


İÇERİK

* Temel Kavramlar (Değişken ve Değişken Türleri, Ölçme, Ölçme İşleminin Aşamaları, Ölçme Türleri, Ölçmede 

Birim, Değerlendirme (Sınama Durumu-Durum Belirleme), Değerlendirme Türleri Tamamlayıcı Değerlendirme 

Teknikleri, Ölçmede Sıfır (Başlangıç) Noktası, Ölçmenin Düzeyleri: Ölçekler Sınıflama (Adlandırma), Sıralama, Eşit 

Aralık, Oran)

* Test Sonuçlarının Yorumlanması ve Geri Bildirim
(Test Sonuçları için Temel İstatistikler, Yorumlama ve Geri Bildirim, Merkezi Yığılma Ölçüsü Olarak Aritmetik 

Ortalama, Değişkenlik Ölçüsü olarak Standart Sapma, Normal Dağılım Eğrisi, Birim Normal Dağılım, Ham Puanların Z 

ve T Standart Puanlarına Dönüştürülmesi, Öğrenci Başarısını Yorumlamada Kullanılan Diğer Dağılımlar, Korelasyon, 

Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı, Bireysel Olarak Madde Cevaplarına Yönelik Geri Bildirim Sağlama, 

Yüzdelik Sıradan Faydalanarak Öğrenci Başarısının Yorumlanması)

* Ölçme Süreç ve Sonuçlarının Nitelikleri (Ölçme Hatası, Güvenirlik, Geçerlik ve Kullanışlılık)

* Ölçümlerin Geçerliği ve Kullanışlığı (Geçerlik Kanıtı Toplama Yöntemleri: Kapsam Geçerliği,  

Ölçüt Geçerliği, Yapı Geçerliği, Test Puanlarının Yorumlanmasına Yönelik Geçerlik, Görünüş Geçerliği, Geçerliği 

Etkileyen Faktörler: Amaca Uygunluk, İstenmedik Değişkenlerin Ölçümlere Karışması ve Test Yanlılığı, Normlar,  

Güvenirlik, Ölçme Araçlarında Kullanışlılık)

* Başarı Testi Geliştirme ve Uygulama (Öğretimde Başarı Testi Geliştirme Aşamaları)

* Test Türleri

* Test ve Madde Puanlarının Analiz (Madde Analizi, Seçenek Analizi, Madde İstatistikleri, Test 

İstatistikleri)

* Öğrenci Başarısını Değerlendirme (Öğrenci Başarısını Değerlendirme, Değerlendirmelerin 

Doğruluğunun İyileştirilmesi, Öğrenci Başarısını Değerlendirmede Kullanılan Ölçütler, Değerlendirme Çeşitleri)



S Ü R E Ç
(İŞLEME)

Ç  E  V  R  E

G İ R D İ Ç I K T I
İşlenen Girdi

İşleyen Girdi

Kullanılan Girdi

Teknoloji

Ürüne Dönüştürülen

Güç

DÖNÜT



Program Geliştirme ve Ölçme-Değerlendirme

Niçin önemlidir? Cevap

Hedef (Program 
çıktıları)

(Niçin?)

Ölçme

Değerlendirme

(Ne Kadar?)

Öğretme-Öğrenme 
Süreci

(Nasıl?)

İçerik

(Ne?)



ÖĞRETİM PLANI

1. Amaçlar Niçin Öğretelim?

2. İçerik Ne öğretelim?

3. Eğitim Durumu Nasıl Öğretelim?

4. Değerlendirme Sonuçta ne oldu?



Temel İşlevleri

Hedef ve davranışların ne düzeyde gerçekleştiğinin anlaşılmasını sağlar.

Öğrenme sürecinin etkililiğinin artırılmasını sağlar.

Öğrencinin gelişimi hakkında bilgi verir.

Öğretmen performans düzeyi belirlenir.

Eğitim programının ne kadar başarılı olduğu belirlenir.

Başarılı öğrencileri motive eder.

Öğrenci hakkında verilecek kararlara dayanak oluşturur.



Temel İşlevleri

Ölçme ve

değerlendirme

Öğrenci

başarısını

Eğitimin

etkinliğini

Eğitim

programının

başarısını

Öğretmen

başarısını

Neleri etkiler?



ÖLÇME : Belli bir nesnenin ya da bir nesnenin belli özelliğe
sahip olup olmadığının,

sahipse sahip oluş derecesinin gözlenip,
gözlem sonuçlarının sembollerle (özellikle sayı sembolleriyle)

ifade edilmesidir.

ÖLÇME
oyunda, 

sınavda,

spor yarışlarında,

ticarette,

giyimde,

yemek yapmada,

......................



Temel Kavramlar

Değişken

• En az iki değer alan veya bir durumdan diğerine farklılık gösteren, çeşitli 

değerler alabilen insana, olaylara, eşyaya ait niteliklere  özelliklere denir. 

Durumdan duruma, yerden yere, zamandan zamana farklılaşan 

özelliklerin tümüne değişken adı verilebilir. 

(Boy uzunluğu, ağırlık, hava sıcaklığı, matematik yeteneği vb.)



Değişken Türleri
Ölçütler Değişken türü Tanım Örnekler
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er 1.Nicel Değişken Sayılarla ifade edilebilen özelliklerdir. Boy uzunluğu, ağırlık

2.Nitel Değişken Sıfatlarla veya sembollerle ifade edilebilen 

özelliklerdir. 

Bu tür değişkenler sayılarla gösterildiğinde 

sayılar işlemsel anlamını yitirir. 

Sembollere simgelere dönüşür.

Medeni durum, 

Mezun olunan okul 
türü
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3. Bağımsız Değişken 

(Etkileyen değişken) 

Aldığı veya alacağı değerler başka 

değişken(ler)e bağlı olmadan değerler 

alabilen değişkenlerdir.

Örnekler: 

1-Kafein

2- Soru sayısı

3-Cinsiyet

4.Bağımlı Değişken 

(Etkilenen Değişken)

Başka bir değişkene bağlı olarak değerler 

alabilen değişkenlerdir.

1-Sportif performans

2-Sınavdan aldığımız 

puan



ÖLÇME : Belli bir nesnenin ya da bir nesnenin belli özelliğe
sahip olup olmadığının,

sahipse sahip oluş derecesinin gözlenip,
gözlem sonuçlarının sembollerle (özellikle sayı sembolleriyle)

ifade edilmesidir.

ÖLÇME
oyunda, 

sınavda,

spor yarışlarında,

ticarette,

giyimde,

yemek yapmada,

......................



Niteliklerin gözlenerek, gözlem sonuçlarının 
sayı ya da diğer sembollerle ifade edilmesidir.

Belli bir niteliğin uygun bir birim cinsinden 
dengini bulmaktır.

Belli bir varlığa ait belli bir boyutun, 
ölçen tarafından,

uygun bir ölçü aracı kullanılarak 
belli bir birim cinsinden ifadesidir.

Ö L Ç M E



1. Nitelik

2. Ölçü aracı

3. Birim 

4. Ölçen kişi, makine

Ö l ç m e n i n    Ö ğ e l e r i



1. Nitelik: Ölçmenin temel koşulu, gerekçesidir.

Güvenilir ölçmeler için, niteliğin 

tanımlanıp sınırlandırılması gerekir.

Ö l ç m e n i n    Ö ğ e l e r i

3. Birim: Boyutları belirli ve tanımlanmış  büyüklüktür.

Birim ölçü aracına evrensellik kazandırır.

Seçilen birim eşit, genel, kullanılış amacına uygun olmalıdır.

Birimsiz ölçme olabilir mi?

2. Ölçü aracı: Ölçmenin olduğu yerde ölçme aracı vardır.

Ölçme aracının duyarlılığı arttırıldıkça, 

ölçme de o derece duyarlı olur.

4. Ölçen (kişi/makine): İnsan yanında, saat, sayaçlar, bilgisayarlar 

vb. makinalar.



1. Dersin hedef ve davranışlarını belirleme. 

2. Belirlenen hedef davranışlardan, temsil yeterliği (kritik) olanlarını seçme.

3. Sınav türünü belirleme.

4. Soru yazma / soru seçme.

5. Soruları test formu haline getirme.

6. Ölçme kuralını belirleme.

7. Testi uygulama.

8. Sınav kağıtlarını puanlama.

9. Bir ölçüte dayalı olarak karar verme / değerlendirme.

Ö l ç m e    D e ğ e r l e n d i r m e    S ü r e c i



Nitelik Ölçme kuralı Ölçme Ölçüm Ölçüt

Ö l ç m e    D e ğ e r l e n d i r m e    S ü r e c i

NicelikNitelik

Karar /

Değerlendirme

İşlem



Ölçmeye konu olan (Hedef ve davranışlar)

Nitelik

Ölçme Kuralı

Ölçme işini yaparken niteliğin hangi miktarına ne değer 

verileceğini belirleme. 

Ölçülen niteliklerin arasındaki ilişkileri koruyacak şekilde 

bu niteliklere sayı veya sembollerin atanması işlemleri.

Ölçme



Ölçme sonucunda elde edilen sayı ve/veya sembollerdir.

Ölçüm

Ölçüt

Karar vermede kullanılan değerler/kriterlerdir. 

Ölçüm sonuçlarının önceden belirlenmiş ölçüt(ler)le kıyaslanarak 

karar verilmesi işidir.

Değerlendirme



D o l a y s ı z   ve   D o l a y l ı    Ö l ç m e

DOLAYSIZ- TEMEL (DOĞRUDAN) ÖLÇME: Ölçme konusu 
özelliğin, kendileriyle aynı türden bir araçla ölçülmesidir.

* İki öğrencinin boy uzunluklarının ya da ağırlıklarının karşılaştırılması.

DOLAYLI ÖLÇME: Doğrudan ölçülemeyen özellikler,
onlarla ilgili olduğu bilinen ya da ilgili olduğu sanılan 
başka bir özelik gözlenerek, dolaylı olarak ölçülürler. 

* Sıcaklık, zeka, iyi vatandaş olma yeterlikleri, ....

Dolaylı ölçmelerde, dolaysız ölçme hata kaynakları yanında, 

asıl ölçme konusu davranış ile gerçekte gözlenen davranış 

arasında kurulan ilişki de bir hata kaynağı olabilir. 



DOLAYLI ÖLÇME: 

A) Göstergeyle Ölçme: Bir değişkenin bir başka değişken 
yardımıyla ölçülmesidir. 

B) Türetilmiş Ölçme: Ölçülmek istenen değişken üzerinde 
bir ölçme işlemi yapmadan, bu değişkenle diğer değişkenler 
arasındaki bir bağıntıdan yararlanarak elde edilen ölçmedir.

ÖĞRENCİNİN BAŞARISI = ARA SINAV + FİNAL + DEVAM
% 30         % 60        % 10



Ö L Ç E K   T Ü R L E R İ

Ölçek; Nesnelere verilen sayıların anlamlarını ya da 

nesnelere sayılar vermede ve nesnelere verilen sayıların 

kullanılmasında uyulması gereken kurallar ve kısıtlamalardır.

Ölçme araçları araçları üzerindeki bölmeleri ya da 

belli bir başlangıç noktasından itibaren değişmez bir birimle 

bölmelenmiş bir ölçme aracını belirtmek için kullanılır.

Ölçme işleminin yapılışına ve ölçme sonuçlarını göstermede 

kullanılan sayı kümesinin özelliklerine bağlı olarak ölçekler;

1. Sınıflama ölçekleri 2. Sıralama ölçekleri
3. Eşit aralıklı ölçekler 4. Eşit oranlı ölçekler

olarak gruplandırılabilir.



1. Sınıflama ölçekleri

Gözlemin en basit biçimi, nesneleri, belli bir yönden 
benzeyip benzemediklerine göre sınıflandırmaktır.

Nesneler arasındaki farkın çok kaba biçimde saptanması işlemidir. 

Kadın – Erkek Evli – Bekar Geçti – Kaldı

Bu ölçeklerdeki sayılarla hiçbir matematiksel işlem yapılamaz. 

Nesnelere  verilen sayıların tek işlevi, yalnızca sınıf, tip ya da kategori 

bildirmektir.

Sınıflandırma ölçeğinin iki özelliği vardır: 1. Simetriklik 2. Geçişlik

Ali Veli’nin akrabasıdır. A = B (Simetriklik)

Ali Veli’nin kardeşi, Veli Ayşe’nin kardeşi ise o zaman, 

Ali Ayşe’nin kardeşidir.

A = B  ve  B = C  ise  A = C’dir. (Geçişlilik)



2. Sıralama ölçekleri

Belli bir özelliğe sahip oluş miktarı bakımından 
nesneleri sıraya koymakla elde edilir. 

Nesneler, belli bir özelliğe en az sahip olandan en çok sahip olana 
ya da en çok sahip olandan en az sahip olana doğru sıralanır ve 
sonradan her bir sıraya bir sayı verilir. 

* Öğrencilerin sınavdan aldıkları notlara göre sıralanması,

* Öğrencilerin boy uzunluklarına göre sıralanması.

Öğrencilerin grup içinde kaçıncı olduklarının belirtilmesi de olanaklıdır.

Sıraları gösteren sayılar arasındaki farklar, 
özelliğe sahip oluşun ve nesneler arasındaki farkın miktarını yansıtmaz.

Başlangıç noktası ve sıralar sabit değildir.



Sıralama ölçek türüyle elde edilen ölçme sonuçları arasında 

iki tür ilişki vardır:

Geçişlilik ve Asimetrililik

Mehmet Ali’den daha boylu, Ali ise Emre’den daha boylu ise, 

Mehmet Emre’den daha boyludur.

A > B  ve  B > C  ise  A > C’dir.        (Geçişlilik ilkesi)

Mehmet Ali’den daha uzun boylu ise, Ali’de Mehmet’ten daha uzun 

boyludur denilemez.

A > B  ise  B > A  değildir. (Asimetriklik ilişkisi)



3. Eşit aralıklı ölçekler

Eğer birçok nesnenin, belli bir başlangıç noktasına göre ve belli bir 

özelliğe sahip oluş derecesi bakımından eşit aralıklı sıralandığı ya da 

sıralar arasındaki farkların eşit olduğu düşünülürse, sıralama ölçeğinden

eşit aralıklı ölçeğe geçilmiş olur. 

Termometre, takvim, standart puanlar ....

Bu tür ölçeklerde bir başlangıç (sıfır) noktası keyfi olarak saptanır. 



4. Oranlı ölçekler

Aralıklı ölçek üzerindeki saymaca sıfır noktası yerine doğal 
ya da 

gerçek sıfır noktası konulabilirse, elde edilen yeni ölçeğe 
oranlı ölçek adı veriler. 

Gerçek bir sıfır noktası bulunur. Ölçme sonuçları üzerinde her türlü

Matematiksel işlem yapılabilir. 



D E Ğ E R L E N D İ R M E

İki şeyin karşılaştırmasına dayalı, yargılama işidir.

Ölçümlerden bir anlam çıkarmak ve ölçülen nesneler hakkında 
Bir değer yargısına ulaşmaktır.

Elde edilen ölçümlerden bir anlam çıkarmak için 
sözkonusu ölçümlerin bir ölçüt ile karşılaştırılması gerekir.



DEĞERLENDİRME

1. Tanıma – Yerleştirmeye Dönük Değerlendirme

2. Biçimlendirme – Yetiştirmeye Dönük Değerlendirme

3. Değer biçme.



1. Tanıma – Yerleştirmeye Dönük Değerlendirme

Öğrencilerin; 
a) öğrencilerin belli bir dersin önkoşul davranışlarına sahip 

olma derecelerini,  
b) İlgili dersin geliştirmeyi düşündüğü davranışlardan 

öğrencilerce önceden edinilenler olup olmadığını 
belirlemek  amaçlanır.

*  Öğrenciler hemen tüm giriş davranışlarına sahiptir.

DERSE BAŞLANABİLİR.

* Öğrencilerin çoğu giriş davranışlarına sahip değildir.

TAMAMLAMA PROGRAMI

İLK DERSLERİ TAMAMLAMAYA AYIRMA

* Öğrencilerin tümü ya da bazıları alınacak dersin yeterliklerine sahiptir.

BİR SONRAKİ DERSE (KURSA)   

ya da öğrencilerin tümünce sahip olunan bazı davranışlar vardır.

İLGİLİ DAVRANIŞLARA YÖNELİK 

ÇALIŞMALAR ÇIKARILIR.



2. Biçimlendirme – Yetiştirmeye Dönük Değerlendirme

Öğretim sürecinde her bir ünitedeki öğrenme eksikliklerini ve 
güçlüklerini belirlemek;  bu eksiklik ve yetersizliklerin giderilmesi, 

yani ünitenin daha iyi öğrenilmesi için her öğrenciye ayrı ayrı 
önerilerde bulunmaktır.

Bu amaçla kullanılan testlere formatif testler ya da ünite testleri denir.

Ünite I
Test

X1

Öğrenme 

Yeterli mi?
Ünite II

Test

X2
Öğrenme 

yeterli mi?

Eksiklikleri 

Tamamlama 

Öğretimi

Evet

Hayır

Evet

Hayır



3. Değer biçmeye yönelik (Sonuç) Değerlendirme.

Öğretim devresi sonunda, zaman zaman öğretim devresi 
içinde, program hedeflerine ne derece ulaşıldığına bakılarak 
öğrenci, öğretmen ve programa ilişkin yargıda bulunulur. 

Veriler, bir kursun bitiminde genel sınav ya da 
öğretim devresi içinde uygulanan ara sınavı testleriyle elde edilir. 

Öğrencilere not verme, 

Öğrencilerin gelecek kurslardaki başarılarını yordama, 

Bir sonraki kursta öğretimin başlangıç noktasını saptama,

Öğrencilere ve öğretmene öğrenmenin niteliğine ya da öğretimin 

etkililiğine ilişkin dönüt sağlama,

Farklı öğrenci gruplarının başarılarını karşılaştırmada kullanılır.



SORU. Bir yazılı yoklamada bir sorunun tam puanının  ne olduğu 

ve hangi tür hatalardan kaç puan kırılacağının belirlenmesi 

ölçme ile ilgili kavramlardan en çok hangisi ile ilgilidir?

A) Ölçme kuralı

B) Ölçme

C) Ölçüt

D) Değerlendirme

E) Ölçüm

Yanıt: A



SORU. Bir dersteki öğrenci başarısının hazırlanan bir çoktan

seçmeli testle ölçülmesi hangi tür ölçmeye örnek olur?

A) Dolaylı

B) Mutlak

C) Türetilmiş

D) Standart

E) Test

Yanıt: A



SORU. Bir öğretmenin yapacağı bir sınavla ilgili olarak öğrencilere

öğretmeye alıştığı tüm davranışların listesini yapması ölçme

işleminin hangi aşamasıdır?

A) Sınav planı

B) Niceliklerin belirlenmesi

C) Niteliklerin belirlenmesi

D) Ölçüt tayini

E) Eşleme kuralının belirlenmesi 

Yanıt: C



SORU. “Sınavdan 60 alan başarılı olur” ifadesi aşağıdaki kavram-

lardan hangisine örnek olur?

A) Yorum

B) Değerlendirme

C) Ölme

D) Ölçüt

E) Ölçüm

Yanıt: D



SORU. Hasan’ın “kütüphanesinde kaç tane kitap olduğunu 

belirleme işi” aşağıdaki kavramlardan en çok hangisini 

ifade eder?

A) Ölçme kuralı

B) Ölçme

C) Ölçüm

D) Ölçüt

E) Değerlendirme

Yanıt: B



SORU. Öğrencilerin yazdığı kompozisyonları ‘’iyi’’ ve ‘’kötü’’ 

diye nitelendiren bir öğretmenin, kompozisyonların 

kalitesini  belirlemede kullandığı ölçek türü hangisidir?

A) Eşit aralıklı

B) Eşit oranlı

C) Sınıflama

D) Eşit birimli

E) Sıralama

Yanıt: E



SORU. Ayşe’nin “Okula Karşı Tutum” testinden 100 üzerinden 

“60 puan alması” aşağıdaki kavramlardan ençok hangisini 

ifade eder?

A) Ölçme kuralı

B) Ölçme

C) Ölçüm

D) Ölçüt

E) Değerlendirme

Yanıt: C



SORU. “Zeynep sınavdan başarılı sayılabilmek için alınması 

gereken 60 puan üzerindeki 82 puan ile başarılı olmuştur.” 

ifadesi ile ilgili olarak aşağıda verilen durumlardan doğru 

olanı hangisidir?

.   Ölçme Ölçüt Değerlendirme      .

A) 60 puan 82 puan Başarılı olma

B) 82 puan Başarılı olma 60 puan

C) Başarılı olma 60 puan 82 puan

D) 82 puan 60 puan Başarılı olma

E) 60 puan Başarılı olma 82 puan

Yanıt: D



SORU. Dersin her ünitesinin sonunda, öğrenme eksikliklerini 

belirlemeye yönelik, dar kapsamlı ve bütün davranışların 

ölçüldüğü sınavlara ne ad verilir?

A) Başarı testi 

B) Düzey belirleme testi

C) İzleme testi

D) Erişi testi

E) Seçme testi

Yanıt: C



SORU. Aşağıdakilerden hangi ikisi ölçmenin basamaklarındandır?

I) Ölçülecek özelliklerin belirlenmesi
II) Soru yazımı
III) Karar kuralının belirlenmesi
IV) Yanıtların puanlanması

A) I ve II

B) I ve III 

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

Yanıt: B



SORU. Aşağıdakilerden hangisi ölçme işlemini ifade etmektedir?

A) Sınava girenlerden kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre

daha çok olduğu sonucu

B) Öğrencilerin dönem sonu notlarının hesaplanması

C) Sınavdan başarılı olmak için alınacak en düşük puanın 

belirlenmesi

D) Ortalama puanın üstünde ve altında olan öğrencilerin 

sayılarının bulunması

E) Öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılacak ölçme 

aracının hazırlanması

Yanıt: D



SORU. Aşağıdakilerden hangileri sosyal bilimlerdeki ölçmenin fen

bilimlerindeki ölçmelere göre daha zor olduğunu gösterir?

I) Ölçülecek niteliklerin doğrudan gözlenememesi
II) Ölçme aracını hazırlamanın kolay olması
III) Standart ölçme araçlarının olmaması
IV) Öğrencilerin sınav olmadaki isteksizlikleri

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

Yanıt: B



SORU. Bir öğretmen, öğrencilerinin dersteki başarı ölçüleri ile 

derse devamlarını ve katılımlarını belli oranlarda dikkate 

alarak yeni bir başarı ölçüsü elde etmiştir.

Burada öğretmenin yaptığı ölmenin türü nedir?

A) Türetilmiş

B) Dolaylı

C) Doğrudan 

D) Temel

E) Tutarlı

Yanıt: A



SORU. “Elif sınavdan 88 puan alarak dersten başarılı olmuştur.” 

ifadesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) 88 puan ölçme, başarılı olma değerlendirme sonucudur

B) 88 puan ölçme, başarılı olma ise ölçütü gösterir

C) 88 puan değerlendirme, başarılı olma ise ölçütü gösterir

D) 88 puan ve başarılı olmanın her ikisi de ölçme sonucudur 

E) 88 puan ve başarılı olmanın her ikisi de değerlendirmedir

Yanıt: A



SORU. Aşağıdakilerden hangileri değerlendirmeyi ifade eder?

I. Gözlem sonuçlarının sayısal ifadesi
II. Ölçme sonuçlarının karara dönüştürülmesi
III. Başarı hakkındaki yargılar
IV. Niteliklerin nicelleştirilmesi

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

Yanıt: C



SORU. “Öğrenci” eğitim sisteminin hangi öğesi içinde yer alır?

A) Girdi

B) Süreç

C) İşlem

D) Çıktı

E) Dönüt

Yanıt: A



SORU. Aşağıdakilerden hangisi eşit aralıklı ölçeğin özelliklerinden 

biri değildir?

A) Sıfır değeri yapaydır

B) Puanlar arasında oransal işlemler yapılabilir

C) Birimleri eşittir

D) Ölçme sonuçlarına toplama ve çıkarma işlemleri 

uygulanabilir

E) Sıralama ölçeğine indirgenebilir

Yanıt: B


