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ÖN SÖZ 
 

Bu kitabın temel amacı; öğretmen adaylarımızın ve öğretmenlerimizin, 
öğretimde ölçme ve değerlendirmeyle ilgili olarak öğretmenlik mesleğinin 
gereği birtakım temel bilgi ve becerilerini daha üst düzeylere çıkarmaktır. 
Kitap 11 ünite olarak düzenlenmiştir. Kitapta, eğitimde ölçme ve 
değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel 
kavramlar, test geliştirmede ve ölçümlerin güvenirliğinin ve geçerliğinin 
hesaplanması için gerekli bazı istatistiksel teknikler, geçerlik, güvenirlik, 
ölçmenin standart hatası, test geliştirme, sınav türleri ve soru yazımı, 
değerlendirme ve not verme, alternatif değerlendirme konuları detaylı olarak 
ele alınmıştır.  

        Kitapta, örnek sınıf-içi uygulama etkinliklerine olabildiği kadar yer 
verilmiştir. Böylece okuyacağınız eser daha etkili bir ders kaynağı haline 
getirilmiştir. Kitabın öğrencilerimize kendilerini sınamaları ve sınavlara 
hazırlanmaları açısından daha da faydalı olması için, KPSS de çıkan çoktan 
seçmeli test maddelerine de kitapta yer verilmiştir. Kitapta, her ünite ile ilgili 
olarak KPSS de çıkan sorulara örnekler, çözümleriyle birlikte ünite 
sonlarında verilmektedir. Ayrıca, bu kitap öğretimde ölçme ve değerlendirme 
ile ilgili konular için de bir KPSS el kitabı niteliğindedir.  

Kitabın iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulunan Dr. Aynur Pala, Dr. 
Hale Yetim, Uzman Gülşen Altıntaş, Öznur Baykan, Altan Çakmak, Selin 
Ayhan ve Nuray Tan’a çok teşekkür ederim. Kitabın geliştirilmesinde, gerek 
benimle yüz yüze görüşerek gerekse e-mail yoluyla çok büyük katkıları olan 
değerli öğretim elemanları ve öğrencilerimize ve kitabın basımında katkıları 
olan tüm Pegem Akademi çalışanlarına çok teşekkür ederim. 

Kitabın ileriki baskılarının daha kaliteli olabilmesi, bugüne kadar 
olduğu gibi değerli meslektaşlarımızın ve öğrencilerimizin önerileriyle 
sağlanabileceğinden bu konudaki yardımlar beni mutlu edecektir. Kitabın 
tüm öğretmen ve öğretmen adaylarımızın kendilerini geliştirmelerine katkıda 
bulunması dileğiyle...                                    

 
e-posta: sereftan4@yahoo.com 
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                                                       ÜNİTE 1                                           
EĞİTİMDE ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRMENİN YERİ VE ÖNEMİ 
 

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN YERİ VE ÖNEMİ 

Eğitimde Sistem Yaklaşımı 

Eğitimde Sistem Yaklaşımına Göre Verimliliği Etkileyen Faktörler 

Eğitim Sisteminin Girdi Öğesi 

       Öğrenci, öğretmen, eğitim programı, ekonomi, yönetim 

Eğitim Sisteminin Süreç Öğesi 

        Kaynakların ve potansiyelin etkin kullanımı ve isteklendir-
me(motivasyon) 

Eğitim Sisteminin Çıktı Öğesi 

Eğitim Sisteminin Değerlendirme Öğesi 

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİNDE ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRMENİN YERİ VE ÖNEMİ 

Öğretim Programının Öğeleri 

Hedefler ve Davranışlar 

İçeriğin Düzenlenmesi 

Öğrenme- öğretme Aktiviteleri 

Ölçme ve Değerlendirme 

Program Geliştirme Sürecinde Süreklilik İlkesi Açısından Ölçme ve 
Değerlendirmenin Yeri ve Önemi 

Ölçme Teorisini Bilmenin Önemi 

ÖZET 

SINIF-İÇİ UYGULAMA 

ÜNİTE SORULARI 
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EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN  

YERİ VE ÖNEMİ   

Öğretim etkinliklerinin kontrollü bir şekilde yapılması gerekliliği aşikâr-
dır. Bu kontrolün sağlanmasında ölçme ve değerlendirme çok önemli bir 
yer tutar. Öğretim hizmeti verilecek grubun çok iyi tanınması, dersin içeri-
ğinin uygun şekilde belirlenmesi, öğrenme-öğretme sürecindeki öğrenme 
eksiklik ve güçlüklerinin belirlenmesi, öğrenme-öğretme sürecinin konuya, 
gruba ve öğretmene uygun olması, öğretim sonunda öğrenme düzeylerinin 
ölçülmesi ve bir bütün olarak tüm öğretim etkinliklerinin çok yönlü olarak 
değerlendirilmesi gerekir. Tüm bu işlerin yapılmasında ölçme ve değerlen-
dirme etkinlikleri önemli bir işleve sahiptir. Ölçme ve değerlendirme işlem-
leri yapılmadan, öğretim hizmeti verilecek grubun yeterli olarak tanınması 
mümkün olmaz, süreç esnasındaki eksiklik ve aksaklıklar uygun bir şekilde 
belirlenemez, süreç sonunda oluşan öğrenci yeterlikleri doğru olarak belir-
lenemez ve eğitim sisteminin kendini en iyi şekilde yenilemesi ve geliştir-
mesi sağlanamaz. 

Bir dersin öğretiminde, dersi veren kişinin dersin öğretimi ve değerlen-
dirilmesiyle ilgili bazı kararlar vermesi gerekmektedir.  

Sizce, bir dersin sorumlusu, dersin öğretimiyle ilgili olarak ne tür konular-
da kararlar vermelidir? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

Öğretmenin dersin öğretimine ve değerlendirilmesine yönelik vereceği 
bu kararlar: Öğrencilerin işlenecek konuyla ilgili ön bilgilerinin yeterliğinin 
nasıl belirleneceği, öğrencilerin genel hazır bulunuşluk düzeylerinin nasıl 
belirleneceği, öğrencilerdeki öğrenme motivasyon düzeylerinin nasıl belir-
leneceği, derste hangi konuları işleyeceği, belirlenen konuları hangi detay-
da işleyeceği, hangi öğretim yöntemlerini kullanacağı, ne tür ödev ve pro-
jeler vereceği, hangi uygulamaları yapacağı, öğrenci başarısını nasıl ölçüp 
değerlendireceği gibi konularla ilgilidir. Öğretmenin vereceği bu tür karar-
lar, dersin işlenmesine başlamadan alınmalıdır. Dersin başlamasından 
önce verilecek bu kararların uygunluğu, ancak belli bir planlama sürecini 
yaşamakla sağlanabilir. Yani, öğretimi planlama çalışmalarının yapılması, 
dersin öğretimine başlamadan önce alınması gereken önemli kararların 
daha hatasız bir şekilde alınmasını sağlar. Bilindiği üzere, tüm eğitim etkin-
liklerinde temel amaç, öğrencilere bazı nitelikleri kazandırmaktır. Davra-
nışçı yaklaşıma göre eğitim; bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluy-
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ÜNİTE 2 
 

ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ TEMEL 

KAVRAMLAR 
 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 
Nitelikler  
Ölçme Kuralı 
Ölçme 
Ölçüm 
Ölçüt 
Değerlendirme 

 
Eğitimdeki Ölçmelerde Karşılaşılan Temel Güçlükler 

Ölçülen Değişkenin Yapısından Kaynaklanan Güçlükler 
Ölçme Örnekleminden Kaynaklanan Güçlükler 

Ölçme Türleri 
Temel Ölçme  
Dolaylı Ölçme 

Ölçme Sonuçlarının İfade Edilmesi 
Ölçmede Birim 

Doğal Birim 
Tanımlanmış Birim 

Birimlerde Bulunması İstenen Özellikler 
Birimlerin Eşitliği 
Birimlerin Genelliği 
Birimlerin Kullanılış Amacına Uygunluğu 

Ölçmede Sıfır Noktası 
Doğal Sıfır 
Tanımlanmış Sıfır 

Ölçmede Ölçekler 
Sınıflama (Adlandırma) Ölçekleri 
Sıralama Ölçekleri 
Eşit Aralıklı Ölçekler 
Eşit Oranlı Ölçekler 

 
ÖZET 
ÜNİTE SORULARI 

Sözünü ettiğiniz şeyi ölçebiliyorsanız ve 

bunları rakamlarla anlatabiliyorsanız, 

onun hakkında bir şeyler biliyorsunuz 

demektir. 
Lord Kelvin 
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ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN TEMELLERİ 

Öğretmenler, gerek öğretimin etkiliği, gerekse öğrenciler hakkında 
bazı eğitim kararları verebilmek için ölçme ve değerlendirme etkinlikle-
rinde bulunmak zorundadırlar. Öğrencilerin başarılarını ölçmek için bir 
öğretmenin yapacağı işlerden bazıları aşağıda sunulmuştur: 

1. Dersin hedef davranışlarını belirleme. 

2. Belirlenen hedef davranışlardan kritik olanlarını tüm davranışları 
temsil gücü yüksek olacak bir şekilde seçme.  

3. Kullanacağı sınav türünü seçme. 

4. Seçtiği kritik davranışları ölçecek sorular yazma veya soru ban-
kasındaki mevcut sorular arasında seçim yapma. 

5. Yazdığı veya seçtiği soruları uygun bir formatta test formu halin-
de yazma. 

6. Hazırladığı sınavı uygulama. 

7. Sınav kâğıtlarını puanlama. 

Öğretmenlerin yukarıdaki işlemleri tüm sınavlar için yapmaları söz 
konusudur. Öğretmenlerin işi yukarıdaki aktiviteleri yapmakla bitmemek-
tedir. Çünkü öğretmen öğrencilerin başarı durumları hakkında “başarılı-
başarısız”, “pekiyi- iyi- orta- geçer- zayıf” gibi kararları henüz vermemiş-
tir. Nihayetinde öğretmen tüm ölçümlerden faydalanarak bir geçme notu 
hesaplar. Bu geçme notuna bakıp öğrenciler hakkında nasıl karar vere-
ceği kendisine önceden sunulmuştur.  

 

Örneğin, 

      “geçme notu 44 ve altı olanlar başarısız sayılır veya 45 ve üstü olan-
lar başarılı sayılır”,  

      “akademik yıl içeririnde 10 günden fazla devamsızlık yapan başarısız 
sayılır” gibi.  

 

Öğrencilerin başarılarını değerlendirmeyle ilgili olan; nitelik, ölç-
me kuralı, ölçme, ölçüt ve değerlendirme kavramları aşağıda açıklanmış-
tır.   
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ÜNİTE 3 
 

 

BAZI İSTATİSTİK TEKNİKLER 
 

 

BAZI İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER 
Merkezi Yığılma Ölçüleri 

Mod (Tepe değer) 
Ortanca (Medyan) 
Aritmetik Ortalama 

Yayılma Ölçüleri  
Ranj 
Çeyrek Sapma 
Standart Sapma   
Normal Dağılım Eğrisi 

Ham Puanların Standart Puanlara Dönüştürülmesi 
Korelâsyon 
İstatistikle İlgili Bazı Temel Kavramlar 

Evren 
Örneklem 
Değişken  
Sürekli Değişken  
Süreksiz Değişken  
Yapay Süreksiz Değişken 

Pearson Momentler Çarpımı Korelâsyon Katsayısı 
Nokta Çift Serili Korelâsyon Katsayısı 
Çift Serili Korelâsyon Katsayısı 
Sebep Sonuç İlişkisi (Causality) 

 
ÖZET 
ÜNİTE SORULARI 
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BAZI İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER 

Madde(soru) analizi işlemlerinde veya elde edilen ölçme sonuçlarını 
betimleme ve yorumlamada faydalanılan bazı istatistiksel teknikler vardır. 
Örneğin, bir grup olarak öğrencilerin başarılarını betimlemede, bu grubun 
ölçülen değişken açısından ne derece homojen veya heterojen bir yapı-
da olduğunu anlamada bazı istatistiksel tekniklerinden faydalanılır. Öğ-
rencilerin aldıkları puanlara bakıp o sınıfın veya grubun başarısı hakkın-
da yorumda bulunurken, grupları karşılaştırırken, farklı iki gruptan gelen 
öğrencileri veya farklı iki testi alan öğrencilerin başarılarını karşılaştırır-
ken ham puanlardan faydalanmak yanıltıcı olabilir. Bu sebeple ham pu-
anların bazı standart puanlara dönüştürülmesinde faydalanılan; aritmetik 
ortalama ve standart sapma ve bir ölçme aracında bulunması arzulanan 
niteliklerin (güvenirlik, geçerlik gibi) tanımlanmasında ve hesaplanmasın-
da kullanılan bazı korelâsyon teknikleri bu ünitede kısaca sunulmuştur.  

Bu kitapta yer alan, ölçme ve değerlendirmeyle ilgili bazı istatistiksel 
semboller ve anlamları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 3-1: Bazı Semboller ve Anlamları 
Sembol Anlamı 

Xi X değişkeninden i. bireyin aldığı puan  
Yi Y değişkeninden i. bireyin aldığı puan  

X  X değişkeni için aritmetik ortalama 

Y  Y değişkeni için aritmetik ortalama 

∑ Toplama işareti 
N Toplam veri (öğrenci) sayısı 
K Toplam madde (soru) sayısı 

Merkezi Yığılma Ölçüleri (Vasat Ölçüleri) 

Merkezi yığılma veya vasat ölçüleri olarak çokça kullanılan üç istatis-
tik vardır. Bunlar; mod(tepe değer), ortanca(medyan) ve aritmetik ortala-
madır. Bunlardan en çok bilgi taşıyan vasat ölçüsü aritmetik ortalamadır. 
Eğer ölçeğimiz aritmetik ortalamayı hesaplamaya uygun ise daha alt 
ölçek özelliği taşıyan ortanca ve mod’un kullanımına gerek yoktur. Bu 
derste puanların yorumlanmasında ve bazı istatistiksel hesaplarda nor-
mal dağılım eğrisinden sıkça faydalanacağız. Bu üç vasat ölçüsünün 
anlaşılması normal dağılım eğrisinin özelliklerinin kavranmasını da kolay-
laştıracaktır.  
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                                                     ÜNİTE 4 
 

 

 
ÖLÇÜMLERİN GÜVENİRLİĞİ VE 

STANDART HATASI 
 

 

ÖLÇÜMLERİN GÜVENİRLİĞİ VE STANDART HATASI 
Güvenirlik Katsayısı  
Güvenirlik Kestirme Yöntemleri 

Test Tekrar-Test Yöntemi 
Tek Form Yöntemi 
Alternatif Form Yöntemi 

İç Tutarlılık Katsayıları 
Testi Yarılama Yöntemi 
KR20 Güvenirlik Katsayısı 
Alfa Güvenirlik Katsayısı  

Güvenirliği Etkileyen Faktörler      
     Testin Uzunluğu ve Test Sorularının Kalitesi 

Zaman 
Testin Güçlüğü ve Denekler için Örnekleme Hatası 
Şans Başarısı  
Testi Uygulama Koşulları 

         Kopya Çekmeyi Önlemeye Yönelik Bazı Tedbirler 
         Ölçmenin Standart Hatası 
         Gerçek Puan İçin Güven Aralığının Bulunması 
 

ÖZET 
ÜNİTE SORULARI 
SINIF –İÇİ UYGULAMA 
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ÖLÇÜMLERİN GÜVENİRLİĞİ VE STANDART HATASI 

Bu ünitenin yeterli düzeyde anla-
şılması için “Eğitimde ölçme ve 
değerlendirmenin temelleri ve Ba-
zı istatistiksel teknikler” üniteleri-
nin iyi bir şekilde öğrenilmesi ge-
rekmektedir. 

 

Ölçümlerimizin güvenirliğinin yüksek olması demek ölçümlerimizdeki 
tesadüfî hataların az olması demektir. Ölçümlerimizde hata az veya öl-
çümlerimiz gerçeğe yakın oldukça ölçümlerimizin güvenirliği yüksek olur. 
Benzer şekilde ölçümlerimizde ölçme hatası arttıkça veya ölçümlerimizin 
gerçeği yansıtma düzeyi azaldıkça ölçümlerimizin güvenirliği de azalır.  

Öğrenci başarısını değerlendirirken, öğrencilerin sınav puanlarından 
faydalanmaktayız. Bu nedenle, sınav sonuçları öğrencilerin başarılarını 
yansıtmada yeterli olmalıdır. Yapılan sınavlardan elde edilen ölçümlerin 
güvenirliği, öğrencinin başarısı hakkında verilecek yargıların doğruluğunu 
etkileyen etkenlerden biridir. Ölçmede, öğrencilerin cevap kâğıtlarını fark-
lı kişiler okuduğunda, önemli bir düzeyde farklı puanlar veriyorlarsa, bi-
zim bu puanlara güvenimiz azalır. Çünkü aynı cevap kâğıtlarına verilen 
puanların tutarlığı düşük demektir. Bu nedenle bu puanlara güvenimiz az 
olur. Ayrıca, bir öğrencinin sınavı aldığı zaman ve sınav ortamının (kopya 
çekilmesi, gürültü, soğuk vb. durumlar) öğrencinin sınav performansını 
olumsuz bir şekilde etkilememesi arzulanır. Bu arzu sağlandıkça, öğren-
cilere verilen puanlara güvenimiz artar, aksi durumda azalır. Benzer şe-
kilde, öğrencilerin bilgi düzeyinde bir yetersizlik olmadığı durumlarda, 
sorulan soruları açık ve net olarak anlamaları beklenir. Ölçmede hiç is-
tenmeyen bir durum; aynı soruyu okuyan farklı öğrencilerin sorudan iste-
nileni farklı algılamalarıdır. Bu tür sorulardan oluşan bir testten elde edi-
len puanların güvenirliği düşük olur. Öğrencilerin puanlarındaki hata mik-
tarını arttıran bu gibi örnekleri daha da çoğaltmak mümkündür. Örnekler-
den anlaşılacağı üzere, ölçümlere, ölçmeye konu olmayan faktörlerin 
karışması güvenirliği düşürür. Diğer bir ifadeyle, güvenirlik ölçümlerin 
hatasızlık derecesi veya gerçeği yansıtma derecesi olarak da algılanabi-
lir.  

Öğrencilerin gerçek başarısı veya gerçek puanı bilinemediğinden gü-
venirliği yani ölçümlerimizin gerçeği temsil etme düzeyini dolaylı bir şe-
kilde kestiren yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemler aynı değişkenin 
tekrarlı olarak ölçülmesi sonucu elde edilen sonuçlarının tutarlığından 
faydalanmaya, sınav sorularına verilen cevapların tutarlığından (iç-
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   ÜNİTE 5 
 

 

ÖLÇÜMLERİN GEÇERLİĞİ 
 
 
 
ÖLÇÜMLERİN GEÇERLİĞİ 

Geçerlik Bulma Yöntemleri 
1. Kapsam Geçerliği  
2. Ölçüt Geçerliği  
3. Yapı Geçerliği 
4. Görünüş Geçerliği 

Geçerliği Etkileyen Faktörler 
1. Güvenirlik 
2. Sistematik Yanlılık  

a) Ölçme Yöntemi 
b) Soru Seçimi 
c) İstenmedik Değişkenlerin Ölçümlere Karışması 
d) Test Yanlılığı 
e) Normlar    

ÖZET 
ÜNİTE SORULARI 
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ÖLÇÜMLERİN GEÇERLİĞİ 
 

Bu ünitenin yeterli düzeyde anlaşılması 
için “Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin 
temelleri, Bazı istatistiksel teknikler ve Öl-
çümlerin güvenirliği ve standart hatası” 
ünitelerinin iyi bir şekilde öğrenilmesi ge-
rekmektedir. 

 

Yapılan bir sınavla ilgili olarak aşağıdaki gibi yorumlar o sınavın ge-
çerliğine yöneliktir: 

Sorulan sorular tam anlamıyla bu dersle ilgili bilgi ve becerileri ölçer 
niteliktedir 

Ders içeriğini yeterince bilmeyen bu sınavda başarılı olamaz 

      Sınav tam olarak derste ne öğretildiyse, onları ölçer niteliktedir  

Yukarıdaki ve benzer yorumlar tamamen yapılan sınavın geçerli puanlar 
verdiğini belirten yorumlardır. Bu soruları sınavla ilgisi olan birçok öğrenci 
ve öğretmen sorar, ama bu soruların doğru yorumlanması için ölçümlerin 
geçerliği ve geçerlik kestirme yöntemleri kavranmış olmalıdır. Aksi halde 
bu sorulara doğru cevap verebilme ihtimali çok az olur.  

Eğitimde ölçme ve değerlendirme, okullarda birçok amaca hizmet 
etmektedir. Örneğin; öğrencilerin yetenekli veya zayıf olduğu konuların 
belirlenmesinde, öğrencilerin alacakları öğretim programının tayininde, 
öğrencilerin gelişmeleriyle ilgili aileleri bilgilendirmede ölçme ve değer-
lendirmeden faydalanılır. Bunlara ilaveten, öğrencilerin belli bir programı 
seçimi ve bu programda başlayacağı kur veya düzeyin belirlenmesinde, 
öğrencilerin öğrenme-öğretme süreci içerisindeki eksiklik ve yetersizlikle-
rinin belirlenmesinde, kurs bitiminde öğrencilerin öğrenme düzeylerinin 
belirlenmesinde yine ölçme ve değerlendirmeden faydalanılmaktadır. 
Amacımız, bir işle ilgili hızı, performansı ölçmek veya kişilik, ilgi, tutum, 
yetenek, başarı gibi faktörleri ölçmek olabilir. Söz konusu bu ölçümleri-
mizin uygunluğunun, ölçülmesi amaçlanan nitelikleri yansıtan puanlar 
verip vermediğinin açıklanması gerekmektedir. Anlaşılacağı üzere, eği-
timde ölçülmek istenen özellikler genelde; başarı, ilgi, tutum gibi bazı 
soyut niteliklerdir. Bu değişkenleri ölçerken elde edilecek ölçümlere, öl-
çülmesi amaçlanmayan değişkenlerin karışma ihtimali söz konusudur ki 
bu ölçme açısından hiç istenmeyen bir durumdur. Ölçme sonuçlarını; 
ölçmek istenilen değişkenden başka değişkenlerin etkilememesi sağlan-
dıkça ölçme araç veya yöntemi daha geçerli puanlar verir. Örneğin; bir 
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BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME 
 

 

 

BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME 
Ölçülecek Davranışlar Evreninin Tam Olarak Tanımlanması 
Ölçülecek Davranışlar Örnekleminin Belirlenmesi 
Ölçme Aracının Oluşturulması  
Pilot Uygulama veya Uzman Kanısı Alımı 
Uygulama ve Madde Analizi    
Nihai Testin Oluşturulması 

MADDE ANALİZİ 
Madde Cevaplarının Seçeneklere Dağılımının Analizi 
Bazı Madde ve Test İstatistikleri 
Madde Güçlüğü, Pj 
Madde Varyansı, Sj

2 
Madde Standart Sapması, Sj 
Madde Ayırıcılık Gücü, rjx 
Madde Güvenirliği, rj 
Madde İstatistiklerinden Faydalanarak Testin Güçlüğünün  
Bulunması 
Ölçmenin Standart Hatası, Se 

Klasik Test Teorisinin Sınırlılıkları 
Uygulama-Madde Analizi 

ÖZET 
ÜNİTE SORULARI 
SINIF-İÇİ UYGULAMA 
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BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME 
Bu ünitenin yeterli düzeyde anlaşılması için 
“Bazı istatistiksel teknikler ve Ölçümlerin gü-
venirliği ve standart hatası” ünitelerinin iyi bir 
şekilde öğrenilmesi gerekmektedir. 

 

Eğitim hizmeti; öğrencinin kendini geliştirmesi, kültürlenmesi, önyar-
gısız bir düşünce sistemiyle karşılaştığı problemleri çözebilmesi, kişilik 
olarak kendini gerçekleştirmesi gibi olumlu hedefleri öğrencilere kazan-
dırma çabasında olmalıdır. Bir ders bazında ise, o dersin içeriğini oluştu-
ran davranışların (istendik niteliklerin) öğrencilere kazandırılması amaç-
lanmaktadır. Bilindiği üzere, bir dersteki akademik başarıyla ilgili istendik 
nitelikler, o dersin hedefleriyle ve hedefleri oluşturan davranışlarla tanım-
lanır. Tanımlanan bu istendik davranışlar öğrencilere öğrenme-öğretme 
süreci sonucunda kazandırılmaya çalışılır.  

Öğrencilerin bir öğretim programına başlamadan önce, öğrenci giriş 
davranışlarını tespit etme, programın işlerliğini ve öğrencilerin öğrenme 
güçlüğü yaşadığı hedefleri belirleme, öğrencilerin öğrenme düzeylerini 
belirleme ve benzeri amaçlar için öğrencilere çeşitli sınavların yapılması 
mümkündür. Diğer bir anlatımla, bir kursa başlamadan önce, kurs sürecin-
de ve kurs sonunda öğrencilerin istendik niteliklere sahip oluş düzeylerini 
ölçmeye yönelik testler sunulmaktadır. Anlaşılacağı üzere, eğitim sistemi-
nin süreç ve çıktı öğesinde öğrencilerin dersin hedef davranışlarını ka-
zanma durumlarını ölçmek amacıyla; izleme testleri, başarı testleri veya 
tutum ölçekleri ve anketler gibi bazı testler uygulanır. 

Eğitim sistemimizde, öğrencilere genelde başarı testleri uygulanmak-
tadır. Öğrencinin bir dersteki başarısının değerlendirilmesinde çoğunlukla 
sadece öğrenciye uygulanan başarı testlerinden elde edilen ölçümlerden 
faydalanılmaktadır. Bir ders bazında, öğrencilere kazandırılmak istenilen 
davranışları, öğrencilerin kazanma düzeylerini başarı testleriyle ölçe-
riz. Bu sebeple başarı testinin hazırlanması ve geliştirilmesiyle ilgili teknik 
bazı bilgileri kazanmak bir öğretmen için önem taşımaktadır. 

Bir dersteki başarıyı ölçmek amacıyla bir başarı testi geliştirmede ya-
pılması gereken bazı aşamalar söz konusudur. Bu aşamalar 6 madde 
halinde aşağıda betimlenmiştir. 

1. Ölçülecek Davranışlar Evreninin Tam Olarak Tanımlanması  

Başarı testi geliştirmede yapılacak ilk iş, neyin ölçüleceğini detaylı ola-
rak belirlemektir. Geliştireceğimiz bir başarı testi ile neyi ölçeceğimizi açık 
ve net olarak ortaya koyamazsak, o değişkeni uygun (güvenilir ve geçerli) 
bir şekilde ölçen bir ölçme aracı geliştirmemiz mümkün olmaz. Bir başarı 
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ÜNİTE 7 
 

 
 

 

SINAV TÜRLERİ VE SORU YAZIMI 
 
 
 
 
SINAV TÜRLERİ VE SORU YAZIMI 
 

İzleme Testleri 
Soru Sorarken Dikkat Edilecek Genel Hususlar 
Bilişsel Alan 
Bilişsel Alanla İlgili Davranışların Sınıflandırılması 
Bilişsel Alan Sınıflamasına Uygun Soru Yazımında Dikkat Edi-
lecek Hususlar  

ÖZET 
ÜNİTE SORULARI 
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SINAV TÜRLERİ VE SORU YAZIMI 
 

Eğitim hizmeti, öğrencinin kendini geliştirmesi, kültürlenmesi, önyar-
gısız bir düşünce sistemiyle karşılaştığı problemleri çözebilmesi gibi 
olumlu hedefleri öğrencilere kazandırma çabasında olmalıdır. Bir ders 
bazında ise, o dersin içeriğini oluşturan davranışların (istendik nitelikle-
rin) öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır. Bilindiği üzere, bir 
dersteki akademik başarıyla ilgili istendik nitelikler, o dersin hedefleriyle 
ve hedefleri oluşturan davranışlarla tanımlanır. Tanımlanan bu istendik 
davranışlar öğrencilere öğrenme-öğretme sürecinde kazandırılmaya ça-
lışılır.  

Öğrencilerin başarılarını değerlendirmek, öğretmenlerin önemli sorumlu-
luklarından biridir. Öğrenci başarılarının değerlendirilmesinde öğretmenler 
bazı gözlem ve ölçümlerinden faydalanmaktadırlar. Öğrencilerin bir derste 
veya bir kurstaki başarılarını değerlendirmede, yapılmış olan bir sınava ait, 
birden çok sınavdan elde edilen ve/ya diğer sınıf içi etkinlikler veya ödev ve 
proje gibi etkinliklerden elde edilen genel izlenim veya sistemli ölçümlerden 
faydalanılabilinir. Önceki bölümlerde vurgulandığı gibi, öğrenci başarısını 
değerlendirebilmek için elimizde bazı ölçme sonuçları ve ölçütler olmalıdır. 
Değerlendirme için gerekli ölçütler önceden tespit edilip öğretmenlere bildi-
rilmiştir.  

Örneğin; geçme notu 50 ve üzeri olan ve %30’dan fazla devamsızlığı 
olmayan başarılı sayılır gibi. 

Öğrenci başarısını değerlendirebilmek için öğretmenlere düşen asıl 
görev; öğrencilere sınavlar yapıp, o dersteki öğrenci başarısını yansıtan 
ölçümleri elde etmektir. Öğrenci başarılarını yansıtan güvenilir ve geçerli 
ölçümler elde etmek için öğretmenler öncelikle sınavla, nelerin ölçülmesi 
gerektiğini bilmelidirler. Bilindiği gibi bu aynı zamanda ölçme işleminin ilk 
aşaması olan niteliklerin tanımlanması aşamasıdır. Sonraki aşamada, 
öğretmenlerin bazı ölçme araç ve metotlarını etkin bir şekilde nasıl kulla-
nabileceklerini bilmeleri gerekir. Ancak bu suretle, öğrencilerin başarıları 
hakkında daha güvenilir ve geçerli ölçümler elde edilebilir. Zaten; sınav 
yapmanın temel amacı da öğrencilerin başarıları hakkında güvenilir ve 
geçerli bilgiler toplamaktır. Sınavların öğretime başlamadan, öğretim 
süresi içerisinde ve öğretim süreci bittikten sonra da yapılması söz konu-
sudur.  

Öğretime başlamadan önce yapılan sınavlara seviye tespit sınavı, 
tanıma sınavı veya genel bir ifadeyle ön-test denir. Ön-test sınavlarının 
temel amacı; öğrencilerin gerekli olan ön öğrenmelere sahip olup olma-
dıklarını, daha doğrusu öğretime hazır olma düzeylerini belirlemektir. 
Türkçe, İngilizce, matematik gibi aşamalılık gösteren derslerde ön-
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ÜNİTE 8 
 

 
 

KISA CEVAPLI VE DOĞRU YANLIŞ 
TESTLERİ 

 
 
 
KISA CEVAPLI TESTLER 

Kısa Cevaplı Testlerin Temel Özellikleri  
Kısa Cevaplı Testlerin Etkin Kullanımı 

DOĞRU YANLIŞ TESTLERİ 
Doğru-Yanlış Testlerinin Temel Özellikleri  
Doğru-Yanlış Testlerinin Etkin Kullanımı    

ÖZET 
ÜNİTE SORULARI 
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KISA CEVAPLI TESTLER 
 

Kısa cevaplı testler, yazılı yoklamalara alternatif olan sınav türlerin-
den biridir. Adından da anlaşılacağı üzere kısa cevaplı testlerde, sorulan 
bir sorunun cevabı yazılı yoklamalarda olduğu gibi uzun olmayıp kısadır. 
Kısa cevaplı testlerinin cevabı; bir kelime, rakam veya en çok bir cümle 
ile verilebilecek türdendir. Kısa cevaplı bir test maddesi; 

(a) direkt soru cümlesi olarak sorulabileceği gibi  

(b) eksik cümle (doldurmalı test) yapısında da sorulabilir.  

Kısa cevaplı testler diğer objektif testlerde olduğu gibi yazılı yokla-
maya kıyasla daha alt düzeyde zihinsel etkinlikleri ölçmede kullanılır. 
Kısa cevaplı test maddeleri genelde bilgi ve kavrama düzeyindeki davra-
nışları ölçmede uygundur.  

Kısa cevaplı test soruları kapsam açısından sınırlandırılmış sorular-
dır. Kısa cevaplı testlerde, konuyla ilgili önemli ve ana noktaların cevap-
lanması istenir. Kısa cevaplı testlerde genelde tanımlar, ilkeler, sınıfla-
malar vb. hakkında sorular sorulabilir. Ayrıca,  bir grafik verilip kısa yo-
rumu da istenebilir, bir denklemin çözümü gibi sorular da sorulabilir.  

Öğrencilerin problem çözme becerilerini ölçmek amacıyla uygulama 
düzeyinde kısa cevaplı test soruları sormak da mümkündür ama uygu-
lama düzeyindeki zihinsel etkinliklerin ölçümünde yazılı yoklamaların 
kullanımı daha etkilidir. Çünkü uygulama düzeyinde sorulan sorular ge-
nelde kapsamı geniş sorulardır ve uygulama düzeyindeki sorularda, öğ-
rencinin ilk kez karşılaştığı bir problemi çözmesi beklenmektedir. Uygu-
lama düzeyindeki soruların çözümünü çok az sayıda öğrenci doğru ola-
rak yapabilir. Uygulama düzeyindeki sorularda, öğrencinin soruyu çözer-
ken hangi aşamaları izlediğini ve hangi aşamalarda hata yaptığını gör-
mek önemlidir. Bu nedenle uygulama düzeyindeki soruların kısa cevaplı 
sınav yerine yazılı yoklamalarla ölçülmesi daha uygun olur. Ancak, sınavı 
alan öğrenci sayısı çok fazla olduğunda, uygulama düzeyindeki davra-
nışların ölçülmesi gerektiğinde, kısa cevaplı test veya diğer (çoktan seç-
meli ve doğru-yanlış testleri gibi) objektif testlerin kullanılması yoluna 
gidilebilir.  

Örnek: Kısa cevaplı test maddesi 
a) Direkt soru cümlesi sorulabilir: 
1. Nitelikleri niceleştirme işine ne denir? (Ölçme) 
 
b) Eksik cümle yapısında da sorulabilir: 
2. Nitelikleri niceleştirme işine .................. denir. (Ölçme)  
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ÜNİTE 9 
 

 

YAZILI VE SÖZLÜ YOKLAMALAR 
 

 

 

YAZILI YOKLAMA 
Yazılı Yoklamalarda Öğrencilerin Yapacağı İşler 

Öğrencinin Soruyu Anlayıp Cevabı Organize Etmesi 
Cevabın öğrencinin Kelimeleri ve El yazısıyla Verilmesi 
Az Sayıda Soru Sorulabilmesi 
Cevapların Farklı Doğruluk Derecesinde Olması 

Yazılı Yoklamalarda Öğretmenin Yapacağı İşler 
Yazılı Yoklamaların Etkin Kullanımı için Öneriler   

SÖZLÜ SINAVLAR 
Sözlü Sınavların Temel Özellikleri  
Sözlü Sınavları Etkili Olduğu Durumlar 
Sözlü Sınavların Uygulamasına Yönelik Öneriler 

 
ÖZET 
ÜNİTE SORULARI 
SINIF –İÇİ UYGULAMA 
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YAZILI YOKLAMA 
 

Yazılı yoklama; öğrencilere birkaç soru yazdırılıp veya yazılı verilip 
bunlara belli bir sürede yazılı cevap istenmesi suretiyle yapılan bir sınav 
türüdür. Günümüzde en çok kullanılan sınav türüdür. Bunun olası sebep-
lerinden bazıları; 

(a) hazırlanmasının kolay olması, 

(b) iyi bilinen bir sınav türü olması ve  

(c) yazılı yoklamaya alternatif olarak geliştirilen diğer sınav türlerinin 
yeterince bilinmemesi veya biraz uzmanlık gerektirmesidir.  

Yazılı yoklama; 

• öğrencilerin problemleri formüle etme, 

• organize etme,  

• bazı fikirleri değerlendirme,  

• bilgilerini değişik durumlara uygulama olanağı sağlama,  

• orijinal görüş veya ürünler ortaya koyabilme davranışlarını ölçmede 
oldukça uygun bir sınav türüdür. Ancak, günümüzde, birçok öğretmen 
yazılı yoklamalarla çok basit olarak, bilgi düzeyindeki davranışları ölç-
mektedirler. Yazılı yoklamalar ezbere dayalı olan bilgi düzeyindeki dav-
ranışların ölçülmesinde tabii ki kullanılabilir; ama sadece bilgi düzeyinde-
ki davranışları ölçmek için yazılı yoklamayı kullanmak uygun bir seçim 
olmaz. Bilgi düzeyindeki davranışlar herhangi bir objektif testle daha gü-
venilir ve geçerli bir şekilde ölçülebilir.  

Yazılı yoklamaların temel özelliklerinden biri öğrencilerin sorulara 
serbest olarak cevap verebilmeleridir. Yazılı yoklamalarda cevaplayıcı 
bağımsızlığı vardır. Yazılı yoklamalarda, öğrenciler kendi düşünce ve 
fikirlerini serbest olarak kendi kelimeleriyle ifade edebilmektedirler. Bu 
durum, her ne kadar yazılı yoklamalarda puanlama hatalarının artmasına 
sebep olsa da, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme gibi 
üst düzeyde zihinsel etkinlikleri ölçme olanağı sağlayacağından, önem 
taşımaktadır. Yazılı yoklamaların etkili bir şekilde kullanılabilmesi için 
objektif testlerle ölçülmesinin gayet zor veya imkânsız olduğu davranışla-
rı ölçmede kullanılması gerekir.  

Bir yazılı yoklama sorusunun cevabı kısa cevaplı testlerde olduğu gi-
bi çok kısa olabileceği gibi sayfalarca da sürebilir. Tabii ki, bir kısa cevap-
lı test kadar cevap gerektiren yazılı yoklama sorularının kullanımı yerine, 
cevabın en az birkaç cümleden oluşan kısa bir paragraf niteliğinde olma-
sı daha etkili olur. Aşağıda cevabı kısa olan üç yazılı yoklama sorusu 
örnek olarak verilmiştir. 
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ÇOKTAN SEÇMELİ VE 

EŞLEŞTİRMELİ TESTLER 
 

 

ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLER 

 Çoktan Seçmeli Testlerle İlgili Temel Kavramlar  

 Çoktan Seçmeli testlerin Temel Özellikleri 

 Çoktan Seçmeli Test Maddesi Yazımında Dikkat edilecek Hususlar 

EŞLEŞTİRMELİ TESTLER 

Eşleştirmeli Testlerin Etkin Kullanımı    

ÖZET 

ÜNİTE SORULARI 
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ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLER 
 

Çoktan seçmeli bir test maddesinde soruyla birlikte, sorunun cevabı 
olabilecek seçenekler de sunulur. Öğrencilerin sunulan seçeneklerden 
doğru olanı bulup işaretlemeleri beklenir. Anlaşılacağı üzere, çoktan 
seçmeli testler; sorulan bir sorunun doğru cevabının, verilen seçenekler-
den işaretlendiği bir sınav türüdür. Çoktan seçmeli testlerde (yazılı yok-
lamalarda, kısa cevaplı testlerde ve sözlü yoklamalarda olduğu gibi) ce-
vaplayıcı dilediği gibi cevap veremez. Öğrencinin vereceği cevap sunu-
lan seçeneklere bağlıdır. Çoktan seçmeli testlerde, öğrenciler verilen 
seçeneklerden doğru cevabı veya verilen seçenekler arasından en doğru 
olanı bulup işaretlemektedirler.  

Çoktan seçmeli testler objektif testler arasında en çok kullanılanıdır. 
Kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirmeli testlerle ölçülebilen tüm davranış-
ların çoktan seçmeli testlerle etkili bir şekilde ölçülmesi mümkündür. Çok-
tan seçmeli testler bilgi, kavrama ve uygulama düzeyindeki davranışların 
ölçümünde kullanılabilir bir sınav türü olmakla birlikte, cevaplayıcının 
yaratıcılığını ölçmede kullanımı pek uygun değildir. Yine çoktan seçmeli 
testler, öğrencilerin düşüncelerini ortaya koyma yeteneklerini ölçmede 
veya sentez ve değerlendirme düzeyindeki davranışları ölçmede uygun 
bir sınav türü değildir. Tabii ki, öğrencilerin akademik başarılarını ölçme-
de yoklanan davranışlar çoğunlukla (bazı derslerde tamamen) bilgi ve 
kavrama düzeyinde olduğundan, öğrencilerin derslerdeki başarılarını 
ölçmede çoktan seçmeli test oldukça uygun bir sınav türüdür.  

Çoktan Seçmeli Testlerle İlgili Temel Kavramlar 

Çoktan seçmeli testler hakkında detaylı olarak bilgi vermeye geçme-
den önce, bu sınav türüyle ilgili bazı temel kavramların açıklanması ge-
rekmektedir. Aşağıdaki örnekte bir çoktan seçmeli test maddesinden 
faydalanarak bazı kavramlar açıklanmıştır. 

 

Örnek çoktan seçmeli test maddesi 
 1. Nitelikleri niceleştirme işlemine ne denir? 
    A) Ölçüm    
    B) Ölçek    
    C) Ölçme    
    D) Değerlendirme      
    E) Niceleme 
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ÜNİTE 11 
 

 

ÖĞRENCİ BAŞARISINI 
DEĞERLENDİRME  

 
 
 
ÖĞRENCİ BAŞARISINI DEĞERLENDİRME 

Değerlendirme Çeşitleri 
Mutlak Değerlendirme 
Bağıl Değerlendirme 
     Normal Dağılımından Faydalanarak Not Verme 
    Öğrenci Puanlarının Arzulanan Dağılıma Dönüştürülmesi 
    Yüzdelik Sıradan Faydalanarak Not Verme 

 
        Alternatif Ölçme ve Değerlendirme  
        Öğrenci Gelişim Dosyası(portfolio) Değerlendirmesi 
 
ÖZET 
 
ÜNİTE SORULARI 
 
SINIF İÇİ UYGULAMALAR 
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ÖĞRENCİ BAŞARISINI DEĞERLENDİRME 

Bu ünitenin yeterli düzeyde an-
laşılması için “Bazı istatistiksel 
teknikler ve Ölçümlerin Güvenirliği 
ve Standart hatası” ünitelerinin iyi 
bir şekilde öğrenilmesi gerekmek-
tedir. 

  

Öğrencilerin derslerdeki başarılarını belirlemek amacıyla, onlara her 
kursun sonunda bir not verilir. Verilen not öğrencinin o ders veya kurstan 
başarılı olup olmadığını ifade eder. Eğitim sistemi kademelilik özelliği 
gösterir ve eğer öğrenci başarılı ise bir üst sınıfa geçer veya daha üst 
sınıfta olan dersleri alma hakkını kazanır. Öğrencilerin bir eğitim düze-
yinden bir sonraki eğitim düzeyine geçmesine karar vermede öğrencilerin 
(başarılarını yansıtan) notları bize rehberlik eder. Öğrencilere not verir-
ken, yani başarılarını değerlendirirken;  öğrencilerin öğrenme düzeyleri-
nin bir göstergesi olan sınavlardan aldıkları puanlardan veya ölçümler-
den ve ölçütlerden faydalanırız. Örneğin, öğrenci başarısını değerlendir-
mede ölçütümüz; “geçme notu 50 puan ve üzeri olan başarılı olur” ise 
geçme notu 49 olan bir öğrenci başarısız olarak nitelendirilir veya değer-
lendirilir.  

Değerlendirmenin eğitim sistemindeki önemli işlevlerinden biri de 
şüphesiz hem öğrenciye hem de öğretmene öğretimin etkililiği hakkında 
dönüt sağlamasıdır. Öğrencinin başarı düzeyini bilmesi, kendisi için 
daha gerçekçi eğitim hedefleri belirlemesine yardımcı olur. Maalesef, 
eğitim sistemimizin hemen her kademesinde, bazı öğrencilerin bir derse 
çalışma süre ve alışkanlığını belirleyen tek faktör; o dersten geçer bir not 
alabilmek için ne yapması gerektiğidir. Bir dönüt olarak notun olumlu 
olması (yüksek olması) durumunda; genelde, öğrenciler daha da başarılı 
olmaya güdülenirler. Notun öğretmen açısından yönlendirici olması ise; 
hedef davranışların öğrencilere uygunluğunu, hangi davranışların kazan-
dırılmasında zorluklarla karşılaşıldığını, bir sonraki öğretim hedeflerini 
daha sağlıklı bir şekilde belirleme olanağını sağlamasıdır. Bu suretle 
öğretim daha verimli olur. 

Öğrencilerin ders notlarına bakarak onların yetenekli veya daha ba-
şarılı oldukları alanlar tespit edilerek, gerektiğinde öğrencilere çeşitli reh-
berlik hizmetleri sunma olanağı sağlanabilir. Mesela, bir öğrencinin lise 
notlarına bakarak, meslek seçimine yardımcı olunabilir veya üniversitede 
başarılı olabileceği branşları kestirmek amacıyla toplanan kanıtlardan biri 
olarak öğrencinin aldığı derslere ait notlardan faydalanılabilinir.   
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                                                                                                          EK–1  
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BAŞARI TESTİ SORU ÖRNEKLERİ 
 

1.  Ölçme sonuçlarına bakıp bir 
karara varırken aşağıdakilerden 
hangisinden faydalanırız? 

A) Ölçüm       
B) Ölçme      
C) Ölçüt 
D) Testler  
E) Değerlendirme 

 
 
 
 
 
2.  "Sınavdan 45 alan başarılı olur" 

ifadesi aşağıdaki kavramlardan 
hangisine bir örnek olur?  

A) Ölçüt   
B) Değerlendirme 
C) Ölçme   
D) Yorum  

        E) Ölçüm 
 
 
 
 
 
3.  Yapılacak bir sınavla ilgili olarak, 

öğretilen tüm davranışların liste-
sinin yapması ölçme işleminin 
hangi aşamasıdır?   

A) Niteliklerin belirlenmesi 
B) Niceliklerin belirlenmesi 
C) Sınav planı 
D) Ölçüt tayini 
E) Eşleme kuralının belirlenmesi 

 
 
 
 
 

4.  Lara'nın fizik dersine ait bilgisi-
nin miktarını saptama işi aşağı-
dakilerden hangisidir?  

A) Ölçüm   
B) Ölçüt  
C) Değerlendirme    
D) Ölçme  
E) Niteleme 
 
 

5.  "Öğrencilerin başarıları 1,2,3, ve 
4 puanları verilerek belirtilecek-
tir" denmesi ölçme işleminin 
hangi aşamasıdır?  

A) Niteliklerin belirlenmesi  
B) Niceliklerin belirlenmesi 
C) Puanlama 
D) Ölçme kuralı   
E) Eşlemenin yapılması 

 
 
 
 
6.  Ölçülecek niteliğin tanımlanması 

aşağıdakilerden hangisinin ilk 
aşamasıdır?  

A) Ölçme   
B) Değerlendirme 
C) Ölçüt   
D) Niteleme  
E) Ölçüm 

 
 
7.  Sınav kağıtlarının okunup, öğ-

rencilerin her bir sorudan aldığı 
puanları toplayarak öğrencilere 
verilen puanlara ne denir?  

   A) Ölçme   
   B) Değerlendirme 
   C) Ölçüt   
   D) Ölçek  
   E) Ölçüm 
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TABLOLAR  
 

TABLO–1: BİRİM NORMAL DAĞILIM EĞRİSİ ALTINDAKİ ALANLAR 
 

Z .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09 

-3.0 
-2.9 
-2.8 
-2.7 
-2.6 

 
-2.5 
-2.4 
-2.3 
-2.2 
-2.1 

 
-2.0 
-1.9 
-1.8 
-1.7 
-1.6 

 
-1.5 
-1.4 
-1.3 
-1.2 
-1.1 

 
-1.0 
-0.9 
-0.8 
-0.7 
-0.6 

 
-0.5 
-0.4 
-0.3 
-0.2 
-0.1 
-0.0 

.0013 

.0019 

.0026 

.0035 

.0047 
 

.0062 

.0082 

.0107 

.0139 

.0179 
 

.0228 

.0287 

.0359 

.0446 

.0548 
 

.0668 

.0808 

.0968 

.1151 

.1357 
 

.1587 

.1841 

.2119 

.2420 

.2743 
 

.3085 

.3446 

.3821 

.4207 

.4602 

.5000 

.0013 

.0018 

.0025 

.0034 

.0045 
 

.0060 

.0080 

.0104 

.0136 

.0174 
 

.0222 

.0281 

.0351 

.0436 

.0537 
 

.0655 

.0793 

.0951 

.1131 

.1335 
 

.1562 

.1814 

.2090 

.2389 

.2709 
 

.3050 

.3409 

.3783 

.4168 

.4562 

.4960 

.0013 

.0018 

.0024 

.0033 

.0044 
 

.0059 

.0078 

.0102 

.0132 

.0170 
 

.0217 

.0274 

.0344 

.0427 

.0526 
 

.0643 

.0778 

.0934 

.1112 

.1314 
 

.1539 

.1788 

.2061 

.2358 

.2676 
 

.3015 

.3372 

.3745 

.4129 

.4522 

.4920 

.0012 

.0017 

.0023 

.0032 

.0043 
 

.0057 

.0075 

.0099 

.0129 

.0166 
 

.0212 

.0268 

.0336 

.0418 

.0516 
 

.0630 

.0764 

.0918 

.1093 

.1292 
 

.1515 

.1762 

.2033 

.2327 

.2643 
 

.2981 

.3336 

.3707 

.4090 

.4483 

.4880 

.0012 

.0016 

.0023 

.0031 

.0041 
 

.0055 

.0073 

.0096 

.0125 

.0162 
 

.0207 

.0262 

.0329 

.0409 

.0505 
 

.0618 

.0749 

.0901 

.1075 

.1271 
 

.1492 

.1736 

.2005 

.2296 

.2611 
 

.2946 

.3300 

.3669 

.4052 

.4443 

.4840 

.0011 

.0016 

.0022 

.0030 

.0040 
 

.0054 

.0071 

.0094 

.0122 

.0158 
 

.0202 

.0256 

.0322 

.0401 

.0495 
 

.0606 

.0735 

.0885 

.1056 

.1251 
 

.1469 

.1711 

.1977 

.2266 

.2578 
 

.2912 

.3264 

.3632 

.4013 

.4404 

.4801 

.0011 

.0015 

.0021 

.0029 

.0039 
 

.0052 

.0069 

.0091 

.0119 

.0154 
 

.0197 

.0250 

.0314 

.0392 

.0485 
 

.0594 

.0721 

.0869 

.1038 

.1230 
 

.1446 

.1685 

.1949 

.2236 

.2546 
 

.2877 

.3228 

.3594 

.3974 

.4364 

.4761 

.0011 

.0015 

.0021 

.0028 

.0038 
 

.0051 

.0068 

.0089 

.0116 

.0150 
 

.0192 

.0244 

.0307 

.0384 

.0475 
 

.0582 

.0708 

.0853 

.1020 

.1210 
 

.1423 

.1660 

.1922 

.2206 

.2514 
 

.2843 

.3194 

.3557 

.3936 

.4325 

.4721 

.0010 

.0014 

.0020 

.0027 

.0037 
 

.0049 

.0066 

.0087 

.0113 

.0146 
 

.0188 

.0239 

.0301 

.0374 

.0465 
 

.0571 

.0694 

.0838 

.1003 

.1190 
 

.1401 

.1635 

.1894 

.2177 

.2483 
 

.2810 

.3156 

.3520 

.3897 

.4286 

.4681 

.0010 

.0014 

.0019 

.0026 

.0036 
 

.0048 

.0064 

.0084 

.0110 

.0143 
 

.0183 

.0233 

.0294 

.0367 

.0455 
 

.0559 

.0681 

.0823 

.0985 

.1170 
 

.1379 

.1611 

.1867 

.2148 

.2451 
 

.2776 

.3121 

.3483 

.3859 

.4247 

.4641 
 
 
 
 



Ek-3 343

ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME İLE 
İLGİLİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ 

 
Akademik başarı (academic 
achievement): Öğretim etkinlikleri sonu-
cu öğrenciler tarafından öğrenilmiş 
olunan nitelikler. 
 
Aritmetik ortalama (arithmetic mean): 
Puanların toplanıp, puan sayısına bö-
lünmesiyle hesaplanan grubun perfor-
mansını betimleyen bir istatistik. 
 
Belirtke tablosu (table of 
specifications): Öğrencilerin bir program 
veya kurs sonrasında kazandırılması 
arzulanan davranışların hem konu hem 
de hedef davranış düzeyi bazında basit 
olarak özetlendiği iki boyutlu tabloya 
denir. 
 
Bilişsel alan (cognitive domain): Zihin-
sel süreçlerle ilgili davranışlar.  
 
Çeldiriciler (distractors): Bir çoktan 
seçmeli test maddesindeki doğru cevap 
olmayan seçenekler. 
 
Değerlendirme (assessment, 
evaluation): Ölçümlerin ölçüt veya ölçüt-
lerle kıyaslanarak bir karara varma işi. 
 
Duyuşsal alan (affective domain): Tu-
tum, değer, ilgi, his gibi psikolojik özel-
likleri içeren davranışlar. 
 
Evren (population): Bir araştırmanın, 
çalışma kapsamına giren tüm eleman-
lar. 
 
Frekans (frequency): Belli bir özelliği 
taşıyan eleman sayısı. 
Geçerlik (validity): Bir ölçme aracının 
ölçmek istediği değişkeni ölçebilmesi. 
 
Gerçek puan (true score): Öğrencinin 
ölçülen değişkenle ilgili gerçek bilgisini 
belirten hipotetik bir puan. Bir örnekleme 
yapılmadan, olası tüm sorular sorulduğu 

zaman, hiç ölçme hatası olmadığı du-
rumda öğrenci puanı. 
 
Güvenirlik (reliability): Ölçümlerin hata-
sızlık derecesi veya gerçeği yansıtma 
derecesi. 
 
Ham puan (raw score): Bireylerin her-
hangi bir ölçeğe çevrilmemiş, üzerinde 
herhangi bir işlem yapılmamış puanları: 
Testteki doğru cevap sayıları gibi.  
 
Hedef (objective): Öğrenciye kazandı-
rılmak istenen nitelikler. 
 
İç tutarlılık (internal consistency): Testi 
oluşturan maddelerin aynı değişkeni 
ölçmesi. 
 
İzleme testi (formative test): Öğrencile-
rin belli bir ünitedeki öğrenme eksiklerini 
ve söz konusu öğrenme eksikliklerine 
yol açan güçlüklerin tespit edilmeni 
amaçlayan testler. 
 
Kapsam geçerliği (content validation): 
Testi oluşturan maddelerin (gerçekte) 
ölçülen davranışlar evrenini temsil etme 
düzeyi.  
 
Kritik davranış (crucial behaviour): Bir 
hedefin gerçekleşmesi için mutlaka 
gözlenmesi gereken ve önemli olan, 
olmazsa olmaz denen davranışlar. 
 
Korelâsyon (correlation): Değişkenler 
arasındaki ilişkiyi sayısal olarak ifade 
etmemizi sağlayan istatistiksel bir tek-
nik. 
 
Madde analizi (item analysis): Bir test 
maddesinin kalitesinin değerlendirilme-
sine yönelik olarak yapılan işlemler. 
 
Madde ayırıcılık gücü (item 
discrimination power): Bir test maddesi-
nin testin tümünden yüksek ve düşük 
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