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KPSS/EB Ölçme ve Değerlendirme

7. Çağla’nın z puanlarını hesapladığımızda tarih der-
sinde

 z=(50 – 60) / 5= – 2 ile öğrencinin en başarısız ol-
duğu ders olduğu görülmektedir.

(Cevap D)

6.  Aydın’ın gruba göre başarısı sorulduğu için Aydın’ın 
her dersten aldığı puanlar z standart 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 öğrencinin gruba bağlı en başarılı ol-
duğu derstir.

(Cevap A)

5. Sözlü yoklamalar dersin ilk beş dakikasında uygula-
nabilecek, öğrencilerin ön koşul öğrenmelerini tespit 
etmeye uygun araçlardandır. Sözlü dersin giriş bölü-
münde soru-cevap uygulaması şeklinde gerçekleşti-
rilebilir, hem öğrencilerin eksik öğrenmeleri tespit edil-
miş olur hem de öğrencilerin derse yönelik zihinsel 
kurulumları desteklenebilir.

(Cevap C)

4. Ölçme sonuçlarının oranının gerçek özelliklerin oranı-
na eşit olduğu ölçek türü eşit oranlı ölçeklerdir. Çün-
kü oranlı ölçeklerde kullanılan başlangıç noktası ger-
çek, mutlak bir sıfırdır. Sorudaki ikizlerin babasının yap-
mış olduğu oranlama ölçme sonuçları oranlı ölçek ol-
madığı için uygun değildir.

(Cevap E)

3. Tayfun Bey ölçme işleminde kulaç ve karış birimleri 
kullanılmıştır. Uzunluk için bu birimleri kullanıldığın-
da eşitlik bozulmamış olur çünkü kişinin her kulacı 
veya karışı diğer kulaç veya karışlarına eşittir. Kullan-
dığı ölçekte 2. ve 3. karış arasındaki fark ile 4. ve 5. 
karış arasındaki fark eşittir, bu ölçeğin eşitlik özelli-
ğine sahip olduğunu gösterir. Ancak birim genellik 
özelliğine uygun değildir. Çünkü 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 hak-
kında karar vermek için farklı zamanlarda ölçme ve 
değerlendirmeler gerçekleştirilir. Bu ölçme ve değer-
lendirmelerin yerinde olabilmesi için ölçme araçları-
nın geçerli, ölçme sonuçlarının güvenilir, kullanıla-
cak ölçütün amaca uygun ve ölçme sonuçları ile öl-
çütün uygun biçimde kıyaslanması gerekmektedir. 
Soruda ise bu sürecin yalnızca ölçme boyutu üze-
rinde durulmaktadır. Ölçme sonuçlarının işe yarar 
olabilmesi için de ölçme sürecini bilen öğretmenle-
rin uygun araçlarla güvenirlik ve geçerlik kriterlerine 
dikkat ederek ölçme yapılması gerekmektedir. 

(Cevap D)

1. Öğretmenin yaptığı bu uygulamada ölçme ve değer-
lendirme ilkelerine aykırı olan durum, öğretmenin 
“performans değerlendirme yaklaşımına göre ölç-
me yapmasına rağmen değerlendirmede sırala-
maya dayalı bağıl ölçüt kullanması”dır. Performans 
değerlendirme, öğrencilerin okulda öğrendikleri bil-
gileri gerçek hayatta kullanabilme becerisini kaza-
nıp kazanmadıklarını ölçmek için kullanılır. Amaç öğ-
renciye sorumluluk kazandırmak, bilimsel düşünme-
lerini ve çözüm bulmalarını sağlamaktır. Bağıl ölçüt 
ise bir grup içerisindeki bireyleri birbirleri ile ya da 
kendisi ile karşılaştırmak, sıralamak ve içerisinden 
seçim yapmak için kullanılır. Performans değerlen-
dirmede öğrencileri birbiri ile karşılaştırarak sıralama 
yapmak yanlıştır. Her öğrencinin performans ödevi 
diğerlerinden bağımsız olarak değerlendirilmelidir. 
Öğretmen hem öz değerlendirme (kendini değerlen-
dirme) yapmış hem de sıralamaya dayalı bağıl ölçüt 
kullanmıştır.

 (Cevap A)
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KPSS/EB Ölçme ve Değerlendirme

12. Öğrencilerin bir üst eğitim programlarına yerleştiril-
mesi seçme işlemidir. Seçme öğrenciler hakkında 
verilecek önemli kararlardandır. Bu bakımdan seç-
me için kullanılacak testler yüksek düzeyde güveni-
lir ve geçerli olmalıdır. Amaç seçme olduğu için de 
özellikle yordama geçerliğine dikkat edilmelidir. III 
numaralı test yüksek düzeyde güvenilir ve geçerli bir 
testtir.

(Cevap C)

11. Güvenirlik geçerlik için gerek koşuldur ancak yeter-
li değildir. Çünkü geçerlik güvenilir ölçme sonuçları-
nın yanında ölçme aracının amaca hizmet etme de-
recesini de kapsamaktadır. Testlerin verilerine baktı-
ğımızda II numaralı testin güvenilir ancak geçerli ol-
madığını görürüz.

(Cevap B)

10. Bir ölçme aracının taşıması gereken üç özellik var-
dır:

 • Geçerlik, 

 • Güvenirlik

 • Kullanışlık

 Bir ölçme aracının kendi amacına uygun hizmet et-
mesi geçerliktir. Bu nedenle bir ölçme aracı amaçla-
dığı işlevi yerine getirebildiği ölçüde geçerlidir. Bir 
ölçme aracının ölçmek istediği özelliği başka de-
ğişkenlere veya özelliklere karıştırmadan doğru 
olarak ölçmesine geçerlik denir. Ölçme aracının, 
geliştirilmiş bulunduğu konuda doğru olarak ölçebil-
mesidir. Uygulama sonucunda farklı bölümlerdeki 
öğrencilerin kendi alanıyla ilgili sorulardan yüksek 
puan alması ölçme aracının geçerliğinin yüksek ol-
duğunu göstermektedir.

(Cevap C)

9. Bir rubrik hazırlarken de herhangi bir test/ölçme ara-
cı geliştirme süreci izlenmelidir. Yani ilk olarak ara-
cın kullanım amacı ortaya konmalı, daha sonra öl-
çülmek istenen kapsam ve kazanımlar belirlenmeli-
dir. Performans ölçümünde kullanılacak rubrik için 
de bu aracın kullanım amacı ve gözlenmesi gereken 
davranışlar ilk olarak belirlenmelidir.

(Cevap A)

8. Aydın’ın matematik dersi z puanını 0 olarak hesap-
lamıştık. Aydın’ın felsefe dersi için z puanını da –2 
olarak bulmuştuk. Bu z puanlarını t=50+10.z formü-
lünü kullanarak t puanlarına dönüştürelim. Buna gö-
re, 

 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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KPSS/EB Ölçme ve Değerlendirme

1. Eşleştirme madde takımında öncül ve cevaplar ho-
mojen olmalıdır. Cevaplama sütununda her öncül 
için cevap bulunmalıdır. Cevapların sayısı öncüllerin 
sayısından fazla olmalıdır. Öncüllerin sayısı 5’ten az 
12’den fazla olmamalıdır. Bu açıdan örnek eşleştir-
me madde takımında kusur bulunmamaktadır.

(Cevap C)

2. Parçada anlatılan alternatif ölçme ve değerlendirme 
yaklaşımı “portfolyo” dur. Portfolyo, süreç içerisinde 
öğrencinin bilgilerini, becerilerini, özel bir konuya 
karşı tutumlarını ve gelişimini öğretmen ve öğrenci 
tarafından sistemli ve organize birikimleri kullanarak 
takip etmesi olarak tanımlanır. Portfolyo sınıf içinde-
ki etkinlikler ve doğal ilişkiler sonucunda zenginleş-
tirilen değerlendirilmelerle ilgilidir. Portfolyo öğrenci-
lerin çalışmalarından örnekleri toplamayı ve yansıt-
mayı içerir. Böylece hem programa yol gösterici rol 
oynar hem de otantik değerlendirmeler için elverişli 
olanaklar önerir. Sonuç olarak portfolyo eğitim or-
tamlarında, öğretici materyaller ve değerlendirme 
araçları olarak kullanılır. Tümel değerlendirme, öğ-
rencilerin çalışmalarından örnekler toplamayı ve yan-
sıtmayı içerir. Portfolyolar ne sadece yol gösterici ne 
de sadece değerlendirme olurlar. 

(Cevap D)

3. Bağıl ölçüt grubun başarısına göre ortaya çıkan ölçüt-
tür. Ölçüt olarak grubun aritmetik ortalaması, ortanca-
sı, modunun kullanılması ya da sıralamanın ölçüt alın-
ması, çan eğrisi sistemi bağıl ölçütlerdir.

(Cevap D)

4. Dağılımın mod değeri 70’tir. Çünkü 70’in frekansı 10 
yani en yüksek frekanstır. 70’in altında kalan puanla-
rın frekanslarını toplarsak kaç öğrencinin ek derse ka-
tılacağını buluruz. Sırasıyla 35, 45 ve 50 puan alan öğ-
renci sayıları 4+6+2=12

(Cevap B)

5. Çoktan seçmeli testlerle sentez düzeyi haricindeki tüm 
bilişsel kazanımlar yoklanabilir. Sentez düzeyi yani öğ-
rencinin özgün bir ürün ortaya konması yazılı yokla-
ma, proje ya da performans değerlendirme ile ölçüle-
bilir. III numaralı kazanım sentez düzeyindedir.

(Cevap C)

6. Puanların değerlendirilmesinin bilgisayar programı 
aracılığıyla yapılması “objektifliği, kararlılığı ve pu-
anlama güvenirliğini” artırır. Belli bir sınıf düzeyine 
yönelik olması ve uygulama ve değerlendirme ko-
laylığı “kullanışlılığını” sağlamak için alınan önem-
lerdir. Ancak soru metninde anlatılan süreçte “ölçe-
ğin uygulanması sonucunda elde edilen puanın 
hangi anlama geldiği” ile ilgili yani “yapı geçerli-
ği” ile ilgili bir önlem belirtilmemiştir. Alınan önlem-
lerin yapı geçerliği üzerinde bir etkisi yoktur.

 (Cevap E)

7. Anlamlı öğrenme teorisine dayalı olarak geliştirilen 
Vee diyagramları kavramların oluşumunda, kavram-
lar arası ilişki kurmaya yardımcı olur.

 Vee diyagramlarında öğrenci;

 • Problemi tanımlayabilir ve çözümü için veri top-
layabilir. (II)

 • Odak soru sayesinde teorik bilgi ile uygulama 
arasındaki ilişkiyi kurabilir. (I)

 • Psikomotor davranışlarını geliştirmenin yanında, 
bilgiyi kendi aklında yapılandırabilir. (III)

 Görsel ve sözel düşünme becerisi Vee diyagramla-
rında geliştirilmesi öncelikli amaçlardan değildir.

(Cevap E)

8. Testin ölçtüğü özellik bakımından bilenle bilmeyeni 
hiç ayıramayan soru, ayırt edicilik indeksi tam 0,00’a 
eşit olan sorudur. Tablodaki 5 sorunun ayırt edicilik 
indekslerini hesaplayalım.

 r n
n nd daü
=

-

 1. soru için; ,r 20
13 5

20
8 0 40=

-
= =

 2. soru için; ,r 20
12 6

20
6 0 30=

-
= =

 3. soru için; ,r 20
14 14

20
0 0 00=

-
= =

 4.soru için; ,r 20
11 12

20
1 0 05=

-
=
-
=-

 5. soru için; ,r 20
8 5

20
3 0 15=

-
= =

 Görüldüğü gibi ayırt edicilik indeksi tam 0 olan, ya-
ni bilenle bilmeyeni hiç ayıramayan soru 3. sorudur.

(Cevap C)
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KPSS/EB Ölçme ve Değerlendirme

9. Bir sorunun zor veya kolay olduğunun belirlenmesi 
için madde güçlük indeksi (p) nin hesaplanması ge-
rekir. Güçlük indeksi 0 ile (+1) arasında değerler alır. 
İndeks 0 a yaklaştıkça soru zorlaşır; 1 e yaklaştıkça 
kolaylaşır.

 Tablodaki soruların madde güçlük indekslerini aşa-
ğıdaki formüle göre hesaplayalım.

 
p N

n nd da
=

+

 1. soru için; ,p 40
13 5

40
18 0 45=

+
= =

 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
11 12

40
23 0 47=

+
= =

 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 değişikliğin ya-
pılması gereken soru, ayırt ediciliği negatif olan so-
rudur. Bu açıdan baktığımızda 4. soruda,

 ,r n
n n

20
11 12

20
1 0 05d daü

=
-

=
-

=
-
=-

 olduğu için köklü bir değişiklik yapılması gerekir.

(Cevap B)

11. Ölçme işleminde kullanılan birimin ölçme işlemine 
uygun olması birimin kullanışlılığı ile ilgilidir. Abdul-
lah Bey, bu ölçme işleminde kullanması gerekenden 
daha küçük birim kullanılmıştır.

(Cevap A)

12. Doğrudan ölçme işleminde ölçülen özellik araya baş-
ka özellikler karıştırılmadan gözlenir. Ölçme işlemin-
de ölçülmek istenen özellik ile gözlenen özellik ay-
nıdır. Örneğin uzunluk ölçümünde gözlenen özellik 
bir cetvel üzerinde uzunluktur. Başarı, yetenek, ilgi, 
tutum gibi özellikler öğrencilerin test maddelerine 
verdikleri cevaplar gözlenerek dolaylı olarak ölçülür.

(Cevap B)
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KPSS/EB Ölçme ve Değerlendirme

1. 

 

 Değerlendirme, yapılan gözlemin, belirlenen bir öl-
çütle karşılaştırılarak yorumlanması ve bir yargıya va-
rılmasıdır. 

 Buna göre I, II ve IV. maddelerdeki ifadelerin gözlem-
den sonra ölçüte göre yorumlandığı ve bir yargıya 
varıldığı görülmektedir. III. madde de yer alan “İlk iki 
sorudan alınabilecek en yüksek puan 40’tır” ifadesi 
bir değerlendirme ölçütü değil, bir ölçme kuralıdır. 
Bu nedenle I, II ve IV. maddelerin bulunduğu E se-
çeneği doğru cevaptır.

(Cevap E)

2. En kapsamlı bilgiyi sunan ölçek türü eşit oranlı öl-
çektir. Eşit oranlı ölçekle elde edilen ölçmeler üze-
rinde her türlü istatistiksel analiz ve matematiksel iş-
lem yapılabilir. Eşit oranlı ölçeklerde başlangıç nok-
tası gerçek sıfırdır. C seçeneğinde mutlak sıfır söz 
konusudur. Bu ölçme üzerinde oranlama yapmak 
mümkündür. 500 lira 1000 liranın tam yarısıdır dene-
bilir. A, D ve E sınıflama, B ise sıralama ölçeği ile ifa-
de edilmiştir.

(Cevap C)

3. Soru metninde anlatılan alternatif değerlendirme 
“performans değerlendirme”dir. Performans değer-
lendirmelerinde üst düzey düşünme (analiz, sentez, 
değerlendirme, problem çözme vs.) becerileri geliş-
tirme oldukça önemlidir.

 B seçeneğindeki tanılayıcı dallanmış ağaç, belli bir 
konuda öğrencinin ne öğrendiğini belirlemek için 
kullanılan, temelden ayrıntıya giden bir sıraya göre 
doğru ve yanlış ifadeler seçilerek öğrenciden doğru 
seçimi yapmasının istendiği değerlendirme araçla-
rından biridir. 

 C seçeneğindeki öz değerlendirme öğrencilerin ken-
di öğrenme süreçlerini, özellikle başarı düzeylerini 
ve öğrenme süreçlerini yorumlamalarına, bireyin ken-
di yeteneklerini kendilerinin keşfetmelerine, güçlü ve 
zayıf yönlerini tanımalarına, öğrencinin motivasyo-
nunun yükselmesine yardımcı olan bir değerlendir-
me aracıdır.

 D seçeneğindeki portfolyo (öğrenci ürün dosyası) 
öğrencilerin bir ya da birkaç alandaki çalışmalarını, 
harcadığı çabayı, geçirdiği evreleri gösteren öğren-
ci ürün dosyasını değerlendirme işlemidir. Öğrenci 
gelişimini, velisinin ve öğretmenlerinin izleyebilme-
sine olanak sağlayan bir çalışmadır. Portfolyo hem 
öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme 
yöntemidir. E seçeneğindeki akran değerlendirme, 
gruptaki öğrencilerin belli ölçütler çerçevesinde bir-
birlerini değerlendirme sürecidir. Öğrencilerin ken-
dilerine güvenini artırır. Eleştirel düşünme becerile-
rini geliştirir.

(Cevap A)

4. Alternatif ölçme ve değerlendirme çağdaş eğitim an-
layışını yansıtır. Hayatla iç içe olan çağdaş eğitim an-
layışında ölçme ve değerlendirmede günlük yaşam-
la iç içedir. Üst düzey davranışların ölçülmesi amaç-
lanır. Ürün ve süreç birlikte değerlendirilir. Alternatif 
ölçme ve değerlendirmede öğrencinin potansiyeli-
nin ortaya konması ve geliştirilmesi esastır. Öğren-
cileri karşılaştırmak, sınıflamak ve yarıştırmak gele-
neksel yaklaşımın hedefidir.

(Cevap D)
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KPSS/EB Ölçme ve Değerlendirme

5. Test planı güvenilir sonuçlar veren geçerli ölçme araç-
larının geliştirilmesi için test geliştirme sürecini içe-
rir. Bu süreçte sırayla üç temel soru yanıtlanmalıdır.

 1. Niçin ölçme yapılacak? Amaç

 2. Ne ölçülecek? Kapsam ve örneklem

 3. Nasıl ölçülecek? Test maddeleri ve uygulama 
esasları

 Bu açıdan 1. etkinlik testin amacının belirlenmesi ol-
malıdır. 2 ve 3 kapsam ve örneklemin ortaya kondu-
ğu maddelerdir. 4’te madde türü belirlendikten son-
ra 5 numaralı aşamada madde yazımına geçilmeli-
dir.

(Cevap C)

6. Bir testin güvenirliği 0 ile 1arasında değer alır. Kr-20 
formülünü kullanarak 0,35 bulunması testin güvenir-
liği ile ilgili olarak şu sonuçları ortaya çıkarır:

 • Testin hatalardan arınık değildir. Test tutarsız ya-
ni güvenirlik katsayısı düşüktür.

 • Maddeleri birbiriyle uyumsuzdur.

 • Testti oluşturan bireyler(grup) homojen yapıda-
dır.

 • Ölçülen özelliğe hata karıştığı için test birçok özel-
liği ölçmüştür ve test çok boyutludur.

 • Testti oluşturan maddeler heterojendir.

 Testin madde analizi yapıldıktan sonra güvenirlik kat-
sayısı düşük olması madde analizinde bilen ve bil-
meyenin ayırt edilemediği ve testin zorluk derecesi-
nin iyi olmadığını gösterir. Teste bilen ile bilmeyen iyi 
ayırt edilemediği için grup heterojendir.

(Cevap B)

7. Mod, bir puan dağılımında en çok tekrarlanan, yani 
en çok frekansa sahip olan değerdir.

 Tabloda frekansı 12 olan 54 - 58 puan aralığının or-
ta değeri olan 56, bu dağılımın modudur. Bu dağı-
lımda medyanın bulunduğu puan aralığını bulmak 
için yığmalı frekansı bulmak gerekir.

Puan Ara-
lığı

Frekans Yığmalı Fre-
kans

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 olduğuna gö-
re ortanca (medyan), 2

73 1 37+
=  kişinin aldığı pu-

andır. 37. kişinin aldığı puan ise 49 - 53 aralığında-
dır. 

(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 değeri olan 26’dır. O hâlde;

 Ranj = 71 - 26 = 45 tir.

(Cevap E)

9. Birinci grup çalışması doğrudan geçerliği ortaya koy-
maya yönelik bir çalışmadır. Uygulaması kolay ve 
kullanışlı olmasına karşı subjektif bir çalışmadır. İkin-
ci grup çalışması istatistiksel karşılaştırmaya dayan-
maktadır. Bu yolla yapılan geçerlik çalışması bir öl-
çüt puanı elde etme gerekliliğinden dolayı daha zor 
ancak daha objektif bir çalışmadır.

(Cevap A)
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KPSS/EB Ölçme ve Değerlendirme

10. Soruda verilen seçeneklere baktığımızda “başarı” 
hakkında yorumlar yapılmaktadır. Bunun için  Z stan-
dart puanına bakmak gerekir. Z puanı kişinin puanı-
nın sınıf ortalamasından kaç standart sapma uzakta 
olduğunu 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 başarısından daha iyidir.

(Cevap C)

11. Ölçüt geçerliği test sonuçlarının testin ölçtüğü de-
ğişkenin gerçek ölçütü ile karşılaştırılmasına daya-
nır. Bir testten soru çıkarılması testin duyarlığını azal-
tır. Bu durum da testin güvenirliğini ve geçerliğini dü-
şürür. Bu testten soru çıkarılması durumunda ölçüt 
geçerliğinin artması söz konusu olamaz.

(Cevap D)

12. Nevin Hanım, istatistiksel yaklaşımı kullanarak ken-
di hazırladığı testle objektif bir testi kıyaslamış ve ko-
relasyonu 0,90 olarak hesaplamıştır. Bu durum, Ne-
vin Hanım’ın hazırladığı testin de geçerliği yüksek ol-
duğunu, öğrencilerin her iki testten de benzer puan-
lar aldıklarını gösterir. Ancak birden fazla puanlayı-
cının sınav kâğıtlarını puanlaması söz konusu olma-
dığı için puanlama güvenirliği hakkında da yorum 
yapılamaz.

(Cevap D)
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KPSS/EB Ölçme ve Değerlendirme

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 pu-

anlarda 50 ve 60 2
50 60 55+

=  ortancadır.

(Cevap C)

2. Her iki öğretmenin hazırladığı testlerdeki soru sayı-
ları eşit olduğu için kullanışlılıkları açısından fark yok-
tur. A öğretmenin hazırladığı testin örnekleme düze-
yi yüksek olduğu için kapsam geçerliği daha yük-
sektir. B öğretmenin testi daha dar bir kapsamı ölç-
tüğü için daha homojendir. Homojen testlerin iç tu-
tarlıkları daha yüksektir.

(Cevap C)

3. Ölçülecek özelliğin ne kadarına kaç puan verilece-
ğinin belirlenmesi ölçme kuralıdır. II numaralı ifade-
de ölçme söz konusudur (20 ölçüm – ölçme sonu-
cu). III numaralı ifadede 50 ölçütü kullanılarak bir de-
ğerlendirme yapılmış, öğrencilerin proje çalışması 
yapmaları yönünde bir karar verilmiştir.

(Cevap E)

4. Matematik öğretmeninin, yazılı sınavları puanlarken 
yazı güzelliğini de puanlamaya dâhil etmesi ölçme-
nin amacına hizmet etmesini engelleyici niteliktedir. 
Ölçmenin amacına hizmet etme derecesinin engel-
lenmesi de geçerliği düşürücü etki yapar. Fen ve tek-
noloji öğretmeninin vurguladığı kavram geçerliktir.

(Cevap A)

5. Seçme amacıyla gerçekleştirilen değerlendirmeler-
de bağıl ölçüt kullanılmalıdır. Sınava girenlerin yarı-
sı eleneceği/seçileceği için dağılımı tam ortadan iki-
ye bölen bir ölçüt kullanılmalı. Yani puanlar sıralan-
dığında ilk 100 kabul edilmeli. Dağılımı ortadan iki-
ye bölen ölçü ortancanın ölçüt olarak kullanılması 
bu değerlendirme için yerinde olacaktır.

(Cevap B)

6. Dağılımın standart sapması dağılımdaki puanların 
tek tek aritmetik ortalamadan farkı üzerinden hesap-
lanır. Standart sapmanın sıfır olması tüm puanların 
ortalamadan hiç sapmadıkları anlamına gelir. Bu du-
rumda yalnızca tüm puanların birbirine eşit olması 
(bu durumda elbette aritmetik ortalamada bu puan 
olacaktır) durumunda mümkündür.

(Cevap D)

7. Açık uçlu soru üst düzey davranışların ölçülmesi için 
uygun olan bir soru türüdür. Seçenekler içerisinde 
C seçeneği hariç bütün seçenekler değerlendirme 
düzeyindedir. C seçeneği bilgi düzeyindedir.

(Cevap C)

8. Kontrol listeleri (check list) öğrencilerde gözlenmek 
istenen davranışların olup olmaması durumunu gös-
terir. 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 öğrenme-
leri ölçmek için geliştirilmiş alternatif bir ölçme ara-
cıdır. İlişkili ve anlamlı öğrenmelerin ölçülmesinde 
çağdaş ölçme ve değerlendirme yaklaşımları arasın-
da önemli bir yeri vardır.

(Cevap B)

10. Puanlama güvenirliğinin düşük olmasının temel ne-
deni öznel puanlanmadır. Puanlama güvenirliği pu-
anlayıcıdan puanlayıcıya ya da farklı zamanlarda pu-
anlamalar arasında farkın olmamasıdır. Öznel olarak 
puanlanan testlerde puanlama güvenirliğini artırma-
nın en etkili yolu ayrıntılı bir puanlama anahtarı ge-
liştirmek ve puanlamayı bu anahtara göre yapmak-
tır.

(Cevap D)
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KPSS/EB Ölçme ve Değerlendirme

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

 

( ) , ( ) ,

( ) , ( ) ,

( ) ,

P K
x

P P II

P III P IV

P V

1 100
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 ders-
tir.

(Cevap C)

12. Sınıfta öğrenciler ne kadar çok birbirinden farklılaşır-
sa tam öğrenmeyi sağlamak için kullanılması gere-
ken yöntem, teknik, araç – gereç çeşitliliği o kadar 
çok artar. V. test 24 standart sapma değeri ile öğren-
cilerin farklılaşma düzeyinin en fazla olduğu testtir.

(Cevap E)
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KPSS/EB Ölçme ve Değerlendirme

1. Soru metninde anlatılan işlemler ölçme aracının “ob-
jektifliğini” artırmak amacıyla yapılmıştır.

 Ölçme aracında objektifliği artırmanın şekilleri aşa-
ğıdaki gibidir: 

 - Rubrik (puanlama anahtarı) ile puanlama yapıl-
ması,

 - Bir ölçmeyi birkaç farklı kişi tarafından ölçülme-
si ve ortalamasının alınması,

 - Ölçmeyi yapan kişi ölçme işlemini birkaç kez ya-
par ve yaptığı ölçmelerin ortalamasının alınma-
sı,

 - Öğrencilerin isimlerinin kapatarak okunması

 (Cevap A)

2. Öğrencilerin ön koşul öğrenme düzeyini belirlemek 
amacıyla yapılan değerlendirmelere tanılayıcı değer-
lendirme denir. Tanılayıcı değerlendirmelerde mut-
lak ölçüt kullanılmalıdır. Seçme amacıyla yapılan de-
ğerlendirmelerde bağıl ölçüt kullanılır.

(Cevap A)

3. Testin uygulaması, puanlanması ve değerlendirilme-
sindeki pratiklik testin kullanışlılığı ile ilgilidir. Örnek-
te verilen test 300 sorudan 250 soruya indirilerek uy-
gulaması daha pratik bir hâle getirilmiştir. İlk uygu-
lamada 0,92 olan iç tutarlık 0,87’ye düşmüştür. Test-
ten soru çıkarıldığı için güvenirlik ve geçerlik düşer 
ancak uygulaması kolaylaşacağından kullanışlılığı 
artar.

(Cevap B)

4. Yordama geçerliği test puanlarının geleceğe yöne-
lik yordanacak değişkenin ölçüt ölçüsüyle ilişkilidir. 
Bazı testler bireyin ileriki zamanlarındaki başarısını 
yordamak için uygulanır. Bir şirket için işe girişte ya-
pılan testin yordama geçerliğinin kanıtı; testten yük-
sek puan alanların işte başarılı olmasıdır. Burada öl-
çüt olarak görevde yükselme için yapılan test sonuç-
ları kullanılmıştır. 

(Cevap C)

5. Ölçme, bir özelliğin gözlemlenip gözlem sonuçlarının 
sayı ve sembollerle ifade edilmesidir. 

 

 Rehber öğretmen Sezer Bey, öğrencilerin rehberlik 
servisi hakkındaki bilgilerini ölçmek için anket uygu-
lamış ve böylece dolaylı ölçme yapmıştır. Yetenek, 
başarı, ilgi, bilgi gibi özellikler doğrudan değil, do-
laylı olarak ölçülür. 

 Dolaylı ölçme, bir değişkenin başka bir değişken yar-
dımı ile ölçülmesidir. Rehber öğretmenin anket uy-
gulamasını, okul rehberlik programını uygulamadan 
önce öğrencilerin hazır bulunuşluğu, ön bilgilerini 
belirlemek amacıyla yapması ve ölçme sonucuna 
göre rehberlik servisinin tanıtılmasına yönelik bir et-
kinlik planlaması değerlendirme türünün “tanılayıcı 
(yerleştirici)” değerlendirme olduğunu göstermek-
tedir. 

 (Cevap A)

6. Sorunun hazırlanmasında yapılan hata seçenekler-
de verilen çeldirici ifadelerin birbirine çok yakın ol-
ması ve birbirini kapsamasıdır.

(Cevap D)

7. Çağdaş ölçme – değerlendirme yaklaşımı öğretim 
süreçleriyle kaynaşmıştır. Bu süreçte sadece öğren-
ci davranışlarını ölçme değil, öğrenci gelişimini des-
teklemek de amaçtır.

(Cevap A)

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 + 110 = 205

(Cevap E)
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KPSS/EB Ölçme ve Değerlendirme

9. Grafikte verilen değerleri aşağıdaki tabloda gösterir-
sek

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

 tabloda da görüldüğü gibi frekansı en yüksek olan 
puan 45 olduğu için bu dağılımın modu 45 tir. 45’in 
frekansı 50’dir.

 (Cevap C)

10. Verilen sonuçlara göre A testinde ortanca değeri or-
talamadan yüksek olduğu için öğrencilerin yarısın-
dan fazlasının ortalamadan yüksek puan aldığı söy-
lenebilir. Test B’de X , ortancadan büyük olduğu için 
çarpıklık pozitiftir yani sağa çarpıktır. Test A’nın stan-
dart sapması büyük olduğu için heterojendir, öğren-
ciler arasında benzerlik azdır. Test A’nın aritmetik or-
talaması büyük olduğu için grup daha başarılıdır.

(Cevap B)

11. Objektif testler seçenekli testlerdir. Objektif testlerin 
sonuçlarına puanlayıcı yanlılığından kaynaklanan ha-
talar az miktarda karışır. Objektif test sonuçlarına ka-
rışan hata kaynaklarından biri de şans başarısı ha-
tasıdır. Şans başarısı öğrencinin maddenin yokladı-
ğı hedef davranışı kazanmamasına rağmen salt tah-
min yoluyla doğru cevabı bulma olasılığıdır. Bunun 
için alınabilecek iki önlem vardır. Birincisi seçenek 
sayısını arttırmaktır, tahminle doğru cevabı bulma 
olasılığını azaltır. İkincisi de düzeltme puanı uygula-
masıdır. Yani öğrencinin yanlış cevapları eksi puan 
olarak hesaplanır. Bu yolda öğrencinin tahminle doğ-
ru cevaba gitme yolunu tercih etmesini azaltır. 

(Cevap D)

12. KR20 ve KR21 formülleri ile elde edilen katsayı tes-
tin iç tutarlık anlamında güvenirliğini yansıtır. KR20 
madde varyanslarından KR21 ise testin aritmetik or-
talaması ve standart sapmasından hesaplanır. Test 
maddelerinin güçlük düzeyleri arasında farklılıklar ne 
kadar az ise KR20 ve KR21 ile elde edilen değerler 
birbirine o kadar yakındır. Eğer testin tüm maddele-
rinin güçlükleri eşit ise KR20 ve KR21 ile elde edilen 
katsayı değerleri de eşit çıkar.

(Cevap A)
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KPSS/EB Ölçme ve Değerlendirme

1. Bağımsız değişken, deneycinin kontrolü altındaki ya 
da deneyde etkisi araştırılan değişkendir. Bağımlı de-
ğişken ise, bağımsız değişkene bağlı olarak ortaya 
çıkan ve kontrol edilmek istenen değişkendir. Buna 
göre sorudaki gözlemde bağımsız değişken dene-
me sınavları, bağımlı değişken ise üniversite sınavın-
daki başarıdır.

(Cevap B)

2. Örnekte verilen durum bir performans görevidir. Öğ-
retmen buna yönelik performans değerlendirme yap-
malıdır.

(Cevap C)

3. Akran değerlendirme, gruptaki öğrencilerin belli öl-
çütler çerçevesinde birbirlerini değerlendirme süre-
cidir. Bu değerlendirmeyi öğrenciler gerçekleştirdiği 
için değerlendirmenin objektif olması çok zordur. 
Çünkü sınıf içindeki gruplaşmalar ve arkadaşlık iliş-
kileri objektifliğe gölge düşürür. Ancak akran değer-
lendirmenin öğretmen başarısızlıklarını değerlendir-
meye katması söz konusu değildir.

(Cevap E)

4. Tutum ölçümü dolaylı ölçme ile gerçekleştirilir. 40 
puanın altında alanlar ifadesi mutlak ölçüttür (grup 
performansı değerlendirmede etkili değildir). Ger-
çekleştirilen bu ölçme işlemi öğrencileri tanıma amaç-
lıdır.

(Cevap C) 

5. Asıl test formunda yer alacak maddelere karar verir-
ken öncelikli olarak dikkate alınacak ölçüt madde 
ayırtedicilik düzeyidir. 0,50 ayırt edicilik çok iyi bir dü-
zeydir (4). Orta güçlükte ve çok iyi ayırtedicilikte olan 
bu soru esas uygulama için öncelikle seçilmelidir.

(Cevap D)

6. Ölçme aracının öğrencilerin fizik dersine karşı tutum-
larını hiçbir özelliği karıştırmadan ölçebilmesi, ölçme 
aracının (tutum envanterinin) “geçerliğinin yüksek” 
olduğunu göstermektedir. Bir ölçme aracının geçer-
liliği, söz konusu ölçme aracının ölçme amacına hiz-
met etme derecesi olarak ifade edilebilir. Uygulama 
sonucunda fen bölümü öğrencilerinin diğer bölüm-
deki öğrencilere göre daha olumlu bir tutuma sahip 
olması ve öğrencilerin fizik dersi notlarıyla tutum dü-
zeyleri arasında pozitif bir ilişkinin tespit edilmesi en-
vanterin geçerliğinin yüksek olduğunu göstermek-
tedir.

(Cevap D)

7. Öğretmenin verdiği görev bilişsel alanın en alt basa-
mağı olan “bilgi” basamağına yöneliktir. Değerlen-
dirmede sadece ürün dikkate alınmıştır. Değerlen-
dirme öncesinde öğrencilere ölçüt ve hedefler belir-
lenmemiştir. Bu çalışma öğrencilerin öğrendiği for-
müllerle ilgili olduğundan sadece program konuları 
ile ilişki kurulmuştur.

(Cevap C)

8. Öğretmenin, dersin seviyesini belirlemede en çok 
zorlanacağı sınıf, bireysel farkların en çok olduğu sı-
nıftır. Bireysel farkların test puanlarındaki göstergesi 
ise standart sapmadır. O halde öğretmen, standart 
sapma değeri en yüksek olan 10 - D sınıfında der-
sin seviyesini ayarlamada en çok zorlanacaktır.

(Cevap D)

9. Genel olarak puanları sola çarpık dağılım oluşturan 
sınıflar başarılı; sağa çarpık dağılım oluşturan sınıf-
lar 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 dağılı-
mı sağa çarpık, 10 - C ve 10 - E sınıflarının puan da-
ğılımı sola çarpıktır. 10 - D sınıfının puan dağılımı si-
metriktir.

 Pratik yolla; 10 - C sınıfındaki aritmetik ortalama, 10 
- E sınıfındaki ortalamadan büyük olduğu için en ba-
şarılı sınıf 10 - C dir. Aynı şekilde 10 - A sınıfının arit-
metik ortalaması 10 - B sınıfındaki ortalamadan kü-
çük olduğu için en başarısız sınıf 10 - A sınıfıdır.

(Cevap C)

10. Eğer bir puan dağılımında aritmetik ortalama, ortan-
ca ve mod değerleri birbirine eşit ise dağılım simet-
riktir.

 Tabloda da görüldüğü gibi aritmetik ortalaması, or-
tancası ve modu birbirine eşit olan tek sınıf 10 - D 
sınıfıdır.

(Cevap D)
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KPSS/EB Ölçme ve Değerlendirme

11. Pozitif kayışlı dağılım, sağa çarpık dağılımdır. Nega-
tif kayışlı dağılım ise sola çarpık dağılımdır.

 Buna göre 10 - A ve 10 - B sınıflarında

 X  > Ortanca > Mod olduğundan dağılım sağa çar-
pık (pozitif kayışlı)dır. 10 - C ve 10 - E sınıflarında 
ise 

 X  < Ortanca < Mod olduğundan dağılım sola çar-
pık (negatif kayışlı)dır.

(Cevap D)

12. A, B, D ve E seçeneklerindeki ölçütler “mutlak öl-
çü”tür. Mutlak ölçüt, üzerinde değerlendirme yapıla-
cak grup henüz bir ölçme işlemine tabi tutulmadan, 
yani ölçme işlemi yapılmadan, bütün grup için kesin 
ve standart olarak belirlenen eşlik değeridir. C seçe-
neğindeki ölçüt ise “bağıl ölçüt”tür. Bağıl ölçüt, bir 
grup içindeki bireyleri birbirleri ya da kendisi ile kar-
şılaştırmak, sıralamak ve içerisinde seçim yapmak 
için kullanılan ölçüttür. A, B, D ve E seçeneklerinde 
seçim için alınan ölçütlerde karşılaştırmanın yapıl-
madığı ölçme koşulunun belirlendiği görülmektedir. 
C seçeneğinde ise ölçme yapıldıktan sonra yani üni-
versite sınavını kazandıktan sonra % 1 lik dilime gir-
me öğrencilerin vakıf tarafından ödüllendirilmeleri 
için ölçüt alınmıştır.

(Cevap C)
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KPSS/EB Ölçme ve Değerlendirme

1. Eşit aralıklı ölçekler başlangıç noktasının belirlendi-
ği eşit birimlere bölünmüş ölçeklerdir. Başlangıç nok-
tası izafi bir sıfırdır gerçek bir yokluk oluşturmaz. Ba-
şarı, ilgi, tutum, yetenek gibi puan üzerinden yapı-
lan ölçmeler eşit aralıklı ölçeklerle yapılır.

(Cevap A)

2. Korelasyon iki değişkenin birlikte değişiminin istatis-
tiksel ölçüsüdür. İki değişken arasındaki ilişkiyi göste-
rir. Ancak korelasyon katsayısı asla bir neden – sonuç 
ilişkisi olarak yorumlanamaz. Örnekteki gibi yüksek 
pozitif bir korelasyonunun neden – sonuç ilişkisinde 
yorumlanması hatalı olur.

(Cevap B)

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

 Güçlük indeksi= 

Maddeyi doğru cevap-
layan öğrenci sayısı
Maddeye cevap veren 
öğrenci sayısı

 Güçlük indeksi = ,10
6 0 60=

(Cevap D)

4. Bir puan dağılımındaki dizi genişliği (ranj),

 Ranj = Gözlenen En Yüksek Puan - Gözlenen En 
Düşük Puan

 Ranj = 7 - 3 = 4

(Cevap C)

5. Öğrencilerin aldıkları puanların grafiğini çizelim.

 Görüldüğü gibi grafik simetrik bir yapı arz etmekte-
dir. Verilen seçeneklerde simetrik olan dağılım B se-
çeneğindeki grafikte görülmektedir.

(Cevap B)

6. Öğretmenlerin uyguladığı bu testlerde yoklanan kri-
tik kazanımlarda farklılık olduğu için kapsam geçer-
liği açısından bir fark vardır.

(Cevap A)

7. Eğitimde ölçülmesi amaçlanan özellikler genellikle 
başarı, zekâ, ilgi, tutum, kişilik gibi gözle görüleme-
yen özelliklerdir. Bu özelliklerin doğrudan ölçülmesi 
imkânsızdır. Eğitimsel ölçmelerde dolaylı ölçme ter-
cih edilir. Doğrudan ölçme yapıldığı için de elde edi-
len değerlerin birbirlerine oranlanması olanaksızdır.

(Cevap E)

8. Portfolyolar, öğrencilerin oluşturdukları özgün ürün-
lerin seçkin bir koleksiyonudur. Portfolyoya konula-
cak ürünlerin özgün olması öğrenciler arasındaki bi-
reysel farkları belirleme ve geliştirme imkanı sağlar. 
Ancak portfolyolar yardımıyla bütün öğrencilerin ay-
nı öğrenmeyi aynı biçimde kazanmasını amaçlamak 
bireysel farklar ilkesine aykırıdır.

(Cevap E)

9. Yanıtları sınırlı olmayan, genellikle kompozisyon tipi 
sorulara serbest yanıtlı sorular denilmektedir. Ser-
best yanıtlı sorulara, uzun yanıt gerektiren sorular da 
denilmektedir. 

 

 gibi özelliklerin ölçülmesinde kullanılabilecek en uy-
gun soru tipidir.

(Cevap B)

10. İzafi sıfır (göreli, keyfi, bağıl sıfır) özellikle dolaylı ölç-
melerde söz konusudur. Ölçme sonucunun sıfır ol-
ması, izafi sıfırın söz konusu olduğu ölçmelerde, öl-
çülen özelliğin hiç olmadığı anlamına gelmez. Öğ-
rencinin matematik sınavından 0 alması hiç matema-
tik bilgisi yok anlamında değildir. Bundan dolayı 100 
alan bir öğrencinin 50 alan öğrenciden iki kat daha 
çok biliyor olduğu söylenemez, yani ölçme sonuç-
ları oranlanamaz.

(Cevap D)

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

DENEME SINAVI (7)KPSS/EB



KPSS • Eğitim Bilimleri 19

KPSS/EB Ölçme ve Değerlendirme

11. Rubrik (Dereceli Puanlama Anahtarı) hazırlama 
sürecinde soru metninde belirtilen önlemlerin alın-
ması “performansın etkili biçimde yönlendirilme-
sini ve güvenilir olarak ölçülebilmesini sağlama” 
açısından daha önemlidir. Dereceli puanlama anah-
tarı, performansı tanımlayan ölçütleri içeren puanla-
ma rehberidir. Herhangi bir çalışmanın planlanması 
için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır. Bilişsel, 
duyuşsal ve psiko-motor gelişim düzeyleri rubrikler-
le saptanabilir.

(Cevap B)

12. Ölçme ve değerlendirmenin eğitim sürecinde farklı 
işlevleri bulunmaktadır. Bu işlevlerden en önemlisi 
öğrencilerle ilgili alınacak kararlara dayanak oluştur-
masıdır. Bu süreçte öğrencinin izlenmesi ve gelişi-
minin takip edilmesi öğrencilerin tanınması açısın-
dan oldukça önemlidir.

(Cevap C)
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KPSS/EB Ölçme ve Değerlendirme

1. Konuyla ilgili kazanımların gerçekleşme düzeylerini 
ölçmek için “proje görevine ilişkin puanlama anah-
tarı hazırlanarak öğrenciye çalışma öncesi verilme-
lidir.” Projeler, öğrencilerin sınıf içinde ve dışında yü-
rüttüğü çalışmaları değerlendirmeye olanak tanıyan 
ölçme araçlarıdır. Öğrencilerin üst düzey bilişsel ve 
psiko-motor becerileri ve performanslarını değerlen-
dirmek için en uygun ölçme araçlarından biridir. Pro-
jeler, puanlama standartları ve yönergeler gerektirir. 
Öğrencilerin hedeflenen becerileri kazanabilmeleri, 
çalışmanın yönünü takip edebilmeleri, neleri yapma-
ları gerektiğini bilmeleri için proje ile ilgili puanlama 
anahtarının hazırlanarak çalışma öncesi öğrenciye 
verilmesi gerekir.

 (Cevap A) 

2. Soruda verilen 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 aralıkta puanlar alan 
kişi sayılarını göstermektedir.

(Cevap A)

3. Bir ölçme aracının ölçmek istediği özelliğe başka 
özellikleri de karıştırması öncelikle o aracın geçerli-
ğini düşürür. Coğrafya dersinde başarıyı ölçmek için 
geliştirilen bir test bu özelliği yoklamalı, coğrafyaya 
karşı ilgi, tutumlar, derse katılım gibi başka özellikle-
ri ölçme dışında bırakmalıdır. Öğretmen puanlama 
sürecinde yanlı davranmakta, derse ilgi, derse katı-
lım gibi değişkenlere de dikkat etmektedir. Yanlılık 
hataları (sistematik hata) geçerliği düşüren bir hata 
türüdür. 

(Cevap B)

4. Şans başarısından kaynaklanan hatalar, öğrencinin 
hasta, uykusuz, yordun ve moralsiz olması gibi du-
rumlardan sonuçlara karışan hatalar ve uygulama 
koşullarından kaynaklanan hatalar tesadüfi hatalar-
dır. Tesadüfi hatalar ölçme sonuçlarının güvenirliği-
ni düşürmektedir.

(Cevap A) 

5. I numaralı ifade ölçme işlemidir burada ölçmeye ko-
nu olan özellik öğrenci sayısıdır, 76 ölçümdür. IV nu-
maralı ifade de bir ölçmedir. Girilen sınav sayısı öl-
çülen özelliktir, altı ölçme sonucudur. II ve III numa-
ralı işlemlerde ise değerlendirme söz konusudur. 
Çünkü ölçme süreci sonunda bütünleme sınavına 
girecek ve ceza aldı karar ifadeleri yer almaktadır.  

(Cevap E)

6. Bağımsız değişken bir araştırmada etkisi incelenen 
değişkendir. Araştırmada tercih edilen müzik türü ba-
ğımsız değişkendir çünkü etkisi araştırılmaktadır. Ba-
ğımlı değişken ise bağımsız değişkene göre değer 
alıp almadığı incelenen yani etkilenen değişkendir. 
Başarının değişip değişmeyeceği incelendiği için ba-
şarı araştırmanın bağımlı değişkenidir.

(Cevap B)

7. En genel ve klasik tanımıyla geçerlik; ölçme aracının 
ölçmek istediği özelliği başka değişkenlerle karıştır-
madan ölçebilme derecesidir. Soruda verilen bilgi-
de de açıklandığı gibi bir ölçme aracının ölçmek is-
tediği özelliği ölçüp ölçmediği hakkında karar vere-
bilmek için birçok kanıta ihtiyaç duyulur. Bu bağlam-
da bir testin geçerliğine ilişkin kanıtlar toplamak için 
aşağıdaki sorular yöneltilebilir:

 • Test, ölçmek istenen davranışları ne derece tem-
sil ediyor? (Kapsam geçerliği)

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

 • Testle elde edilen puanlar, öğrencinin gelecek-
teki veya geçmişteki başarısını temsil ediyor mu? 
(Ölçüt geçerliği)

 Bu sorulardan alınabilecek yanıtlara göre toplana-
cak kanıtlar, bir ölçme aracının birden çok geçerlik 
türüne sahip olabileceği gösterir. Bu durumda bir tek 
geçerlik değil, geçerlik türlerinden söz edilebilir.

(Cevap A)
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KPSS/EB Ölçme ve Değerlendirme

8. 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 yanlıştır.

 II. Doğru cevap A seçeneği olursa rx = 25
7 10-

=-0,12  olacağı için soru negatif 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 (formatif) değerlen-
dirmenin temel amacı, öğrencilerin öğrenme eksik-
liklerini, öğrenme yanlışlıklarını tespit etmek ve bun-
ları giderici tedbirler almaktır.

(Cevap B)

10. Öğretmenin 6 ve 7 numaralı soruları testten çıkarma-
sı testin “duyarlılık ve kapsam geçerliği”ni düşürür. 
Duyarlılık ölçme aracının birimi ile ilgilidir. Birimi kü-
çük olan ölçme aracı ya da ölçme sonucu birimi bü-
yük olandan daha duyarlıdır. Kapsam geçerliği ise 
testin ölçmek istediği davranış evrenini temsil etme 
derecesidir. Yani testin hedef davranışlar için yeterli 
ve dengeli örneklerden oluşmasıdır. Öğretmen ayırt 
ediciliği düşük olan soruları çıkardığı zaman bütün 
hedef davranışları yeterli ve dengeli şekilde yokla-
mamış olur. Testteki sorular bütün konu alanlarını 
tam ve iyi bir şekilde örneklemediği için duyarlılığı 
ve kapsam geçerliği düşer.

 (Cevap A)

11. Madde güçlüğü (p) 0 ile 1 arasında değerler alır.       
(0 ≤ p ≤ 1) Değer 1’e yaklaştıkça madde kolaylaş-
maktadır. C ve D seçeneklerindeki maddelerin kolay 
olduğu görülmektedir. Fakat soru kökünde kolay ve 
ayırt edici madde sorulduğu için maddelerin ayırt 
edici özelliğine de bakılmalıdır. Ayırt ediciliği en iyi 
madde 1’e yakın olan (0 ≤ r ≤ 1) maddedir. Buna gö-
re, D seçeneğinde belirtilen 4. soru hem kolay hem 
de ayırt ediciliği yüksek bir sorudur.

 (Cevap D)

12. Üst düzey öğrenmelerin ölçülebilmesi için testteki 
soruların hem çok zor hem de ayırt ediciliğinin yük-
sek olması gerekir. Yani soruda, ayırt ediciliği en yük-
sek olan zor test maddesi sorulmaktadır. Tablo ince-
lendiğinde 1’e en yakın değer gösteren 5 numaralı 
maddenin en yüksek ayırt edicilik değerine sahip ol-
duğu görülmektedir. 5 numaralı madde hem çok zor 
hem de ayırt ediciliği en yüksek maddedir.

 (Cevap E)
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KPSS/EB Ölçme ve Değerlendirme

1. Değerlendirme, soruda verildiği gibi bir karar verme 
işidir. Değerlendirme, kendisi de dahil olmak üzere, 
eğitim sistemindeki öğelerin iyi işleyip işlemediğini, 
varsa işlemeyen yönlerini ortaya koyar. Böylece sis-
temin onarılmasını sağlar.

 Değerlendirme sürecinin üç temel öğesinden biri 
olan ölçme, özelliklerin gözlemlenip, gözlenen so-
nuçlarının sayı veya sembolle ifade edilmesidir. De-
ğerlendirme sürecinde, ölçme ile elde edilen bilgile-
rin kullanılıp yeterliliği hakkında karar verilmektedir. 
Bu yönüyle ölçme, değerlendirme sonunda verile-
cek karara esas olacak bilgiyi toplama işidir.

 Ayrıca A seçeneğindeki ifade hatayı, B seçeneğin-
deki ifade güvenirliği, C seçeneğindeki ifade ölçütü, 
D seçeneğindeki ifade kapsam geçerliğini belirtmek-
tedir.

(Cevap E)

2. Portfolyo oluşturma sürecine öğrenci ile ilgili herkes 
katkıda bulunur. Bu süreç öğrencinin arkadaşlarıyla ve 
öğretmeniyle olan etkileşimini arttırır.

(Cevap C)

3. Araştırma sürecinde etkisi incelenen değişken (ne-
den) bağımsız değişkendir. Örnekte öğretmen per-
formans görevlerinin sıklığı ve bunlar için harcanan 
zamanın etkisini incelemektedir. Etkisi incelenen de-
ğişkene göre değişmesi beklenen değişken ise ba-
ğımlı değişkendir. Örnekteki bağımlı değişken ise 
öğrencilerin fen ve teknoloji sınavı puanlarıdır.

 (Cevap A)

4. Bir maddenin ayırt edicilik gücü indeksini hesapla-
mak 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 maddelerinin 
güçlük düzeylerinin ortalamasıdır. Yani bu 10 mad-
delik testteki her bir maddenin güçlük düzeylerini 
toplayıp 10’a (toplam madde sayısı) bölersek testin 
ortalama güçlüğünü 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 so-
ruların güç ve ayıt edici olması beklenmektedir. 1. 
Soru 0,10 güçlük düzeyi ile güç bir sorudur ve 0,50 
ayırt edicilik düzeyi ile oldukça ayırt edici bir soru-
dur. Bu sebepten dolayı 1 numaralı soru seçme ama-
cıyla kullanılacak bir test, için oldukça uygun nitelik-
tedir.

 (Cevap A)

7. Asıl test formunda yer alacak sorulara karar verirken 
öncelikli olarak soruların ayırt edicilik indekslerine 
bakılmalıdır. 4 ve 6. Soruların ayırt edicilik düzeyleri 
0,10 ile oldukça düşüktür ve istendik nitelikte değil-
dir. Bu sebepten dolayı bu maddeler asıl test formun-
da yer almamalıdır. 

(Cevap E)

8. Verilen 10 maddeden 3 numaralı soru 0,20 ayırt edi-
cilik düzeyi ile düzeltilmesi gereken madde niteliğin-
dedir. 0,20-0,30 ayırt edicilik aralığında olan test mad-
deleri üzerinde düzeltme işlemi yapılmalıdır.

(Cevap B)

9. Kontrol listeleri ve dereceleme ölçekleri gözleme da-
yalı bireyi tanıma tekniklerindendir, test teknikleri kap-
samında değerlendirilmez. Anket de bireyin kendini 
anlatmasına dayanan test dışı bir bireyi tanıma tek-
niğidir.

(Cevap E)

10. Soruda verilen durumda söz konusu olan üst düzey 
bilişsel hedeflerdir. Üst düzey bilişsel alan kazanım-
larının yoklanmasında en etkili madde türü yazılı yok-
lama türündeki maddelerdir. 

(Cevap E)

11. KR-20 sonucu elde edilen katsayı değeri testin iç tu-
tarlığını verir. Elde edilen bu değerin yüksek çıkma-
sı (0,70 ve üzeri) sonucunda şu yorumlar yapılabilir.

 - Test homojen özellikleri ölçer.

 - Test güvenilir sonuçlar verir.

 - Tesadüfi hataların karışma oranı düşüktür.

(Cevap D)

12. Test puanlamada objektiflik, puanlama güvenirliğini 
ifade eder. Puanlama güvenirliği ise birden fazla pu-
anlayıcının aynı testi puanladıklarında birbirlerine 
benzer ya da aynı sonuçlara ulaşmasıdır.

 (Cevap E)
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1. Mutlak değerlendirme; ölçütün, ölçme yapılan gru-
ba bağlı olmadan önceden kesin olarak belirlendiği 
ve değerlendirene göre değişmediği değerlendirme-
dir.

 Bağıl değerlendirme ise kullanılan ölçütün kesin ol-
madığı, değerlendirilen ve değerlendirene göre de-
ğiştiği değerlendirme türüdür. Buna göre seçenek-
leri değerlendirecek olursak;

 A) Bir grup içindeki en başarısız öğrencilerin belir-
lenmesinde; öğrenciler bir birine göre değerlendiril-
diği için bağıl değerlendirme

 B) Programın hedeflerine uygun öğrenmeler ger-
çekleşip gerçekleşmediğini tespit etmek; kurallar her-
kes için geçerli olduğundan mutlak değerlendirme

 C) Öğrencilerin hazırladıkları fen ve teknoloji proje-
lerinden en iyisinin belirlenmesinde; en iyinin belir-
lenmesi projelerin birbirine göre değerlendirilmesi 
olduğundan bağıl değerlendirme

 D) Liselere girişte öğrencilerden birbirlerine göre 
aynı yeri tercih edenlerden en yüksek puan alan 96 
kişinin liseye yerleştirilmesi; en iyi 96 öğrenci bir bi-
rine göre değerlendirildiği için bağıl değerlendirme

 E) Okulda dereceye girecek öğrencilerin belirlen-
mesinde; öğrenciler birbirine göre değerlendirildiği 
için bağıl değerlendirme

(Cevap B)

3. Bağımlı değişken, bağımsız değişkene bağlı olarak 
ortaya çıkan ve “sonuç” durumunda olan değişken-
dir. Bağımsız değişken ise, deneyde etkisi araştırılan 
ve “neden” durumunda olan değişkendir. Buna gö-
re “performans düzeyi” bağımlı değişken, “ödülün 
özellikleri” bağımsız değişkendir.

(Cevap A)

2. Güvenirlik, ölçme sonuçlarının tesadüfi hatalardan 
arınık olma derecesidir. Geçerlik, ise ölçme aracının, 
hangi özellik ölçülecekse o özelliği, başka hiçbir özel-
likle karıştırmadan ölçebilme derecesidir. Buna gö-
re, A seçeneğinde yer alan testin güvenirliği düşük 
geçerliği yüksek, B seçeneğinde yer alan testin gü-
venirliği ve geçerliğin yüksek, C ve D seçeneklerin-
de yer alan testlerin güvenirliği ve geçerliğinin dü-
şük, E seçeneğinde ise soruda istenildiği gibi güve-
nirliği yüksek, kapsam geçerliğinin düşük olması du-
rumu ifade edilmiştir. 

 Testin kararlılığının yüksek olması güvenirliğinin de 
yüksek olduğunu gösterir. Test kapsamının ölçüle-
cek davranışları örneklemede yetersiz kalması, bü-
tün konulardan soru sorulmadığını ve geçerliğin dü-
şük olduğunu gösterir.

(Cevap E)

4. III numaralı özellik ile başarı arasında pozitif ve yük-
sek bir ilişki saptanmıştır. Bunun anlamı bu özelliğe 
ne düzeyde sahip olunursa başarı da o düzeyde ar-
tacaktır. 

(Cevap C)

5. IV ve V numaralı özellikler ile başarı arasında nega-
tif ve yüksek bir ilişki vardır. Her ikisi de başarı üze-
rinde olumsuz etkiye sahiptir. Bu iki değişken arasın-
da yüksek bir ilişki beklenir. 

(Cevap D)

6. Negatif ilişki; değişkenlerden biri artıyorken diğeri-
nin azaldığı, biri azalıyorken diğerinin arttığı anlamı-
na gelir. Başarı ile ilişkisi negatif olan IV ve V numa-
ralı özelliklere sahip oluş miktarının azalması başa-
rıyı artıracaktır. 

(Cevap E)

7. Değerlendirme süreci aşağıdaki şemada gösterildi-
ği gibi gerçekleşir:

 Şemadan da gözlemlediğimiz gibi herhangi bir işle-
min değerlendirme sayılması için, nihayetinde bir ka-
rar verilmesi gerekir. Buna göre,

 II. Cümlede ülkemizi temsil edebilme kriterlerini ta-
şıyan atletlerin seçilmesi bir karar verildiğini,

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

 V. Cümlede muhabir olmak için gerekli olan düz-
gün diksiyonu olmayan adayların elenmesine ka-
rar verildiğini görmekteyiz.

(Cevap B)
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8. I. maddede doğrudan ölçme söz konusudur. Doğ-
rudan ölçme, ölçülecek niteliğin doğrudan doğruya 
birimle karşılaştırılarak ölçüldüğü ölçme türüdür. Doğ-
rudan ölçmede ölçülecek değişken somuttur, doğ-
rudan gözlemlenmektedir. Doğrudan ölçme cinsiyet, 
boy, ağırlık, adet, sayı, kg - metre - litre gibi değiş-
kenlerin ölçülmesinde kullanılmaktadır.

 II. maddede sınıflama söz konusudur. Sınıflama öl-
çekleri ölçme konusu olan nesneleri belli özellikleri-
ne göre belli sınıflara ayırma amacıyla kullanılır.

 III. maddede oranlı ölçek kullanılmıştır. Eşit oranlı öl-
çek mutlak bir sıfır noktasına sahip olan ölçektir. Eşit 
oranlı ölçeklerle elde edilen ölçme sonuçları üzerin-
de her türlü matematiksel işlem yapılabilir. En kulla-
nılışlı ve en çok kullanılan ölçek türlerinden biridir.

 IV. maddede sıralama ölçeği kullanılmıştır. Sıralama 
ölçeği, kişi, olay ve nesnelerin belirli bir özellik bakı-
mından en çoktan en aza doğru sıralandığı ölçekler-
dir. Buna göre soru metninde geçen maddelerde 
aralıklı ölçek ile ilgili bir örnek yoktur.

(Cevap C)

10. Eğitimde uygulama gerektiren laboratuar, beden eği-
timi, müzik ve mesleki eğitim derslerinde öğrencile-
rin kazanımı ne düzeyde edindiğini ölçmek için kul-
lanılan araçlar genellikle “performans testleri”dir. Per-
formans testleri psiko-motor hedef davranışların öl-
çülmesinde kullanılmaktadır. Bu testler, öğrencinin 
yeterliliğini, öğrendiği yanlış davranışları belirleme-
yi, güçlük ve zayıf yönlerini direkt ölçmeyi sağlar. Per-
formans değerlendirmelerinde üst düzey düşünme 
yani analiz, sentez, değerlendirme problem çözme 
becerileri geliştirme oldukça önemlidir. Verilen bir 
maddenin asit ya da baz olduğunu test eden öğren-
cinin kazanımı ne derece edindiğini ölçmek için en 
uygun araç performans testleridir.

(Cevap B)

11. 

 

 Yukarıdaki tanım ve portfolyo değerlendirmenin özel-
liklerinden de anlaşılacağı üzere portfolyolar grup ça-
lışmasıyla oluşturulmaz. Öğrenci portfolyoyu bireysel 
olarak hazırlar.

(Cevap C)

12. Testi alan bireylerin ne kadar yapabildiklerinin yanın-
da ne kadar hızlı yapabildiklerinin de önemli olduğu 
test türü hız testleridir. Genel zihinsel potansiyelleri 
ortaya çıkarma amacıyla kullanılan testler ise gene-
le yetenek testleridir. Bireylerin davranış örüntülerini 
ortaya koymaya yarayan testlere de tipik davranış 
testleri denir.

(Cevap A)

9. Öğrencilerin, öğretim programındaki üst düzey biliş-
sel becerileri kazınıp kazanmadıklarını belirlemek için 
en uygun sınav türü “yazılı yoklama”dır. Yazılı yokla-
malar güvenirlik ve geçerlikleri düşük olmasına rağ-
men üst düzey becerilerin (analiz, sentez, değerlen-
dirme) ölçüldüğü bir sınav türüdür.

 A seçeneğindeki çoktan seçmeli testler, kapsam ge-
çerliği yüksek, puanlaması değerlendirene göre de-
ğişmeyen objektif testlerdir. Öğrencilerin bilgi, kav-
rama, uygulama ve analiz ve değerlendirme düze-
yindeki becerilerinin ölçülmesini sağlar.

 B seçeneğindeki kısa cevaplı testte, soru sayısı faz-
la olduğu için kapsam geçerliği yüksektir. Uzun ce-
vaplı sorulara göre daha objektiftir. Ancak kısa ce-
vaplı test bilgi düzeyinin üzerindeki becerileri yokla-
yamaz.

 D seçeneğindeki portfolyo, öğrencinin öğrenim sü-
reci boyunca geçirdiği aşamaları tüm yönleriyle iz-
lemeye ve öğrenciyle ilgili bilgi almaya olanak sağ-
layan bireysel gelişim dosyasıdır. Portfolyo öğrenci-
lerinde katılabildiği, arkadaş ve veli düşüncelerine 
de yer verildiği tümel bir değerlendirmedir.

 E seçeneğindeki doğru - yanlış testleri, şans başarı-
sının yüksek olduğu testlerdir. Kısa sürede çok soru 
sorulmasını sağlar. Puanlaması kolaydır. Ancak ob-
jektifliği düşüktür. Üst düzey becerilerin ölçülmesin-
de kullanılmaz.

(Cevap C)

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r



KPSS • Eğitim Bilimleri 25
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1. Ölçme sonuçlarına ölçülmek istenen asıl özelliğin dı-
şındaki özelliklerin de etki etmesi geçerliğini etkiler. 
Ölçme aracının geçerliliğini düşürür. Öğretmenin sı-
navı puanlarken ölçmeye konu olan değişkenin dı-
şındaki anlatım bozukluğu yazı güzelliği gibi değiş-
kenlerin dikkate alınması geçerliği düşürür.

(Cevap B)

2. Ölçme araçlarında kapsam geçerliğini sağlamak 
amacıyla belirtke tablosu kullanılmalıdır.

(Cevap A)

3. Akran değerlendirmenin not verme, öğrencileri kar-
şılaştırma ve öğrencileri değerlendirme amaçlarıyla 
kullanılması uygun değildir. Daha çok geliştirici işle-
vi ön plandadır.

(Cevap D)

4. Standart puan formülleri;

 

 t = 50 + (10 ⋅ z)

 görüldüğü üzere t puanı z puanı üzerinden hesapla-
nır ve z puanındaki negatif değerleri ortadan kaldır-
mak için kullanılır. z puanı ne kadar yüksekse t pua-
nı da o düzeyde yüksek çıkar. Aralarındaki ilişki de 
eğer dönüştürmede hata yapılmadıysa +1’dir. Yapı-
lan hataya göre düşer; ancak pozitif ve yüksektir. 

(Cevap E)

5. Ayırt edicilik indeksi 0,19’dan küçük olan soruların 
mutlaka testten çıkarılması gerekir. Ancak kapsam 
geçerliğinin düşeceği gerekçesiyle sorular testten 
çıkarılamıyorsa bu sorularda köklü değişikliğe gidil-
melidir. Tabloyu incelediğimizde 2. ve 3. soruların 
ayırt ediciliklerinin 0,19’dan küçük olduğunu ve bu 
sorularda köklü değişiklikler yapılması gerektiğini 
görürüz.

(Cevap D)

6. Ölçme işlemi yapılışına göre üçe ayrılır.

 Doğrudan ölçme: Ölçmeye konu olan özellikle ölç-
me sürecinde gözlenen özellik aynı ise yapılan ölç-
me doğrudan ölçmedir. Örneğin uzunluk ölçümün-
de ölçülen özellik bir nesnenin uzunluğudur, gözle-
nen değişken de metrenin uzunluğudur.

 Dolaylı ölçme: Ölçmeye konu olan özellikle ölçme 
sürecinde gözlenen özellik farklı ise yapılan ölçme 
dolaylı ölçmedir. Örneğin bir derse ilişkin başarı öl-
çümünde ölçülen özellik öğrencinin başarısı iken 
gözlenen değişken öğrencinin sorulara verdiği ce-
vaplardır. Bir başarı testinde öğrencinin test sorula-
rına verdiği cevapların onun başarısıyla ilgili olduğu 
varsayılır. C seçeneğinde verilen ölçme dolaylı ölç-
medir.

 Türetilmiş ölçme: Gözlenen iki değişken arasında 
kurulan matematiksel bağ ile yapılan ölçmedir. Ör-
neğin hız = yol / zaman bağıntısı ile gidilen yol, sü-
reye bölünerek hız ölçümü yapılır. A, B, D ve E se-
çeneklerindeki ölçmeler türetilmiş ölçmelerdir.

(Cevap C)

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

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

(Cevap B)

8. Ortanca dağılımı tam ortadan ikiye bölen değerdir. 

Toplam puan sayısı 31 olduğu için 2
31 1+  sıradaki 

puan dağılımın ortancasıdır. Yani 16. sıradaki değer 
ortancadır. En küçük ya da en büyük puandan baş-
layarak puanların frekansları toplanarak 16. sırada-
ki puan bulunur.

 

(Cevap D)
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9. Standart sapma tüm ölçme sonuçlarını kapsayıcı, en 
duyarlı değişirlik ölçüsüdür. Değişirlik ölçüleri puan-
ların yayılımı hakkında bilgi verir. Ölçülen özellik ba-
kımından grup üyelerinin değişirliklerini verir. Grup 
üyelerinin başarısı için vasati (yığılım) ölçülerine, stan-
dart hata için güvenirlik düzeyine ihtiyaç vardır.

 (Cevap A)

10. 

 

 Bu şematik ifadeden anladığımız üzere sıcaklık öl-
çümü ve başarı testleri, eşit aralıklı ölçeklere örnek-
tir ve tanımlanmış sıfır kullanılır. Eşit oranlı ölçekler-
le yapılan kütle ve uzunluk ölçümlerinde ise doğal 
sıfır noktası, başlangıç noktasıdır.

(Cevap E)

11. Yazılı sınavlarda seçimlik sorular kullanılması önce-
likle kapsam geçerliğinin sağlanamaması sorununu 
doğurur. (III) Bununla birlikte öğretmenin hazırladığı 
sorular birbirinden farklı özellikleri ve hedefleri ölç-
meye yöneliktir. Seçimlik soruların bulunduğu bir 
testte öğrenciler birbirinden farklı soruları cevapla-
yacakları için sınavdan elde edilen puanların kıyas-
lanması zorlaşacaktır. (I) Ali Bey’in hazırladığı bütün 
sorular açık uçlu sorular olduğu için zaten öğrenci-
ler hangi soruları seçerlerse seçsinler üst düzey be-
cerilerini kullanarak soruları cevaplayacaklardır.

(Cevap C)

12. Holistik rubrikler, bütüncül rubrikler olarak adlandı-
rılır ve ölçülecek davranışın alt basamaklara ayrılma-
sının zor ya da imkansız olduğu durumlarda kullanı-
lır. Ayrıca holistik rubrik kullanmayı gerektiren ödev-
ler kısa zaman içinde yapılabilir niteliktedir. Uzun za-
man alan ödevler için analitik rubrikler kullanılır.

(Cevap E)
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1. Öğrencilerin başarılarının ölçülmesi dolaylı ölçmedir. 
Öğrencilerin bir üniteye ilişkin öğrenme eksiklerinin 
ve yanlışlarının belirlenmesine yönelik yapılan de-
ğerlendirmelere biçimlendirici (şekillendirici – forma-
tif) değerlendirme denir.

 (CEVAP A)

5. Geçerlik, ölçme aracının ölçtüğü özelliği hatasız öl-
çebilme gücüdür. Soru metninde anlatılan geçerlik 
türü “yapı geçerliği”dir. Yapı geçerliği, bir testten el-
de edilen puanın hangi anlama geldiğinin ifadesidir. 
Testten elde edilen puanlar yüksekse bu testte yapı 
geçerliği yüksektir. Bunun anlamı, test belirlenen ya-
pıyı ölçüyor demektir. Yapı geçerliği daha çok psiko-
lojik ölçmeleri ilgilendirmektedir.

 A seçeneğindeki ölçüte dayalı geçerlik, seçme ve 
yerleştirme amaçlı (öğrenci, personel vb.) olarak ge-
liştirilmiş olan testlerin sahip olması istenilen geçer-
lik türüdür.

 C seçeneğindeki yordama geçerliği, bir ölçme ara-
cından elde edilen puanlarla, bu ölçme aracının yor-
damak üzere geliştirildiği değişkene ilişkin ölçüt pu-
anlar arasındaki ilişki derecesidir. Örneğin üniversi-
teye girişte başarılı olan öğrenciler, üniversitede, gi-
rişteki başarılarıyla tutarlı bir başarı gösterebilmişler-
se, bu üniversite giriş sınavlarının yordama geçerli-
ğinin yüksek olması demektir. Ölçüte dayalı bir ge-
çerlik türü olan yordama geçerliğinde ölçüt puanlar, 
yordayıcı puanlardan sonra elde edilir.

 D seçeneğindeki görünüş geçerliği, bir ölçme aracı-
nın ölçmeyi amaçladığı özelliği ölçüyor görünmesi-
dir.

 E seçeneğindeki kapsam geçerliği, testin ölçülmesi 
gerekli davranışları yeterince örnekleyebilmesi ve ör-
neklediği davranışları gerçekten ölçebilecek test 
maddelerine sahip olma derecesidir. Yani testin ölç-
mek istediği davranış evrenini temsil etme derecesi-
dir.

(CEVAP B) 

2. Bilimsel araştırma sürecinde bağımsız değişken et-
kisi incelenen değişkendir. Bu araştırmada kitap sa-
yısı ve kitap türü bağımsız değişkendir. Bağımlı de-
ğişken ise bir değişimin olup olmadığı gözlenen, et-
kilenen değişkendir. Bu araştırmada okuma hızı ba-
ğımlı değişkendir.

(CEVAP D)

3. Puanlayıcı yanlılığı puanlama yapanın çalışmayı ya-
panın kimliğinden etkilenip fazla ya da az puan ver-
me eğilimidir. Puanlayıcının nesnel bir puanlama yap-
ması için öğrencilerin kimliklerinin gizlenmesi izlene-
bilecek bir yoldur.

(CEVAP A) 

4. Ödevler eğitsel açıdan öğrencilere serbest zaman-
larını değerlendirme amacıyla verilmez. Öğrencile-
rin ödevlerle bireysel çalışma alışkanlığı kazanmala-
rı, araştırma yaparak üst düzey öğrenmeler gerçek-
leştirmeleri amaçlanır.

(CEVAP B)

6. Geçerlik, bir testin ölçmek için geliştirildiği özellikle-
ri başka özelliklerle karıştırmadan hatasız ölçebilme 
derecesidir. Puanların tesadüfî hatalardan arınıklığı 
güvenirliktir. Güvenirlik tek başına geçerlik için ye-
terli değildir. (Gerek şarttır. Yeter şart değil) Bir ölç-
me aracının güvenilir sonuçlar vermesi o aracın ge-
çerliğinin kesin kanıtı olamaz.

(CEVAP D) 

7. Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı iç tutarlığını be-
lirlemek amacıyla yaygın olarak kullanılan bir teknik-
tir. Bu yöntem bir testin muhtemel tüm iki yarılarının 
ortalama korelasyonu olarak yorumlanabilir. Cron-
cah alpha ağırlıklı ya da çoklu puanlanabilen mad-
delerden oluşan testlere de uygulanabilir

(CEVAP B)
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KPSS/EB Ölçme ve Değerlendirme

8. Öğrenmeleri izleme amaçlı değerlendirme; öğrenci-
ler programa girdikten sonra süreç içinde öğrenci-
lerin öğrenme güçlüklerini ortaya çıkarmak ve ge-
rekli düzeltmeleri yapmak ve iyileştirici önlemlerin 
alınmasını sağlamak için yapılan biçimlendirici de-
ğerlendirmedir. Buna göre “öğrenilmediği görülen 
davranışların ön koşulu olup olmadığına bakmak” 
öğrenme eksikliklerine yol açmış olabilecek güçlük-
leri ortaya koymaya yönelik öğrenmeleri izleme ama-
cıyla yapılan bir uygulamadır.

(Cevap D)

9. Bir etkinlik ya da işlemin tamamının veya bölümleri-
nin nasıl puanlanacağını ana hatlarıyla gösteren kri-
terler (ölçütler) kümesine dereceli puanlama ölçeği 
(rubrik) adı verilir. Rubrikler performans görevlerinin, 
portfolyoların ve proje ödevlerinin puanlanmasında 
kullanılır. 

 Performans görevi öğrenciye verildiği anda hemen 
değerlendirmede kullanılacak rubrik de verilir. Böy-
lece öğrenci neyi nasıl yaparsa kaç puan alacağını 
bilir ve kendini buna göre ayarlayabilir. Ancak hiçbir 
çağdaş ölçme-değerlendirme yöntemi öğrenciler 
arasında rekabeti veya kıyaslamayı amaçlamaz.

(CEVAP C) 

10. Öğrenme düzeyi hakkında bize bilgi verecek olan 
temel ölçüt aritmetik ortalamadır. Aritmetik ortalama-
nın en yüksek olduğu coğrafya için öğrenme düze-
yi en yüksek derstir denilebilir. 

(CEVAP E) 

11.  Tarih dersinin aritmetik ortalaması 30 yani en düşük-
tür. Tarih dersinde gerçekleşen öğrenme düzeyi en 
düşük olan derstir.

(CEVAP C) 

12.  Farklılaşma yani heterojenlik için kullanılacak ölçüt 
dağılımın standart sapmasıdır. Standart sapma de-
ğeri büyüdükçe grup içinde farklılaşma artar yani 
grup heterojenleşir. Fizik 10 standart sapma değeri 
ile diğer derslere göre farklılaşmanın daha fazla ol-
duğu derstir. 

(CEVAP D)
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1. Grup başarısı hakkında yorum yapabilmek için öğ-
rencinin t puanı ve ham puanını karşılaştırmak gere-
kir. Örneğin t puanı 50 iken (Z puanı = 0) öğrenci or-
talama 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 öğrenci or-
talama kadar puan almıştır. Şubat ayında öğrenci 80 
puan aldığına göre bu ayda başarı en yüksek yani  
X 80=  dir.

(Cevap E)

6. Dereceleme ölçekleri gözlemsel ölçme araçlarından-
dır. Özellikle psikomotor ve duyuşsal nitelikteki he-
deflerin ölçülmesinde etkili olarak kullanılır. Gözlen-
mek istenen özelliğin kişide ne düzeyde olduğunu 
ortaya koyabilecek bir araçtır.

(Cevap C)

7. Portfolyo öğrencilere kendi gelişimleri ve öğrenme 
süreçleri hakkında bilgi veren önemli araçlardan bi-
ridir. Portfolyonun en önemli yararlarından biri de 
yansıtmadır. Yani portfolyo sayesinde öğrenci kendi 
öğrenmelerini değerlendirebilir ve daha iyiye doğru 
yönlendirebilir. Bunun sağlanması için de portfolyo-
nun içeriğinin gelişim ve öğrenme süreçlerini yansı-
tabilecek ürünlerden oluşması gerekmektedir.

(Cevap A) 

8. Soruda verilen bilgide de anlatıldığı gibi eğitimde ve 
psikolojide yapılan ölçmelerin kararlılık anlamında 
güvenirliği düşüktür. Eğitimde kullanılan herhangi bir 
test 1 - 2 hafta arayla tekrar uygulandığında çoğu za-
man aynı sonucu vermez.

 Bu durumun temel nedeni eğitimde ve psikolojide 
ölçülmeye çalışılan özelliklerin çok çabuk değişebil-
mesidir. Yani eğitim ve psikolojideki ölçmelerin ka-
rarsız olmasına neden olan en önemli hata kaynağı, 
ölçülen özelliktir.

(Cevap C)

2. Mutlak başarı düzeyi, testlerde verilen doğru cevap 
sayısıdır. T puanının 50 olması aritmetik ortalamaya 
eşit puan alındığı anlamına gelir. Bu açıdan baktığı-
mızda Mehmet’in aralık - ocak döneminde mutlak 
başarı düzeyi azalmamış, aksine artmıştır.

(Cevap C)

3. Öğretmenlerin kullandığı test türleri açısından kulla-
nışlılık ve objektiflik açısından fark bulunmamakta-
dır. Madde sayıları yani birim eşit olduğu için duyar-
lılık açısından da büyük fark bulunmamaktadır. An-
cak araçların yokladıkları kazanım sayıları yani yok-
ladıkları kapsam farklıdır. A öğretmenin uygulaması 
kapsam geçerliği açısından daha üst düzeydir. 

(Cevap A) 

4. Soruda belirtilen durum puanlama yanlılığı ile ilgilidir. 
Puanlama yanlılığı puanlama gerçekleştirilirken ölç-
mek istenen özellik dışındaki faktörlerin puanlamaya 
dâhil edilmesidir. Puanlama yanlılığı daha çok subjek-
tif testlerde görülen bir özelliktir ve ölçme aracının ge-
çerliğini doğrudan etkilemektedir.

(Cevap B)

5. Bir çoktan seçmeli test maddesinin güçlüğünü etki-
leyen iki temel faktör vardır. Bunlar maddenin yokla-
dığı hedef davranış düzeyinin üst düzey olması ve 
çeldiricilerin doğru cevaba yakınlığıdır. (En doğru ce-
vabı isteyen maddelerde üst düzey kazanım yokla-
dığı için zordur). Bunun dışında madde kökünü ka-
palı, muğlak ifadelerden oluşturup anlaşılmamasını 
böylece sorunun güçleşmesini sağlamak test ilkele-
ri açısından uygun değildir. 

(Cevap D)

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

DENEME SINAVI (13)KPSS/EB



KPSS • Eğitim Bilimleri 30

KPSS/EB Ölçme ve Değerlendirme

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

(Cevap D)

11. Başarı ve bilişsel gelişim arasında pozitif ve yüksek 
bir ilişki mevcutsa başarı düzeyinin grafiği de mate-
matik – mantık zekâ düzeyi grafiğine çok yakın ol-
malıdır. Grup dağılımı hafif sola çarpık ve 90 – 109 
yani orta alanda şişmektedir.

(Cevap A)

12. Çağdaş eğitimde öğrenme öğrenci sorumluluğun-
dadır. Öğrenci araştırmalı, soru sormalı, deney yap-
malı, problem çözmeli yani kendi deneyimlerinden 
öğrenmelidir. Bu sorumluluk sadece öğrenme süre-
ci için değil aynı zamanda ölçme ve değerlendirme 
süreci için de gereklidir. Akran ve öz değerlendirme 
öğrencinin değerlendirme sürecine etkin katılıp, ken-
dini değerlendirme sorumluluğunu üstlenmesini sağ-
lar.

(Cevap B)

9. Soru metninde özellikleri verilen ölçek türü “eşit ara-
lıklı ölçek”tir. Eşit aralıklı ölçek, Belli bir başlangıç 
noktası ve belirli bir özelliğe sahip oluş derecesi ba-
kımından sıralar arasındaki aralıkların eşit olduğu öl-
çeklerdir. Birimleri birbirine eşit ve göreceli (izafi) bir 
sıfır noktasının bulunduğu ölçeklerdir. Sıfır keyfidir 
yokluğu temsil etmez. 

 B seçeneğindeki eşit oranlı ölçekler, gerçek (mutlak) 
sıfır noktası olan ve birimleri birbirine eşit ölçeklerdir. 
Eşit oranlı ölçekte sıfır değeri gerçek anlamda yok-
luğu, ölçülen değişkenin var olmadığını gösterir. Bu 
ölçekte sıfır gerçek anlamındadır.

 C seçeneğindeki sınıflama ölçeği (adlandırma), ölç-
mede kullanılan en basit ölçektir. Bu ölçek objelerin 
ya da gözlenen değişkenlerin ölçülen özellikler ba-
kımından sınıflara ayrılmasıdır. Bu ölçeğin ne başlan-
gıç noktası (sınıf noktası) ne de birimi vardır. Bir sı-
nıftaki öğrencileri “kız”, “erkek”, okuldaki öğrencile-
rin birbirinden farklı olduğunu bildirmek için farklı nu-
maralar vermektir.

 E seçeneğindeki sıralama ölçeği, ölçülen özelliğe 
sahip olma dereceleri bakımından kendi grubu için-
deki sıralarını göstermekle birlikte, böylece bir sıra-
nın ardışık olan ölçümler arasındaki farkın miktarını 
da göstermeyen ölçeklerdir.

(Cevap A)
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1. Öğretim testlerinin temel amacı öğrenme süreçlerin-
de ortaya çıkan güçlükleri, yanlışlıkları ve eksiklikleri 
tespit ederek bunlara ilişkin önlemler almaktır. Bu test-
lerin öncelikli amacı öğrencilere öğrenmelerine ilişkin 
geribildirimler sunarak onların öğrenmelerini ve geli-
şimlerini desteklemektir. Bu açıdan test sonuçlarının 
öğrencilerle birlikte değerlendirilmesi anında geri bil-
dirim sunma açısından önemlidir ve öğretim testleri-
nin amacına hizmet edecektir.

(Cevap A) 

4. Hedef kısmındaki bölümlerde verilen bilgilerin han-
gi ölçme aracına ait olduğunu tek tek inceleyelim.

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

 L → Verilen ölçme araçları içinde, üst düzey davra-
nışları ölçmede en az etkili olan ölçme aracı ya-
pılandırılmış griddir. (4)

 M → Öğrencinin aldığı performans görevi veya proje 
ödevlerini değerlendirmede kullanılan rubrikler, 
öğrencinin neyi, ne zaman, nasıl yaparsa kaç pu-
an alabileceğini gösterir. (2)

 N → Öğrencinin, öğrenme süreci boyunca gösterdi-
ği gelişimi bütünsel olarak gösterebilen ölçme 
aracı, portfolyo (temel gelişim dosyası) olarak 
adlandırılır. (1)

(Cevap D)

2. Rubrik performansa dayalı ölçmelerde kullanılan de-
receli puanlama anahtarlarıdır. Rubrik, ölçülmek is-
tenen özelliklerin hangi ölçütlere göre değerlendiri-
leceğini açıkça ortaya koyar. Diğer tüm ölçme araç-
larında olduğu gibi rubriğin ölçülmek hedeflerle ilgi-
li olması geçerliği artırır.

(Cevap E)

3. Bir Türkçe öğretmeninin yapmış olduğu sınavın is-
tatistiki 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 alamaz; da-
ğılım sola çarpık olduğundan öğrencilerin büyük ço-
ğunluğu geçer not alır. 

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

 C) Ortalamayı çarpıtan uç değer bulunmaktadır; 
ranj 90 olduğundan ortalamayı çarpıtan değerler var-
dır.

 D) Ölçümlerin yüzde elliden fazlası ortalamadan 
küçüktür; sola çarpık olduğundan puanların çoğun-
luğu aritmetik ortalamadan büyüktür.

 E) Merkezî eğilim ölçüsü olarak standart sapma-
dan yararlanılmalıdır; standart sapma merkezî eği-
lim değil, merkezî dağılım ölçüdür.

(Cevap C)

5. Öğrencilerin en başarılı olduğu test, puan dağılımı 
sola çarpık olan testtir. Tabloda verilen derslere ait 
testlerin değerlerini inceleyelim:

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

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

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

 • Tarih → X  = Medyan = Mod (Simetrik)

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

 Buna göre, öğrenciler felsefe ve sosyoloji testlerin-
de başarılıdır. Ancak sosyoloji testine ait mod değe-
ri daha büyük için öğrencilerin en başarılı olduğu 
ders sosyolojidir.

(Cevap A)

6. Öğrenci puanının aritmetik ortalamaya eşit olduğu 
ve puan dağılımının normal (simetrik) olduğu durum-
da öğrenci sınıfın % 50’sinden başarılı olabilir. Buna 
göre, öğrenci tarih testinde 25 puan alırsa bu testin 
de dağılımı simetrik olduğu için sınıfın % 50’sinden 
başarılı olabilir.

(Cevap D)
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7. Testin ortalama güçlüğü (P); testin aritmetik ortala-
masının (X ), testteki soru sayısına (K) bölünmesi ile 
hesaplanır.

 P K
x

=

 Buna göre;

 ,

,

,

,

,

P

P

P

P

P

50
30 0 60

40
20 0 50

60
35 0 58

50
25 0 50

60
20 0 33

T rk e

Felsefe

ngilizce

Tarih

Sosyoloji

ü ç = =

= =

= =

= =

= =

 

 

 

 Görüldüğü gibi ortalama güçlüğü en düşük olan sos-
yoloji testi, öğrencilere en zor gelen testtir.

(Cevap C)

9. Tanılayıcı dallanmış ağaç doğru yanlış testlerine al-
ternatif olarak geliştirilmiştir. Birbiriyle ilişkili doğru 
yanlış önermelerinden oluşmaktadır. TDA tekniği ob-
jektif bir teknik olduğu için şans başarısı sonuçlara 
hata olarak karışır.

(Cevap E)

8. Öğrencilerin her testten 30 ar soruyu doğru cevap-
ladığını düşünürsek;

 → Türkçe testinde; 50 soruda 30 doğru (% 60 başa-
rı)

 → Felsefe testinde; 40 soruda 30 doğru (% 75 ba-
şarı)

 → İngilizce testinde; 60 soruda 30 doğru (% 50 ba-
şarı)

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

 → Sosyoloji testinde; 60 soruda 30 doğru (% 50 ba-
şarı)

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

 - Başarı sıralamasındaki ikinci test tarih testidir. 
Çünkü bu testte aritmetik ortalama 25 iken öğ-
renci 30 puan almıştır.

 - Başarı sıralamasındaki üçüncü test Türkçe testi-
dir.

 - Dördüncü test sosyoloji testi ve beşinci test ise 
İngilizce testidir. Çünkü İngilizce testinde öğren-
ci puanı, aritmetik ortalamanın gerisinde kalmış-
tır.

(Cevap B)

10. Öğretmenin yaptığı bu uygulama yapılandırılmış grid 
tekniğinin kullanılmasına örnek teşkil etmektedir. Ya-
pılandırılmış grid öğrencilerin eksik öğrenmelerini ve 
kavram yanılgılarını belirlemede kullanılan etkili bir 
alternatif değerlendirme tekniğidir.

(Cevap D)

11. Soruların testten çıkarılıp çıkarılmayacağı ve düzel-
tilmesi gerektiğini madde ayırt edicilik indeksi (r) be-
lirler. Ayırt edicilik indeksi 0,19 dan küçük olan soru-
ların testten çıkarılması gerekir. Eğer testten çıkarı-
lamıyorsa o sorularda köklü bir değişiklik yapılması 
gerekir.

 Tabloyu incelediğimizde II ve III numaralı soruların 
ayırt edicilik indekslerin 0,19 dan küçük olduğunu 
görmekteyiz. Bu nedenle bu iki soruda köklü deği-
şiklikler yapılmalıdır.

 (Cevap D)

12. Testte yer alan bir sorunun güvenirliğe katkısının en 
fazla olması için ayırt ediciliğinin 0,40 üzeri, güçlü-
ğünde 0,50 civarı olması beklenir.

 IV numaralı soruya ait p ve r değerlerini incelediği-
mizde bu değerlerin uygun değerler olduğunu gör-
mekteyiz. Bu sebeple diğer sorulara oranla güvenir-
liğe daha çok katsı olan soru, IV. sorudur. 

(Cevap B)

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r



KPSS • Eğitim Bilimleri 33

KPSS/EB Ölçme ve Değerlendirme

1. Oluşturmacı (yapılandırmacı) öğrenme kuramının öl-
çülmesinde seçenekler arasında en az tercih edile-
ni “çoktan seçmeli testler”dir. Oluşturmacı yakla-
şımda 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)

5. Sıralama ölçekler nesnelere ölçmeye konu olan özel-
liğe sahip oluş derecelerine göre sıra numarası ve-
rilerek oluşturulur. Ancak sıralama ölçekleri nesne-
lerin ilgili özelliğe sahip 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 değil-
dir. Sıralama ölçeklerinde aritmetik ortalama hesabı 
yapılamaz. Sıralama ölçekleri üzerinde merkezi yığı-
lım ölçüsü ortanca hesaplanabilir.

(Cevap B)

2. Yapılandırılmış gridler öğrencinin birbiriyle ilişkili an-
lamlı öğrenmelerini ölçen araçlardır. Öğrencinin öğ-
rendiği kavramlar arasındaki ilişkileri nasıl kurduğu 
bu ilişki sisteminde hataların olup olmadığı yapılan-
dırılmış grid yardımı ile ölçülebilir.

(Cevap A)

3. Madde analizi soruda da belirtildiği üzere güvenilir 
sonuçlar veren geçerli ölçme araçlarını geliştirme 
için yapılır. Madde analizi çalışmalarının sonucunda 
asıl test formunda yer alacak uygun nitelikte mad-
deler seçilir. Bu seçim sürecinde ilk olarak iyi düzey-
de madde ayırt edici daha sonra amaca uygun güç-
lükte olan maddeler seçilir. Madde seçimi sürecinde 
kapsamın dengeli bir biçimde örneklenmesine, yok-
lanmayan kritik kazanım kalmamasına yani kapsam 
geçerliğine dikkat edilmelidir.

(Cevap A) 

4. Öğrencilerin ön öğrenme düzeyleri test sonucunda 
ortaya konabilecek bir durumdur. Ayrıca öğrenciler-
den beklenen ortalama puan da test planında dik-
kate alınmaz. Ancak testin ortalama güçlüğü testin 
kullanılış amacına göre ayarlanabilir ya da buna yö-
nelik sorular istenen güçlük düzeyde seçilebilir. Ha-
zırlama kullanışlılığı da diğer koşullar sağlandıktan 
sonra aranacak bir niteliktir. Hatta güvenilir ve geçer-
li ölçmeler yapabilmek için çoğunlukla bu özellik 
aranmaz.

(Cevap E)

6. Alt düzey kazanımları yoklamaya yönelen testlere 
getirilen en büyük eleştiri bu testlerin öğrencileri ez-
bere yöneltmesidir. Eğer bilgi düzeyinde çok fazla 
kazanım yoklanıyorsa ve test maddeleri kitaptan ya 
da derste anlatılan şekilde aynen alınıyorsa öğren-
cilerin daha fazla ezbere yönelmesi beklenir.

(Cevap C)

7. Büşra Öğretmen’in soru metninde belirtilen amaçla-
rına en uygun ölçme aracı “portfolyo”dur. Portfolyo, 
öğrencilerin nasıl düşündüğünü, nasıl çalıştığını ve 
ne kadar öğrendiğini ayrıntılı şekilde görmek, tüm 
öğretim sürecini değerlendirmek için en uygun ölç-
me aracıdır. Öğrencinin sorumluluğu kendisinin al-
masını ve kendisini değerlendirmesini sağlar.

(Cevap A)

8. Çoktan seçmeli testlerde çeldiricilerin temel işlevi he-
def davranışı kazanmayanlara doğru cevapmış gibi 
görünmektir. Öğrencilerin sıklıkla düştükleri hatalar-
la çeldiriciler oluşturulursa çeldiriciler amaca hizmet 
eder.

(Cevap B)

9. Ölçüt, ölçme sonuçları hakkında karar vermek için 
kullanılan ve ölçme sonuçlarıyla karşılaştırılan değer-
dir. Değerlendirme yapılırken, ölçüt ve ölçme sonuç-
larının aynı birimce ifade edilmesindeki amaç “kar-
şılaştırmada doğru karar verilmesini sağlamak”tır. Öl-
çüt ve ölçme sonuçları aynı birimce ifade edilirse da-
ha objektif ve daha doğru değerlendirme yapılmış 
olur.

(Cevap D)
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KPSS/EB Ölçme ve Değerlendirme

11. 4. maddeden alınan puanlar ile testten alınan puan-
lar arasında negatif bir korelasyon vardır. Bu kore-
lasyon değeri maddede ölçülen özellik ile testte öl-
çülen özelliklerin çok farklı olduğunu gösterir. Ayırt 
ediciliği negatif olan bu madde testten çıkarılmalıdır.

(Cevap D)

12. 2. madde 0,50’ye yakın güçlük düzeyi ile orta güç-
lükte bir maddedir. Test puanlarıyla madde puanı 
arasında pozitif yüksek bir korelasyon olduğu için 
ayırtediciliği yüksek bir maddedir.

(Cevap C)

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

(Cevap E)
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KPSS/EB Ölçme ve Değerlendirme

1. Sıralama ölçeği nesne veya kişileri ölçmeye söz ko-
nusu özellik açısından en çok sahip olandan en az 
sahip olana doğru sıralayıp sıra numarası verilerek 
oluşturulur. Birinci, ikinci, üçüncü … sıralamaya da-
yalı kullanılan ölçüt bağıl ölçüttür. Birinci olan başa-
rılı sayılır, ilk üç sırayı alan bir üst tura çıkar, sonun-
cu olan elenir gibi ölçütler bağıl ölçütlerdir.

(Cevap D)

6. Negatif çarpıklık değeri puan dağılım grafiğinin sola 
çarpık olduğunu gösterir. 

 

 İstatistiki verilerin sıralanması da

 X  < ortnc < mod şeklindedir. Bu dağılımlar için ba-
şarılı yorumu yapılabilir. Sadece çarpıklık değerine 
bakılarak homojenlik / hetorojenlik yorumu yapılmaz.

(Cevap D)

2. Ölçme doğrudan ölçmedir. (Uzunluk ölçümü), baş-
langıç noktası mutlak sıfırdır (9 m. gerçek yokluk), 
belirlenmiş – tanımlanmış birim (km., m.) kullanılmış-
tır, oranlı ölçekle ifade edilmiştir.

 II. ölçme temel ölçmedir, başlangıç noktası mutlak 
sıfırdır, doğal birim (tane) kullanılmıştır, oranlı ölçek-
le ifade edilmiştir.

(Cevap C)

3. Bağımsız değişken araştırmada etkisi incelenen de-
ğişkendir. Bağımsız değişken neden, bağımlı değiş-
ken ise buna bağlı değişen sonuçtur. Soruda belir-
tilen araştırmada görsel materyallerle ders işleme-
nin öğrencilerin hatırlama düzeyine etkisi incelen-
mektedir.

(Cevap A)

4. Ölçme sonuçlarından çıkarılan 100 tane puan orta-
lamadan yüksek olduğu için aritmetik ortalama de-
ğişir. Aritmetik ortalama değiştiği için standart sap-
ma ve bu ölçüler kullanılarak hesaplanan bağıl de-
ğişkenlik ve çarpıklık katsayıları da değişecektir.

(Cevap E)

5. Çoktan seçmeli testler sentez düzeyindeki kazanım-
ların yoklanması için uygun değildir. II numaralı ka-
zanım çoktan seçmeli bir madde türü ile yoklana-
maz. Telaffuz ve dili kullanma becerileri sadece söz-
lü yoklamalarla ölçülebilir. Bu yüzden III nolu amaç 
için de çoktan seçmeli test uygun değildir.

(Cevap B)

8. Soruda bilenle bilmeyeni ayırt edemeyen sorular so-
rulmuştur. Testti yorumlayacak olursak bütün öğren-
cilerin doğru cevap verdiği ya da hiçbir öğrencinin 
doğru cevap vermediği sorular ayırt ediciliği olma-
yan sorulardır.

 1. Soruyu; 6 öğrenci doğru cevaplamıştır.

 2. Soruyu; bütün öğrenciler doğru cevaplamıştır.

 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 cevaplayamamıştır.

 10. Soruyu; 5 öğrenci doğru cevaplamıştır.

 2. soruya bütün öğrenciler doğru cevap verdiği için 
ve 9. soruyu hiçbir öğrenci doğru cevap verdiği için 
ayır ediciliği yoktur 

(Cevap E)

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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KPSS/EB Ölçme ve Değerlendirme

9. Tabloyu grafiğe dönüştürmek için ilk önce puanların 
frekansları belirlenerek daha sonra çizimi yapılmalı-
dır.

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 seçeneğin-
deki şekil ortaya çıkmaktadır.

(Cevap E)

10. Sayısal verilerin ölçütle karşılaştırılması ve sonucun-
da bir karara varılması işlemi değerlendirmedir. Ölç-
me ise değerlendirme süreci için gerekli olan ölçüm 
sonuçlarını hazırlayan objektif bir süreçtir. Ölçme 
doğrudan gözlenebilen uzunluk, kütle gibi özellikle-
re yönelik olabileceği gibi doğrudan gözlenemeyen 
başarı, zekâ, ilgi gibi özelliklere yönelik de olabilir.

(Cevap C)

11. Psikolojik testlerin kişilik testi, zeka testi gibi türleri 
vardır ve bu testlerde aranacak temel özellik yapı ge-
çerliğinin yüksek olmasıdır. Bir işe veya bir öğretim 
kademesine yerleştirme amacıyla kullanılan testler-
de yordama geçerliği aranır. Çünkü amaç işteki / ge-
lecekteki başarıyı yansıtacak testi oluşturmaktır.

(Cevap C)

12. Sözlü testlerde her öğrenciye eşit güçlükte soru so-
rulamaz. Bu durumda öğrencilerin eşit şartlar altın-
da değerlendirilememesine neden olur. Sözlü test-
ler bireysel olarak uygulanır, her öğrenci için ayrı so-
rular kullanılır, subjektif bir test olduğundan puanlan-
ması da zordur. Bu etkenler kullanışlılığını düşürür. 
Sözlü testler fazla soru sorulmasına izin vermediği 
için örnekleyiciliği düşüktür. Puanlamada puanlayı-
cı yanlılığı fazladır bu da objektifliği düşürür.

(Cevap B)
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KPSS/EB Ölçme ve Değerlendirme

1. 

 • Necmi Bey’in testi tekrar uygulandığında aynı ve-
ya benzer puanları elde edememesi testin karar-
lılığının düşük olduğu,

 • Testin farklı puanlayıcılar tarafından puanlandı-
ğında aynı veya benzer sonuçlar vermemesi ob-
jektifliğinin (puanlama güvenirliğinin) düşük ol-
duğunu gösterir.

(Cevap B)

6. Öncelikle sorudaki ipuçlarından yola çıkarak aşağı-
daki çıkarımlara ulaşalım;

 

 % 95 olasılık için Standart hata 2 ile çarpılırsa;

 2 . Se = 4 ⇒ Se = 2 dir.

 → Soruda standart sapma 5 olarak verilmişti. 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)

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

(Cevap B)

8. Kontrol listesi, rubrik, derecelendirme gibi değerlen-
dirme türleri, değerlendirmenin daha objektif ya-
pılması için kullanılır. Değerlendirme sırasında öğ-
rencilerin ilgi ve ihtiyaçları dikkate alınmaz. Öğren-
cilerin ilgi, ihtiyaç, yetenek ve hazırbulunuşlukları, 
hedefler, içerik ve eğitim durumları belirlenirken dik-
kate alınır.

(Cevap A)

2. Bir araştırmada neden-sonuç ilişkisine determinizm 
denir. Neden, bağımsız değişken; sonuç ise, bağım-
lı değişkendir. Bu araştırmanın nedeni (yani bağım-
sız değişkeni) küresel ısınma, sonuç ise (yani bağım-
lı değişken) ise, buzulların erimesidir.

(Cevap C)

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

(Cevap A)

4. Doğrudan ölçmelerde ölçmeye konu olan özellik 
doğrudan doğruya gözlenebilir ve ölçülebilir nitelik-
tedir. Ölçülecek nitelik kendisi türünden birimle kar-
şılaştırılarak ölçülür. Uzunluk, kütle ve sayı (tane) 
doğrudan ölçülebilir. Zekâ, sıcaklık, ilgi ve tutum gi-
bi özellikler bu özelliklerle ilgili olduğu düşünülen ya 
da varsayılan özellikler (test sorularına verilen yanıt-
lar, civanın tüp içindeki hareketi gibi) gözlenerek öl-
çülürler. B, C, D ve E seçeneklerindeki ölçmeler do-
laylıdır.

(Cevap A)

5. Ürüne yönelik değerlendirme uygulanan bir eğitim 
programının sonunda yapılır. Bu değerlendirmede 
amaç öğrencilerin eğitim programı sonunda ulaştık-
ları hedef düzeyini tespit etmektir. Bu değerlendirme 
öğrencilerin sınıf – ders tekrarı yapıp yapmayacak-
larına karar vermek, program sonunda diploma, ser-
tifika ve mezuniyet kararını vermek için kullanılır. Dö-
nüt ve düzeltmeler süreç devam ederken gerçekleş-
tirilir ve bu amaçla formatif değerlendirmeler kullanı-
lır.

(Cevap E)
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KPSS/EB Ölçme ve Değerlendirme

9. Portfolyo (öğrenci gelişim dosyası) öğrencinin bir yıl 
boyunca gerçekleştirdiği gelişimini yansıtan çalış-
maların düzenli ve amaca uygun biçimde biriktiril-
mesidir. Temel amacı öğrencinin gelişimini izlemek 
ve onun kendini 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 puanda 6 kez 
tekrarlanmış.) Frekansı 6’dır. Dağılım çift modlu bir 
dağılımdır.

 (Cevap C)

11. Madde güçlüğü, maddeyi doğru cevaplayanların tüm 
gruba oranıdır.

 pjx = 
ndoğru

N
 = 

ndoğru -üst grup+ndoğru-altgrup
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 gereken bir maddedir. 
A ve B çeldiricileri alt gruptan daha çok kişiyi çeldir-
diği için uygundur. D çeldiricisi üst gruptan daha çok 
kişi çeldirdiği için uygun nitelikte değildir.

(Cevap C)
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KPSS/EB Ölçme ve Değerlendirme

1. Ölçme, bir betimleme işidir. Belli bir nesnenin ya da 
nesnelerin belli bir özelliğe sahip olup olmadığını, 
sahipse sahip oluş derecesinin gözlenip gözlem so-
nuçlarının sembollerle ve özellikle sayı sembolleriy-
le ifade edilmesidir.

 Buna göre seçenekleri incelediğimizde;

 A) Öğrencileri kısadan uzuna doğru dizerek onla-
rın boy sıralarını belirleme; ölçme

 B) Öğrencilerin projelerini 1 ile 10 arasında derece-
lendirme; ölçme

 C) Hangi puanı alanların derste başarılı sayılacağı-
nı gösteren bir sınır belirleme; ölçüt

 D) Öğrencilerin yazılarındaki yazım yanlışlarını say-
ma; ölçme

 E) Bir sınavda, verilen cevaplara bakarak öğrenci-
lerin kaç puan alacaklarını belirleme; ölçme

(Cevap C)

6. Sabit hatada puanlara karışan hata miktarı tüm ölç-
meler için aynıdır. Bu nedenle puanların kararlılığını 
etkilemez. Sabit hatalar puanların aritmetik ortala-
masını etkiler. Tüm puanlara eşit oranda karıştığı için 
standart sapma ve ortancayı değiştirmez. Standart 
sapmayı etkilemediği için güvenirlik etkilenmez.

(Cevap D)

2. Etkisi incelenen değişken (Neden) bağımsız değiş-
kendir. “Müzik türü”nün etkisi incelenen değişken-
dir. Bu değişkene bağlı değişen değişken (Sonuç) 
bağımlı değişkendir. Başarının müzik türüne göre de-
ğişimi incelenmektedir.

(Cevap B)

3. Ölçme yöntemi testin geçerliğini etkileyen faktörler-
den biridir. Ölçme amacına uygun bir ölçme yönte-
mi seçilmesi geçerliği arttırır. Örneğin sözlü yokla-
maların sözlü anlatım becerisini ölçmek için kullanıl-
ması bu yöntemin geçerliğini arttıracaktır.

(Cevap B)

4. Bir dağılımdaki frekansların toplamı o dağılım için 
toplam puan sayısını (kişi sayısı) verir. Her frekans il-
gili puanın kaç kez tekrarladığını, yani kaç kişinin o 
puanı aldığını gösterir. Toplam öğrenci sayısını her 
puana karşılık gelen frekansları tek tek toplayarak 
buluruz.

 N f
N

3 3 2 1 4 10 4 8 35
35

+ = + + + + + + + =

=

/

(Cevap D)

5. Ölçmede mutlak sıfır, ölçme sonucunda elde edilen 
sıfır değerinin yokluk, hiçlik ifade etmesidir. Mutlak 
sıfır ile başlayan ölçeklerde ölçme sonucunun sıfır 
olması ölçülen özelliğin hiç olmadığı anlamındadır. 
A seçeneğinde süre ölçümü söz konusudur. Süre-
nin sıfır olması gerçek bir yokluk ifade eder.

(Cevap A)

7. Ölçme işlemi sürecinde bir ölçüt kullanılması söz ko-
nusu değildir. Ölçüt değerlendirme için gereklidir. 
Kullanılacak ölçütün uygunluğu ölçme sonuçlarını 
değil bunlar sonucunda yapılacak değerlendirme-
nin güvenirliğini etkiler.

(Cevap B)
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KPSS/EB Ölçme ve Değerlendirme

10. III ve VI numaralı sorular negatif ayırt edicilikte oldu-
ğu için testin geçerliğini ve sonuçların güvenirliğini 
düşürür.

(Cevap B)

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

(Cevap E)

12. I ve IV numaralı soruların ayırt edicilikleri 0,20 – 0,29 
yani düzeltilmesi gereken soru referans aralığında 
kalmaktadır.

(Cevap E)

8. Öğretmenin hangi tür rubrik kullanacağını belirleyen 
ölçüt ölçülmek istenen davranışlar ve değerlendir-
me sonuçlarının nasıl kullanılacağıdır. Eğer bütünü 
ölçmek, davranışı bütün olarak değerlendirmek ve 
ürün ağırlıklı ise holistik rubrikler tercih edilir. Eğer 
davranışın alt boyutları ve süreç önemli ise ayrıntılı 
bir değerlendirme yapılmak isteniyorsa analitik rub-
rik kullanılmalıdır.

(Cevap C)

9. Tabloyu incelediğimizde,

 • Aritmetik ortalaması en yüksek olduğu için Biyo-
loji dersinde en yüksek öğrenme düzeyinin ger-
çekleştiğini görürüz. (B doğru)

 • Z puanı en yüksek Matematik dersinde olduğu 
için Vedat’ın en başarılı olduğu ders Matematik-
tir. (C doğru)

 • Aritmetik ortalamanın en küçük olduğu ders Kim-
ya olduğu için grup başarı düzeyi de en düşük-
tür. (D doğru)

 • Fizik dersi için Vedat’ın Z puanı,

  Z 5
73 73 0=
-

=  dır. (E doğru)

 • Ancak matematik testi için Aritmetik ortalama > 
Medyan > Mod olduğu için sola çarpık değil, sa-
ğa çarpık dağılım gösterir.

(Cevap A)
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KPSS/EB Ölçme ve Değerlendirme

1. En basit tanımıyla en az iki değer alabilen niteliklere 
değişken denir. Öğrencilerin cinsiyeti, başarısı, boy 
uzunluğu, sınıf düzeyleri vb. değişkene örnek olarak 
gösterilebilir. Ölçmeye konu olan tüm nitelikler birer 
değişkendir.

 Nicel değişken, bu değişken sahip olunuş miktar cin-
sinden ifade edilebilir. Ahmet’in boy uzunluğu 176 
cm’dir. Ölçmesindeki uzunluk değişkeni miktar gös-
terdiğinden niceldir.

 Nitel değişken, sahip olunan nitelik belirli kategori-
lere ayrılarak açıklanır. Cinsiyet, dil, din, ırk, eğitim 
düzeyi vb. değişkenler nitel değişkenlerdir. Sınıfla-
ma ölçekleri ölçülen özelliğe sahip olup olmama du-
rumuna göre kategorilere ayrılarak oluşturulur. Nitel 
değişkenlerde bu özelliğe sahip oluş derecesi söz 
konusu olmadığı için sıralama, eşit aralıklı ve oranlı 
ölçekler kullanılamaz.

(Cevap A) 

5. Ölçme araçlarında bulunması gereken niteliklerden 
olan geçerliğin,

 • Kapsam geçerliği

 • Yordama geçerliği

 • Uygunluk geçerliği

 • Yapı geçerliği

 • Görünüş geçerliği

 olmak üzere 5 türü vardır.

 Bu geçerlik türlerinden kapsam, yordama ve görü-
nüş geçerlikleri ön plandadır. Ancak hazırlanan bir 
ölçme aracının geçerlik katsayısı mantıksal yolla de-
ğil, istatistiksel yolla belirlenir.

(Cevap C)

2. Eğitim sürecinde bağıl değerlendirme sadece seç-
me ve bir üst eğitim programına yerleştirme aşama-
larında kullanılır. Bunun dışında öğrencilerin ön ko-
şul öğrenme eksikliklerinin, hazır bulunuşluk düze-
yinin, süreç devam ederken eksiklerinin ve yanlışla-
rının tespit edilmesine yönelik değerlendirmelerde 
kullanılan ölçüt mutlak olmalıdır.

(Cevap C)

3.  Sözlü yoklamalar sonuçlarına en çok hata karışan 
ölçme araçlarındandır. Bunun en önemli nedeni pu-
anlamasının subjektif olması ve bunun yanında söz-
lü anlatım becerisinin puanlamayı etkilemesidir. An-
cak sözlü yoklamaları sözlü anlatım becerisini, telaf-
fuz ve diksiyon becerilerini ölçmek için kullanırsak 
daha geçerli olarak kullanabiliriz.

(Cevap A) 

4. Olgusal nitelikteki yani tarih, yer, zaman gibi bilgile-
rin yoğunlukta olduğu hedeflerin yoklanmasında kı-
sa cevaplı testler oldukça güvenilir ve kullanışlıdır. 
Kısa cevaplı testler üst düzey kazanımları yoklama-
da yetersizdir ancak alt düzey kazanımların çokça 
olduğu durumlarda iyi düzeyde kapsam geçerliği 
sağlaması açısından avantajlıdır.

(Cevap B)

6. Sporculara sırt numaraları ve telefon kod numarala-
rı sınıflama ölçeğidir. Çünkü burada sayıların sayısal 
bir değeri söz konusu değildir, azlık çokluk belirtmez, 
yalnızca ad ve sınıf belirtmek içindir. Sınıflama ölçe-
ği üzerinde mod (tepe değer) hesabı yapılabilir.

(Cevap B)

7. 

 

 Şekilde ifade edildiği gibi öğrenme hızı bu araştır-
madaki bağımlı değişkenlerden biridir. Öğrenme hı-
zı akademik özgüvenden etkilenen bir değişkendir.

(Cevap D)

8. Çarpıklık katsayısı 
( .)

K S
x Ortnc3 :

=
-

 formülü ile he-
saplanır.

 Buna göre istatiksel verileri verilen bu test için

 
( ) ( )

K 6
3 40 38

6
3 2

1Ç
: :

=
-

= =

 Bağıl değişkenlik katsayısının formülü V
X
S 100:=

 Test için hesaplarsak

 V

V
40
6 100

15

:=

= (Cevap C)
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KPSS/EB Ölçme ve Değerlendirme

12. Negatif ayırt edici sorular test formundan çıkarılma-
lıdır. Yani sorulara üst gruptan daha fazla kişi doğru 
cevap vermelidir. 1 numaralı soruya üst gruptan 2, 
alt gruptan 16 öğrenci doğru yanıt vermiştir. Soru ne-
gatif ayırt edici olduğu için testten çıkarılmalıdır.

(Cevap A) 

11. 5 numaralı soruya üst gruptan 17, alt gruptan 5 öğ-
renci doğru cevap vermiştir. Buna göre maddenin 
ayırt ediciliği;

  ,r 20
17 5

20
12 0 60jx =

-
= =

 (Cevap E)

10. 3 numaralı soruya üst gruptan 6, alt gruptan 2 öğ-
renci doğru cevap vermiştir. Toplam kişi sayısı 40’tır. 
Buna göre sorunun güçlüğü;

  ,P 40
6 2

40
8 0 20jx =

+
= =

(Cevap D)

9. Çarpıklık ve basıklığı değerlendirdiğimizde

 • +1  çarpıklık (pozitif) sağa çarpık, sola yığımlı

 • 15  basıklık (20’den küçük) homojen dağılım, siv-
ri grafik

 A ve C sola çarpıktır. D basık, heterojen dağılımdır. 
E ise çarpıklık yok gibidir.

(Cevap B)
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KPSS/EB Ölçme ve Değerlendirme

7. Bir testten madde çıkarılması testin soru sayısını düş-
mesine ve ölçmek istenen bir ya da birkaç özelliğin 
ölçülememesine neden olmaktadır. Buda testin kap-
samının daralmasına ve böylece testin kapsam ge-
çerliğinin düşmesine yol açmaktadır. 

(Cevap E)

6. Üst düzey öğrencileri seçmek isteyen bir sınavın so-
ruları zor olmalıdır.

 Zor sorular aşağıda gösterilmiştir.

Soru P R
2 0,35 0,55
4 0,34 0,15
7 0,05 0,62
9 0,15 0,40

10 0,05 0,25

 7. ve 10. maddeler zor ama 10. sorunun ayırt ediciliği 
düşük olduğundan hem zor hem de ayırt edici olan 7. 
Maddedir.

(Cevap C)

5. Madde güçlük indeksi bir maddenin kolay ya da zor 
bir madde olup olmaması ile ilgilidir. Bir maddeyi 
doğru cevaplayanların 

 0 ile 0,40 arasında ise madde zor; 

 0,40 ile 0,60 arasında ise madde orta ve 

 0,60 ile 1,00 arasında ise madde kolay olarak nite-
lendirilir.  

 Maddenin madde ayırıcılık gücü indeksi –1.00 ile 
+1.00 arasında değerler alabilir. 

 0,40 – ve üstü çok iyi madde

 0,30 – 0,39 oldukça iyi bir madde

 0,20 – 0,29 düzeltilmeli ve geliştirilmeli

 0,19 → ve altı → değiştirilecek

Soru P R
1 0,70 -0,15
5 0,85 0,55
8 0,65 0,40

 Testte1, 5, 8 maddeler kolay ama 5 ile 8 madde ise 
ayırt edici ama 5. madde daha en iyi ayırt ediciliğe 
sahiptir.

(Cevap D)

4. Değişkenler arasındaki ilişki miktarını anlamamıza 
yardımcı olan korelasyon katsayısı için aşağıdaki 
şekli inceleyelim.

 Dersler arasındaki ilişki miktarını belirlemede (-) ve 
(+) işareti büyüklük değil ilişki yönünü belirtir. O hal-
de en büyük korelasyon katsayısına sahip olan Psi-
koloji ve felsefe dersleri arasındaki ilişki en yüksek 
ilişkiyi göstermektedir.

Korelasyon tablolarına bakılarak başarı hakkında 
yorum yapılamaz.

(Cevap D)

3. Tutum bireyin bir şeye karşı duygusal yönelimidir. Tu-
tum ölçekleri eğitim – öğretim sürecinde öğrencilerin 
duyuşsal davranışlarını ölçmek için kullanılır. Bu dav-
ranışların başında da motivasyon gelmektedir. Bunun 
dışında tutum ölçekleri bilimsel araştırmalara veri sağ-
lamak amacıyla kullanılabileceği gibi rehberlik hizmet-
lerinde eğitsel ve mesleki yöneltme sürecinde bireyi 
tanıma amacıyla da kullanılır.

(Cevap E)

2. Test türüne karar vermede kullanılacak öncelikli kri-
ter kazanımlardır. Ölçmek istediğimiz kazanımın alan 
ve düzeyine göre test türü değişecektir. Bilişsel alan 
kazanımlarının yoklanmasında duyuşsal alan kaza-
nımlarının yoklanmasından farklı bir test türü kulla-
nılır. Yine aynı alan kazanımının farklı düzeyleri için 
farklı test türleri kullanılmalıdır.

(Cevap B)

1. Sözlü yoklamaların sonuçlarına en çok hata puanla-
manın öznel olmasından karışır. Sözlü yoklama so-
nuçlarının güvenirliğini arttırmak için de puanlama 
öznelliğini en aza indirmeye çalışılmalıdır. Bunun için 
en etkili yol analitik puanlama anahtarı kullanmaktır. 
Ayrıca sözlü yoklamaların yalnızca sözlü anlatımın 
ölçülmesi durumlarında kullanmak da güvenirliği art-
tırır. Test planı yapmak diğer tüm test türlerinde ol-
duğu gibi sözlü yoklamalarında güvenirliğini olumlu 
yönde etkiler. 

(Cevap D)
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12. Ölçülen özellik bakımından benzerliğin fazla olmasının 
yani grubun homojenliğinin göstergesi standart sapma-
dır. III numaralı test en düşük standart sapma değeri ile 
en homojen testtir.

(Cevap C)

11. Standart hata SH S r1:= -  formülü ile hesaplanır.

 , ,I SH 10 1 0 96 5 0 02 1" ": := - = = en az hata

 , ,II SH 10 1 0 84 10 0 4 4" : := - = =

 , , ,III SH 4 1 0 91 4 0 3 1 2" : := - = =

 , , ,IV SH 15 1 0 75 15 0 5 7 5" : := - = =

 , ,V SH 15 1 0 64 15 0 6 9" ": := - = = en çok ha-

ta

(Cevap A) 

10. Testlerin ortalama güçlüğünü hesaplayarak en kolay 
testi bulabiliriz. 

 p x
= K (Soru sayısı)

 ,I p 100
40 0 40" = =

 ,II p 40
35 0 87" "= =  en kolay test, en başarılı grup

 ,III p 50
15 0 30" = =

 ,IV p 100
60 0 60" = =

 ,V p 100
25 0 25 "= = =  en zor test, en başarılı grup

(Cevap B)

9. Testin ortalama güçlüğü, testin ortalama puanıdır. 
Ortalama güçlük formülü; 

 Ortalama Güçlük (TOG) = 

 x
N
"
"

/
/

Aritmetik ortalama

Öğrenci sayısı

 Öğrenci sayısı, tabloda frekans sütununda yer alan 
frekansların toplamıdır. Frekansların toplamı: 122 dir. 
O halde öğrenci sayısı (N) 122 dir.

 Testin Ortalama Güçlüğü = 122
80 75:  = 0,66

 (Cevap C)

8. Ortanca (medyan) büyüklük sırasına konmuş sayı 
dizisinin tam ortasındaki değerdir. Tabloya göre sı-
nava giren aday sayısı 122’dir. Zaten puanlar büyük-
ten küçüğe doğru sıralanmıştır. 122’nin tam yarısı 
olan 61. kişinin puanı medyandır. 61. kişiyi içinde bu-
lunduran puan grubu 79 puana karşı gelmektedir.

 (Cevap C)
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