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 Test veya sınav sonuçlarının anlamlı olabilmesi için 
sınav maddelerinin çok iyi seçilmesi gerekir. 

 Madde ile soru kavramları her  ne kadar aynı anlamda 
kullanılsa da aslında farklı şeylerdir. 

 Mesela Saat kaç?, Adın ne? Yaşın kaç? gibi ifadeler 
birer sorudur. Yani sadece cevap gerektiren ve 
puanlama içermeyen ifadelerdir. 

 Bir cümleye madde diyebilmemiz için maddedeki 
soruya verilen cevabın puanlanabilir olması gerekir. 
Yani maddeye verilen cevap doğru ise tam puan 
doğru değil ise eksik ya da sıfır puan verilir. 

 Madde her zaman soru önergesi içermeyebilir. Mesela 
“Türkiye’nin coğrafi bölgelerini doğru bir şekilde 
listeleyiniz” şeklinde bir yönerge verilebilir. 

 Ölçme ve değerlendirme dersimizde “soru” 
kavramından çok “madde” kavramını kullanacağız. 
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 Eğitimde kullanılan ölçme araçlarından 
bahsetmeden önce bu araçların bazen 
tamamında bazen de belirli kısımlarında 
karşılaştığımız madde (soru) tiplerini aşağıdaki 
gibi sınıflandırabiliriz.  
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 Çoktan seçmeli 

 Doğru-Yanlış 

 Eşleştirme 
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 Cevabı kendi içinde verildiği maddelerdir. 

 Yanıtı seçme gerektiren maddelerin en yaygın kullanılan 
türüdür. 

 Çoktan seçmeli yapısındaki bir madde 2 kısımdan oluşur:  

madde kökü ve seçenekler. 

 Kök: genellikle soru tümcesidir. Sorunun bulunduğu (grafik, 

şekil vb. dahil) kısım yani seçenekler dışında kalan her yer. 

 Seçenekler: İçerisinde maddenin doğru yanıtının ve 
çeldiricilerin (yanlış cevapların) bulunduğu farklı ifadelerdir. 

 Çeldiricileri maddenin mantıklı yanlış yanıtları olarak 
tanımlayabiliriz.  

 Bilgi, kavrama, uygulama, analiz ve değerlendirme 
basamağındaki davranışların ölçülmesinde geçerlidir. 

           Sentez basamağı davranışlarının ölçülmesinde                  

    kullanılmaz! 
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Test maddesi 

---------------------- 

--------------------- 

----------? 

 

     A)----------- 

     B)----------- 

     C)----------- 

     D)----------- 
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Doğru cevap 
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(3+2*5)+(10+4/2)=? 

Soru işareti yerine aşağıdaki sayılardan hangisi 
gelmelidir? 

 

A) 13 

B) 20 

C) 37 

D) 32 

E) 25 

Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN 18.09.2017 7 



 Madde kökü açık ve anlaşılır olmalıdır. 

 Seçeneklerde tekrarlanan ifadelerden kaçınılmalıdır. 

 Madde kökünde gereksiz yazı veya görsel kullanılmamalıdır. 

 Gerekmedikçe olumsuz ifade kullanılmamalıdır. 

 Maddenin bir tek doğru veya açık en iyi/en doğru yanıtı 
olmalıdır. 

 Seçeneklerde yer alan yanlış yanıtlar makul ve akla yatkın 
olmalıdır. 

 Doğru yanıt ipucu oluşturmaması için diğer seçeneklerden 
uzun/kısa yazılmamalıdır. 

 Madde kökünde doğru yanıta ipucu olacak ifade olmamalıdır. 

 Seçeneklerde yukarıdakilerden hepsi ifadesini kullanmayınız 

 Seçeneklerde yukarıdakilerden hiçbiri ifadesi sadece yanıtın net 
bir biçimde doğru ya da yanlış olarak sınıflandırıldığında  
  kullanılmalıdır. 
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 Doğru-yanlış tipindeki maddelerin iki cevap 
olasılığı bulunur. 

 Yani verilen cümle ya doğrudur ya da yanlıştır.  
 Yazımı ve puanlaması kolaydır. 
 Eğitimin tüm basamaklarında kullanılabilir. 
 Bilgi, kavrama, uygulama basamağındaki 

davranışların ölçülmesinde kullanılsa da en çok 
bilgi düzeyindeki öğrenmeleri sınamak için 
kullanılır. 

 Şans faktörünün en yüksek olduğu madde 
türüdür.(%50) 
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Aşağıda verilen önerme doğruysa tümcenin 
başında bulunan parantez içerisine “D”, yanlışsa 
“Y” yazınız. 

 (D) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır? 

 (Y) Türkiye’nin en kalabalık şehri Şanlıurfa’dır? 

 (  ) Domates bir meyvedir. 

Aşağıda verilen önermeleri dikkatlice okuyunuz. 
Önermelerin doğruluğuna göre Evet için ‘E’ Hayır 
için ‘H’ harfini parantez içerisine yerleştiriniz. 

 (E) Geçerlik ve geçerlilik aynı kavramlardır. 

 (H) Tutarlılık ve hassaslık aynı kavramlardır. 
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 Eşleştirmeli maddeler, öğrencinin bir sütunda 
verilen maddeyi, diğer sütunda verilen çok sayıda 
yanıttan biriyle ilişkilendirmesine dayanır. 

 Eşleştirmeli maddeler 3 bileşenden oluşur. 
 1) eşleştirme için yönerge 
 2) ifadeler/tanımlamalar listesi 
 3) yanıtlar listesi 
 Öğrenciden beklenen soru durumundaki sözel ya 

da sembolik ifadeyi yanıtla eşleştirmesidir. 
 Bilgi ve kavrama düzeyindeki öğrenmeleri 

ölçebiliriz 
 Tam eşleştirme (yani ifade ve yanıt sayısı eşitliği) 

pek önerilmez. 
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Aşağıda ilk sütunda bazı önemli olaylar verilmiştir. Bu 
olayların tarihlerini ikinci sütundan seçerek yanındaki 
harfi, yanıt için boş bırakılan yere yazınız. 

 

 
     Olaylar                                                    Tarihler 

[ ] 1.Kavimler göçü                                  a. M.Ö. 3200 
[ ] 2.Fransız İhtilali                                  b. 375 
[ ] 3.İstanbul’un Fethi                              c. 1789 

[ ] 4.Beşiktaş Kulübü’nün kuruluşu          d. 1453 
                                                               e. 1903 
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 Doğru-yanlış, eşleştirme ve çoktan seçmeli 
maddelerin kullanıldığı testlerde, öğrenciden 
yanıtını seçeneğin üzerinde işaretlemesi ya da 
ayrı bir yanıt kağıdında belirtmesi istenmektedir. 

 Yanıtlar elle ya da teknoloji yardımıyla 
değerlendirilir. 

 Yaygın kullanımda verilen her doğru yanıt “1”, her 
yanlış yanıt “0” olarak kodlanır. 

 Öğrencinin toplam doğru yanıt sayısı=toplam 
puan. 

 Seçme gerektiren maddeler daha objektif ve 
okunması kolaydır fakat şans başarısından 
etkilenmektedir. 
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 Şans başarısı seçenek sayısıyla ilişkilidir. 

 Şans başarısının etkisini azaltmak için genel 
olarak düzeltme formülü kullanılması önerilir. 

 Bu formül, doğru-yanlış türü maddelerde doğru 
yanıt sayısından yanlış yanıt sayısının çıkarılması 
şeklinde: 

 

P_düzeltme  = D - Y 
 

 Seçme gerektiren tüm madde türlerinde  

 

P_düzeltme = D - (Y/(seçenek sayısı – 1)) 
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 Maddelere hiç okumadan şansını kullanıp 
yanıt vererek 100 üzerinden 50 puan alan bir 
öğrenci karşısında, maddeleri okuyarak 
yapmaya çalışan ancak yeterli bilgiye sahip 
olmadığı için 50 bile alamayan öğrenciye 
haksızlık yapılmış gibi görünmektedir. Bu 
yüzden düzeltme önerilir. 

 “Kurunun yanında yaşta yanar“ ilkesine göre 
tamamen rastgele cevaplayan öğrenci 
cezalandırılırken böyle yapmayan öğrencilerin 
de eşit oranda cezalandırılması gerçek 
performansın düşmesine neden olur. 
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 Kısa Yanıtlı 

 Uzun Yanıtlı 
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 Yanıtı sınırlı açık uçlu maddeler olarak da 
adlandırılırlar.  

 Yanıtı en fazla iki üç cümle ile verilebilen maddelerdir. 
 Bu tip maddelerde, öğrencinin yanıtı bir kelime, ifade, 

sembol ya da sayı olarak vermesi, işlem basamaklarını 
göstererek problem çözmesi, en fazla iki-üç cümlelik 
açıklamalar yazması beklenir. 

 Kısa yanıtlı maddeler, soru formunda verilebileceği 
gibi, boşluk doldurma olarak bilinen formda, 
tamamlanmamış cümleler halinde de verilebilir. 

 Bilgi, kavrama, uygulama ve daha üst düzey bilgi 
basamakları için kullanılabilir. 

 Puanlaması objektiftir. 
 Şans başarısından arınıktır. 
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 1, 2, 5, 26, ? 

Yukarıdaki sayı dizisinde soru işareti ‘?’ yerine 
hangi sayı yazılmalıdır? 

Yanıt: _________ 

 

 

Bir niteliğin gözlenip gözlem sonuçlarının sayı 
ya da sembollerle ifade edilmesine 
……………… denir. 
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 Öğrencinin yanıtını yazılı olarak vermesi 
beklenen bir soru ya da problemdir. 

 Öğrenci yanıtı oluşturmada diğer madde 
türlerine göre daha özgürdür. 

 Öğrencilerin bilgileri düzenleme, sentez ve 
birleştirme yeteneğinin ölçülmesi, bilgilerini 
yeni karşılaştığı problem durumlarının 
çözümünde kullanması ve orijinal fikir 
üretmesi için elverişlidir. Değerlendirme 
basamağındaki davranış ya da öğrenmeleri 
test etmek için de kullanılır. 
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 İlişkileri düzenleme 
 Durumları karşılaştırma 
 Gerekli varsayımları açıklama 
 Uygun sonuçları belirleme 
 Neden-sonuç ilişkisini açıklama 
 Hipotez oluşturma, 
 Verileri düzenleme 
 Güçlü ve zayıf yönleri belirleme 
 Problem için çözüm üretme 
gibi durumlarda kullanılabilir. 
 

Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN 18.09.2017 20 



 

1) İnsanın sindirim sisteminin özelliklerinden 4 
tanesini yazınız. 

 

2) “Ön tekerlek nereye giderse arka tekerlek de 
oraya gider.” atasözünden yola çıkarak bir 
sayfayı geçmeyecek bir kompozisyon yazınız. 
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• Yazılı Yoklamalar 

• Sözlü Sınavlar 

• Kısa Yanıtlı Sınavlar 

• Doğru-Yanlış Testleri 

• Çoktan Seçmeli Testler 

• Performans Değerlendirme 

• Ödev ve Projeler 
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 Maddelerin yazılı olarak verildiği ve öğrencilerin 
de yazılı olarak cevaplarını sundukları sınav 
türüdür. 

 Çok sayıda madde sorulamaz (<10). 
 Az sayıda madde olması ve maddeleri yazma 

zamanı kısa olduğundan hazırlanması kolaydır. 
 Özellikle yoruma açık sorularda kesin doğru, 

kesin yanlış ayrımı zor olduğundan, kağıdın 
okunması ve puanlanması zaman alır. 

 Yansız ve objektif puanlama yapmak zordur. 
 Yazılı sınavlar analiz, sentez ve değerlendirme 

düzeyinde öğrenmeleri ölçmede kullanılabilir. 
 Yazılı sınavlarda şans başarısı yoktur. 
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 Kısa Yanıtlı Maddeler: Yanıtları kısa ve sınırlı 
olan maddelerdir. 

 Uzun Yanıtlı Maddeler: Yanıtlamada sınır 
olmayan uzun ve üst düzey becerileri ölçen 
maddelerdir (ör:kompozisyon sorusu). 

 Zorunlu Yanıtlı Maddeler: Yanıtlanması sınavı 
alanlar tarafında zorunlu olan maddelerdir. 

 Seçimlik Maddeler:Yanıtlanması sınavı alanların 
tercihine maddelerdir. (motivasyonu artırır). 
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 Klasik Yazılı Sınavlar: Bilginin yanında üst düzey 
davranışları da ölçebilmek için hazırlanan yanıtı 
uzun olan maddeler içeren sınavlardır. 

 Tercihli Sınavlar: İçerisinde tercihli maddelerin 
bulunduğu sınavlardır. 

 Ad Çekme (Kura) Sınavları: Sınavı alan bireylere 
kura çekerek maddelerin/soruların dağıtılması 
şeklinde uygulanan sınavlardır. 

 Açık Kitap Sınavları: Öğrencilerin sınav 
maddelerini yanıtlarken kitap, sözlük vb. yardımcı 
kaynakları serbest bir şekilde kullanabildiği sınav 
türüdür (ör: istatistik sınavları) 
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 Testin geneli için bir yönerge hazırlanmalıdır. (örn: 
Aşağıdaki soruları yanıtlayın). 

 Yönergeler açık ve anlaşılır olmalıdır. 

 Her bir maddenin cevaplanması diğer maddelerden 
bağımsız olmalıdır. 

 Testte, öğrencilerin testi verilen sürede 
bitiremeyecekleri kadar uzun ve çok sayıda madde yer 
almamalıdır. 

 Cevabı genel ve uzun olan az sayıda madde yerine kısa 
ve cevabı sınırlandırılmış çok madde sorulmalıdır. 

 Uzun yanıt gerektiren maddelerde karşılaştırın, orijinal 
bir örnek verin, nasıl olduğunu açıklayın, eleştirin … 
olsa ne olurdu? gibi ifadeler kullanılabilir. 
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 Maddelerde ifade ve yazım hatası 
bulunmamalıdır. 

 Maddelerin ve beklenen yanıtların 
uzunluğunu ve karmaşıklığını öğrenci 
düzeyine göre belirleyin. 

 Maddelerin dağılımı zorluk ve kolaylık 
bakımından dengelenmeli. 

 Sorular direk kaynaktan alınmış olmamalıdır. 

 Sorular öğrencilere yazılı olarak verilmelidir. 
Sorular sözlü olarak okunup öğrencilerin 
yazması istenmemelidir! 
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 Yazılı sınavların yükü sınavı uyguladıktan sonra başlar. 
 Puanlamanın maddeden maddeye ve öğrenciden 

öğrenciye değişmesi ölçülen yeterliğe hata karışmasına 
neden olur. 

 Açık uçlu testin güvenirliği yansız bir değerlendirme ile 
mümkün olur. 

 Sınıf içi açık uçlu testlerin değerlendirilmesinde yaygın 
olarak öğretmenler puanlama anahtarı hazırlamak 
yerine “en iyi” yanıtların yazıldığı bir yanıt kağıdı 
hazırlama eğilimindedirler. Çoğunlukla hangi 
durumlarda kısmi puan verileceği açık değildir. 

 Yazılı sınavların puanlanmasında iyi tanımlanmış bir 
“dereceli puanlama anahtarı”na (rubrik) ihtiyaç vardır. 
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Yazılı sınavların puanlanmasında karşımıza çıkan 4 teknik: 
 Genel İzlenimle Puanlama: Öğretmenin her bir kağıda 

genel izlenime göre puan verdiği teknik. 
 Sınıflama Yoluyla Puanlama: Öğrencilerin kağıtlarının önce 

“iyi,orta,zayıf” gibi sınıflara ayrılması sonra da bu 
sınıflardaki kağıtların kendi içinde puanlanması şeklinde 
uygulanır. 

 Sıralama Yoluyla Puanlama: Okunan kağıtlar birbirleriyle 
karşılaştırılarak iyiden kötüye doğru sıralanır ve en iyi 
kağıda en yüksek puan verilir sırayla diğer kağıtlara düşük 
puanlar verilir 

 Puanlama Anahtarı kullanma: Öğretmen sınavdan önce 
sorulara kendisi yanıt verir. Verilen yanıtların her bir 
soruda ne olursa kaç puan verileceğinin tanımlanması ile 
anahtar oluşturulur. Puanlama yapılırken öğrencinin 
kağıdı ile anahtar karşılaştırılır. 
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 Açık uçlu madde türlerinin puanlanmasındaki 
subjektiflik etkisi dereceli puanlama anahtarı 
kullanılarak en aza indirilmeye çalışılır. 

 Soru/madde: Güvenirlik nedir? ve hesaplama 
yöntemleri nelerdir? Eğitimdeki önemini belirtiniz ve bir 
örnekle güvenirlik nasıl sağlanır açıklayınız. (16puan) 
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Sınıflamalar Tanımlamalar Puan 

Mükemmel Güvenirliği tanımlamış, hesaplama yöntemlerini, eğitimdeki 
önemini belirtmiş ve örnekle açıklamış. 

16 

İyi Güvenirliği tanımlamış, hesaplama yöntemlerini, eğitimdeki 
önemini belirtmiş. 

12 

Geliştirmesi gerek Güvenirliği tanımlamış, hesaplama yöntemlerini belirtmiş. 8 

Geliştirmesi gerek Güvenirliği tanımlamış 4 

Yetersiz İlgisiz yanıtlar vermiş 0 
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Öneriler: 
 Her bir madde için uygun yanıtları (tam 

doğru) ve kısmi yanıtları belirleyin. 
 Her bir maddeye verilecek tam ve kısmi 

puanları belirleyin. 
 Bir maddeye verilen tüm öğrenci yanıtlarını 

okuyup puanladıktan sonra bir sonraki 
maddeye geçin. 

 Öğrencilerin kağıtlarını okurken, objektif 
puanlama yapabilmek için öğrenci ismi 
kısmını kapatın. 
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Avantajları Dezavantajları 

Üst düzey davranışlar (analiz, 
sentez ve değerlendirme) ölçülür. 

Çok fazla madde sorulamadığından 
kapsam geçerliği düşüktür. 

Hazırlanması kolaydır (kullanışlı). 
 

Genel izlenimle puanlama 
kullanılırsa  güvenirliği düşürür. 

Şans başarısı yoktur. Şişirme cevaplara çok elverişlidir. 

Öğrenciler yanıtlarını düşünüp 
hatırlayarak yazdıklarından, yazılı 
yoklamaların davranışları daha 
geçerli ölçtüğü söylenebilir. 
 

Uygulama ve puanlama zaman 
aldığından kullanışsızdır. Subjektif 
puanlamaya dayandığı için 
puanlama güvenirliği düşüktür. 
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 Sınav sorularının yazılı veya sözlü sorulduğu, 
öğrencilerin cevaplarını ise her zaman sözlü 
olarak verdikleri sınavlardır. Genel özellikleri 
bakımından yazılı yoklamalara benzer. 

 Okuma-yazma becerilerine sahip olmayan ya da 
okuma-yazma gerektiren sınavların yapılabileceği 
kadar okuma-yazma becerilerinin gelişmemiş 
olduğu okul öncesi ve ilköğretimin ilk yıllarında 
sözlü sınav yapılabilir. 

 Ana dilin ve yabancı dilin sözlü olarak ölçülmesi 
istendiğinde sözlü sınav yapılabilir. 
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 Üst düzey davranışların ölçülmesinde sözlü sınav tercih 
edilebilir. 

 Sözlü uygulamalarında öğrencinin kılık-kıyafeti, ses tonu 
ve mimikleri gibi ölçme dışı özelliklere puan verilmesi 
geçerliği düşürür. 

 Sözlü sınavlarda aynı soruların sınıfta o soruları duymuş 
olan sorulması geçerliği düşürür. 

 Sınav kaygısı yüksektir (geçerliği düşürür). 
 Kopya çekme olasılığı yok denecek kadar azdır(geçerliği 

artar). 
 Uygulaması zaman alır. 
 Şans başarısı olmadığından güvenirlik yüksektir ama 

puanlama subjektif olduğu için puanlayıcı güvenirliği 
düşüktür. 

 Soru hazırlamak kolay ve az zaman aldığından 
kullanışlıdır. 
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 Üst düzey davranışları ölçen sorular sorulmalıdır. 
 Uzun cevaplı az soru yerine kısa cevaplı çok soru 

sorulmalı ve tüm konular kapsanmalı. 
 Yazılı ya da sözlü verilen sorular öğrencinin 

kolayca anlayacağı şekilde açık ve basit olmalıdır. 
 Öğrencilere sorulan sorular yakın güçlükte 

olmalıdır. 
 Ölçme konusu olan davranışlar dışında başka 

şeylere (kılık-kıyafet, ses tonu vb.) puan 
verilmemelidir. 

 Bir çok sözlü sınav yaparak bunların ortalamasını 
not olarak kullanmak puanların güvenirliğini 
artırır. 
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 Sözlü sınavlarda geçerli ve güvenilir puanlama 
yapmak zordur. 

 Sınav planı önceden yapılmalı, sorular 
önceden hazırlanmalı ve sınav planına uygun 
sınav yapılmalıdır. 

 Anahtarla puanlama yapılmalıdır. 

 Puanlamada sorulan sorunun ölçtüğü 
davranışlar dışında başka şeylere (kılık kıyafet 
vb.) puan verilmemesine özen gösterilmelidir. 
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Sözlü Sınavların Yararlı Yönleri Sözlü Sınavların Sınırlı Yönlerü 

Öğrencilerin kısa sürede cevap 
vermesi gerektiğinden 
hazırcevaplılığı ve yaratıcılığı ön 
plana çıkarır. 

Genelde öğrencilere çok fazla soru 
sorulamamasından dolayı sözlü 
sınavın geçerliği ve güvenirliği 
düşüktür. 

Öğretmen deneyimli ise soru 
hazırlamada ve puanlamada fazla 
zaman harcamaz. 

Her  öğrenciye aynı 
zorlukta/kolaylıkta soru 
hazırlamak güçtür. 

Küçük yaştaki öğrencilerin yazı 
yazma becerileri tam olarak 
gelişmediğinden  sözlü sınav 
yapmak daha uygundur. 

Çekingen ve içine kapanık 
öğrenciler gerçek bilgilerini 
yansıtamayabilir. 

Öğrencilerin bilgi ve kavram 
yanlışlığını anında belirleme 
imkanının olduğu tek sınavdır. 

Öğrencilerin kılık-kıyafet ve sözel 
becerisi işe karışabilir. Öğretmen 
buna dikkat etmelidir. 

Şans başarısı yoktur. Bir sorunun ancak bir ancak bir 
cevaplayıcıya sorulamaması 
kullanışlılığı düşürür. 
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 Öğrencilerin bir kelime, bir sembol, bir sayı 
ya da bir cümle ile cevap verebildikleri 
maddelerden oluşan testlerdir. 

 İki tip soru kullanılır: soru biçiminde olanlar 
ve boşluk doldurmalı olanlardır. 

 Genellikle Bilgi, kavrama, uygulama basamağı 
davranışlarının ölçülmesinde kullanılırlar.  

 İstenildiğinde sentez davranışını ölçebilen 
kısa yanıtlı bir soru da yazmak mümkündür. 
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 Hazırlanması, uygulanması ve puanlanması kolay 
olduğundan kullanışlıdır. 

 Cevaplanma zamanı uzun olmadığından sınav 
konularının hepsinden soru sorulabilir (Kapsam 
Geçerliği). 

 Yazı becerisi ve kağıt düzeni gibi şeyler daha az 
uygulamada olduğundan yazılı yoklamalardan daha 
geçerlidir. 

 Kısa cevap içerdiği için cevap genellikle hatırlamaya 
dayalıdır. 

 Öğrenciler seçenekli sorulara nazaran yanıt verme 
konusunda daha özgürdür. 

 Şans başarısı hiç olmadığından güvenirlik yüksektir. 
 Objektif puanlanır ve puanlama güvenirliği yüksektir. 
 Her eğitim düzeyine uygun düşen sınav türüdür. 
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 Her sorunun bir tek doğru cevabı olmalıdır. 

 Boşluk doldurma yerine soru formu kullanılması daha 
uygundur. 

 Boşluk doldurma türündeki maddede öğrenciyi zihinsel 

açıdan gereksiz yere yormamak için boşluğun tümce 
sonunda yer alması tercih edilmektedir. 

 Boş bırakılan kelime öğrenme için kritik olmalıdır. 

 Her madde bir davranışı ya da bir kazanımı yoklanmalı 

 Boşluk uzunlukları ipucu verecek şekilde uzun ya da kısa 

olmamalı mutlaka her soruda eşit uzunlukta boşluk 
kullanılmalı. 

 Soru kökünde doğru cevabı bulduracak ipucu olmamalı 

 Sorular ders kaynağından (kitaptan) aynen alınmamalıdır 

 Maddelerin puan değerleri belirtilmeli. 
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Yararlı Yönleri Sınırlı Yönleri 

Kısa cevaplar sayesinde çok fazla 
soru sorularak kapsam geçerliği 
artırılabilir. 

Bu tür sınavlarda üst düzey 
davranışlar ölçülebilse de . 

Puanlama yazılı yoklamalara göre 
daha kolaydır. 

Öğrencileri daha çok ezbere 
yönelten sınav türüdür. 

İmla, yazı güzelliği gibi etkenlerin 
puanlamaya katılması daha azdır. 

Tamamen objektif puanlanamaz. 

Cevaplamada şans başarısı yoktur. 
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 Doğru yanlış türündeki maddelerde iki cevap olasılığı 
bulunur(D/Y). Her iki seçeneği seçme olasılığı %50’dir.  

 Eğitimin tüm basamaklarında uygulanabilir.  

 Bilgi, kavrama, uygulama basamağındaki davranışların 
ölçülebilmesi için uygun olsa da en çok bilgi 
düzeyindeki öğrenmeleri test etmek için kullanılır. 

 Bir sınavda çok sayıda doğru-yanlış maddesi 
sorulabildiği için testin geçerliğini yükseltir. 

 Tamamen objektif puanlanabildiğinden, puanlama 
güvenirliği yüksektir. 

 Şans başarısı en yüksek olan testtir. 

 Hazırlanması ve puanlanması kolay olduğundan 
kullanışlıdır.  
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 Her maddede bir davranışı ölçecek biçimde bir tek fikir 
verilmelidir. 

 Verilen cümle tereddüte yer vermeyecek şekilde 
sunulmalı ve o cümleyi yanlış/doğru yapan durum 
önemsiz bir ayrıntıda olmamalıdır. 

 Doğru-yanlış ifadeler ders kaynağından aynen 
alınmamalıdır. 

 Her soru birbirinden bağımsız cevaplanabilmelidir. 
 Cümlelerde kesin ifadeler kullanılmalıdır. 
 Bir testteki doğru-yanlış cümleleri aşağı yukarı aynı 

uzunlukta olmalıdır. 
 Bir testteki maddelerin yarısı doğru, yarısı yanlış 

olması ya da D/Y oranının birbirine yakın olması 
tavsiye edilir. 9D ve 1Y içeren test sorunludur. 
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 Doğru-yanlış testlerinin en önemli sınırlılığı şans 
faktörünün çok yüksek olmasıdır (%50). 

 Bazı öğrenciler hiç okumadan sorulara doğru cevap 
verebilir. 

 Bu sıkıntılı durumu ortadan kaldırmak için neler 
yapmalı? 

 Sınıflamanın 2’den çok kategoride yapılması: Doğru, 
yanlış, bazen doğru/bazen yanlış gibi. 

 Yanlış maddenin yanlışlığının belirlenmesi: Yanlış 
olan cümlede yanlış olan ifadenin altının çizilmesi 
ve/veya altına doğrusunun yazılması. 

 Doğru ve yanlışların test içinde belli bir düzen içinde 
yer almaması gerekir. Ör: DYDYDYDYDY gibi... 
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 Düzeltme işlemi sorudaki seçenek sayısının 
bir eksiği kadar yapılan yanlışın bir doğruyu 
götürmesi şeklinde uygulanır. 

 Mesela 5 seçenekli bir çoktan seçmeli testte 
düzeltme formülü, seçenek sayısı olan 5’in 1 
eksiği yani 4 yanlışın bir doğruyu götürmesi 
şeklindedir.  

 Doğru-Yanlış testlerinde 2 seçenek (D/Y) 
vardır. O halde 2-1=1 olduğundan, her yanlış 
1 doğruyu götürür. Ama genelde D-Y 
sorularında bu kural pek uygulanmaz. 
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Yararlı Yönleri Sınırlı Yönleri 

Kısa zamanda çok soru 
hazırlanabilir ve sınavda çok soru 
sorulabilir. 

Bilgi, kavrama ve uygulama 
basamağındaki davranışları 
ölçmeyle sınırlıdır. 

Puanlama kolay ve objektiftir. Tahmin etmeye elverişlidir. 
 

Öğrencinin cevaplaması kolaydır. En yüksek şansa başarısına sahip 
testtir. 

Bütün derslere ve konulara kolayca 
uygulanabilir. 
 

Anlaşmaya ve kopya çekmeye 
elverişlidir. 
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 Cevabı kendi içinde verildiği maddelerden (çoktan 
seçmeli) oluşan testlerdir. 

 Bilgi, kavrama, uygulama, analiz ve değerlendirme 
basamağındaki davranışların ölçülmesinde geçerli 
ölçmeler yapılabilir. 

 Bu bakımdan eğitimde kullanılan testler arasında 
bilişsel alanı en geniş yoklayabilen testtir. 

 Sınav süresinin çoğu sorunun okunarak cevabın 
bulunması ve işaretlenmesi için kullanılır. 

 Yazı güzelliği ve kağıt düzeni vs. özelliklerin 
puanlamaya karışma ihtimali yoktur. 

 Puanlama yanlılığı olmadığı için geçerliği yüksektir. 
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 Çoktan seçmeli testlerin puanlanması objektif 
olduğundan puanlama güvenirliği yüksektir. 

 Seçenek sayısına bağlı bir şans başarısı vardır. 
Seçenek sayısı arttıkça şans başarısı düşer ve 
güvenirlik artar. 

 Bir çoktan seçmeli testte çok soru sorulabileceği 
için duyarlılığı (dolayısıyla güvenirliği) yüksek 
ölçmeler yapılır ve kapsam geçerliği yüksek olur. 

 Hazırlanması zor ve zaman alıcıdır. 

 Sınavın uygulanması ve okunup puanlanması 
kolaydır (kullanışlılık). 

 Objektif testler olarak da adlandırılır. 
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 Her çoktan seçmeli test maddesi bir davranışı 
yoklamalıdır. 

 Maddeler açık, seçik ve anlaşılır olmalıdır/yazım 
kurallarına dikkat edilmelidir. 

 Madde içerisinde ipucu bulunmamalıdır. 
 Her soru diğerlerinden bağımsız olarak 

cevaplanabilmeli. Test içindeki bir soru başka bir 
sorunun cevaplanması için ipucu verilmemelidir. 

 Sorularda “aşağıdakilerden” ifadesi sadece 
seçeneklere yönlendirme yapılması durumunda 
kullanılmalıdır. 

 Bir maddenin seçenekleri uzunluk-kısalık 
bakımından birbirlerine yakın olmalıdır. 
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 Seçeneklerde kullanılan rakamlar seçenekler arasında 
büyükten küçüğe doğru veya küçükten büyüğe doğru 
sıralanmalıdır. 

 Soruyu olumsuz yapan ifadenin ya da “en iyi”, “en çok” 
gibi ifadelerin altı çizilmeli ya da koyu yazılmalıdır. 

 Seçeneklerde birbirinin tersi olan ifadeler 
kullanılmamalıdır. 

 Testteki tüm soruların seçenek sayıları eşit olmalıdır. 

 Çeldiriciler soruyu bilmeyenleri yanıltmalı, bilenleri 
aldatmamalıdır. 

 Madde gereksiz ifadelerle şişirilmemelidir (kısa ve öz). 

 Seçeneklerde tekrarlardan kaçınılmalıdır. 
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 Testin başında ve gerekiyorsa içinde yönergeler 
bulunmalı. 

 Kolay olduğunu düşündüğünüz maddeleri testin ilk 
maddeleri arasına koyunuz. 

 Doğru cevaplar seçeneklere yaklaşık olarak aynı 
sayıda dağıtılmalıdır. (ör: 4A,4B,4C,4D,4E) 

 Aynı seçeneğin doğru olması durumu ardı ardına 3 
defadan fazla olmamalıdır. 

 Testin doğru cevap anahtarı belli bir düzende 
(AABBCCDD gibi) olmamalıdır. 

 Test içinde her soru ayrı algılanacak şekilde 
yazılmalı. 
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 Sorularda kullanılan dil öğrenci seviyesine uygun 
olmalıdır. 

 Yazı biçimi, yazı büyüklüğü, sayfa düzeni. 
öğrencilerin rahatça algılayacakları şekilde olmalıdır. 

 Kopya riskini azaltmak için mümkünse eşdeğer. 
maddelerden oluşan en az 2 tane test oluşturunuz. 

 Mümkünse sınav kağıtlarını çoğaltma işlemini sınav 
gününe bırakmayınız. 

 Daha önceden çoğaltıp kontrol ettiğiniz kağıtları 
güvenli bir yerde saklayınız. 
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Yararları Sınırlılıkları 

Puanlaması objektif sınav türüdür. Hazırlaması zordur ve uzun zaman 
alır. 

Cevaplama ve puanlama süresi kısa 
olduğundan kullanışlıdır. 

Soruların güçlük derecesini ayarlamak 
zordur. 

Bilgi-kavrama-uygulama-analiz- 
değerlendirme  basamağı 
davranışlarını ölçebilir. 

Öğrencilerin vereceği cevap 
seçeneklerle sınırlandığı için sentez 
davranışları ölçemez. Diğer üst düzey 
davranışları ölçmek de zordur. 

Çok sorudan oluştuğu için kapsamı 
geniş, geçerliği ve güvenirliği yüksek. 

Kopya ihtimali yüksektir. 
 

Bu sınav türünden elde edilen verilerle 
birçok istatistik işlemi yapılabilir. 

Öğrencilerin kendi yorumlarını 
katması için uygun değildir. 

İlköğretimden üniversiteye kadar tüm 
kademelerde kullanılabilir. 

Şans başarısı yüksektir. 
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 Puanlama bakımından hem nesneldir hem de 
kolaydır. 

 Puanlaması emek, zaman ve para yönünden düşük 
maliyetlidir. 

 Yanıtlama durumları 6 olası durumla belirtilebilir: 

1-Tam Bilgi 

2-Bilgi Yokluğu 

3-Kısmi Bilgi 

4-Yanlış Bilgi 

5-Kısmi Yanlış Bilgi 

6- Şansla Yanıt Verme  
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 Çoktan seçmeli testleri puanlama tekniklerinin 2 
temel yaklaşıma dayandığı söylenebilir: 

i) 1-0 puanlama: “doğru yanıt=1”, “yanlış yanıt=0”. 

Bu puanlama türünde kısmi bilgilere puan 
verilmemesi bir sınırlılıktır. Bu yaklaşım şans 
başarısını kontrol etmede zayıftır. 

ii) Ağırlıklandırma yaklaşımları: bu yaklaşımda 
maddelerin güçlüğüne göre, maddenin ölçtüğü 
davranışın düzeyine göre ve madde 
seçeneklerinin doğruluk derecesine göre 
puanlamalar yapılır. 
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 Son zamanlarda, uygulamalarına sıklıkla 
rastladığımız karma test (birden fazla madde 
türünün bir arada kullanıldığı test) kullanımı, 
hem şans başarısının etkisini azaltarak 
öğrencinin gerçek performansını 
değerlendirmede etkili olmakta, hem de farklı 
madde türlerinin üstün yanları avantaja 
dönüştürerek daha geçerli ve güvenilir testler 
elde edilmesini sağlamaktadır. 
 

 Geleneksel uygulamalara göre tek tip madde 
türünden (tamamıyla çoktan seçmeli ya da 
tamamıyla açık uçlu maddelerden) oluşan 
sınavların da halen uygulandığı da bir gerçektir. 
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 Performans değerlendirme, alternatif değerlendirme 
ya da otantik değerlendirme olarak da adlandırılır. 

 Daha gerçekçi uygulamaya dayalı davranışları 
değerlendirmede kullanılan yaklaşımları içerir. 

 Geleneksel ölçme araçları çoğunlukla sürece 
bakmaksızın sonuca odaklanmaktadır ve her türlü 
davranışı ölçmede kullanılamazlar. Bu durumlarda 
performans değerlendirme tercih edilebilir. 

 Örneğin öğrencinin resim yapması, bir enstrüman 
çalması, basketbol oynaması istenebilir. Kağıt kalem 
testleri  bu tarz öğrenmelerin gerçekleşip 
gerçekleşmediğini öğrenmek için kullanılamaz. 

 Performansa dayalı değerlendirmede, öğrencilerin bir 
süreci tamamlamaları ya da bir ürün ortaya koymaları 
beklenmektedir. 
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İletişim 
Becerileri 

Psikomotor 
Beceriler 

Spor 
etkinlikleri 

Kavram 
Kazanımları 

Duyuşsal 
beceriler 

Kompozisyon 

yazma 
Kalem tutma 

Serbest atış 

atma 

Açık ve kapalı 

daire 
oluşturma 

Oyuncaklarını 

paylaşma 

Konuşma 

yapma 

Deney 

malzemelerini 
düzenleme 

Topu 

yakalama 

Alışveriş için 

uygun araçlar 
seçme 

İşbirlikli grup 

çalışması 

Yabancı dilde 

telaffuz 

Makas 

kullanma 
Zıplama 

Bilinmeyen 

kimyasal 
maddeleri 

tanımlama 

Okul 

kurallarına 
uyma 

Yönergeleri 

takip etme 

Kurbağa 

inceleme 
Yüzme 

Deneysel 

verileri 
genelleme 

Kendini 

koruma 
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 Gerçek perfromans değerlendirmede gerçek bir 
durumun oluşturulduğu ortamlar yer alır. Ör: ehliyet 
sınavı  

 Analog (eş) değerlendirmeye, öğrencinin gerçek 
yaşam ortamında değerlendirilmesinin mümkün 
olmadığında başvurulur. Pilotların gerçek uçak yerine 
uçak simülatörü kullanarak test edilmesi. 

 Yapay performans değerlendirme, yukarıdaki iki PD 
türünden daha az gerçek yaşama uygundur ve 
genellikle öğrencilerin sadece oluşturulmuş 
durumlarda ortaya koydukları performansın 
değerlendirilmesine dayanır. Okullarda uygulanır. Bir 
öğrenciden haftalık akşam yemeği menüsü oluşturma 
ve sınırlı bütçeyle belirli yiyecekleri marketten alma 
sürecinin adımlarını açıklaması istenebilir. 
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 PD amacının ve performans görevinin 
tanımlanması 

 Ölçülebilir bir performans görevinin seçilmesi 

 Yönergenin hazırlanması 

 Performans ölçütlerinin/kriterlerinin 
belirlenmesi 

 Performansın uygulanması (öğrenci 
tarafından) 

 Performansın puanlanması 
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 PD diğer değerlendirme türleriyle 
ölçülemeyen davranışları ölçmemizi sağlar ve 
karmaşık öğrenme hedeflerine hizmet eder. 

 PD ürünün yanında sürecin 
değerlendirilmesine de izin verir. 

 PD kalıcı öğrenmeye katkıda bulunur ve daha 
anlamlı öğrenme sağlayarak öğrencileri 
motive eder. 

 Bazı PD görevleri bilgi beceri ve yeteneğin 
birleştirilmesini içerir. 
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 Kaliteli bir PD’nin oluşturulması, uygulanması 
ve puanlanması güçtür ve zaman alıcıdır. 

 PD sınırlı öğrenmeleri kapsar ve öğrencinin 
sahip olduğu tüm bilgi ve becerilere 
genellenmesi güçtür. 

 PD için subjektif değerlendirmeye dayalı 
olduğu için puanlama güvenirliği düşüktür. 

 PD süreci kağıt-kalem testlerine göre daha çok 
vakit alır. 

 Her zaman gerçek yaşamı yansıtamayabilir 
(maliyet yüzünden). 
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 Gözlem kayıtları 

 Kontrol listeleri 

 Dereceleme ölçekleri 

 Dereceli puanlama anahtarı (Rubrik) 

 Ürün seçki dosyaları (Portfolyolar) 

 Akran-grup değerlendirmesi 

 Öz değerlendirme 
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 Öğretmenin öğrenci davranışlarını gözleyerek 
gelişimlerini izlediği bir yöntemdir 

 Gözlemler kontrollü ya da kontrolsüz biçiminde 
yapılabilir. 

 Kontrollü gözlemde öğrencilerin belirli günlük 
yaşam durumlarına ilişkin görevleri yapması 
sağlanır. Kontrolsüz gözlemde ise öğrencilerin 
tipik davranışlarını kaydeder. 

 Katılımlı/katılımsız gözlem olmak üzere 
öğretmenin içerisinde bulunduğu ya da dışarıdan 
gözlem yaptığı gözlem sınıflaması da mevcuttur. 
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 Bir performansa ait ölçütlerin yazılı olduğu listedir. 

 Listedeki her bir davranışın gözlenme durumuna 
göre evet/hayır şeklinde bir karar vermeye dayalıdır. 

 Her bir durumda gözlemci, öğrencinin istenen ya da 
istenmeyen davranışlarını işaretleyebilir bu sayede 
öğrenci hataları listelenebilir. 

 İstenen davranışların gösterildiği durumlara 1 puan 
istenilmeyen davranışların gösterildiği durumlara 0 
puan verilebilir 

 Puanların toplamına göre istenen performansın ne 
kadarının kazanıldığına karar verilir. 
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 Gerçekleştirilmesi gereken performansın ne 
kadarının öğrenci tarafından gösterildiğinin 
belirlenmesine yarar. 

 Kontrol listeleri (check list) gözlenecek 
davranışın varlığını, “X”, “√” veya “Evet” gibi 
bir işaret  

veya kelime ile 

 gösterilmesine 

 olanak veren 

 bir araç tipidir. 
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Ölçütler Evet Hayır 

Sınıftakilerle göz teması kuruyor X 

Konu alanına hakim. X 

Akıcı bir anlatıma sahip. X 



 Gözlenen bir özelliğin ölçütlerini ve ne kadar 
gözlendiğinin derecelerini içeren ölçeklere 
dereceleme ölçekleri denir. 

 Kontrol listeleri evet/hayır ile sınırlıdır fakat 
dereceleme ölçeği daha detaylıdır. Gözlenen 
performansı çeşitli düzeyleriyle tanımlayabilir. 

 Kesinlikle katılıyorum-katılıyorum-katılmıyorum-
kesinlikle katılmıyorum 

 Zayıf-orta-iyi-çok iyi gibi sınıflamalar dereceleme 
ölçeğine örnek verilebilir. 
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Ölçütler Zayıf Orta İyi 

Sınıfa hakimiyet X 

Konu alanına hakim X 

Anlatımdaki akıcılık X 



 Rubrik (puanlama yönergesi) hangi durumda hangi 
puanın verileceğinin önceden belirlenmesini 
gerektiren, dereceli puanlama sistemidir. 

 Dereceli puanlama anahtarı her bir ölçüt için 
performans düzeyine ilişkin tanımlama sağlamaktadır. 

 Dereceli puanlama anahtarlarında öğrencinin hangi 
davranışları gösterdiğinde hangi performans 
düzeyinde yer alacağı tanımlanmaktadır. 
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 Puanlama yönergeleri ikiye ayrılır. 

 

 

 

 

 

 Sonuç (holistik) puanlama yönergesi; değerlendirmenin genel 
olarak yapıldığı durumlarda yapılan işin sonucuna göre puan 
vermeye dayalıdır. 

 Süreç (analitik) puanlama yönergesi ise; yapılan işin aşama aşama 
puanlandığı durumlarda kullanılır. Süreç puanlama anahtarı ile 
öğrenciye daha detaylı geribildirim sağlanmaktadır. 

 Kısacası “bütüncül rubrik” sadece sonuca “analitik rubrik” tüm 
sürece odaklanır. 
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Sonuç Süreç 



 Öğrencilerin çalışmalarının belirli aralıklarla 
toplanarak maksatlı olarak biriktirilmiş haline 
portfolyo denir. 

 Son yıllarda öğrenci performansı değerlendirmede 
popüler hale gelmiştir. 

 Çalışma dosyaları ve gelişim dosyaları örnek 
verilebilir. 

 Öğrencinin gelişiminin öğretmen ve veliler tarafından 
gözlenmesini sağlar. 

 Çalışma dosyaları yaygın olarak bir okula ya da işe 
kabul almak için geliştirilir. 

 Gelişim dosyaları ise daha çok sınıf içi etkinlikler, 
testler, ev ödevleri, düşünce yazıları, deney 
raporlarının en iyi örnekleri yerine öğrencinin 
gelişimini en iyi gösteren örneklerini içermektedir. 
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Portfolyo içerisinde  

 Öğrencinin çalışmaları 

 Öğretmen gözlem notları 

 Öğretmen ve öğrencinin gelişim notları 

 Öğretmen veli toplantı tutanakları  

olabilir (Worthen, White, Fan ve diğ., 1999). 
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 Ürün seçki dosyaları sayesinde  

 Öğretmen süreç içerisinde öğrencilerin 
gelişimini izleme imkanı bulur bunun yanı 
sıra öğrenciler de kendi çalışmalarını ve 
arkadaşlarının çalışmalarını değerlendirme 
şansı bulur. 

 Öğrenmenin devamlılığı sağlanır. Parça bütün 
arası ilişkiler gözlenebilir. 

 Öğrenmede süreç-sonuç ilişkisini göstermeye 
yarar. 
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 Öğretmen her öğrencinin dosyasındaki çalışmaları 
incelemeli ve öğrenci gelişimi hakkında geribildirim 
vermelidir. 

 Öğretmen değerlendirmesine ek olarak öğrencilerin 
kendi çalışmalarını ve arkadaşlarının çalışmalarını 
değerlendirmesi beklenmektedir. 

 Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur. 
 Portfolyo kullanmadan önce amaca karar verilmelidir. 

 Portfolyo dosyasında ne tür ürünler ya da çalışmalar 
yer alacağına ve bu ürünlerin kim tarafından 
tamamlanacağına karar verilmelidir. 

 Portfolyonun puanlama ve değerlendirme yöntemine 
karar verilmelidir. 
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 Öğretmen merkezli performans 
değerlendirmenin yanı sıra öğrencilerin de 
değerlendirme sürecine katılmaları 
mümkündür. 

 Öğrencinin arkadaşının performansını 
değerlendirmesi (akran değerlendirme), grup 
üyelerinin çalışmalarını değerlendirmesi ve 
öğrencinin kendi performansını 
değerlendirmesi (öz değerlendirme) şeklinde 
olabilir. 
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 Yapılandırılmış Grid 

 Tanılayıcı Dallanmış Ağaç (TDA) 

 Kelime ilişkilendirme testleri 

 Kavram Haritaları 
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 Öğrencilerin kavram yanılgılarını ve bilgilerinde 
bulunan eksiklikleri ortaya çıkarmada kullanılan 
alternatif ölçme-değerlendirme tekniğidir. 

 Anlamlı öğrenmeyi amaçlar. 
 Numaralandırılmış kutucuklar içindeki kavramlardan 

ve onları yoklayan sorulardan oluşur. 
 Sorulacak soru/lar belirlendikten sonra öğrenci 

düzeyine göre 9 ya da 12 kutucuktan oluşan bir tablo 
hazırlanır. 

 Bir sorunun cevabı birden fazla kutucuk içerisinde 
olabilir. 

 Her sorunun cevabı için uygun kutucukları bulmaları, 
 Bu kutucuk numaralarını mantıksal veya işlevsel 

sıraya göre dizmeleri istenir 
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 Birbiriyle bağlantılı doğru-yanlış sorularından 
oluşur. 

 Her bir “D” ve “Y” kararı bir sonraki “D” ve “Y” 
kararını etkiler. 

 Öğrencilerin bilişsel yapılarındaki yanlış ve eksik 
öğrenmelerinin ortaya çıkarılması amaçlanır. 

 Öğretme öğrenme süreci buna göre tekrar 
düzenlenir. 

 Sorular genelden özele, somuttan soyuta ve 
kolaydan zora doğru sıralanır. 

 Birbirleriyle bağlantılı D/Y tipi soru 
hazırlanabilecek konularda uygulanabilir. 
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 Öğrencilerin kavram yanılgılarını belirlemek ve analiz etmek 
amacı ile kullanılır. 

 Tek başına ya da görüşme, kağıt-kalem testleri, kavram 
haritaları ile beraber kullanılabilir. 

 Zihindeki kavramlar arası ilişkilerin yeterli olup olmadığını 
belirlemeye yardımcı olur. 

 Öğretmen öncelikle bir konuyla ilgili anahtar kavramları seçer.  
Daha sonra öğrencilerin anahtar kavramların çağrıştırdığı 
kelimeleri bulmalarını ister. En sonunda öğretmen öğrencilerin 
anahtar kelimelere karşılık yazdıkları cevaba ve kelime 
sayısına göre puan vererek değerlendirme yapar. 

 Öğrencilerin her anahtar kelimeye verdikleri cevap kelimelerin 
sayısı ve niteliği, ve anahtar kelimelere verilen cevap 
kelimeleri arasındaki örtüşme ve yakınlığa göre puan verilir. 
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KELİME İLİŞKİLENDİRME 

Bilim Gözlem 

Bilim 
 

Deney 

Bilim 
 

Hipotez 

Bilim 
 

? 

Bilim 
 

? 

Bilim 
 

? 

Bilim 
 

? 
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 Bir konunun öğretiminde,  

 Öğrenmeyi kolaylaştırmada, 

 Öğrenme sürecini kontrol etmede ve kavram 

yanılgılarını ortaya çıkarmada kullanılır 
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 “Bir konu hakkında derinlemesine inceleme 
yapılması amacıyla verilen soru veya sorular 
ödev veya proje olarak adlandırılmaktadır” 
(Atılgan, 2007, s.271). 

 Ödev ve proje birbirleriyle karşılaştırılsa da 
aynı şeyler değildirler. 

 Aslında bazı ödevler kapsamına göre, proje 
olarak adlandırılsa da ödev ve proje arasında 
farklılıklar bulunmaktadır. 
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 Ödev genel olarak okul dışı saatlerde 
yapılması için, öğretmen tarafından 
öğrencilere verilen görevlere denir (Cooper, 
1989) 

 Okul dışı ödevler yanında sınıf içi ödevler de 
verilebilir. 

 Öğrencilere dört çeşit ödev verilebilir. 

Alıştırmalar - Hazırlık Ödevleri - Geliştirici 
Ödevler - Yaratıcı Ödevler 
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 Hazırlık Ödevleri: Sınıfta anlatılacak konunun 
önkoşul davranışlarının kazanılması için verilen 
ödevlerdir. 

 Alıştırma Ödevleri: Öğretilen bir davranışın 
pekiştirilmesini sağlamak için verilen ödevlerdir. 

 Geliştirici Ödevler: Okulda kazanılan davranışlar 
geliştirerek yeni bir ürün ortaya çıkarmayı 
amaçlayan ödevlerdir. 

 Yaratıcı Ödevler: Öğrencilerin bildiklerinden 
hareketle yeni ve özgün bir ürün ortaya 
koymalarını sağlayan geliştirici ödevlerden daha 
kapsamlı ödevlerdir. 
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 Sınıf içi zamanın yeterli olmadığı durumlarda, 

 Öğrencilerin kendi ilgi alanlarını, beceri ve 
yeteneklerini keşfetmeleri istendiğinde, 

 Öğrencilere bağımsız çalışma, sorumluluk 
alma, zamanı iyi kullanma gibi özelliklerin 
kazandırılması istendiğinde, 

 Öğrenmenin sadece okulda değil, okul 
dışında da olabileceğini göstermek için, 

 Velilerin okula ve öğrencilerin çalışmalarına 
ilgilerini arttırmak için ödevler kullanılır. 
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 Çok ödev verilmesi öğrencinin sosyalleşmesi için ihtiyacı 
olan zamanı kısıtlar 

 Veliler olumsuz şekilde öğrencinin ödevi yapmasını 
(kendileri yaparak) engeller ya da yanlış yapmasına sebep 
olabilir. 

 Ödevin nasıl yapıldığı çok takip edilemediği için 
öğrencilerde  istenmeyen davranışların (kopya ya da 
aldatma gibi) gelişmesine yol açabilir. 

 Her öğrencinin ödevi eşit koşulda yapması mümkün 
değildir (sosyo-ekonomik faktörler, aile yapısı, kardeş 
sayısı vb.) 

 Aileler arası farklılıklar/yeterlilikler öğrenciler arası 
eşitsizlik oluşturabilir. 

 

Yrd. Doç. Dr. Sedat ŞEN 18.09.2017 90 



 Her öğrencinin çalışmaya katılması için ya 
bireysel ya da küçük grup olarak ödev 
verilmelidir. 

 Ödev öğrenci düzeyine uygun olmalıdır. 

 Geniş bir kapsam yerine sınırları belirlenmiş 
bir konuda ödev verilmelidir. 

 Öğretmen rehberlik etmeli, yararlanılacak 
kaynakların listesi verilmeli ve bu kaynaklara 
nasıl ulaşılacağı konusunda bilgi verilmelidir. 
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 Dersler için önemli olan ve öğrencilerin ilginç 
bulduğu etkinliklerle öğrencileri meşgul eden 
yoğun tecrübelerdir (Fleming, 2000).  

 Tipik bir proje süresi iki hafta ile iki ay 
arasında değişir 

 Proje fikirlerini öğretmenler ya da öğrenciler 
belirleyebilir. 

 Proje seçimi çok önemlidir. Genellikle 
öğretmen bir projeler listesi oluşturup 
öğrencilere seçtirir. 
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 Projeler, proje temelli öğrenimin altyapısını 
oluşturur. 

 Proje öğreniminde aşağıdaki aktiviteler 
kullanılabilir: 

 

 Koleksiyonlar 

 Portfolyolar 

 Tasarımlar 

 Araştırma projeleri 
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 Proje öğrencilerin ilgilerine göre seçilmelidir. 

 Öğrenci düzeyine uygun projeler seçilmelidir 

 Proje konusu akademik içerik ile alakalı 
olmalıdır. 

 Proje çalışması öğrencilerin sentez düzeyinde 
davranışları gerçekleştirmesi için fırsat sunar 
bu sebeple öğrencilerin yeni bir ürün ortaya 
koyabileceği konular seçilmelidir.  

 Proje çalışması takım çalışmasına katkıda 
bulunacak şekilde seçilmelidir. 
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 Genellikle üst düzey becerileri ölçmede kullanılır. 

 Değerlendirilmenin objektif yapılması zordur. 

 Puanlama yapılırken rubrik ve kontrol listesi gibi 
puanlama anahtarları kullanılmalıdır. 

 Dereceleme ölçekleri, kontrol listeleri oluşturmak 
objektif değerlendirme imkanı sağlar. 

 Öğrencilerin ödevi ya da projeyi yaparken nelere 
dikkat etmeleri gerektiği ve öğretmenin 
beklentilerinin neler olduğu öğrencilere 
bildirilmelidir. 
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