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ölçme ve değerlendirme
Branş Analizi

Testin bir soru hariç, genel olarak ölçmede önceki yıllarda çıkanlara benzeyen ve dolayısıyla beklenen sorulardan oluştuğu söylenebilir. 
Tamamlayıcı ölçme teknikleri ile ilgili doğrudan soru sorulmayıp genel özelliklerle ilgili soru sorulurken bu sınavdaki 36. soruda yapılan-
dırılmış grid sorusunun gelmesi göreceli olarak yenilik olarak ifade edilebilir. Ancak her yıl daha önce sorulmayan kapsamlardan bir soru 
beklenebilir. Daha önce sorulmayan kapsamdan gelecek soruların özellikle sayısı çok olan ve KPSS’de göreceli olarak az sorulan ölçme 
araçlarıyla ilgili olması zaten beklenmesi gereken bir durumdur. 
Diğer yandan türetilmiş ölçmenin dolaylı ölçmeden ayrı değerlendirilmesi de bu sınavda önceki sınavlara göre farklılık olarak değerlendi-
rilebilecek bir yönünü oluşturmaktır. Birçok ölçmecinin türetilmiş ölçmeyi dolaylı ölçme arasında kabul etmesine dayanarak böyle bir soru 
sorulmasının sakıncalı olduğu söylenebilir. Bu durum sadece KPSS kitapları ile sınırlı değildir. Aynı zamanda bilimsel kitaplarda da ölçme-
yi dolaylı ve doğrudan şeklinde ikiye ayıran, türetilmiş ölçmeyi dolaylı ölçme içinde sınıfl ayan bilim insanları olduğu göze çarpmaktadır. En 
azından soru kökünde dolaylı ve türetilmiş ölçmenin ayrı ele alındığına dair bir ifade kullanılması öğrencilerin ikilemde kalmalarını önle-
mek adına yararlı olabilirdi. Bu sınıfl amaların yapay olduğu, birinin diğerine kesin ve her zaman bir üstünlüğü olamayacağı dikkate alına-
rak soru kökünde sözü edilen açıklama yapılması yararlı olurdu.  Bu yönüyle 29. sorunun eleştirilmesi olanaklıdır.
Ayrıca 32. sorudaki tutum ölçeğinin güvenirliğini belirlemede C  seçeneğinde verilen eş değer formlar yaklaşımı yaygın olmayan ve ço-
ğunlukla da olanağı zayıf bir teknik olması nedeniyle konuya şüpheci yaklaşan yetenekli bireyler için kötü bir çeldirici olarak ele alınabilir.
İstatistiklerle ilgili sorulardan olan 38. soru Z ve T puanından başka bir standart puana gönderme yapması (Lisans düzeyindeki ölçme ve 
değerlendirme derslerinde standart puanlar üzerinde pek durulmadığı ya da en fazla Z ve T puanları üzerinde durulduğu dikkate alınmalı-
dır.) ve işlem yükü getirmesi nedeniyle sayısal beceriyi daha çok ölçen bir soru olarak eleştirilebilir.
Son olarak sınavın genel olarak zor olmadığı,kolaya yakın bir güçlükte olduğu, önceki yıllara göre istatistik sorularının oranının azaldığı, 
bir soru hariç önceki yılların paralelinde soruları sorulduğu belirtilebilir.

Doç. Dr. Nuri DOĞAN 
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me başlığı altında ele almasıdır ve bu yaklaşımın haklılık payı da vardır. Bu şekilde 
düşünen biri öğrenci sorunun üç cevabı olacağını düşünebilir. Ancak C seçeneğin-
de “zeka puanı” denmeyip “zeka düzeyi” dendiği için bu ölçme türetilmiş ölçme ol-
maktan kurtulmaktadır. Daha önceki yıllarda sorulan dolaylı-doğrudan ölçme soru-
larının seçeneklerinde türetilmiş ölçme sonuçları pek kullanılmamıştır. Bu anlamda 
bazı öğrencilerin kafasını karıştırabilecek bir sorudur.

Ölçme doğrudan, dolaylı ve türetilmiş olarak ele alınmaktadır. Dolaylı ölçme ölçü-
lecek özelliği herhangi bir değişkenin herhangi bir niteliğinden yararlanarak ölçme 
işidir. Doğrudan ölçme ise ölçülecek özellikle aynı niteliğe sahip bir araç yardımıyla 
yapılan ölçme işlemleridir. Türetilmiş ölçme ise farklı ölçme sonuçlarının (En az iki 
ölçme sonucu gerekir.) oranı ya da çarpımıdır. Seçenekler incelendiğinde A seçe-
neğinin türetilmiş, B seçeneğinin doğrudan, D seçeneğinin türetilmiş, E seçeneğinin 
doğrudan ve C seçeneğinin ise dolaylı ölçme olduğu görülmektedir. Diğer yandan 
zekanın zihinsel bir özellik olması ve zihinsel özelliklerin doğrudan ölçülemeyeceği 
bilgisinden de bu sonuca gidilebilir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

29. Aşağıdakilerden hangisi dolaylı ölçmedir?

A) Bir arabanın bir yolculuktaki ortalama hızının be-
lirlenmesi

B) Bir öğrencinin bir dakikada okuduğu kelime sayı-
sının belirlenmesi

C) Bir öğrencinin, zekâ düzeyinin belirlenmesi

D) Bir ülkenin, nüfus yoğunluğunun hesaplanması

E) Bir öğrencinin yazdığı metinde kaç yazım hatası 
yaptığının belirlenmesi

Beklenen bir sorudur. Neredeyse her yıl doğrudan ve dolaylı 
ölçme sorusu sorulmaktadır. Ancak soruda kafa karıştıracak 
bir nokta, birçok ölçmecinin türetilmiş ölçmeyi de dolaylı ölç-
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Soru yine beklenen bir sorudur. Değerlendirme türlerine yöneliktir. Sorunun yapısı 
basit ve doğru cevabı bulmak için gerekli cevaplar oldukça açık verilmiştir. Öğrenci-
lerin birçoğunun soruyu doğru cevaplaması beklenir.

Değerlendirme amacına göre tanıma-yerleştirme, biçimlendirme ve değer biçme 
olarak üçe ayrılır. Verilen örnekteki seçme işlemi bireylerin hazırbulunuşluk düzeyi 
ya da ön bilgilerine göre en başarılı olabilecekleri eğitim ortamları ile karşılaştırmak 
olduğundan tanıma ve yerleştirme amaçlıdır. Diğer yandan bireyler önceden belirle-
nen bir ölçüte göre değil de gruptaki bireylerin puanlarına göre sıralanıp seçildikle-
rinden bağıl değerlendirme söz konusudur.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

30. Bir üniversitenin yabancı diller yüksekokulunda İn-
gilizce hazırlık eğitimi verilmektedir. Hazırlık sınıfına 
kayıt yaptıran 80 öğrenci vardır. Hazırlık sınıfının yir-
mişer kişilik üç şubesi bulunmaktadır. Uygulanacak 
olan İngilizce seviye belirleme sınavına giren öğren-
ciler, puan sırasına göre dizilecek ve en yüksek puanı 
alan 20 öğrenci hazırlık eğitimini atlayarak doğrudan 
birinci sınıfa başlayacaktır. Sonraki en yüksek puan-
ları alan 20 öğrenci ileri düzey, daha sonraki 20 öğ-
renci orta düzey, son sıradaki 20 öğrenci ise başlan-
gıç düzeyi İngilizce eğitim programına katılacaktır.

 Yabancı diller yüksekokulunda gerçekleştirilen 
bu değerlendirmenin, amacına ve ölçütüne göre 
türleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte veril-
miştir?

Amacına göre Ölçütüne göre
A) Tanıma ve yerleştirme Mutlak
B) Biçimlendirme ve yetiştirme Bağıl
C) Değer biçme Bağıl
D) Tanıma ve yerleştirme Bağıl
E) Biçimlendirme ve yetiştirme Mutlak



uzmanuzman

uzmanuzman

 2013 KPSS

Soru yine beklenen sorulardan biridir. Doğru cevabın bulunabilmesi için gerekli  bil-
giler yeterince açık verilmiştir. Öğrenciler için kolay olması beklenen bir sorudur. An-
cak bazı öğrenciler kapsam ve yapı geçerliğini karıştırabilmektedir. Bazı öğrenciler 
de kapsamın artışının güvenirliği artıracağından iç tutarlık ve/veya kararlılığın ar-
tacağını da düşünmektedir. Ancak soru ifadesindeki en çok kelimesi bizi doğrudan 
kapsama götürmelidir.

Soru kökünde hazırlanan sınavın dönem içindeki tüm kritik kazanımları yoklayacak 
şekilde hazırlandığını, bunu yaparken de konu ve bilişsel becerilerin (adeta belirt-
ke tablosu kullanılmış) dengeli bir şekilde temsil edilmesine dikkat edildiği vurgu-
lanmaktadır. Bu ifadeler açık bir şekilde kapsam geçerliğini göstermektedir. Yapı 
geçerliğini, yordama geçerliğini de etkilemesi beklenir ancak bunların test edilme-
den kesin olduğunu söylemek mümkün değildir. Diğer taraftan kapsamı geniş tut-
mak iç tutarlığı az da olsa zayıfl atabilir. Uygulamanın kararlılığa etkisi ise test edil-
meden bilinemez. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

31. Bir öğretmen, dönem sonu sınavını hazırlarken so-
ruları; dersin dönem içindeki tüm kritik kazanımlarını 
konu ve bilişsel beceri boyutuyla temsil eden bir ör-
neklem oluşturacak biçimde seçmiştir.

 Öğretmenin bu uygulaması, sınavın en çok hangi 
özelliğini iyileştirir?

A) İç tutarlılığını

B) Yapı geçerliğini

C) Kararlılığını

D) Kapsam geçerliğini

E) Yordama geçerliğini
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bireylerle puanlayıcı güvenirliği ve uzman görüşlerinden yararlanarak kapsam ya da 
yapı geçerliğini belirleme arasındaki farkı iyi göremeyen bireylere zor gelebilir.  Son 
olarak tutum ölçeklerinde tutum ifadelerinin paralelini yazmanın güçlüğünden dola-
yı paralel ya da eşdeğer testler tekniği yaklaşımını kullanmak oldukça zordur. Dola-
yısıyla D seçeneği de bazı öğrencilerin kafasını karıştırabilir. Bunlar birlikte ele alın-
dığında orta güçlükte bir sorudur denebilir.

Seçenekler incelendiğinde A, B, C ve D seçeneklerinde verilen uygulamaların gü-
venirlik belirleme tekniklerini ifade ettiği görülmektedir. A seçeneği test-tekrar test, 
B seçeneği eşdeğer yarılar, C seçeneği paralel testler ve D seçeneği ise iç tutar-
lık hakkında bilgi vermektedir. Diğer yandan E seçeneği ise kapsam geçerliği ya da 
yapı geçerliği çalışmalarında uzman görüşleri arasındaki uyumu belirlemek için kul-
lanılan bir yaklaşımdır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

32. Bir araştırmacının bir tutum ölçeğinden elde etti-
ği puanların güvenirliğini kestirmek için aşağıda-
kilerden hangisini hesaplaması beklenmez?

A) Ölçeğin belirli bir zaman aralığının ardından aynı 
gruba ikinci kez uygulanmasıyla elde edilen pu-
anlar arasındaki korelasyonu

B) Ölçeğin denk iki yarısından alınan puanlar arasın-
daki korelasyonu

C) Ölçeğin, eşdeğer bir formu ile birlikte aynı gruba 
uygulanmasıyla elde edilen puanlar arasındaki 
korelasyonu

D) Ölçekten elde edilen puanlara dair iç tutarlılık kat-
sayısını

E) Ölçekteki maddelerin uygunluğunu iki uzmanın 
puanlaması sonucunda elde edilen puanlar ara-
sındaki korelasyonu

Soru güvenirlik tekniklerinin bilgisini yoklamaktadır. Bek-
lenen bir sorudur. Tekniklerin çoğunu bir arada sorması 
belki bazı öğrencilerin kafasını karıştırabilir. Bu bakım-
dan güvenirlik teknikleri arasındaki ayrımı iyi yapamayan 
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Soru lisans düzeyindeki öğrencilerin anlamakta en çok zorlandığı yapı geçerliği ile 
ilgili olduğu için biraz zor görünebilir. Ancak sorunun seçenekleri incelendiğinde A, 
B ve D seçeneklerinin güvenirlikle ilgili olduğu ve soru kökündeki açıklamaların bu 
kavramlar hakkında bilgi vermediği söylenebilir. B seçeneği ise aracın ekonomik ol-
masıyla ilgilidir.

Soru kökünde verilen bilgi öğrencilerin erteleme davranışlarının yoklanmasına yö-
nelik bir aracın uygulandığı yönündedir. Yapılan işlem de öğrencilerin anketlerin geri 
dönüşünü ne kadar ertelediği ile ölçek puanları arasındaki ilişkiye bakmaktır. Dola-
yısıyla bireylerin anketi geç gönderme gün sayıları ile ölçekten elde edecekleri er-
teleme eğilimlerinin birbirine paralel olması beklenir. Bu da yapı geçerliği hakkında 
bilgi verir. Yapı geçerliğini belirleme yollarından biri de bireyin test sonuçları ile ger-
çek yaşamdaki davranışlarının uyumuna bakmaktır. Bu soruda yapılan işlemde an-
ket sonuçları ile gerçek yaşam davranışlarının uyumuna bakılmaktadır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

33. Üniversite öğrencilerindeki ertelemecilik eğilimini be-
lirleyen bir ölçek geliştiren araştırmacı, hazırlamış ol-
duğu ölçeği üniversite öğrencilerinden seçtiği bir gru-
ba posta yoluyla göndermiştir. Öğrencilerden, ölçe-
ği cevapladıktan sonra kendisine geri postalamaları-
nı istemiştir. Araştırmacı, öğrencilerin ölçekten aldık-
ları puanlar ile zarfl arın geri gelmesi için geçen gün 
sayısı arasındaki korelasyon katsayısını hesaplamış-
tır.

 Bu korelasyon katsayısı, ölçeğin hangi özelliği 
hakkında bilgi verir?

A) İç tutarlılığı

B) Yansızlığı

C) Kullanışlılığı

D) Kararlılığı

E) Yapı geçerliği
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Sık sorulmamakla beraber insan davranışlarının bilişsel, duyuşsal ve psikomotor 
sınıfl aması üzerine bir sorudur. 14 sınavda 3-5 kez sorulan bir konudur. Ancak ölç-
me ve program geliştirme üzerinde önemle durulan bir konudur. Derslerde yeterin-
ce dikkat eden öğrencilerin bilgisi olması ve seçeneklerde verilen ifadeler açık oldu-
ğundan öğrencilerin çoğu tarafından doğru cevaplanması beklenir.

Psikomotor davranışlar uygulama yapmaya, büyük ve küçük kasların kullanımına 
dayanır. Sorunun seçenekleri incelendiğinde A seçeneğindeki örnek verme, C seçe-
neğindeki açıklama, D seçeneğindeki benzerlik ve farklılığı karşılaştırma, E seçene-
ğindeki açıklama davranışları uygulama gerektirmeyen, bilişsel yönü ağırlıklı olan 
davranışlardır. Ancak B seçeneğinde verilen aracı tasarlama ve yapma psikomotor 
yönü ağırlıklı olan davranışlardır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

34. Aşağıdaki kazanımların hangisinin ölçülmesinde, 
bilişsel becerilerin yanında psikomotor becerile-
rin de izlenmesi gerekir?

A) Güneş enerjisinden yararlanma yollarına örnek 
verir.

B) Mercekler kullanarak bir gözlem aracı tasarlar ve 
yapar.

C) Cisimlerin beyaz ve renkli ışıklarda neden farklı 
göründüklerini açıklar.

D) Işığın yansıması ve kırılması olaylarının benzerlik 
ve farklılıklarını karşılaştırır.

E) Çeşitli ortamlardaki kırılma olaylarının ışın diyag-
ramlarını açıklar.
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Öz değerlendirme çok kullanılmadığı ve birçok ölçmecinin derslerde geçiştirdiği bir 
konu olduğundan bazı öğrenciler için zor gelmiş bir soru olabilir. Ancak soru kökün-
de verilen soru ifadeleri ile seçenekler eşleştirildiğinde bir tek A seçeneği dışarıda 
kalmaktadır. A seçeneğindeki uygulama için bir soru yoktur. Bu durum soruyu ko-
laylaştırabilir.

Öğretmenin amacı öğrencilerin öz değerlendirme yapmasını sağlamaktır. Öz de-
ğerlendirme ise öğrencilerin kendi etkinlikleri üzerinde düşünme, çalışmalarının 
güçlü ve zayıf yönlerini görme, eksikleri görerek gelecekteki çalışmalarda bunla-
rı tekrar etmeme, kendi etkinliklerini değerlendirme vb. gibi amaçlar için kullanılabi-
lir. Ancak öz değerlendirme, yapılan işlemin doğası gereği bireyin kendini başka öğ-
rencilerle karşılaştırma amacı taşımaz.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

35. Bir öğretmen, öğrencilerinden hazırladıkları ödevle il-
gili aşağıdaki soruları cevaplamalarını istemiştir:

 ● Ödevimi iyi sunabildim mi?

 ● Ne başarmaya çalıştım?

 ● Ne kadarını başarabildim?

 ● Bu ürünün en çok gurur duyduğum yanı nedir?

 ● Ödevi bir kez daha yapsam neyi farklı yaparım?

 Aşağıdakilerden hangisi bu etkinliğin yapılması-
nın amaçlarından biri olamaz?

A) Öğrencinin, ödevini arkadaşlarınınkilerle karşılaş-
tırmasını sağlama

B) Öğrencileri, hazırladıkları ödev üzerine düşündür-
me

C) Öğrencinin, kendi ödevini değerlendirmesini sağ-
lama

D) Öğrencilerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini görme-
lerini sağlama

E) Öğrencilerin gelecekte yapacakları benzer ödev-
ler için farkındalık oluşturma
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tır. Diğer yandan bu araçlar çok kullanılmadığı için öğrencilerin büyük çoğunluğu-
nun uygulama deneyimleri de yoktur. Son olarak ifadelerde verilen işlemler grid dı-
şındaki tamamlayıcı ölçme teknikleri ile ilgili olduğundan bu konulardaki bilgisi az 
olan öğrencilerin karıştırmasına neden olmuş olabilir. Bütün bu etkenler bir araya 
geldiğinde soruyu biraz zorlaştırmaktadır.

Doğru cevabı bulabilmek için verilen ifadeler tek tek değerlendirilmelidir. 1. ifadede-
ki kutucukları bulma yapılandırılmış grid için doğrudur. 2. ifade doğru değildir. İler-
leme bir cevabın doğru ya da yanlış olmasına göre yönlendirilmez. Bu durum tanı-
layıcı dallanmış ağaçta söz konusudur. 3. ifade doğru değildir. Söz edilen ifade ke-
lime ilişkilendirme testi ile karıştırılmıştır. Dolayısıyla yapılandırılmış grid için verilen 
üç ifadeden sadece birincisi doğrudur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

36. Yapılandırılmış grid uygulamasında öğrencilerin;

 I. her cevap için uygun kutucukları bulma,
 II. kutucuktaki cevabın doğru ya da yanlış olması-

na göre ilerleme,
 III. kutucuklardaki anahtar kavramların çağrıştırdığı 

kelimeleri yazma
 işlemlerinden hangilerini yapmaları istenir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
 D) I ve III E) II ve III

Çıkma olasılığı beklenti olarak düşük bir sorudur.  14 sı-
navda seçenek olarak verilseler de tamamlayıcı ölçme 
teknikleri ölçme soruları arasında genellikle sorulmamış-
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Soru tipi ile ölçülen davranışların düzeyi arasındaki ilişkilere yönelik çok sık olma-
sa da sorular daha önce de gelmiştir. Beklenen bir sorudur. A, D ve E seçeneklerin-
de verilen soru tipleri yapılandırılmış ya da yarı yapılandırılmış olduklarından, C se-
çeneğinde verilen kısa cevaplı soruların ise üst düzey davranışları ölçme gücü za-
yıf olduğundan cevabın açık uçlu sorular olduğu açıkça görülmektedir. Öğrencilerin 
büyük çoğunluğunun doğru cevap vermesi beklenen bir sorudur.

Eleştirel düşünme çıkarım yapma, ilişkileri görme, analiz etme, tutarsızlıkları sapta-
ma, probleme farklı çözümler önerme vb. gibi davranışları içeren karmaşık bir dü-
şünme biçimidir. Bu türeden üst düzey davranışları yoklayabilmek için kullanılabile-
cek en uygun soru tipi açık uçlu sorulardır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

37. Ölçme değerlendirme faaliyetlerinde, öğrencile-
rin başarısını izleme yanında eleştirel düşünme 
becerilerinin ölçülmesi ve geliştirilmesi amacıy-
la aşağıdaki madde türlerinden hangisinin kulla-
nılması daha uygundur?

A) Eşleştirme

B) Açık uçlu

C) Kısa cevaplı

D) Çoktan seçmeli

E) Boşluk doldurma
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Soruyu çözebilmek için standart puanlardan yararlanmak gerekir. Soru hem standart puan da-

ğılımının grafi ğinden yararlanarak hem de formüllerden yararlanılarak çözülebilir. Özellikle Z 

puanı standart puanların temelidir ve Z puanı yardımıyla ham puanlar herhangi bir ortalama ve 

standart sapmaya sahip standart puan dağılımına dönüştürülebilir. Soru kökünde de öğrenci 

ham puanlarının ortalaması 60 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürüldü-

ğü belirtilmektedir.  Bu dönüştürmeler aşağıdaki grafi kte ve dönüştürme formüllerle  verilmiştir.

%99.74

%95.44

%68.26

3 -2 -1 1 2 3 Z Puanı0

30 40 50 70 80 90 Standart Puan60
-2 2 6 14 18 22 Ham Puan10

Dönüştürme formülü Std. Puan = 60 + 10 [(bireyin puanı - Ortalama)/Standart sapma] şek-

lindedir. Bize standart puan, ortalama ve standart sapma bilgileri verildiğinde göre bireylerin 

ham puanlarını bulabiliriz. Yukarıdaki formül ham puan için en geniş haliyle açıldığında eli-

mizdeki veriler için aşağıdaki denkleme ulaşılır. Ham puanları bulmak için, Ham puan =  {[std. 

Sapmax(std. Puan - 60) + 100]/10}

38.Çözümün devamı ve analiz bir sonraki sayfadadır.

38. 24 soruluk kısa cevaplı bir testte, öğrencilerin ham 
puanları; doğru cevaplara 1, diğerlerine ise 0 puan 
verilerek hesaplanmıştır. Bu testte, öğrencilerin ham 
puanlarının aritmetik ortalaması 10, standart sapma-
sı ise 4’tür. Daha sonra ham puanlar; ortalaması 60, 
standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştü-
rülmüştür. Aşağıdaki tabloda beş öğrencinin standart 
puanları verilmiştir:

Öğrenci Standart Puan
Arzu 85
Deniz 80
Efe 70
Banu 60
Can 45

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Can’ın puanı, sınıf ortalamasının 1,5 standart 
sapma altındadır.

B) Banu, soruların yarısından azını doğru cevapla-
mıştır.

C) Arzu, 3 soruyu daha doğru cevaplasaydı sorula-
rın hepsini doğru cevaplamış olacaktı.

D) Efe’nin doğru cevap sayısı, Banu’nun doğru ce-
vap sayısından 4 fazladır.

E) Deniz, 18 soruya doğru cevap vermiştir.

uzmanuzman
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li olduğundan öğrencilerin anlamlandırmada güçlük çektikleri düşünüldüğünde so-
runu zor olduğu söylenebilir. Ayrıca bu soruda pratik çözüm yolunu bilmeyen / be-
ceremeyen öğrenciler için daha fazla matematiksel işlem yapma gereği ortaya çı-
kacağından sorunun güçlük düzeyi daha da artacaktır. Ayrıca matematiksel beceri-
ler gerektirmesi ve sınava giren öğretmen adaylarının genel profi li bakımından ele 
alındığında güç bir soru olma olasılığı yüksektir.

ÖĞRENCİ STANDART
PUAN

ORTALAMA STANDART
SAPMA

HAM PUAN

ARZU 85 10 4 20
DENİZ 80 10 4 18
EFE 70 10 4 14

BANU 60 10 4 10
CAN 45 10 4 4

Seçenekler tüm bilgiler dâhilinde değerlendirildiğinde A seçeneği doğru olacaktır çünkü 4 puan 

ortalamanın 1,5 standart sapma altındadır. B seçeneği doğrudur çünkü 60 standart puan ham 

puanların ortalamasına yani 10 puana denk gelir ki bu değer 24 sorunun yarısı olan 12’den kü-

çüktür ya da azdır. C seçeneği yanlıştır çünkü Arzu 20 soruyu (Ham puanlar sorular 1-0 şek-

linde puanlandığından doğru cevaplanan soru sayısına eşittir.) doğru cevaplamıştır ve 3 soru 

daha doğru cevaplasa 23 soru yapabilmiş olacağından soruların hepsini doğru cevaplamış ol-

38. 24 soruluk kısa cevaplı bir testte, öğrencilerin ham 
puanları; doğru cevaplara 1, diğerlerine ise 0 puan 
verilerek hesaplanmıştır. Bu testte, öğrencilerin ham 
puanlarının aritmetik ortalaması 10, standart sapma-
sı ise 4’tür. Daha sonra ham puanlar; ortalaması 60, 
standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştü-
rülmüştür. Aşağıdaki tabloda beş öğrencinin standart 
puanları verilmiştir:

Öğrenci Standart Puan
Arzu 85
Deniz 80
Efe 70
Banu 60
Can 45

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Can’ın puanı, sınıf ortalamasının 1,5 standart 
sapma altındadır.

B) Banu, soruların yarısından azını doğru cevapla-
mıştır.

C) Arzu, 3 soruyu daha doğru cevaplasaydı sorula-
rın hepsini doğru cevaplamış olacaktı.

D) Efe’nin doğru cevap sayısı, Banu’nun doğru ce-
vap sayısından 4 fazladır.

E) Deniz, 18 soruya doğru cevap vermiştir.

Soru standart puan sorusu olması bakımından beklenen 
bir sorudur. Son yıllarda standartlaştırma üzerine en az bir 
soru sorulmaktadır. Ancak standart puan matematik temel-

Örneğin Arzu’nun ham puanı = {[4x(85 - 60) + 100]/10} = 20 çıkacaktır. Aynı 

yolla tüm öğrencilerin ham puanları aşağıdaki tablodaki gibi verilebilir:
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Soru daha önce de sık çıkan bir madde analiz soru tipindedir. Sayısal yetenek tes-
ti olmasından dolayı alt üst grup yerine yüksek ve düşük yetenek grubu yazılmıştır.  
Analizler çok zor değildir. Öğrenciler için kolay denilebilecek bir sorudur. Soru, için-
de birkaç işlem becerisi gerektiğinden işlem becerisi zayıf olan öğrencilere zor gel-
miş olabilir.

Alt üst grup yerine yüksek düşük yetenek grubu adıyla verilen klasik bir madde ana-
lizi sorusudur. Yanlış olan seçeneği bulabilmek için seçenekleri tek tek ele almak 
gerekir. A seçeneği doğrudur çünkü çeldiricilerin yüksek yetenek grubundan düşük 
yetenek grubuna göre daha az adam çekmesi beklenir. B seçeneği yanlıştır çün-
kü madde ayrıcılığının yüksek yetenek grubundaki güçlük (50/100 = 0,50) ile düşük 
yetenek grubundaki güçlük (10/100 = 0,10) arasındaki fark olarak 0,40 bulunmak-
tadır. C seçeneği doğrudur çünkü 60/200 = 0,30 olmaktadır. D seçeneği doğrudur 
çünkü sorunun e seçeneği yüksek ve düşük yetenek grubundaki bireylerin tümü ta-
rafından boş bırakılmıştır.  E seçeneği doğrudur çünkü d seçeneğinin doğru cevap 
olması durumunda yüksek yetenek grubunda düşük yetenek grubuna göre daha az 
doğru cevap veren birey olacaktır. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

39.

Yetenek
Grubu

Seçenekler (%)
a. b. c. d. e. Boş

Yüksek 30 5 50 15 0 0
Düşük 10 30 10 20 0 30

. Yukarıdaki tabloda; yüksek ve düşük yetenek gru-
bundaki öğrencilerin, sayısal yetenek testinde yer 
alan bir maddenin seçeneklerini işaretleme veya boş 
bırakma yüzdeleri verilmiştir.

 Buna göre, maddeyle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) a. seçeneği çeldirici ise kötü işleyen bir çeldirici-
dir.

B) Doğru cevap c. seçeneği ise maddenin ayırt edi-
ciliği 0,25’tir.

C) Doğru cevap c. seçeneği ise maddenin doğru ce-
vaplanma oranı 0,30’dur.

D) Soru dört seçenekli olarak işlemiştir.

E) Doğru cevap d. seçeneği ise maddenin ayırt edi-
ciliği negatiftir.
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Bir önceki yıl da benzer bir soru sorulmuştu. Bu tür sorular sık geldiği için merkezî 
eğilim ve değişim ölçülerini iyi bilen ve çıkmış soruları yeterince inceleyen öğrenci-
lerin kolayca yapacağı bir sorudur. Ancak grafi k okuma ve betimsel istatistikleri yo-
rumlama konusunda yetersiz olan öğrencilerin zorlanabileceği bir sorudur.

Verilen bilgiler incelendiğinde B şubesinde verilerin yığılma noktasını gösteren orta-
lama A şubesine göre daha yüksektir. Puanların ortalama etrafındaki dağılım biçimi 
hakkında bilgi veren istatistikler olarak değişim ölçülerine ilişkin değerler eşittir. Ay-
rıca iki şubedeki birey sayısı da eşittir. Bu durumda puanları dağılım biçimi aynı fa-
kat konumları, ortalamanın farklı olmasından dolayı farklı olacaktır. Verilen grafi k-
ler incelendiğinde dağılımların aynı olduğu ve konumların farklı olduğu seçenek sa-
dece C seçeneğidir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

40. Bir okuldaki A ve B şubelerine uygulanan bir testin so-
nuçlarına ait istatistikler aşağıdaki tabloda verilmiştir:

İstatistikler
Şubeler

A B
Ortalama

Standart sapma

Ranj

Öğrenci sayısı

50

5

30

50

60

5

30

50

 Buna göre, A ve B şubelerine ait dağılım grafi ği aşa-
ğıdakilerden hangisi olabilir?

Frekans A Şubesi
B Şubesi

Puan

Frekans A Şubesi
B Şubesi

Puan

Frekans A Şubesi
B Şubesi

Puan

Frekans A Şubesi
B Şubesi

Puan

Frekans A Şubesi
B Şubesi

Puan

A)

B)

C)

D)

E)
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