncü çeyrekten birinci çeyreği çıkarıp ikiye böleceğiz, işlemi yaparsak; 

Çeyrek kayma = 69-65 / 2  = 4 / 2 = 2 

Örnekte de açıkça görüldüğü gibi, çeyrek kayma puanların % 75 incisi ile % 25 incisi arasındaki puanlarla ilgilidir. 

Medyanın etrafında kümeleşmiş olan % 50 öğrencinin puanı ile ilgilidir. Uçlarda kalan % 50 öğrencinin puanlarının 

hiçbir etkisi yoktur. Öyleyse çeyrek kayma sadece tam ortaya düşen % 50 öğrencinin puanlarını temsil eder. Puanların 

tamamını temsil edemez. Yayılma genişliğinden biraz daha güvenilir bir ölçü olmakla beraber tam güvenilir sayılmaz. 

Çünkü bütün puanların etkisi yoktur. 

Şimdi de gruplanmış puanların çeyrek kaymasını bulalım: Gruplanmış puanların çeyrek kaymasının bulunması için 

yapılacak çalışmalar şunlardır: 

1. Önce puanlar gruplanarak frekans dağılımı gösterilir. 

2. Üçüncü bir sütunda yığmalı frekanslar gösterilir. 

3. Öğrencilerin dörtte birinin ve dörtte üçünün miktarı bulunur. Bizim öğrencilerimizin 40 kişi olduğunu 

varsaydığımızda, dörtte biri 10, dörtte üçü 30 eder. 

4. Yığmalı frekans sütununda aşağıdan yukarıya doğru sayılarak öğrencilerin dörtte birinin ve dörtte üçünün 

bulunduğu gruplar saptanır. Bu miktarları tamamlamak için gruplardan alınacak öğrenci miktarı aynen medyanın 

bulunmasında olduğu gibi bulunur. Alınacak öğrenci miktarı pay, grubun frekansı payda olarak yazılır ve bu kesir 

grup genişliği ile çarpılır. Çıkan sonuç, o grubun alt sınırına eklenir. Bu şekilde Q1 ve Q3 bulunur. 

 

 
Çizelge: Gruplanmış serilerde çeyrek kaymanın bulunması. 

 

5. Çeyreklerin bulunmasından sonra üçüncü çeyrekten birinci çeyrek çıkarılarak ikiye bölünür ve böylece çeyrek 

kayma bulunmuş olur.  

Görüldüğü gibi puanların gruplanmış ve gruplanmamış haldeki çeyrek kaymaları farklı olabilmektedir. Fakat bu fark 

çok büyük olmaz.  

 

3. STANDART KAYMA (STANDART SAPMA) (S) 

Standart kayma; bir dizideki her bir puanın, ortalamadan olan farklarının karelerinin ortalamasının kareköküne eşittir. 

Varyansın kareköküdür. Bireyin ya da grubun aritmetik ortalamaya olan farkıdır. Standart kayma dizideki tüm puanlar 

üzerine temellendiğinden ranj‘a göre daha güvenilir bir ölçüdür. Güvenirlik katsayısının, ölçmenin standart hatasının ve 

birçok puanın (Z ve T puanı gibi) hesaplanması için temeldir. Merkezi eğilim ölçüsü olarak aritmetik ortalama 

kullanıldığında, değişirlik ölçüsü olarak ta standart sapma kullanılmalıdır. 

 Dağılımda standart sapma küçük ise, öğrencilerin öğrenme düzeyi birbirine yakın ya da grup homojen 

(Öğrenciler arasındaki farklılaşma az) yorumu yapılır. 

 Standart sapma büyük ise; öğrencilerin öğrenme düzeyi birbirine uzak ya da grup heterojen (Öğrenciler 

arasında farklılaşma fazla) yorumu yapılır. 

 Bir dizi ölçümün gösterdiği en güvenilir ölçü standart kaymadır. 

 İstatistikte en sık kullanılan ölçüdür. Hesaplanmasında matematiksel işlemler kullanıldığı için sonuçlar oldukça 

geçerlidir. 

 Hesaplanmasında dizideki tüm puanlar dikkate alınır. 

 Gruplanmış 

puanlar 

Frekans Yığmalı 

Frekans 50-54 

45-49 

 

40-44 

35-39 

30-34 

 

25-29 

20-24 

15-19 

10-14 

2 

8 

 

6 

8 

6 

 

4 

3 

1 

2 

40 

38 

 

30 

24 

16 

 

10 

6 

3 

2 

40 

40/4 = 10 

Q1 = 10. puan 

Q3 = 30. puan 

 

Q3 = 44,5 Formül: Q = Q3 – Q1 / 2 

 

 

Q1 = 29,5 Çözüm: Q = 44,5 – 29,5 / 2 

 Q = 15 / 2 = 7,5 

 

 

Not: Örnekte öğrencilerin dörtte bir ve dörtte üç 

Sınırları, gruplara değil, grup aralarına rastlamıştır. 
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 Standart sapma, grupların homojenliğini veya puanların aritmetik ortalamadan farklılığını ortaya koyan bir 

işlemdir. 

 Dağılımda aritmetik ortalama 70 standart sapma 5 olduğunda dağılımın doğrusu aşağıdaki şekildedir. 

 

 

UYARI:   Standart sapma hesaplanırken; 

a) Dağılımın aritmetik ortalaması bulunur. 

b) Puanlardan aritmetik ortalama çıkarılır. 

c) Bu farkların kareleri alınır ve toplanır. 

d) Bu toplam öğrenci sayısına bölünerek varyans bulunur. 

e) Çıkan sonucun (varyansın) karekökü standart sapmayı verir. 

 

DeğiĢim katsayısı 

Aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları farklı olan grupların değişimlerini karşılaştırmak için değişim 

katsayısından yararlanılır. Değişirlik katsayısı; gözlem değerlerinin ölçü birimine bağımlı olmayan değişkenlik 

ölçüsüdür. Yüzde cinsinden elde edilir ve ölçü birimleri farklı olan verilerin karşılaştırılmasında kullanılır. 

● Aritmetik ortalama ve standart sapma arasındaki fark ne kadar büyürse heterojen yapı oluşur ve grup başarısı düşer. 

● Aritmetik ortalama ve standart sapma arasındaki fark küçülürse homojen yapı oluşur ve grup başarısı artar. 

● Bir puan dağılımında ranj büyüdükçe standart sapma da büyür. 

● Bir testin standart sapması büyüdükçe güvenirlik artar. 

● Aritmetik ortalaması eşit olan iki grup ya da sonuçtan sapması küçük olan da başarı daha yüksektir. 

 
 

İstatistikte en çok kullanılan ölçü olan standart kayma, dağılımın tümünü dikkate alarak hesaplandığından en 

güvenilir ve kullanışlı değişim ölçüsüdür. En genel anlamıyla standart kayma;  ölçümlerin ortalamadan olan 

farklarının, karelerinin ortalamasının, kareköküne eşittir. Standart kayma evren ve örneklem için ayrı ayrı 

hesaplanırken, evrenin standart kayması sigma ile gösterilirken örneklemin standart kayması Sx ile gösterilir. 

Standart sapma aritmetik ortalamaya göre anlam kazanır. Aritmetik ortalamadan uzaklaşırsa heterojenleşir, aksi 

halde aritmetik ortalamaya yaklaştıkça homojenleşir. Basit bir dizinin standart kayması, 

 

S=
11

)( 22










n

x

n

XX
 formülü ile hesaplanır. Gruplanmış ya da sınıflanmış dizilerde standart kayma; 

S=       
1

/)(2





n

nfxfx
    formülü ile hesaplanır. 

 

UYARI: Standart sapma(Sx) tek başına bir sınıfın başarısını yorumlamada yeterli değildir. Sınıfın başarısı için 

bakılacak ilk değer, Aritmetik ortalamadır. Ancak sorularda verilen tablolarda standart sapma ile ilgili şu yorumlar 

yapılır. 

 Öğrenciler arasında farklılaşmanın en fazla yada en az olduğu ders 

 Öğrencilerin öğrenme düzeylerinin benzer-farklı olduğu dersler 

 Uygulanmış olan testin ayırt ediciliği, 

X
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 Gurubun homojen(benzer) ve heterojen(farklı) olduğu dersler hangileridir şeklinde ifadeler varsa standart sapmaya 

bakılır Standart sapma yüksekse farklılaşma fazla yani heterojen,  standart sapma az ise homojen yorumu yapılır. 

 

ÖRNEK; Bir sınıftaki öğrencilerin beş farklı testteki yanıtları 80 üzerinden puanlanmış ve bu puanlardan aşağıdaki 

tabloda gösterilen istatistikler hesaplanmıştır. 

 Aritmetik 

Ort. 

Tepe Değer 

Mod 

Ortanca 

Medyan 

Standart 

Sapma 

I. Test 65 75 70 7 

II. Test 35 55 40 6 

III. Test 40 40 40 8 

IV. Test 40 25 30 9 

V. Test 60 40 45 16 

Bu bilgilere göre hangi testte öğrenciler arasında farklılaĢma vardır? 

 

B)    I B)   II  C)   III  D)   IV  E)   V 

 

Cevap: Öğrenciler arasında farklılaşmanın en fazla olduğu testler hangisi sorusunda standart sapmanın en fazla olduğu 

test V. Testtir. (Cevap E) 

 

Örnek 1: Aşağıda ölçümlerin her birinin  bir kez tekrarlandığı bir dizi verilmiştir. Bu dizinin standart kaymasını 

bulalım: 

X         X- X  =x        x
2
 

9              4             16 

7              2              4 

5              0              0 

3             -2              4 

1             -4             16 

 

 x
2
 =                   40 

Tabloya göre bu dizinin standart kaymasını bulmak için ya ham puanlar (puanların kendisi) kullanılmalı ya da ham 

puanların çıkarma işlemi ile sadeleştirilmesi sonucu elde edilen kodlanmış x değerleri kullanılmalıdır. Burada 

kodlanmış x değerleri kullanılmıştır. Öncelikle dizinin aritmetik ortalaması 5 bulunmuş, ortalamadan tüm değerler 

çıkarılarak x değerleri elde edilmiş ve bu değerlerin kareleri alınmıştır. Elde edilen değerler ilgili formülde yerlerine 

konularak S hesaplanmıştır. 

 

S= 16,3
4

40

15

40

11

)( 22














n

x

n

XX  

 

Örnek 2: Sınıflandırılmış dizilerde standart kaymanın bulunuşu: Bu durumda ölçümlerden bazılarının birden fazla 

tekrarlandığı bir dizide standart kayma hesaplanır. 

 

X         f           X
2
         fX         f X

2
 

12        1         144      12         144 

10        3         100      30         300 

9          4           81      36         324 

7          5           49      35         245 

4          2           16        8           32 

                 fX=121      f X
2
=1045 

 

S= 22,2
14

93,68

14

07,9761045

115

15/1211045

1

/)( 222














n

nfxfx

 

 

ORTALAMA KAYMA 

Bir dizi ölçümün ortalama kayması, ölçümlerin her birinin dizi ortalamasından olan farklarının mutlak değerleri 

toplamının, ölçüm sayısına bölümüne eşittir. Mesela, bir öğrencinin bir dönemde aldığı 10 dersin notları; 30, 45, 55, 55, 

60, 62, 70, 73, 80, 90 olsun. Bu öğrencinin başarısının ortalamadan  kayması ne olacaktır? Ortalama kayma aşağıdaki 

formülle bulunur. Ortalama kaymaya O.K. dersek; 
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 O.K.=
n

XX 
 olur 

Ortalama kaymayı bulabilmek için öncelikle dizinin aritmetik ortalamasını bulmalıyız. Bu dağılıma göre  aritmetik 

ortalama X  =62 dir. Formüldeki sembollerin yerlerine değerlerini koyarsak, örneğimiz: 

             

O.K. =
30-62 + 45-62 +55-62 +55-62 + 60-62 + 62-62 + 70-62 + 73-62 + 80-62 + 90-62

10
 

        
-32 + -17 + -7 + -7 + -2 + 0 + 8 +11+18 + 28

= =130/10=3
10

 

Öte yandan,X1, X2,....Xn  gibi göstereceğimiz ölçümler birden fazla olarak tekrarlanmışsa bu durumda formül; 

O.K.=
n

X
    olacaktır. 

Eğer ölçümler gruplanmışsa, gruplanmış dizilerde grubu en iyi temsil eden değer grup orta noktası olacaktır. Bu 

durumda gözlenen ölçümler yani X yerine grup orta noktası değerleri konulacaktır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yayılma 

ölçüsü  

Üstünlükleri  Kullanıldığı yerler  Yetersizlikleri  

Y
a
y
ılm

a
 G

e
n

iş
liğ

i  

Kolay bulunur.  
Sınıfın bütünlüğü   (homojenliği) 
hakkında bir fikir verir.  
Puanların notlanmasında pratik 
bir yoldur.  

Pek   güvenilir   değildir.  
Çok   çalışkan veya zayıf bir   
öğrenciden büyük çapta 
etkilenir.    
Bütün puanların değil 
sadece uçtaki iki puanın 
etkisindedir.  

Puanların     yayılma alanı 
istendiği zaman.  
Puanları   nota çevirmede.  
Serileri   karşılaştırmada.  
Acele bir yayılma  ölçüsü istendiği 
zamanlarda.  

Ç
e

yre
k K

aym
a  

Stan
d

art K
aym

a  

Grubun tam   ortasına düşen 
%50 nin bütünlüğünü iyi 
gösterir.  

Yayılma     ölçülerinin en 
güvenilir    olanıdır.  
Tüm puanların etkisi vardır.  
Puanların nota çevrilmesinde en 
iyi  yollardandır.  
Serilerin karşılaştırılmasını 
kolaylaştırır.  

Hesaplanması     uzun 

işlemleri     gerektirir, 

zordur.  

Sınıfın bütününü temsil 
etmez. 
İki uçta kalan % 50 
öğrencinin puanlarının    
hiç etkisi yoktur.  

Sınıfın       ortasındaki %50 
öğrencinin durumunu anlamak 
istediğimiz zaman.   
Puanları veya sınıfları 
karlaştırmada   kullanılır.  
En az kullanılan   yayılma 
ölçüsüdür.  

En güvenilir yayılma ölçüsü   istendiği   
zaman. 
Seriler karşılaştırılmak   istendiği 
zaman.  
Puanların nota çevrilmesinde.   
Standart   puanların    ve 
korelasyonun    bulunmasında.  
Yığılma   ölçüsü   ortalama 
kullanıldığı hallerde.  

Çizelge:  Yayılma ölçülerinin üstünlükleri, yetersizlikleri ve kullanıldığı yerler.  
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TEST PUANLARININ GENEL ANALĠZĠ; 

 

A) Ayırt edici, geçerliği ve güvenirliği yüksek bir testte elde edilen dizi genişliği, o testten elde edilebilecek en yüksek 

puanın yarısından fazla olmalıdır. Çünkü en yüksek puanın yarısı, testten beklenen en uygun dizi genişliğidir. 

Ör: En düşük puan = 30 En yüksek puan = 90 Alınabilecek en yüksek puan = 110 

Ranj = 90 – 30 = 60 110 / 2 = 55 

Yorum : 60, 55 ten büyük olduğu için test ayırt edicidir. 

 

B) Birden fazla testin ranjı verilip, ―ayırt ediciliği en yüksek  test hangisidir? ― diye sorulduğunda, ranjı en yüksek 

olanda ayırt edicilik en yüksektir. Eğer alınabilecek en yüksek puan (soru sayısı) farklıysa ranj, en yüksek puanın 

yarısına göre en fazla olan en ayırt edici testtir. 

 

ÖRNEK: AĢağıdaki verilere göre ayırt ediciliği en yüksek test derse aittir? 

Dersler Ranj Soru sayısı 

Matematik 70 120 

Fizik 30 90 

Biyoloji 62 80 

 

Cevap; Yukarıdaki sorunun cevabını bulmak için öncelikli olarak soru sayısı 2 ye bölünür çıkan sonuç dersin ranj 

değerinden çıkartılır. Bu işlem tabloda verilen her ders için ayrı ayrı yapılır. Çıkan işlem sonuçlarında en büyük değer 

en ayırt edici derse ait testtir. Yani, 

Mat: 120 / 2 = 60    70 – 60= 10 

Fizik: 90 / 2 = 45    30 – 45 = -15 

Biyo.: 80 / 2 = 40    62 – 40 = 22 

En ayıt edici test biyolojidir. 

 

UYARI:    Ayırt edici bir test, aritmetik ortalaması, o testten alınabilecek en yüksek puanın yarısına en yakın olan  

testtir.  

ÖRNEK: AĢağıdaki verilere göre ayırt ediciliği en yüksek test hangi derse aittir? 

Dersler Ortalama  Soru sayısı 

Matematik 50 120 

Fizik 60 90 

Biyoloji 68 80 

Cevap; Yukarıdaki sorunun cevabını bulmak için öncelikli olarak soru sayısı 2 ye bölünür çıkan sonuç dersin aritmetik 

değerinden çıkartılır. Bu işlem tabloda verilen her ders için ayrı ayrı yapılır. Çıkan işlem sonuçlarında en küçük değer 

en ayırt edici derse ait testtir. Yani, 

Mat: 120 / 2 = 60         50 – 60= -10 

Fizik: 90 / 2 = 45         60 – 45 = 15 

Biyo.: 80 / 2 = 40        68 – 40 = 28 

En ayırt edici test  Matematiktir. 

 

UYARI:   Geçerliği ve güvenirliği yüksek bir testin ranjı, standart sapmaya bölündüğü  

zaman 4 – 6 arası bir sayı çıkmalıdır.  

 

ÖRNEK: uygulanmış bir testin Ranjı  60 ve Standart sapması 10  ise   60 / 10 = 6 → Test 

güvenilirdir. 

uygulanmış bir testin Ranj 60 ve Standart sapması 6 ise 60 / 6 = 10 → Test güvenilir değil. 
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KORELASYON 

Değişkenler arası ilişkinin miktarı olarak bilinen korelasyon, iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi gösterir. 

İki değişken arasındaki ilişkiyi inceleyen korelasyon tekniğine basit korelasyon; ikiden daha fazla değişken arasındaki 

ilişkinin miktarını inceleyen korelasyona ise bileşik korelasyon denir. Biz burada Pearson Momentler Çarpımı 

Korelasyonu  olarak bilinen basit korelasyon üzerinde duracağız. 

Korelasyonda ilişkinin miktarı sayı olarak belirtilir. Bu sayıya korelasyon katsayısı ya da ilişki katsayısı denir. Bu 

sayının miktarı ( -1 ile +1 ) arasında değişir. Bu sayılardan büyük ya da küçük olamaz. Basit korelasyonda, genel olarak 

X ve Y gibi iki değişken arasındaki ilişkinin miktarı bulunmaya çalışılır. Önemli olan bu ilişkinin miktarını bulurken 

hangi tekniğin kullanılacağının doğru olarak seçilmesidir. 

Korelâsyon katsayısı –1 ile 1 arasında değerler alır. Değer 1‘e yakınsa pozitif korelasyon vardır. Değişkenler aynı 

yönde değişiyor anlamına gelir. Yani değişken değerlerinden biri artarken diğeri de artıyorsa pozitif korelasyon olur. Bu 

durumda, değişkenlere ait değerler eksenlerin birleştiği köşeden karşı köşeye yönelen bir elips içinde gösterilebilir (1. 

gösterim örneğindeki gibi). Eğer değişkenlerin değerleri, eksenlerin birleştiği köşeden karşı köşeye yönelen düz bir 

doğru üzerinde gösterilirse bu durumda mükemmel olumlu ilişkiden söz edilir. Değer –1‘e yaklaşıyorsa negatif 

korelasyon vardır. Değişken değerlerinden biri azalırken diğeri artıyorsa negatif ilişki vardır. Bu tür ilişkiye ters yönde 

ilişki de denir. Bu durumda değişkenlere ait değerler dikey eksenden yatay eksene doğru yönelen bir elips içinde 

gösterilebilir (2. gösterim örneğindeki gibi). Değişkenlere ait değerler dikey eksenden yatay eksene yönelen bir doğru 

üzerinde gösterilebilirse bu durumda mükemmel olumsuz ilişkiden söz edilir. Korelasyon değeri 0‘a yakınsa iki 

değişken arasında ilişki olmadığı söylenir. Değişkenlerin değerleri bir daire, bir kare bazı zamanlar ise dikdörtgen 

içerisinde gösterilebilir. (3. gösterim örneğindeki gibi).  

Korelasyon grafiksel olarak gösterildiği gibi istenirse değer olarak da hesaplanabilir. Grafik teknik sayesinde 

korelasyonun yönü ve gücü hakkında fikir sahibi olsak da yorum yapmakta zorlanılacak durumlar da mümkündür. 

Denklem 2 korelasyon değerinin nasıl elde edildiğini göstermektedir. Bu formüle korelasyon için ham puan formülü adı 

da verilir. Eğer istenirse bu formül kullanarak korelasyon değeri elde edilir ve yorumlanır. Elde edilen korelasyonun 

gücü sorulduğunda mutlak değer 1‘e yakınlığına bakılır. Özel olarak yön belirtilirse hesaplanan korelasyonun işaretine 

bakılır.  

Korelasyon güvenirlik ve geçerlik katsayısı olarak kullanılırken pozitif ve bire yakın olmasına dikkat edilir. Yani pozitif 

ve bire yakın korelasyon varsa geçerlik ve güvenirlik olduğu söylenebilir. Güvenirlikte 0,70 üstü; geçerlikte ise 0,30 

üstü korelasyon var ise kısmen de olsa geçerlikten ve güvenirlikten söz edilebilir. 

 

rxy=+1,00
Mükemmel pozitif ilişki

X

Y

rxy=+0,70
Orta düzeyde pozitif ilişki

X

Y

rxy=+0,10
Zayıf pozitif ilişki

X

Y

rxy=-1,00
Mükemmel negatif ilişki

X

Y

rxy=-0,70
Orta düzeyde negatif ilişki

X

Y

rxy=-0,10
Zayıf negatif ilişki

X

Y

rxy=0,00
İlişki yok (Sıfır 

ilişki)

X

Y
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Güvenirlik bir korelasyon olmasına rağmen 0 ile 1 arasında değişir. Varyanslardan hareket ettiğinden – (negatif) değer 

almaz. Çok ender olarak 1‘in üstünde veya negatif çıkar. Aynı şekilde herhangi bir ölçme sonuçlarının tam güvenilir ya 

da sıfır güvenirlikte olması beklenmez. Eğer ölçmelerimiz tam güvenilir olsaydı güvenirliğin tanımından 

ölçmelerimizde hata olmazdı, bu durumda güvenirliğin (korelasyonun) değeri 1 olurdu; eğer ölçmelerimiz sıfır 

güvenirlikte olsaydı, ölçümlerin hepsi hata ölçüsü anlamına gelirdi; bu durumda da güvenirliğin (korelasyonun) değeri 0 

olurdu.  

Geçerlikte ise ölçülmek istenen değişkenle zıt yönlü bir değişken ölçülebilir. Örneğin bir dersten hoşlanmamak 

(olumsuz tutum) ile o dersteki başarı negatif yönlü korelasyon verebilir. Bu nedenle güvenirlik 0 ile 1 arasında değer 

almasına rağmen geçerlik -1 ile +1 arasında değerler alır. Geçerlik ve güvenirliğin alabileceği değerlerin sınırlarını 

aşağıdaki gibi göstermek kalıcılığı açısından yararlı olabilir. 

 

ÖRNEK (KPSS 2008) 

Bir araştırmada X ve Y değişkenleri arasında sıfıra yakın bir ilişki bulunmuştur. 

Bu değiĢkenler aĢağıdakilerin hangisinde verilenler olabilir? 

                X                  Y 

A) Doğum yeri       Doğum yılı 

B) Boy                   Kütle 

C) Yaş                   Eğitim düzeyi 

D) Kaygı düzeyi    Başarı 

E) Spor yapma      Sağlık 

 

Cevap; Korelasyon, iki değişken arasında hesaplanan ilişki miktarını ve  iki değişken arasındaki ilişkinin yönünü, 

büyüklüğünü gösterir. İki değişkeninde yönü ve büyüklüğü aynı doğrultuda ise pozitif korelasyon söz konusudur. 

Seçenekler içinde B, C ve E seçeneklerinde pozitif korelasyon söz konusudur. Negatif korelasyonda ise iki değişkenin 

yönü ve büyüklüğü zıt doğrultudadır. D seçeneğinde negatif korelasyon söz konusudur. Nötr (sıfır) korelasyonda 

değişkenler arasındaki ilişki ya sıfıra yakındır ya da ilişki yoktur. Doğum yeri ve doğum yılı arasında ilişki olmadığı 

için nötr korelasyon vardır. (Cevap A) 

 

TEST ANALĠZĠ 

Bir testin uygulanması sonrasında çeşitli istatistiksel işlemler yapılarak test hakkında bazı yargılara varılabilir. Bu 

yargılar genel olarak testin ölçülmek istenilen niteliği ölçüp ölçmediği ve ders için belirlenen amaca ulaşılma durumunu 

ortaya koyar. Buna göre test analizinde incelenmesi gereken boyutlar şunlardır. 

1. Testin Aritmetik Ortalaması ( X )  

2. Testin Ortalama Güçlüğü ( P ) 

3. Testin Güvenirlik Katsayısı (KR – 20) 

4. Elde Edilen Puanların Dağılım Özellikleri 

a. Puanların Dizi Genişliği ( R ) 

b. Puanların Standart Sapması (SS) 

5. Değişim Katsayısı (V) 

6. Dizi Genişliğinin Standart Sapmaya Oranı  ( R /SS) 

Dağılımın Çarpıklık Değeri 

Testte Boş Bırakılan ve Erişileyemen Madde Sayısı 

Bu işlemlerin her biri örnekleriyle aşağıda incelenmiştir. 

 

1. Testin Aritmetik Ortalaması 

Aritmetik ortalama ( X ) bir testteki alınan puanların tümünün (X ) toplanarak, puan sayısına (n) bölünmesi ile 

bulunur. Testten alınan tüm puanların temsil edildiği bir değer olduğu için, başarı düzeyi hakkında önemli bilgiler içerir. 

Buna göre aritmetik ortalama formülü aşağıdaki gibidir.   

Formül 1: X = 
n

 X
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Örnek 1: Aşağıda bir grup öğrencinin fizik testinden aldıkları puanlar verilmiştir. Puanların aritmetik ortalamasını 

bulalım. 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. 

25 45 58 32 60 50 75 80 42 89 

       X = 
n

 X
 ,  değerleri yerine koyarsak  X = 

10

556
     X =  55,6   olur.   

Yorum: Sıralama ya da sınıflama amaçlı testlerde ortalamanın, en yüksek puanın yarısına eşit ya da yakın olması 

önerilir. Buna göre bu testte öğrencilerin orta düzeyde başarılı oldukları söylenebilir. 

 

2. Testin Ortalama Güçlüğü 

Bir testin ortalama güçlük derecesi ( P ) aynı zamanda testin zorluk derecesini de (ZD) belirlemek demektir. Test 

ortalamasının( X ), testten alınabilecek en yüksek puana (K) bölünmesiyle bulunur. Buna göre formül aşağıdaki gibidir. 

 

Formül 2:  P = 
K

X
 

Yorum: Bir başarı testinde testin ortalama güçlük derecesinin yorumu aşağıdaki değerlere göre yapılabilir 

 

P  > 0,50 ise 

Test öğrencilere kolay gelmiş olabilir 

İçerik iyi öğrenilmiş olabilir 

P  = 0,50 ise İdeal olanıdır 

P  < 0,50 ise 

Test öğrencilere güç gelmiş olabilir 

Öğretim yetersiz olabilir 

Başarısız öğrenciler çoğunluktadır 

 

Örnek 2: Aşağıda bir grup öğrencinin, tam puanın 100 olduğu bir kimya testinden aldıkları puanlar verilmiştir. 

Uygulanan testin ortalama güçlüğünü bulalım. 

 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. 

42 38 63 85 22 38 50 73 18 57 

* Önce aritmetik ortalamayı bulmalıyız.  X = 
n

 X
 , X = 

10

486
    

X = 48,6   

 

* Şimdi güçlük derecesini bulalım. P = 
K

X
  ;    

100

48,6
       P   =  0,486    

 

Yorum: Güçlük derecesi, sıralama ve sınıflama türündeki başarı testleri için ideal olan 0,50‘ye yakındır. Test orta 

güçlüktedir. 

 

Not: Öğrenci sayısının az olmasından dolayı yapılan yorumlara dikkat edilmelidir. Çünkü bu tür durumlarda uç 

değerler sonuç üzerinde gereğinden fazla etkili olabilir. 
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ÖRNEK (KPSS 2008)  
Bir grup öğrenciye uygulanan dönem sonu sınavlarına iliĢkin istatistikler tablodaki gibidir. 

DERSLER 
SORU 

SAYISI 
A.ORTALAMA MEDYAN MOD S.SAPMA 

KĠMYA 20 8 6 4 4 

TARĠH 40 30 35 39 7 

TÜRKÇE 30 15 18 23 6 

FĠZĠK 50 30 30 30 11 

FELSEFE 40 14 10 7 9 

 

Öğrencilerin en baĢarılı olduğu ders hangisidir? 

A) Kimya  

B) Tarih  

C) Türkçe  

D) Fizik  

E) Felsefe 

 

Cevap, Bu soruda tek bir öğrencinin girdiği birden çok dersteki başarısı sorulsaydı standart puanlardan Z ve T puanına 

bakılmalıydı. Bu soruda İstatistiksel işlemlerde grup başarısı için aritmetik ortalamaya bakmak gerekmektedir. Ancak 

soru sayıları farklı olduğu zaman soru sayıları eşitlenerek aritmetik ortalamaya bakılır.  

Aritmetik Ortalama /Soru Sayısı 

Yukarıdaki tabloda her ders için verilen formülde işlem yapılınca çıkan sonuçlarda en yüksek değer alan derste 

öğrenciler başarılı olmuştur. Bu ders te Tarih dersidir(75). (CevapB) 

 

 

3. Testin Güvenirlik Katsayısı (KR –20). 

Güvenirlik katsayısı testten alınan puanların tesadüfi hatalardan ne oranda arındırılabildiğini gösterir. Ancak, güvenirlik 

katsayısını belirlemek için aynı zamanda maddelerin de analiz edilmesi gereklidir. Bu nedenle bu konu madde analizi 

bölümünde ele alınmıştır.  

 

4. Elde Edilen Puanların Dağılım Özellikleri 

a.  Puanların dizi geniĢliği (Ranj) ( R ) 

Bir testtin dizi genişliği, testte elde edilen en yüksek puan ile en düşük puan arasındaki fark bulunarak hesaplanır. 

Dizi geniĢliğinin yorumu: 

Sonuç    Yorumu 

Aradaki fark küçükse 
* Puanların çoğunluğu üstte, ortada ya da altta toplanmıştır 

Puanların üstte 

toplanması 

* Test kolay olabilir, konu iyi öğrenilmiş olabilir, cevaplar bir 

şekilde öğrencilere ulaşmış olabilir 

Puanların altta 

toplanması 

* Öğretim yetersiz olabilir, test öğrencilere güç gelebilir, sorular 

titizlikle hazırlanmamış olabilir. 

 
İdeal dizi genişliği değerinin, testten alınacak en yüksek puanın yarısı ya da testten elde edilebilecek en büyük dizi 

genişliği değerine yakın olması istenir. Bu değer ne kadar büyükse testin ayırt ediciliği de o ölçüde iyi olarak 

yorumlanır. 

 

Örnek 3: Matematik testinde bir grup öğrencinin aldıkları puanlara göre, uygulanan testin dizi genişliğini bulalım ve 

yorumlayınız. 

 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. 

85 65 22 92 53 48 72 63 38 41 

* Görüldüğü gibi en yüksek puan = 92 

 en düşük puan = 22     Buna göre R = 92 – 22 = 70 
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Yorum: Dizi genişliği yüksektir. Test ayırt edici (başarılı öğrencilerle başarısız öğrencileri ayırabilme gücü) kabul 

edilebilir. 

 

b. Puanların Standart Sapması (SS) 

Bilindiği gibi aritmetik ortalama dağılımın ortalamasını temsil eden bir dağılım ölçüsüdür. Ancak dağılımın yaygınlığı 

hakkında bir fikir vermez. Örneğin üç öğrenci bir testten 32, 50, 38 almış olsun. Bir başka üç öğrenci ise 39, 41, 40 

almış olsunlar.  Her iki grubun da aritmetik ortalaması 40 olmasına rağmen, ilk üç öğrencinin puanları ortalamadan 

daha yaygın bir uzaklıkta iken, sonraki üç öğrencinin puanları ortalamaya daha yakındır. Bu nedenle bir testtin 

yaygınlık ölçüsünden söz etmek için ideal değer standart sapmadır. O halde; Standart sapma: Bir dağılımdaki tüm 

değerleri (puanların) işleme katan ve bu değerlerin ortalamadan ne kadar uzaklıkta olduğunu gösterebilen bir değerdir. 

Bir başka deyişle, ortalama sapma değeridir. Standart sapma aşağıdaki formül ile hesaplanır. 

Formül 3:    
 

1

2
X -  X

n  SS



  

Şimdi bir örnek ile standart sapmayı bulalım. 

 

Örnek 4: Öğrencilerin Biyoloji testi puanlarının standart sapmasını bulalım ve yorumlayınız. 

I. II. III. IV. V. VI. VII. 

8 7 4 6 5 10 9 

        Tablo 1: Biyoloji Dersi Notları 

Öğr. X (X - X ) (X - X )
2 

1 8 1 1 

2 7 0 0 

3 4 -3 9 

4 6 -1 1 

5 5 -2 4 

6 10 3 9 

7 9 2 4 

  n = 7   X = 49   (X - X )
2
= 28 

 

* Önce aritmetik ortalamayı bulalım. X = n

X

;  7

49

 = 7 

* Şimdi standart sapmayı bulabiliriz. 

 
1

2
X -  X

n  SS





 

SS  = 1 - 7

28

     = 
4,66

            SS  2,16 

Yorum: Standart sapma ile ölçümlerin (puanların) dağıldığı alan arasında doğrusal bir ilişki vardır. Standart sapmanın 

küçük olması puanların birbirine yakın olduğu, sapma büyüdükçe, puanların aritmetik ortalamadan farklılıklarının 

arttığı söylenebilir. Bir başka deyişle testin ayırt ediciliği, güvenirliği ve öğrenciler arasındaki başarı farklılıkları da 

artıyor demektir. 

 

c. DeğiĢim Katsayısı (V) 

Dağılımın yaygınlığını gösteren standart sapma değerine bakarak yorum yapmak yine de yetersizlikler içerir. Çünkü 

bulunan değerin büyük mü, küçük mü olduğuna karar vermek güçtür. Bunu belirlemek için değişim katsayısının 

belirlenmesi gerekir. Bu ölçülen değerlerin ortalamaya göre yüzde kaç oranında değişim gösterdiğinin bir ölçüsünü 

ortaya koyar. Değişim katsayısı formülü şöyledir: 

Formül 4: X

SS
  V 

100  

 

Yorumu: 

V % 50‘nin üstünde Grup üyeleri puanları arası farklılıklar fazla 

V % 50‘nin altında Grup üyelerinin puanları arası farklılıklar fazla değil 
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Örnek 5: Örnek 4‘deki değerlere göre testin değişim katsayısını bulalım. 

 

* Örnek 4 de   X = 7      ve      SS  2,16  bulmuştuk.  

Değerleri formülde yerine koyalım. 

     X

SS
  V 

100 ;      
100

7

2,16


;        V = 30,85   

Yorum: Değerler ortalamadan yüzde  % 30,85 oranında değişim göstermektedir. Grup üyelerinin puanları birbirine 

benzeşiktir.  

 

d. Dizi GeniĢliğinin Standart Sapmaya Oranı ( R /SS) 

Dizi genişliğinin 
 R

, standart sapmaya oranı (SS) 4 – 6 arasında bir değer ise testin normal dağılım özelliği taşıdığı 

söylenebilir.  

Formül 5:  SS

R

 

 

Örnek 6: Örnek 4‘deki verilere göre testin R /SS oranını bulalım. 

 

* Örnek 4‘de dizi genişliği R = 10 – 4;   R = 6 dır.      SS = 2,16 dır 

Buna göre  2,16

6

SS

R


   2,77 olur.  

 

Yorum: Test normal dağılım özelliği göstermemektedir. 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRMEDE BAZI TEMEL ĠSTATĠSTĠKLER 

Z PUANI 

 

Z Puanı= (X- X ) / S 

 

Z Puanı= (Bir Öğrencinin Puanı- Aritmetik Ortalama) / Standart Sapma 

T PUANI 

 

T Puanı=  Z Puanı x  10  + 50 

 

T Puanı=  10Z + 50 

 

AĞIRLIKLI 

ORTALAMA 

1 1 2 2 n n

1 2

(W X W X ........W X )
AğırlıklıOrtalama

(W W ......)




 
 

W: Katsayı, kredi, yüzde vb. 

X:  Öğrenci Puanı 

MADDE(SORU) 

GÜÇLÜĞÜ 

 

Madde güçlüğü=  Ij /N 

 

Madde güçlüğü= Doğru cevap sayısı  /  Toplam birey sayısı 

TEST GÜÇLÜĞÜ 

 

 

Test güçlüğü=  X t / K 

 

Test güçlüğü= Test ortalaması  /  Madde sayısı 

 

MADDE AYIRICILIK 

GÜCÜ 

 

 

 

Her madde için ayrı hesaplama yapılır.   

Madde ayırıcılık gücü =  [( X jd- X )  /  St  )].
q

p
 

Madde ayırıcılık gücü=  [(Bir j maddesini doğru cevaplayanların puan ortalaması- Test ortalaması) 

/ Testin standart        sapması] x  Karekök içinde madde güçlüğünün q uzantısına bölümü. 

q= 1-p 

p= Doğru cevap sayısı/ Toplam birey sayısı 
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MADDE ANALĠZĠ 

 

Objektif test maddelerine verilen cevapların analizi, test geliştirmede ve testi daha iyi hale getirmede etkilidir. Test 

maddelerinin işe yarayıp yaramadığını, yaramıyorsa bunun nedenini anlamak ve gerekli düzeltmeleri yapmak için 

cevapları analiz etmek gerekir. 
 

UYARI:  Madde analiziyle üç soruya cevap aranır. 

1. Maddenin bağıl güçlük derecesi nedir? 

2. Madde, iyi öğrenciyle zayıf öğrenciyi birbirinden ayırt ediyor mu? 

3. Maddenin çeldiricileri iyi çalışılmış mı? Çeldiriciler yeterli bilgiye sahip olmayan zayıf öğrencileri kendine çekmiş 

mi? 

 

Madde analizi yapmadaki amaç;  

 Maddelerin bilen ve bilmeyen öğrencileri ayırıp ayırmadığı  

 Maddelerin geçerli ve güvenilir olup olmadıklarını  

 Çeldiricilerin ne derece uygun olduklarını, beklenen görevi yapıp yapmadıklarını belirlemektir.  

 Soruların güçlük düzeylerinin amaca hizmet edip etmediğini saptamak için madde analizlerinden yararlanırız.  

 

MADDE ANALĠZĠ YAPMAK ĠÇĠN;  

a) Cevap kağıtlarının tümü puanlanır.  

b) En yüksek puandan en düşük puana doğru sıraya konur.  

c) N/2 ile alt ve üst grup kağıtları olarak ayrılır. Sayıların eşit olması gerekir.  

d) Öğrenci sayısı çok ise yüksek puanlı kağıtların % 27'si ayrılır. Bu kağıtlar üst grup kağıtlarıdır.  

e) En düşük puanı i kağıttan itibaren de aynı sayıda (% 27) cevap kağıdı ayrılır. Bunlar da alt grup kağıtlarıdır. % 

46'lık grup analize alınmaz,  

f) Üst ve alt grup kağıtlarında her madde için ayrı ayrı doğru - yanlış - cevapsız frekansları sayılarak tablo 

hazırlanır.  

 

Madde NO Doğru YanlıĢ BoĢ N (Toplam) 

Üst grup 40 10 O 50 

Alt grup 30 20 O 50 

 

UYARI: Bazen testlerin uygulanmasında yeteri kadar zaman verilmediği için özellikle testin sonlarında yer alan 

maddelerden bir kısmı boş bırakılmış olabilir. Bu türden boş bırakılmış maddelere erişilememiş madde adı verilir. 

Bazen de bazı nedenlerle (sorunun uzun ya da karışık olması vb.) test içinde bazı nedenlerle bazı öğrencilerin bazı 

maddeleri boş bırakması söz konusu olur. Erişilmemiş maddelerin dışında kalan böyle boş bırakılmış maddelere de 

atlanmış madde adı verilir. 

 

 

ĠYĠ BĠR ÇELDĠRĠCĠDE BULUNMASI GEREKEN BAZI ÖZELLĠKLER;  

a) Çeldirici bilen öğrenci ile bilmeyen öğrenciyi etkili olarak ortaya çıkarmalıdır. Ayırt edicilik en az 0,30'un 

üzerinde olmalıdır.  

b) Çeldiriciler bilen öğrencileri yanıltmamalı, bilmeyen öğrencileri çeldirmelidir.  

c) Çeldiriciler aynı konular üzerinde olmalıdır yani anlam paralelliği sağlanmalıdır.  Örneğin test maddesinin 

konusu Coğrafi bölgelerin iklim özellikleri ise çeldiricilerde aynı konu üzerinde olmalıdır.  

d) Çeldirici sayısı testte her soru için aynı olmalıdır.  

e) Çeldiricilerde anlatım açık ve net olmalıdır. Eğer farklı anlatımlar ortaya çıkarsa öğrenciler bildikleri halde 

soruyu yapamaz. Aynı zamanda çeldiricilerde gereksiz ifadelerden kaçınılmalıdır.  

f) Çeldiriciler ile madde kökü bağlantılı olmalıdır.  

g) Çeldiriciler bilmeyen öğrencilere doğru cevabı işaret eder nitelikte olmamalıdır.  

h) Çeldiriciler birbirinden bağımsız olmalıdır.  

i) Yanlış cevabı işaretleyenlerin sayısı çeldiricilere dengeli dağılmalıdır.  

 

 

 

 

 

 



 

Uğur YILMAZER(paradigma44@hotmail.com / TEL; 05316687017) Sayfa 121 
Yeni Eğitim Bilimleri Soru Bankamızı paradigma44@hotmail.com adresinden mutlaka isteyiniz…. 

EĞĠTĠMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME UĞUR YILMAZER 

MADDE SEÇĠMĠNDE DĠKKAT EDĠLECEK FAKTÖRLER NELERDĠR? 

1. Ayırt Edicilik indeksi 0,40 ve üstü olan madde iyi demektir testte kalabilir.  

2. Ayırt Edicilik indeksi 0,20 ile 0,40 arasındaki maddeler düzeltme yapılarak teste alınabilir.  

3. Ayırt Edicilik indeksi 0,20'nin altında olan maddeler düzeltilip geliştirilemiyorsa testten çıkarılır.  

4. İyi bir testte, iyi bir soruda madde ayırt edicilik daima üst grup lehine olmalıdır. Yani üst grupta doğru cevabı 

işaretleyenler sayıca alt gruptakilerden çok olmalı. Eğer test maddesine alt gruptan doğru cevap verenler üst 

gruptakilerden fazlaysa madde negatif ayırt edicilikte olan bir maddedir. Testten kesinlikle çıkarılmalıdır.  

5. iyi bir testte iyi bir maddede, çeldiriciler ise daima alt grup aleyhine olmalıdır. Yani çeldirici oyununa gelen 

öğrenci sayısı alt grupta üst gruptan daha çok olmalı.  

6. Üst ve alt gruptan hiçbir öğrenciyi çelmemiş, yanıltmamış ise çeldiriciler çalışmamış demektir. Bu çeldiriciler, 

ya gözden geçirilerek değiştirilmeli ya da yeniden yazılmalıdır.  

 

 

MADDENĠN GÜÇLÜK ĠNDEKSĠ (Pj) 

 

Bir test maddesinin güçlüğü (Pj), testin uygulandığı grupta, o maddeye doğru cevap veren 

öğrencilerin yüzdesidir. Yani, maddeye doğru cevap verenler sayısının (Na) gruptaki toplam 

öğrenci sayısına (N) oranıdır. Bir maddenin güçlüğü o maddeyi grupta doğru yanıtlandıranların 

yüzdesidir yani maddeyi doğru yanıtlayan öğrenci sayısının' gruptaki toplam öğrenci sayısına 

oranıdır. Bu da sorudaki (madde) başarı oranı demektir. 

Na= doğru cevaplayanların sayısı 

N= tüm cevaplayıcıların sayısı 

 

 

 

 
 

UYARI Eğer zamanın yetmemesinden dolayı maddeye erişemeyen öğrenciler varsa, hesaplama toplam öğrenci 

sayısından erişemeyen öğrenci sayısı çıkarılarak yapılmalıdır. Sınıftaki başarının değerlendirilmesinde kullanılacak 

testlerin ortalama güçlüklerinin, genellikle 0,50 civarında olması istenir. Orta güçlükteki bir test, ya hepsi 0,50 civarında 

güçlük indisine sahip maddelerden, ya da çok çeşitli güçlük indisine sahip fakat ortalama değeri P = 0,50 civarında olan 

maddelerden meydana gelebilir. 

 

 

Şayet testte maddeye erişemeyen (zaman yetmediği için) öğrenciler varsa toplam madde  sayısından erişilemeyen soru 

sayısı çıkarılır. 

 

          Nd 

Pj= --------- 

        Nt - Ne 

UYARI Şans başarısı düzeltilmesi yapılacaksa; 

            Nd - [Ny / a - 1]              Pj= Madde güçlüğü, 

Pj = --------------------------         Nd = Doğru cevapların toplamı, 

                  Nt - Ne                     Nt  = Testteki toplam madde sayısı, 

                                                   Ne = Erişilemeyen madde sayısı, 

                                                  Ny = Yanlış cevapların toplamı, 

                                                     a = Seçenek sayısı, 

 

ÖRNEK; 

Kayseri‘de Uğur Hoca‘nın uyguladığı bir test sonucunda öğrencilerin 1. soruya verdikleri cevaplar ve cevapların 

seçenek dağılımları aşağıdaki gibidir. 
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Madde 

No:1 

SEÇENEKLER 
Toplam 

A B* C D E 

Üst grup 12 45 10 15 18 100 

Alt grup 18 26 20 20 16 100 

 

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda 1 nolu maddenin güçlük indeksi aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A)  0,16       B)  0,26 C)  0,71      D)  0,19      E)  0,36 

 

Cevap; Yukarıda ki sorunun doğru cevabı B seçeneği olduğu için,Bu maddeye doğru cevap veren alt grup ve üst grup 

sayısı toplanıp elde edilen sonuç genel toplam kişi sayısına bölünerek (Pj) bulunur. Yani, 45+26 / 200 = 0.36                         

(Cevap E) 

 

UYARI: Madde güçlük indeksi (Pj)  0,00 ile +1,00 arasında değişen değerler alır. Sayı +1‘e yaklaştıkça soru kolay, 0‘a 

yaklaştıkça zordur. Soruların genellikle 0,50 civarında bir zorluk derecesine sahip olması istenir. Soruların orta güçlükte 

olması güvenirliği arttırır. Testteki bir soruyu katılanların en az yarısının doğru yapması beklenir. 

0,00 – 0,29 arası Zor 

0,30 – 0,49 arası Orta güçlükte 

0,50 – 0,69 arası Kolay 

0,70 – 1,00 arası Çok kolay maddelerdir. 

 

Yukarıdaki  maddenin güçlük indeksi ile ilgili aĢağıdaki açıklamaların hangisi doğrudur? 

 

A) Madde çok kolaydır ve az öğrenci cevaplamıştır. 

B) Madde orta güçlükte ve %64‘ü yanlış cevaplamıştır.. 

C) Maddeyi öğrenci geneli doğru cevaplamıştır ve kolaydır. 

D) Öğrencilerin %64‘ü hedef davranışı kazanmıştır. 

E) Bu madde ile ölçmede istenilen hedefe ulaşılmıştır. 

 

Cevap;Uyarıdaki açıklamalar dikkatlice incelendiğinde 0.36  orta güçlük değerleri arasındadır. Bir maddenin güçlük 

değeri aynı zamanda doğru cevaplama % sini de ifade ettiğinden %36 doğru işaretlemişse % 64 yanlış işaretlemiştir. 

(Cevap B) 

  

MADDENĠN AYIRT ETME ĠNDEKSĠ (rjx) 

Testteki bir soruya alt ve üst grupta doğru cevap veren öğrencilerin arasındaki fark ne kadar artarsa sorunun ayıt 

ediciliği de o kadar artar. Ayırt ediciliği yüksek maddeler testin güvenirliğini ve geçerliğini arttırır. 

Test puanı düşük olanların maddeyi yanlış, yüksek olanların ise doğru cevaplandırmaları beklenir. 

Ayırt etme indeksi -1 ile +1 arasında değişen değerler alır. Üst gruptaki tüm öğrencilerin doğru, alt gruptakilerin ise 

yanlış işaretlediği bir maddenin ayıt edicilik indeksi +1‘dir. Her iki grupta doğru cevaplayanların sayısı eşitse indeks 

0‘dır. Alt gruptakilerin üst gruptakilere göre doğru cevap sayısı daha fazlaysa ayıt edicilik indeksi negatif değer alır. 

Maddenin ayıt edicilik indeksi Değerlendirme şu kriterlere göre yapılır: 

 

 

UYARI; Maddenin (sorunun) bilen ile bilmeyeni ayırt etme derecesidir. Üst ve alt gruptan bir soruya doğru cevap veren 

öğrenciler arasındaki farkın, üst ve alt gruptan herhangi birinin toplam öğrenci sayısına bölünmesiyle madde ayırt 

edicilik gücü bulunur. Ayırt edicilik indisi (gücü) maddenin iyi öğrenciyle zayıf öğrenciyi birbirinden ayırt edebilme 

gücüdür. Ayırt etme indisi (-1) ile (+1) arasında değer alır. Test ölçmek için düzenlendiği hedef davranışların uygun bir 

ölçüsü olarak kabul edilirse; o testteki herhangi bir maddeye üst gruptan doğru yanıt veren öğrenci sayısının alt gruptan 

doğru yanıt veren öğrenci sayısından büyük olması beklenir. (Dü = büyük, Da = küçük) => (D.ü > Da) Sınavda bir 

soruyu hiç kimse cevaplayamıyor veya herkes cevaplıyorsa o sorunun ayırt etme gücü yoktur. 
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rjx = ayırıcılık indeksi 

n(d,ü) = üst gruptaki doğru cevaplayanlar 

n(d,a) = alt gruptaki doğru cevaplayanlar 

n = üst veya alt gruptan herhangi birinin öğrenci sayısı 

 

 

 

UYARI; Bir testteki maddelerin ayırt etme güçleri ile o testin güvenirliği ve geçerliği arasında sıkı bir ilişki vardır. 

Yüksek ayırt etme, puanların dağılımını genişleterek testin güvenirliğini arttırır. Ayrıca bu maddenin ayırt edici 

olduğunun ve geçerli olduğunun göstergesidir. iki testten ortalama ayırt etme indeksi  (T) daha yüksek olanı daha 

güvenilir olacaktır. 

 

 

ÖRNEKLER 

 A B C D E BOġ N 

Üst Gurup 29 19 12 10 11 23 100 

Alt Grurup 27 4 4 10 13 32 100 

AĢağıdaki sorularını yukarıdaki tablodaki verilere göre cevaplayınız? 

 

1- Yukarıdaki analizi verilen maddenin doğru cevabı D ise madde ayırt edicilik indeksi kaçtır? 
A) 0,44 

B) 0,23 

C) 0,00 

D) 0,02 

E) 0,28 

 
Cevap; Yukarıdaki ayırt edicilik formülü ve bilgilere göre doğru cevap D olarak kabul edileceği için ayırt edicilir 

hesaplanırken üst grup doğru cevap sayısından alt grup doğru cevap sayısı çıkartılır elde edilen sonuçgenel toplam 

sayısının yarısına bölünür. Yani, 0 – 0 / 100 = 0.00 (Cevap C) 

 

2- Yukarıda analizi verilen maddenin doğru cevabı hangi seçenekte olursa madde ayırt edicilik düzeyi en 

yüksek olur? 
B) A 

C) B 

D) C 

E) D 

F) E 

 

Cevap; Bu tip sorularda her şık için ayrı ayrı ayırt edicilik hesaplanarak sonuca ulaşılır. Ama daha pratık olması için bu 

tip sorularda üst grup değerinden alt  grup değeri çıkartılır ve çıkan sonuçlardan + yönde en büyük değer ayır ediciliğin 

en fazla olduğu seçenektır. Yani  A) 29 – 27 = 2  B) 19 – 4 = 15….. tüm seçenekler incelenirse en büyük değerin B 

olduğu görülür. (Cevap B) 
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KPSS 2008 

Bir testleki maddelere ilişkin aşağıdaki değerler elde edilmiştir.  

Maddeler I II III IV V 

Madde güçlüğü 0,1 0,15 0,5 0,6 0,9 

Madde ayırıcılık gücü 0,08 -0,15 0,5 0,28 0,43 

Tabloda verilen bilgilere göre hangi maddenin güvenirliğe katkısı yüksektir?  

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

E) V 

Cevap; Bir maddenin güvenirliğini maddenin güçlüğü ve ayırt ediciliği etkiler. iyi bir maddenin güçlüğü, ne çok kolay 

(0,90) ne de çok zor (0,1) olmamalıdır. İdeal bir maddenin güçlüğü  orta güçlükte (0,50) olmalıdır. Ayırt ediciliği ise 

bilen ve bilmeyen öğrenciyi ayırt edici olup pozitif yönde çalışmalı ve değeri de 0,40'tan yüksek olmalıdır. Soruda bu 

anlatılan koşulu sağlayan madde iii. maddedir.(Cevap C) 

 

Yukarıdaki verilen değerlere göre yapılandırılacak bir testte bu maddeleri kullanma zorunluluğu olsaydı, en 

köklü değiĢikliğin hangi maddede yapılması gerekirdi? 

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

E) V 

Cevap; Yukarıdaki tabloda verilen değerler dikkatlice ayırt edicilik için yorumlandığında,0,40 ve üzeri --+ Ayırt 

ediciliği çok yüksek . 0,30 ve 0,39 arası --+ Ayırt edici ve kullanılabilir. 0,20 ve 0,29 --+ Düzeltilip (0,30 üzerine) 

kullanılır. 0,19 ve altı --+ Madde testten çıkarılmalıdır. Burada verilen maddelerden ii. madde negatif ayırt edici olduğu 

için en köklü değişme bu maddede yapılmalıdır. (Cevap B) 

 

GÜÇLÜK VE AYIRT EDĠCĠLĠK ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ  

 

Aşırı zor ve aşırı kolay maddelerin ayırt edicilik indeksleri düşüktür. Çok kolay maddeleri çok fazla kişi yanıtlayabilir, 

çok zor maddeleri de çok az kişi yanıtlayabileceğinden bu maddeler bilen öğrenci ile bilmeyen öğrencileri ayırt etme 

özelliği açısından sınır/ıdır. Teste madde seçerken ilk başta maddenin ayırtediciliğine bakılır. Maddelerin güçlük 

düzeyleri amaca bağlı olarak belirlenir. Bir seçme sınavında güçlük düzeyi alınacak kişi sayısına göre belirlenir. Bir 

başarı sınavında en yüksek ayırt edicilik değerlerinin elde edilmesi amaçlandığı için güçlük 0,50 civarında olmalıdır. 

 

STANDART PUANLAR 

Standart puanların,  eğitim istatistiğinde oldukça önemli bir yeri vardır. Eğitim öğretim sürecinde yapılan testlerin 

sonuçları doğrultusunda öğrenci başarılarını yorumlamada çok kullanışlı puanlardır. Çünkü bu tür puanlar, testlerden 

alınan puanları aynı birimle ifade eder. Eğitimde başarının belirlenmesi, hangi alanlarda başarının daha yüksek olduğu, 

bireylerin aldıkları puanlar itibariyle hangi alanlarda daha başarılı olduklarını belirlemede standart puanlara ihtiyaç 

duyulur. 

Eğitim alanında kullanılan standart puanlar Z ve T puanı olarak ifade edilmektedir. Bu  puanlar bir değişim ölçüsü 

olmadığı halde bu bölümde incelenmiştir. Çünkü bu puanların hesaplanmasında standart kayma ve ortalama 

kullanılmaktadır. 

Standart puanlar, gözlenen ölçümlerin aritmetik ortalamadan olan farklarının, standart kaymaya oranıyla bulunur. 

Farklı testlerdeki soruların güçlükleri ve o testlerden elde edilen puanların dağılımları farklıdır. Grupları 

karşılaştırabilmek için ham puanların ortak bir puan sistemine yani standart puanlara dönüştürülmesi gerekir. (Puanların 

aynı birime çevrilmesi) Standart puanlardan en çok kullanılanlar Z puanları ve T puanlarıdır. 

Aritmetik ortalama ve standart sapmanın kullanıldığı bir istatistik tekniğidir. 

Birden fazla testten alınmış olan puanları standart puanlara çevirerek 

— Bir öğrenci birden fazla teste girmişse hangisinden daha başarılıdır? 

— Hangi öğrenci diğerlerine göre daha başarılıdır? 

— Öğrencilerin birkaç testten aldıkları puana göre başarı sırası nedir? sorularına cevap verilebilir. 

Standart puan, gözlenen puanların ortalamadan olan farklarının standart kayma birimi cinsinden belirtilmesidir. 

 

Z - PUANI 

Z- puanı, dağılımın aritmetik ortalamasının (0) ( X =0), standart kaymasının (1) (S=1) olduğu bir puan türüdür. Bu 

puanın hesaplanmasında kullanılan eşitlik: 
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Z = X – X  / S şeklindedir.       X – X  =x yazarsak, eşitlik   Z =x /S şekline dönüşür. 

 

Örnek: Bir öğrencinin  A ve B gibi iki dersten aldığı puanlar 60 ve 70; bu derslerden alınan puanların ortalamaları  50 

ve 55; standart kaymaları da 10 ve 5 olsun; öğrencinin başarı durumunu Z-puanıyla değerlendirelim: 

                                              A             B 

Öğrencinin puanı                  60           70   

         X                                   0           55 

         S                                  10             5 

Çözüm: 

Za = 60-50 / 10  = 1.00     Zb = 70 – 55 / 5 = 3.00 olarak bulunur. 

 

Buna göre öğrenci, B dersinden çok daha başarılıdır. Çünkü öğrenci B dersinden grup ortalamasının 3 standart kayma, 

A dersinden ise sadece 1 standart kayma yukarıdadır. Aynı işlem bir çok öğrenci içinde uygulanabilir. 

 

ÖRNEK (KPSS 2008)  

Aynı öğrencilere uygulanan ve bağıl değerlendirme yapılan iki sınavla ilgili aritmetik ortalama ve standart sapma 

değerleri aşağıda verilmiştir. 

Sınav 
Aritmetik 

ortalama 
Sx 

Ali‘nin 

Puanı 

Ayşe‘nin 

puanı 

I 55 15 70 ? 

II 60 5 ? 68 

 

Buna göre, aĢağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur? 

a. Ali birinci sınavdaki soruların hepsini doğru yanıtlamıştır. 

b. Ali ikinci sınavdan da 70 alırsa ilk sınava göre daha başarısız olmuş olur. 

c. Birinci ve ikinci sınav sonuçları arasındaki korelasyon yüksektir. 

d. Ayşe‘nin ikinci sınavdaki başarısı Ali‘nin ilk sınavındaki başarısından daha iyidir. 

e. İkinci sınavda puanların ranjı ilk sınava göre daha büyüktür. 

 

Cevap; Bir veri hakkında yorum yapabilmek için puanların ham puanları yerine standart Z ve T puanlarına bakmak 

gerekmektedir. (Cevap D) 
 

 

T – PUANI 

T-puanı hesaplanırken bu tür puanların dağılımının ortalaması 50 ( X =50), standart kayması ise 10 (S=10) olarak kabul 

edilir. T puanının hesaplanmasında kullanılan eşitlik; 

 

T = 50 + 10 x Z= 50 + 10 x (X- X ) / S  şeklindedir. 

 

Örnek : Uğur ve Burakhan‘ın  dört testten aldığı puanlar ile testlerin ortalama ve standart kaymaları aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. T puanlarına göre öğrencilerin başarılarını, değerlendiriniz. 

                                   

                                Uğur      Burakhan  

    Test         X            s           X           X 
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    1            60          15          90          60 

    2            40          10          60          50 

    3            30            8          50          38 

    4          100          25          25         100 

Yukarıdaki tabloya göre Uğur ve Burakhan‘ın  T puanlarına göre başarılarını yorumlayalım:  

Uğur için T puanlarını hesaplayalım: 

 

T1 = 50 + 10 x 90 – 60 /15 = 50 + 10 x 2 = 50 + 20 = 70 

T2 = 50 + 10 x 60 – 40 /10 = 50 + 10 x 2 = 50 + 20 = 70 

T3 = 50 + 10 x 50 – 30 / 8 = 50 + 10 x 2,5 = 50 + 25 = 75 

T4 = 50 + 10 x 25 –100 / 25 = 50 + 10 x ( -3)=50–30 = 20 

 

Uğur‘un toplam t puanları 225 dir. 

 

Burakhan  için T puanlarını hesaplayalım: 

 

T1 = 50 + 10 x 60 –60 / 15 = 50 + 0 = 50 

T2 = 50 + 10 x 50 – 40 / 10 = 50 + 10 x 1 = 50 + 10 = 60 

T3 = 50 + 10 x 38 – 30 / 8 = 50 + 10 x 1= 50 + 10 = 60 

T4 = 50 + 10 x 100 – 100 / 25 = 50 + 10 x 0 = 50 

 

Burakhan‘ın T puanları toplamı 220 dir. 

 

UYARI;  Kpss de verilen tablo tipi sorularda Grup başarısı sorulduğunda aritmetik ortalamaya bakılır. Farklı 

derslerdeki birey başarısı sorulduğunda Z  ve T standart puanına bakılır.  

 

Tablodaki verilere göre, ham puanların toplamlarına bakıldığında Uğur‘un daha başarısız olduğu görülürken; T 

puanlarına göre daha başarılı olduğu görülmektedir. Çünkü Uğur‘un T puanları toplamı, Burakhan‘ın T puanlarının 

toplamından daha büyüktür. 

 

Testlerden alınan X (ham puan) puanlarının standart kaymaları ve aritmetik ortalamaları testten teste değişirken; 

standart puanların standart kayması ile aritmetik ortalaması testten teste değişmez. Onun için standart puanlar öğrenci 

başarılarını değerlendirmede daha güvenilir puanlardır. 

 

BAĞIL DEĞĠġKENLĠK KATSAYISI (V): 

 

Bir dağılımın basıklığını ve sivriliğini gösteren istatistiktir. 

Bağıl değişkenlik katsayısı  

.100xS
V

X
  formülü ile bulunur. 

 
Bağıl değiĢkenlik sayısı ile ilgili yorumlar; 

 Bağıl değişkenlik katsayısı, dağılımın basıklığı hakkında bilgi verir.  

 Değer 0-20 arasında ise dağılım sivridir. 

 Değer 20-25 arasında ise dağılım normaldir. 

 Değer 25 ten büyükse dağılım basıktır.  

 Bağıl değişkenlik katsayısı küçükse dağılım homojen, büyükse dağılım heterojendir. 
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KONU ĠLE ĠLGĠLĠ ÇIKMIġ BAZI SORULAR VE CEVAPLARI 

 

5A sınıfındaki öğrencilerin 25 soruluk matematik testinden aldıkları puanlar gruplanarak aşağıdaki frekans grafiğinde 

gösterilmiştir. 

 
 

(1. 2.  ve 3. soruları bu grafiğe göre cevaplandırınız) 

 

1. 5A sınıfının mevcudu kaçtır? (KPSS 2007) 

A) 5  

B) 7  

C) 8  

D) 20   

E) 25 

 Cevap; Yukarıdaki grafiğe göre dikey eksen frekansı göstermektedir, yatay eksende ise puanlar yer almaktadır. 

Tabloda puanlar aralık değer olarak verilmiştir ve bu aralıkların frekans değerler sütun grafikte tabloda ifade edilmiştir. 

Yani 1-5 aralığında 2, 6-10 aralığında 3, 11-15 aralığında 5, 16-20 aralığında 7, 21-25 aralığında 3 değer yer almaktadır. 

Buna göre; 2+3+5+7+3=20 (Cevap D) 

 

2. 5A sınıfının matematik testi puanlarının aritmetik ortalaması kaçtır? 

A) 5,7  

B) 7,4  

C) 14,5       

D) 18,6     

E) 20 

Cevap; Yukarıdaki sütun grafikte puan aralıkları verilmiştir.Bunların aritmetik ortalamasını bulmak için, puan aralık 

noktalarının orta noktaları bulunur ve bu değerler frekans değerleri ile çarpılarak toplam eleman sayısı(frekans 

toplamına)bölünerek aritmetik ortalama hesaplanır. 

X (Puan Aralığı) f 
Grup Orta 

Noktası 
 

1 - 5 2 3 6 
6 -10 3 8 24 

11 -15 5 13 65 
16 - 20 7 18 126 
21 - 25 3 23 69 

Toplam frekans N=20 

20 
 290/20 =14.5 

 

(Cevap C) 

 

3. 5A sınıfının matematik testi puanlarının tepe değeri (mod) kaçtır? 
A) 5  

B) 7  

C) 8  

D) 18  

E) 25 



 

Uğur YILMAZER(paradigma44@hotmail.com / TEL; 05316687017) Sayfa 128 
Yeni Eğitim Bilimleri Soru Bankamızı paradigma44@hotmail.com adresinden mutlaka isteyiniz…. 

EĞĠTĠMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME UĞUR YILMAZER 

Cevap; Gruplandırılmış dağılımda, en fazla frekansa sahip olan aralığın orta noktası (orta değer) o grubun modunu 

oluşturur. Frekansı 7 olan 16 - 20 puan aralığının orta noktası 18, bu grubun modu, yani tepe değeridir.(Cevap D) 

 

 

Bir grup öğrenciye uygulanan dönem sonu sınavlarına iliĢkin istatistikler tablodaki gibidir. 

 

Dersler 
Soru 

sayısı 

Aritmetik 

ortalama 

Medya

n 
Mod 

Standart 

sapma 

Kimya 20 8 6 4 4 

Tarih 40 30 35 39 7 

Türkçe 30 15 18 23 6 

Fizik 50 30 30 30 11 

Felsefe 40 14 10 7 9 

 

4. Öğrencilerin en baĢarılı olduğu ders hangisidir? (KPSS 2008) 

A) Kimya 

B) Tarih  

C) Türkçe 

D) Fizik  

E) Felsefe 

Cevap: istatistiksel işlemlerde grup başarısı için aritmetik ortalamaya bakmak gerekmektedir. Ancak soru sayıları farklı 

olduğu zaman soru sayıları eşitlenerek aritmetik ortalamaya bakılır. Buradan görülmektedir ki, tarih dersi en başarılı 

derstir. Diğer bir ifade ile burada aritmetik ortalaması en yüksek olan iki ders tarih ve fiziktir. (Cevap B) 

 

 

5. Aynı öğrencilere uygulanan ve bağıl değerlendirme yapılan iki sınavla ilgili aritmetik ortalama ve standart sapma 

değerleri aşağıda verilmiştir. 

Sınav 
Aritmetik 

ortalama 

Standart 

Sapma 

Ali’nin 

Puanı 

AyĢe’nin 

Puanı 

I 55 15 70 ? 

II 60 5 ? 68 

Buna göre, aĢağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur? (KPSS 2008) 

A) Ali birinci sınavdaki soruların hepsini doğru yanıtlamıştır. 

B) Ali ikinci sınavdan da 70 alırsa ilk sınava göre daha başarısız olmuş olur. 

C) Birinci ve ikinci sınav sonuçları arasındaki korelasyon yüksektir. 

D) Ayşe‘nin ikinci sınavdaki başarısı Ali‘nin ilk sına-vındaki başarısından daha iyidir. 

E) İkinci sınavda puanların ranjı ilk sınava göre daha büyüktür. 

 

Cevap; Bir veri hakkında yorum yapabilmek için puanların ham puanları yerine standart puanlar olan Z ve T puanlarına 

bakmak gerekmektedir.  

Buna göre Ali‘nin 1. Sınav Z puanı=(70 – 55) / 15=1 

T puanı = (1x10 )+ 50 = 60  

 

Ayşe'nın 2.sınav Z puanı =(68-60) / 5=1,6 

T puanı= (1,6x10) + 50 = 66  

T puanlarına dayanarak A, B, C ve E seçenekleri hakkında kesin yorum yapamazken D seçeneğine kesin doğrudur 

denilir.  
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1,2 ve 3. soruları aĢağıdaki tabloya göre cevaplayınız. 

 

Soru No:1 A B C* D E Toplam 

Üst Grup 18 18 40 16 8 100 

Alt Grup 26 25 20 24 5 100 

Toplam 44 43 60 40 13 200 

* Anahtarlanmış Cevap 

 

1. Verilen sorunun güçlük indeksi kaçtır? 

A) 0,05 

B) 0,30 

C) 0,55 

D) 0,65 

E) 0,85 

 

2. Bu soru güçlük bakımından nasıl bir sorudur? 

A) Çok kolay 

B) Kolay 

C) Ortalama güçlükte 

D) Çok zor 

E) Zor 

 

3. Bu sorunun ayırıcılık gücü indeksi kaçtır? 

A) 0,20 

B) 0,25 

C) 0,30 

D) 0,34 

E) 0,46 

 

DERSLER 
Güvenirlik 

Katsayısı 

Standart 

Sapma 

Psikoloji 0,90 1 

Mantık 0,90 2 

Sosyal Psikoloji 0,30 5 

4. Yukarıdaki tabloya göre derslerin standart hatası en düĢükten en yükseğe doğru sıralanıĢı hangi 

seçenekte doğru olarak verilmiĢtir? 

A) Sosyal Psikoloji - Mantık - Psikoloji  

B) Sosyal Psikoloji - Psikoloji - Mantık  

C) Psikoloji - Mantık - Sosyal Psikoloji  

D) Psikoloji - Sosyal Psikoloji - Mantık  

E) Mantık - Psikoloji - Sosyal Psikoloji  

 

Puan Frekans 

40 1 

45 2 

50 3 

55 2 

60 1 
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5. Yukarıdaki dağılımın aritmetik ortalaması-medyanı ve Mod’u sırası ile hangi seçenekte doğru olarak 

verilmiĢtir?   

   A.ortalama    Medyan    Mod 

A) 50                 50              50 

B) 51                 60               55 

C) 52                  50              40 

D) 53                 40               60 

E) 54                  45              55 

 

Soru No 
Madde 

Güçlüğü 

Madde ayırt 

ediciliği 

1 0,85 0,50 

2 0,45 -0,20 

3 0,80 0,20 

4 0,25 0,15 

5 0,30 0,60 

6,7,8 nolu soruları yukarıdaki tablodaki verilere göre cevaplayınız 

6. Yukarıdaki sorulardan hangisi çok kolay ve ayırt edici bir sorudur? 

 

A) 1     B) 2     C) 3     D) 4     E) 5 

 

7. Sınava baĢvuran adayın çok yerleĢtirilecek adayın az olduğu bir sınavda kullanılacak sorular  aĢağıda 

verilen soru numaralarından hangisi gibi olmalıdır? 

 
A) 1     B) 2     C) 3     D) 4     E) 5 

 
8. Eğer düzeltilemiyorsa yukarıdaki sorulardan hangisi mutlaka testten çıkarılmalıdır? 

 
A) 1     B) 2     C) 3     D) 4     E) 5 

 

 

Frekans 

 

4 

3 

2 

1 

0                                                                    Puanlar 

         20    30   40       50    60   70          

Yukarıda öğrencilerin girdikleri bir sınava ait sonuçlar grafiği verilmiĢtir. 9-13 sorularını yukarıdaki  çizgi 

grafik verilerine göre cevaplayınız? 

 

 

9. Yukarıdaki grafik incelendiğinde sınava giren öğrenci sayısı hangi seçenekte doğru olarak verilmiĢtir? 

 

A) 11     B) 12     C) 13     D) 14     E) 15 

 

 

10. Yukarıdaki grafikteki verilere göre  dağılımın Mod değerleri aĢağıda verilen  seçeneklerin hangisinde  doğru 

olarak verilmiĢtir? 

 

A) 70     B) 60 - 70     C) 40 - 60     D) 20 - 70     E) 40 
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11. Yukarıdaki grafikteki verilere göre dağılımın Aritmetik ortalama değerleri aĢağıda verilen  seçeneklerin 

hangisinde  doğru olarak verilmiĢtir? 

 

A) 45     B) 50    C) 43.5    D)  52     E) 42.6 

 

 

12. Yukarıdaki grafikteki verilere göre dağılımın Medyanı değerleri aĢağıda verilen  seçeneklerin hangisinde  

doğru olarak verilmiĢtir? 

 

A) 8     B) 40    C) 30    D)  50     E) 60 

 

 

13. Yukarıdaki grafikteki verilere göre dağılımın ranjı değerleri aĢağıda verilen  seçeneklerin hangisinde  doğru 

olarak verilmiĢtir? 

 

A) 70     B) 40    C) 30    D)  50     E) 60 

 

14. AĢağıdaki Tabloda Burakhan ve Sıla Buse’nin Matematik sınavında aldıkları notlara iliĢkin veriler 

sunulmuĢtur. 

 X A.Ort. Sx 

Burakhan 70 60 5 

Sıla Buse 70 61 3 

Bu bilgilere göre aĢağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? 

A) Sıla Buse‘nin  Z puanı +3 tür. 

B) Burakhan‘ın T puanı 70 tir. 

C) Test puanları standartlaştırılırsa Sıla Buse‘nin Burakhan dan daha başarılı olduğu söylenebilir. 

D) Standart puanlar açısında Sıla Buse ile Burakhan aynı puanları almıştır. 

E) Sıla Buse‘nin Başarı durumu Burakhan‘ın başarı durumundan daha yüksektir.  

 

 

9. soru A B C D E 

ÜST G. - 3 30 5 2 

ALT G. - 12 10 8 10 

Doğru cevap ―C‖ seçeneğidir.‖ 

15. Yukarıda verilen sorunun güçlük derecesi kaçtır? 

A) 0,10 

B) 0,50 

C) 0,23 

D) 0,57 

E) 0,17 

 

16. Yukarıda verilen sorunun ayırt edicilik derecesi kaçtır? 

A) 0,10 

B) 0,50 

C) 0,23 

D) 0,57 

E) 0,17 

 

17. Yukarıdaki sorunun güçlük derecesi için aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? 
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A) Soru, zor olduğu için kolaylaştırılmalıdır. 

B) Soru, orta güçlüğün altındadır. 

C) Soru, kolay olduğu için zorlaştırılmalıdır. 

D) Soru orta güçlükte ideal bir sorudur. 

E) Soru, orta güçlüğün üstündedir. 

 

18. Yukarıdaki sorunun ayırt edicilik derecesi için aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Soru ayırtedici olmadığı için değiştirilmelidir 

B) Soru ayırt edici niteliktedir. 

C) Soru ayırtedici olmadığı için atılmalıdır 

D) Sorunun ayırtediciliği düşük olduğundan, zorlaştırılmalıdır. 

E) Soru ayırt edici değil ama atılmamalıdır. 

 

 

KONU KAVRAMA TESTİ CEVAPLAR 

1-B 2-C 3-A 4-C 5-A 

6-A 7-E 8-B 9-E 10-C 

11-E 12-B 13-D 14-D 15-B 

16-B 17-D 18-B   

 

 

 

 

1. Bir değiĢkenin kütlesi; kefeli terazinin bir kafesine nesneyi diğer kefesine de ağırlık birimini koyarak ölçme 

yapılabilir. Bu iĢlem diğer değiĢkenler içinde ölçülen özellik ile kullanılan ölçme aracının doğrudan, somut 

kullanımı ile gerçekleĢir. 

Bu açıklamaya göre aşağıdaki ölçme türlerinde hangisi kullanılmıştır? 

A) Doğrudan ölçme 

B) Dolaylı ölçme 

C) Bağıl ölçme 

D) Mutlak ölçme 

E) Standart ölçme 

 

2. Öğrencilerin bilgisi, zekâsı, kaygısı, tutumu gibi özellikleri onlara sorulan sorulara verdikleri cevaplara göre 

yapılır ve bu iĢlem test vasıtası ile gerçekleĢtirilir. Oysa bir nesnenin uzunluğunu metre kullanarak direkt ve 

somut Ģekilde ölçmek mümkündür. 

Yukarıda doğrudan ve dolaylı ölçme ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. Buna göre doğrudan ölçmeyi dolaylı 

ölçmeden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ölçmenin belirli aralıklarla yapılması. 

B) Uygun olmayan koşullarda ölçme yapılması. 

C) Ayrıntılara önem verilmesi. 

D) Doğrudan karşılaştırma imkânının olması. 

E) Doğrudan karşılaştırma imkânının olmayışı. 

 

3. Yapılan bilgi yarıĢmasında ilk üçe giren yarıĢmacılara bir aylık Afrika Serengeti tatili hediye edilecektir. 

Burada aĢağıdaki değerlendirme türlerinden hangisi kullanılmıĢtır? 

A) Mutlak değerlendirme 

B) Düzey belirleyici değerlendirme 

C) Bağıl değerlendirme 

D) Biçimlendirmeci değerlendirme 

E) Tanımlayıcı değerlendirme 
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4. AĢağıdakilerden hangisi öğrencilerin duygu ve eğilimleri ile ilgili davranıĢların, bireyin kendisi hakkında 

bilgi vermesi esasına dayanan ölçmelerde önemli bir hata kaynağıdır? 

 

A) Doğru cevabın öğrenci başarısına dayalı olması. 

B) Bireyin sübjektif, gerçekdışı cevaplar vermesi. 

C) Öğrencilerin objektif, gerçekçi cevaplar vermesi. 

D) Duyuşsal hedeflerin davranışa dönüştürülememesi. 

E) Cevapların objektif puanlarla puanlanamaması. 

 

5. Bir dersten öğrencilerin öğrendiklerine dayalı olarak öğrendikleri bilgilerini karĢılaĢtığı alanlarda kullanan 

öğrenci hangi düzeyde bir biliĢsel davranıĢ göstermiĢ olur? 

 

A) Analiz             B) Sentez       C) Bilgi     

D) Kavrama        E) Uygulama 

 

 

6. Aşağıda belli bir öğrenci grubunun bir deneme sınavında aldığı puanlar ve frekansları verilmiştir. 

 

PUANLAR FREKANS 

0–50 30 

50–60 50 

60–70 90 

70–80 40 

80–90 30 

Bu bilgilere göre aĢağıdakilerden hangisi bu bilgilere ait grafiktir? 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi bir olasılık değeri olamaz? 

 

A) 8/9      B) 4/3       C) 2/4       D) 1/3      E)1/4 

8. AĢağıda standart sapması ve güvenirlik katsayısı verilen testlerden hangisinin standart hatası en büyüktür? 

      Standart Sapma (Sx)   Güvenirlik katsayısı(rx) 

A)           2                                   0,30 

B)           3                                   0,50 

C)           2                                   0,90 

D)           3                                   0,80 

E)           4                                   0,60 
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9.  

I. Sadece öğretim süreci devam ederken yapılır. 

II. Amacı öğrenciye başarı notu vermektir. 

III. Hedef öğrenme eksikliklerini ve yanlışlarını düzeltmektir. 

IV. Eğitim süreci sonunda yapılır. 

Yukarıdaki açıklamalardan hangileri formadif değerlendirmeye ait özelliklerdendir? 

A) Yalnız I    

B) I-II    

C) I-III    

D) II-IV      

E) III-IV 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi bir sınavın güvenirliğini etkileyen faktörlerden birisi değildir? 

A) Soru sayısını arttırmak. 

B) Seçenek sayısını arttırmak. 

C) Yoruma açık sorular sormamak. 

D) Tüm konuları kapsayıcı sorular sormak. 

E) Sınavın standart koşullarda yapılması. 

 

 

11. Öğrencinin eğitim öğretim süreci boyunca geçirdiği aĢamaları tüm yönleri ile izlemek ve sürece katılan 

öğrenci, sınıf öğretmeni, Rehber danıĢman öğretmen ve öğrenci gibi öğrenci hakkındaki geliĢimsel sürecin 

değerlendirmesinin ve öğrenci izlemesinin yapıldığı kiĢiye özgü değerlendirmenin söz konusu olduğu 

değerlendirme türünün asıl amacı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A)  

B) Öğrenciyi tüm yönleri ile tanımak ve kendisini tanımasını sağlamaktır. 

C) Öğrencinin eğitim-öğretim eksiklerini belirlemektir. 

D) Öğrenciyi grup ortalaması üzerinde başarı sağlamasına yardımcı olmaktır. 

E) Öğrencinin eğitim-süreci sonundaki başarısını değerlendirmektir. 

F) Öğrenciyi tanıyıp, eğitim için ön bilgi düzeyine göre üst öğretim kurumlarına yerleştirmektir. 

 

12. Uğur Hoca ölçme değerlendirme dersi ile ilgili yaptığı sınavın güvenirliğini denetlemek için birebirine denk iki ayrı 

test hazırlamış ve bunları bir defada öğrencilere uygulayarak sonuçları arasındaki ilişki miktarına bakmıştır. 

Uğur Hoca testin güvenirliğini bulmada aĢağıda verilen yöntemlerden hangisini kullanmıĢtır? 
A) Test tekrar test yöntemi 

B) Paralel testler yöntemi 

C) Testi yarılama yöntemi 

D) KR–20 ve KR–21 

E) Alpha tekniği 

 

13. Bir sınıf içinde; hırsızlık, itiĢme, küfür gibi olumsuz olaylar meydana gelmektedir. Öğretmen bu olayların 

nedenini öğrenmek için aĢağıdaki sorulardan hangisini yöneltirse açık uçlu soru sormuĢ olur? 

 

A) Bunları kim yapıyor? 

B) Aylin sen mi yaptın? 

C) Kim bu olayları gördü? 

D) Yapan belli mi? 

E) Bu olaylar nasıl gerçekleşti? 

 

14. Bir öğretmen daha önce kullandığı dört seçenekli sorularını beĢ seçenekli yaparak yeni bir test oluĢturmuĢ 

ve bu testi öğrencilerine uygulamıĢtır. 

Öğretmenin bu değişikliği aşağıdaki yargılardan hangisini gerçekleştirmek için yapmıştır? 

A) Soruları güçleştirmek 
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B) Çeldiricilerin aynı derecede çalışmasını sağlamak. 

C) Değerlendirmeyi kolaylaştırmak. 

D) Şans başarısını azaltmak. 

E) Planlamayı kolaylaştırmak 

 

15. Bir testin standart hatası 3, güvenilirlik katsayısı 0,75  ve testten 60 puan alan öğrencinin %95 olasılıklı 

puan güven aralığı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 58,5 – 61,5 

B) 57 – 63 

C) 55,5 – 65,5 

D) 58,5 – 63 

E) 59 – 64 

 

16. Öğretmen sınav sonucunda not ortalamalarını arttırmak için öğrencilerin aldıkları notlara %5 puan 

eklemiĢtir. Bu durumda aĢağıdaki hata türlerinden hangisi yapılmıĢtır? 

A) Sistematik hata 

B) Sabit hata 

C) Tesadüfî hata 

D) Ölçme hatası 

E) Aracın hatası 

 

17. Bir öğrencinin okul derslerinden almıĢ olduğu puanları (x) aritmetik ortalamaları( X ) ve standart sapmaları 

(Sx) tablodaki gibidir. 

 

Dersler X X Sx 

Matematik 90 70 3 

Türkçe 70 90 2 

Tarih 60 60 50 

Coğrafya 80 80 9 

Müzik 50 90 7 

Felsefe 100 80 2 

Yukarıdaki tabloya göre bu öğrencinin baĢarılı ve baĢarısız olduğu dersler hangisidir? 

A) Coğrafya-Felsefe 

B) Müzik-Tarih 

C) Felsefe-Türkçe 

D) Felsefe-Matematik 

E) Coğrafya-Müzik 

 

 

KONU KAVRAMA TESTİ CEVAPLAR 

1-A 2-D 3-C 4-B 5-E 

6-C 7-B 8-A 9-C 10-D 

11-A 12-B 13-E 14-D 15-B 

16-A 17-C    
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1. Uygulanmış bir testin aritmetik ortalaması 50 olarak hesaplanmış, standart sapması ise 5 olarak bulunmuştur. 

Doğrusal eksende -3 ile +3 arasında aritmetik ortalamaya göre şekillenen standart sapma işlemine göre bu sınavının 

sırası ile en yüksek ve en düĢük puanı kaçtır? 

A) 41-59 

B) 38-44 

C) 35-65 

D) 65-35 

E) 59-41 

 

2. Bu sınavda  45 puan alan Dilruba gurubun %kaçından baĢarılı % kaçından baĢarısızdır? 

A) % 84‘ünden başarılı, %16‘sından başarısızdır 

B) % 98‘inden başarılı, %2‘sindan başarısızdır 

C) % 16‘sından başarılı, %84‘ünden başarısızdır 

D) % 83‘ünden başarılı, %16‘sından başarısızdır 

E) % 68‘inden başarılı, %32‘sından başarısızdır 

 

3. AĢağıdaki yargılardan hangisi değerlendirme için söylenemez? 

A) ―Burakhan tartıda 35 kg. gelmiştir‖  bir değerlendirme örneğidir. 

B) Sınıf ortalamasının üstünde puanlar sınıfını geçmiştir yargısı bir değerlendirmedir. 

C) Değerlendirme ölçmeye göre subjektiftir. 

D) Değerlendirme ölçme sonuçlarından yararlanılarak yapılır. 

E) Değerlendirme ölçme sonucunda miktarın yeterli olup olmadığını belirtir. 

 

 

 

4. Öğretmen tarafından hazırlanan ve bir sınıfa uygulanan testin güvenirliği 0,15 çıkmıştır. 

Buna göre bu testle ilgili olarak aĢağıdaki yargılardan hangisi en doğru söylenebilir? 

A) Testin güçlüğü artmıştır. 

B) Testin geçerliliği zayıftır. 

C) Test kullanışlıdır. 

D) Ölçme işlemi büyük ölçüde hatalıdır. 

E) Çoktan seçmeli test kullanılmıştır. 

 

5.  

I.Ölçme işlemlerinin karşılaştırıldığı kriterdir. 

II.Ölçme işlemindeki sonuç ya da puandır. 

III.Niteliklerin gözlemlenip sayı ve sembol ile ifade etmektir. 

  Yukarıdaki açıklamalar aĢağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiĢtir? 

              I                    II                   III 

A) Ölçme Ölçüm  Ölçüt 

B) Birim Ölçüt  Ölçek 

C) Ölçüt Ölçüm  Ölçme 

D) Ölçek Birim  Ölçüt 

E) Ölçme Ölçek  Ölçüm 

 

6. Yapılan bir sınavda Dilruba 60 puan, Şukufe 30 puan almıştır.Ayrıca Dilruba‘nın boyu 1.65 cm iken Şukufe‘nin 

boyu 1.55 cm.dir.Bu ölçmelerde başarıların doğrudan karşılaştırması yokken boy uzunluğunun doğrudan 

karşılaştırma imkanı vardır. 

Buna göre doğrudan ve dolaylı ölçme ile ilgili aĢağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir? 
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A) Dolaylı ölçmede ölçme gözlemlenir,doğrudan ölçmede,ölçme gözlemlenmez. 

B) Dolaylı ölçme somut,doğrudan ölçme soyuttur. 

C) Dolaylı ölçme objektif,doğrudan ölçme subjektiftir. 

D) Doğrudan ölçmede direkt karşılaştırma imkanı varken, dolaylı ölçmede yoktur. 

E) Doğrudan ölçme kendi ölçme birimi ile, dolaylı ölçme başka birim ile yapılır. 

 

7. Ölçme aracının türünün seçiminde en belirleyici etmen aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Hedef davranışların niteliği 

B) Ölçme aracının soru sayısı 

C) Sınavın süresi 

D) Puanlama kolaylığı 

E) Testin maliyeti 

 

8.  

I. Sıcaklık özellik bakımından doğrudan ölçülemez. 

II. Bilgi,tutum ölçüleri dolaylı ölçme ile ölçülür. 

III. Eşit aralıklı ölçek ile tüm istatistiksel işlem yapılır. 

IV. Basınç ölçümleri doğrudan ölçüm ile yapılır. 

V. Coğrafyadaki matematik konum ölçümleri oranlı ölçek ile ölçülür. 

Yukarıdaki açıklamalardan hangileri doğrudur? 

A) I,IV,V 

B) I,II,IV 

C) I,II,IV,V 

D) I,III,IV 

E) I,II,III,IV,V 

 

 

9. Malatya okullar arası bilgi yarışmasında, Yılmazer İlköğretim Okulunu temsil edecek öğrencilerin belirlenmesi için 

bir test uygulanacak ve burada en yüksek puan alan üç öğrenci seçilecektir. 

Bu durumda Yılmazer Ġlköğretim Okulunda ne tür bir değerlendirme yapılmıĢtır? 

A) Portfolyo değerlendirme 

B) Summatif değerlendirme 

C) Formatif değerlendirme 

D) Bağıl değerlendirme 

E) Mutlak değerlendirme 

 

10. AĢağıdaki sorulardan hangisi biliĢsel alanın sentez basamağında bir hedef davranıĢı ölçmeye yönelik bir 

sorunun cevabı olamaz? 

A) Yazım kurallarını uygulayarak bir kompozisyon yazmak 

B) Giriş kısmı verilen bir hikâyeyi tamamlamak 

C) Mülakat sınavında ileri sürülen tezi savunmak 

D) Verilen bir problemi çözmek için deney tasarlamak 

E) Bir filmi izleyerek onu eleştirmek 

 

Kayseri‘de Uğur Hoca‘nın uyguladığı bir test sonucunda öğrencilerin 1. soruya verdikleri cevaplar ve cevapların 

seçenek dağılımları aşağıdaki gibidir. 

AĢağıda verilen 10, 11,12 soruları buna göre cevaplayınız? 

 

Madde SEÇENEKLER Toplam 
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No:1 A B* C D E 

Üst grup 12 45 10 15 18 100 

Alt grup 18 26 20 20 16 100 

 

11. Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda 1 nolu maddenin güçlük indeksi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 0,16       B) 0,26  C) 0,71    D)0,19  E) 0,36 

 

12. Bu maddenin güçlük indeksi ile ilgili aĢağıdaki açıklamaların hangisi doğrudur? 

A) Madde çok kolaydır ve az öğrenci cevaplamıştır. 

B) Madde zordur ve sınavda çoğunluk tarafından işaretlenmiştir. 

C) Maddeyi öğrenci geneli doğru cevaplamıştır ve kolaydır. 

D) Öğrencilerin %64‘ü hedef davranışı kazanmıştır. 

E) Bu madde ile ölçmede istenilen hedefe ulaşılmıştır. 

 

13. Bu maddenin ayırt edicilik indeksi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 0,36 

B) 0,26 

C) 0,71 

D) 0,19 

E) 0,16 

 

14. Frekans 

 

 

 

Yukarıda verilen dağılımın tepe değeri kaçtır? 

A) 15       B) 80        C) 70         D) 10           E) 60 

 

15. Yukarıda verilen dağılımın medyanı aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) 15       B) 80        C) 60         D) 10           E) 70 

 

16. Ölçme araçlarının madde analizi objektif test maddelerine verilmiş olan cevapların analizi,test geliştirme ve testi 

daha iyi hale getirmede etkili ve güçlü bir araçtır.  

Bu tanım doğrultusunda madde analizi yapmadaki amaç aĢağıdakilerden hangisi değildir? 

A) Maddenin bilen ve bilmeyen öğrencileri ayırıp ayırmadığı 

B) Maddenin geçerli ve güvenir olup olmadığı 

C) Çeldiricilerin beklenen görevi yapıp yapmadığı 

D) Soruların güçlük düzeyinin amaca hizmet edip etmediği 

E) Öğrencilerin başarılı olup olmadığı 

 

17.  

I. I-Uygun bir ölçütün kararlaştırılması 

II. II-Ölçütün uygulama sonuçlarının karşılaştırılması 

 50 

 

  60 

 

  70 

 

  80 

 

Puanlar 

 

5 

 

10 

 

15 
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III. III-Karşılaştırma sonucuna göre soruların ele alınıp düzeltilmesi 

IV. IV-Bir üst düzey öğretim sürecinin buna göre açıklanması 

Yukarıdaki bilgiler aĢağıdaki  kavramlardan hangisi için yapılır? 

A) İç tutarlılık 

B) Yordama geçerliği 

C) Kapsam geçerliği  

D) Yapı geçerliği 

E) Görünüş geçerliği 

 

18. AĢağıdaki davranıĢlardan hangisinin yoklanmasında çoktan seçmeli sınavlar, yazılı yoklama türü sınavlara 

göre daha sınırlı kalır? 

A) Bilgileri birleştirerek orijinal bir fikir sunmak 

B) Bir konu ile ilgili genellemeleri açıklamak 

C) Olgular arası benzerlik ve farklılıkları ifade etme 

D) Yeni karşılaşılan bir problemi çözme 

E) Farklı bir biçimde ifade edilmiş bir tanımı ayırt  edebilme 

 

 

KONU KAVRAMA TESTİ CEVAPLAR 

1-D 2-C 3-A 4-B 5-C 

6-D 7-A 8-B 9-D 10-C 

11-E 12-B 13-D 14-C 15-E 

16-E 17-B 18-A   

 

 
 

1. Nesne ve olayları gözleyerek sonuçların sayılarla ve sembollerle ifade edilmesi aĢağıdakilerden hangisiyle 

ifade edilir? 

A) Ölçüm  

B) Değerlendirme 

C) Niteleme 

D) Ölçme  

E) Ölçek 

 

2. Ölçme sürecinde kullanılan en basit. Nesneleri ve kiĢileri belirli yönlerden benzeyip benzemediklerini ifade 

etmek için kullanılan ölçek türü aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Eşit aralıklı ölçek  

B) Eşit oranlı ölçek 

C) Oranlı ölçek  

D) Sınıflama ölçeği 
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E) Sıralama ölçeği 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi geçerliliği en doğru Ģekilde ifade eden bir yargıdır? 

A) Öğretimin hedef davranışlarını ölçme derecesini ifade eder. 

B) Ölçme aracının amacına uygun ölçüm yapabilme derecesidir. 

C) Öğrencilerin gerçek bilgilerini ortaya koyma gücü. 

D) Birden fazla ölçme sonuçlarından benzer sonuçlar alabilme. 

E) Öğrenciler arasındaki düzey farklılıklarını ortaya koyma. 

 

4.  

I- Test sorularının ayırt edicilik düzeyinin artması 

II- Testin güçlülük düzeyinin orta düzeyde olması 

III- Grubun heterojen olması 

IV- Aynı nitelikte 20 yerine 40 soru sorulması 

Yukarıdaki özellikler aĢağıdaki kavramlardan hangisini etkileyip kesin bir artıĢ sağlar? 

A) Güvenirlik 

B) Kullanışlılık 

C) Objektiflik 

D) Geçerlik 

E) Subjektiflik 

 

 

5. Bir öğretmen sınav kağıtlarını okurken kağıdı güzel kullanan ve imla kurallarına uyanlara daha fazla not vermiştir. 

Bu durum aĢağıdakilerden hangisiyle açıklanır? 

A) Sistematik hata  

B) Sabit hata 

C) Kasıtlı hata  

D) Tesadüfi hata 

E) Standart hata 

 

6. Matematik dersinde başarılı olabilmemiz için sınıfın başarı seviyesinin ilk % 45‘ine girmeniz gerekmektedir. 

Yukarıdaki ifadeyi kullanan öğretmen aĢağıdaki ölçütlerden hangisini iĢaret etmiĢtir? 

A) Mutlak ölçüt  

B) Nitel ölçüt  

C) Bağıl ölçüt 

D) Nicel değerlendirme  

E) Ölçüt 

 

7.  

DERSLER rx Sx 

Gelişim 0,85 5 

Öğrenme 0,75 4 

Ölçme 0,95 3 

Yukarıdaki tabloya göre derslerin standart hatası en düĢükten en yükseğe doğru sıralanıĢı aĢağıdakilerden 

hangisinde doğru verilmiĢtir? 

A) Gelişim-Öğrenme-Ölçme 

B) Ölçme-Öğrenme-Gelişim 

C) Gelişim-Ölçme-Öğrenme 

D) Ölçme-Gelişim-Öğrenme 

E) Öğrenme-Ölçme-Gelişim 
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8. Yazılı yoklamanın en belirgin özelliği aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Geçerliliğin yüksek olması. 

B) Kullanışlığın kolay olması. 

C) Üst düzey bilgi ve becerileri ölçmesi. 

D) Puanlamanın kolay olması. 

E) Öğrencilerin cevaplama özgürlüğünün olması. 

 

9. Kısa cevap gerektiren test türü aĢağıdaki özelliklerden hangisini en iyi ölçer? 

A) Bilgi düzeyi  

B) Kavrama düzeyi 

C) Uygulama düzeyi  

D) Analiz düzeyi 

E) Sentez düzeyi 

 

Öğrencilerin girmiĢ oldukları derslerin değerleri tabloda verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Tabloya göre öğrencinin en baĢarılı olduğu ders aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Türkçe  

B) Tarih   

C) Matematik 

D) Coğrafya  

E) Kimya 

 

11. Tabloya göre öğrencinin en baĢarısız olduğu ders hangisidir? 

A) Türkçe  

B) Tarih 

C) Coğrafya 

D) Matematik  

E) Kimya 

 

12. Tabloya göre öğrencilerin becerilerinin birbirine en yakın olduğu ders aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Türkçe  

B) Tarih   

C) Coğrafya 

D) Kimya  

E) Matematik 

 

13. Tabloya göre öğrencilerin baĢarılarının birbirinden en fazla farklı olduğu ders hangisidir? 

A) Tarih   

B) Türkçe  

C) Matematik 

D) Kimya  

Dersler 
Öğrenci 

puanı x  Sx 

Türkçe 60 65 6 

Matematik 72 65 4 

Tarih 80 87 7 

Coğrafya 75 70 8 

Kimya 50 45 6 
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E) Coğrafya 

 

14. Öğrencinin ölçme sürecinde izlediği yollar , yeteneklerini kullanma düzeyi, öğretme-öğrenme sürecindeki 

gelişiminin takibi, çalışma örnekleri, karşılaştıkları güçlükleri yenme becerisi gibi öğrenci hakkında bir çok alanda 

bilgi veren çağdaş değerlendirme türüdür. 

Yukarıdaki açıklamada aĢağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilmiĢtir? 

A) Standart testler 

B) Yetenek testi 

C) Kişilik testi 

D) Performans testi 

E) Portfolyo 

 

15. Ölçme değerlendirme alanında doktora yapan kişi tez konusu olarak ― Elazığ ve Malatya illerinde ÖSS ve OKS  

sunuçlarının  değerlendirilmesi‖ konusunu seçmiş  ve yeni bir değerlendirme yaklaşımı  kurgulamıştır 

Öğrencinin hazırladığı bu tez, hangi düzeyde bir biliĢsel davranıĢtır? 

A) Bilgi 

B) Kavrama 

C) Sentez 

D) Analiz 

E) Uygulama 

 

 

16. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kısa cevaplı testlerin olumlu ve olumsuz yönleri bir arada verilmiştir? 

A) Kapsam geçerliği yüksektir-Öğrencileri ezbere yöneltir 

B) Puanlaması objektifliği yüksektir –Güvenirliği yüksektir 

C) Öğrenciyi ezbere yöneltir-Üst düzey hedef davranışları ölçmez 

D) Puanlaması kolaydır-Şans başarısı düşüktür 

E) Hatırlaması kolaydır-Puanlaması kolaydır 

 

17. 1,2,10,5,8,2,4,5,9,3,5,7,4,6,8 

Yukarıdaki serinin mod ve medyan‘ı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

            Mod                Medyan 

A) 10                        4 

B) 5                          5 

C) 2                          5  

D) 4                          5 

E) 8                          2 

 

 

18. Türkçe dersinin proğramlarındaki hedeflerin gerçekleşme düzeyini ortaya çıkarmak için aşağıdaki sınav türlerinden 

hangisinden yararlanılmıştır? 

A) Yarışma sınavı 

B) Sınıflama sınavı 

C) Seçme sınavı 

D) Tarama sınavı 

E) Yeterlik sınavı 

 

 

KONU KAVRAMA TESTİ CEVAPLAR 

1-D 2-D 3-B 4-A 5-A 

6-A 7-B 8-E 9-A 10-A 

11-B 12-E 13-E 14-D 15-C 
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16-A 17-B 18-C   

 

 

 

 

 

 

1. Uygulanış bir testin aritmetik ortalaması 50 olarak hesaplanmış, standart sapması ise 5 olarak bulunmuştur. 

Doğrusal eksende -3 ile +3 arasında aritmetik ortalamaya göre şekillenen standart sapma işlemine göre bu sınavının 

sırası ile en yüksek ve en düşük puanı kaçtır? 

A) 30-45 

B) 38-44 

C) 65-35 

D) 35-65 

E) 50-65 

 

2. AĢağıdaki ifadelerden  hangisi değerlendirme için söylenemez? 

A)  ―Burakhan tartıda 35 kg. gelmiştir‖  bir değerlendirme örneğidir. 

B) Sınıf ortalamasının üstünde puanlar sınıfını geçmiştir yargısı bir değerlendirmedir. 

C) Değerlendirme ölçmeye göre subjektiftir. 

D) Değerlendirme ölçme sonuçlarından yararlanılarak yapılır. 

E) Değerlendirme ölçme sonucunda miktarın yeterli olup olmadığını belirtir. 

 

3. Öğretmen tarafından hazırlanan ve bir sınıfa uygulanan testin güvenirliği 0,15 çıkmıştır. 

Buna göre bu testle ilgili olarak aĢağıdaki yargılardan hangisi en çok söylenebilir? 

A) Ölçmede çoktan seçmeli test kullanılmıştır. 

B) Testin geçerliliği zayıftır. 

C) Test kullanışlıdır. 
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D) Ölçme işlemi büyük ölçüde hatalıdır. 

E) Testin geçerliği yüksektir. 

 

4. I-Ölçme işlemlerinin karşılaştırıldığı kriterdir. 

II-Ölçme işlemindeki sonuç ya da puandır. 

III-Niteliklerin gözlemlenip sayı ve sembol ile ifade etmektir. 

Yukarıdaki açıklamalar aĢağıdakilerden hangisinde ifade edilmiĢtir? 

                     I                     II                    III 

A) Ölçme                Ölçüm             Ölçüt 

B) Birim                  Ölçüt               Ölçek 

C) Ölçüt                  Ölçüm            Ölçme 

D) Ölçek                 Birim              Ölçüt 

E) Ölçme               Ölçek              Ölçüm 

 

5. Yapılan bir sınavda Dilruba 60 puan, Şukufe 30 puan almıştır.Ayrıca Dilruba‘nın boyu 1.65 cm iken 

Şukufe‘nin boyu 1.55 cm.dir.Bu ölçmelerde başarıların doğrudan karşılaştırması yokken boy uzunluğunun doğrudan 

karşılaştırma imkanı vardır. 

Buna göre doğrudan ve dolaylı ölçme ile ilgili aĢağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir? 

A) Dolaylı ölçmede ölçme gözlemlenir,doğrudan ölçmede,ölçme gözlemlenmez. 

B) Dolaylı ölçme somut, doğrudan ölçme soyuttur. 

C) Dolaylı ölçme objektif,doğrudan ölçme subjektiftir. 

D) Doğrudan ölçmede direkt karşılaştırma imkanı varken, dolaylı ölçmede yoktur. 

E) Doğrudan ölçme kendi ölçme birimi ile, dolaylı ölçme başka birim ile yapılır. 

 

 

6. Ölçme aracının türünün seçiminde en belirleyici etmen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hedef davranışların niteliği 

B) Ölçme aracının soru sayısı 

C) Sınavın süresi 

D) Puanlama kolaylığı 

E) Testin maliyeti 

 

7.  

I. Sıcaklık özellik bakımından doğrudan ölçülemez. 

II. Bilgi,tutum ölçüleri dolaylı ölçme ile ölçülür. 

III. Eşit aralıklı ölçek ile tüm istatiksel işlem yapılır. 

IV. Basınç ölçümleri doğrudan ölçüm ile yapılır. 

V. Coğrafyadaki matematik konum ölçümleri oranlı ölçek ile ölçülür. 

Yukarıdaki açıklamalardan hangileri doğrudur? 

A) I,IV,V 

B) I,II,IV 

C) I,II,IV,V 

D) I,III,IV 

E) I,II,III,IV,V 

 

8. Malatya okullar arası bilgi yarışmasında, Yılmazer İlköğretim Okulunu temsil edecek öğrencilerin belirlenmesi 

için bir test uygulanacak ve burada en yüksek puan alan üç öğrenci seçilecektir. 

Bu durumda Yılmazer Ġlköğretim Okulunda ne tür bir değerlendirme yapılmıĢtır? 
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A) Portfolyo değerlendirme 

B) Summatif değerlendirme 

C) Formatif değerlendirme 

D) Bağıl değerlendirme 

E) Mutlak değerlendirme 

 

9. Bir ölçme aracında test kapsamının konu ve hedef davranış boyutlarını dengeli bir biçimde düzenleyebilmek 

için temel olarak aşağıdakilerden hangisi gereklidir? 

 

A) Günlük plan 

B) Müfredat programı 

C) Yıllık plan 

D) Belirtke tablosu 

E) Ders kitabı 

 

10. Aşağıdaki sorulardan hangisi bilişsel alanın sentez basamağında bir hedef davranışı ölçmeye yönelik bir 

sorunun cevabı olamaz? 

 

A) Yazım kurallarını uygulayarak bir kompozisyon yazmak 

B) Giriş kısmı verilen bir hikâyeyi tamamlamak 

C) Mülakat sınavında ileri sürülen tezi savunmak 

D) Verilen bir problemi çözmek için deney tasarlamak 

E) Bir filmi izleyerek onu eleştirmek 

 

Kayseri’de Uğur Hoca’nın uyguladığı bir test sonucunda öğrencilerin 1. soruya verdikleri cevaplar ve cevapların 

seçenek dağılımları aĢağıdaki gibidir. 

Aşağıda verilen 11,12,13. soruları buna göre cevaplayınız. 

Madde 

No:1 

SEÇENEKLER 
Toplam 

A B* C D E 

Üst grup 12 45 10 15 18 100 

Alt grup 18 26 20 20 16 100 

Toplam 30 71 30 35 34 200 

 
11. Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda 1 nolu maddenin güçlülük indeksi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 0,35 

B) 0,26 

C) 0,71 

D) 0,19 

E) 0,16 

 
12. Bu maddenin güçlük ilkesi ile ilgili aĢağıdaki açıklamaların hangisi doğrudur? 

A) Madde çok kolaydır ve az öğrenci cevaplamıştır. 

B) Madde orta güçlükte ve sınavda çoğunluk tarafından işaretlenmiştir. 

C) Maddeyi öğrenci geneli doğru cevaplamıştır ve kolaydır. 

D) Öğrencilerin %64‘ü hedef davranışı kazanmıştır. 

E) Bu madde ile ölçmede istenilen hedefe ulaşılmıştır. 

 
13. Bu maddenin ayırt edicilik indeksi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 0,36 

B) 0,26 

C) 0,71 

D) 0,19 

E) 0,16 
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14.  

 

 

 

 

         

Yukarıda verilen dağılımın modu kaçtır? 

A) 15        

B) 80         

C) 70          

D) 10            

E) 60 

 

15. Ölçme araçlarının madde analizi objektif test maddelerine verilmiş olan cevapların analizi,test geliştirme ve 

testi daha iyi hale getirmede etkili ve güçlü bir araçtır. 

Bu tanım doğrultusunda madde analizi yapmadaki amaç aĢağıdakilerden hangisi değildir? 

A) Maddenin bilen ve bilmeyen öğrencileri ayırıp ayırmadığı 

B) Maddenin geçerli ve güvenir olup olmadığı 

C) Çeldiricilerin beklenen görevi yapıp yapmadığı 

D) Soruların güçlük düzeyinin amaca hizmet edip etmediği 

E) Öğrencilerin başarılı olup olmadığı 

 

16.  

I. I-Uygun bir ölçütün kararlaştırılması 

II. II-Ölçütün uygulama sonuçlarının karşılaştırılması 

III. III-Karşılaştırma sonucuna göre soruların ele alınıp düzeltilmesi 

IV. IV-Bir üst edüzey öğretim sürecinin buna göre açıklanması 

 Yukarıdaki bilgiler aĢağıdakilerden hangisi için yapılır? 

A) İç tutarlılık 

B) Yordama geçerliği 

C) Kapsam geçerliği 

D) Yapı geçerliği 

E) Görünüş geçerliği 

 

17. Aşağıdaki davranışlardan hangisinin yoklanmasında çoktan seçmeli sınavlar yazılı yoklama türü sınavlara göre 

sınırlı kalır? 

A) Bilgileri birleştirerek orijinal bir fikir sunmak 

B) Bir konu ile ilgili genellemeleri açıklamak 

C) Olgular arası benzerlik ve farklılıkları ifade etme 

D) Yeni karşılaşılan bir problemi çözme 

E) Farklı bir biçimde ifade edilmiş bir tanımı ayırt edebilme 

50 

 

60 

 

70 

 

80 

 

Puanlar 

 

5 

 

10 

 

15 
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18. Standart sapması 3, güvenirlik katsayısı 0,75 olan bir testten 80 puan alan Dilruba %99 olasılıkla puanın güven 

aralığının üst sınırı kaçtır? 

A) 84,5  

B) 75,5     

C) 83    

D) 77  

E) 83,5 

 

KONU KAVRAMA TESTİ CEVAPLAR 

1-C 2-A 3-B 4-C 5-D 

6-A 7-B 8-D 9-D 10-B 

11-A 12-B 13-D 14-C 15-E 

16-C 17-A 18-A   

 

 
 

 
 

Aşağıdaki tabloda 7/A sınıfına uygulanan bazı testlere ait veriler yer almaktadır. 

1. Yukarıdaki bilgilere göre hangi test ideal bir testtir? 

A) 1.Test 

B) 2.Test 

C) 3.Test 

D) 4.Test 

E) 5.Test 

 

2. Yukarıdaki bilgilere göre testlerden hangisi bir proğrama alınacak öğrencilerin bu proğramda baĢarılı olup 

olmayacaklarını öngörü olarak saptamada diğer testlere göre daha uygun bir testtir? 

A) 1.Test 

B) 2.Test 

C) 3.Test 

D) 4.Test 

E) 5.Test 

 

Test No Güvenirlik Katsayısı Kapsam Geçerliği Yordama Geçerliği Güçlük Düzeyi 

1 0,42 Orta -0,13 0,38 

2 0,82 Yüksek 0,73 0,50 

3 0,23 Düşük 0,16 0,32 

4 0,91 Düşük 0,82 0,44 

5 0,63 Yüksek 0,54 0,27 
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3. Yukarıdaki bilgilere göre bir proğramda öğrencilerin öğrenme eksiklikleri ölçülecek ve bu sonuçlara göre 

bu eksiklikler giderilecektir. Buna göre bu amaca en az hizmet edecek testler dir? 

A) 1 ve 2.Testler 

B) 2 ve 3.Testler 

C) 3 ve 4.Testler 

D) 4 ve 5.Testler 

E) 1 ve 5.Testler 

 

4. AĢağıdaki Tabloda Burakhan ve Sıla Buse’nin Matematik sınavında aldıkları notlara iliĢkin veriler 

sunulmuĢtur. 

 X A.Ort Sx 

Burakhan 70 60 5 

Sıla Buse 70 61 3 

Bu bilgilere göre aĢağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? 

A) Sıla Buse‘nin  Z puanı +3 tür. 

B) Burakhan‘ın T puanı 70 tir. 

C) Test puanları standartlaştırılırsa Sıla Buse‘nin Burakhan dan daha başarılı olduğu söylenebilir. 

D) Standart puanlar açısında Sıla Buse ile Burakhan aynı puanları almıştır. 

E) Sıla Buse‘nin Başarı durumu Burakhan‘ın başarı durumundan daha yüksektir.  

 

 A B C D E BOġ N 

Üst Gurup 29 19 12 10 11 23 100 

Alt Grurup 27 4 4 10 13 32 100 

5. Yukarıda analizi verilen maddenin doğru cevabı hangi seçenekte olursa madde ayırt edicilik düzeyi en 

yüksek olur? 

A) A 

B) B 

C) C 

D) D 

E) E 

 

 

6. Yukarıdaki analizi verilen maddenin doğru cevabı D ise madde ayırt edicilik indeksi kaçtır? 

A) 0,44 

B) 0,23 

C) 0,00 

D) 0,02 

E) 0,38 

 

 

7. Yukarıdaki analizi verilen maddenin doğru cevabı A ise madde güçlük indeksi kaçtır? 

A) 0,44 

B) 0,23 

C) 0,33 

D) 0,02 

E) 0,38 

 

8. Yukarıdaki analizi verilen maddenin doğru cevabı C olduğu düĢünülürse aĢağıdaki yargılardan hangisine 

olaĢılabilir? 

A) B seçeneği beklenen yönde çalışmıştır. 
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B) A seçeneği iyi çeldirici değildir. 

C) Seçeneklerin tümü dengeli çalışmıştır. 

D) C seçeneği ayırt edicilik bakımından zayıftır. 

E) Soruyu öğrencilerin ¼ ü doğru cevaplamıştır. 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi iyi hazırlanmıĢ bir çoktan seçmeli testte bulunması gereken bir özellik değildir? 

A) Madde kökünde daha seçenekler okunmadan göze çarpan temel bir fikir olmalıdır. 

B) Madde kökü basit ve yalın olarak ifade edilmelidir. 

C) Seçenekler ve madde kökü arasında dilbilgisi açısından bir uygunluk olmalıdır. 

D) Seçenekler arasında eş veya zıt anlamlı ifadeler bulunmamalıdır 

E) Zor maddelerin kökünde cevaplayıcıyı doğru cevaba yönlendiren ipuçları bulunmalıdır. 

 

10. AĢağıdaki yapılan uygulamalardan  hangisi eĢit aralık ölçek ile yapılan bir ölçmedir? 

A) Bir gruptaki bireylerin baş harflerine göre sıralanması 

B) Bir gruptaki bireylerin boy uzunluklarına göre liste yapılması 

C) Metre ile bir kumaşın uzunluğunun ölçülmesi 

D) Termometre ile bir odanın sıcaklığının ölçülmesi 

E) El işi  kağıtlarının  renklerine  göre farklı gruplara ayrılması 

 

11.     

I.Eğitimdeki ölçmelerin çoğunlukla dolaylı olması eğitimdeki ölçme sonuçlarına daha çok hata karışması olasılığını 

artırır. 

II.Ölçme belli bir niteliği gözleyip gözlem sonucunu sayılar ve sembollerle ifade etmektir. 

III.Bir öğrencinin matematik dersine karşı olan tutumunun ölçülmesi dolaysız ölçmedir. 

IV.Değerlendirme ölçmeye temel oluşturur. 

Buna göre aĢağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 

A) Yalnızca III  

B)  I-II 

C) I-III 

D) I-II-IV  

E) II-III-IV 

 

 

12. Uğur Tarih dersi   sınavına girmiş ve sınavdan "0" puan almıştır. 

 Uğur’un bu durumu istatistiki almamda aĢağıdaki yargılardan hangisi ile en doğru yorumlanabilir? 

A) Uğur Tarih konusunda az bir şey biliyordur. 

B) Uğur‘un aldığı bu "0" bir anlam ifade etmez. 

C) Uğur‘un o sınav kapsamında hiçbir bilgisi yoktur. 

D) Uğur‘un sınavdan aldığı "0" bağıl  sıfırdır. 

E) Uğur sınavda yetersiz bilgiye sahiptir 

 

13.  

I- Test sorularının ayırt edicilik düzeyinin artması 

II- Testin güçlülük düzeyinin orta düzeyde olması 

III- Grubun heterojen olması 

IV- Aynı nitelikte 20 yerine 40 soru sorulması 

Yukarıdaki özellikler aĢağıdakilerden hangisini etkileyip kesin bir artıĢ sağlar? 

A) Güvenirlik 

B) Kullanışlılık 

C) Objektiflik 

D) Geçerlik 
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E) Subjektiflik 

 

 

 

 

14. Matematik dersinde başarılı olabilmemiz için sınıfın başarı seviyesinin ilk % 45‘ine girmeniz gerekmektedir. 

Yukarıdaki ifadeyi kullanan öğretmen aĢağıdaki ölçütlerden hangisini iĢaret etmiĢtir? 

A) Mutlak ölçüt  

B) Nitel ölçüt  

C) Bağıl ölçüt 

D) Nicel değerlendirme  

E) Bağıl değerlendirme 

 

15. AĢağıdakilerden hangisi bir sınavın güvenirliğini etkileyen faktörlerden birisi değildir? 

A) Soru sayısını arttırmak. 

B) Seçenek sayısını arttırmak. 

C) Yoruma açık sorular sormak. 

D) Tüm konuları kapsayıcı sorular sormak. 

E) Sınavın standart koşullarda yapılması. 

 

16. Tek tek bireylerin, ölçümün alındığı zamanda içinde bulundukları özel koşullardan ya da geçirdikleri olumsuz 

yaşantılardan dolayı gerçek performanslarını ortaya koyamamaları, olması gerekenden farklı ölçümler alınmasına 

yol açar ve bu da güvenirliği etkiler. 

Yukarıdaki paragrafta ölçmede güvenirliği etkileyen faktörlerden hangisine dikkat çekilmiĢtir? 

A) Ölçmeyi yapan kişiler 

B) Ölçmenin yapıldığı ortam 

C) Ölçmenin yapıldığı kişiler 

D) Ölçme aracı 

E) Ölçmede kullanılan test 

 

17.  

I. Ölçme aracı her uygulandığında aynı sonucu veriyorsa geçerlidir. 

II. Bir teste soru sayısı arttıkça güvenirlik düşer. 

III. Objektif puanlanabilir sınavların güvenirliği, daha yüksektir. 

IV. Kullandığımız ölçme aracının amacımıza hizmet derecesi güvenirlik ile ilgilidir. 

V. Bir ölçme aracında hata miktarı arttıkça güvenirlik artar. 

Ölçme ile ilgili olarak yukarıda verilen ifadelerden yanlıĢ olanlar hangi seçenekte doğru verilmiĢtir? 

A) I-II-III 

B) I-III-IV 

C) III-IV-V 

D) I-II-IV-V 

E) III-V 

 

18. "Her soru ölçmek istediğimiz davranışlardan en az birini ortaya çıkarıcı ve ölçücü olacak biçimde hazırlanmalıdır. 

Hazırlanan her soru, o dersin hedef davranışlarından en az biriyle ilişkili olmalıdır. Bu yüzden soru hazırlanırken 

dersin amaçlarını ve hedef davranışları göz önünde bulundurmak gerekir.‖  

Bu durum testin hangi özelliğiyle ilgilidir? 

A) Test planı 

B) Güvenirlik 

C) Kullanışlılık 
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D) Değerlendirme 

E) Geçerlik 

 

KONU KAVRAMA TESTİ CEVAPLAR 

1-B 2-D 3-C 4-D 5-B 

6-C 7-C 8-D 9-E 10-E 

11-B 12-C 13-A 14-C 15-C 

16-C 17-D 18-E   

 

 

 
 

1. I.    Belli alandaki bilgilerin hiç değişmemesi 

II.   Ezber sayesinde öğrencilerin zekalarının gelişeceği 

III.  Daha   ileriki   öğrenmelere   temel oluşturması 

VI.  Öğretiminin ve ölçülmesinin kolay olması 

Yukarıdaki açıklamalardan hangileri bilgi düzeyindeki davranıĢların öğretim hedefi olarak seçilmesinin 

sebeplerindendir? 

A)  I-II  

B)  I-III      

C)    II-IV        

D)   I-II-IV          

E)   I-II-III 

 

2. Bir coğrafya öğretmeni çoktan seçmeli bir sınavda öğrencilerine bir grafik vermiĢ ve öğrencilerin grafiğe 

göre verilen seçeneklerden yanlıĢ olanını bulmasını istemiĢtir. Bu durumda öğretmen hangi biliĢsel dü-

zeydeki davranıĢı ölçmek istemiĢtir? 

 

A) Bilgi  

B) Kavrama  

C)  Uygulama  

D) Sentez      

E) Değerlendirme 

 

3.  

I.    Bir cümleyi öğelerine ayırmak 

II.    Bir grafiği sözel bir ifadeye dönüştürme 

III.   Eldeki verilerle ilgili ve tutarlı uygun hipotezler kurabilme 
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VI. Belli davranıştan ölçmek için özgül test maddeleri geliştirme 

Yukarıdaki açıklamaların hangisi ya da hangileri sentez basamağındaki davranıĢlardır? 

A) Yalnızca I     

B) I-II  

C)  I-III            

D) III-IV  

E) Yalnızca II 

 

4.  

I. Hata oranı azdır 

II. Yorumlamak zordur 

III. Ölçülen ve ölçen aynı cinstir. 

IV. Ölçmeyi yorumlamak kolaydır 

V. Hata oranı fazladır 

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri dolaylı ölçmeye aittir? 

A) I-III-IV 

B) II-V 

C) Yalnız II 

D) III-IV-V 

E) Yalnız III 

 

5. BiliĢsel alanda öğretim hedeflerinin sınıflandırılmasında üçüncü aĢama hangisidir? 

A)   Bilgi  

B)  Uygulama   

C)  Kavrama         

D)  Sentez  

E)   Değerlendirme 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi ölçme iĢlemine örnek olamaz? 

A) Kitaplıktaki kitapların sayılıp, sayısının söylenmesi 

B) Bugün hava çok soğuk olduğunun söylenmesi 

C) Sınıftaki öğrencileri boy sırasına koyma 

D) Sınavdan başarılı sayılmak için,baraj puanın belirlenmesi 

E) Velinin erkek olduğunun belirtilmesi 

 

7. Bir edebiyat öğretmeninin çoktan seçmeli bir testte öğrencilerinden, verilen beyitteki en belirgin söz sanatını 

bulmalarını istemesi öğretmenin hangi düzeydeki davranıĢı ölçmek istediğinin kanıtıdır? 

A)   Bilgi  

B)   Kavrama  

C)   Uygulama                 

D)  Analiz  

E)   Sentez 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi bir bireyde "iç ölçütle" değerlendirme davranıĢının oluĢtuğunun kanıtadır? 

A) Bir deyimin anlamını açıklamak 

B) Bir öykünün ana fikrini özetlemek 

C) Bir makaledeki birbiriyle çelişen iki düşünceyi göstermek 

D) Projesini gördüğü bir aletin nasıl çalıştığını kestirmek 
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E) Formülü verilen bir kimyasal maddenin adını söylemek 

 

9. Sentez düzeyinde biliĢsel davranıĢı ölçmede en uygun ölçme aracı hangisidir? 

A) Kısa cevaplı testler 

B) Çoktan seçmeli testler 

C) Doğru-yanlış testleri 

D) Yazılı yoklamalar 

E) Eşleştirme maddeleri 

 

10. ―Bir ölçme kümesinin sahip olduğu matematiksel (formal) özeliklerdir.‖ 

Yukarıda tanımı verilen kavram aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Ölçme 

B) Ölçek 

C) Ölçüm 

D) Ölçüm hatası 

E) Değerlendirme 

 

11. BiliĢsel davranıĢların uygulama basamağında ölçülebilmesi için ölçme durumunun verdiği problem nasıl 

olmalıdır? 

A) Hatırlamayı önlemelidir 

B) Uygulanacak ilkeyi de vermelidir 

C) Cevaplayıcı için yeni olmalıdır. 

D) Uygulanacak ilkenin değerlendirilmesini gerektirmelidir 

E) Cevaplayıcıdan çözümleme istemelidir 

 

12. AĢağıdakilerden hangisi Ölçek türleri arasında yer almaz? 

A) Sınıflandırma ölçeği 

B) Birim ölçek 

C) Sıralama ölçeği 

D) Eşit aralıklı ölçek 

E) Oranlı  ölçek 

 

13. DuyuĢsal davranıĢ ölçülerinin kullanımı hangi durumda doğru olmaz? 

A)  Öğrencileri   okul   dışı   etkinliklere yönlendirmek 

B) Meslek seçiminde öğrencilere yol göstermek 

C) Öğrencileri  derslerine  çalışmaları için güdülemek 

D) Ders geçme notuna karar vermek 

E) Ödül alacak öğrencileri belirlemek 

 

14. Hangisi "Grup çalıĢmalarına ilgi duyma" hedefine ulaĢıldığının göstergesi olarak nitelendirilebilecek en 

geçerli davranıĢtır? 

A) Bir gruba katılarak grup kararlarını etkilemek 

B) Bir gruba katılarak çalışmaları izlemek 

C) Bir  grubun   üyeleriyle   arkadaşlık kurmak 

D) Grupla çalışma yöntemi konusunda bir kitap okumak 

E) Grup çalışmasının yararından bahsetmek 

 

15. DuyuĢsal alanla ilgili hedefler açık ve gözlenebilir olmalıdır. AĢağıdaki hangi duyuĢsal hedef bu anlamda 

uygun değildir? 

A) Öğrenci çalışmayı sevecektir. 
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B) Öğrenci tartışmaya gönüllü katılacaktır. 

C) Öğrenci yan yıl boyunca istediği bir romanın özetini verecektir. 

D) Öğrenci bir hafta boyunca gönüllü olarak sınıftaki çiçekleri sulayacaktır. 

E) Öğrenci   matematik   problemlerini ödev verilmeden yapacaktır. 

 

16. DuyuĢsal alanla ilgili öğretim hedeflerinin hangisi ikinci sırada yer alır? 

A) Alma 

B) Tepkide bulunma 

C) Değer verme 

D) Örgütleme 

E) Bir değerler bütünüyle nitelenmişlik 

 

17.  

-Ölçeğin her bir birimi diğerleri ile eşittir 

-Başlangıç noktası olan sıfır izafi sıfırdır. 

Yukarıda iki temel niteliği verilen ölçek türü aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Aralıklı ölçek 

B) Sınıflama ölçeği 

C) Birim ölçek 

D) Oranlı ölçek 

E) Sıralama ölçeği 

 

18. Halkoyunları oynama gibi bir becerinin ölçülmesinde beceriyi oluĢturan davranıĢın analizi ölçmeci için en 

çok neye yarar? 

A) İcranın gözlenip puanlamasını kolaylaştırır. 

B) İcra sırasının belirlenmesini kolaylaştırır. 

C) Değerlendirmede eşitliği sağlar. 

D) Oyuncuların  kendilerini  değerlendirmelerini sağlar. 

E) Oyunun gösteri süresini belirlemeyi kolaylaştırır. 

 

19. AĢağıdaki ölçme sonuçlarından hangisi temel ölçmeye örnektir? 

A) Termometre ile ısının ölçülmesi 

B) Yaylı kantarla ağırlığın ölçülmesi 

C) Bir öğrencinin IQ seviyesinin ölçülmesi 

D) Mehmet‘in kardeş sayısının belirlenmesi 

E) Öğrenci bilgisinin test ile ölçülmesi 

 

20. Bir yazılı yoklamanın planında aĢağıdakilerden hangisi bulunmaz? 

A) Planların kullanılış amacı 

B) Güvenirlik katsayısı hesaplama 

C) Sınavın kapsayacağı konular 

D) Soruların ölçeceği davranışlar 

E) Cevaplama süresi 

 

21. Değerlendirmenin üç temel öğesi tam ve doğru olarak aĢağıdakilerden hangisinde verilmiĢtir? 

A) Ölçek-Karar-Karşılaştırma 

B) Ölçme-Karşılaştırma-Yargı 

C) Yargı-Ölçek-Sonuç 

D) Ölçme-Ölçüt-Karar 

E) Ölçek-Ölçme-Karar 
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22. Yazılı yoklamaların kısa cevaplı testlere nazaran geçerlilik düĢük olmasının sebebi nedir? 

A) Puanlayıcı yanlılığı 

B) Değerlendirme güçlüğü 

C) Soru güçlüğü 

D) Yoklanabilen kapsamın sınırlılığı 

E) Cevaplama süresinin uzunluğu 

 

23.  Ölçme sonuçlarının karşılaştırıldığı,  değerlendirmeye dayanak sağlayan belirlenmiş düzeye verilen addır 

Yukarıda tanımı verilen kavram aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Ölçme 

B) Ölçek 

C) Karar 

D) Ölçüt 

E) Değerlendirme 

 

24. Yazılı yoklamalarda cevaplayıcının yazısının okunaksız olması ne gibi bir sakınca yaratır? 

A) Puanlama güçlüğü 

B) Ölçütün geçersizliği 

C) Yorumlama hatası 

D) Soru belirsizliği 

E) Kapsam darlığı 

 

 

25. AĢağıdakilerden hangisi bir ölçme iĢlemi değildir? 

A) Matematik sınavında geçme notunun belirlenmesi 

B) Öğrencilerin kilolarının belirlenmesi 

C) Öğrenci kişilik özelliklerinin ölçülmesi 

D) Müzik sınavının geçer notunun belirlenmesi 

E) Öğrencinin fen dersine karşı tutumunu belirleme 

 

26. Hangisi yazılı yoklamalarda puanlama yanlılığını önler? 

A) Cevaplayıcıların   kimliklerinin   gizlenmesi 

B) Kısa cevap gerektiren soruların hazırlanması 

C) Soruların önceden denenmesi 

D) Cevaplamaya bol süre verilmesi 

E) 10 yerine 100 ile puanlama 

 

27. Hangisi yazılı yoklamaları puanlarken birden fazla puanlayıcı kullanılmasının en önemli sebebidir? 

A) Hızlı puanlama yapmak 

B) Puanlama hatalarını ortaya çıkarmak 

C) Puanlayıcıdan kaynaklanan yanlılıkları önlemek 

D) Puanların güvenirliğini artırmak 

E) Puanlamayı daha kolay hale getirmek 

 

28.  Bazı durumlarda puanlayıcı bir cevabı puanlarken aynı kağıtta daha önce puanladığı bir cevabın etkisinde 

kalmaktadır. Bu durumu önlemek için aĢağıdakilerden hangisinin yapılması gerekmektedir? 

A) Bütün kağıtlarda bir sorunun cevabı okunduktan sonra diğer soruya geçilir. 

B) Cevaplayıcıların kimlikleri gizlenir 

C) Puanlayıcı bir kağıdı iki defa okur 

D) Bütün kağıtlar değişik sıra ile iki defa okunur 

E) Yukarıdakilerin hepsi 

29.  Bir yazılı yoklama sırasında Ahmet bir soruyu istenilenden çok fazla ve gereksiz bilgi vererek cevaplamıĢtır. 

Bu durumda öğretmen o soruyu nasıl puanlamalıdır? 
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A) Ahmet'e yazdığı fazla bilgi oranında ek puan     verilmelidir 

B) Ahmet'in puanını yazdığı fazla bilgi oranında kırmalıdır. 

C) Ahmet‘e o sorudan sıfır puan vermelidir 

D) Ahmet'in cevabındaki fazla ve gereksiz bilgileri dikkate almamalıdır. 

E) Ahmet'in o sorusunu geçersiz saymalıdır. 

 

30.  

-Ders          Güvenirlik Katsayısı          Standart Sapma 

Fen bilgisi                 0,70                                   4 

Cografya                   0,60                                   5 

Matematik                 0,80                                   3 

Türkçe                       0,60                                   6 

Sosyal bilgiler           0,90                                   3 

Yukarıda güvenirlik katsayıları ve standart sapma değerleri verilen  testlerden hangisinin standart hatası en 

küçüktür? 

A) Fen bilgisi 

B) Türkçe 

C) Coğrafya 

D) Sosyal bilgiler 

E) Matematik 

 

 

31. AĢağıdakilerden hangisi ölçme sonuçlarına karıĢacak hatalar arasında yer almaz? 

A) Ölçmeyi yapandan kaynaklanan hatalar 

B) Ölçme aracından kaynaklanan hatalar 

C) Ölçme sonucunun tutarsızlığından kaynaklanan hatalar 

D) Ölçme yapılan kişiden  kaynaklanan hatalar 

E) Ölçme aracının çeşidinden kaynaklanan hatalar 

 

32. Maddeleri ya da birkaç kelimesi çıkartılmıĢ cümlelerden oluĢan bir test, gerektirdiği cevaplama yöntemi ba-

kımından hangi tiptendir? 

 

A)  Doğru-yanlış      

B)  Kısa cevaplı   

C)  Seçmeli      

D)  Eksik cümle      

E)  Sınıflamalı 

 

33. Bir öğretmen uyguladığı testin sorularını iki yarıya ayırmıştır.Testi yanıtlayan öğrencilerin her yarı için puanları 

hesaplanmıştır.Elde ettiği iki puan dağılımı arasında korelasyon katsayısını  0,65    olarak hesaplamıştır. 

Bu testin güvenirlik katsayısı (Tutarlılık) kaçtır? 

A) 0,75 

B) 0,78 

C) 0,59 

D) 0,80 

E) 0,62 

 



 

Uğur YILMAZER(paradigma44@hotmail.com / TEL; 05316687017) Sayfa 157 
Yeni Eğitim Bilimleri Soru Bankamızı paradigma44@hotmail.com adresinden mutlaka isteyiniz…. 

EĞĠTĠMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME UĞUR YILMAZER 

34.  

I. Manav Ali amca tüm tartımların da 50 gr fazla tartmakta 

II. Manav Ali amca bir tartımda dalgınlıkla 90 gr eksik tartmıştır 

III. Manav Ali amca akrabalarına 100 gr fazla tartmaktadır  

Yukarıda yapılan ölçmelerdeki hatalar hangisinde doğru olarak verilmiĢtir? 

            I                            II                             III 

A)    Sabit                     Tesadüfi                Sistematik 

B)    Sistematik             Sabit                     Tesadüfi 

C)    Tesadüfi               Sistematik            Sabit 

D)    Sabit                     Sistematik            Tesadüfi 

E)    Sistematik            Tesadüfi                Sabit 

 

35. Türkiye geneli yapılan bir KPSS sınav sonucunda, optik okuyucunun her öğrencinin sınav puanını 5 puan eksik 

hesaplandığı ortaya çıkmıştır.                                                      

Yapılan bu ölçmede ne tür hata yapılmıĢtır? 

A) Sistematik 

B) Sabit 

C) Tesadüfi 

D) Tekrar  

E) Değişken 

 

36. Kabul edilebilir yada edilemez performans sınırlarının öğretmen ve öğrenciler için açıkça belirtildiği kriter grubu 

ölçeğidir. 

Yukarıda tanımı verilen kavram aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Portfolyo 

B) Tutum ölçeği 

C) İlgi ölçeği 

D) Rubrik 

E) Performans testi 

 

 

37. Hangisi   doğru   yanlıĢ   testlerinin olumsuz bir yanı değildir? 

A) Tahminle doğru cevabı bulma olasılığı yüksektir. 

B) Üst zihinsel becerilerin ölçülmesinde kullanılması zordur. 

C) Öğrencilerin yanlış öğrendikleri yerleri   ortaya   çıkarma   maksadıyla kullanılmaz. 

D) Yanlış cevapların sürekli olarak salık verilmesi eğitim hedefleri açısından sakıncalıdır. 

E) Cevaplaması ve puanlaması çok zaman alır. 

 

38. Hangisi öğrencilerin eksik ya da yanlıĢ öğrendiği noktaları belirlemede etkili değildir? 

A) Eşleştirmeli testler 

B) Doğru-Yanlış testleri 

C) Yazılı yoklamalar 

D) Çoktan seçmeli testler 

E) Kısa cevaplı testler 

 

39.  

I. Geçerlilik 
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II. Güvenirlik 

III. Objektiflik 

IV. Kullanışlılık 

 

Yazılı bir yoklama yerine, kısa cevaplı bir testin tercih edilmesi, yukarıda verilen özelliklerden hangisi yada 

hangilerini etkiler? 

A) I-II-IV 

B) Yalnız II 

C) I-II 

D) II-III-IV 

E) I-II-III-IV 

 

40. Doğru yanlıĢ tipindeki maddelerden oluĢacak bir test hazırlayan bir öğretmen "doğru" (D) ve "yanlıĢ" (Y) 

anahtarlanmıĢ madde sayısını hangi oranda ayarlamalıdır? 

A) Yarısı Y, yansı D 

B) Beşte biri D, beşte dördü Y 

C) Üçte biri Y, üçte ikisi D 

D) Üçte ikisi Y, üçte biri D 

E) Beşte dördü D, beşte biri Y 

 

41.  Hangisi iyi hazırlanmıĢ bir çoktan seçmeli testte bulunması gereken bir özellik değildir? 

A) Madde kökünde daha seçenekler okunmadan göze çarpan temel bir fikir olmalıdır. 

B) Madde kökü basit ve yalın olarak ifade edilmelidir. 

C) Seçenekler ve madde kökü arasında dilbilgisi açısından bir uygunluk olmalıdır. 

D) Seçenekler arasında eş veya zıt anlamlı ifadeler bulunmamalıdır 

E) Zor maddelerin kökünde cevaplayıcıyı doğru cevaba yönlendiren ipuçları bulunmalıdır. 

 

42. Hangisi çoktan seçmeli testlerde "hepsi" seçeneğinin kullanılmaması gereken bir durumdur? 

A) Madde kökü olumsuz yapıdaysa 

B) Madde kökünde en doğru cevap isteniyorsa 

C) Aynı   anlama   gelen   seçenekler mevcutsa 

D) Seçenekler arasında binişiklik varsa 

E) Kökteki sorunun birden fazla yanlış cevabı varsa 

 

 

43. Hangisi çoktan seçmeli testlerin özeliklerinden biri değildir? 

A) Kısa zamanda doğru ve nesnel olarak puanlanabilir. 

B) Cevaplandırılması çok az zaman alır. 

C) Çok sayıda madde içerir ve bu sayede testin güvenirliği artar. 

D) Üst zihinsel becerileri ölçmede etkilidir. 

E) Kısa süre içinde çok fazla özelliği ölçebilir. 

 

44. 30 Maddelik bir testte madde varyansları toplamı 2,8 ve test varyansı 5,6 ise güvenirlik katsayısı kaçtır? 

A) 0,62 

B) 0,51 

C) 0,71 

D) 0,70 

E) 0,82 

 

45. KR-20 Formülüyle hesaplanmıĢ güvenirlik katsayısı 0,70 olan bir testin, KR-21 ile hesaplanmıĢ güvenirlik 

katsayısı aĢağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) 0,75 
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B) 0,80 

C) 0,65 

D) 0,70 

E) 0,90 

 

46. 58 öğrencinin girdiği fen ve teknoloji sınavında, 5.maddeyi 22 öğrenci doğru cevaplandırmıştır.Bu sınavdaki 5. 

maddenin güçlük indeksi kaçtır? 

A) 0,41 

B) 0,58 

C) 0,38 

D) 0,61 

E) 0,52 

 

47.  

I.      Soruların basılmamış olması 

II.     Öğrencilerin konuşma becerilerinin ölçülecek olması 

III.    Sınava girecek bireylerin az olması 

IV.    Uygulama için geniş bir zamanın bulunması 

Yukarıdakilerin hangisi ya da hangileri sözlü yoklama yapılması için geçerli bir sebep değildir? 

 

A)   Yalnızca I       

B)   Yalnızca III  

C)   I-II                  

D)   I-II-III       

E)   II-III-IV 

 

48. AĢağıdakilerden hangisi sözlü sınavları diğer sınav türlerinden ayırt eden özelliktir? 

A) Soruların sözlü sorulması 

B) Birden fazla puanlayıcı bulunması 

C) Cevapların sözlü verilmesi 

D) Cevapların kompozisyon gerektirmesi 

E) Birden fazla soru sorulması 

 

49. Sözlü sınavlarda her öğrenciye ayrı soru sorulması sınav sonucu üzerinde ne gibi bir etki yaratır? 

A) Puanlama yanlılığı azalır 

B) Sınav puanlan öğrenciler arası farklılıkları yansıtır 

C) Puanların güvenirliği yükselir 

D) Öğrencilerin puanları  birbirleri ile net olarak karşılaştırılamaz 

E) Sınavın kapsam geçerliği yükselir 

 

 

50. Sözlü ifade becerilerini yoklamak amacı ile yapılan bir sözlü sınav puanlanırken adayın hangi niteliği dik-

kate alınmaz? 

A) Kullandığı kelimelerin konuya uygunluğu 

B) Konuşma tonunun konuya uygunluğu 

C) Sorulan sorudaki bilgisinin doğruluğu 

D) Konuşmasındaki yerel aksan 

E) İfade biçiminin konuya uygunluğu 

 

51. Sözlü sınavların kullanıĢlılığını olumsuz yönde etkileyen en önemli etken aĢağıdakilerden hangisidir. 

A) Cevaplamanın çok zaman alması 

B) Cevapların kaydedilmemesi 

C) Sınavın bireysel olarak uygulanması zorunluluğu 

D) Soruların önceden hazırlanmaması 
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E) Birden fazla ayırtman bulunması zorunluluğu 

 

 

52. Hangisi iki grup halinde verilen ve birbiriyle ilgili olan bilgi öğelerinin belli bir açıklamaya göre eĢleĢtiril-

mesini gerektiren test tipidir? 

A) Doğru-Yanlış testleri 

B) Yazılı yoklamalar 

C) Kısa cevaplı testler 

D) Eşleştirmeli testler 

E) Çoktan seçmeli testler 

 

 

53. Hangisi eĢleĢtirmeli maddeler yazılırken dikkat edilmesi gereken bir husus değildir? 

A) Madde sayısı en az 6 en çok 15 olmalıdır. 

B) Öncüler listesi ile cevaplar listesi benzeşik öğelerden oluşmalıdır. 

C) Öncüler ve cevaplar listesinde farklı sayıda öğe bulunmalıdır. 

D) Uzun ifadeler öncül olarak kullanılmalıdır. 

E) Cevaplar listesi sayfanın sol tarafına yazılmalıdır. 

 

54. Hangi ifadede "belirtke tablosu" anlatılmaktadır? 

A) Programla geliştirilecek davranışların listesi 

B) Programın kapsadığı konuların listesi 

C) Sınavda ölçülecek davranışların listesi 

D) Ölçülecek   davranışları   konularla bağlantılı olarak gösteren liste 

E) Sınavın kapsayacağı konuları gösteren liste 

 

55. Bir öğretmenin bütünleme sınavında kullanacağı soruların güçlük düzeyi ve güçlük dağılımı nasıl olmalıdır? 

A) Hepsi sınıfın ortalama yeterlik düzeyinde 

B) Çeşitli güçlüklerde ve toplam olarak zor 

C) Çeşitli güçlüklerde ve toplam olarak kolay 

D) Hepsi  programın  tanımladığı  en yüksek yeterlik düzeyinde 

E) Hepsi programın tanımladığı en düşük yeterlik düzeyinde 

F)  

56. Test ve madde istatistikleri sonucu aĢağıdaki bilgilerden hangisine ulaĢılmaz? 

A) Bir testin ve her bir maddenin güçlük derecesi ve kalitesi 

B) Öğretim etkinliğinin gruba uygunluğu 

C) Testin güvenirlik ve geçerliliği 

D) Ölçme araçlarının farklılıklarının ölçmeye etkisi 

E) Öğrenme güçlüğü çekilen konular 

 

57. Bir test kağıdında doğru cevaplandırılmıĢ maddeler sayısından yanlıĢ cevaplandırılmıĢ maddeler sayısının 

yarısı çıkarılmıĢtır. Bu yöntemle elde edilen puana ne denir? 

A) Şans puanı 

B) Ham puan 

C) Düzeltilmiş puan 

D) Hata puanı 

E) Gerçek puan 

 

58. Bir test kağıdında doğru cevaplandırılmıĢ maddeler sayısından yanlıĢ cevaplandırılmıĢ maddeler sayısının 

dörtte biri çıkarılarak puanlanmıĢtır. Bu iĢleme ne denir? 

A) Gerçek puanı bulma 

B) Şans başarısından arıtma 
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C) Hata puanını bulma 

D) Ham puanı bulma 

E) Şans puanını düzeltme 

 

59. Bireyin özelliklerini değerlendirme ile ilgili çeĢitli yaklaĢımlar vardır. Hangi yaklaĢımda sonuç değil süreç 

önemlidir? 

A) Psikometrik yaklaşım 

B) Eklektik yaklaşım 

C) Uzlaştırıcı yaklaşım 

D) izlenimci yaklaşım 

E) Davranışçı yaklaşım 

 

60. AĢağıdaki sınav türlerinden hangi ikisi kullanılıĢ amaçları bakımından birbirine en yakındır? 

A) Yarışma ve sınıflama 

B) Yeterlilik ve tarama 

C) Seçme ve dönem sonu 

D) Dönem sonu ve bitirme 

E) Ara ve yeterlilik 

 

61.  Bir öğrencinin kompozisyonu en çok 100 puan veren bir analitik anahtar ile puanlanmıĢ ve toplam puan 75 

bulunmuĢtur. Ölçme yazınında "75" sayısı hangi terimle adlandırılır? 

A) Analitik puan 

B) Anahtar puanı 

C) Ham puan 

D) Standart puan 

E) Yüzdelik puan 

 

62. Bir puan dağılımında Aritmetik ortalama 65, ortanca 62 ve mod 60 olarak bulunmuĢtur. Bu durumda 

puanların dağılımı hakkında nasıl bir yorum yapılabilir? 

A) Puanların yarıdan fazlası aritmetik ortalamanın altındadır 

B) Sola çarpık bir dağılım söz konusudur 

C) Puanların yarıdan fazlası aritmetik ortalamanın üstündedir 

D) Puanlar normal bir dağılım göstermektedirler 

E) Puanlar ortancaya göre  simetrik dağılır 

 

63. Hangisi duyuĢsal öğrenmelerin gerçekleĢtirilmesinin ve ölçülmesinin üzerinde pek durulmamasının 

nedenlerinden değildir? 

A) Duyuşsal hedeflere erişme uzun süre alan kapsamlı bir iştir. 

B) Duyuşsal hedeflere erişme derecesini ölçmek zordur. 

C) Duyuşsal alanlarda belli konularda tek bir doğru değil pek çok doğru vardır. 

D) Duyuşsal    öğrenmelerin    bilişsel alandaki öğrenmelere etkisi yoktur. 

E) Duyuşsal öğrenmeler genellikle kişinin yetenekleriyle çevresi arasındaki etkileşimin ürünleridir. 

 

64. AĢağıda verilenlerin hangisinde iki değiĢken hesaplanacak korelasyon katsayısının “0” olması beklenir? 

A) Dikkat / Öğrenme hızı 

B) Kilo  / Futbol becerisi 

C) Beslenme I / Mutluluk düzeyi 

D) IQ  /  Boy ilişkisi 

E) Branş / KPSS Puanı 

 

67-70 MADDELER ĠÇĠN 

Bir sınavda 10 öğrenci Ģu notları almıĢlardır "10,13,20,22,24,30,31,45,45,45" 
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65. Bu notların aritmetik ortalaması kaçtır? 

A)  25   

B)  27   

C)  27,5  

D)  28,5                

E) 30 

 

66. Bu notlar dizisinde mod hangi sayıdır? 

A)  10   

B)  20   

C) 25   

D)  45                   

E) 22 

 

67. Bu notların ortancası nasıl hesaplanır? 

A) 10+13/2=11,5 

B) 20+24/2=22 

C) 24+30/2=27 

D) 24+45/2=34,5 

E) 30+45/2=37,5 

 

68. Bu dizide ranj nasıl hesaplanır? 

 

  A)  13/10=3         

B)  20-10=10    

C)  30-13=17 

  D)  45-20=25  

 E)  45-10=35 

 

69. Hangisi   ölçme  ve  değerlendirme dersinin kapsamı dıĢında kalır? 

A) İstatistiksel yöntemler 

B) Program hedeflerinin yazılması 

C) Not verme yöntemleri 

D) Program hedeflerinin saptanması 

E) Notların eğitim kararlarında kullanılması 

 

70. AĢağıdakilerden hangisi bir becerinin ölçülmesinde gözlenmesi gerekli " kritik" davranıĢtır? 

A) Beceriye temel olan bilişsel davranış 
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B) Beceriyi hızlandıran hareketler 

C) Becerinin başarılmasından doğan duyuşsal davranış 

D) Becerinin mükemmelliğini etkileyen hareketler 

E) Yukarıdakilerin hepsi 

 

71. DuyuĢsal davranıĢ ölçülerinin kullanımı hangi durumda doğru olmaz? 

A) Öğrencileri   okul   dışı   etkinliklere . yönlendirmek 

B) Meslek seçiminde öğrencilere yol göstermek 

C) Öğrencileri  derslerine  çalışmaları için güdülemek 

D) Sınıf geçme notuna karar vermek 

E) Ödül alacak öğrencileri belirlemek 

 

72. AĢağıdakilerden hangisi sorulan bir veya birkaç kelimelik ifadelerle cevaplandırılan test tipidir? 

A) Çoktan seçmeli 

B) Doğru-yanlış 

C) Yazılı yoklama 

D) Kısa cevaplı 

E) Eşleştirmeli testler 

 

 

73. AĢağıdakilerden hangisi çoktan seçmeli testlerde "çift olumsuz" ifadelerden kaçınmak için etkili bir yön-

temdir? 

A) Madde kökü olumsuz soru kipine dönüştürülür 

B) Madde olumlu kipte yazılır 

C) Maddedeki olumsuzluk eklerinden biri atılır 

D) Madde eksik cümle yapısına dönüştürülür 

E) Madde olumsuz kipte yazılır 

 

 

74. Hangi ifadede "belirtke tablosu" anlatılmaktadır? 

A) Programla geliştirilecek davranışların listesi 

B) Programın kapsadığı konuların listesi 

C) Sınavda ölçülecek davranışların listesi 

D) Ölçülecek   davranışları   konularla bağlantılı olarak gösteren liste 

E) Sınavın kapsayacağı konulan gösteren liste 

 

 

 

 

75. AĢağıdakilerden hangisi yazılı yoklamaların kısa cevaplı testlere kıyasla geçerliğinin düĢük olmasının ana 

sebebidir? 

A) Soru güçlüğü 

B) Objektif puanlama güçlüğü 

C) Kapsamın sınırlı olması 

D) Değerlendirme güçlüğü 

E) Cevaplama süresinin kısalığı 

 

76. AĢağıdakilerden hangisi yazılı yoklamalarda puanlama yanlığını önler? 

A) Cevaplayıcıların  kimliklerinin  gizlenmesi 

B) Kısa cevap gerektiren soruların hazırlanması 
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C) Sorulan n önceden denenmesi 

D) Cevaplamaya bol süre verilmesi 

E) Sınavın kapsam geçerliliğinin yükseltilmesi 

 

77. Bir ölçme aracının kullanıldığı maksada hizmet etme derecesi hangi kavramla ifade edilebilir? 

A) Güvenirlik 

B) Geçerlik 

C)  Kullanışlılık 

D) Tutarlılık 

E) Değerlendirme 

 

 

78.   

I. Test maddelerinin güçlük dereceleri 

II. Sınavı başaran öğrenci sayısı 

III. Test maddelerinin ayırt edicilik dereceleri 

IV. Teste ölçülen davranışların ders hedeflerine uygunluğu 

V. Sınava katılan öğrenci sayısı 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir baĢarı testinin geçerliğini kanıtlamak için uygun bir ölçüttür? 

A) Yalnızca I  

B) Yalnızca IV  

C) I-III-IV 

D) II-IV  

E) I-IV-V 

 

79.  Bir matematik öğretmeninin öğrencilerine uyguladığı 50 soruluk bir testin son 7 maddesi hiç bir öğrenci ta-

rafından iĢaretlenmemiĢtir. Bu sebepten dolayı öğretmen bu soruları puanlamaya dahil etmemiĢtir. Bu du-

rum testin geçerliğini nasıl etkiler? 

A) Sınav kolaylaştığından geçerlik yükselir 

B)  O sorular puanlanmadığından geçerlik etkilenmez. 

C)  Sınav kapsamı daraldığı için geçerlik düşer 

D)  Puanlama   güvenirliği   arttığından geçerlik yükselir. 

E)  Kullanışlılık artar 

 

 

 

 

 

80. Bir tarih öğretmeni öğrencilerine 30 soruluk bir test uygularken aynı okulda görevli baĢka bir tarih öğret-

meni 50 soruluk bir test uygulamıĢtır. Bu iki testinde aynı konuları kapsadığını varsayarsak, ikinci öğret-

menin uyguladığı sınavın geçerliğinin daha yüksek olduğunu savunan bir kiĢi aĢağıdakilerden hangisini 

söylerse bu iddiasını doğru bir Ģekilde desteklemiĢ olur? 

A) İkinci öğretmenin uyguladığı sınavın süresi daha uzun olduğu için test puanlarının geçerliği daha yüksektir. 

B) Birinci öğretmenin uyguladığı sınav daha az konu içerdiği için test puanlarının geçerliği düşüktür 

C) İkinci öğretmenin uyguladığı sınav daha çok soru içerdiğinden testin geçerliği daha yüksektir 

D) Birinci öğretmenin uyguladığı sınav daha kolay olduğundan geçerliği düşüktür. 

E) Kapsam geçerliliği artar 

 



 

Uğur YILMAZER(paradigma44@hotmail.com / TEL; 05316687017) Sayfa 165 
Yeni Eğitim Bilimleri Soru Bankamızı paradigma44@hotmail.com adresinden mutlaka isteyiniz…. 

EĞĠTĠMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME UĞUR YILMAZER 

81. AĢağıdaki geçerlik belirleme yöntemlerinden hangisi ya da hangileri istatistiksel yaklaĢıma dayalı olarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir? 

I. Testin doğru yapıyı ölçüp ölçmediğini belirlemek için faktör analizi yapılması 

II. Hazırlanan bir zeka testi ile önceden hazırlanmış ve geçerli kabul e-dilen başka bir zeka testi arasındaki 

korelasyonlara bakmak 

III. Bir testin kapsam geçerliğini  belirlemek için kapsam geçerliği  belirlenmiş bir test ile arasındaki  kore-

lasyonlara bakmak 

IV. Bir testin kapsam geçerliğini belirlemek için o konuda uzman kişilere danışmak 

A) Yalnızca I  

B)  I-II            

C)    I-III                                                 

D)  I-II-III  

E)   II-H-IV 

 

82. Bir baĢarı testinin maddeleri ile ölçülen davranıĢların, dersin hedeflerine uygunluğunun saptanması 

aĢağıda-kilerden hangisini belirlemek için uygun bir ölçüt olur? 

A) Testin iç tutarlığını 

B) Testin görünüş geçerliğini 

C) Testin kapsam geçerliğini 

D) Testin tesadüfi  hatadan arınıklık düzeyini 

E) Testin yordama geçerliğini 

 

83. Yazıl yoklamaların çoktan seçmeli testlere nazaran geçerliklerinin düĢük olduğunu savunan bir birey bu 

iddiasını aĢağıdakilerin hangisi ile destekleyebilir? 

A) Soru güçlüğü 

B) Objektif puanlama güçlüğü 

C) Kapsamının sınırlı olması 

D) Değerlendirme güçlüğü 

E) Cevaplama süresinin kısalığı 

 

84. Bir kurumun insan kaynakları departmanında görevli olan bir ölçme ve değerlendirme uzmanı o kuruma iĢ 

baĢvurusu yapan bireylere bir genel yetenek testi uygulamıĢ ve 1 sene sonra iĢe alınan bireylerin iĢ per-

formansları ile genel yetenek testinden aldıktan puanları arasındaki korelasyona bakmıĢtır. Bu iĢlemi yapan 

ölçme ve değerlendirme uzmanı genel yetenek testinin hangi tür geçerliğini saptamaya çalıĢmıĢtır? " 

A) Kapsam geçerliği 

B) Yapı geçerliği 

C) Görünüş geçerliği 

D) Yordama geçerliği 

E) Uygunluk geçerliği 

 

85. Bir tarih öğretmeni öğrencilerine uyguladığı bir sınavda bir ya da birkaç soru yerine çeĢitli konularda çok 

sayıda soru sormuĢtur. Tarih öğretmeni böyle yaparak ilk olarak neyi amaçlamıĢtır? 

A) Testi daha güç hale getirmeyi 

B) Programdaki tüm konuları yoklamış olmayı 

C) Testin kapsamını genişleterek güvenirliği artırmayı 

D) Öğrencileri sürekli olarak çalışmaya teşvik etmeyi 

E) Testin güvenirliğini artırmayı 

 

86. "Bir testin yordama geçerliğini belirlemede en önemli nokta, uygun bir ölçüt ölçüsü elde etmektir" 

AĢağıdakilerden hangisi ya da hangileri ölçüt ölçüsünün sahip olması gereken niteliklerden biridir? 

I. Ölçüt ölçüsü testin yordamaya çalıştığı değişkenle doğrudan ilgili olmalıdır. 
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II. Ölçüt ölçüsü oldukça kararlı olmalı ve günden güne değişmemelidir. 

III. Ölçüt ölçüsü kişinin başarısını gerçekten yanıtsan nesnel ve güvenilir bir ölçü olmalıdır. 

IV. Ölçütün elde edilmesi, kolay ve pratik olmalıdır. 

 

A)  Yanlıca I  

B)  Yalnızca III  

C)   I-III 

D)  I-II-III  

E)   I-II-III-IV 

 

87. Bir testin kapsam geçerliği aĢağıdakilerin hangisi ile daha çok ilgilidir? 

A) Testin iç tutarlılığı ile 

B) Testteki soruların zorluk dereceleri ile 

C) Testin kullanışlılığı ile 

D) Maddeler  ile   ölçülen   davranışın dersin hedeflerine uygunluğu ile 

E) Test maddelerinin anlaşılır olması ile 

 

I.   Soruların kolay olması 

II.   Soruların konuları kapsaması 

III.  Soruların açık ve anlaşılır olması VI. Sınav ortamının uygun olması 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir testin geçerliliğini artırır? 

A) Yalnızca I  

B)  Yalnızca III  

C)  I-III  

D) III-IV  

E) II-III-IV 

 

88. Bir ölçme aracındaki her maddenin tutarlı ve hatadan arınık ölçüm yapması hangi kavram ile adlandırılır? 

A) Güvenirlik 

B) Geçerlik 

C) Değerlendirme 

D) Kullanışlılık 

E) Değerleme (ölçümlerine) 

 

89. Bir felsefe öğretmeni aĢağıdakiler-den hangisini yaparsa öğrencilerine uygulayacağı testin güvenirliğini ar-

tırabilir? 

A) Maddelerdeki seçenek sayısını azaltırsa 

B) Testin cevaplama süresini uzatırsa 

C) Testteki maddeleri zorlaştırırsa 

D) Teste aynı güçlükte bir miktar daha soru eklerse 

E) Test maddelerini kolaylaştırırsa 

 

 

90. Bir baĢarı testinin güvenirliği kısaca nasıl tanımlanabilir? 

A) Test puanlarının bir norma göre yorumlanabilirliği     

B) Test puanlarının sosyoekonomik yanlılıklardan bağımsızlığı 

C) Test puanlarının tesadüfi hatalardan arınıklığı 

D) Test puanlarının okuldaki başarıyı yordama gücü 

E) Test puanlarının diğer basan testleri ile olan korelasyonu 

 

91. AĢağıdaki eylemlerden hangisi sabit hata içerir? 

A) Bir bakkal terazisinin tarttığı her nesneyi gerçek ağırlığından 50 gr fazla tartması 

B) Bir öğretmenin  kız öğrencilerine daha yüksek puan vermesi 

C) Bir metrenin 50 cm den sonra yanlış ölçüm yapması 

D) Bir öğrencinin çok heyecanlanması sebebiyle sınavdan zayıf olması 

E) Yukarıdakilerin hiçbiri 
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92. Hangisi ölçmenin yapıldığı ortamdan kaynaklanan bir hatadır? 

A) Test yönergesinin anlaşılır ve açık olmaması 

B) Test kitapçığının baskısının kötü olması 

C) Öğretmenin puanlama esnasında kız öğrencilere yanlılık göstermesi 

D) Testin uygulandığı sınıfın çok soğuk olması 

E) Sınavda heyecanlanan bir öğrencinin düşük performans sergilemesi 

 

93. Eğitimde ölçmede değiĢken nasıldır, hangi ölçekle ölçülür? 

A) Değişken nitel, ölçek sınıflamalıdır 

B) Değişken nicel, ölçek derecelendirmelidir 

C) Değişken nitel ölçek derecelendirmelidir 

D) Değişken nicel ölçmek eşit aralıklıdır 

E) Değişken nitel, ölçek eşit aralıklıdır 

 

94. Gerçek puan varyansı ile ham puan varyansı birbirine yakın olan bir test için nasıl bir yorum yapılabilir? 

A) Test puanlarında ölçme yanlılıkları mevcuttur. 

B) Gerçek puan varyansı çok küçüktür. 

C) Test puanlarının tesadüfi hatalardan arınıktık düzeyi yüksektir. 

D) Gerçek puan varyansı çok küçüktür. 

E) Güvenilirliği düşük bir araçtır. 

 

95.  

I. Hamza matematikten 40 puan, ömer ise (80) iki katı puan almıştır. 

II. Hamza sınıf boy sıralamasında  Ömer‘den kısadır. 

III. Ömer‘in boyu (90 cm) ,  Hamza‘nın boyunun  (45 cm) iki katıdır. 

IV. Hamza okulun 4. sınıf A şubesinde, Ömer ise Okulun B şubesindedir. 

Yukarıdaki örnekler ve ölçek eĢleĢtirilmesinde doğru olarak verilen seçnek aĢağıdakilerden hangisidir? 

              I                       II                 III              IV 

A) Sınıflandırma     Sıralama       Aralıklı       Oranlı 

B) Oranlı                 Aralıklı         Oranlı          Sınıflama 

C) Aralıklı              Sıralama        Oranlı         Sınıflama 

D) Sıralama             Oranlı           Aralıklı       Sınıflama 

E) Oranlı                 Sıralama        Sınıflama    Aralıklı         

 

96. AĢağıdaki ifadelerin hangisi bir testin güvenirliğini saptamak için kullanılan bir yol değildir? 

A) Testi eşdeğer iki yarıya bölerek testin iki yarısından alınan puanlar arasındaki korelasyonu hesaplamak. 

B) Bir testi aralıklı olarak aynı gruba iki kez uygulamak ve iki uygulamada alınan puanlar arasındaki korelasyonu 

hesaplamak. 

C) Testin paralel iki tane formunu geliştirmek ve aynı gruba uygulayıp alınan puanlar arasındaki korelasyona bakmak. 

D) KR 20 veya 21 formüllerinden birini kullanarak testin iç tutarlılığını hesaplamak 

E) Bir testten alınan sonuçlar ile aynı özelliği ölçen başka bir testin sonuçlan arasındaki korelasyonu hesaplamak. 

 

97.  

I.   Soru sayısının artırılması 

II.   Testte yer alan soruların açık ve anlaşılır olması 

III.   Testin yönergesinin açık ve anlaşılır olması 

IV.   Testin nesnel bir şekilde puanlanması 

Yukarıdaki açıklamalardan Hangi durum ya da durumlar testin güvenirliğini  artırır? 

A)   Yalnızca I       

B)   I-II       

C)   II-III                                                                 

D)  I-III-IV-          

E)   I-II-III-IV 
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98.  

(I) 200 metre koşusunu ilk 3 tamamlayanlar atletizm takımına girecektir 

(II) 50 sorudan 30 soru yapan sınavı geçer                                           

(III) Sınav sorularının yarısını yapana geçer not verme 

Yukarıdaki I-II-III numaralı örneklerde ne tür değerlendirme yapılmıĢtır? 

                 I                  II                          III 

A) Bağıl             Mutlak                Mutlak  

B) Mutlak          Bağıl                   Mutlak 

C) Bağıl             Bağıl                   Bağıl 

D) Mutlak         Mutlak                 Bağıl 

E) Bağıl             Mutlak                Bağıl 

 

99. AĢağıdaki ifadelerden hangisi bir baĢarı testinin güvenirliği ile daha çok ilgilidir? 

A) Test  puanlarının  okul  başarısını yordaması 

B) Test puanlarının başka bir başarı testi ile olan korelasyonu 

C) Test puanlarının bir norma göre yorumlanabilmesi 

D) Test puanlarının kültürel yanlılıklardan bağımsızlığ 

E) Test puanlarının tesadüfi hatalardan arınıklığı 

 

 

 

 

 

Ölçme Tarama Sınavı Cevap Anahtarı 

1 B 31 C 61 C 91 C 

2 B 32 B 62 A 92 A 

3 D 33 B 63 D 93 D 

4 B 34 A 64 D 94 E 

5 B 35 B 65 D 95 C 

6 D 36 D 66 D 96 C 

7 D 37 E 67 C 97 E 

8 C 38 B 68 E 98 E 

9 D 39 E 69 D 99 A 

10 B 40 A 70 D 100 E 

11 C 41 E 71 E 

12 B 42 B 72 D 

13 E 43 D 73 B 

14 A 44 D 74 D 

15 A 45 C 75 C 

16 B 46 C 76 A 

17 A 47 A 77 B, 

18 A 48 C 78 C 

19 D 49 D 79 C 

20 B 50 C 80 C 
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1 – Ölçme ve değerlendirme kavramları arasında ne fark vardır? 
Ölçme, bir varlık veya olayın belli bir özelliğe sahip oluş derecesini belirleme işlemidir. Eğitimde ölçme, genellikle 

öğrencilerin belli bir takım davranışları, öğrenme derecelerini belirlemesi olarak kullanılır. 

Değerlendirme, ölçme ile ortaya konulan duruma bir anlam verme işlemidir. Eğitimde değerlendirme; belli bir takım 

davranışların öğrenilme derecesi ölçme ile ortaya konulduktan sonra bu ölçme sonuçlarına dayanarak neler 

yapılacağının kararlaştırılması şeklinde görülür. 

 

2 – Ölçme de kullanılan ölçekler nelerdir? 
Ölçmede kullanılan ölçekler çok çeşitli olmakla birlikte en çok kullanılanlar şunlardır. 

a) Sınıflama ölçekleri. 

b) Sıralama ölçekleri. 

c) Eşit aralıklı ölçekler. 

d) Oranlı ölçekler. 

Eğitimde kullanılan ölçme araçları genellikle sıralama ölçekleri veya eşit aralıklı ölçekler grubuna girer. 

 

3 – Sözlü sınavlarının yararlı ve sakıncalı yönleri nelerdir? 
Normal olarak bir defada birkaç soru sorulabilir. Zaman alıcıdır her öğrenciye çok az soru sorulabilir. Her öğrenciye 

farklı soru sorulması gerekir. Bunlar sözlü sınavlarının sakıncalı yönleridir. Sözlü sınavlarla konuşma becerilerini, veya 

sözlü ifade gücünü ölçebiliriz. Bu yönüyle yararlıdır. 

 

 4 – Uzun cevaplı yazılı sınavların yararlı ve sakıncalı yönleri nelerdir? 
Bu sınavlar subjektifler yazma becerileri ve yazılı anlatım gücünün ölçülmesi dışında başvurulmaması gerekir. 

 

5 – Kısa cevaplı yazılı sınavların özellikleri nelerdir? 
Dersin kapsamının iyi bir şekilde örneklenmesi sağlanabilir. Subjektiflik büyük ölçüde azalmaktadır. Planlama daha 

kolaydır. Her düzeyde öğrenme ürünleri yoklanabilir. 

 

6 – Seçmeli testlerin özellikleri nelerdir? 
Bilinen en gelişmiş testlerdir. Çok sayıda soru sorulabilmesi soruların açık ve anlaşılır birer biçimde ifade edilmesi 

şartıyla güvenirliği yüksektir. 

 

7 – Değerlendirmede kullanılan ölçütler nelerdir? 
Değerlendirmede, zamana, yere ve duruma göre değişmeyen, mutlak ölçütler veya zamana, yere veya duruma göre 

değişebilir bağıl ölçütler kullanılmaktadır. Eğitimde öğrencileri tanıma ve yerleştirme, öğrenme eksiklikleriyle 

güçlükleri belirleme ve öğrenci düzeylerini belirleme amacıyla değerlendirme yapılır. 

 

8 – Bir test planında neler bulunmalıdır? 
Test planında; testin amacı, testin davranış ve konu boyutlarıyla birlikte kapsamı yani belirtme tablosu, yararlanılacak 

21 D 51 C 81 D 

22 D 52 D 82 C 

23 D 53 E 83 C 

24 A 54 D 84 D 

25 A 55 E 85 B 

26 A 56 D 86 E 

27 D 57 C 87 D 

28 A 58 B 88 E 

29 D 59 D 89 A 

30 D 60 B 90 D 
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test madde veya durumları, teste konacak test maddeleri sayısı, testin düzeni ve puanlama koşulları bulunur. 

 

9 – Ölçme ve değerlendirmede kullanılan bazı kavramlar nelerdir? 
 

ANKET : Bir veya daha fazla konularda belli kimselerin bilgi, tavır, ilgilerini öğrenmek amacıyla düzenlenen soru 

listesidir. 

 

ARAġTIRMA : Önemli bir soruya cevap bulmak veya bir probleme çözüm amacıyla yürütülen, gözlem, deney, ölçme, 

hipotez kurma ve doğrulama gibi bilimsel işlemleri içine alan sistematik inceleme, 

 

ARĠTMETĠK ORTALAMA : Bir dizideki puanların toplamının diziyi teşkil eden puan sayısına bölünmesiyle elde 

edilen değer. 

8 öğrencinin puanların toplamı 440 olduğuna göre aritmetik ortalama 

 

X = 440/8 = 55‘dir. Formül : Σ X 

X = 

N 

 

DEĞERLENDĠRME : Öğrenci davranışlarında beklenen gelişmelerin ne derece gerçekleştiğini ortaya çıkarma işlemi. 

 

DENEME GURUBU : Bir deneme sürecinde bağımsız değişkenin etkisine maruz tutulan grup. 

 

DENEY : Bir hipotezi doğrulama amacıyla şartları kontrol edilen inceleme tipi; 

 

EĞĠTĠM : İnsan davranışında bilgi, beceri, anlayış, ilgi, tavır, karakter v.b. önemli sayılan kişilik nitelikleri yönünden 

belli gelişimler sağlamak amacıyla yürütülen bir tesirler sistemidir. 

 

FREKANS : Her hangi bir seri veya dizide aynı değerlerin geçiş sayısı. 

 

FREKANS DAĞILIMI : Bir diziye ait her puan veya puan gurubu basamağı karşısında o basamaktaki puan sayısını 

gösteren dağılım. 

 

GEÇERLĠK : Bir testin ölçmek amacı güttüğü şeyi gerçekten ölçme niteliği, testin kullanılış maksadına uygunluk 

derecesi. 

 

GRAFĠK : Aynı aralıkta bir seri yatay ve dikey hatlar üzerinde bilgi vermek, mukayeseler yapmak ve ilişkileri 

canlandırmak üzere kullanılan diyagram. 

 

GÜVENĠRLĠK : Bir testin ölçmesi gereken bir şeyi, her tekrarlanışında aynı olarak ölçme niteliği, ölçme hatasından 

uzaklık. 

 

HAM PUAN : Bir test uygulamasında elde edilen ve henüz standart puan ve diğer ölçülere dönüştürülmemiş ilk puan. 

 

HĠPOTEZ : Bir problemi veya inceleme konusu, olayları açıklamaya, gözlem ve deneyimleri yönlendirmeye yarayan 

henüz doğrulanmamış veya yeteri kadar doğrulanmamış yargı, tahmin veya teori. 

 

KORELASYON : Aynı gruba ait iki gözlem dizisi arasındaki ilişki veya münasebet. 

 

KORELASYON KATSAYISI: İki gözlem dizisi arasındaki ilişki derecesinin ölçüsü veya indeksi (r) (-1‘den +1‘e 

kadar alır) 

 

MADDE GEÇERLĠĞĠ : Maddenin ayırma gücü. 

 

MERKEZĠ EĞĠLĠM : Bir dağılımdaki gözlemlerin mutlak değer veya frekans bakımından bir noktada toplanma 

eğilimi. 

 

MEYDAN : Bir seriyi teşkil eden sayı veya puan adedini ikiye bölen nokta veya değer (ORTANCA) 

 

MOD : Bir seride frekansı en yüksek olan sayının isabet ettiği nokta veya değer. 

 

NORMAL DAĞILIM: Bir serideki değer veya ölçülerin ortalamanın etrafında simetrik, çan biçiminde frekans 

dağılımı. 
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ORTALAMA : Bir grup puana ait tipik veya en fazla temsil gücü taşıyan sayı, Aritmetik ortalama, medyan, mod gibi. 

Ortalama denince aritmetik ortalama anlaşılır. 

 

ÖLÇME : Bir veya daha fazla kişilerde var sayılan bir değişken niteliğinin miktarını veya derecesini tespit ve bunun 

sayı ile ifadesi işlemi. 

 

ÖRNEKLEM : Bir evreni belli yönlerden teslim etmek üzere evren ünitelerinden bir kısmını içine alan bir parça. 

 

PUAN : Kişinin bir test üzerindeki başarısını veya durumunu nicelik yönünden belirtmek için kullanılan sayı. 

 

RANDOM (ÖRNEKLEM) : İhtimaliyet hesaplarının uygulanmasına elverişle örneklem tipi. Evrene dahil her üniteye 

aynı ihtimaliyet derecesi ile içine alma özelliğini taşıyan örneklem. 

 

SERĠ GENĠġLĠĞĠ : Bir değişkenle ilgili olarak gözlenen en büyük ve en küçük değerler arasındaki fark; örneğin, bir 

sınıfın bir test uygulamasından aldığı puanların en yükseği ile en düşüğü arasındaki fark gibi. 

 

SIRALAMA : Testten elde edilen puanları değerlerine göre yukarıdan aşağı dizme. 

 

STANDART : Belli bir seviye ölçüsü, eğitimde ulaşılmak istenen hedef veya amaç: Örneğin, müfredatta herhangi bir 

sınıf için tespit edilen konuların bilgisi o sınıfın bilgi standardı demektir. 

 

STANDART HATA : Bir gözlemin veya istatistiğin ihtiva ettiği ölçme hatası. Gözlem değerinin farazi doğru değerden 

olan sapması. 

 

STANDART KAYMA : Bir seride ortalamadan olan kaymaların karelerinin ortalamasının karekökü. 

 

STANDART PUAN : Bir ham puanın standart kayma birimi ile ifadesi. 

 

T-PUANI : Bir ölçek üzerinde normalleştirilmiş standart puan. Normalleştirme, standart puanın (z-puanının kesirden 

kurtarılması için sabit bir sayı ile, örneğin 10 ile çarpılması ve (-) işaretinden kurtulması için çarpımın sabit bir sayı ile 

örneğin 50 ile toplanması işlemidir. T = z.10 + 50 böylece T – puanlarına dönüştürülmüş bir puan dağılımının 

ortalaması 50, standart kayması 10‘dur.) 

 

TEST : Yetenek, başarı, ilgi gibi kişiye ait değişken nitelikleri ölçmek üzere hazırlanmış bir imtihan, seçme veya teşhis 

aracı. 

VARĠYANS : Puanların ortalamaları etrafındaki yayılmaların ölçüsü. Ortalamalardan kaymaların karelerinin ortalaması 

alınarak bulunur. Karekökü standart kaymayı verir. 

 

VERĠ : Gözlem veya ölçme ile elde edilen, henüz yorumlanmamış bilgi. 

 

YORUMLAMA : Tahlil veya tasnif edilen ham bilgileri değerlendirme veya manalandırma. 

 

YÜZDELĠK : Bir frekans dağılımında herhangi bir nokta altında kalan puanların yüzdesi o noktanın isabet ettiği 

yüzdeliği gösterir. Örneğin: Puanların % 50 si medyan noktası altında kaldığından, medyan 50. yüzdeliktir. 

 

Z - PUANI : Standart puan z puanlarının dağılımında ortalama sıfır standart kayma 1‘e eşittir. Bir ham puanın z – 

puana dönüştürülmesi için, puanın ortalamadan olan uzaklığı dağılımın standart kaymasına bölünür. z – puanların 

değeri kabaca (-3‘den +3‘e kadar değişir) 

 

KAYNAKÇA 

 

 Halil Tekin (Eğitimde Ölçme ve değerlendirme) 

 Adnan Erkuş (Ölçme ve değerlendirme) 

 Şeref Tan (Eğitimde ölçme ve değerlendirme) 

 Özcan Demirel (planlamada değerlendirme) 

 Yaşar Baykul (Eğitimde ve psikolojide ölçme) 

 Veysel Sönmez (öğretmenin el kitabı) 

 Dr. Ali Özçelik (Ölçme ve değerlendirme) 

 Ömer kutlu (Öğrenci başarısının belirlenmesi) 

 Cemal Yıldırım (Eğitimde ölçme ve değerlendirme) 

 Ömer Beydoğan (Okullarda ölçme ve değerlendirme) 
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 www.milliegemenlik.k.12 

 www.yediiklimkpss.com (Kpss çıkmış soru ve çözümler) 

 Küçükte olsa fikirlerinden yada açıklamalarından esinlediğim ve burada ismini yazmadığım tüm ilgili bilim 

adamları, yayınlar. 

 

http://www.yediiklimkpss.com/

