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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE SORU HAZIRLAMA REHBERİ 

Bu rehber Fakültemizin eğitim-öğretim süreçlerinde ölçme ve değerlendirmede 

kullanılan sınavların özellikleri, sınavlarda kullanılabilecek soru tipleri, sınav sorularının 

hazırlanması için öneriler, sınav soruları oluşturmada önemli noktalar ve puanlamada dikkat 

edilecek hususları içermektedir. 

Ölçme ve değerlendirmede soru sınıflamasında kullanılan sistem Bloom’un taksonomi 

sistemidir. Bloom’un bilişsel öğrenme alanına yönelik geliştirmiş olduğu taksonomi bilgi, 

kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme olmak üzere altı basamaktan oluşmaktadır 

(Bloom, 1956). Bloom taksonomisi hiyerarşik olup düşük zihinsel düzeyden yüksek zihinsel 

düzeye doğru ilerlemektedir. Bu basamaklardan bilgi, kavrama ve uygulama basamakları temel 

beceriler olarak tanımlanırken, analiz, sentez ve değerlendirme basamakları üst düzey düşünme 

becerileri olarak görülmektedir. 

 

Bloom’un taksonomisi soru düzeylerini aşağıdaki basamaklara ayırmıştır: 

 

1. Bilgi basamağı 

2. Kavrama basamağı 

3. Uygulama basamağı 

4. Analiz basamağı(çözümleme) 

5. Değerlendirme basamağı 

6. Sentez basamağı 

Bilgi basamağında soru sorma: 

  Bilgi temel alınmak suretiyle, kavramlara (ova nedir, sıfat nedir), olgulara (Kimdir, ne 

zaman olmuştur?), araç-gereçlere (metre nedir, tren nedir), sıralama- sınıflama (Türkiye’nin 

Cumhurbaşkanlarını sırasıyla sayınız? Dünya’da kaç türlü canlı vardır, sınıflara ayırınız?), 

işaretlere (YTL nedir, haritada yeşil renkler neyi gösterir), ölçütlere (sınıf geçmenin ölçütleri 

nelerdir?) yönelik sorular sormak anlamı taşımaktadır. 

 Bilgi basamağında sorular için anahtar kelimeler; Kim, Ne, Nerede, Ne zaman? 

sözcükleridir ve sorular bu eksende oluşturulur.  

 

 Kavrama basamağında soru sorma: 

 Bu basamakta, açıklama (ifade etme), çevirme, öteleme (tahmin etme- kestirme), 

yorumlama, terimin anlamını söyleme, seçme işaretleme davranışları ön plana çıkmaktadır. 

 Bu basamağın anahtar sözcükleri: göster, açıkla, örnek ver, değiştir, çevir, açıkla, özetle, 

ayır, genişlet sözcükleridir.  

  

 Uygulama basamağında soru sorma: 

 Öğrencinin öğrendiklerini ve anladıklarını uygulama, yazma, belirtme, ortaya koyma 

özelliğini taşıyan sorulardır. 

 Anahtar kelimeler: uygula, seç, kullan, çöz, biçimlendir, değiştir, boya, hazırla. 

 

 Analiz(çözümleme) basamağında soru sorma: 

  Bu tip sorular öğrencilerin daha derin ve üst düzey düşünmesini gerektirir. Ancak bu 

tür soruların etkili olması için, öğrencilerin bilgi, kavrama ve uygulama düzeyindeki hedeflere 

ulaşması önemlidir. Analiz sorularının bir tek cevabı yoktur. Muhtemel cevapları içerebilir. Bu 

tür sorular ”yüksek düzeyde soru “ kapsamında olduğu için genellikle öğretmenler bu tür soru 

sormaktan kaçınırlar. 

 Anahtar Kelimeler: Niçin, hangi etkenler, analiz edin, açığa çıkartın? 
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              Değerlendirme basamağında soru sorma: 

              Soru basamaklarının üst basamağı olup “yüksek düzey soru”lardan oluşur ve üst düzey 

düşünmeyi gerektirir. Değişik doğru cevapları olabilir. Özellikle öğrenicinin kendi görüş ve 

değer yargısını ön plana çıkarma yeteneğini geliştirir.  

Anahtar kelimeler: Fikrin nedir, hangisi en iyi, bu görüşe katılıyor musun, değerlendir, karar 

ver, haklılığını savun.  

 

            Sentez basamağında soru sorma: 

 Bu basamaktaki sorular da öğrencilerin yaratıcı ve bütünleştirici düşüncelerini 

gerektiren “yüksek düzeyde soru” kapsamındadır. Öğrencilerden parçaları ve öğeleri belli 

kurallara göre birleştirerek bir bütün oluşturması beklenmektedir.  Bu tür sorularda analiz 

basamağındaki gibi öğretmenlerce az sorulan sorulardır.  

Anahtar kavramlar: Tahmin et, üret, birleştir, ne olurdu, eğer olsaydı, yapılandır. 

 

FARKLI SORU TİPLERİ HAZIRLAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 

İLKELER 

 

Çoktan seçmeli soru hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler ilkeler: 

1. Her madde bir kazanımı yoklamalı ve bu kazanıma sahip olanların doğru cevap 

verebilmeleri için gerekli bilgileri içermelidir. 

2. Sorular, ünite başlarında verilen öğrenme amaçları ve dersin öğrenme çıktıları göz 

önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. 

3. Soru kökünde sadece sorunun cevaplanması için gerekli bilgiler verilmeli, fazla bilgiye 

yer verilmemelidir. 

4. Sorunun büyük bölümü kökte oluşturulmalı, seçenekler mümkün olduğunca kısa 

tutulmalıdır. Seçeneklerde aynı ifadeler tekrar edilmemelidir. 

5. Soru kökü ve seçenekler ifade açısından birbirleriyle uyumlu olmalıdır. 

6. Seçenekler birbirinden bağımsız olmalı, biri diğerini içermemelidir. 

7. Seçenekler tarih, rakam/sayı ya da sıralama gerektiren sözcüklerden meydana gelmişse, 

tarih ve sayılar büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe doğru sıralanmalı, sözcükler 

de mantıksal olarak sıraya konmalıdır. 

8. Soru mümkün olduğunca tek bir yeterliği ölçmelidir. 

9. Soru, mümkün olduğunca “olumlu” sorulmalıdır. Bir testteki olumsuz soru sayısı 

toplam soru sayısının üçte birini geçmemelidir. 

10. Seçeneklerde “Hepsi”, “Hiçbiri”, “A ve “C” gibi ifadeler yer almamalıdır. 

11. “Yanlıştır”, “değildir”, “temel”, “en önemli”, “ilk kez” gibi vurgu gerektiren sözcük ya 

da ifadelerin altı çizilmelidir. 

12. Soru kökü kapsamı bir konu ya da durumla sınırlandırılmış olmalıdır. 

13. Seçeneklerde birbiriyle aynı anlama gelen ifadeler yer almamalı, birbirini içeren 

seçenekler yazılmamalıdır.  

14. Çoktan seçmeli testte yer alan tüm maddeler belirli bir düzende verilmelidir. Maddelerin 

birbirleri arasında ve madde kökü ile seçenekler arasında bir boşluk bırakılmalıdır. 

15. Madde kökü ve seçenekler, konu, anlatım ve dilbilgisi açısından birbirleri ile uyumlu 

olmalıdır. Özellikle doğru yanıt, bu açılardan diğerlerinden ayırt edilmemelidir. 
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16. Maddelerin hem kökü hem de seçeneklerindeki ifadeler belirli bir kaynaktan aynen 

alınmamalıdır. Aksi takdirde, kaynaktan olduğu gibi alınarak oluşturulan maddeler 

ezbere bilgiyi ölçecektir. 

17. Çoktan seçmeli testte yer alan her bir maddenin cevaplandırılması birbirinden bağımsız 

olmalıdır. Aksi takdirde, test maddelerinin puanlandırılmasında zorluk yaşanacaktır. 

18. Testte yer alan bir soru diğer sorulara ipucu vermemelidir. 

19. Testte yer alan maddelerin doğru cevapları belli bir örüntüde / desende 

yerleştirilmemelidir. Örneğin A-B-C-D-E-D-C-B-A veya A-A-B-B-C-C-D-D-E-E 

şeklinde doğru seçeneklerin bir örüntü oluşturmasına izin verilmemelidir. 

20. Çoktan seçmeli testteki her bir doğru seçenek sayısı (A’ların, B’lerin ... sayısı) aynı 

olmamalıdır. Ancak toplamdaki oranları birbirine yakın olmalıdır. Örneğin, 20 

maddelik bir testtin doğru cevaplarında 4 A, 4 B, 4 C, 4 D ve 4 E şeklinde bir düzen 

olmamalıdır. Bunun yerine 4 A, 3 B, 5 C, 5 D ve 3 E gibi birbirine yakın oranlarda 

oluşturulabilir. 

21. Doğru cevabı aynı seçenek olan üçten fazla maddenin art arda gelmemesine özen 

gösterilmelidir. Örneğin, ardışık olan dört maddenin doğru cevabının B,B,B,B 

olmamasına dikkat edilmelidir. 

22. Çoktan seçmeli testlerde yer alan maddelerin güçlük düzeyleri birbirinden farklıysa 

kolaydan zora doğru sıralanmalıdır. Bu durum öğrencilerin sınava olan 

motivasyonlarının artmasına yardımcı olacaktır. 

23.  Madde kökü ve/veya seçeneklerde vurgu yapılması istenen ifadeler hem altı çizili hem 

de kalın yazılmalıdır. 

24. Çeldiricilerin tümü kendi başlarına doğru, fakat kökteki sorunun cevabı olamayacak 

nitelikte yazılmalıdır. Çeldiricilerde yanlış bilgi verilmemelidir. 

25.  Madde kökünü “Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır / değildir?” biçiminde olumsuz yargı 

içerecek şekilde ifade etmek yerine öncüllü madde türü kullanılabilir. Böylece hem daha 

üst düzey bilişsel beceriler ölçülebilecek hem de çeldirici bulma problemi ortadan 

kalkacaktır. Çoktan seçmeli testte “Değildir” soruları çok fazla tercih edilememelidir. 

26. Öncüllü sorularda verilen öncüllerin tamamı cevap niteliğinde olmamalıdır. İçlerinden 

en az biri yanlış olmalıdır. 

27. Eşleştirme sorularında; kavramlar tanımlarla, olaylar kişilerle, sebepler sonuçlarla 

eşleştirilir. Her eşleştirmeli soru grubu mümkün olduğunca aynı konuya ilişkin 

olmalıdır. Cevaplar sütunundaki madde sayısı, ifadeler sütunundaki madde sayısından 

iki ya da üç madde fazla olmalıdır. 

28. Boşluk tamamlama sorularında birden fazla boşluğa yer verilecekse boşluklardan birine 

gelecek cevap diğer boşluğa gelecek cevaba ipucu olmamalıdır. 

29. Kısaltma olabildiğince kullanılmamalı ve uluslararası olmayan kısaltmaların açılımı 

verilmelidir. 

30. Şekil ya da grafiğin kullanıldığı maddelerde istenen açık bir şekilde belirtilmelidir. Şekil 

üzerinde gerekli vurgular yapılmalıdır (Boşluğun numara verilerek belirtilmesi gibi). 

31. Verilen bir boşluğun uygun bir ifadeyle doldurulmasının ya da verilen bir cümlenin 

uygun ifadeyle tamamlanmasının istendiği maddelerde, sadece boşluğun yer aldığı 

cümlenin yanı sıra ne istendiğinin belirtildiği soru ifadesine de yer verilmesine özen 

gösterilmelidir. 
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32. Çoktan seçmeli test maddelerinin seçeneklerinde “çoğunlukla, bazen, nadiren” gibi 

kesinlik belirtmeyen ifadeler dikkatli kullanılmalıdır. 

33. Mümkünse “Yukarıdakilerin hepsi/ Yukarıdakilerin hiçbiri” seçenekleri tercih 

edilmemelidir, tercih edildiğinde ise dikkatli kullanılmalıdır. Kesin doğru gerektiren 

maddelerde ise bu seçenekler asla kullanılmamalıdır. 

34. Bir maddede yer alan seçeneklerin uzunluklarının birbirine yakın olmasına özen 

gösterilmelidir. Bir seçeneğin diğer seçeneklerden çok daha uzun veya kısa olmamasına 

dikkat edilmelidir. 

35. Çoktan seçmeli test maddelerinin seçenekleri belli bir düzene göre yerleştirilmelidir. 

Seçenekleri kelimelerden oluşan maddeler için alfabetik sıraya göre, seçenekleri 

sayılardan oluşan maddeler için ise büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe doğru bir 

sıralama yapılmalıdır. 

36. Öncüllü ifadelerden oluşan maddelerde seçenekler oluşturulurken “Sadece” ifadesinin 

kullanımına dikkat edilmelidir. Tek bir öncülün yer aldığı seçeneklerde “Sadece” ifadesi 

kullanılabilir, ancak iki ve daha fazla öncülün yer aldığı seçeneklerde 

kullanılmamalıdır. Bu tür maddelerde öncül sayısı artırılarak (üçten fazla öncül 

kullanılabilir) hem şans başarısı düşürülebilir hem de daha üst düzey beceriler 

ölçülebilir. 

 

 

Çoktan Seçmeli Test için Kontrol Listesi 

1- Soru sadece tek bir hedefi ölçmek üzere kurgulanmış mı? 

2- Soru kökünde ölçmek istenen problem açık bir şekilde ifade edilmiş mi? 

3- Soru, konuyla alakası olmayan içerikten uzak ve sadece ilgili konuyu kapsıyor mu? 

4- Soru kökü olumlu/pozitif şekilde hazırlanmış mı? 

5- Şıklar açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmiş mi? 

6- Şıklar birbirinden bağımsız mı? 

7- Şıkların içeriği ölçülmek istenen konuyla alakalı mı? 

8- Şıkların ipucu barındırmadığına dikkat edildi mi? 

9- “Yukarıdakilerden hepsi/hiçbiri” şeklindeki şıklardan kaçınıldı mı? 

10- Şıklar olabildiğince uygun işlevsel çeldiriciler içeriyor mu? 

11- Şıklar yalnızca tek adet doğru veya en uygun cevap içeriyor mu? 

12- Şıklar rastgele dağıtılmış mı? 

13- Test açık ve anlaşılır şekilde tasarlanmış mı? 

14- Test dilbilgisi, yazım ve imla kurallarına uyuyor mu? 

15- Testlerin verimliliği düzenli aralıklarla analiz ediliyor mu? 

16- Soru belirtke tablosunda yer alan tek bir kazanımı ölçüyor mu? 

17- Soru kökünde gereksiz açıklama, ifade, görsel vs. kullanımından kaçınılmış mıdır? 

18- Seçenekler ifade tarzı, uzunluk ve kapsam bakımından birbirine benzer midir? 

19- Çeldiriciler anlam ve dil bilgisi bakımından soru köküyle uyumlu mudur? 

20- Soru cümlesindeki olumsuz ifadelerin altı çizilmiş midir? 

 

 

Kısa cevap veya boşluk doldurma tipi soruların hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken 

ilkeler: 
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1. Mümkünse boşluk tamamlama soruları tek kelime ile cevaplanabilecek şekilde 

yazılmalıdır.  

2. İfadelerin yalnızca bir doğru cevabı olmalıdır.  

3. İfadelerden sadece anahtar kelime silinmelidir. 

4.  İfadeler direk olarak test kitabından alınmamalıdır.  

5. Tüm boşluklar aynı genişlikte olmalıdır. 

 

 

 

 

Doğru-Yanlış sorularının yazılmasında dikkat edilmesi gereken ilkeler: 

1. Özel belirleyici kelimelerin kullanımından kaçınılmalıdır (tümü, daima, genellikle, 

bazen vb.). 

2. Miktar ve derecelendirme anlamına gelen belirsiz terimleri kullanmaktan kaçınılmalıdır 

(uzun zaman önce vb.).  

3. Bir maddenin yanlışlığını ya da doğruluğunu apaçık belirtecek ipucu bulunmamalıdır. 

4. Doğru-Yanlış soruları mümkün olduğu kadar basit anlam içermelidir. 

5. Doğru-Yanlış sorularının kolayca puanlandırılması ve değerlendirilmesi için eğitmen 

öğrencilerin cevaplarını verirken kullanacağı yöntemi açık bir şekilde belirtmelidir. 

6. Çift negatif ifade kullanılmamalıdır. 

7. ‘Ve’ bağlacıyla bağlanmış 2 ayrı cümleden oluşmamalıdır. 

8.  Metin, grafik, harita vb. görsele bağlı oluşturulmuş doğru-yanlış maddesinde, doğrudan 

yer alan ifadeler kullanılmamalıdır. 

9.  Doğru-yanlış maddelerinin üst düzey zihinsel süreçlere hitap edebilmesi için grafik, 

harita, tablo ya da okuma parçası gibi belirli bir uyarıcıya bağlı ifadeler kullanılmalıdır. 

10.  Öğrenciden yanlış bir ifadenin yanlış olma gerekçesini açıklaması istenmelidir. 

11. Maddelerin uzunlukları birbirine yakın olmalıdır (Genelde doğru maddeleri daha uzun 

yazma eğilimi vardır. Bunu fark eden cevaplayıcılar, bilgiye sahip olmadıkları halde, 

maddenin uzunluğuna bakarak “D” yargısına varabilirler. Böylece fazladan puan 

alırlar). 

12. Her madde kısa ve açık yazılmalıdır. Gereksiz ayrıntılarla şişirilmemelidir. Uzun ve 

karmaşık cümleler iyi bir test maddesi değildir. Bazı niteleyiciler (çoğu zaman, büyük 

ölçüde vs.) her cevaplayıcı tarafından aynı anlamda yorumlanamadıkları için maddeye 

belirsizlik vermektedir. Maddede böyle niteleyiciler kullanılmamalıdır. 

 

Eşleştirme sorularının hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken ilkeler: 

1. Her iki sütundaki bilgilerde aynı konu içeriğine ait olmalı, aralarında doğrudan ve tek 

boyutlu bir ilişki bulunmalıdır. 

2. Sol sütunda uyarıcıların başına öğrencilerin cevapları işaretleyebilmesi için boş bir çizgi 

bırakılmalıdır.  

3. Her bir eşleştirmeli soru türdeş konuları içermelidir.  
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4. Rasgele işaretlemeden oluşacak hataları ortadan kaldırmak için soldaki terimler 

numaralandırılarak yerleştirilmeli, sağdakiler ise kodlanarak yerleştirilmeli ve cevaplar 

uyarıcılardan fazla olmalıdır. 

5. Sorular sistematik bir sıraya göre düzenlenirse uygulaması daha kolay olur ve öğrenciler 

daha iyi motive olur. 

6. Eşleştirmeli sorular çok uzun veya çok kısa olmamalıdır.  

7. Testin tamamı bir sayfa üzerinde olmalıdır. 

Klasik sınav soruları oluşturmada dikkat edilmesi gereken ilkeler: 

1. Klasik sınavlardaki sorularda öğrenciden ne istenildiği açık bir şekilde ifade edilmelidir. 

2. Sorulara uygun cevapların verilebilmesi için öğrencilere yeterli zaman tanınmalı ve her 

bir sorunun cevaplanması için gerekli yaklaşık zaman belirtilmelidir. Genellikle 

eğitmenlerin soruları çözme sürelerinin yaklaşık iki/üç katı bir zamanı öğrencilere 

tanımaları önerilmektedir. (Öğrencilerin seviyesine göre). 

3. Sınav kâğıt ortamında yapılacaksa sorular sınavdan önce basılmalı ve öğrencilere basılı 

olarak verilmelidir. 

4. Soruların başında cevaplama işlemine ilişkin kuralları belirten bir açıklama ya da 

yönerge bulunmalıdır. 

5. Klasik sınavlarda sorulacak soruların güçlük dereceleri belirlenmelidir. Sorular; çok 

kolay, kolay, orta, güç, çok güç şeklinde düzenlenebilir. Örneğin, 10 soruluk bir sınavda 

soruların güçlük derecesine göre dağılımı sırasıyla şöyle olabilir: 1 soru çok kolay, 2 

soru kolay, 4 soru orta, 2 soru güç, 1 soru çok güç. 

6. Bir sınavın güvenirliği diğer etkenler sabit kalmak şartıyla ancak her soru, sınıfın 

%50’si tarafından doğru cevaplandırılabildiği takdirde en büyük değere ulaşır. Çok zor 

sorulardan oluşan bir sınavın güvenirliği düşük olacağı gibi, çok kolay sorulardan 

oluşan bir sınavın güvenirliği de düşük olur. 

7. Klasik sınav soruları kitap ve diğer yazılı kaynaklardan aynen alınmamalıdır. 

8. Sorular birbirlerinden bağımsız olarak cevaplandırılabilmelidir. 

9. Sorular, yalın, anlaşılır bir dille yazılmalı; dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. 

10. Sorudan öğrenciler farklı anlamlar ve yorumlar çıkarmamalıdır. 

11. Soruyla ölçülmek istenen davranış ne ise sadece o sorulmalıdır.  

12. Sorular gereksiz ipuçları ve ayrıntılı bilgileri içinde taşımamalıdır.  

13. Sorular konunun özüyle ilişkili olmalıdır.  

14. Genellikle kesin ve tek yanıtı olan sorular sorulmalıdır.  

15. Soruyla ölçülen davranış ne ise, o davranışın beklenen öğrenme düzeyinde 

gösterilmesini gerektirmelidir.  

16. Soruyla ölçülmesi amaçlanan davranışı yeterince kazanmış öğrenciler, soruyu doğru 

yanıtlayabilmelidir. 

17. Sorular, öğrenciyi öğrenmeye güdülemelidir.  

18. Sorular, öğrencinin kendisini değerlendirmesine olanak sağlamalıdır. 

19. Sorular, öğrencinin yeni davranışlar kazanmasına olanak hazırlamalıdır.  

20. Sorular, öğrencinin hem bilgi birikimine uygun hem de onu geliştirici olmalıdır.  

21. Sorular, öğrenciyi araştırma, inceleme ve gözlem yapmaya da yöneltebilmelidir. 
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Klasik sınavlarda puanlamada dikkat edilecek ilkeler: 

1. Puanlayıcı (eğitmen) okuduğu kâğıdın kime ait olduğunu bilmemelidir.  

2. Puanlayıcı; ifade becerisi, yazı güzelliği gibi faktörlerin puanlamada yanıltıcı rol 

oynadığının bilincinde olmalıdır. Yani dersin hedef davranışları arasında olmayan 

hiçbir faktör puanlamaya etki etmemelidir.  

3. Yazılı sınavlarda cevaplar okunurken, aynı soruya verilen tüm cevaplar okunduktan 

sonra diğer soruya geçilmelidir (Soru soru puanlama yapılmalıdır). 

4.  Öğrenciler hakkında önemli kararlar verilecekse puanlama işlemi birden fazla bağımsız 

puanlayıcı tarafından yapılmalıdır.  

5. Yazılı sınavlarda sorulara verilen ilgisiz, şişirilmiş veya blöf cevaplarla ilgili olarak ne 

yapılacağı önceden kararlaştırılarak öğrencilere duyurulmalıdır. Puanlama anahtarı ile 

yapılan puanlamada negatif puanlar kullanılabilir. 

6. Sınavda yer alacak her madde için önceden o maddeye takdir edilecek puanın 

belirlenmesi gerekir. 

7.  Sınavda yer alan maddelerin eşit ağırlıklarda ya da farklı ağırlıklarda mı puanlanacağı 

belirlenmelidir. 

 

 

Bir alternatif değerlendirme biçimi oluştururken göz önünde bulundurulması gereken 

başlıca ilkeler: 

1. Değerlendirilmesi amaçlanan somut ve kesin bir öğretim çıktısı ve/veya hedefi 

tanımlanmalıdır. Söz konusu tanım hem konu içeriğini hem de başarılı bir öğrencinin 

sergileyeceği bir dizi beceri ve/veya işlemi ortaya koymalıdır. 

2. Performans değerlendirmesi kapsamında ve objektif performans ölçümleriyle nelerin 

değerlendirilebileceği tanımlanmalıdır. 

3. Öğrencilerden beklenen performansın sergilenmesine elverişli görev ve/veya ödevler 

oluşturulmalıdır. 

4. Öğrencilerin bağımsız olarak öğrenmelerine imkân verirken onlara ne tür bir rehberlik 

sağlanması gerektiği kararlaştırılmalıdır. 

5. Tasarlanan değerlendirme sınanmalı ve gerektiğinde revize edilmelidir. 

Hangi tür değerlendirmenin seçileceğine karar verirken yanıtlanması gereken birtakım 

tamamlayıcı sorular da bulunur.  

Bu sorular şu şekildedir: 

• İçerik bilgisi ediniminin mi yoksa bu bilgiyi uygulama yeteneğinin mi ölçülmesi amaçlanıyor? 

• Öğrencinin ürettiği ürünün mü yoksa ürettiği sürecin mi değerlendirilmesi amaçlanıyor? 

• Yazma yeteneği, konuşma becerileri, yaratıcılık, teknoloji kullanımı veya iş birliği gibi 

becerilerden herhangi birisinin değerlendirilmesi de amaçlanıyor mu? 

• Süre sınırlaması gerekli mi? 

• Öğrencilerin hangi tür ve düzeyde içerik bilgisine sahip olmaları amaçlanıyor? 

• Öğrencilerin hangi üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeleri ve sergilemeleri 

amaçlanıyor? 

• Öğrencilerin öğrenme çıktılarını ne kadar iyi başardıklarını anlamaya hangi değerlendirme 

yöntemleri imkân verir? 

• Ders kapsamında birden fazla değerlendirme türüne işlerlik kazandırılmalı mı? 
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Klasik sınavlarda kullanılabilecek soru türleri: 

Karşılaştırma 

______ arası benzerlik ve farklılıkları açıklayınız. 

______ ait olan aşağıdaki iki metodu karşılaştırınız. 

 

Sebep sonuç ilişkisi 

______ nın ana sebepleri nelerdir? 

______ nın en muhtemel etkileri neler olur? 

 

Doğrulama 

Sizce aşağıdaki alternatiflerden hangisi daha uygundur? Niçin? 

Aşağıdaki ifadeye katılma veya katılmama nedeninizi açıklayınız. 

 

Özetleme 

______ deki ana hususları belirtiniz. 

 

 

Genelleme 

Aşağıdaki verilerden birkaç geçerli genelleme yapınız. 

Aşağıdaki olayları açıklayabilen bir dizi ilkeyi ifade ediniz. 

 

Çıkarsama 

Sunulan olgulardan hareket ederek, ______ olduğunda olması en muhtemel olan nedir? 

 

Sınıflama 

______ e göre aşağıdaki maddeleri gruplandırınız. 

Aşağıdaki maddeler hangi ortak özelliklere sahiptir? 

 

Yaratma 

______ için düşünebildiğiniz birkaç yol öneriniz. 

______ olması halinde ne olabileceğini gösteren bir hikâye yazınız. 

 

Uygulama 

Rehber olarak ______ nın prensibini kullanarak aşağıdaki problem durumunu nasıl 

çözebileceğinizi anlatınız. 

______ nın prensibini temsil eden bir durumu anlatınız. 

 

Analiz etme 

Aşağıdaki paragraftaki mantık hatalarını açıklayınız. 

______ nın ana özelliklerini belirterek açıklayınız. 

 

Sentez 

______ ını kanıtlamak için bir plan ortaya koyunuz. 

______ nı gösteren iyi düzenlenmiş bir rapor yazınız. 

 

Değerlendirme 

______ nın zayıf ve güçlü yönlerini açıklayınız. 

Yukarıda verilen bir ölçütü kullanarak ______ nın bir değerlendirilmesini yapınız. 
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