
DENEME 1

1. KPSS kursu öğrencilerin bil-

gilerini ölçmek istemiştir. Ölçülmek 

istenilen özellik gözle görülebilen bir 

özellik değildir, başka değişkenler 

yardımı ile ölçülebileceği için dolaylı 

ölçme, dönemin başında öğrenciler 

arasında seçme yapmak amacıyla 

yapıldığı için tanılayıcı değerlendir-

medir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

2. Süreksiz değişken iki birim ara-

sında sınırlı sayıda değer alan değiş-

kendir. Uzunluk, ağırlık, zekâ puanı 

ve yaş sonsuz sayıda değer alır an-

cak kardeş sayısı sınırlı sayıda değer 

aldığı için süreksiz değişkendir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

3. Verilen ifadeler incelendiğinde;

I. Hasan Biyoloji sınavından 85 

puan aldı. (Ölçme)

II. Hasan Biyoloji dersinden geçti. 

(Değerlendirme)

III. Biyoloji dersinden geçebilmek 

için en az 60 puan almak gerekir. 

(Ölçüt)

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

4. Sistematik hata ölçme sonuçla-

rına farklı miktarda etki eden hatadır. 

A, B, C ve D seçenekleri sistematik 

hatadır. E seçeneğinde her tartım 

aynı miktarda (200 gr) etkilendiği 

için sabit hatadır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

5. Objektifl ik: Başka bir puanlayı-

cının da puanlama işlemine katılma-

sıdır. Sevda Hanım başka bir puan-

layıcıyı da puanlama yaptırmıştır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

6. Yordama geçerliği bir testin 

ölçmek istediği özelliğin gelecekteki 

durumu hakkında haber verme de-

recesidir. Mülakat sınavının amacı 

meslek hayatında başarılı öğret-

menleri seçmek olduğundan sınavın 

yordama geçerliğini belirlemek için 

meslek hayatındaki performansları-

na bakılmalıdır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

7. Uzman öğretmenin eleştirisi 

testin konu alanının yeterince örnek-

lenmemesi yani kapsam geçerliğinin 

düşük olmasıdır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

8. Yazılı yoklamalar üst düzey 

davranışları (Sentez - Değerlendir-

me) yoklamada etkili sınavlardır. A, 

C, D ve E seçeneklerine bakıldığın-

da alt düzey davranış iken B seçe-

neği üst düzey davranıştır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

9. I. Verilen D / Y ifadelere göre 

ilerleme (Tanılayıcı Dallanmış Ağaç)

II. Verilen kutucuklardan uygun olan-

ları seçme (Yapılandırılmış Grid)

III. Deney sonuçları ayrıntılı bir şekil-

de not etme (Vee Diyagramı)

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.



10. Standart sapma gruptaki fark-

lılaşmayı gösteren dağılımın ölçü-

südür. Standart sapma düşük ise 

öğrenci puanları birbirine yakındır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

11. Matematik sınavının

X = 45

Standart sapma = 5

Öğrencinin notu (X) = 55 ise

Z = = = +2
X - 55 45-X

Standart Sapma 5

%13
,5

%2
%2%34%34

%13
,5

Z = 0

% 97,5’den başarılı

z = 1 z = 2

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

12.

Maddeyi üst grupta 25 kişiden 20’si

Maddeyi alt grupta 25 kişiden 10’u 

doğru cevaplamıştır.

Madde güçlük
indeksi

= = 0,60
20 10+

25 25+

Madde ayırtedicilik
indeksi = = 0,40

20 10-

25

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

DENEME 2
1. Mutlak ölçüt: Önceden ke-

sin olarak belli olan ve gruba göre 

değişmeyen ölçüt iken; bağıl ölçüt 

önceden kesin olarak belli olmayan 

gruba göre değişen ölçüttür.

I, III ve IV. öncüllerde kullanılan öl-

çütler gruba göre değişebildiğinden 

bağıl ölçüttür. Fakat II. öncülde “en 

az 180 kelime okuyabilme” ifadesi 

önceden kesin olarak belli olduğun-

dan mutlak ölçüte örnektir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

2. İzafi  Sıfır: Gerçek yokluğu ifa-

de etmeyen sıfırdır. Takvim ve rakım 

ölçeklerinin sıfırı gerçek yokluğu 

ifade etmeyip insanlar tarafından ta-

nımlanmış sıfırdır. Bu nedenle I. ve 

II. öncüllerdeki işlemlerde izafi  sıfır 

söz konusudur. Fakat III. ve IV. ön-

cüllerdeki işlemlerde mutlak sıfır söz 

konusudur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

3. Bağımsız değişken: Etkisi in-

celenen değişkendir.

Bağımlı değişken: Bağımsız değiş-

kene göre farklılaşan değişkendir.

Soruda verilen araştırmada mul-

timedya cihazlarının kullanımının 

kalıcılık üzerine etkisinin araştırıldığı 

belirtilmiştir. Bu durumda söz konu-

su araştırmanın bağımsız değişkeni 

yani etkisi araştırılan değişken “mul-

timedya cihazlarının kullanımı”dır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



4. İki ölçüm arasında sınırsız sa-

yıda değer alabilen değişken sürekli 

değişken; iki ölçüm arasında sınırlı 

sayıda değer alabilen değişken ise 

süreksiz değişken olarak adlandı-

rılır. A, B, C ve E seçeneklerindeki 

değişkenler süreksiz değişkenlerdir. 

Örneğin: Kardeş sayısı 1 ile 2 ara-

sında sınırsız sayıda değer alamaz. 

Fakat D seçeneğindeki kilo değişke-

ni sürekli değişkendir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

5. Doğrudan Ölçme: Değişkenle-

rin doğrudan doğruya gözlemlene-

rek ölçülmesidir. İlgi, tutum, yaratıcı 

düşünme ve zekâ gibi bilişsel ve du-

yuşsal beceriler doğrudan ölçüleme-

diğinden onlarla ilgisi olduğu bilinen 

başka bir değişken gözlenerek yani 

dolaylı ölçme ile ölçülür. Fakat boy 

uzunluğunun ölçülmesi doğrudan 

ölçülmeye örnektir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

6. Ölçme sonuçlarına tesadüfen 

karışan, miktarı ve yönü belirlene-

meyen ve ölçme sonuçlarından arın-

dırılması çok zor olan hata tesadüfi  

hatadır. Söz konusu durumda, sınıfın 

çok sıcak olmasından dolayı ölçme 

işlemine karışan hata tesadüfi  hata-

dır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

7. Ölçmeye karışan hatanın; ölç-

meyi yapan kişi, ölçme işlemine ka-

tılan birey, ölçme aracı ve ölçmenin 

yapıldığı ortam olmak üzere dört tür 

kaynağı vardır. Soruda sözü edilen 

hata, sınıfın gereğinden fazla sıcak 

olması sonucunda meydana geldi-

ğinden bu hatanın kaynağı ölçmenin 

yapıldığı ortamdır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

8. Öncüllerdeki güvenirlik belirle-

me yöntemlerinin verdiği bilgiler şu 

şekildedir:

I. KR-20: İç tutarlılık

II. Cronbach - Alfa:İç tutarlılık

III. Eş değer yarılar:İç tutarlılık

IV. Test - tekrar test:Kararlılık

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

9. Gruptaki kişi sayısını frekans 

değerini toplayarak bulabiliriz. O 

hâlde toplam kişi sayısı:

Puan Aralığı Frekans
1 - 9 1

10 - 18 3

19 - 27 3

28 - 36 9

37 - 45 2

46 - 54 4

Toplam = 22

f = 22

olarak bulunur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

10. Mod: Bir dağılımda en çok 

tekrar eden değer yani frekansı en 

yüksek olan değerdir. En yüksek fre-

kans 9 olup bu frekansa sahip olan 

aralık 28 - 36 puan aralığıdır. Dağı-

lımın modu 28 - 36 aralığının orta 

noktası olan 32’dir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



11. Ranj (Dizi genişliği): Bir puan 

dağılımındaki en yüksek puan ile en 

düşük puan arasındaki farktır. Veri-

ler aralık olarak belirlendiğinde ranj; 

en yüksek aralığın orta noktası ile en 

düşük aralığın orta noktasının farkı 

olarak ifade edilir. Bu dağılımdaki en 

yüksek puan aralığının (46 - 54) orta 

noktası 50, en düşük puan aralığının 

(1 - 9) orta noktası 5 olduğuna göre 

söz konusu dağılımın ranjı: 50 - 5 = 

45 olarak elde edilir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

12. Ağırlıklı ortalamayı aşağıdaki 

formülü kullanarak bulabiliriz:

Xa = 
X1 k1 + X2 - k2

k1 + k2

X1: 1. sınavdan alınan puan

X2: 2. sınavdan alınan puan

K1: 1. sınavın ağırlığı

K2: 2. sınavın ağırlığı

Xa = 
70 . 40 + 55 . 60

40 + 60
= 61

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

DENEME 3
1. Sürekli değişken iki birim ara-

sında sonsuz sayıda değer alan 

değişkenlerdir. A, B, C ve D seçe-

neklerinde verilen değişkenler sınırlı 

sayıda değer alır. E seçeneğinde 

verilen değişken (KPSS puanı) ise 

sonsuz değer alabilen sürekli değiş-

kendir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

2. Motorlu kara taşıtlarınının pla-

kaları kimlik kartıdır. Bu plakalar ile 

araçlar kodlanır. Kodlama yapmak 

sınıfl ama ölçeklerinde yapılan ölç-

melerdir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

3. Sevda Öğretmen’in amacı öğ-

renme eksikliklerini belirlemek olduğu 

için amaca göre biçimlendirici, ölçüte 

göre ise mutlak değerlendirmedir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

4. Hasan Bey’in sınav kâğıtlarını 

okurken dikkatsiz davranması tesa-

düfi  hatadır. Tesadüfi  hatalar ölçme 

aracının öncelikle güvenirliğini etkiler.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

5. Nursema Öğretmen’in sınav 

kâğıtlarını farklı zamanlarda uygu-

landığında aynı sıralamaları elde 

etmesi sınavın güvenilir olduğunu 

(test - tekrar test yöntemi) ancak sı-

navın tutum düzeyi yüksek olan ile 

düşük olanı ayırmada yetersiz kal-

ması geçerliğinin düşük olduğunu 

gösterir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.



6. Çeldiricilerin doğru cevaba an-

lamca yakınlık derecelerinin artması 

sorunun doğru cevaplama ihtimalini 

(güçlüğünü) azaltır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

7. Sorudaki tabloda çoktan seç-

meli, D / Y, yazılı yoklama soruları 

verilmiş ve bunlardan seçim yapıl-

ması istenilmektedir. Çoktan seç-

meli maddelerden 1/B seçilir çünkü 

sorunun açık, net ve anlaşılır olması 

gerekir. D / Y tipi maddelerden 2/B 

seçilir çünkü olumsuz ifadelerden 

kaçınılmalıdır. Yazılı yoklama da ise 

3/A seçilir çünkü yazılı yoklamalar 

üst düzey davranışları ölçmede et-

kilidir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

8. Verilen sorulara cevap arayan 

öğrenci kendi kendini değerlendir-

mekte yani öz değerlendirme yap-

maktadır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

9. Pasta grafi ğinde verilen bilgileri 

tabloya dönüştürelim;

  x    %    � %   
0 - 4 20 20

5 - 9 20 40

10 - 14 20 60

15 - 19 40 100

%100
+

Modun aralığı; en fazla %’lik dilim 

% 40 15 - 19 aralığı

Medyan aralığı; % 50 değer 10 - 14 

aralığıdır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

10. Ranj = En yüksek puan - En 

düşük puan hesaplanır. Gruplanmış 

verilerde orta noktalara göre işlem 

yapılır.

Ranj = 17 - 2 = 15

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

11. Dağılım için yapılan yorumlar;

  Öğrencilerin çoğu ortalamanın 

üzerindedir.

  Grup içi başarı yüksektir.

  Negatif kayışlı bir dağılımdır.

  İzleme testleri için uygun bir da-

ğılımdır.

medyan
modx

Ancak bu grafi kte sınıf mevcudu he-

saplanamaz. Çünkü % değerler ve-

rilmiş kişi sayıları verilmemiştir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

12.
Bir maddenin
güçlük indeksi

Yanlış
cevaplama
oranı ise

 0, 1 (doğru
cevaplama oranı)

1 - 0,1 = 0,9

=

→

Madde Varyansı = 0,1 x 0,9 = 0,09

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



DENEME 4

1. Sürekli değişken: İki ölçüm 

arasında sınırsız sayıda değer ala-

bilen değişkendir.

Süreksiz değişken: İki ölçüm ara-

sında sınırlı sayıda değer alabilen 

değişkendir. Bu durumda I. ve IV. 

öncüllerdeki değişkenler sürekli de-

ğişkendir. Fakat II. ve III. öncüller-

deki değişkenler iki ölçüm arasında 

sınırsız sayıda değer alamazlar. 

Örneğin, okunan kitap sayısı 2 ile 

3 arasında sınırsız sayıda değer 

alamaz. Bu nedenle II. ve III. öncül-

lerdeki değişkenler süreksiz değiş-

kenlerdir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

2. İzafi  bir sıfır noktasına göre, eşit 

birimler hâlinde bölmelenmiş, değiş-

kenler arasında fark olup olmadığını 

ve farkın miktarını gösteren ölçekler 

eşit aralıklı ölçeklerdir. A, B, C ve D 

seçeneklerindeki ifadeler eşit aralıklı 

ölçek için doğrudur. Fakat başlangıç 

noktasının gerçek olması eşit oranlı 

ölçek için geçerlidir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

3. Belirtke tablosu, hedefl erin nite-

liği ve niceliği hakkında bilgi verir. Bir 

test hazırlanırken belirtke tablosun-

dan faydalanılması ile hangi hedef 

davranışlarından, hangi basamakta 

ve kaç soru sorulması gerektiği gibi 

bilgiler edinilebilir. O hâlde bu durum 

en fazla testin kapsam geçerliğini et-

kiler.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

4. Soru incelendiğinde güvenirlik 

belirleme yöntemlerinden iki yarı (eş 

değer yarılar) yöntemi kullanıldığı 

görülmektedir. Bu yöntem ile elde 

edilen korelasyon katsayısı yarılar-

dan sadece birisine ait güvenirliği 

verir. Testin tamamının güvenirlik 

katsayısının elde edilmesi için şu 

formül kullanılır:

rx =

rx = Testin güvenirlik 

katsayısı
r12 = İki yarı arasındaki 

korelasyon

2 . r12

1 + r12

O hâlde testin tamamının güvenirlik 

katsayısı:

rx = = 0,75 olarak bulunur.
2 . 0,60 

1 + 0,60

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

5. Performans görevi: Öğrenci-

lerin belli çabalar sonucu bir ürün 

meydana getirmesidir.

Kontrol listesi: Davranışın yapılıp 

yapılmadığıdır.

Derecelendirme ölçeği: Davra-

nışın kalitesi hakkında bilgi veren 

formlardır.

Holistik rubrik: Davranışın ölçütler 

hâlinde ifade edildiği bütüncül puan-

lama anahtarıdır.

Soruda sözü edilen ölçme aracı  öğ-

renci ürün dosyası yani portfolyodur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

6. Değerlendirme: Ölçme sonuç-

larının ölçütler ile kıyaslanmasıyla 

ölçme sonuçları hakkında yargıya 

varılmasıdır.



Seçenekler incelendiğinde; A seçe-

neği ölçüte, B seçeneği ölçme kura-

lına, C seçeneği ölçme işlemine ve 

E seçeneği değerlendirme işlemine 

örnektir. D seçeneğindeki ifade ise, 

herhangi bir kavrama karşılık gel-

memektedir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

7. Ölçme işleminin sonucunun ve 

puanlamasının ölçmeyi yapan kişi-

ye göre değişmemesi objektifl iktir. 

Soruda öz değerlendirme ve akran 

değerlendirme uygulamalarında öğ-

rencilerin kendilerine ve arkadaşla-

rına yanlı davrandığı vurgulanmak-

tadır. Bu durum testin objektifl iğini 

olumsuz etkileyecektir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

8. Soruda verilen açıklamada bi-

reylerin uykusuzluk düzeyleri art-

tıkça dikkat seviyelerinin azaldığı 

belirtilmiştir. Yani uykusuzluk düze-

yi ile dikkat seviyesi arasında ters 

yönde yani negatif bir ilişki olduğu 

vurgulanmaktadır. B seçeneğindeki 

korelasyon değeri de negatif ilişkiyi 

işaret etmektedir fakat “- 0,10” değe-

ri 0’a çok yakın olduğundan ilişki yok 

denecek kadar azdır. Bu nedenle 

söz konusu değişkenler arasındaki 

ilişkiyi göstermek için en uygun ko-

relasyon değeri “- 0,70”dir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

9. Sola çarpık dağılımlar; arit-

metik ortalama > ortanca > mod 

( x >Xort > Mod)-  ilişkisinin bulundu-

ğu ve öğrencilerin çoğunun ortalama 

üzerinde puan aldığı dağılımlardır. 

Bu nedenle, D seçeğindeki ifade sola 

çarpık dağılımlar için doğrudur. Fakat 

diğer seçeneklerdeki ifadeler sağa 

çarpık dağılımlara ait ifadelerdir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

10. Öncelikle öğrencinin Z puanı 

bulunmalıdır. Bir öğrencinin Z puanı; 

öğrencinin puanından aritmetik orta-

lamanın çıkarılması ile elde edilen 

farkın standart sapmaya bölünme-

siyle bulunur. O hâlde öğrencinin Z 

puanı:

z =
5 6 2 bulunur.78 - 66

= =
x; - x

Bir öğrencinin T puanı ise; öğrenci-

ni Z puanının 10 ile çarpılıp 50 ile 

toplanmasıyla elde edilir. O hâlde 

öğrencinin T puanı:

T = 10 Z + 50 = 10.2 + 50 = 70 olarak 

elde edilir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

11. Öğrencilere en kolay gelen 

madde, en çok öğrenci tarafından 

doğru yanıtlanan 1. maddedir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

12. Maddenin güçlük indeksi: 

Maddeye doğru cevap veren kişi 

sayısının toplam kişi sayısına bö-

lünmesiyle elde edilir. Teste katılan 

toplam kişi sayısı 50 olduğuna göre 

4. maddenin güçlük indeksi:

Pj = 50
36

= 0,72 olarak elde edilir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



DENEME 5

1. Değişkenlerin araya başka bir 

değişken karıştırılmadan doğrudan 

doğruya gözlenmesi doğrudan ölç-

medir. Dolaylı ölçme ise değişkenle-

rin ilgili oldukları başka değişkenler 

gözlenerek ölçülmesidir. Soruda ve-

rilen öncüller incelendiğinde; araçla-

rın sayılması ve metnin okuma sü-

resinin ölçülmesi doğrudan ölçmeye 

örnektir. O hâlde I. ve IV. öncüllerde-

ki ifadeler doğrudan ölçmeye örnek 

teşkil eder. Fakat bilime bakış açısı 

ve cinsiyet algısı ancak dolaylı öl-

çülebilir. Yani II. ve IV. öncüllerdeki 

ifadeler dolaylı ölçmeye örnektir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

2. Öncüller ile karşılık geldikleri 

kavramlar eşleştirildiğinde;

I. öncül → Ölçme kuralı

II. öncül → Yönerge

III. öncül → Ölçme

IV. öncül → Ölçme

III. ve IV. öncüllerdeki ifadelerin ölç-

me işlemine örnek oldukları görül-

mektedir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

3. Soruda verilen öncüller ile se-

çenekler eşleştirildiğinde;

II. öncülde şans başarısının olmadı-

ğı vurgulandığından sorunun ceva-

bı çoktan seçmeli ve doğru - yanlış 

olamaz çünkü bu testlerde şans 

başarısı vardır. I. öncülde objektifl i-

ğin düşük olduğu vurgulandığından 

sorunun cevabı kısa cevaplı test 

olamaz çünkü bu testin puanlama-

sı nispeten objektiftir. Fakat III. ön-

cülde yer alan “Anında müdahale 

imkânı tanır.” ifadesi sözlü yokla-

mayı işaret etmektedir. Çünkü yazılı 

yoklama anında müdahale imkânı 

yokken sözlü yoklamada bu olanak 

mevcuttur.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

4. Tanıma ve yerleştirmeye yö-

nelik ve düzey belirlemeye yönelik 

değerlendirmede hem mutlak hem 

de bağıl değerlendirme yapılabilir. 

Örneğin; tanılayıcı değerlendirmeye 

örnek olan hazırbulunuşluk testle-

rinde mutlak ve KPSS gibi seçme 

sınavlarında bağıl değerlendirme 

yapılabilir. Aynı şekilde değer biç-

meye yönelik yazılı ve sözlülerde 

mutlak değerlendirme kullanılırken, 

vize ve fi nal gibi sınavlarda bağıl 

değerlendirme de yapılabilir. Fa-

kat biçimlendirme ve yetiştirmeye 

yönelik değerlendirmede öğrenme 

eksikliklerinin tespit edilmesi söz 

konusudur. Öğrenme eksiklikleri 

değerlendirilirken kesinlikle mutlak 

değerlendirme yapılmalıdır. Çünkü 

öğrenme eksikliği kişinin kendisine 

özgüdür ve gruptan bağımsızdır.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

5. Mutlak ölçüt önceden kesin ola-

rak belli olan bağıl ölçüt ise önceden 

kesin olarak belli olmayan ve gruba 

göre değişen ölçüttür. Öncüller ince-

lendiğinde; en az beş yıl deneyime 

sahip olmak ve hedefl er (kazanım-



lar) önceden kesin olarak belli oldu-

ğundan mutlak ölçüte örnektir. Bu 

nedenle I. ve II. öncüldeki ifadeler 

mutlak ölçüte örnektir. Fakat grubun 

ilk % 3’lük dilimine girmek için sahip 

olunması gereken özellikler önce-

den belli olmadığından III. öncüldeki 

ifade bağıl ölçüte örnektir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

6. Mutlak bir sıfır noktasına göre 

eşit aralıklarla bölmelenmiş ölçekler 

eşit oranlı ölçeklerdir. İzafi  bir sıfıra 

göre eşit birimler hâlinde bölmelen-

miş ölçekler ise eşit aralıklı ölçek-

lerdir. Soruda verilen seçenekler 

incelendiğinde: rakım ölçeğinde, 

termometrede, paralel ölçeğinde 

ve zekâ testinde izafi  sıfır söz ko-

nusudur. Bu nedenle A, B, C ve D 

seçeneklerindeki ölçme sonuçları 

eşit aralıklı ölçek ile elde edilmiştir. 

Fakat E seçeneğinde yer alan koş-

ma süresinin ölçülmesinde kullanı-

lan sıfır mutlak sıfır olduğundan bu 

durumda söz konusu olan eşit oranlı 

ölçektir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

7. Soruda verilen seçenekler ince-

lendiğinde; A, B, C ve E seçenekle-

rinde yer alan soruların açık ve an-

laşılır olması, maddelerin homojen 

olması, yönerge verilmesi ve objektif 

puanlama yapılması ifadeleri testin 

doğrudan güvenirliği ile ilgilidir. Fakat 

D seçeneğinde yer alan “Testin uy-

gulanmasının uzmanlık gerektirmesi” 

ifadesi testin kullanışlılığı ile ilgilidir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

8. Değişkenlerden birinin miktarı-

nın arttıkça diğerinin de miktarının 

artması durumunda pozitif korelas-

yon söz konusudur. Negatif kore-

lasyonda ise değişkenlerden birinin 

miktarı artarken diğerinin miktarının 

azalması söz konusudur. Seçenek-

lerdeki değişkenler incelendiğinde; 

A, B, C ve D seçeneklerindeki de-

ğişkenler arasında pozitif ilişki oldu-

ğu görülecektir. Fakat “Uykusuzluk” 

ile “Dikkat düzeyi” arasında negatif 

korelasyon olduğu söylenebilir. Çün-

kü uykusuzluk düzeyi arttıkça dikkat 

seviyesinin azalacağı bilinmektedir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

9. Soruda verilen değerler in-

celendiğinde aritmetik ortalama < 

medyan < mod bağıntısı göze çarp-

maktadır. O hâlde söz konusu da-

ğılım sola çarpıktır. Sola çarpık da-

ğılım özellikleri göz önüne alınarak 

seçenekler incelendiğinde; A, B, D 

ve E seçeneklerindeki ifadeler doğ-

rudur. Fakat C seçeneğinde yer alan 

“öğrenme yetersizdir.” yorumu sağa 

çarpık dağılımlar için geçerlidir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

10. Bir maddenin güçlüğü; madde-

ye doğru cevap veren öğrenci sayı-

sının toplam kişi sayısına bölünme-

siyle elde edilir. O hâlde maddenin 

güçlüğü:

Pj → Madde güçlük indeksi

nd → Doğru yanıt veren kişi sayısı

N → Toplam kişi sayısı



Pj = = 0,5050
100

 olarak elde edilir.

Madde ayırt edicilik gücü ise;

rjx → Madde ayırt edicilik gücü in-

deksi

ndü → Üst gruptan soruya doğru ce-

vap veren kişi sayısı

nda → Alt gruptan soruya doğru ce-

vap veren kişi sayısı

n → Üst ya da alt gruptaki kişi sayısı

rjx = =

= 0,36 olarak bulunur.

ndü - nda 34 - 16

n 50

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

11. Bir çeldiriciden beklenenler;

1. Çeldirici üst gruptan daha az alt 

gruptan daha çok kişiyi çekmelidir.

2. Çeldiriciler alt gruptakileri dengeli 

olarak çekmelidir.

Beklentimizin tersine çalışan yani 

üst gruptan daha çok alt gruptan 

daha az kişiyi çeken çeldiricilerin 

zıt / ters yönlü çalıştığı söylenebilir. 

Analiz tablosu verilen sorunun seçe-

nekleri incelendiğinde ters / zıt yönlü 

çalışan çeldiricinin üst gruptan daha 

çok alt gruptan daha az kişiyi çeken 

E çeldiricisi olduğu görülecektir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

12. Öncüllerde verilen güvenirlik 

belirleme yöntemleri ile sağladıkları 

bilgiler eşleştirildiğinde;

I. öncülde verilen Test - tekrar test 

→ Kararlılık

II. öncülde verilen Eşdeğer yarılar → 

İç tutarlılık

III. öncülde verilen Cronbach - Alfa 

→ İç tutarlılık

IV. öncülde verilen Paralel formlar → 

Tutarlılık

II. ve III. öncüllerde verilen yöntem-

lerin iç tutarlılık hakkında bilgi verdi-

ği görülmektedir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.


