Okullardan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına ulaşan ara dönem ve dönem sonu sınav
örnekleri üzerinde yapılan incelemeler sonucunda madde yazımıyla ilgili hazırlanan rapor.
BÖLÜM I
ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER
İyi bir ölçme aracı geçerli, güvenilir ve kullanışlılık özellikleri bakımından kabul edilebilir seviyede olmalıdır.
GÜVENİRLİK
Hatası az olan ölçme, güvenirliği yüksek ölçmedir.
Güvenirlik, güvenirlik katsayısı adı verilen bir katsayı ile ifade edilir. Daima 0 ile +1 rasında değişen değerler
almaktadır.
GÜVENİRLİĞİ ETKİLEYEN YÖNTEMLER
A- TEST İLE İLGİLİ ETKENLER:
1- Testin uzunluğu
2- Test yönergesinin ve testteki maddelerin ifadesi
3- Test içeriğinin benzeşikliği
4- Puanlamadaki nesnellik
B-UYGULAMA KOŞULLARI ( ORTAM )
C- TESTİ ALAN ÖĞRENCİ İLE İLGİLİ ETKENLER

Bir testin güvenirliğini artırmak için dikkat edilmesi gerekenler
1-

Soru sayısı arttıkça güvenirlik artar

2-

Soruların açık anlaşılır, cevaplanabilir olması güvenirliği artırır.

3-

Cevaplayıcılar her soruya dikkatle ve hızla cevaplandırmaya teşvik edilmelidir.

4-

Sınav süresi öğrencilerin hemen hepsinin bütün soruları cevaplandırmalarına yetecek uzunlukta
olmalıdır.

5-

Her sınav objektif yollarla puanlanabilmelidir.

6-

Testin uygulanması aşamasında zorluklarla karşılaşılmamalıdır.

GEÇERLİK
Bir ölçme aracı, herşeyden önce, ölçülecek özellik ya da özellikleri, tam ve doğru olarak ve ölçülmesi
söz konusu olmayan başka özelliklerle karıştırmadan ölçebilmelidir.

Geçerlik derecesi bir korelasyon ( ilişki ) katsayısı ile ifade edilir. –1 ile +1 aralığında değişir. 0’a
yaklaşması amaçtan uzaklaşma miktarını gösterir.
GEÇERLİK TÜRLERİ
1- KAPSAM GEÇERLİĞİ
Sınavın kapsadığı konuların ağırlıkları ve önemleri oranında ölçme aracında yer alma derecesini gösterir.
Kapsam geçerliğini güvence altına almanın en sağlam yolu, soruları hazırlarken “Belirtke tablosu” kullanmak,
yani hangi konuda kaçar soruyu hangi düzeyde soracağına ilişkin planlama yapmaktır.
BİLGİ

KAVRAMA

UYGULAMA

TOPLAM
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Davranış
Konular
A
B
C
D
TOPLAM

2- BİR ÖLÇÜTE DAYALI GEÇERLİK ( YORDAMA GEÇERLİĞİ)
Elde bulunan verilere bakarak belli alanda daha sonra gerçekleşecek olan ürünün (ör: başarı ) belli
olasılıklarla ne olabileceğinin belirlenmesi işlemidir.
3- YAPI GEÇERLİĞİ
Araç geliştirmede yollardan birisi, söz konusu özellik ya da özellikleri belirlemek, yani yapıyı
tanımlamak
4- GÖRÜNÜŞ GEÇERLİĞİ
Bir testin görünüş geçerliği, o testin, ölçmek istediği şeyi ölçüyor görünmesidir.

BİR TESTİN GEÇERLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1- Her soru ölçmek istediğimiz davranışlardan en az birini ortaya çıkarıcı ve ölçücü olacak biçimde
hazırlanmalıdır.
2- Her soru ölçtüğümüz davranışa sahip olanlarla olmayanları ayırıcı biçimde hazırlanmalıdır.
3- Soru maddeleri hazırlandıktan sonra zümre öğretmenlerin görüşü alınmalıdır.
4- Testi mutlaka güvenilir biçimde hazırlamak gerekir.
5- Test, ders programını hem kapsayıcı , hem de dengeli biçimde temsil edici nitelikte hazırlanmalıdır.
6- Sorular ne çok zor ne de çok kolay olmalıdır.
7- Aynı sorular hiç değiştirilmeden yıllarca üst üste kullanılmamalıdır.

8- Cevap kağıtlarının puanlanmasında ortaya çıkacak bir yanlışlık da geçerliği düşürür.
9- Sınavda kopya yapılması da geçerliği düşürür
Bir testin güvenirliği düşük ise geçerliği de düşüktür. Fakat güvenirliği yüksek olan bir testin geçerliği
yüksek olmayabilir, hatta düşük olabilir.
KULLANIŞLILIK
Ölçme aracının geliştirilmesinin, uygulanmasının ve puanlanmasının kolay ve masrafsız olmasıdır.
EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI
YAZILI
YOKLAMALAR

KISA
CEVAPLI
TESTLER

ÇOKTAN
SEÇMELİ
TESTLER

YAZILI YOKLAMALAR
YAZILI YOKLAMA (AÇIK UÇLU SORULAR)
Özellikleri:
1.

Yazılı yoklamada cevaplayıcı cevabını kendi düşünüp bulmak zorundadır.

2.

Yazılı yoklamada cevaplayıcı cevabını yazılı olarak ifade etmek zorundadır. Bu özellikten dolayı sınav
hızı gibi değişkenler de puana karışır.

3.

Yazılı yoklamada cevaplar çoğu halde sınırlı değildir. Her cevaplayıcı cevaplarını dilediği gibi ifade
etmek bağımsızlığına sahiptir.

4.

Genellikle bir yazılı yoklama sorusuna verilen cevapları tamamen yanlış veya tamamen doğru olarak
iki sınıfa ayırmak mümkün değildir. Bu özellikten dolayı yazılı yoklamalarda herhangi bir soruya
verilen cevabın doğruluğu ve bu sebeple de takdir edilen puanın doğruluğu tartışmalara yol açar.

5.

Cevaplama işlemi cevaplayıcının çok zamanını alır. Yazılı yoklamalarda sınav süresinin çok büyük bir
kısmı cevapların düzenlenip yazılmasına harcanır. Bu sebeple bir yazılı yoklamada sorulabilecek soru
sayısı ve çeşitleri objektif testlere göre sınırlıdır.

6.

Yazılı yoklama sorularının güçlük derecesini objektif yöntemlerle ( istatistiksel yöntemlerle) tayin
etmek zordur.

7.

Kısa cevaplı ya da seçmeli testle ile ölçülemeyecek özellikleri yoklamamız
gerektiğinde kullanılır. ( İfade etkinliği, yorum yeteneği, dilbilgisi kurallarını yazılı
metinlerde uygulayabilme gücü, noktalama işaretlerini kullanabilme yeterliliğinin
ölçülmesi vb.)

8.

Hazırlanması kısa, ancak puanlaması çok zaman alır ve subjektiftir.

9.

Öğrencilerin cevaplama bağımsızlığı söz konusudur. Bu yüzden şişirme ifadeler ile puan almak
mümkündür.

10.

Verilen cevaplara kesin yanlış ya da kesin doğru dememiz mümkün değildir.

11.

Objektif test maddesi geliştirme konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip değilsek
yazılı yoklamalara başvurmalıyız.

YAZILI YOKLAMALARDA GÜVENİRLİK
Eğitim sisteminde ölçme önemli bir yer tutar. Ölçtüğümüz nesnenin yada bireyin özelliği hakkında bize bilgi
verir. Bundan dolayı ölçmenin hatasız (güvenilir) olması gerekmektedir. Çünkü hatasız yada en aza
indirgenmiş hatalı ölçmeler bizim doğru sonuca doğru yaklaşmamızı sağlar. Bunu için eğitimde yapılacak
ölçmelerin mutlaka güvenilir olması gerekmektedir. Hatalar bireyden, test aracından veya çevre koşullarından
kaynaklanabilir. Buradan yola çıkarak güvenirlik ölçme sonuçlarının tesadüfi hatalardan arınırlık derecesini
ifade eden bir kavramdır. ( Turgut, 1984,s.31)
Puanlamada güvenirliği etkileyen faktörler şöyle özetlenebilir:
•
•
•

Yazılı yoklamalarda elde edilecek puanların güvenirliği genellikle soru sayısına bağlı olarak artar.
Kısıtlı soru sayısı güvenirliği sınırlayan bir etkendir.
Sorunun açık olmayışı, belirsizliği de güvenirliği etkileyen faktörleden biridir. Soruda ne istenildiğini
anlamayan bir cevaplayıcı istenen cevabı değil kendi anladığı cevabı verecektir. Böyle bir cevabı
puanlamak güçleşir.
Yazılı yoklamalarda soru güçlüğü istatistiksel yöntemlerle ayarlanamadığından bazen soru güçlüğü
sınavın amacına göre ayarlanamayabilir. Bu tür soruların güvenirliği bütün diğer etkenler sabit kalmak
şartıyla ancak her soru, sınıfın %50si tarafından doğru cevaplanabildiği takdirde en büyük değerine
ulaşır.

YAZILI YOKLAMALARDA GEÇERLİK
Ölçme araçlarının güvenirliği kadar geçerli olması da önemlidir. Sınavda sorulacak soruların derste öğretilmiş
konuları öğrenmeden de cevaplandırılabilecek nitelikte olması sınav sorularının derste işlenen konuların
tümünü içine almaması, veya dengeli olarak kapsamaması, kopya yapılmış olması gibi etkenler sınavdan elde
edilecek puanların geçerliğini düşürür.Ölçmede geçerlikte en önemli konu kapsam geçerliğidir. Yani yapılan
sınavın sınıf ortamında işlenen konuları kapsaması işlenmemiş konuları kapsamaması gerekmektedir. Kapsam
geçerliği yanısıra sorulan sorular kopya, ipuçları vermemeli veya tahmin ile cevaplandırılabilecek biçimde
olmamalıdır. Ayrıca her yıl uygulanan sınav soruları üzerinde değişiklik yapılmalıdır.
Bir sorunun yalnız konusu değil soruluş tarzı da geçerliği etkiler. Cevaplayıcılar iyice anlamadıkları sorulara
kendi yorumlarına göre cevap verirler. Sorular kesinlikle anlam bakımından açık olmalı ve verilecek cevap
sınırlanmalıdır.Puanlama yanlılığı da geçerliği etkileyen diğer bir faktördür. yazılı yoklamaların puanlanması
sırasında objektif bir puanlama yöntemi kullanılmıyorsa cevaplara gerektiğinden fazla bazılarına ise
gerektiğinden az puan verilebilir bu da geçerliği düşürecektir.
YAZILI YOKLAMALAR NASIL YAPILMALIDIR
1.
Yazılı Yoklama Planı
Yazılı yoklama da diğer sınav türlerinde olduğu gibi planlama, soru yazma, soru seçimi ve çoğaltılması,
uygulama puanlama ve puanların kullanılması basamaklarından geçmelidir. Bir sınav planında sınavın amacı
ne gibi ölçme araçlarının kullanılacağı yoklanacak konular ve ölçülecek davranışlar bakımından sınavın
kapsamı gibi ayrıntılar belirtilir.
2.

Soruların Hazırlanması

Soruların hazırlanmasında bazı esaslara uyulmalıdır.
a.
b.
c.

sorular cevaplayıcıların tümü tarafından doğru olarak anlaşılabilmelidir. Açıkça anlaşılmayan sorular
başka anlamda yorumlanabilir ve farklı cevaplandırılabilir. Bu nitelikteki cevapların puanlaması zordur.
sorulara verilecek cevaplar sınırlandırılmalıdır.
Uzun ve az soru yerine mümkün olabildiğince kısa cevaplı ve daha çok soru sorulmalıdır. Sınırlı bir
sınav süresinde kısa cevaplı sorularla daha çok davranış ölçülebileceğinden sonuçların geçerlik ve
güvenirliği de artar.

d.
Sorular ders kitaplarından ve diğer okuma kaynaklarından aynen alınmamalıdır.
e.
Sorular birbirinden bağımsız olarak cevaplandırılabilmelidir.
f.
Sınavda sorulacak soru sayısından daha fazla soru hazırlanmalıdır. Böylece sınav amacına en uygun
sorular hazırlanmış olan sorular arasından kolayca seçilebilir.
g.
Fırsat varsa sınav sorularının hepsi sınavdan önce pilot edilmelidir. Eğer buna imkan yoksa geçen yılın
benzer soruları ve cevapları bir sonraki sınav için pilot teşkil edebilir.
3.
Sınavda Kullanılacak Soruların Seçimi
Sınav sorularının seçiminde dikkate alınacak en önemli ölçütler şunlardır.
a.
b.
c.

Sınav planında (belirtke tablosunda) gösterilen soru sayısı oranında ve davranışlarındaki
soruların seçilmiş olmasına dikkat edilmelidir.
Seçilen soruların güçlük dereceleri sınavın amacına uygunluğuna dikkat edilmelidir. Branş
öğretmenlerince kararlaştırılacak soru güçlük dereceleri ‘çok güç , güç , orta , kolay , çok kolay’ beşlik
sistemine göre ayrıştırılabilir ve soru güçlükleri dağılımının simetrik olmasına dikkat edilir.
Seçilen sorularda yazı ve imla hatası olamamalıdır.

4.
Yazılı Yoklamaların Puanlanması
Yazılı puanlamada kullanılabilecek birkaç yöntem vardır.
a.
b.

c.
d.

Genel İzlenimle Puanlama: Bir cevap kağıdı baştan sona okunur ve edinilen genel izlenime göre
puanlanır.
Sınıflama: Ele alınan bir cevap kağıdı tamamen okunduktan sonra ‘iyi- orta- zayıf’ diye
adlandırılan üç sınıftan birine konur. Böylece tüm kağıtlar teker teker okunduktan sonra
sınıflandırılmış olur. Tüm kağıtlar tekrar okunarak kendi sınıflar içerisinde alt sınıflara ayrılır. Böylece
her üç sınıf içerisinde de kağıtlar sınıflarına göre sıralanmış olur. Bir sonraki işlem her üç sınıfa
verilecek puan aralığını saptamak ve kağıtları puanlamaktır.
Sıralama: Okunacak kağıt sayısı az olduğu hallerde kağıtlar birbirleriyle kıyaslanarak okunur ve
kağıtlar en iyiden en zayıfa göre bir sıraya konabilir.
Anahtarla Puanlama: Yazılı soruların cevapları kısa ve önemli fikirler halinde listelenir.
Böylece liste hazırlandıktan sonra her cevaba ve cevapların alt bölümlerine
puan takdir edilir. Bu tür
puanlamaya analitik puanlama da denir.

Anahtarın hazırlanmasında dikkat edilecek esaslar:
1.
2.
3.
4.

Cevaplara verilecek puanın yuvarlak bir sayı olması her soruya ve soruların alt bölümlerine verilecek
ağırlıkların kolayca hesaplanmasına yardım eder. Toplam puanın büyüklüğü, en küçük ayrıntıya
verilecek puan 1 olmak üzere seçilmelidir.
Bir sınavdaki soruların bir kısmı diğerlerine oranla daha fazla veya daha önemli bilgileri
yokluyorsa bu sorular daha fazla ağırlık alması puanların geçerliğini artırır.
Puanlama anahtarı kesinlikle sınavdan önce hazırlanmalıdır ve cevap anahtarı hazırlanırken cevaplar
çok yönlü düşünülmelidir. Cevapların çeşitli olacağı biliniyorsa cevap anahtarı birkaç sınav kağıdı
okunduktan sonra da hazırlanabilir.
Puanlama Anahtarı mümkünse birden fazla puanlayıcı tarafından okunup anahtarlanmalıdır.

PUANLAMA ANAHTAR ÖRNEĞİ
Soru: Özümleme organı olarak yaprakların yassı ve geniş yüzeyli oluşları bitkiye ne gibi yararlar sağlar ve ne
gibi güçlükler çıkarır?
Anahtar

Puan

Yararlar:
- ışık enerjisini soğurma yüzeyi artar.............................................................
-ışık enerjisi içeriye girebilir.......................................................................
- CO2 alıp O2 vermeyi kolaylaştırır.............................................................
-Su buharlaşması kolay olur .....................................................................

2
2
2
2

Güçlükler:
- Su kaybı çok olur ......................................................................................

2

TOPLAM
10
BELİRTKE TABLOSU
Bir dersin iki boyutlu olarak dersin davranışal yönleriyle konuları arasındaki bağı ve sıralamayı göstermesine
belirtke tablosu denir. Belirtke tablosu hazırlanırken öncellikle eğitimin sonucu olarak gelişebilecek
davranışları irdelemek gerekir. Davranışları üç alanda inceleyebiliriz.
Bilişsel davranışlar: Bilgilerle ve bilgilerden doğan zihin yetenekleri ile ilgilidir.
Duyuşsal davranışlar : İnsanın geliştirdiği duygu ve değerlerle ilgilidir.
Psiko-motor davranışlar : İnsanın kas ve zihin koordinasyonuyla yaptığı becerilerle ve onların temel öğeleriyle
ilgilidir.
BELİTKE TABLOSU ÖRNEĞİ

Konular

1. Işığın davranışı
a. ışık kaynakları
b. saydamlık
c. yayılma
d. ışık demeti ve ışını

Bilişsel

Duyuşsal

Psiko-motor

1.00

2.00

3.00

3.00

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

4.00

x

YAZILI YOKLAMALARIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLECEK
NOKTALAR
1. İşe mutlaka bir sınav planı hazırlayarak başlayınız ve ölçmeyi amaçladığınız kritik davranışlar ile sınav
kapsamına giren konuları listeleyiniz.
2.

Sınırlı cevaplar gerektiren soruları tercih ediniz. Böylece soru sayısını bir ölçüde
artırabilirsiniz.

3. Mümkün olduğu kadar tercihli soru sistemi tercih etmeyiniz. Bütün soruların, bütün öğrenciler için
zorunlu cevaplandırılması gereken sorular olması önemlidir.
4.

Kolay okunur, kolay anlaşılır, gerektiği kadar kısa ve açık ifadeler kullanınız.

5. Soru cümlelerinde noktalama ve yazım yanlışları bulunmamasına özen gösteriniz.
KISA CEVAP GEREKTİREN TESTLER
Özellikleri:
1.

Cevaplayıcı, cevapları düşünüp bulmak ve yazmak zorundadır. Bu yapıdaki sorular, cevaplayıcının,
sorulan bilgiyi hatırlama veya bulma yeteneğini yoklar. Bir bilgiyi
hatırlamak, onu görünce
tanımaktan veya yanlıştan ayırt etmekten oldukça farklı bir yetenektir.

2.

Cevaplayıcı, istediği cevabı verme bağımsızlığına sahiptir. Bu yüzden istenilenden ve birbirinden çok
farklı cevaplar alınabilir. Özellikle sorular açık değil ve cevaplayıcının bilgi düzeyi düşükse böyle
cevaplarla çok karşılaşılır.

3.

Cevaplar kısa olduğundan, belli bir sınav süresinde çok sayıda soru sorulabilir ve daha geniş bilgi
alanları yoklanabilir. Böylece programın kapsamını daha iyi temsil edebilen bir örnekleme
yapılabileceğinden, yazılı yoklamaya kıyasla, daha güvenilir ve geçerliği daha yüksek bir sınav
yapılabilir.

4.

Kısa cevap gerektiren testler ile sadece hatırlamaya dayanan basit bilgiler yoklanabilecek gibi
görünse de, daha derin bilgileri ve daha yukarı basamaktaki zihin yeteneklerini yoklayacak sorular
da yazılabilir.

5.

Kısa cevap gerektiren testler her eğitim düzeyine uygundur. Cevaplayıcıdan basit bir cevaplama ve
kolay bir cevap kağıdı istendiği için, bu yapıdaki testler aşağı eğitim basamaklarında kolaylıkla
uygulanabilir.

6.

Puanlamanın kolaylığı, cevapların sınırlı, kısa, kesin oluşundan ileri gelir. Cevaplayıcıların istediği
cevabı verme bağımsızlığı puanlamanın tamamen objektif olamamasına neden olur

KISA CEVAPLI SORU YAZARKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR:
1.

Soru ile yoklanmaya çalışılan davranış önemli bir davranış olmalıdır.

2.

Hazırlanan sorunun cevaplanabilmesi bu soru ile yoklanan davranışın beklenen derecede
öğrenilmiş olması gerektirmeli ve sadece buna bağlı olmalıdır.

3.

Soruda, yoklanan davranışı öğrenmiş olanların cevabı bulabilmeleri için gerekli bilgiler eksiksiz olarak
verilmeli; cevap için gerekli olmayan bilgiler verilmemelidir.

4.

Sorunun kesin ve tek, yani sadece bir tane doğru cevabı olmalıdır.

5.

Soru, açık – seçik ve kolay anlaşılır bir anlatımla sunulmalıdır. Sorular, birbirinin cevabının ne
olacağını belirtmemeli, birbirinin cevaplanmasını kolaylaştırıcı ipucu olmamalıdır.

ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLER
Çoktan seçmeli test türü en çok kullanılan test türlerinden biridir. Basitten karmaşığa kadar bir çok davranışı
ölçmemize yardımcı olur ve birçok ders konusunu adapte edebileceğimiz bir test türüdür.
Avantajları
1.
2.
3.
4.
5.

İlerlemeyi, başarıyı ölçebilen, en çok kullanılan test türüdür.
Kısa cevaplı soru türlerinde rastlanılan iki anlamlılık ve muğlaklık bu test türünde görülmez.
Doğru – yanlış soru türünde olduğu gibi öğrencinin sadece yanlış cevabı bulması yeterli değildir, doğru
cevabı da bulması gerekmektedir.
Eşleştirmeli soru türündeki homojen soru türü test sorularında sorun yaratmaz.
Öğrenciler yanıtı bilmediklerinde başka bir alternatifi düşünmezler.

Dezavantajları
1.
2.

Sadece “verbal” seviyede davranışları değerlendirir.
Öğrencinin bir durum / soru karşısındaki gerçek performansını göstermez.

Çoktan Seçmeli Test Maddelerini Oluştururken Dikkat Edilmesi Gerekenler
1.

Soru kökü kendi içinde anlamlı ve kesin bir soru / problem sunmalı.

Örnek :
a)
b)
c)
d)

Güney Amerika ...
büyük bir ülkedir.
ABD’den kahve ithal etmektedir.
ABD’den daha fazla bir nüfusa sahiptir.
Çoğunlukla İspanya’dan gelen kolonistler tarafından yerleşilmiştir.

√ Güney Amerika’nın büyük bir bölümü ..... İspanya’dan gelen kolonistler tarafından
2.

yerleşilmiştir.

Soru kökü soru cümlesinin olabildiğince büyük bir bölümünü içermeli ve gereksiz cümlelerden
kaçınılmalı.

Örnek:
İspanya’dan gelen göçmenler Güney Amerika’nın büyük bir bölümüne
yerleştiler. Bunun sebebi neydi?
a)

b)

c)

d)

e)

√ Neden İspanya göçmenlerinin çoğu Güney Amerika’ya yerleşmişlerdi?
a)

b)

c)

d)

e)

√ İspanya göçmenlerinin çoğunun Güney Amerika’ya yerleşmelerinin nedeni .........
olmalarıydı.
a)

b)

c)

d)

e)

3.

Olumsuz bir yargı sadece davranış gerektirdiği zaman kullanılmalıdır.

4.

Tüm seçenekler soru kökünde verilmiş cümleyle dil bilgisi açısından tutarlı olmalı.

Örnek :
a)
b)
c)
d)

arayışı

Elektrik transformeri neden kullanılır?
elektriği depolamak için
voltajı yükseltir
elektriğin yönünü değiştirmek amaçtır
alternatif akım

a)
b)
c)
d)

√ Elektrik transformeri neden kullanılır?
elektriği depolamak için
voltajı yükseltmek için
elektriğin yönünü değiştirmek için
alternatif akım yaratmak için

5.

( Linn, R.L., Gronlund, N.E., 1995, 173)
Yanıt alternatiflerinde sadece bir tane doğru yanıt olmalıdır.

6.

Tüm çeldiriciler hemen hemen aynı çeldiricilik düzeyinde olmalıdır.

7.
8.

Soru kökü ve doğru yanıt arasındaki yazılı çağrışımlardan kaçınılmalıdır.
Soru kökünün uzunluğu / kısalığı doğru yanıtı bulmada öğrenciye kopya vermemelidir.

Çeldiriciler Nasıl Daha İyi Çalışır?
1.
2.
3.
4.
5.

Öğrencilerin sık sık yaptıkları hatalar kullanılabilir.
Çeldiriciler doğru yanıtla içerik olarak homojen olabilir.
Uzunluk (sözcük ve cümle olarak) çeldiricler doğru yanıta benzer hazırlanabilir.
Ders kitabı dili kullanılabilir.
Birbirini çağrıştıran sözcükler kullanılabilir.

SEÇME GEREKTİREN TESTLER

içinde

Sorulan bir sorunun yanıtını verilen yanıtlar arasından seçtiren maddelerden oluşmuş testlere seçmeli testler
denir.
Bu test madde yapısına özgün bazı kavramlar şöyledir:
-

Madde Kökü: Madde ile ne sorulduğunu ifade eden ve sorunun çözümü için gerekli bilgileri veren
kısımdır.

-

Cevap Şıkları: Madde kökündeki soruya olası doğru yanıt olarak verilen ifadelerdir.

-

Anahtarlanmış Cevap: Madde yazarının doğru yanıt olarak belirttiği seçeneğe anahtarlanmış
denir.

-

Çeldiriciler: Bir maddenin anahtara göre yanlış seçenekleridir.

cevap

SEÇMELİ MADDELERİN BAŞLICA ÇEŞİTLERİ
Seçmeli testlerde kullanılan maddelerin, yapı bakımından birbirinden farklı bir çok çeşidi vardır.
A.

DOĞRU CEVABA GÖRE SINIFLAMA

Seçmeli maddelere doğru cevabın niteliği ve sayısına göre sınıflandırıldığında başlıca 5 çeşidi vardır.
1.

DOĞRU CEVABI TEK VE KESİN OLAN MADDELER

Madde kökünde sorulan sorunun kesin ve tek doğru cevabı vardır; diğer cevaplar kesinlikle yanlıştır.
2.

ANAHTARLANMIŞ CEVABI EN DOĞRU OLAN MADDELER

Bazı hallerde madde kökünde sorulan sorunun kesinlikle doğru bir cevabı bulunmayabilir, hatta madde
kökündeki soruya verilecek cevaplar, doğruluk dereceleri bakımından birbirinden farklı olabilir. Böyle
hallerde, madde kökündeki kesin bir soru sormaktansa, verilen seçenekler arasından en doğru cevabı seçtirme
yoluna gidilir. En doğru cevap formu, maddenin yapısal düzeninden değil, madde ile yoklanmak istenen
bilgilerin tabiatından ve madde ayzarının tercihinden doğmaktadır. Madde yazarı test tekniğinde usta değilse,
en doğru cevap formu seyrek hatta hiç kullanılmamamlıdır. Aksi takdirde, anahtarlanması mümkün olmayan
maddeler meydana getirirler.
3.ANAHTARLANMIŞ CEVABI BİRDEN FAZLA OLAN MADDELER
Madde yazarı birden fazla doğru cevabı olan sorularla uğraşırken güçlükle karşılaşır. Madde kökündeki
sorunun sadece bir tek doğru cevabı yoktur. Doğru cevapların sadece biri seçenekler arasında verilerek, bir tek
doğru cevaplı bir madde meydana getirmek düşünülebilir. Böyle bir madde bilgi düzeyi yüksek cevaplayıcıları
rahatsız eder. Verilen cevapların eskik yada yetersiz olduğu düşüncesine kapılırlar. Bu from madde yazmak
diğerlerine oranla daha kolaydır fakat puanlamada ve madde analizinde önemli güçlükler yaratır. Doğru
cevaplardan herbirine bir veren puanlama yöntemi bu maddelere uygulanamaz. Doğru-yanlış testlerin
puanlamasında olduğu gibi her maddede yanlışlar toplamının doğrular toplamından çıkarılacağı bir puanlama
yöntemine gitmek gerekir. Bu ise hem test puanlama hem de madde analizi yöntemlerini güçleştirir.
Dolayısıyla bu madde formu pek kullanılmamalıdır.
4. BİLEŞİK CEVAP GERKTİREN MADDELER
Bu maddelerde birden fazla cevaplı seçeneklerde doğru cevabın tek sseçenek halinde sunulmasını, diğer
seçeneklerde tek tek doğru cevaplar verilse dahi doğru cevabın tek seçenekte toplanmış iki cevabı doğru kabul
eder.

5.DOĞRU CEVABI GİZLİ MADDELER
Seçmeli testlere doğru cevabı seçenekler arasında verildiği için cevaplayıcının doğru cevabı tanımakta zorluk
çekmeyeceği ve bundan dolayı seçmeli testlerle önemli bilgilerin yoklanamayacağı eleştirisi yöneltilir. Bu
eleştiride gerçek payı vardır. Özellike madde ustaca yazılmamışsa, madde kökü ile doğru cevap arasında
kurulabilecek bir çağrışım bile maddenin doğru cevaplandırılmasına yardım eder. Bu sakıncayı önleyebilmek
için yazarlar doğru cevabı gizleyebilme yolları aramışlar ve bazı yöntemler bulmuşlardır.
Ör: Telefonu kim icad etmiştir?
a) Bell b) Hertz

c) Edison d) Marconi

e) Erickson

Telefonu icad eden kişinin soyadı aşağıdakilerden hangisi arasında bir harfle başlar?
a) A-D

b) D-F

c) K-S c) P-T

Bu maddede mucidin ismi gizlenmiştir ve ismi görünce cevaplayıcıda oluşacak çağrışımı da engellemiştir.
B.

MADDE KÖKÜNE GÖRE SINIFLAMA

Seçmeli test maddelerini madde kökünün yazlışı şekline göre de sınıflamak mümkündür. Madde kökü soru
kipinde veya eksik cümle halinde olabilir. Kökün ifadesi de ya olumlu ya olumsuz kipte yazılabilir.
1.KÖKÜ SORU KİPİNDE OLAN MADDELER
Madde kökü cevaplayıcıya soru şeklinde verilmiş maddedir. Diğer formlarda tecrübeli olmayan yazarlar soru
şeklindeki kökü tercih etmeleri madde kusurlarını önemli şeklide azaltır.
2.KÖKÜ EKSİK CÜMLE OLAN MADDELER
Madde kökü, seçeneklerden herbiri ile tamamlanan bir cümlenin bir kısmından oluşan maddelere, eksik cümle
yapısındaki maddeler denir.
Ör: Met olayının sebebi deniz suyunun...
a)
b)
c)
d)

kara kütlelerince çekilmesidir
güneş ışınlarıyla ısınmasıdır
rüzgarlar tarafından itilmesidir
ay tarafından çekilmesidir.

Bu formda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Yabancı dil özellikle İngilizce de kökü eksik soru
maddesi hazırlamak İngilizce dilinin yapısı gereği kolaydır fakat Türkçenin cümle yapısı bu formu
hazırlamaya pek elverişli değildir. Bu formu yazarken karşılaşılan önemli güçlüklerden biri ne sorulduğunun
madde köküyle açıkça ifade edilemeyişidir. Türkçe’de fiilin sona gelmesi, bu güçlüğü artırır. Üstelik, yine
fiilin sona gelmesi bazı kelimelerin bütün seçeneklerde tekrarlanmasına ve seçeneğin uzamasına sebep olur.
Ekonomi sağlanmadıkça veya maddeye açıklık getirmedikçe kökü eksik cümle halinde madde yazılmamalıdır.
3. KÖKÜ OLUMSUZ MADDELER
Madde kökünün olumsuz ifade edildiği madde yapısına olumsuz form denir. Olumsuz madde formu sık
kullanılmaz. Olumlu maddeler arasına sıkışmış olumsuız bir madde, acelece ve dikkatsizce olumluymuş gibi
algılanabilir, bunu önlemek için olumsuz madde kullanılacaksa altı çizilmesi gerekmektedir. Olumlu bir
madde ile yoklanabilecek bir bilgiyi olumsuz formda sormaktan kaçınılmalıdır.Ayrıca hem kökte hem de
çeldiricilerde olumsuz yargı kullanılan maddeler hemen herzaman kusurludur.

C.MADDELERİN GRUPLANIŞINA GÖRE SINIFLAMA
Seçmeli testlerde, maddelerin bir arada gruplanmasıyla madde yapısında ekonomi, ölçülecek bilgi ve
becerilerde etkinlik gibi üstünlükler sağlanabilir. Özellikle ortak köklü ve ortak seçenekli maddeler çok
kullanışlıdırlar.

1. ORTAK KÖKLÜ MADDELER
Bir paragraf, bir şekil veya tablo birkaç maddenin köklerinin ortak kısmını teşkil ediyorsa, ortak köklü madde
meydana gelir. Bu halde, maddelerin hepsi ortak şekil, tablo veya paragrafa dayanır. Ortak köklü madde formu
birçok halde kullanılabilir. Bu formumda dikkat edilmesi gereken nokta, ortak konuya gereğinden fazla ağırlık
vermektir. Bütün maddeler aynı köke dayandığı için gereğinden fazla madde hazırlanabilir.
2. ORTAK SEÇENEKLİ MADDELER
Bazı hallerde birkaç maddenin bütün seçenekleri aynı olabilir. Böyle hallerde ortak seçenekleri her madde
kökünden sonra tekrarlamak yerine, maddelerin ortak seçeneklerini başa alıp kökleri daha sonra yazmak
suretiyle farklı bir gruplama meydana getirilebilir.
Ör: Aşağıdaki soruları ( 26. -30. maddeler) şıkklara göre cevaplayınız.
a) kare b) üçgen
c) yamuk
d) dikdörtgen
26. hangi şeklin alanı yalnız bir kenarı bilinmekle hesaplanabilir?
27. Hangi şekilde sadece iki kenar birbirine paraleldir?
28. Hangi şeklin alanı hesaplanırken pi sayısı gereklidir?
29.
30.
Bu formun avantajı diğer maddelerle yoklanması güç olan bazı bilgi ve yeteneklerin yoklamaya elverişli
oluşudur. Bu formda dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, ortak seçeneklerin her madde için
gerçekten etkili bir şık olmasını sağlayabilmektir.
SEÇMELİ TESTLERİN ÖZELLİKLERİ
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Seçme gerektiren maddelerde, çoğu zaman, sorunun doğru cevabı kendi içinde
verilmiştir.
Cevaplayıcı, cevabını, verilen seçenekler arasından
seçmek zorundadır. Diğer cevaplı
testlerde olduğu gibi, seçmeli testlerde de
sorulan sorunun cevabı seçenekler arasında
verilmiş olduğu için cevaplayıcının doğru cevabı tanıması ve çeldiriciler arasından seçebilmesi
yeter.
Madde yapısı daha ileri bilgi düzeyini ölçmek isteniyorsa, çağrışım ve hatırlatma
önlenebilmişse, testler sadece basit, önemli bilgilerin
yoklanabileceği bit tür
olmaktan çıkar.
Test süresinin büyük bir kısmı maddeleri okumaya ve doğru cevabı bulmaya
harcanır.
Seçilen cevabın kaydı pek az zaman alır. Onun için, sınırlı bir test
süresinde
yazılı
yoklamalara ve hatta kısa cevaplı sınavlara kıyasla çok sayıda soru sorulabilir.
Seçmeli testler cevaplayıcıda, testle yoklanmak istenen bilgi ve yeteneklerin
yanında okuma
yeteneği de gerektirir. Çoğu halde, sınırlı bir
sınav süresinde okunacak açıklamalar ve test
maddeleri büyük bir bütün
teşkil eder. Bir testte
okuma yükü ve okuma güçlüğü kasıtlı
olarak
aşağı basamaklara çekilmemişse hızlı okuyabilen ve okuduğunu kolayca
anlayabilen cevaplayıcılar okuma
yetenekleri sınırlı cevaplayıcılara kıyasla daha yüksek puan
kazanırlar.
Verilen cevaplar kesinlikle doğru veya kesinlikle yanlış yada en doğru
şeklinde
sınıflandırılabilir. Bu sebeple seçmeli testler objektif olarak
puanlanır.
Seçmeli testlerde kullanılabilecek çok çeiştli madde formu vardır. Onun için,
seçmeli testler
çok çeşitli beceri ve yeteneklerin de ölçülmesine uygun düşer.
Seçmeli testler madde formları kullanılmak şartıyla, aşağı eğitim basamaklarında da uygulanabilir.

7.
8.

9.

Seçmeli maddelerde doğru cevabın şansla bulunabilmesi ihtimali vardır. Maddelerdeki seçenek
sayısı arttıkça şans başarısı o oranda azalır. Testteki
madde sayısı arttıkça da, testin tümünden
sadece şans başarısı ile önemli bir puan kazanma ihtimali de hızla küçülür.
Seçmeli testlerde maddeler yazılırken test güçlüğünü ayarlamak veya test denendikten
sonra
istenilen güçlükte madde seçmek mümkündür. Her
maddenin
objektif
olarak
puanlanabilmesi, madde güçlüğünün istatiksel yollardan hesaplanmasına olanak verir. Ayrıca
madde güçlüğünü
çeldiricileri
doğru cevaba yakınlaştırarak yapmak da mümkündür.
Seçmeli testlerin hazırlanması uzun zaman alır. Buna karşılık, sınavdan sonraki puanlama işlemi
az zaman alır.

SEÇMELİ TEST MADDELERİNİN YAZILMASI
1.

6.

Test maddesi açık ve net bir dille yazılmalı, ifade kesinlik taşımalı, birbirinden farklı yorumlara
imkan vermemelidir. ‘çoğunlukla’ ‘bazen’ ‘nadiren’ gibi cümle anlamını değiştirecek kelimeler
maddeye kesinlik verecek yerde farklı yorumlara yol açar.
Her maddede ifade açıklığına, kesinliğine ve kısalığına dikkat edilmelidir. Maddenin açıklığı
korunmak şartıyla en az kelimeyle ifade edilmesine çalışılmalıdır.
Test maddelerinin güçlük düzeyi, o testi cevaplandıracak grubun ortalama okuma yeteneğinin
oldukça altında tutulmalıdır.
Test maddeleri ve testlerde kullanılacak diğer yazılı materyal, ders kitabı gibi öğrencinin
kullandığı
yazılı kaynaklardan kelimesi kelimesine yararlanılmamalıdır.
Test maddesi önemsiz ayrıntıları sormamalıdır. Aksi taktirde kusursuz fakat bir o kadar da
geçersiz maddeler yaratılabilir.
Bir maddede verilen bilgi, diğer bir maddede sorulan sorunun cevabını açıklamamalıdır.

A.

MADDE KÖKÜNÜN YAZILMASI

1.

Madde kökü önemli bir soru sormalı yada cevaplayıcının çözeceği problemin ne olduğunu açıkça ifade
etmelidir.
Madde kökü gereksiz açıklama veya bilgilerle şişirilmemelidir. Kök, problemin ne olduğunu
açıkça
ifade etmeli, problemin çözümü için gerekli bilgileri en kısa şeklide vermeli, fakat bunlardan başka
hiçbirşey ihtiva etmemelidir.
Madde kökü maddenin mümkün olan en büyük kısmını kapsamalıdır. Özellikle kökün eksik
cümle
halinde ifade edildiği maddelerde, bazı ifadelerin seçeneklerde tekrar edilmesi maddeyi gereksiz olarak
uzatır.

2.
3.
4.
5.

2.
3.

B.

SEÇENEKLERİN YAZILMASI

1.

Cümle yapısı
Seçenekler, ifade tarzı, uzunluk ve kapsam bakımından birbirine benzer olmalıdır.
bakımından yanlış seçeneklerin köke benzemeyişi veya doğru seçeneğin daha çok benzeyişi,
anahtarlanmış cevabın bilgisiz cevaplayıcılar tarafından da seçilmesini kolaylaştırır. Çeldiricilerler
kök arasındaki kapsam ayrılıkları bazı
çeldiricilerin kolayca elenmesine yol açar. Seçeneklerin
birbirine benzemeyişi madde
kökünde ne sorulduğu açıkça belli değilse, maddenin
cevaplandırılmasını güçleştirir.

2.

Kökte ve şıklarda kelime benzerliği, şık uzunluğu gibi bazı cevaplayıcılarının doğru cevabı
bulmakta kullanabilecekleri ipuçları varsa bunlar çeldiricilerde olmalı doğru cevapta bulunmamalıdır.

3.

Çeldiricilerin doğru cevaba yakınlık derecesi arttıkça maddenin güçlüğü de artar. Madde güçlüğü
ise, testinin kullanılış amacına göre ayarlanır. Onun için çeldiricilerin doğru cevaba yakınlık derecesi
testin güçlük derecesine göre ayarlanmalıdır.

4.

‘Yukarıdakilerin hepsi’ seçeneğinin gerek çeldirici gerekse doğru şık olarak kullanılması özel dikkat
gerektirir. Seçeneklerden bir tanesinin apaçık yanlış olduğu belli ise ‘hepsi’ şıkkı otomatik olarak
elenecektir. Yada seçeneklerden iki tanesinin
doğru olduğu biliniyorsa ‘hepsi’ seçeneği otomatik
olarak doğru cevap olarak işaretlenir.
‘hiç biri’ seçeneği de ‘hepsi’ seçeneği gibi kullanımı dikkat gerektirir. Bu seçenek en doğru cevabı
seçtiren maddelerde kullanılmaz. Bu seçeneği kullanmanın iki sakıncası vardır. Birincisi,
cevaplayıcılar bu seçeneği dikkate almayabilir, ikincisi, ‘hiçbiri’ bir cevap olmamakla birlikte doğru
cevap olarak kullanılmasıdır.

5.

SEÇMELİ TEST MADDELERİNİN PUANLANMASI
Üç yöntem kullanılabilir.
1.
2.
3.

Madde doğru cevaplandırılmışsa 1 , boş bırakılmış veya yanlış cevaplandırılmışsa ‘0’
Her maddeye, ölçtüğü yeteneğin önemiyle oranlı bir puan verilir.
Maddenin seçeneklerine, doğruluk derecesine göre farklı ağırlıklar vererek puanlama.

puan verilir.

SINIFLAMA GEREKTİREN TESTLER
DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİ
Doğru-Yanlış testleri bazıları yanlış, bazıları doğru önermeler halinde verilen maddelerden oluşur.
Cevaplayıcıdan, her maddeyi okuması, madde kapsamındaki fikre göre onu ya doğru ya da yanlış olarak
sınıflaması istenir.
Doğru - Yanlış Testlerin Genel Özellikleri
1.
2.
3.

4.
5.

Cevaplayıcı, cevaplarını yalnız bir harf yazarak veya bir işaret koyarak kaydeder. Onun için sınav
süresinin hemen hepsi maddeleri okumaya, doğru olup olmadıklarını düşünmeye harcanır. Böylelikle,
bir sınav süresi içinde, diğer test çeşitlerine oranla daha geniş bir bilgi alanı yoklanabilir.
Cevapların bütün cevaplayıcılar için ortak olan iki işaretle verilmiş olması, bu yapıdaki maddelerin
puanlamasını hem kolaylaştırır, hem de tamamen objektifleştirir.
Madde yapısı basittir, fakat basitliğine rağmen, oldukça ileri basamaktaki bilgileri yoklamaya da
elverişlidir. Bu yapıdaki maddelerle belleğe dayanan bilgilerin yanında, açıklama, karşılaştırma,
yorumlama, genelleme, uygulama gibi zihin etkinliklerini gerektiren bilgiler de yoklanabilir. Fakat,
hatırlamadan ileri zihin yeteneklerini yoklayacak nitelikte maddelerin yazılamsı ustalık ve
yaratıcılık gerektirir.
Cevaplayıcıya verilecek test yönergesi kısa ve basittir. Cevaplayıcıdan istenen cevaplama işlemi,
ölçülen bilgi veya yeteneğin doşında bir zorluk göstermez. Bu sebeple, doğru-yanlış testleri
eğitimin aşağı basamaklarında bile kolaylıkla uygulanabilir.
Sadece iki cevap seçeneği bulunduğu için, önermenin doğru olup olmadığını bilmeden işaretleyen bir
cevaplayıcı istenilen cevabı tutturabilme şansı oldukça yüksektir. Bu yapıdaki testlerin
puanların, şansla doğru cevabın bulunmasından doğan bir hata karışır. Bu hata, cevap seçeneklerinin
sayısı azaldıkça büyür; onun için sadece iki seçeneği olan doğru-yanlış testlerinde en büyüktür.

Doğru-Yanlış Maddelerin Yazılması
1.

Her maddede sadece bir tane ana fikir bulunmalıdır. Birden fazla ana fikir taşıyan maddelerde
fikirlerden biri yanlış diğeri doğru ise, sadece yanlış fikrin yanlışlığını bilen bir cevaplayıcı, diğer fikir
hakkında hiç bir bilgi sahibi olmasa bile, maddeyi doğru cevaplandırabilir.
2.
Her madde kesinlikle doğru, ya da kesinlikle yanlış olmalıdır. Bir maddenin yanlışlığı veya doğruluğu
başka bir açıklamaya gerek kalmaksızın bulunabilmelidir. Bunun için, önermenin doğru olup
olmadığını ortaya koyacak minumum bilgiler maddede verilmiş olmalıdır. Belirsiz ifadeler, yeteri
kadar ayrıntısı bulunmayan cümleler cevaplayıcıyı kararsızlığa düşürür.
3.
Bir maddenin yanlışlığı, önemsiz veya aldatıcı bir noktada olmamalıdır. Önemsiz ayrıntıları veya
kolaylıkla algılanamayacak kısımları değiştirilerek yanlış hale getirilmiş cümleler iyi test
maddesi olamaz.
4.
Her madde kısa ve açık yazılmalıdır. Bu madde gereksiz ayrıntılarla şişirilmemeli, açıklığı
kaybedilmeden mümkün olduğu kadar kısa yazılmalıdır. Maddedeki ana fikrin doğruluğuna etkisi
olmayan ifadeler, uzun ve karmaşık cümleler iyi test maddesi oluşturmaz.
5.
Olumsuz, özellikle çift olumsuz ifadeler kullanılmamalıdır. Doğru bir önermeden ‘yanlış’ bir
önerme elde etmek için cümlenin fiilini olumsuz hale getirme yoluna gidilmemelidir.
6.
Maddelerin uzunlukları birbirine yakın olmalıdır.
7.
Bir maddenin yanlışlığını veya doğruluğunu belirtecek ipuçları bulunmamalıdır.
8.
Test maddesiyle önemsiz ayrıntılar, hemen her kaynakta bulunabilecek ezberlenebilir bilgiler
yoklanmamalıdır.
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BÖLÜM II
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORU ANALİZLERİ RAPORU
1. Soruların puan dağılımları soru sonlarında yada yönergede belirtilmelidir.
Uygun Örnek:


DİKKAT EDİNİZ: Aşağıdaki sorulardan en az 7 (yedi) en çok 10 (on) tanesini
yapmanız beklenmektedir. 7 soru yapmanız durumunda yaptığınız her soru 14.28,
sekiz soru yapmanız durumunda her soru 12.5, dokuz soru yapmanız durumunda her
soru 11.1, on soru yapmanız durumunda ise her soru 10 puan değerinde olacaktır.
Ödül sorunuzda ise her durumda fazladan on puan alacaksınız. Başarılar dilerim. İyi
tatiller.



Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı hakkında özlü bilgi veriniz. ( 10 p)

Geliştirilebilir Örnek:


Kompozisyon Dersi I. Dönem ara sınavı soruları
9 G-H
1. ‘İdeal aile’ sizce nasıl olmalıdır?
2. Kurtuluş Savaşı ve Atatürk
3. Trafik kazalarını önlemek için neler yapılmalıdır?

Comment [SC1]: Yönerge
Eksik ve sınav sorusu açık
değildir, öğrencinin
aşağıdakilerden hangisini
cevaplayacağı da belirtilmemiştir.
Ayrıca sorunun puanı da
belirtilmemiştir.

2. Verilen şıklar madde veya harf ile sembolleştirildiğinde ayraç kullanılmalıdır. Şık
sorudan ayrı olmalı, aksi takdirde yanılgı yaratabilmektedir.
Uygun Örnek:
1-

0,1 M çözelti

pH değeri

X
Y
Z

1
8
13

Geliştirilebilir Örnek:
 15A As well
16A since



B In fact
B from

C At last
B when

D At once
D as

31-0.01 M 100 ml HCL çözeltisine 0.02 M KOH çözeltisinden azar azar eklenirse;
eklenen KOH in hacmi ile Ph’ın değişim grafiği hangi seçenekteki gibidir?
10-pH, sıfıra yaklaştıkça asitlik, 14’e yaklaştıkça bazlık artar.
I.sirke
II.domates suyu

Comment [SC2]: Soru şıkları
ayraç kullanılmadan yazılmıştır,
özellikle dil sınavlarında ve
Matematiksel işlemlerde
karmaşaya yol açmaktadır.

Comment [SC3]: Baştaki (-)
31.soru için ayraç olarak
kullanılmıştır fakat kolylıkla sayı
eksi olarak algılanabilir.

III.amonyaklı su
Maddelerinden II’nin asitliği III’ten kuvvetli I’den zayıf ise bu maddelerein pH
değerlerinni büyükten küçüğe sıralanışı nasıl olur?
3. Bir sınav ile ilgili belli kurallar var ise kurallar belirtilmelidir.
Uygun Örnek:

abcdef-

Kompozisyon yazarken uyulması gereken kurallar:

Kağıt düzeninin uygulanması (3 p)
Yazım kurallarının ve noktalama işaretlerinin uygulanması(3 p)
Konuya uygunluk(3 p)
Anlatım bozukluğu (5 p)
Yazı planı ( 3 p)
Anlatım özelliklerinin uygulanması ( 3 p)

A)
B)
C)

Aşağıdaki konulardan yalnızca birini seçip, kompozisyon kurallarına uygun bir
kompozisyon yazınız.
‘Dostlarımızı seçerken nelere dikkat etmeliyiz.’
‘Bugünün işini yarına bırakma.’
‘Bizden kilometrelerce uzakta yaşanan Pakistan depremi sizlerde ne gibi etkiler
yarattı?’

Puanlama:
A)
Plan (taslak): 8 p
B)
Kompozisyon düzeni: 7 p
C)
İfade: 8 p
D)
Yazım Kuralları ve noktalama işaretlerine uygunluk: 7 p
E)
Konu-içerik bütünlüğü: 20 p
Geliştirilebilir Örnek:
 ........................................................................................................................
a- sistemli ve organize edilmiş bir bilgiler bütüne ve teknik yönteme..........denir.
b- Bilgi edinme yolları ........................ve ................................. yöntemleridir.
c- Araştırma temelde ................., .................................., ............................ sürecidir.
 NOT:
¾
¾
¾
¾

Sınav toplam 10 sorudan oluşmaktadır.
Hesap makinesi kullanmak yasaktır
Soruları adım adım çözerek sonucunu bulunuz.
Her soru 10 puandır.

Comment [SC4]: Sorunun
yönergesi bulunmamaktadır.

Comment [SC5]: Yönerge
eksiktir

4. Eşleştirme gerektiren sorularda belli kurallar izlenmelidir, karışıklığa neden
olacak düzenlemeler oluşturulmamalıdır.
Uygun örnek:


SORU 2) Aşağıdaki kelimeleri eşleştiriniz (10 puan)

..................Boks
..................Futbol
.................Tenis
.................Güreş
.................Basket



a)
b)
c)
d)
e)

Penaltı
Kort
Boksör
Pota
Minder

Select the correct term for the definitions. ( 2 pts. Each)

Word list
_______ 1.
_______ 2.
_______ 3.
_______ 4.
_______ 5.
_______ 6.
_______ 7.
_______ 8.
_______ 9.
_______ 10.
_______ 11.
_______ 12.
_______ 13.
_______ 14.
_______ 15.
_______ 16.
_______ 17.
_______ 18.
_______ 19.
_______ 20.

achieved status
glass ceiling
socail control
intergenerational mobility
feminism
proletariat
norms
life chances
ascribed status
double shift
slavery
peer group
bourgeoisie
intragenerational mobility
patriarchy
caste
estates
socialization
role conflict
social mobility

a. When a person status is earned
b. Status given to us with no effort on our part
c.
.
.
.

Comment [SC6]: Eşleştirmeli
soru tarzı olarak doğru bir tarz
fakat kelime listesinin alfabetik
sıraya uygun ve 15 maddeden fazla
olmaması gerekmektedir.

6.

Sorular hazırlanırken soruya ait şıkların aynı sayfada yer almasına özen
gösterilmelidir.

Uygun Örnek:


Parçada anlatılan yoldan elde edilen bilgi çeşidi, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gündelik Bilgi b) Teknik Bilgi c) Bilimsel Bilgi d) Sanatsal Bilgi e) Felsefi Bilgi

Geliştirilebilir Örnek:


7.

Yukarıdaki sorular, aşağıdaki felsefe sorularından hangisine aittir?

A) Varlık

B) Ahlak

D) Estetik

E) Tarih

C) Bilgi
Comment [SC7]: Sorunun son
iki şıkkı diğer br sayfada yer
almaktadır. Seçenekli sorulara
uygun bir örnek değildir.

Sorular arasında gerekli boşlukların bırakılmasına özen gösterilmelidir.

Geliştirilebilir Örnek:




5. a. Yukarıdaki şiirin nazım biçmi nedir? Bilgi veriniz.( 4 p)
b. Bu şiirde hangi edebi akımın izlerini görüyoruz? Şiirden yola çıkarak
açıklayınız( 3p)
6. Aşağıdaki cümleleri dikkatli okuyarak doğru ise (D), yanlış ise (Y)
harflerini yanlarındaki boş olan yerlere yazarak soruları yanıtlayınız
(30 puan)

a. İlk alfabeyi geliştiren Urartular, M.Ö 4. ve 5. yüzyılda Urartu yazısını ve dilini
Kıbrıs’ta yayarlar. ( __________)

b.

Comment [SC8]: Soruları
cevaplamak için hiçbir boşluk
bırakılmamış

Girne Sıradağları, 160 km uzunluğundadır; Kayalar, Lapta, Beşparmak,
Kantara ve Karpaz Dağları diye 5 ana bölüme ayrılır.(__________)

Comment [SC9]: Doğru yanlış
soru tarzı için sorular arasında
gereksiz ve fazla boşluklar
bırakılmıştır.

8.

Soruların cevapları için ayrılan boşluklar her soru için aynı olmalıdır, aksi
takdirde öğrenciye sorunun içeriği hakkında ipucu verilmiş olur.

Uygun Örnek:
 1. Bir toplumda sanat ve sanatçıların önemi nedir, ne olmalıdır?
2. Çevre temizliğine neden dikkat etmeliyiz?
3. Trafik kazalarını önlemek için neler yapılmalıdır?

Geliştirilebilir Örnek:


2. Solunum aşamasında kaç çeşit yöntem ortaya çıkar? Yazınız (6 p)
3. Soluk alırken dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir? ( 6 p)

4. Kaç türlü soluk alma vardır? Bunları sayıp açıklayınız. En doğru yöntem
hangisidir, belirtiniz. (15 p)
5. Ses nasıl oluşur? Ses ortaya çıkarken hangi organımız etkilenir? (15 p)

9.

Boş doldurma sorularında ipucu verilmemesine dikkat edilmelidir.

Uygun Örnek:
Oluşum yönünden Sera ve Tortum gölü nasıl göllerdir.
Ege Bölgesinde koy ve körfezlerin çok olmasının sonucudur.
Geliştirilebilir Örnek:

...............
..............

Comment [SC10]: Her soru
için ayrılmış cevap boşluklarının
farklı oluşu soruların içerikleri
hakkında ipucu vermektedir.

11.

Sorularda olumsuz ifade kullanılıyorsa soru eki olan olumsuzluk ekinin
altı çizilmelidir veya kelime koyu yazılmalıdır. Olumlu ifadelerde de
dikkat çekmek için yine aynı işlem uygulanabilmektedir.

Uygun Örnek:



Dünya nüfusunun son yüzyılda hızla artmasının en önemli nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi, nüfus dağılışını etkileyen fiziki faktörlerden
değildir?


Geliştirilebilir Örnek:




Marks Weber’e göre, en az iki kişi arasında olan ve birbirlerini etkileyerek
devam eden davranışlar ‘sosyal’ olatak nitelenebilir. Bu anlayışa uygun
olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi standart metre birimi değildir?

Comment [SC11]: Olumsuz
yargının altı çizilmesi yada
renklendirilmesi gerekmektedir.
Comment [SC12]: Yine
olumsuz yargı daha açık belli
edilmelidir.

12. Sorular yazılırken dilbilgisi veya imla hatalarına dikkat edilmelidir.
Geliştirilebilir Örnek:


Bilğisayarınızı kapatmak istediğinizde hangi basamakları takip edersiniz.



Elinizdeki bir yazı metni bilğisayara aktarmak için hangi proğramdan
yararlanırsınız?

Comment [SC13]: İmla hatası
yapılmıştır.

Comment [SC14]: İmla hatası
yapılmıştır.

13. Çoktan seçmeli soru türü ile boşluk doldurma yada açık uçlu soru
tarzlarından iki veya daha fazlası aynı sınavda kullanılacaksa
bölümler ayrı hazırlanmalı, soru çeşitleri karışık olarak
kullanılmamalıdır.
Geliştirilebilir Örnek:


2- Labaratuvarda uyulması gereken kurallardan 4 tanesini yazınız. (4 p)



3- Aşağıdaki verilen cümlelerde hangi ölçüm araçlarının kullanıldığını karşılarında
bırakılan boş yerlere ayzınız. ( 10 p)
a) Deren’in evi okuldan 4 km uzaktadır.
_________________
b) Kardelen bugün okula 20dk 12 sn’de geldi.
_________________
c) Normal şartlar altında oda sıcaklığı 25C kabul edilir. ________________
d) Şimdiye kadar bulunan en büyük elmas yaklaşık 600 gramdır. _________
e) Bu yıl herbir zeytin ağacından 300cm3 zeytin yağı elde ettik. __________
4.Düzgün şekilli olmayan bir cismin hacmini ölçmek için nasıl bir yol izlenmelidir?
Kullanılan materyaller nelerdir? ( 5p)

Comment [SC15]: Açık uçlu,
çoktan seçmeli ve boşluk doldurma
tarzı aynı sınavda sorulacaksa,
bölümler birbirinden ayrılmalıdır.
Eğer açık uçlu sorularla
başlanmışsa açık uçlu soruların
bitiminde çoktan seçmeli soru
tarzına geçilmelidir.

Geliştirilebilir Örnek:

