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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDENEME 1

2. Soruda Türkiye’de görülebilecek farklı iklim 
tiplerine ilişkin haritada yerler işaretlenmiş 
ve ilgili yerlerdeki iklim özellikleri açıklanma-
sı istenmiştir. Burada amaç öğrencilerin ik-
lim tiplerinin özellikleri ile ilgili gerekli bece-
rilere sahip olup olmadıklarını yoklamaktır.

(Cevap C)

1. Doğrudan ölçme ölçmeye konu olan özelli-
ğin kendisini başka gösterge özelliklere bak-
madan ölçebilmektir. Ölçülen özellik ve ölç-
me işleminde gözlenen özellik aynıdır. Test 
sonuçları/puanlarının ilgi, tutum, değer gibi 
özellikleri yansıttığı düşünülerek ölçme ya-
pıldığında bu dolaylı ölçmedir. Madde sayı-
sı, sayma yapılarak gerçekleştirilen doğru-
dan ölçme sonucudur. İlgi, tutum, mesleki 
doyum gibi özellikler dolaylı olarak ölçülür.

(Cevap B)

3. Analitik rubrikler performans sürecine odak-
lanır ve performans adımlarını ayrıntılı biçim-
de ele alarak öğrenciye yol gösterir. Analitik 
rubrikler not vermeden çok öğrenme eksik-
lerini belirlemek ve öğrenci gelişimini destek-
lemek amacıyla kullanılır.

(Cevap C)

5. Öğrencilerin tümünün doğru cevapladığı bir 
sorunun güçlük düzeyi 1, varyansı 0, ayırt 
edicilik düzeyi de 0 olaccaktır. Öğrencilerden 
hiçbirinin doğru cevaplayamadğı bir sorunun 
güçlük düzeyi 0, ayırt edicilik 0 ve varyans 
değeri de 0 olacaktır. Dolayısıyla iki soru için 
ayırt edicilik ve varyans değerleri 0 yani eşit-
tir.

(Cevap D)

4. Kompozisyon tipi maddelerden oluşan test-
lerin önemli dezavantajlarından biri de puan-
lama güvenirliğinin düşük olmasıdır. Puan-
layıcı yanlılıkları ve puanlama esnasında olu-
şabilecek dikkatsizlikler ve hatalar sonuçla-
rı etkileyebilir. Bunun için öğrenci kinliklerini 
gizlemek, soru soru puanlamak ve rubrik gi-
bi ayrıntılı anahtarlar kullanmak alınabilecek 
önlemlerdendir. Soruların puan ağırlıkları so-
runun düzeyine ve sorunun cevabının kap-
samlılığına göre sınavın başlangıcında be-
lirlenerek sınava girenlere duyurulmalıdır.

(Cevap D)

6. En çok tekrar eden değer 55 yani dağılımın 
modu 55’tir. Dağılım tek modludur. Puanla-
rın yarısı 40’ın üzerindeyse dağılımın ortan-
cası 40’tır. Ortanca ortalamadan küçük oldu-
ğuna göre dağılım sağa çarpıktır.

 Sola çarpık dağılımlarda eğilim ölçüleri şu 
şekilde sıralanır: Mod › Ortalama › Ortanca

 Sağa çarpık dağılımlarda eğilim ölçüleri şu 
şekilde sıralanır: Ortanca → Ortalama → 
Mod

(Cevap A)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

11. T puanı hesaplanırken 50+10.z formülü kul-
lanılır. Buna göre 50 T puanı grup ortalama-
sı, 50’nin altındaki T puanlar ise grup ortala-
masından düşük başarıyı göstermektedir. 
Dönüşümde z -1   için hesaplandığında T= 
50+10.(-1)= 40 hesaplanacaktır. Öğrencinin 
grup sıralaması bilinmediği için grubun ne 
kadarından daha başarılı ya da başarısız ol-
duğu söylenemez. Buna göre ifadelerden 
yalnızca II kesin olarak doğrudur.

(Cevap A)8. Yapı geçerliği testin ölçmek istediği tanım-
lanmış yapıyı tam olarak başka özelliklerle 
karıştırmadan ölçmesidir. Soruda verilen ör-
nek durumda ekip zekaya ilişkin bazı göster-
geler ortaya koymuş yani yapıyı tanımlamış. 
Daha sonra ekip geliştirdikleri testin bu ya-
pının tanımlanmış göstergelerini ortaya ko-
yup koyamadığını sınamış. Ortaya çıkan so-
nuç testin yapı geçerliğinin yüksek olduğu-
na ilişkindir.

(Cevap D)

7. Soruda verilen madde incelendiğinde mad-
dede çift olumsuz ifade kullanıldığı görülmek-
tedir. Olumsuz ifadeler doğru yanlış madde-
lerinde tercih edilmemesi gerekirken burada 
çift olumsuz ifade kullanılmıştır. Maddede ne 
anlatılmak istendiği karmaşıktır. Bu haliyle il-
gili kazanımı gerçekleştirmiş bir öğrenci bile 
yanlış anlayıp maddeyr yanlış cevap verebi-
lir.

(Cevap B)

10. Soruda verilen örnekte başarı ‘iyi’,  ‘çok iyi’ 
gibi sıfatlar ile tanımlanmaktadır. Başarı ni-
telemelerle ifade edildiğinde nitel bir değiş-
kene dönüşür. Eğer bir test yapıp başarıyı 
puanlarla ifade ederseniz nicel bir değişken 
ile ifade edilmiş olur. Yapılan ölçmede kate-
goriler bellidir, sayı olmadığı için değer söz 
konusu değildir ve sınırlı değer söz konusu-
dur. Bu açıdan da değişken süreksiz bir de-
ğişkendir.

(Cevap C)

9. Holistik (bütüncül) rubrikler öğrenme çıktıla-
rı ve ürün değerlendirmek için elverişli puan-
lama anahtarlarıdır. Sürece odaklanmadığı 
için analitik rubrikler gibi ayrıntılı değildir bu 
bakımdan kullanımı daha kolaydır. Sürece 
odaklanmadığı için de öğrenme eksiklerini 
tespit etmek için elverişli değildir

(Cevap C)

12. Ölçme, bir betimleme işidir. Belli bir nesne-
nin ya da nesnelerin belli bir özelliğe sahip 
olup olmadığını, sahipse sahip oluş derece-
sinin gözlenip gözlem sonuçlarının sembol-
lerle ve özellikle sayı sembolleriyle ifade edil-
mesidir.

 Buna göre seçenekleri incelediğimizde;

 A) Öğrencileri kısadan uzuna doğru dize-
rek onların boy sıralarını belirleme; ölç-
me

 B) Öğrencilerin projelerini 1 ile 10 arasında 
derecelendirme; ölçme

 C) Hangi puanı alanların derste başarılı sa-
yılacağını gösteren bir sınır belirleme; 
ölçüt

 D) Öğrencilerin yazılarındaki yazım yanlış-
larını sayma; ölçme

 E) Bir sınavda, verilen cevaplara bakarak 
öğrencilerin kaç puan alacaklarını belir-
leme; ölçme

(Cevap C)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

2. Deneme Sınavı

DENEME 2

3. Testin konuları temsil etmesi kapsam geçer-
liğine yönelik bir uyarıdır. İkinci öneri ise ob-
jektifliği sağlamak için yani puanlama güve-
nirliğine yöneliktir. Üçüncü öneri yani iç tu-
tarlık da ikinci öneride olduğu gibi güvenirlik 
ile ilgilidir.

(Cevap C)

1. Verilen örnek durumda dershanenin ölçme 
değerlendirmedeki amacı konu sonunda ek-
sik/yanlış öğrenmeleri tespit etmek ve gider-
mektir. Öğretim süreci içerinde yapılan bu 
değerlendirme biçimlendirici niteliktedir. Ama 
eksik öğrenmeleri tamamlamak olduğu için 
ölçüt olarak da konu kazanımları kullanılma-
lıdır, yani mutlak ölçüt esas olmalıdır

(Cevap C)

5. Yoklanmak istenen kazanım öğrencilerin ya-
kıtları sınıflaması ve yakıt türlerine ilişkin ör-
nekler vermesi. Bu kazanım için uygun mad-
de tipi de yakıtları sınıflama ve örneklendir-
me noktalarını içermelidir

(Cevap B)

4. Verilen ölçmelerde ilk ölçmede ölçmeye ko-
nu olan özellik renktir. Renk nitel bir değiş-
kendir ve süreksizdir. İkinci ölçmede beden 
ölçüsü L sembolü ile ifade edilmiştir. Sayı ile 
ifade edilmediği için niteldir ve sınırlı değer 
alabildiği için süreksizdir

(Cevap B)

2. Soruda verilen bilgileri somutlaştıralım. Alt 
ve üst grupta 50’şer öğrenci olsun. Şimdi bu-
na göre hesaplamalarımızı yapalım

 Güçlük = (Üst grup D + Alt grup D) / Tüm Öğ-
renci sayısı

 = (0+50)/100

 = 50/100

 = 0,50 buna göre I yanlıştır

 Ayırt edicilik = (Üst grup D – Alt Grup D) / 
Gruplardan birindeki öğrenci sayısı

 = (0- 50) / 50 

 = -50/50

 = -1 buna göre II doğrudur

 Varyans = Güçlük . (1- Güçlük)

 = 0,50.(1-050)

 = 0,50.0,50

 =0,25 buna göre III dorudur

(Cevap E)

7. Merve’nin puanı -1 olduğu için puanının or-
talamanın altında olduğu söylenebilir. Z pu-
anı yorumlanmasında negatif olması ortala-
manın altında, 0 olması ortalama ile aynı, 
pozitif hesaplanması da ortalamanın üzerin-
de bir puana işaret eder.

(Cevap B)

6. Verilen doğru yanlış maddesin iki ayrı bilgi 
içermektedir. Gürültü ses kirliliğine yol açma-
sı ve gürültünün işitme sağlığını olumsuz et-
kilemesi. Her bir doğru yanlış önermesi tek 
bir bilgi içermelidir.

(Cevap C)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

2. Deneme Sınavı

8. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde sırasıyla 
şu çıkarımlar yapılabilir.

 • Düzeltme puanı kullanılmıştır. Şans ba-
şarısından kaynaklanan hatalar için ya-
pılır

 • Madde ve test puanları arasındaki yük-
sek korelasyon maddelerin gçerliğinin 
yüksek olduğunu gösterir

 • Bağıl değişkenliğin 26 dan büyük olma-
sı heterojen bir dağılıma işaret eder. He-
terojen dağılımlarda grafik basıktır

 • Ortanca > Ortalama dağılımın çarpıklı-
ğının negatif olduğu ve dağılımın sağa 
çarpık / sola yığımlı olduğunu gösterir. 
Bu da testin kolay, grubun başarılı oldu-
ğunu gösterir. Bu açıdan maddelerin güç 
olduğu da söylenmez 

(Cevap C)

9. Yapı geçerliği bir testin ölçmek istediği de-
ğişkenleri tam ve doğru olarak ölçebilmesi-
dir. Yapı geçerliği varsa test bu özeliğe sa-
hip olan ile olmayanı ayırabilmektedir. Veri-
len örnekte ölçek özelliğe sahip olduğu dü-
şünülen grup (tedavi olmayan) ile sahip ol-
madığı düşünülen gruba (tedavi olan grup) 
uygulanmış. Ölçeğin bunlar arasındaki farkı 
yansıtabilmesi yapıya dair geçerlik için bir 
delil niteliğindedir.

(Cevap A)

10. Tipik performans testleri kişilik, tutum ve ilgi 
testleridir. Soruda numaralandırılmış verilen 
ifadelerden I ve III numaralı ifade ilgilere yö-
neliktir. II ve IV ise psikomotor becerilerdir ve 
performans testleri aracılığıyla ölçülür.

(Cevap E)

11. Performans puanlama için kullanılan holistik 
rubrikler performansın ürün/sonuç boyutuna 
odaklanmıştır. Soruda verilen rubrik öğren-
cilerin çizeceği piramit için, bu üründe iste-
nen nitelikler genel hatlarıyla belirtilmiştir.

(Cevap C)

12. Sağa çarpık dağılımların çarpıklık katsayısı 
pozitiftir, ortalaması ortancasından büyüktür. 
Buna göre I, IV ve V numaralı dağılımlar sa-
ğa çarpıktır. II numaralı dağılım ortalama, or-
tanca ve mod değerleri eşit olduğu için si-
metrik bir dağılımdır. Sola çarpık dağılımla-
rın çarpıklık katsayısı negatiftir, ortalama de-
ğeri ortancadan küçüktür. III numaralı dağı-
lım sola çarpıktır.

(Cevap C)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

3. Deneme Sınavı

DENEME 3

1. 

 

 Değerlendirme, yapılan gözlemin, belirlenen 
bir ölçütle karşılaştırılarak yorumlanması ve 
bir yargıya varılmasıdır. 

 Buna göre I, II ve IV. maddelerdeki ifadele-
rin gözlemden sonra ölçüte göre yorumlan-
dığı ve bir yargıya varıldığı görülmektedir. III. 
madde de yer alan “İlk iki sorudan alınabile-
cek en yüksek puan 40’tır” ifadesi bir değer-
lendirme ölçütü değil, bir ölçme kuralıdır. Bu 
nedenle I, II ve IV. maddelerin bulunduğu E 
seçeneği doğru cevaptır.

(Cevap E)

2. En kapsamlı bilgiyi sunan ölçek türü eşit oran-
lı ölçektir. Eşit oranlı ölçekle elde edilen ölç-
meler üzerinde her türlü istatistiksel analiz 
ve matematiksel işlem yapılabilir. Eşit oran-
lı ölçeklerde başlangıç noktası gerçek sıfır-
dır. C seçeneğinde mutlak sıfır söz konusu-
dur. Bu ölçme üzerinde oranlama yapmak 
mümkündür. 500 lira 1000 liranın tam yarı-
sıdır denebilir. A, D ve E sınıflama, B ise sı-
ralama ölçeği ile ifade edilmiştir.

(Cevap C)

4. Analitik puanlama anahtarı (rubrik) yazılı an-
latımların; düşünceler, içerik, düzenleme, üs-
lup, kelime seçimi ve mekanik unsurlar ay-
rıntılı değerlendirilmesine olanak sağlar. Ge-
nel hatların değerlendirilmesine bütüncül 
anahtarlar aracılığı ile yapılır.

(Cevap D)

3. Soru metninde anlatılan alternatif değerlen-
dirme “performans değerlendirme”dir. Per-
formans değerlendirmelerinde üst düzey dü-
şünme (analiz, sentez, değerlendirme, prob-
lem çözme vs.) becerileri geliştirme oldukça 
önemlidir.

 (B) Tanılayıcı dallanmış ağaç, belli bir konuda 
öğrencinin ne öğrendiğini belirlemek için kul-
lanılan, temelden ayrıntıya giden bir sıraya gö-
re doğru ve yanlış ifadeler seçilerek öğrenci-
den doğru seçimi yapmasının istendiği değer-
lendirme araçlarından biridir. 

 (C) Öz değerlendirme öğrencilerin kendi öğ-
renme süreçlerini, özellikle başarı düzeyle-
rini ve öğrenme süreçlerini yorumlamaları-
na, bireyin kendi yeteneklerini kendilerinin 
keşfetmelerine, güçlü ve zayıf yönlerini tanı-
malarına, öğrencinin motivasyonunun yük-
selmesine yardımcı olan bir değerlendirme 
aracıdır.

 (D) Portfolyo (öğrenci ürün dosyası) öğrenci-
lerin bir ya da birkaç alandaki çalışmalarını, 
harcadığı çabayı, geçirdiği evreleri gösteren 
öğrenci ürün dosyasını değerlendirme işlemi-
dir. Öğrenci gelişimini, velisinin ve öğretmen-
lerinin izleyebilmesine olanak sağlayan bir ça-
lışmadır. Portfolyo hem öğretmen hem de öğ-
renci için bir değerlendirme yöntemidir.

 (E) Akran değerlendirme, gruptaki öğrencile-
rin belli ölçütler çerçevesinde birbirlerini de-
ğerlendirme sürecidir. Öğrencilerin kendileri-
ne güvenini artırır. Eleştirel düşünme beceri-
lerini geliştirir.

(Cevap A)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

3. Deneme Sınavı

5. Test planı güvenilir sonuçlar veren geçerli 
ölçme araçlarının geliştirilmesi için test ge-
liştirme sürecini içerir. Bu süreçte sırayla üç 
temel soru yanıtlanmalıdır.

 1. Niçin ölçme yapılacak? Amaç

 2. Ne ölçülecek? Kapsam ve örneklem

 3. Nasıl ölçülecek? Test maddeleri ve uy-
gulama esasları

 Bu açıdan 1. etkinlik testin amacının belir-
lenmesi olmalıdır. 2 ve 3 kapsam ve örnek-
lemin ortaya konduğu maddelerdir. 4’te mad-
de türü belirlendikten sonra 5 numaralı aşa-
mada madde yazımına geçilmelidir.

(Cevap C)

6. Bir testin güvenirliği 0 ile 1arasında değer 
alır. Kr-20 formülünü kullanarak 0,35 bulun-
ması testin güvenirliği ile ilgili olarak şu so-
nuçları ortaya çıkarır:

 • Testin hatalardan arınık değildir. Test tu-
tarsız yani güvenirlik katsayısı düşüktür.

 • Maddeleri birbiriyle uyumsuzdur.

 • Testti oluşturan bireyler(grup) homojen 
yapıdadır.

 • Ölçülen özelliğe hata karıştığı için test 
birçok özelliği ölçmüştür ve test çok bo-
yutludur.

 • Testti oluşturan maddeler heterojendir.

 Testin madde analizi yapıldıktan sonra gü-
venirlik katsayısı düşük olması madde ana-
lizinde bilen ve bilmeyenin ayırt edilemediği 
ve testin zorluk derecesinin iyi olmadığını 
gösterir. Teste bilen ile bilmeyen iyi ayırt edi-
lemediği için grup heterojendir.

(Cevap B)

7. Mod, bir puan dağılımında en çok tekrarla-
nan, yani en çok frekansa sahip olan değer-
dir.

 Tabloda frekansı 12 olan 54 - 58 puan aralı-
ğının orta değeri olan 56, bu dağılımın mo-
dudur. Bu dağılımda medyanın bulunduğu 
puan aralığını bulmak için yığmalı frekansı 
bulmak gerekir.

Puan Aralığı Frekans Yığmalı Frekans
24 - 28 7 7
29 - 33 3 10
34 - 38 10 20
39 - 43 8 28
44 - 48 5 33
49 - 53 9 42
54 - 58 12 54
59 - 63 5 59
64 - 68 6 65
69 - 73 8 73

 Sınava giren toplam öğrenci sayısı 73 oldu-
ğuna göre ortanca (medyan), 2

73 1 37+
=  

kişinin aldığı puandır. 37. kişinin aldığı puan 
ise 49 - 53 aralığındadır. 

(Cevap D)

8. Tabloda görüldüğü üzere en yüksek puan, 
69 - 73 aralığının orta değeri olan 71’dir. En 
düşük puan ise 24 - 28 aralığının orta değe-
ri olan 26’dır. O hâlde;

 Ranj = 71 - 26 = 45 tir.

(Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

3. Deneme Sınavı

12. Birinci grup çalışması doğrudan geçerliği or-
taya koymaya yönelik bir çalışmadır. Uygu-
laması kolay ve kullanışlı olmasına karşı sub-
jektif bir çalışmadır. İkinci grup çalışması is-
tatistiksel karşılaştırmaya dayanmaktadır. Bu 
yolla yapılan geçerlik çalışması bir ölçüt pu-
anı elde etme gerekliliğinden dolayı daha zor 
ancak daha objektif bir çalışmadır.

(Cevap A)

9. Soruda verilen seçeneklere baktığımızda 
“başarı” hakkında yorumlar yapılmaktadır. 
Bunun için  Z standart puanına bakmak ge-
rekir. Z puanı kişinin puanının sınıf ortalama-
sından kaç standart sapma uzakta olduğu-
nu gösterir. 

 Z puanının formülü:

Formül Formüldeki Semboller

Z S
x x

x

i
=
- Z = Standart Z puanı

xi = Bireyin sonucu

x  = Aritmetik ortalama

Sx = Standart sapma

 ZMehmet I. Sınav = 16
72 50-  = 1,3

 ZZeynep II. Sınav = 4
63 55-  = 2

 Z puanları Mehmet < Zeynep

 1,3 < 2 olduğundan Zeynep’in ikinci testteki 
başarısı Mehmet’in birinci testteki başarısın-
dan daha iyidir.

(Cevap C)

10. Ölçüt geçerliği test sonuçlarının testin ölçtü-
ğü değişkenin gerçek ölçütü ile karşılaştırıl-
masına dayanır. Bir testten soru çıkarılması 
testin duyarlığını azaltır. Bu durum da testin 
güvenirliğini ve geçerliğini düşürür. Bu test-
ten soru çıkarılması durumunda ölçüt geçer-
liğinin artması söz konusu olamaz.

(Cevap D)

11. Nevin Hanım, istatistiksel yaklaşımı kullana-
rak kendi hazırladığı testle objektif bir testi 
kıyaslamış ve korelasyonu 0,90 olarak he-
saplamıştır. Bu durum, Nevin Hanım’ın ha-
zırladığı testin de geçerliği yüksek olduğu-
nu, öğrencilerin her iki testten de benzer pu-
anlar aldıklarını gösterir. Ancak birden fazla 
puanlayıcının sınav kâğıtlarını puanlaması 
söz konusu olmadığı için puanlama güvenir-
liği hakkında da yorum yapılamaz.

(Cevap D)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

4. Deneme Sınavı

DENEME 4

1. Bu dağılım için,

x f fx
40 6 240
50 4 200
60 8 480
80 2 160

fx 1080=/

 x N
fx

20
1080 54= = =

/

 Mod = 60 (frekansı en büyük puan)

 Ortanca = Toplam 20 puan olduğuna göre, 
ortanca 10 ve 11. sıradaki değerlerin orta 
noktasıdır. Bu puanlarda 50 ve 60

 2
50 60 55+

=  ortancadır.

(Cevap C)

2. Her iki öğretmenin hazırladığı testlerdeki so-
ru sayıları eşit olduğu için kullanışlılıkları açı-
sından fark yoktur. Ali öğretmenin hazırladı-
ğı testin örnekleme düzeyi yüksek olduğu 
için kapsam geçerliği daha yüksektir. Büşra 
öğretmenin testi daha dar bir kapsamı ölçtü-
ğü için daha homojendir. Homojen testlerin 
iç tutarlıkları daha yüksektir.

(Cevap C)

3. I numaralı ifade ölçme kuralıdır. Ölçülecek 
özelliğin ne kadarına kaç puan verileceğinin 
belirlenmesi ölçme kuralıdır. II numaralı ifa-
dede ölçme söz konusudur (20 ölçüm – ölç-
me sonucu). III numaralı ifadede 50 ölçütü 
kullanılarak bir değerlendirme yapılmış, öğ-
rencilerin proje çalışması yapmaları yönün-
de bir karar verilmiştir.

(Cevap E)

4. Matematik öğretmeninin, yazılı sınavları pu-
anlarken yazı güzelliğini de puanlamaya dâ-
hil etmesi ölçmenin amacına hizmet etmesi-
ni engelleyici niteliktedir. Ölçmenin amacına 
hizmet etme derecesinin engellenmesi de 
geçerliği düşürücü etki yapar. Fen bilimleri 
öğretmeninin vurguladığı kavram geçerliktir.

(Cevap A)

5. Seçme amacıyla gerçekleştirilen değerlen-
dirmelerde bağıl ölçüt kullanılmalıdır. Sına-
va girenlerin yarısı eleneceği/seçileceği için 
dağılımı tam ortadan ikiye bölen bir ölçüt kul-
lanılmalı. Yani puanlar sıralandığında ilk 150 
kabul edilmeli. Dağılımı ortadan ikiye bölen 
ölçü ortancanın ölçüt olarak kullanılması bu 
değerlendirme için yerinde olacaktır.

(Cevap B)

6. Dağılımın standart sapması dağılımdaki pu-
anların tek tek aritmetik ortalamadan farkı 
üzerinden hesaplanır. Standart sapmanın sı-
fır olması tüm puanların ortalamadan hiç sap-
madıkları anlamına gelir. Bu durumda yal-
nızca tüm puanların birbirine eşit olması (bu 
durumda elbette aritmetik ortalamada bu pu-
an olacaktır) durumunda mümkündür.

(Cevap D)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

4. Deneme Sınavı

7. Açık uçlu soru üst düzey davranışların ölçül-
mesi için uygun olan bir soru türüdür. Seçe-
nekler içerisinde C seçeneği hariç bütün se-
çenekler değerlendirme düzeyindedir. C se-
çeneği bilgi düzeyindedir.

(Cevap C)

8. Kontrol listeleri (check list) öğrencilerde göz-
lenmek istenen davranışların olup olmama-
sı durumunu gösterir. Listede performansa 
ilişkin önemli davranışlar yer alır. Öğrenci bu 
açılardan gözlenerek davranışın varlığı – 
yokluğu ortaya konur.

(Cevap D)

9. Yapılandırılmış grid en temel olarak ilişkili öğ-
renmeleri ölçmek için geliştirilmiş alternatif 
bir ölçme aracıdır. İlişkili ve anlamlı öğren-
melerin ölçülmesinde çağdaş ölçme ve de-
ğerlendirme yaklaşımları arasında önemli bir 
yeri vardır.

(Cevap B)

11. Testin zorluğu/kolaylığı ya da öğrencilerin 
başarıları hakkında yorum yapabilmemiz için 
ortalama güçlük hesaplanmalıdır.

 

( ) , ( ) ,

( ) , ( ) ,

( ) ,

P K
x

P I P II

P III P IV

P V

100
60 0 60 40

18 0 45

50
20 0 40 40

20 0 50

100
60 0 60

=

= = = =

= = = =

= =

 Ortalama güçlüğü sıfıra en yakın olan III. test 
0,40 ortalama güçlük ile öğrenciler için en 
zor gelen derstir.

(Cevap C)

12. Sınıfta öğrenciler ne kadar çok birbirinden 
farklılaşırsa tam öğrenmeyi sağlamak için 
kullanılması gereken yöntem, teknik, araç – 
gereç çeşitliliği o kadar çok artar. V. test 24 
standart sapma değeri ile öğrencilerin fark-
lılaşma düzeyinin en fazla olduğu testtir.

(Cevap E)

10. Erdoğan Öğretmen’in gerçekleştirmiş oldu-
ğu ölçme ve değerlendirme işleminde temel 
amaç öğrencilerin öğrenme eksikliklerini ve 
yanlışlarını belirlemektir. Amaç öğretim de-
vam ederken eksikleri gidermek ve yanlışla-
rı düzelterek öğretimi biçimlendirmektir. For-
matif de denilen biçimlendirici değerlendir-
meler ünite ve konu sonlarında, öğretim sü-
reci devam ederken yapılır. Ölçüt açısından 
da süreçte mutlak ölçüt kulanılmıştır. Öğren-
ciler kendi performansları ile değerlendiril-
miş, sıralamaya dayalı bir ölçüt kullanılma-
mıştır. Kullanılan ölçüt hedeflerdir. Hedefle-
rin kazanılıp kazanılmadığının ölçüt olarak 
kullanılması mutlak ölçüttür.

(Cevap D)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

5. Deneme Sınavı

DENEME 5

1. Soru metninde anlatılan işlemler ölçme ara-
cının “objektifliğini” artırmak amacıyla ya-
pılmıştır.

 Ölçme aracında objektifliği artırmanın şekil-
leri aşağıdaki gibidir: 

 - Rubrik (puanlama anahtarı) ile puanla-
ma yapılması,

 - Bir ölçmeyi birkaç farklı kişi tarafından 
ölçülmesi ve ortalamasının alınması,

 - Ölçmeyi yapan kişi ölçme işlemini birkaç 
kez yapar ve yaptığı ölçmelerin ortala-
masının alınması,

 - Öğrencilerin isimlerinin kapatarak okun-
ması

 (Cevap A)

2. Öğrencilerin ön koşul öğrenme düzeyini be-
lirlemek amacıyla yapılan değerlendirmele-
re tanılayıcı değerlendirme denir. Tanılayıcı 
değerlendirmelerde mutlak ölçüt kullanılma-
lıdır. Seçme amacıyla yapılan değerlendir-
melerde bağıl ölçüt kullanılır.

(Cevap A)

3. Testin uygulaması, puanlanması ve değer-
lendirilmesindeki pratiklik testin kullanışlılığı 
ile ilgilidir. Örnekte verilen test 300 sorudan 
250 soruya indirilerek uygulaması daha pra-
tik bir hâle getirilmiştir. İlk uygulamada 0,92 
olan iç tutarlık 0,87’ye düşmüştür. Testten 
soru çıkarıldığı için güvenirlik ve geçerlik dü-
şer ancak uygulaması kolaylaşacağından 
kullanışlılığı artar.

(Cevap B)

4. Yordama geçerliği test puanlarının geleceğe 
yönelik yordanacak değişkenin ölçüt ölçü-
süyle ilişkilidir. Bazı testler bireyin ileriki za-
manlarındaki başarısını yordamak için uygu-
lanır. Bir şirket için işe girişte yapılan testin 
yordama geçerliğinin kanıtı; testten yüksek 
puan alanların işte başarılı olmasıdır. Bura-
da ölçüt olarak görevde yükselme için yapı-
lan test sonuçları kullanılmıştır. 

(Cevap C)

5. Ölçme, bir özelliğin gözlemlenip gözlem so-
nuçlarının sayı ve sembollerle ifade edilme-
sidir. 

 

 Rehber öğretmen Sezer Bey, öğrencilerin 
rehberlik servisi hakkındaki bilgilerini ölçmek 
için anket uygulamış ve böylece dolaylı ölç-
me yapmıştır. Yetenek, başarı, ilgi, bilgi gibi 
özellikler doğrudan değil, dolaylı olarak öl-
çülür. 

 Dolaylı ölçme, bir değişkenin başka bir de-
ğişken yardımı ile ölçülmesidir. Rehber öğ-
retmenin anket uygulamasını, okul rehberlik 
programını uygulamadan önce öğrencilerin 
hazır bulunuşluğu, ön bilgilerini belirlemek 
amacıyla yapması ve ölçme sonucuna göre 
rehberlik servisinin tanıtılmasına yönelik bir 
etkinlik planlaması değerlendirme türünün 
“tanılayıcı (yerleştirici)” değerlendirme ol-
duğunu göstermektedir. 

 (Cevap A)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

5. Deneme Sınavı

6. Ölçmenin standart hatası testin standart sap-
ması (varyansın kareköküne eşit) ve test so-
nuçlarının güvenirlik katsayısı üzerinden he-
saplanır. Formül SH=S. formüldeki S stan-
dart sapma, r ise güvenirlik katsayısıdır. Se-
çenekteki varyans ve güvenirlik katsayı de-
ğerleri göz önünde bulundurulduğunda he-
sap makinesi olmadan tam sonuçları bulmak 
imkansızdır. Burada bilinmesi gereken önem-
li nokta güvenirlik değerinin artması standart 
hatayı düşürür. Varyans değerleri soruda çok 
yakın verilmiş, yani sabitlenmiş. Bu açıdan 
hesap yapmadan güvenirliği en yüksek A se-
çeneğindeki testin standart hatasının düşük 
olacağı söylenebilir. 

(Cevap A)

9. Grafikte verilen değerleri aşağıdaki tabloda 
gösterirsek

Puan Frekans
15 10 + 20 = 30
30 25 + 10 = 35
45 15 + 35 = 50
60 30 + 10 = 40
75 5 + 20 = 25
90 20 + 20 = 40

 Buna göre frekansı en yüksek olan puan 45 
olduğu için bu dağılımın modu 45 tir. 45’in 
frekansı 50’dir.

 (Cevap C)

11. Verilen sonuçlara göre A testinde ortanca de-
ğeri ortalamadan yüksek olduğu için öğren-
cilerin yarısından fazlasının ortalamadan yük-
sek puan aldığı söylenebilir. Test B’de X , or-
tancadan büyük olduğu için çarpıklık pozitif-
tir yani sağa çarpıktır. Test A’nın standart sap-
ması büyük olduğu için heterojendir, öğren-
ciler arasında benzerlik azdır. Test A’nın arit-
metik ortalaması büyük olduğu için grup da-
ha başarılıdır.

(Cevap B)

10. Objektif testler seçenekli testlerdir. Objektif 
testlerin sonuçlarına puanlayıcı yanlılığından 
kaynaklanan hatalar az miktarda karışır. Ob-
jektif test sonuçlarına karışan hata kaynak-
larından biri de şans başarısı hatasıdır. Şans 
başarısı öğrencinin maddenin yokladığı he-
def davranışı kazanmamasına rağmen salt 
tahmin yoluyla doğru cevabı bulma olasılığı-
dır. Bunun için alınabilecek iki önlem vardır. 
Birincisi seçenek sayısını arttırmaktır, tah-
minle doğru cevabı bulma olasılığını azaltır. 
İkincisi de düzeltme puanı uygulamasıdır. 
Yani öğrencinin yanlış cevapları eksi puan 
olarak hesaplanır. Bu yolda öğrencinin tah-
minle doğru cevaba gitme yolunu tercih et-
mesini azaltır. 

(Cevap D)

12. KR-20 ve KR-21 formülleri ile elde edilen kat-
sayı testin iç tutarlık anlamında güvenirliğini 
yansıtır. KR-20 madde varyanslarından KR-
21 ise testin aritmetik ortalaması ve standart 
sapmasından hesaplanır. Test maddelerinin 
güçlük düzeyleri arasında farklılıklar ne ka-
dar az ise KR-20 ve KR-21 ile elde edilen 
değerler birbirine o kadar yakındır. Eğer tes-
tin tüm maddelerinin güçlükleri eşit ise KR-
20 ve KR-21 ile elde edilen katsayı değerle-
ri de eşit çıkar.

(Cevap A)

7. Çağdaş ölçme ve değerlendirme yaklaşımı 
öğretim süreçleriyle kaynaşmıştır. Bu süreç-
te sadece öğrenci davranışlarını ölçme de-
ğil, öğrenci gelişimini desteklemek de amaç-
tır.

(Cevap E)
8. Sınava giren erkek öğrenci sayısı;

 10 + 25 + 15 + 30 + 5 + 5 = 90

 Sınava giren kız öğrenci sayısı;

 20 + 10 + 35 + 10 + 20 + 20 = 115

 Toplam öğrenci sayısı = 90 + 115 = 205

(Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

6. Deneme Sınavı

DENEME 6

2. Örnekte verilen durum bir performans göre-
vidir. Öğretmen buna yönelik performans de-
ğerlendirme yapmalıdır.

(Cevap A)

4. Akran değerlendirme, gruptaki öğrencilerin 
belli ölçütler çerçevesinde birbirlerini değer-
lendirme sürecidir. Bu değerlendirmeyi öğ-
renciler gerçekleştirdiği için değerlendirme-
nin objektif olması çok zordur. Çünkü sınıf 
içindeki gruplaşmalar ve arkadaşlık ilişkileri 
objektifliğe gölge düşürür. Ancak akran de-
ğerlendirmenin öğretmen başarısızlıklarını 
değerlendirmeye katması söz konusu değil-
dir.

(Cevap E)

3. Tutum ölçümü dolaylı ölçme ile gerçekleşti-
rilir. 40 puanın altında alanlar ifadesi mutlak 
ölçüttür (grup performansı değerlendirmede 
etkili değildir). Gerçekleştirilen bu ölçme iş-
lemi öğrencileri tanıma amaçlıdır.

(Cevap C) 

6. Asıl test formunda yer alacak maddelere ka-
rar verirken öncelikli olarak dikkate alınacak 
ölçüt madde ayırtedicilik düzeyidir. 0,50 ayırt 
edicilik çok iyi bir düzeydir (4). Orta güçlük-
te ve çok iyi ayırtedicilikte olan bu soru esas 
uygulama için öncelikle seçilmelidir.

(Cevap D)

5. Ölçme aracının öğrencilerin fizik dersine kar-
şı tutumlarını hiçbir özelliği karıştırmadan öl-
çebilmesi, ölçme aracının (tutum envanteri-
nin) “geçerliğinin yüksek” olduğunu göster-
mektedir. Bir ölçme aracının geçerliliği, söz 
konusu ölçme aracının ölçme amacına hiz-
met etme derecesi olarak ifade edilebilir. Uy-
gulama sonucunda fen bölümü öğrencileri-
nin diğer bölümdeki öğrencilere göre daha 
olumlu bir tutuma sahip olması ve öğrenci-
lerin fizik dersi notlarıyla tutum düzeyleri ara-
sında pozitif bir ilişkinin tespit edilmesi en-
vanterin geçerliğinin yüksek olduğunu gös-
termektedir.

(Cevap D)

7. Öğretmenin verdiği görev bilişsel alanın en 
alt basamağı olan “bilgi” basamağına yöne-
liktir. Değerlendirmede sadece ürün dikkate 
alınmıştır. Değerlendirme öncesinde öğren-
cilere ölçüt ve hedefler belirlenmemiştir. Bu 
çalışma öğrencilerin öğrendiği formüllerle il-
gili olduğundan sadece program konuları ile 
ilişki kurulmuştur.

(Cevap C)

1. I numaralı ifadede kullanılan ölçek türü sınıf-
lamadır. Sınıflama ölçekleri daha çok nitel 
ölçmelerde kullanılır, nesneler ya da kişiler 
gözlenen özelliğe sahip olup olmamalarına 
göre gruplandırılır. II numaralı ifade ise sıra-
lamadır, şarkılar en çoktan en az oy almaya 
göre sıralanmıştır.

(Cevap D)

8. Öğretmenin, dersin seviyesini belirlemede 
en çok zorlanacağı sınıf, bireysel farkların 
en çok olduğu sınıftır. Bireysel farkların test 
puanlarındaki göstergesi ise standart sap-
madır. O halde öğretmen, standart sapma 
değeri en yüksek olan 10 - D sınıfında der-
sin seviyesini ayarlamada en çok zorlana-
caktır.

(Cevap D)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

6. Deneme Sınavı

10. Pozitif kayışlı dağılım, sağa çarpık dağılım-
dır. Negatif kayışlı dağılım ise sola çarpık da-
ğılımdır.

 

 Buna göre 10 - A ve 10 - B sınıflarında

 X  > Ortanca > Mod olduğundan dağılım sa-
ğa çarpık (pozitif kayışlı)dır. 10 - C ve 10 - E 
sınıflarında ise 

 X  < Ortanca < Mod olduğundan dağılım so-
la çarpık (negatif kayışlı) dır.

(Cevap D)

12. A, B, D ve E seçeneklerindeki ölçütler “mut-
lak ölçüt”tür. Mutlak ölçüt, üzerinde değer-
lendirme yapılacak grup henüz bir ölçme iş-
lemine tabi tutulmadan, yani ölçme işlemi ya-
pılmadan, bütün grup için kesin ve standart 
olarak belirlenen eşlik değeridir. C seçene-
ğindeki ölçüt ise “bağıl ölçüt”tür. Bağıl öl-
çüt, bir grup içindeki bireyleri birbirleri ya da 
kendisi ile karşılaştırmak, sıralamak ve içe-
risinde seçim yapmak için kullanılan ölçüt-
tür. A, B, D ve E seçeneklerinde seçim için 
alınan ölçütlerde karşılaştırmanın yapılma-
dığı ölçme koşulunun belirlendiği görülmek-
tedir. C seçeneğinde ise ölçme yapıldıktan 
sonra yani üniversite sınavını kazandıktan 
sonra % 1 lik dilime girme öğrencilerin vakıf 
tarafından ödüllendirilmeleri için ölçüt alın-
mıştır.

(Cevap C)

9. Genel olarak puanları sola çarpık dağılım 
oluşturan sınıflar başarılı; sağa çarpık dağı-
lım oluşturan sınıflar başarısızdır.

 X  sembolü aritmetik ortalamayı göstermek 
üzere bir dağılımda;

 X  < Ortanca < Mod ise dağılım sola çarpık,

 X  > Ortanca > Mod ise dağılım sağa çarpık,

 X  = Ortanca = Mod ise dağılım simetriktir.

 Buna göre; 10 - A ve 10 - B sınıflarının puan 
dağılımı sağa çarpık, 10 - C ve 10 - E sınıf-
larının puan dağılımı sola çarpıktır. 10 - D sı-
nıfının puan dağılımı simetriktir.

 Pratik yolla; 10 - C sınıfındaki aritmetik orta-
lama, 10 - E sınıfındaki ortalamadan büyük 
olduğu için en başarılı sınıf 10 - C dir. Aynı 
şekilde 10 - A sınıfının aritmetik ortalaması 
10 - B sınıfındaki ortalamadan küçük olduğu 
için en başarısız sınıf 10 - A sınıfıdır.

(Cevap C)

11. Verilen bilgilere göre Hatice’nin coğrafya ve 
fizik derslerine ilişkin z ve T standart puan-
larını hesaplayalım

 Coğrafya dersi z = (62-55)/7  z=+1,

 T puanı= 50+10.(+1) = 60

 Fizik dersi z = (64-68)/4 z=-1,

 T puanı= 50+10.(-1) = 40

 Buna göre Hatice, bağıl değerlendirmenin 
yapıldığı sistemde coğrafya dersi z/T stan-
dart puanları daha yüksek olduğu için daha 
başarılıdır.

(Cevap A)



1. Deneme Sınavı 16

w
w

w.
ko

zm
ik

od
a.

co
m

.tr
w

w
w.

ko
zm

ik
od

a.
co

m
.tr

w
w

w.
ko

zm
ik

od
a.

co
m

.tr

ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

7. Deneme Sınavı

DENEME 7

1. Eşit aralıklı ölçekler başlangıç noktasının be-
lirlendiği eşit birimlere bölünmüş ölçeklerdir. 
Başlangıç noktası izafi bir sıfırdır gerçek bir 
yokluk oluşturmaz. Başarı, ilgi, tutum, yete-
nek gibi puan üzerinden yapılan ölçmeler eşit 
aralıklı ölçeklerle yapılır.

(Cevap A)

4. Korelasyon iki değişkenin birlikte değişimi-
nin istatistiksel ölçüsüdür. İki değişken ara-
sındaki ilişkiyi gösterir. Ancak korelasyon kat-
sayısı asla bir nede-sonuç ilişkisi olarak yo-
rumlanamaz. Örnekteki gibi yüksek pozitif 
bir korelasyonunun neden-sonuç ilişkisinde 
yorumlanması hatalı olur.

(Cevap B)

5. Bir sorunun (maddenin) doğru cevaplanma 
oranı, o maddenin güçlük indeksine eşittir. 
O halde;

 Güçlük indeksi= 

Maddeyi doğru cevaplayan 
öğrenci sayısı

Maddeye cevap veren
öğrenci sayısı

 Güçlük indeksi = ,10
6 0 60=

(Cevap D)
6. Bir puan dağılımındaki dizi genişliği (ranj),

 Ranj = Gözlenen En Yüksek Puan - Gözle-
nen En Düşük Puan

 Öğrenci puanları arasında en yüksek puan 
7 en düşük puan ise 3’tür.

 Ranj = 7 - 3 = 4

(Cevap C)

7. Öğrencilerin aldıkları puanların grafiğini çi-
zelim.

 

 Görüldüğü gibi grafik simetrik bir yapı arz et-
mektedir. Verilen seçeneklerde simetrik olan 
dağılım B seçeneğindeki grafikte görülmek-
tedir.

(Cevap B)

3. Öğretmenlerin uyguladığı bu testlerde yok-
lanan kritik kazanımlarda farklılık olduğu için 
kapsam geçerliği açısından bir fark vardır.

(Cevap A)

2. Rubrik (Dereceli Puanlama Anahtarı) ha-
zırlama sürecinde soru metninde belirtilen 
önlemlerin alınması “performansın etkili 
biçimde yönlendirilmesini ve güvenilir 
olarak ölçülebilmesini sağlama” açısın-
dan daha önemlidir. Dereceli puanlama anah-
tarı, performansı tanımlayan ölçütleri içeren 
puanlama rehberidir. Herhangi bir çalışma-
nın planlanması için geliştirilmiş ölçütleri içe-
ren bir araçtır. Bilişsel, duyuşsal ve psiko-mo-
tor gelişim düzeyleri rubriklerle saptanabilir.

(Cevap B)

8. Ölçme ve değerlendirmenin eğitim sürecin-
de farklı işlevleri bulunmaktadır. Bu işlevler-
den en önemlisi öğrencilerle ilgili alınacak 
kararlara dayanak oluşturmasıdır. Bu süreç-
te öğrencinin izlenmesi ve gelişiminin takip 
edilmesi öğrencilerin tanınması açısından ol-
dukça önemlidir.

(Cevap C)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

7. Deneme Sınavı

12. Eğitimde ölçülmesi amaçlanan özellikler ge-
nellikle başarı, zekâ, ilgi, tutum, kişilik gibi 
gözle görülemeyen özelliklerdir. Bu özellik-
lerin doğrudan ölçülmesi imkânsızdır. Eği-
timsel ölçmelerde dolaylı ölçme tercih edilir. 
Doğrudan ölçme yapıldığı için de elde edi-
len değerlerin birbirlerine oranlanması ola-
naksızdır.

(Cevap E)

11. Portfolyolar, öğrencilerin oluşturdukları öz-
gün ürünlerin seçkin bir koleksiyonudur. Port-
folyoya konulacak ürünlerin özgün olması 
öğrenciler arasındaki bireysel farkları belir-
leme ve geliştirme imkanı sağlar. Ancak port-
folyolar yardımıyla bütün öğrencilerin aynı 
öğrenmeyi aynı biçimde kazanmasını amaç-
lamak bireysel farklar ilkesine aykırıdır.

(Cevap E)

9. Yanıtları sınırlı olmayan, genellikle kompo-
zisyon tipi sorulara serbest yanıtlı sorular de-
nilmektedir. Serbest yanıtlı sorulara, uzun 
yanıt gerektiren sorular da denilmektedir. 

 

 gibi özelliklerin ölçülmesinde kullanılabilecek 
en uygun soru tipidir.

(Cevap B)

10. Soruda istenen bilgileri değer vererek hesap-
layabiliriz. Üst ve alt grupta 50’şer olmak üze-
re toplam 100 öğrenci olduğunu varsayar-
sak. 

 Ayırt edicilik= r= (Üst grup doğru – Alt grup 
doğru) / n (gruplardan birinin sayısı)

 r = (50-0)/50 = 50/50

 r=1 (1 ayırt edicilik düzeyi için en yüksek de-
ğerdir)

 Güçlük= p= (Üst grup doğru+Alt grup doğ-
ru)/N (Toplam öğrenci sayısı)

 P= (50+0)/100 = 50/100

 P= 0,50 (1 ve 0 arasında değer alan güçlük 
1’e yaklaştıkça kolay, 0’a yaklaştıkça güç so-
ru anlamında. 0,50 orta güçlük)

 Varyans= p.q (p=Güçlük, q= 1-p)= 0,50 . 0,50

 = 0,25 (0,25 varyans için en yüksek değer-
dir.)

 Buna göre I numaralı ifade varyans 0,25 ol-
duğu için yanlış, II ve III numaralı ifadeler ise 
doğrudur.

(Cevap D)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

8. Deneme Sınavı

DENEME 8

1. Konuyla ilgili kazanımların gerçekleşme dü-
zeylerini ölçmek için “proje görevine ilişkin 
puanlama anahtarı hazırlanarak öğrenciye 
çalışma öncesi verilmelidir.” Projeler, öğren-
cilerin sınıf içinde ve dışında yürüttüğü ça-
lışmaları değerlendirmeye olanak tanıyan 
ölçme araçlarıdır. Öğrencilerin üst düzey bi-
lişsel ve psiko-motor becerileri ve perfor-
manslarını değerlendirmek için en uygun ölç-
me araçlarından biridir. Projeler, puanlama 
standartları ve yönergeler gerektirir. Öğren-
cilerin hedeflenen becerileri kazanabilmele-
ri, çalışmanın yönünü takip edebilmeleri, ne-
leri yapmaları gerektiğini bilmeleri için proje 
ile ilgili puanlama anahtarının hazırlanarak 
çalışma öncesi öğrenciye verilmesi gerekir.

 (Cevap A) 

3. Grafiği incelediğimizde dağılımın iki modlu 
yani bimodal dağılım olduğunu görürüz. An-
cak tepe değerleri 9 değil, 54 ve 88 olmak 
üzere iki tanedir. Buradaki 9 sayısı bu iki ara-
lıkta puanlar alan kişi sayılarını göstermek-
tedir.

(Cevap A)

4. Şans başarısından kaynaklanan hatalar, öğ-
rencinin hasta, uykusuz, yordun ve moralsiz 
olması gibi durumlardan sonuçlara karışan 
hatalar ve uygulama koşullarından kaynak-
lanan hatalar tesadüfi hatalardır. Tesadüfi ha-
talar ölçme sonuçlarının güvenirliğini düşür-
mektedir.

(Cevap A) 

5. I numaralı ifade ölçme işlemidir burada ölçme-
ye konu olan özellik öğrenci sayısıdır, 76 öl-
çümdür. IV numaralı ifade de bir ölçmedir. Gi-
rilen sınav sayısı ölçülen özelliktir, altı ölçme 
sonucudur. II ve III numaralı işlemlerde ise de-
ğerlendirme söz konusudur. Çünkü ölçme sü-
reci sonunda bütünleme sınavına girecek ve 
ceza aldı karar ifadeleri yer almaktadır.

(Cevap E)
6. Bağımsız değişken bir araştırmada etkisi in-

celenen değişkendir. Araştırmada tercih edi-
len müzik türü bağımsız değişkendir çünkü 
etkisi araştırılmaktadır. Bağımlı değişken ise 
bağımsız değişkene göre değer alıp almadı-
ğı incelenen yani etkilenen değişkendir. Ba-
şarının değişip değişmeyeceği incelendiği için 
başarı araştırmanın bağımlı değişkenidir.

(Cevap B)

7. En genel ve klasik tanımıyla geçerlik; ölçme 
aracının ölçmek istediği özelliği başka değiş-
kenlerle karıştırmadan ölçebilme derecesi-
dir. Soruda verilen bilgide de açıklandığı gi-
bi bir ölçme aracının ölçmek istediği özelliği 
ölçüp ölçmediği hakkında karar verebilmek 
için birçok kanıta ihtiyaç duyulur. Bu bağlam-
da bir testin geçerliğine ilişkin kanıtlar topla-
mak için aşağıdaki sorular yöneltilebilir:

 • Test, ölçmek istenen davranışları ne de-
rece temsil ediyor? (Kapsam geçerliği)

 • Test, ölçmek istediği yapının boyutlarını 
birbirine karıştırmadan ölçebiliyor mu? 
(Yapı geçerliği)

 • Testle elde edilen puanlar, öğrencinin ge-
lecekteki veya geçmişteki başarısını tem-
sil ediyor mu? (Ölçüt geçerliği)

 Bu sorulardan alınabilecek yanıtlara göre 
toplanacak kanıtlar, bir ölçme aracının bir-
den çok geçerlik türüne sahip olabileceği gös-
terir. Bu durumda bir tek geçerlik değil, ge-
çerlik türlerinden söz edilebilir.

(Cevap A)

2. Mert’in standart puanı 50 olarak hesaplan-
mıştır. Özel standart puanda ortalama 40 
standart sapma 5 olduğuna göre Mert orta-
lamadan 2 standart sapma puanı daha faz-
la puan almıştır. Buna göre z puanı +2, T pu-
anı da 70 olacaktır. Testin soru sayısı, Mert’in 
ham puanı gibi bilgiler elimizde mevcut ol-
madığı için Mert’in doğru sayısı ile ilgili ke-
sin bir şey söylememiz mümkün değildir

(Cevap B)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

8. Deneme Sınavı

8. Bir ölçme aracının ölçmek istediği özelliğe 
başka özellikleri de karıştırması öncelikle o 
aracın geçerliğini düşürür. Coğrafya dersin-
de başarıyı ölçmek için geliştirilen bir test bu 
özelliği yoklamalı, coğrafyaya karşı ilgi, tu-
tumlar, derse katılım gibi başka özellikleri ölç-
me dışında bırakmalıdır. Öğretmen puanla-
ma sürecinde yanlı davranmakta, derse ilgi, 
derse katılım gibi değişkenlere de dikkat et-
mektedir. Yanlılık hataları (sistematik hata) 
geçerliği düşüren bir hata türüdür. 

(Cevap B)

10. Soruda verilen öncülleri tek tek inceleyelim.

 I. Doğru cevap C seçeneği ise

  rx = 25
7 5- =0,08 olur. 

  Ancak cevap D seçeneği olursa

  rx = 25
6 3- =0,12 olacağı için I. öncül yan-

lıştır.

 II. Doğru cevap A seçeneği olursa

  rx = 25
7 10- =-0,12  olacağı için soru ne-

gatif ayırt edici olur. (II doğru)

 III. Doğru cevabın D olması durumunda

  p = 50
6 3+   = 0,18 olur ve 0 a en yakın 

değer olacağı için soru daha zor olur. (III 
doğru)

 (Cevap D)

9. Öğrenme – öğretme süreci devam ederken 
ünite sonlarında yapılan biçimlendirici (for-
matif) değerlendirmenin temel amacı, öğren-
cilerin öğrenme eksikliklerini, öğrenme yan-
lışlıklarını tespit etmek ve bunları giderici ted-
birler almaktır.

(Cevap B)

11. Öğretmenin 6 ve 7 numaralı soruları testten 
çıkarması testin “duyarlılık ve kapsam ge-
çerliği”ni düşürür. Duyarlılık ölçme aracının 
birimi ile ilgilidir. Birimi küçük olan ölçme ara-
cı ya da ölçme sonucu birimi büyük olandan 
daha duyarlıdır. Kapsam geçerliği ise testin 
ölçmek istediği davranış evrenini temsil et-
me derecesidir. Yani testin hedef davranış-
lar için yeterli ve dengeli örneklerden oluş-
masıdır. Öğretmen ayırt ediciliği düşük olan 
soruları çıkardığı zaman bütün hedef davra-
nışları yeterli ve dengeli şekilde yoklamamış 
olur. Testteki sorular bütün konu alanlarını 
tam ve iyi bir şekilde örneklemediği için du-
yarlılığı ve kapsam geçerliği düşer.

 (Cevap A)

12. Üst düzey öğrenmelerin ölçülebilmesi için 
testteki soruların hem çok zor hem de ayırt 
ediciliğinin yüksek olması gerekir. Yani soru-
da, ayırt ediciliği en yüksek olan zor test mad-
desi sorulmaktadır. Tablo incelendiğinde 1’e 
en yakın değer gösteren 5 numaralı madde-
nin en yüksek ayırt edicilik değerine sahip 
olduğu görülmektedir. 5 numaralı madde hem 
çok zor hem de ayırt ediciliği en yüksek mad-
dedir.

 (Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

9. Deneme Sınavı

DENEME 9

1. Değerlendirme, soruda verildiği gibi bir ka-
rar verme işidir. Değerlendirme, kendisi de 
dahil olmak üzere, eğitim sistemindeki öğe-
lerin iyi işleyip işlemediğini, varsa işlemeyen 
yönlerini ortaya koyar. Böylece sistemin ona-
rılmasını sağlar.

 Değerlendirme sürecinin üç temel öğesinden 
biri olan ölçme, özelliklerin gözlemlenip, göz-
lenen sonuçlarının sayı veya sembolle ifade 
edilmesidir. Değerlendirme sürecinde, ölç-
me ile elde edilen bilgilerin kullanılıp yeterli-
liği hakkında karar verilmektedir. Bu yönüy-
le ölçme, değerlendirme sonunda verilecek 
karara esas olacak bilgiyi toplama işidir.

 Ayrıca A seçeneğindeki ifade hatayı, B se-
çeneğindeki ifade güvenirliği, C seçeneğin-
deki ifade ölçütü, D seçeneğindeki ifade kap-
sam geçerliğini belirtmektedir.

(Cevap E)

2. Portfolyo oluşturma sürecine öğrenci ile ilgi-
li herkes katkıda bulunur. Bu süreç öğrenci-
nin arkadaşlarıyla ve öğretmeniyle olan et-
kileşimini arttırır.

(Cevap C)

3. Araştırma sürecinde etkisi incelenen değiş-
ken (neden) bağımsız değişkendir. Örnekte 
öğretmen performans görevlerinin sıklığı ve 
bunlar için harcanan zamanın etkisini ince-
lemektedir. Etkisi incelenen değişkene göre 
değişmesi beklenen değişken ise bağımlı de-
ğişkendir. Örnekteki bağımlı değişken ise öğ-
rencilerin fen ve teknoloji sınavı puanlarıdır.

 (Cevap A)

4. Bir maddenin ayırt edicilik gücü indeksini he-
saplamak için önce şu belirlemeleri yapmak 
gerekir;

 1. Üst grupta maddeyi doğru cevaplayan 
öğrenci sayısı (30)

 2. Alt grupta maddeyi doğru cevaplayan 
öğrenci sayısı (10)

 3. Alt veya üst gruptaki öğrenci sayısı (100)

 Buna göre ayırt edicilik gücü indeksi 

 , ' .r dir100
30 10 0 20=
-

=

(Cevap B)

5. Bir testin ortalama güçlüğü o testin madde-
lerinin güçlük düzeylerinin ortalamasıdır. Ya-
ni bu 10 maddelik testteki her bir maddenin 
güçlük düzeylerini toplayıp 10’a (toplam mad-
de sayısı) bölersek testin ortalama güçlüğü-
nü hesaplamış oluruz. 

 Buna göre;

 (0,10+0,50+0,40+0,30+0,80+0,50+0,40+0,
20+ 0,60+0,70)/10 =4,50 / 10 = 0,45

(Cevap B)

6. Seçme amacıyla kullanılacak bir testte yer 
alacak soruların güç ve ayıt edici olması bek-
lenmektedir. 1. Soru 0,10 güçlük düzeyi ile 
güç bir sorudur ve 0,50 ayırt edicilik düzeyi 
ile oldukça ayırt edici bir sorudur. Bu sebep-
ten dolayı 1 numaralı soru seçme amacıyla 
kullanılacak bir test, için oldukça uygun nite-
liktedir.

 (Cevap A)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

9. Deneme Sınavı

7. Asıl test formunda yer alacak sorulara karar 
verirken öncelikli olarak soruların ayırt edici-
lik indekslerine bakılmalıdır. 4 ve 6. Sorula-
rın ayırt edicilik düzeyleri 0,10 ile oldukça dü-
şüktür ve istendik nitelikte değildir. Bu sebep-
ten dolayı bu maddeler asıl test formunda 
yer almamalıdır. 

(Cevap E)

9. Kontrol listeleri ve dereceleme ölçekleri göz-
leme dayalı bireyi tanıma tekniklerindendir, 
test teknikleri kapsamında değerlendirilmez. 
Anket de bireyin kendini anlatmasına daya-
nan test dışı bir bireyi tanıma tekniğidir.

(Cevap E)

8. Adlandırma ölçekleri de denen sınıflama öl-
çeği kişi veya nesnelerin ilgili özelliğe sahip 
olup olmamalarına göre gruplandırılması ile 
oluşturulur. Bu ölçekler bize sadece ölçülen 
kişi veya nesnenin ilgili özelliğe sahip  ya da 
değil bilgisini verir. 

(Cevap D)

10. Soruda verilen durumda söz konusu olan üst 
düzey bilişsel hedeflerdir. Üst düzey bilişsel 
alan kazanımlarının yoklanmasında en etki-
li madde türü yazılı yoklama türündeki mad-
delerdir. 

(Cevap E)

11. KR-20 sonucu elde edilen katsayı değeri tes-
tin iç tutarlığını verir. Elde edilen bu değerin 
yüksek çıkması (0,70 ve üzeri) sonucunda 
şu yorumlar yapılabilir.

 - Test homojen özellikleri ölçer.

 - Test güvenilir sonuçlar verir.

 - Tesadüfi hataların test sonuçlarına ka-
rışma oranı düşüktür.

(Cevap D)

12. Test puanlamada objektiflik, puanlama gü-
venirliğini ifade eder. Puanlama güvenirliği 
ise birden fazla puanlayıcının aynı testi pu-
anladıklarında birbirlerine benzer ya da ay-
nı sonuçlara ulaşmasıdır.

 (Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

10. Deneme Sınavı

DENEME 10

1. Mutlak değerlendirme; ölçütün, ölçme yapı-
lan gruba bağlı olmadan önceden kesin ola-
rak belirlendiği ve değerlendirene göre de-
ğişmediği değerlendirmedir.

 Bağıl değerlendirme ise kullanılan ölçütün 
kesin olmadığı, değerlendirilen ve değerlen-
direne göre değiştiği değerlendirme türüdür. 
Buna göre seçenekleri değerlendirecek olur-
sak;

 Bir grup içindeki en başarısız öğrencilerin 
belirlenmesinde; öğrenciler bir birine göre 
değerlendirildiği için A bağıl değerlendirme

 Programın hedeflerine uygun öğrenmeler 
gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit etmek; 
kurallar herkes için geçerli olduğundan B 
mutlak değerlendirme

 Öğrencilerin hazırladıkları fen ve teknoloji 
projelerinden en iyisinin belirlenmesinde; en 
iyinin belirlenmesi projelerin birbirine göre 
değerlendirilmesi olduğundan C bağıl değer-
lendirme

 Liselere girişte öğrencilerden birbirlerine gö-
re aynı yeri tercih edenlerden en yüksek pu-
an alan 96 kişinin liseye yerleştirilmesi; en 
iyi 96 öğrenci bir birine göre değerlendirildi-
ği için D bağıl değerlendirme

 Okulda dereceye girecek öğrencilerin belir-
lenmesinde; öğrenciler birbirine göre değer-
lendirildiği için E bağıl değerlendirme

(Cevap B)

3. Bağımlı değişken, bağımsız değişkene bağ-
lı olarak ortaya çıkan ve “sonuç” durumunda 
olan değişkendir. Bağımsız değişken ise, de-
neyde etkisi araştırılan ve “neden” durumun-
da olan değişkendir. Buna göre “performans 
düzeyi” bağımlı değişken, “ödülün özellikle-
ri” bağımsız değişkendir.

(Cevap A)

2. Güvenirlik, ölçme sonuçlarının tesadüfi ha-
talardan arınık olma derecesidir. Geçerlik, 
ise ölçme aracının, hangi özellik ölçülecek-
se o özelliği, başka hiçbir özellikle karıştır-
madan ölçebilme derecesidir. Buna göre, A 
seçeneğinde yer alan testin güvenirliği dü-
şük geçerliği yüksek, B seçeneğinde yer alan 
testin güvenirliği ve geçerliğin yüksek, C ve 
D seçeneklerinde yer alan testlerin güvenir-
liği ve geçerliğinin düşük, E seçeneğinde ise 
soruda istenildiği gibi güvenirliği yüksek, kap-
sam geçerliğinin düşük olması durumu ifade 
edilmiştir. 

 Testin kararlılığının yüksek olması güvenirli-
ğinin de yüksek olduğunu gösterir. Test kap-
samının ölçülecek davranışları örnekleme-
de yetersiz kalması, bütün konulardan soru 
sorulmadığını ve geçerliğin düşük olduğunu 
gösterir.

(Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

10. Deneme Sınavı

5. III numaralı özellik ile başarı arasında pozi-
tif ve yüksek bir ilişki saptanmıştır. Bunun an-
lamı bu özelliğe ne düzeyde sahip olunursa 
başarı da o düzeyde artacaktır. 

(Cevap C)

6. Negatif ilişki; değişkenlerden biri artıyorken 
diğerinin azaldığı, biri azalıyorken diğerinin 
arttığı anlamına gelir. Başarı ile ilişkisi nega-
tif olan IV ve V numaralı özelliklere sahip oluş 
miktarının azalması başarıyı artıracaktır. 

(Cevap E)

4. Değerlendirme süreci aşağıdaki şemada gös-
terildiği gibi gerçekleşir:

 

 Şemadan da gözlemlediğimiz gibi herhangi 
bir işlemin değerlendirme sayılması için, ni-
hayetinde bir karar verilmesi gerekir. Buna 
göre,

 II. Cümlede ülkemizi temsil edebilme kri-
terlerini taşıyan atletlerin seçilmesi bir 
karar verildiğini,

 IV.  Cümlede gerekli not ortalaması kriterini 
taşıyan öğrencilerin mezun edilmesine 
karar verildiğini

 V. Cümlede muhabir olmak için gerekli olan 
düzgün diksiyonu olmayan adayların 
elenmesine karar verildiğini görmekte-
yiz.

(Cevap B)

7. Kararlık test sonuçlarının güvenirliği hakkın-
da bilgi veren bir ölçüttür. Bir testin aynı gru-
ba farklı zamanlarda uygulanması sonucun-
da aynı ya da yakın sonuçlar vermesi test 
sonuçlarının kararlık anlamında güvenirliği-
ne işaret eder.

(Cevap E)

8. Eğitimde uygulama gerektiren laboratuar, be-
den eğitimi, müzik ve mesleki eğitim dersle-
rinde öğrencilerin kazanımı ne düzeyde edin-
diğini ölçmek için kullanılan araçlar genellik-
le “performans testleri”dir. Performans test-
leri psiko-motor hedef davranışların ölçülme-
sinde kullanılmaktadır. Bu testler, öğrencinin 
yeterliliğini, öğrendiği yanlış davranışları be-
lirlemeyi, güçlük ve zayıf yönlerini direkt ölç-
meyi sağlar. Performans değerlendirmelerin-
de üst düzey düşünme yani analiz, sentez, 
değerlendirme problem çözme becerileri ge-
liştirme oldukça önemlidir. Verilen bir mad-
denin asit ya da baz olduğunu test eden öğ-
rencinin kazanımı ne derece edindiğini ölç-
mek için en uygun araç performans testleri-
dir.

(Cevap B)

9. Tarih dersi ortalaması için T puanı 70 oldu-
ğuna göre z puanı +2’dir. Buna göre 2= (65-
Ort)/5 Aritmetik ortalama 55 olarak hesapla-
nır.  

 Matematik dersi standart sapmasını hesap-
larsak T puanı 40 olduğuna göre z puanı 
-1’dir. Buna göre -1= (62-50)/s standart sap-
ma 12’dir. Standart sapma değerleri arasın-
da 12 en yüksek değer olduğu için en hete-
rojen grup Matematiktir.   

 Ali’nin Felsefe başarısı için T puanı değer-
lendirildiğinde 60 yani 50’den büyük olduğu 
için ortalamanın üstünde olduğu söylenebi-
lir. 

 II ve III numaralı ifadeler doğrudur

(Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

10. Deneme Sınavı

10. I. maddede doğrudan ölçme söz konusudur. 
Doğrudan ölçme, ölçülecek niteliğin doğru-
dan doğruya birimle karşılaştırılarak ölçüldü-
ğü ölçme türüdür. Doğrudan ölçmede ölçü-
lecek değişken somuttur, doğrudan gözlem-
lenmektedir. Doğrudan ölçme cinsiyet, boy, 
ağırlık, adet, sayı, kg - metre - litre gibi de-
ğişkenlerin ölçülmesinde kullanılmaktadır.

 II. maddede sınıflama söz konusudur. Sınıf-
lama ölçekleri ölçme konusu olan nesneleri 
belli özelliklerine göre belli sınıflara ayırma 
amacıyla kullanılır.

 III. maddede oranlı ölçek kullanılmıştır. Eşit 
oranlı ölçek mutlak bir sıfır noktasına sahip 
olan ölçektir. Eşit oranlı ölçeklerle elde edi-
len ölçme sonuçları üzerinde her türlü mate-
matiksel işlem yapılabilir. En kullanılışlı ve 
en çok kullanılan ölçek türlerinden biridir.

 IV. maddede sıralama ölçeği kullanılmıştır. 
Sıralama ölçeği, kişi, olay ve nesnelerin be-
lirli bir özellik bakımından en çoktan en aza 
doğru sıralandığı ölçeklerdir. Buna göre so-
ru metninde geçen maddelerde aralıklı ölçek 
ile ilgili bir örnek yoktur.

(Cevap C)

11. 

Portfolyo
Değerlendirmenin

Özellikleri

→ Gelişimcidir
Portfolyo (ürün

dosyası), öğrencilerin
performanslarını

gösteren ve seçilmiş
ürünlerden oluşan
bir koleksiyondur.

→ Çift değerlidir

→ Seçicidir

→ Özgündür

→ Yansıtıcıdır

→ Bireyseldir

→ Etkileşimlidir

 Yukarıdaki tanım ve portfolyo değerlendirmenin özelliklerinden de anlaşılacağı üzere portfolyolar grup 
çalışmasıyla oluşturulmaz. Öğrenci portfolyoyu bireysel olarak hazırlar.

(Cevap C)

12. Testi alan bireylerin ne kadar yapabildikleri-
nin yanında ne kadar hızlı yapabildiklerinin 
de önemli olduğu test türü hız testleridir. Ge-
nel zihinsel potansiyelleri ortaya çıkarma 
amacıyla kullanılan testler ise genele yete-
nek testleridir. Bireylerin davranış örüntüle-
rini ortaya koymaya yarayan testlere de tipik 
davranış testleri denir.

(Cevap A)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

11. Deneme Sınavı

DENEME 11

1. Ölçme sonuçlarına ölçülmek istenen asıl özel-
liğin dışındaki özelliklerin de etki etmesi ge-
çerliğini etkiler. Ölçme aracının geçerliliğini 
düşürür. Öğretmenin sınavı puanlarken ölç-
meye konu olan değişkenin dışındaki anla-
tım bozukluğu yazı güzelliği gibi değişkenle-
rin dikkate alınması geçerliği düşürür.

(Cevap B)

2. Ölçme araçlarında kapsam geçerliğini sağ-
lamak amacıyla belirtke tablosu kullanılma-
lıdır.

(Cevap A)

3. Akran değerlendirmenin not verme, öğren-
cileri karşılaştırma ve öğrencileri değerlen-
dirme amaçlarıyla kullanılması uygun değil-
dir. Daha çok geliştirici işlevi ön plandadır.

(Cevap D)

4. Standart puan formülleri;

 

 t = 50 + (10 ⋅ z)

 görüldüğü üzere t puanı z puanı üzerinden 
hesaplanır ve z puanındaki negatif değerle-
ri ortadan kaldırmak için kullanılır. z puanı ne 
kadar yüksekse t puanı da o düzeyde yük-
sek çıkar. Aralarındaki ilişki de eğer dönüş-
türmede hata yapılmadıysa +1’dir. Yapılan 
hataya göre düşer; ancak pozitif ve yüksek-
tir. 

(Cevap E)

5. Ayırt edicilik indeksi 0,19’dan küçük olan so-
ruların mutlaka testten çıkarılması gerekir. 
Ancak kapsam geçerliğinin düşeceği gerek-
çesiyle sorular testten çıkarılamıyorsa bu so-
rularda köklü değişikliğe gidilmelidir. Tablo-
yu incelediğimizde 2. ve 3. soruların ayırt edi-
ciliklerinin 0,19’dan küçük olduğunu ve bu 
sorularda köklü değişiklikler yapılması ge-
rektiğini görürüz.

(Cevap D)

6. Ölçme işlemi yapılışına göre üçe ayrılır.

 • Doğrudan ölçme: Ölçmeye konu olan 
özellikle ölçme sürecinde gözlenen özel-
lik aynı ise yapılan ölçme doğrudan ölç-
medir. Örneğin uzunluk ölçümünde öl-
çülen özellik bir nesnenin uzunluğudur, 
gözlenen değişken de metrenin uzunlu-
ğudur.

 • Dolaylı ölçme: Ölçmeye konu olan özel-
likle ölçme sürecinde gözlenen özellik 
farklı ise yapılan ölçme dolaylı ölçmedir. 
Örneğin bir derse ilişkin başarı ölçümün-
de ölçülen özellik öğrencinin başarısı 
iken gözlenen değişken öğrencinin so-
rulara verdiği cevaplardır. Bir başarı tes-
tinde öğrencinin test sorularına verdiği 
cevapların onun başarısıyla ilgili olduğu 
varsayılır. C seçeneğinde verilen ölçme 
dolaylı ölçmedir.

 • Türetilmiş ölçme: Gözlenen iki değiş-
ken arasında kurulan matematiksel bağ 
ile yapılan ölçmedir. Örneğin hız = yol / 
zaman bağıntısı ile gidilen yol, süreye 
bölünerek hız ölçümü yapılır. A, B, D ve 
E seçeneklerindeki ölçmeler türetilmiş 
ölçmelerdir.

(Cevap C)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

11. Deneme Sınavı

9. Standart sapma tüm ölçme sonuçlarını kap-
sayıcı, en duyarlı değişirlik ölçüsüdür. Deği-
şirlik ölçüleri puanların yayılımı hakkında bil-
gi verir. Ölçülen özellik bakımından grup üye-
lerinin değişirliklerini verir. Grup üyelerinin 
başarısı için vasati (yığılım) ölçülerine, stan-
dart hata için güvenirlik düzeyine ihtiyaç var-
dır.

 (Cevap A)

10. 

 

 Bu şematik ifadeden anladığımız üzere sı-
caklık ölçümü ve başarı testleri, eşit aralıklı 
ölçeklere örnektir ve tanımlanmış sıfır kulla-
nılır. Eşit oranlı ölçeklerle yapılan kütle ve 
uzunluk ölçümlerinde ise doğal sıfır noktası, 
başlangıç noktasıdır.

(Cevap E)

11. Yazılı sınavlarda seçimlik sorular kullanılma-
sı öncelikle kapsam geçerliğinin sağlanama-
ması sorununu doğurur. (III) Bununla birlik-
te öğretmenin hazırladığı sorular birbirinden 
farklı özellikleri ve hedefleri ölçmeye yöne-
liktir. Seçimlik soruların bulunduğu bir testte 
öğrenciler birbirinden farklı soruları cevapla-
yacakları için sınavdan elde edilen puanla-
rın kıyaslanması zorlaşacaktır. (I) Ali Bey’in 
hazırladığı bütün sorular açık uçlu sorular ol-
duğu için zaten öğrenciler hangi soruları se-
çerlerse seçsinler üst düzey becerilerini kul-
lanarak soruları cevaplayacaklardır.

(Cevap C)

12. Holistik rubrikler, bütüncül rubrikler olarak 
adlandırılır ve ölçülecek davranışın alt basa-
maklara ayrılmasının zor ya da imkansız ol-
duğu durumlarda kullanılır. Ayrıca holistik 
rubrik kullanmayı gerektiren ödevler kısa za-
man içinde yapılabilir niteliktedir. Uzun za-
man alan ödevler için analitik rubrikler kulla-
nılır.

(Cevap E)

7. Dağılımın modunu bulmak için en yüksek fre-
kans değeri bulunmalıdır. 8 en yüksek mod 
değeridir. 8 frekansının puanı 20 dağılımın 
modudur. Dağılımın tepe yaptığı nokta bura-
sıdır. Toplam puan sayısını (N) bulmak için 
tek tek her puana karşılık gelen frekanslar 
toplanır.

 N = 4 + 6 + 8 + 6 + 5 + 2 = 31

(Cevap B)

8. Ortanca dağılımı tam ortadan ikiye bölen de-
ğerdir. Toplam puan sayısı 31 olduğu için 

2
31 1+  sıradaki puan dağılımın ortancası-
dır. Yani 16. sıradaki değer ortancadır. En 
küçük ya da en büyük puandan başlayarak 
puanların frekansları toplanarak 16. sırada-
ki puan bulunur.

 

(Cevap D)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

12. Deneme Sınavı

DENEME 12

1. Öğrencilerin başarılarının ölçülmesi dolaylı 
ölçmedir. Öğrencilerin bir üniteye ilişkin öğ-
renme eksiklerinin ve yanlışlarının belirlen-
mesine yönelik yapılan değerlendirmelere 
biçimlendirici (şekillendirici – formatif) değer-
lendirme denir.

 (Cevap A)

3. Bilimsel araştırma sürecinde bağımsız de-
ğişken etkisi incelenen değişkendir. Bu araş-
tırmada kitap sayısı ve kitap türü bağımsız 
değişkendir. Bağımlı değişken ise bir değişi-
min olup olmadığı gözlenen, etkilenen de-
ğişkendir. Bu araştırmada okuma hızı bağım-
lı değişkendir.

(Cevap D)

2. Puanlayıcı yanlılığı puanlama yapanın çalış-
mayı yapanın kimliğinden etkilenip fazla ya 
da az puan verme eğilimidir. Puanlayıcının 
nesnel bir puanlama yapması için öğrencile-
rin kimliklerinin gizlenmesi izlenebilecek bir 
yoldur.

(Cevap A) 

4. Eşleştirme maddelerinde seçenek sayısı ön-
cül sayısından fazla olmalıdır. Bir eşleştirme 
madde takımı homojen nitelikte olmalıdır. Eş-
leştirme madde takımının başında mutlaka 
bir yönerge bulunmalıdır. Soruda verilen eş-
leştirme maddesi bu açılardan hatalıdır.

(Cevap D)

6. Geçerlik, bir testin ölçmek için geliştirildiği 
özellikleri başka özelliklerle karıştırmadan 
hatasız ölçebilme derecesidir. Puanların te-
sadüfî hatalardan arınıklığı güvenirliktir. Gü-
venirlik tek başına geçerlik için yeterli değil-
dir. (Gerek şarttır. Yeter şart değil!) Bir ölç-
me aracının güvenilir sonuçlar vermesi o ara-
cın geçerliğinin kesin kanıtı olamaz.

(Cevap C) 

5. Öğrenmeleri izleme amaçlı değerlendirme; 
öğrenciler programa girdikten sonra süreç 
içinde öğrencilerin öğrenme güçlüklerini or-
taya çıkarmak ve gerekli düzeltmeleri yap-
mak ve iyileştirici önlemlerin alınmasını sağ-
lamak için yapılan biçimlendirici değerlendir-
medir. Buna göre “öğrenilmediği görülen dav-
ranışların ön koşulu olup olmadığına bak-
mak” öğrenme eksikliklerine yol açmış ola-
bilecek güçlükleri ortaya koymaya yönelik 
öğrenmeleri izleme amacıyla yapılan bir uy-
gulamadır.

(Cevap B)

7. Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı iç tutar-
lığını belirlemek amacıyla yaygın olarak kul-
lanılan bir tekniktir. Bu yöntem bir testin muh-
temel tüm iki yarılarının ortalama korelasyo-
nu olarak yorumlanabilir. Croncah alpha ağır-
lıklı ya da çoklu puanlanabilen maddelerden 
oluşan testlere de uygulanabilir

(Cevap B)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

12. Deneme Sınavı

9. Geçerlik, ölçme aracının ölçtüğü özelliği ha-
tasız ölçebilme gücüdür. Soru metninde an-
latılan geçerlik türü “yapı geçerliği”dir. Yapı 
geçerliği, bir testten elde edilen puanın han-
gi anlama geldiğinin ifadesidir. Testten elde 
edilen puanlar yüksekse bu testte yapı ge-
çerliği yüksektir. Bunun anlamı, test belirle-
nen yapıyı ölçüyor demektir. Yapı geçerliği 
daha çok psikolojik ölçmeleri ilgilendirmek-
tedir.

 (A) ölçüte dayalı geçerlik, seçme ve yerleş-
tirme amaçlı (öğrenci, personel vb.) olarak 
geliştirilmiş olan testlerin sahip olması iste-
nilen geçerlik türüdür.

 (C) yordama geçerliği, bir ölçme aracından 
elde edilen puanlarla, bu ölçme aracının yor-
damak üzere geliştirildiği değişkene ilişkin 
ölçüt puanlar arasındaki ilişki derecesidir. Ör-
neğin üniversiteye girişte başarılı olan öğ-
renciler, üniversitede, girişteki başarılarıyla 
tutarlı bir başarı gösterebilmişlerse, bu üni-
versite giriş sınavlarının yordama geçerliği-
nin yüksek olması demektir. Ölçüte dayalı bir 
geçerlik türü olan yordama geçerliğinde öl-
çüt puanlar, yordayıcı puanlardan sonra el-
de edilir.

8. Bir etkinlik ya da işlemin tamamının veya bö-
lümlerinin nasıl puanlanacağını ana hatlarıy-
la gösteren kriterler (ölçütler) kümesine de-
receli puanlama ölçeği (rubrik) adı verilir. 
Rubrikler performans görevlerinin, portfolyo-
ların ve proje ödevlerinin puanlanmasında 
kullanılır. 

 Performans görevi öğrenciye verildiği anda 
hemen değerlendirmede kullanılacak rubrik 
de verilir. Böylece öğrenci neyi nasıl yapar-
sa kaç puan alacağını bilir ve kendini buna 
göre ayarlayabilir. Ancak hiçbir çağdaş ölç-
me-değerlendirme yöntemi öğrenciler ara-
sında rekabeti veya kıyaslamayı amaçlamaz.

(Cevap C) 

10. Dağılımın simetrik ya da kayışlı (çarpıklık) 
olduğunu söyleyebilmemiz için aritmetik or-
talamanın yanında ortanca değerine de ihti-
yaç vardır. I numaralı ifade için kesinlik söz 
konusu değildir. En büyük standart sapma 
değeri 6 dır bu sebeple farklılaşma en çok III 
numaralı testtedir. Ortalamanın yüksek oldu-
ğu I öğrenme düzeyinin en yüksek olduğu 
testtir.

(Cevap C) 

11. Öğrenci başarısını puanını aritmetik ortala-
ma ile karşılaştırarak bulabiliriz. 2 standart 
puanına dönüştürerek testlerdeki başarısını 
kıyaslayabiliriz. Bu açıdan öğrenci yalnızca 
iki testte ortalamanın üstüne çıkmış olur.

 II ve IV. testler

 II. test için 2 puanı = 4
50 45 1,-

 IV. test için 2 puanı = 3
50 40 3,-

 buna göre öğrenci IV. testten daha başarılı 
olur.

(Cevap D) 

12. Toplam kazanım sayısı 20’dir. +0 soruluk bir 
test hazırlanacağına göre her kazanım iki so-
ru ile yoklanacaktır. Soru dağılımı açısından 
dördüncü ünite 5, beşinci ünite de 3 olmak 
üzere toplam 8 kazanım eder. Buna göre dör-
düncü ve beşinci ünite için toplam 16 soru 
olmalıdır

(Cevap C)

 (D) görünüş geçerliği, bir ölçme aracının ölç-
meyi amaçladığı özelliği ölçüyor görünmesi-
dir.

 (E) kapsam geçerliği, testin ölçülmesi gerek-
li davranışları yeterince örnekleyebilmesi ve 
örneklediği davranışları gerçekten ölçebile-
cek test maddelerine sahip olma derecesi-
dir. Yani testin ölçmek istediği davranış ev-
renini temsil etme derecesidir.

(Cevap B) 
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

13. Deneme Sınavı

DENEME 13

1. Grup başarısı hakkında yorum yapabilmek 
için öğrencinin t puanı ve ham puanını kar-
şılaştırmak gerekir. Örneğin t puanı 50 iken 
(Z puanı = 0) öğrenci ortalama ile aynı puan 
almıştır. Yani Ekim ayında grup ortalaması 
60’tır. t puanı ve ham puan arasındaki fark 
açısından Şubat ayında t puanı 50 yani öğ-
renci ortalama kadar puan almıştır. Şubat 
ayında öğrenci 80 puan aldığına göre bu ay-
da başarı en yüksek yani  X 80=  dir.

(Cevap E)

4. Dereceleme ölçekleri gözlemsel ölçme araç-
larındandır. Özellikle psikomotor ve duyuş-
sal nitelikteki hedeflerin ölçülmesinde etkili 
olarak kullanılır. Gözlenmek istenen özelli-
ğin kişide ne düzeyde olduğunu ortaya ko-
yabilecek bir araçtır.

(Cevap C)

2. Mutlak başarı düzeyi, testlerde verilen doğ-
ru cevap sayısıdır. T puanının 50 olması arit-
metik ortalamaya eşit puan alındığı anlamı-
na gelir. Bu açıdan baktığımızda Mehmet’in 
aralık - ocak döneminde mutlak başarı dü-
zeyi azalmamış, aksine artmıştır.

(Cevap C)

3. Öğretmenlerin kullandığı test türleri açısın-
dan kullanışlılık ve objektiflik açısından fark 
bulunmamaktadır. Madde sayıları yani birim 
eşit olduğu için duyarlılık açısından da bü-
yük fark bulunmamaktadır. Ancak araçların 
yokladıkları kazanım sayıları yani yokladık-
ları kapsam farklıdır. A öğretmenin uygula-
ması kapsam geçerliği açısından daha üst 
düzeydir. 

(Cevap A) 
7. Portfolyo öğrencilere kendi gelişimleri ve öğ-

renme süreçleri hakkında bilgi veren önem-
li araçlardan biridir. Portfolyonun en önemli 
yararlarından biri de yansıtmadır. Yani port-
folyo sayesinde öğrenci kendi öğrenmeleri-
ni değerlendirebilir ve daha iyiye doğru yön-
lendirebilir. Bunun sağlanması için de port-
folyonun içeriğinin gelişim ve öğrenme sü-
reçlerini yansıtabilecek ürünlerden oluşma-
sı gerekmektedir.

(Cevap A) 

6. Soruda belirtilen durum puanlama yanlılığı 
ile ilgilidir. Puanlama yanlılığı puanlama ger-
çekleştirilirken ölçmek istenen özellik dışın-
daki faktörlerin puanlamaya dâhil edilmesi-
dir. Puanlama yanlılığı daha çok subjektif 
testlerde görülen bir özelliktir ve ölçme ara-
cının geçerliğini doğrudan etkilemektedir.

(Cevap B)

5. Bir çoktan seçmeli test maddesinin güçlüğü-
nü etkileyen iki temel faktör vardır. Bunlar 
maddenin yokladığı hedef davranış düzeyi-
nin üst düzey olması ve çeldiricilerin doğru 
cevaba yakınlığıdır. (En doğru cevabı iste-
yen maddelerde üst düzey kazanım yokla-
dığı için zordur). Bunun dışında madde kö-
künü kapalı, muğlak ifadelerden oluşturup 
anlaşılmamasını böylece sorunun güçleşme-
sini sağlamak test ilkeleri açısından uygun 
değildir. 

(Cevap D)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

13. Deneme Sınavı

8. Soruda verilen bilgide de anlatıldığı gibi eği-
timde ve psikolojide yapılan ölçmelerin ka-
rarlılık anlamında güvenirliği düşüktür. Eği-
timde kullanılan herhangi bir test 1 - 2 hafta 
arayla tekrar uygulandığında çoğu zaman 
aynı sonucu vermez.

 Bu durumun temel nedeni eğitimde ve psi-
kolojide ölçülmeye çalışılan özelliklerin çok 
çabuk değişebilmesidir. Yani eğitim ve psi-
kolojideki ölçmelerin kararsız olmasına ne-
den olan en önemli hata kaynağı, ölçülen 
özelliktir.

(Cevap C)

9. Öğretim sürecinin başlangıcında öğrencileri 
tanımak ve öğretim etkinliklerini planlamak 
amacıyla gerçekleştirilen değerlendirmeler 
amacına göre tanılayıcı/diagnostic değerlen-
dirmelerdir. Soru öncülünde verilen uygula-
mada amaç öğretim etkinliklerini planlamak-
tır. Ölçüt olarak da bağıl ölçüt kullanılmıştır 
çünkü öğrencileri sınıflara yerleştirirken sı-
ralamaya dayalı ölçüt kullanılmıştır.

(Cevap A)

10. 100 kişinin işe alınması öngörüldüğü hâlde 
160 kişi istenen kriteri sağlamıştır. Bu durum 
bağıl değerlendirme yerine mutlak değerlen-
dirme kullanılmasından kaynaklanmıştır. 
Eğer bağıl değerlendirme yapılıp “Başarı sı-
ralamasındaki ilk 100 kişi işe alınacaktır.” 
şeklinde bağıl ölçüt kullanılsaydı sorun ya-
şanmazdı.

(Cevap D)

12. Başarı ve bilişsel gelişim arasında pozitif ve 
yüksek bir ilişki mevcutsa başarı düzeyinin 
grafiği de matematik – mantık zekâ düzeyi 
grafiğine çok yakın olmalıdır. Grup dağılımı 
hafif sola çarpık ve 90 – 109 yani orta alan-
da şişmektedir.

(Cevap A)

11. Çağdaş eğitimde öğrenme öğrenci sorumlu-
luğundadır. Öğrenci araştırmalı, soru sorma-
lı, deney yapmalı, problem çözmeli yani ken-
di deneyimlerinden öğrenmelidir. Bu sorum-
luluk sadece öğrenme süreci için değil aynı 
zamanda ölçme ve değerlendirme süreci için 
de gereklidir. Akran ve öz değerlendirme öğ-
rencinin değerlendirme sürecine etkin katı-
lıp, kendini değerlendirme sorumluluğunu 
üstlenmesini sağlar.

(Cevap B)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

14. Deneme Sınavı

DENEME 14

1. Öğretim testlerinin temel amacı öğrenme sü-
reçlerinde ortaya çıkan güçlükleri, yanlışlık-
ları ve eksiklikleri tespit ederek bunlara iliş-
kin önlemler almaktır. Bu testlerin öncelikli 
amacı öğrencilere öğrenmelerine ilişkin ge-
ribildirimler sunarak onların öğrenmelerini ve 
gelişimlerini desteklemektir. Bu açıdan test 
sonuçlarının öğrencilerle birlikte değerlendi-
rilmesi anında geri bildirim sunma açısından 
önemlidir ve öğretim testlerinin amacına hiz-
met edecektir.

(Cevap A) 

2. Hedef kısmındaki bölümlerde verilen bilgile-
rin hangi ölçme aracına ait olduğunu tek tek 
inceleyelim.

 K → Kapsam geçerliği düşük olmasına rağ-
men üst düzey becerileri ölçmede etkili 
olan ölçme aracı yazılı yoklamadır. (3)

 L → Verilen ölçme araçları içinde, üst düzey 
davranışları ölçmede en az etkili olan 
ölçme aracı yapılandırılmış griddir. (4)

 M → Öğrencinin aldığı performans görevi ve-
ya proje ödevlerini değerlendirmede kul-
lanılan rubrikler, öğrencinin neyi, ne za-
man, nasıl yaparsa kaç puan alabilece-
ğini gösterir. (2)

 N → Öğrencinin, öğrenme süreci boyunca 
gösterdiği gelişimi bütünsel olarak gös-
terebilen ölçme aracı, portfolyo (temel 
gelişim dosyası) olarak adlandırılır. (1)

(Cevap D)

4. Rubrik performansa dayalı ölçmelerde kul-
lanılan dereceli puanlama anahtarlarıdır. 
Rubrik, ölçülmek istenen özelliklerin hangi 
ölçütlere göre değerlendirileceğini açıkça or-
taya koyar. Diğer tüm ölçme araçlarında ol-
duğu gibi rubriğin ölçülmek hedeflerle ilgili 
olması geçerliği artırır.

(Cevap E)

3. Bir Türkçe öğretmeninin yapmış olduğu sı-
navın istatistiki bilgileri aşağıdaki gibidir:

Soru

sayısı

Aritmetik

ortalama
Medyan Mod SS Ranj

Geçme

notu
100 65 85 90 8 90 65

 Seçenekleri incelediğimizde;

 A) Sınıfın büyük çoğunluğu geçer not ala-
maz; dağılım sola çarpık olduğundan öğren-
cilerin büyük çoğunluğu geçer not alır. 

 B) Tepe değeri, gözlenen en büyük değer-
dir; ranj 90 olduğundan mod doğrudan en 
yüksek değerdir denemez. Çünkü en düşük 
ve en yüksek bilinemediği içindir.

 C) Ortalamayı çarpıtan uç değer bulunmak-
tadır; ranj 90 olduğundan ortalamayı çarpı-
tan değerler vardır.

 D) Ölçümlerin yüzde elliden fazlası ortala-
madan küçüktür; sola çarpık olduğundan pu-
anların çoğunluğu aritmetik ortalamadan bü-
yüktür.

 E) Merkezî eğilim ölçüsü olarak standart 
sapmadan yararlanılmalıdır; standart sapma 
merkezî eğilim değil, merkezî dağılım ölçü-
dür.

(Cevap C)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

14. Deneme Sınavı

5. Öğrencilerin en başarılı olduğu test, puan 
dağılımı sola çarpık olan testtir. Tabloda ve-
rilen derslere ait testlerin değerlerini incele-
yelim:

 • Türkçe → X  > Medyan > Mod (Sağa çar-
pık)

 • Felsefe → X  < Medyan < Mod (Sola çar-
pık)

 • İngilizce → X  > Medyan > Mod (Sağa 
çarpık)

 • Tarih → X  = Medyan = Mod (Simetrik)

 • Sosyoloji → X  < Medyan < Mod (Sola 
çarpık)

 Buna göre, öğrenciler felsefe ve sosyoloji 
testlerinde başarılıdır. Ancak sosyoloji testi-
ne ait mod değeri daha büyük için öğrenci-
lerin en başarılı olduğu ders sosyolojidir.

(Cevap A)

6. Öğrenci puanının aritmetik ortalamaya eşit 
olduğu ve puan dağılımının normal (simet-
rik) olduğu durumda öğrenci sınıfın % 50’sin-
den başarılı olabilir. Buna göre, öğrenci ta-
rih testinde 25 puan alırsa bu testin de dağı-
lımı simetrik olduğu için sınıfın % 50’sinden 
başarılı olabilir.

(Cevap D)

8. Soruda verilen sonuç bilgilerine göre

 • 1 ve 5 uç puanlar az

 • 3 ve 4 puanlarda yığılma fazla

 Buna göre dağılım grafiği D seçeneğindeki 
gibi olacaktır.

(Cevap D)

7. Öğrencilerin her testten 30 ar soruyu doğru 
cevapladığını düşünürsek;

 • Türkçe testinde; 50 soruda 30 doğru (% 
60 başarı)

 • Felsefe testinde; 40 soruda 30 doğru (% 
75 başarı)

 • İngilizce testinde; 60 soruda 30 doğru 
(% 50 başarı)

 • Tarih testinde; 50 soruda 30 doğru (% 
60 başarı)

 • Sosyoloji testinde; 60 soruda 30 doğru 
(% 50 başarı)

 • Bu ilişkiye göre öğrencinin en başarılı 
olacağı test felsefe testidir.

 - Başarı sıralamasındaki ikinci test tarih 
testidir. Çünkü bu testte aritmetik ortala-
ma 25 iken öğrenci 30 puan almıştır.

 - Başarı sıralamasındaki üçüncü test Türk-
çe testidir.

 - Dördüncü test sosyoloji testi ve beşinci 
test ise İngilizce testidir. Çünkü İngilizce 
testinde öğrenci puanı, aritmetik ortala-
manın gerisinde kalmıştır.

(Cevap B)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

14. Deneme Sınavı

9. Tanılayıcı dallanmış ağaç doğru yanlış test-
lerine alternatif olarak geliştirilmiştir. Birbiriy-
le ilişkili doğru yanlış önermelerinden oluş-
maktadır. TDA tekniği objektif bir teknik ol-
duğu için şans başarısı sonuçlara hata ola-
rak karışır.

(Cevap E)

10. Öğretmenin yaptığı bu uygulama yapılandı-
rılmış grid tekniğinin kullanılmasına örnek 
teşkil etmektedir. Yapılandırılmış grid öğren-
cilerin eksik öğrenmelerini ve kavram yanıl-
gılarını belirlemede kullanılan etkili bir alter-
natif değerlendirme tekniğidir.

(Cevap C)

11. Soruların testten çıkarılıp çıkarılmayacağı ve 
düzeltilmesi gerektiğini madde ayırt edicilik 
indeksi (r) belirler. Ayırt edicilik indeksi 0,19 
dan küçük olan soruların testten çıkarılması 
gerekir. Eğer testten çıkarılamıyorsa o soru-
larda köklü bir değişiklik yapılması gerekir.

 Tabloyu incelediğimizde II ve III numaralı so-
ruların ayırt edicilik indekslerin 0,19 dan kü-
çük olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle bu 
iki soruda köklü değişiklikler yapılmalıdır.

 (Cevap D)

12. Testte yer alan bir sorunun güvenirliğe kat-
kısının en fazla olması için ayırt ediciliğinin 
0,40 üzeri, güçlüğünde 0,50 civarı olması 
beklenir.

 IV numaralı soruya ait p ve r değerlerini in-
celediğimizde bu değerlerin uygun değerler 
olduğunu görmekteyiz. Bu sebeple diğer so-
rulara oranla güvenirliğe daha çok katsı olan 
soru, IV. sorudur. 

(Cevap B)
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15. Deneme Sınavı

DENEME 15

3. Oluşturmacı (yapılandırmacı) öğrenme ku-
ramının ölçülmesinde seçenekler arasında 
en az tercih edileni “çoktan seçmeli test-
ler”dir. Oluşturmacı yaklaşımda kullanılan 
ölçme ve değerlendirme araçları şunlardır:

 • Portfolyo
 • Rubrik
 • Kontrol Listesi
 • Akran Değerlendirme
 • Kendini Değerlendirme
 • Proje Değerlendirme
 • Performans Değerlendirme
 • Tanılayıcı Dallanmış Ağaç
 • Yapılandırılmış grid
 • Kelime İlişkilendirme

(Cevap D)

4. Yapılandırılmış gridler öğrencinin birbiriyle 
ilişkili anlamlı öğrenmelerini ölçen araçlardır. 
Öğrencinin öğrendiği kavramlar arasındaki 
ilişkileri nasıl kurduğu bu ilişki sisteminde ha-
taların olup olmadığı yapılandırılmış grid yar-
dımı ile ölçülebilir.

(Cevap A)

1. Madde analizi soruda da belirtildiği üzere gü-
venilir sonuçlar veren geçerli ölçme araçla-
rını geliştirme için yapılır. Madde analizi ça-
lışmalarının sonucunda asıl test formunda 
yer alacak uygun nitelikte maddeler seçilir. 
Bu seçim sürecinde ilk olarak iyi düzeyde 
madde ayırt edici daha sonra amaca uygun 
güçlükte olan maddeler seçilir. Madde seçi-
mi sürecinde kapsamın dengeli bir biçimde 
örneklenmesine, yoklanmayan kritik kaza-
nım kalmamasına yani kapsam geçerliğine 
dikkat edilmelidir.

(Cevap A) 

2. Öğrencilerin ön öğrenme düzeyleri test so-
nucunda ortaya konabilecek bir durumdur. 
Ayrıca öğrencilerden beklenen ortalama pu-
an da test planında dikkate alınmaz. Ancak 
testin ortalama güçlüğü testin kullanılış ama-
cına göre ayarlanabilir ya da buna yönelik 
sorular istenen güçlük düzeyde seçilebilir. 
Hazırlama kullanışlılığı da diğer koşullar sağ-
landıktan sonra aranacak bir niteliktir. Hatta 
güvenilir ve geçerli ölçmeler yapabilmek için 
çoğunlukla bu özellik aranmaz.

(Cevap E)

6. Alt düzey kazanımları yoklamaya yönelen 
testlere getirilen en büyük eleştiri bu testle-
rin öğrencileri ezbere yöneltmesidir. Eğer bil-
gi düzeyinde çok fazla kazanım yoklanıyor-
sa ve test maddeleri kitaptan ya da derste 
anlatılan şekilde aynen alınıyorsa öğrencile-
rin daha fazla ezbere yönelmesi beklenir.

(Cevap C)

5. Ölçüt, ölçme sonuçları hakkında karar ver-
mek için kullanılan ve ölçme sonuçlarıyla kar-
şılaştırılan değerdir. Değerlendirme yapılır-
ken, ölçüt ve ölçme sonuçlarının aynı birim-
ce ifade edilmesindeki amaç “karşılaştırma-
da doğru karar verilmesini sağlamak”tır. Öl-
çüt ve ölçme sonuçları aynı birimce ifade edi-
lirse daha objektif ve daha doğru değerlen-
dirme yapılmış olur.

(Cevap D)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

15. Deneme Sınavı

9. Sıralama ölçekler nesnelere ölçmeye konu 
olan özelliğe sahip oluş derecelerine göre sı-
ra numarası verilerek oluşturulur. Ancak sı-
ralama ölçekleri nesnelerin ilgili özelliğe sa-
hip oluş düzeyleri arasındaki farklara ilişkin 
bilgi sunmaz. Sıra numaraları özelliğe sahip 
oluş düzeyini gösterir. Ölçeğin başlangıç nok-
tası ‘1.’dir. Ancak bu başlangıç noktası sabit 
değildir. Sıralama ölçeklerinde aritmetik or-
talama hesabı yapılamaz. Sıralama ölçekle-
ri üzerinde merkezi yığılım ölçüsü ortanca 
hesaplanabilir.

(Cevap B)

7. Büşra Öğretmen’in soru metninde belirtilen 
amaçlarına en uygun ölçme aracı “portfol-
yo”dur. Portfolyo, öğrencilerin nasıl düşün-
düğünü, nasıl çalıştığını ve ne kadar öğren-
diğini ayrıntılı şekilde görmek, tüm öğretim 
sürecini değerlendirmek için en uygun ölç-
me aracıdır. Öğrencinin sorumluluğu kendi-
sinin almasını ve kendisini değerlendirmesi-
ni sağlar.

(Cevap A)

8. Çoktan seçmeli testlerde çeldiricilerin temel 
işlevi hedef davranışı kazanmayanlara doğ-
ru cevapmış gibi görünmektir. Öğrencilerin 
sıklıkla düştükleri hatalarla çeldiriciler oluş-
turulursa çeldiriciler amaca hizmet eder.

(Cevap B)

11. 2. madde 0,50’ye yakın güçlük düzeyi ile or-
ta güçlükte bir maddedir. Test puanlarıyla 
madde puanı arasında pozitif yüksek bir ko-
relasyon olduğu için ayırtediciliği yüksek bir 
maddedir.

(Cevap C)

12. Soruda Merih’in belirttiğine göre ilk hafta en 
yüksek satış olmalı (mod) ikinci ve üçüncü 
haftada azalarak son hafta tekrar artış olma-
lı. Bu ifadelere en uygun grafik A seçeneği-
dir.

(Cevap A)

10. Sonucunda önemli kararlar verilecek olan 
seçme testlerinde yüksek ayırıcılık düzeyine 
sahip zor sorular kullanılır. 5. madde 0,20 ile 
güç bir maddedir. Madde ile test arasındaki 
ilişki pozitif ve yüksek olduğu için ayırıcılığı 
yüksektir.

(Cevap E)
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16. Deneme Sınavı

DENEME 16

1. Sıralama ölçeği nesne veya kişileri ölçmeye 
söz konusu özellik açısından en çok sahip 
olandan en az sahip olana doğru sıralayıp 
sıra numarası verilerek oluşturulur. Birinci, 
ikinci, üçüncü … sıralamaya dayalı kullanı-
lan ölçüt bağıl ölçüttür. Birinci olan başarılı 
sayılır, ilk üç sırayı alan bir üst tura çıkar, so-
nuncu olan elenir gibi ölçütler bağıl ölçütler-
dir.

(Cevap D)

6. Negatif çarpıklık değeri puan dağılım grafi-
ğinin sola çarpık olduğunu gösterir. 

 

 

 İstatistiki verilerin sıralanması da

 X  < ortnc < mod şeklindedir. Bu dağılımlar 
için başarılı yorumu yapılabilir. Sadece çar-
pıklık değerine bakılarak homojenlik / heto-
rojenlik yorumu yapılmaz.

(Cevap D)

2. Ölçme doğrudan ölçmedir. (Uzunluk ölçü-
mü), başlangıç noktası mutlak sıfırdır (9 m. 
gerçek yokluk), belirlenmiş – tanımlanmış bi-
rim (km., m.) kullanılmıştır, oranlı ölçekle ifa-
de edilmiştir.

 II. ölçme temel ölçmedir, başlangıç noktası 
mutlak sıfırdır, doğal birim (tane) kullanılmış-
tır, oranlı ölçekle ifade edilmiştir.

(Cevap C)

3. Bağımsız değişken araştırmada etkisi ince-
lenen değişkendir. Bağımsız değişken ne-
den, bağımlı değişken ise buna bağlı deği-
şen sonuçtur. Soruda belirtilen araştırmada 
görsel materyallerle ders işlemenin öğrenci-
lerin hatırlama düzeyine etkisi incelenmek-
tedir.

(Cevap A)

4. Ölçme sonuçlarından çıkarılan 100 tane pu-
an ortalamadan yüksek olduğu için aritmetik 
ortalama değişir. Aritmetik ortalama değişti-
ği için standart sapma ve bu ölçüler kullanı-
larak hesaplanan bağıl değişkenlik ve çar-
pıklık katsayıları da değişecektir.

(Cevap E)

5. Çoktan seçmeli testler sentez düzeyindeki 
kazanımların yoklanması için uygun değildir. 
II numaralı kazanım çoktan seçmeli bir mad-
de türü ile yoklanamaz. Telaffuz ve dili kul-
lanma becerileri sadece sözlü yoklamalarla 
ölçülebilir. Bu yüzden III nolu amaç için de 
çoktan seçmeli test uygun değildir.

(Cevap B)

7. 

Egehan 9

Hilal 8

Evren 7

Şule 6

Emre 6

Yeliz 6

Efe 6

Tuğçe 5

Serap 4

Sıla 3

En yüksek puan 9
En düşük puan 3
Ranj: 9 - 3 = 6

 (Cevap C)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

16. Deneme Sınavı

9. Tabloyu grafiğe dönüştürmek için ilk önce 
puanların frekansları belirlenerek daha son-
ra çizimi yapılmalıdır.

Puanlar Frekansları

1 0

2 0

3 1

4 1

5 1

6 4

7 1

8 1

9 1

10 0

 Puanları grafiğe dönüştürdüğümüzde E se-
çeneğindeki şekil ortaya çıkmaktadır.

(Cevap E)

8. Soruda bilenle bilmeyeni ayırt edemeyen so-
rular sorulmuştur. Testti yorumlayacak olur-
sak bütün öğrencilerin doğru cevap verdiği 
ya da hiçbir öğrencinin doğru cevap verme-
diği sorular ayırt ediciliği olmayan sorulardır.

 1. Soruyu; 6 öğrenci doğru cevaplamıştır.

 2. Soruyu; bütün öğrenciler doğru cevapla-
mıştır.

 3. Soruyu; 7 öğrenci doğru cevaplamıştır.

 4. Soruyu; 5 öğrenci doğru cevaplamıştır.

 5. Soruyu; 6 öğrenci doğru cevaplamıştır.

 6. Soruyu; 7 öğrenci doğru cevaplamıştır.

 7. Soruyu; 7 öğrenci doğru cevaplamıştır.

 8. Soruyu; 7 öğrenci doğru cevaplamıştır.

 9. Soruyu; hiçbir öğrenci doğru cevaplaya-
mamıştır.

 10. Soruyu; 5 öğrenci doğru cevaplamıştır.

 2. soruya bütün öğrenciler doğru cevap ver-
diği için ve 9. soruyu hiçbir öğrenci doğru ce-
vap verdiği için ayır ediciliği yoktur 

(Cevap E)

10. Sayısal verilerin ölçütle karşılaştırılması ve 
sonucunda bir karara varılması işlemi değer-
lendirmedir. Ölçme ise değerlendirme süre-
ci için gerekli olan ölçüm sonuçlarını hazır-
layan objektif bir süreçtir. Ölçme doğrudan 
gözlenebilen uzunluk, kütle gibi özelliklere 
yönelik olabileceği gibi doğrudan gözlene-
meyen başarı, zekâ, ilgi gibi özelliklere yö-
nelik de olabilir.

(Cevap C)

12. Psikolojik testlerin kişilik testi, zeka testi gibi 
türleri vardır ve bu testlerde aranacak temel 
özellik yapı geçerliğinin yüksek olmasıdır. Bir 
işe veya bir öğretim kademesine yerleştirme 
amacıyla kullanılan testlerde yordama ge-
çerliği aranır. Çünkü amaç işteki / gelecek-
teki başarıyı yansıtacak testi oluşturmaktır.

(Cevap C)

11. Sözlü testlerde her öğrenciye eşit güçlükte 
soru sorulamaz. Bu durumda öğrencilerin 
eşit şartlar altında değerlendirilememesine 
neden olur. Sözlü testler bireysel olarak uy-
gulanır, her öğrenci için ayrı sorular kullanı-
lır, subjektif bir test olduğundan puanlanma-
sı da zordur. Bu etkenler kullanışlılığını dü-
şürür. Sözlü testler fazla soru sorulmasına 
izin vermediği için örnekleyiciliği düşüktür. 
Puanlamada puanlayıcı yanlılığı fazladır bu 
da objektifliği düşürür.

(Cevap B)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

17. Deneme Sınavı

DENEME 17

1. 

 • Necmi Bey’in testi tekrar uygulandığın-
da aynı veya benzer puanları elde ede-
memesi testin kararlılığının düşük oldu-
ğu,

 • Testin farklı puanlayıcılar tarafından pu-
anlandığında aynı veya benzer sonuçlar 
vermemesi objektifliğinin (puanlama gü-
venirliğinin) düşük olduğunu gösterir.

(Cevap B)
6. Öncelikle sorudaki ipuçlarından yola çıkarak 

aşağıdaki çıkarımlara ulaşalım;

 

 % 95 olasılık için Standart hata 2 ile çarpılır-
sa;

 2 . Se = 4 Ş Se = 2 dir.

 → Soruda standart sapma 5 olarak verilmiş-
ti. Biz de standart hatanın (Se) 2 olduğunu 
tespit ettik.

 Buna göre;

 Se = 2

 Sx = 5

 rx = ?

 Se = Sx . r1 x-  → 2 = 5 . r1 x-

 r5
2 1 x

2 2
= -f bp l

 

,

r

r

25
4 1

1 25
4

25
21 0 84

x

x

&= -

= - = =

 Sınavın güvenirlik indeksi rx = 0,84 tür.

 (Cevap A)

3. Bir araştırmada neden-sonuç ilişkisine de-
terminizm denir. Neden, bağımsız değişken; 
sonuç ise, bağımlı değişkendir. Bu araştır-
manın nedeni (yani bağımsız değişkeni) kü-
resel ısınma, sonuç ise (yani bağımlı değiş-
ken) ise, buzulların erimesidir.

(Cevap C)

2. Biçimlendirici değerlendirmelerde not verme 
amacı yoktur. Biçimlendirici değerlendirme 
geri bildirim amaçlıdır.

(Cevap A)

4. Doğrudan ölçmelerde ölçmeye konu olan 
özellik doğrudan doğruya gözlenebilir ve öl-
çülebilir niteliktedir. Ölçülecek nitelik kendisi 
türünden birimle karşılaştırılarak ölçülür. 
Uzunluk, kütle ve sayı (tane) doğrudan ölçü-
lebilir. Zekâ, sıcaklık, ilgi ve tutum gibi özel-
likler bu özelliklerle ilgili olduğu düşünülen 
ya da varsayılan özellikler (test sorularına 
verilen yanıtlar, civanın tüp içindeki hareke-
ti gibi) gözlenerek ölçülürler. B, C, D ve E se-
çeneklerindeki ölçmeler dolaylıdır.

(Cevap A)

5. Ürüne yönelik değerlendirme uygulanan bir 
eğitim programının sonunda yapılır. Bu de-
ğerlendirmede amaç öğrencilerin eğitim prog-
ramı sonunda ulaştıkları hedef düzeyini tes-
pit etmektir. Bu değerlendirme öğrencilerin 
sınıf – ders tekrarı yapıp yapmayacaklarına 
karar vermek, program sonunda diploma, 
sertifika ve mezuniyet kararını vermek için 
kullanılır. Dönüt ve düzeltmeler süreç devam 
ederken gerçekleştirilir ve bu amaçla forma-
tif değerlendirmeler kullanılır.

(Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

17. Deneme Sınavı

9. Portfolyo (öğrenci gelişim dosyası) öğrenci-
nin bir yıl boyunca gerçekleştirdiği gelişimi-
ni yansıtan çalışmaların düzenli ve amaca 
uygun biçimde biriktirilmesidir. Temel amacı 
öğrencinin gelişimini izlemek ve onun kendi-
ni tanımasını sağlayarak gelişimine katkıda 
bulunmaktır. Öğrenciler portfolyo sayesinde 
değerlendirme sürecine etkin olarak katılır, 
süreçte sorumluluk alır

(Cevap B)

10. 10 ve 50 bu dağılımın modudur. (Bu iki pu-
anda 6 kez tekrarlanmış.) Frekansı 6’dır. Da-
ğılım çift modlu bir dağılımdır.

 (Cevap C)

11. Madde güçlüğü, maddeyi doğru cevaplayan-
ların tüm gruba oranıdır.

pjx =
ndoğru =

ndoğru - üst grup + ndoğru - altgrup

N N

 

,

P

P
100
32 21

100
53

0 53
jx

jx

=
+

=

=

 Ayırt edicilik ise şu formülle hesaplanır.

pjx =
ndoğru - üst grup + ndoğru - altgrup

n(gruplardan birindeki kişi sayısı)

 

,

r

r
50

32 21
50
11

0 22
jx

jx

=
-

=

=

(Cevap D)

12. Soru 0,53 güçlük düzeyi ile orta güçlükte, 
0,22 ayırt edicilik düzeyi ile düzeltilmesi ge-
reken bir maddedir. A ve B çeldiricileri alt 
gruptan daha çok kişiyi çeldirdiği için uygun-
dur. D çeldiricisi üst gruptan daha çok kişi 
çeldirdiği için uygun nitelikte değildir.

(Cevap C)

7. Nesibe Hanım’ın kullandığı ifadeler, AYT’nin 
öğrencinin lisedeki başarısını temsil edecek 
şekilde ölçme yapacağını varsaydığını gös-
terir. Ölçüt puanlar, öğrencinin lisede yazılı 
sınavlardan aldığı puanlardır. Tahmin edilen 
puan ise AYT puanıdır. Yani ölçüt puanlar 
tahmin edilen puandan önce elde edilmiştir. 
Bu da uygunluk geçerliğini işaret etmektedir.

(Cevap B)

8. Kontrol listesi, rubrik, derecelendirme gibi 
değerlen dirme türleri, değerlendirmenin da-
ha objektif ya pılması için kullanılır. Değer-
lendirme sırasında öğ rencilerin ilgi ve ihti-
yaçları dikkate alınmaz. Öğren cilerin ilgi, ih-
tiyaç, yetenek ve hazırbulunuşlukları, hedef-
ler, içerik ve eğitim durumları belirlenirken 
dikkate alınır.

(Cevap A)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

18. Deneme Sınavı

DENEME 18

5. Sabit hatada puanlara karışan hata miktarı 
tüm ölçmeler için aynıdır. Bu nedenle puan-
ların kararlılığını etkilemez. Sabit hatalar pu-
anların aritmetik ortalamasını etkiler. Tüm 
puanlara eşit oranda karıştığı için standart 
sapma ve ortancayı değiştirmez. Standart 
sapmayı etkilemediği için güvenirlik etkilen-
mez.

(Cevap D)

2. Ölçme yöntemi testin geçerliğini etkileyen 
faktörlerden biridir. Ölçme amacına uygun 
bir ölçme yöntemi seçilmesi geçerliği arttırır. 
Örneğin sözlü yoklamaların sözlü anlatım 
becerisini ölçmek için kullanılması bu yönte-
min geçerliğini arttıracaktır.

(Cevap B)

3. Bir dağılımdaki frekansların toplamı o dağı-
lım için toplam puan sayısını (kişi sayısı) ve-
rir. Her frekans ilgili puanın kaç kez tekrarla-
dığını, yani kaç kişinin o puanı aldığını gös-
terir. Toplam öğrenci sayısını her puana kar-
şılık gelen frekansları tek tek toplayarak bu-
luruz.

 
N f

N
3 3 2 1 4 10 4 8 35
35

+ = + + + + + + + =

=

/

(Cevap D)

4. Ölçmede mutlak sıfır, ölçme sonucunda el-
de edilen sıfır değerinin yokluk, hiçlik ifade 
etmesidir. Mutlak sıfır ile başlayan ölçekler-
de ölçme sonucunun sıfır olması ölçülen özel-
liğin hiç olmadığı anlamındadır. A seçeneğin-
de süre ölçümü söz konusudur. Sürenin sı-
fır olması gerçek bir yokluk ifade eder.

(Cevap A)

6. Ölçme işlemi sürecinde bir ölçüt kullanılma-
sı söz konusu değildir. Ölçüt değerlendirme 
için gereklidir. Kullanılacak ölçütün uygunlu-
ğu ölçme sonuçlarını değil bunlar sonucun-
da yapılacak değerlendirmenin güvenirliğini 
etkiler.

(Cevap B)

1. Bir testin farklı puanlayıcılar tarafından pu-
anlandığında aynı veya yakın sonuçlar orta-
ya koyması testin puanlayıcı/puanlama gü-
venirliği ile ilgilidir. Objektif testlerde sonuç-
lar puanlayıcıdan puanlayıcıya değişmez, 
yani objektif testlerin puanlama güvenirliği 
yüksektir. Puanlayıcı güvenirliği yüksek olan 
test sonuçlarına puanlayıcı yanlılığından kay-
naklı hatalar az karışır.

(Cevap C)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

18. Deneme Sınavı

8. III ve VI numaralı sorular negatif ayırt edici-
likte olduğu için testin geçerliğini ve sonuç-
ların güvenirliğini düşürür.

(Cevap B)

9. VII numaralı soru 0,18 güçlük düzeyi ile güç; 
0,42 ayırt edicilik ile çok iyi niteliktedir. Bu 
yüzden seçme amacına uygundur.

(Cevap E)

10. Toplam öğrenci sayısı 20 olduğuna göre 10 
ve 11. sıradaki puanların orta noktası ortan-
cadır. Yığılmalı (toplamlı) (yf) frekansta 10 
ve 11. sırayu kapsayan 61-70 puan aralığı 
ortancanın bulunduğu puan aralığıdır.

(Cevap D)

11. Dağılım incelendiğinde çift modlu olduğu gö-
rülmektedir. Yani grafik iki noktada (uçlarda) 
tepe yapmalı, orta puanlarda taban olmalı. 
Buna en yakın grafik A seçeneğindedir.

(Cevap A)

7. Öğretmenin hangi tür rubrik kullanacağını 
belirleyen ölçüt ölçülmek istenen davranış-
lar ve değerlendirme sonuçlarının nasıl kul-
lanılacağıdır. Eğer bütünü ölçmek, davranı-
şı bütün olarak değerlendirmek ve ürün ağır-
lıklı ise holistik rubrikler tercih edilir. Eğer dav-
ranışın alt boyutları ve süreç önemli ise ay-
rıntılı bir değerlendirme yapılmak isteniyor-
sa analitik rubrik kullanılmalıdır.

(Cevap C)

12. Tabloyu incelediğimizde,

 • Aritmetik ortalaması en yüksek olduğu 
için biyoloji dersinde en yüksek öğren-
me düzeyinin gerçekleştiğini görürüz. (B 
doğru)

 • Z puanı en yüksek matematik dersinde 
olduğu için Vedat’ın en başarılı olduğu 
ders Matematiktir. (C doğru)

 • Aritmetik ortalamanın en küçük olduğu 
ders Kimya olduğu için grup başarı dü-
zeyi de en düşüktür. (D doğru)

 • Fizik dersi için Vedat’ın Z puanı,

  Z 5
73 73 0=
-

=  dır. (E doğru)

 • Ancak matematik testi için Aritmetik or-
talama > Medyan > Mod olduğu için so-
la çarpık değil, sağa çarpık dağılım gös-
terir.

(Cevap A)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

19. Deneme Sınavı

DENEME 19

5. Sözlü yoklamalar dersin ilk beş dakikasında 
uygulanabilecek, öğrencilerin ön koşul öğ-
renmelerini tespit etmeye uygun araçlardan-
dır. Sözlü dersin giriş bölümünde soru-cevap 
uygulaması şeklinde gerçekleştirilebilir, hem 
öğrencilerin eksik öğrenmeleri tespit edilmiş 
olur hem de öğrencilerin derse yönelik zihin-
sel kurulumları desteklenebilir.

(Cevap C)

4. Ölçme sonuçlarının oranının gerçek özellik-
lerin oranına eşit olduğu ölçek türü eşit oran-
lı ölçeklerdir. Çünkü oranlı ölçeklerde kulla-
nılan başlangıç noktası gerçek, mutlak bir sı-
fırdır. Sorudaki ikizlerin babasının yapmış ol-
duğu oranlama ölçme sonuçları oranlı ölçek 
olmadığı için uygun değildir.

(Cevap E)

3. Tayfun Bey ölçme işleminde kulaç ve karış 
birimleri kullanılmıştır. Uzunluk için bu birim-
leri kullanıldığında eşitlik bozulmamış olur 
çünkü kişinin her kulacı veya karışı diğer ku-
laç veya karışlarına eşittir. Kullandığı ölçek-
te 2. ve 3. karış arasındaki fark ile 4. ve 5. 
karış arasındaki fark eşittir, bu ölçeğin eşit-
lik özelliğine sahip olduğunu gösterir. Ancak 
birim genellik özelliğine uygun değildir. Çün-
kü herkesin kulaç ve karışı birbirinden farklı 
olacağından kulaç ve karış ile kastedilen 
uzunluk herkes için farklılık gösterecektir.

(Cevap B)

2. Eğitim sürecinde öğrenci, planlama ve süreç 
hakkında karar vermek için farklı zamanlar-
da ölçme ve değerlendirmeler gerçekleştiri-
lir. Bu ölçme ve değerlendirmelerin yerinde 
olabilmesi için ölçme araçlarının geçerli, ölç-
me sonuçlarının güvenilir, kullanılacak ölçü-
tün amaca uygun ve ölçme sonuçları ile öl-
çütün uygun biçimde kıyaslanması gerek-
mektedir. Soruda ise bu sürecin yalnızca ölç-
me boyutu üzerinde durulmaktadır. Ölçme 
sonuçlarının işe yarar olabilmesi için de ölç-
me sürecini bilen öğretmenlerin uygun araç-
larla güvenirlik ve geçerlik kriterlerine dikkat 
ederek ölçme yapılması gerekmektedir. 

(Cevap D)

1. Öğretmenin yaptığı bu uygulamada ölçme 
ve değerlendirme ilkelerine aykırı olan du-
rum, öğretmenin “performans değerlendir-
me yaklaşımına göre ölçme yapmasına 
rağmen değerlendirmede sıralamaya da-
yalı bağıl ölçüt kullanması”dır. Performans 
değerlendirme, öğrencilerin okulda öğren-
dikleri bilgileri gerçek hayatta kullanabilme 
becerisini kazanıp kazanmadıklarını ölçmek 
için kullanılır. Amaç öğrenciye sorumluluk ka-
zandırmak, bilimsel düşünmelerini ve çözüm 
bulmalarını sağlamaktır. Bağıl ölçüt ise bir 
grup içerisindeki bireyleri birbirleri ile ya da 
kendisi ile karşılaştırmak, sıralamak ve içe-
risinden seçim yapmak için kullanılır. Perfor-
mans değerlendirmede öğrencileri birbiri ile 
karşılaştırarak sıralama yapmak yanlıştır. Her 
öğrencinin performans ödevi diğerlerinden 
bağımsız olarak değerlendirilmelidir. Öğret-
men hem öz değerlendirme (kendini değer-
lendirme) yapmış hem de sıralamaya daya-
lı bağıl ölçüt kullanmıştır.

 (Cevap A)

6. Aydın’ın matematik dersi z puanını 0 olarak 
hesaplamıştık. Aydın’ın felsefe dersi için z 
puanını da –2 olarak bulmuştuk. Bu z puan-
larını t=50+10.z formülünü kullanarak t pu-
anlarına dönüştürelim. Buna göre, 

 Matematik t=50+10.0= 50+0= 50

 Felsefe t= 50+ 10. (-2)= 50-20 = 30

 olarak hesaplanmış olur.

(Cevap A)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

19. Deneme Sınavı

12. Öğrencilerin bir üst eğitim programlarına yer-
leştirilmesi seçme işlemidir. Seçme öğrenci-
ler hakkında verilecek önemli kararlardandır. 
Bu bakımdan seçme için kullanılacak testler 
yüksek düzeyde güvenilir ve geçerli olmalı-
dır. Amaç seçme olduğu için de özellikle yor-
dama geçerliğine dikkat edilmelidir. III numa-
ralı test yüksek düzeyde güvenilir ve geçer-
li bir testtir.

(Cevap C)

11. Güvenirlik geçerlik için gerek koşuldur ancak 
yeterli değildir. Çünkü geçerlik güvenilir ölç-
me sonuçlarının yanında ölçme aracının 
amaca hizmet etme derecesini de kapsa-
maktadır. Testlerin verilerine baktığımızda II 
numaralı testin güvenilir ancak geçerli olma-
dığını görürüz.

(Cevap B)

10. Bir ölçme aracının taşıması gereken üç özel-
lik vardır:

 • Geçerlik, 

 • Güvenirlik

 • Kullanışlık

 Bir ölçme aracının kendi amacına uygun hiz-
met etmesi geçerliktir. Bu nedenle bir ölçme 
aracı amaçladığı işlevi yerine getirebildiği öl-
çüde geçerlidir. Bir ölçme aracının ölçmek 
istediği özelliği başka değişkenlere veya 
özelliklere karıştırmadan doğru olarak ölç-
mesine geçerlik denir. Ölçme aracının, ge-
liştirilmiş bulunduğu konuda doğru olarak öl-
çebilmesidir. Uygulama sonucunda farklı bö-
lümlerdeki öğrencilerin kendi alanıyla ilgili 
sorulardan yüksek puan alması ölçme ara-
cının geçerliğinin yüksek olduğunu göster-
mektedir.

(Cevap E)

9. Bir rubrik hazırlarken de herhangi bir test/
ölçme aracı geliştirme süreci izlenmelidir. Ya-
ni ilk olarak aracın kullanım amacı ortaya 
konmalı, daha sonra ölçülmek istenen kap-
sam ve kazanımlar belirlenmelidir. Perfor-
mans ölçümünde kullanılacak rubrik için de 
bu aracın kullanım amacı ve gözlenmesi ge-
reken davranışlar ilk olarak belirlenmelidir.

(Cevap A)

8. Test sonuçlarının varyans değerleri eşit ol-
duğuna göre grupların değişirlik düzeyleri 
(teoride de olsa) aynıdır. Grup başarıları için 
yorum yapmamıza yarayacak bir merkezi 
eğilim ölçüsü (aritmetik ortalama, mod, med-
yan/ortanca) elimizde olmadığı için başarı 
karşılaştırmaları kesinlik taşımamaktadır. 
Test sonuçları güvenirlik düzeyleri açısından 
farklıdır. İkinci gruba uygulanan test sonuç-
larının güvenirlik düzeyi daha yüksektir. Bu-
nun anlamı sonuçlara daha az hata karış-
mıştır ve daha tutarlıdır. Güvenirlik katsayı-
sı yüksek olduğu için test sonuçlarına karı-
şan hatayı test puanı cinsinden veren stan-
dart hata puanı da daha düşün çıkacaktır.

(Cevap B)

7.  Aydın’ın gruba göre başarısı sorulduğu için 
Aydın’ın her dersten aldığı puanlar z stan-
dart puana çevrilir.

 ( ) /z X X Sx= -

 Türkçe için z= (44-40)/4 = 1

 Matematik z= (30-30)/10=0

 Tarih z=(44-50)/6= -2,33

 Coğrafya z=(55-60)/5=-1

 Felsefe z=(31-45)/7=-2

 Buna göre 1 z puanı ile T Türkçe dersi öğ-
rencinin gruba bağlı en başarılı olduğu ders-
tir.

(Cevap A)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

20. Deneme Sınavı

DENEME 20

1. Eşleştirme madde takımında öncül ve ce-
vaplar homojen olmalıdır. Cevaplama sütu-
nunda her öncül için cevap bulunmalıdır. Ce-
vapların sayısı öncüllerin sayısından fazla 
olmalıdır. Öncüllerin sayısı 5’ten az 12’den 
fazla olmamalıdır. Bu açıdan örnek eşleştir-
me madde takımında kusur bulunmamakta-
dır.

(Cevap C)

3. Parçada anlatılan alternatif ölçme ve değer-
lendirme yaklaşımı “portfolyo” dur. Portfolyo, 
süreç içerisinde öğrencinin bilgilerini, bece-
rilerini, özel bir konuya karşı tutumlarını ve 
gelişimini öğretmen ve öğrenci tarafından 
sistemli ve organize birikimleri kullanarak ta-
kip etmesi olarak tanımlanır. Portfolyo sınıf 
içindeki etkinlikler ve doğal ilişkiler sonucun-
da zenginleştirilen değerlendirilmelerle ilgili-
dir. Portfolyo öğrencilerin çalışmalarından ör-
nekleri toplamayı ve yansıtmayı içerir. Böy-
lece hem programa yol gösterici rol oynar 
hem de otantik değerlendirmeler için elveriş-
li olanaklar önerir. Sonuç olarak portfolyo eği-
tim ortamlarında, öğretici materyaller ve de-
ğerlendirme araçları olarak kullanılır. Tümel 
değerlendirme, öğrencilerin çalışmalarından 
örnekler toplamayı ve yansıtmayı içerir. Port-
folyolar ne sadece yol gösterici ne de sade-
ce değerlendirme olurlar. 

(Cevap D)

2. Bağıl ölçüt grubun başarısına göre ortaya çı-
kan ölçüttür. Ölçüt olarak grubun aritmetik 
ortalaması, ortancası, modunun kullanılma-
sı ya da sıralamanın ölçüt alınması, çan eğ-
risi sistemi bağıl ölçütlerdir.

(Cevap D)

4. Dağılımın mod değeri 70’tir. Çünkü 70’in fre-
kansı 10 yani en yüksek frekanstır. 70’in al-
tında kalan puanların frekanslarını toplarsak 
kaç öğrencinin ek derse katılacağını buluruz. 
Sırasıyla 35, 45 ve 50 puan alan öğrenci sa-
yıları 4+6+2=12

(Cevap B)

5. Puanların değerlendirilmesinin bilgisayar 
programı aracılığıyla yapılması “objektifli-
ği, kararlılığı ve puanlama güvenirliğini” 
artırır. Belli bir sınıf düzeyine yönelik olması 
ve uygulama ve değerlendirme kolaylığı “kul-
lanışlılığını” sağlamak için alınan önemler-
dir. Ancak soru metninde anlatılan süreçte 
“ölçeğin uygulanması sonucunda elde 
edilen puanın hangi anlama geldiği” ile il-
gili yani “yapı geçerliği” ile ilgili bir önlem 
belirtilmemiştir. Alınan önlemlerin yapı ge-
çerliği üzerinde bir etkisi yoktur.

 (Cevap E)

6. Anlamlı öğrenme teorisine dayalı olarak ge-
liştirilen Vee diyagramları kavramların oluşu-
munda, kavramlar arası ilişki kurmaya yar-
dımcı olur.

 Vee diyagramlarında öğrenci;

 • Problemi tanımlayabilir ve çözümü için 
veri toplayabilir. (II)

 • Odak soru sayesinde teorik bilgi ile uy-
gulama arasındaki ilişkiyi kurabilir. (I)

 • Psikomotor davranışlarını geliştirmenin 
yanında, bilgiyi kendi aklında yapılandı-
rabilir. (III)

 
 Görsel ve sözel düşünme becerisi Vee di-

yagramlarında geliştirilmesi öncelikli amaç-
lardan değildir.

(Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

20. Deneme Sınavı

9. Bir sorunun zor veya kolay olduğunun belir-
lenmesi için madde güçlük indeksi (p) nin he-
saplanması gerekir. Güçlük indeksi 0 ile (+1) 
arasında değerler alır. İndeks 0 a yaklaştık-
ça soru zorlaşır; 1 e yaklaştıkça kolaylaşır.

 Tablodaki soruların madde güçlük indeksle-
rini aşağıdaki formüle göre hesaplayalım.

 p N
n nd da
=

+

 1. soru için; ,p 40
7 15

40
22 0 55=

+
= =

 2. soru için; ,p 40
12 6

40
18 0 45=

+
= =

 3. soru için; ,p 40
14 14

40
28 0 70=

+
= =

 4. soru için; ,p 40
9 8

40
17 0 43=

+
= =

 5. soru için; ,p 40
8 5

40
13 0 32=

+
= =

 Görüldüğü gibi en zor soru 5. soru, en kolay 
soru ise 3. sorudur.

(Cevap D)

10. Testten çıkarılamadığı için en köklü değişik-
liğin yapılması gereken soru, ayırt ediciliği 
negatif olan sorudur. Bu açıdan baktığımız-
da 1. soruda,

 ,r n
n n

20
7 15

20
8 0 40d daü

=
-

=
-

=
-
=-

 olduğu için testten çıkarılmayacağı belirtildi-
ğinden köklü bir değişiklik yapılması gerekir.

(Cevap E)

11. Ölçme işleminde kullanılan birimin ölçme iş-
lemine uygun olması birimin kullanışlılığı ile 
ilgilidir. Abdullah Bey, bu ölçme işleminde kul-
lanması gerekenden daha küçük birim kul-
lanılmıştır.

(Cevap A)

12. Doğrudan ölçme işleminde ölçülen özellik 
araya başka özellikler karıştırılmadan gözle-
nir. Ölçme işleminde ölçülmek istenen özel-
lik ile gözlenen özellik aynıdır. Örneğin uzun-
luk ölçümünde gözlenen özellik bir cetvel 
üzerinde uzunluktur. Başarı, yetenek, ilgi, tu-
tum gibi özellikler öğrencilerin test maddele-
rine verdikleri cevaplar gözlenerek dolaylı 
olarak ölçülür.

(Cevap B)

8. Cemre’nin z puanı +2’dir. Z puanına göre 
Cemre sınıf ortalamasından 2 standart sap-
ma puanı daha yüksek bir puan almıştır. 
Cemre’nin ham puanı, grubun ortalama ve 
standart sapma değerleri bilinmediği için II 
ve III numaralı ifadelerin doğruluğuna ilişkin 
kesinlik söz konusu değildir.

(Cevap A)

7. Çoktan seçmeli testlerle sentez düzeyi hari-
cindeki tüm bilişsel kazanımlar yoklanabilir. 
Sentez düzeyi yani öğrencinin özgün bir ürün 
ortaya konması yazılı yoklama, proje ya da 
performans değerlendirme ile ölçülebilir. III 
numaralı kazanım sentez düzeyindedir.

(Cevap C)


