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Test

• Test: bireylerin belli özelliklerini ölçmek için düzenlenen ve onu 
alan herkes için aynı olan sorular yada işlerden oluşan bir ölçme 
aracıdır.

• Bireylerin testte verdikleri cevaplar veya tepkilere dayanarak 
bireyler yada bir bireyin değişik özellikleri arasındaki benzerlik ve 
farklılıkları ortaya çıkarma işlemidir 



Test

• Ölçme araçlarının özellikleri

• Bir plana göre hazırlanmalı

• Ölçülecek boyuta uygun olmalı

• Sorular anlaşılır olmalı

• Seviyeye uygun olmalı

• Kitap ifadelerinde uzak olmalı

• Sorular birbirinden bağımsız olmalı

• Sorular ayırt edici olmalı



Test Planı

• Plan neden önemlidir?

• Bir testte bulunması gereken hususlar

• Kullanış amacı

• Soru karakterleri

• toplam soru sayısı 

• Sınav süresi

• kullanılan soru tipi

• soruların güçlük derecesi

• cevaplayıcıların seviyesi

• Puanlama biçimi

• Belirtke tablosuna göre hazırlanmalı

• Sorular kazanımları kapsamalı



Test Planı

• Belirtke tablosu örneği

Toplam işlem yetenegi ölçme testi 

Kazanımlar Soru Tipi Soru Sayısı
Cevaplama

süresi

Bir işlemli toplama işlemi problemi Çoktan seçmeli 5 5

Birden fazla işlem içeren problem Çoktan Seçmeli 5 5

Bir işlem içeren gerçek hayattan 
problem

Açık Uçlu 5 10

Birden fazla işlem içeren gerçek 
hayattan problem

Açık Uçlu 5 10
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Testler

1. Sözlü Testler

2. Yazılı Testler

3. Performans Testleri



1. Sözlü Testler 

• öğrencinin bir ders veya konu hakkında ders öğretmeni veya ilgili 
komisyon önünde kendisine yöneltilen soruları sözlü olarak 
cevaplandırır. 

• sorulan sorulara cevap

• hareket ve mimikler

• dış görüntü

• Yazılı ölçme araçları ile ölçülemeyecek bazı durumlarda kullanılır.

• sekreter ya da telefonlara bakacak birinin alımı



1. Sözlü Testler 

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

sorular önceden hazırlanmalı

her öğrenciye adil soru sorulmalı

kısa ve daha çok soru sorulmalı (ölçme hatası)

soruların cevapları önceden hazırlanmalı ve şeffat değerlendirme 

yapılamalı

fiziki şartlar uygun olmalı  



1. Sözlü Testler 

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

öğrenci psikolojik olarak rahatlatılmalı

soruları düşünmek için bir miktar süre vermelidir.

kitaptaki ezber ifadeler sorulmamalı 

hatırlama yerine analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerinde sorulmalı.

öğrencinin değer duyguları ve özel yaşamıyla ilgili sorulardan kaçınılmalıdır.

sınav kaydedilerek, sonrası için değerlendirmede kullanılmalıdır.



1. Sözlü Testler 

Yararlı Yönleri:

Bazı ölçme alanları için zaruretten uygulanır.

Zaman kısıtlamasından dolayı hazır cevaplılık ve yaratıcılık da ölçülür.

Öğrencilerin kendine güven, konu bilgisi, sözel ifade yeteneği, ses tonu ve 

vurgu gibi değişik becerilerini ölçmede işe yarar.

Öğretmen deneyimli ise kısa zamanda soru hazırlanır ve puanlanır.

Yazma becerileri gelişmediğinden küçük yaştaki öğrenciler için uygundur.

Bilgi ve kavram yanlışlıkları anında belirlenip, düzeltme yapılabilir.



1. Sözlü Testler 

Kısıtlı Yönleri:

Az soru sorulduğunda sınavın geçerliği düşer.

Önceden plan yapmak, soruları hazırlamak, jürinin uygunluğu gibi 
gereklilikler zor sağlanabilir.

Her öğrenciye aynı seviyede soru hazırlamak zordur. 

İçine kapanık öğrencilerin, bilgilerini ölçmede sıkıntılar oluşabilir

Sözlü cevap verildiğinden cevabı kontrol etme imkanı yoktur.

Öğrencinin kılık-kıyafet ve sözel becerisi de işe karışabilir. 



2. Yazılı Testler 

• Eğitim sistemi içinde essey, yazılı yoklama, klasik sınavlar veya kompozisyon 
tipi olarak bilinen sınav türüdür ve en eski kullanıma sahiptir. 

• sorular öğrencilere yazılı olarak sorulup cevaplarını belirli bir süre içinde 
bağımsız olarak düşünüp yazmaları şeklinde yapılır.

• Eğitim sistemimiz içerisinde çok sık kullanılır. 



2. Yazılı Testler 

Yazılı Testler

Yazmalı Testler

Az sorulu 

(uzun cevaplı)

Çok sorulu 

(kısa cevaplı)

Tamamlamalı 

(boşluk doldurma, açık uçlu)

Açık kitap

İşaretlemeli Testler

Doğru-yanlış

Çoktan seçmeli

Eşleştirmeli



2.1 Yazmalı Testler 

a. Az sorulu (uzun cevaplı):

Genellikle klasik sınav Essey tipi sınav olarak adlandırılan üç, dört, beş 
sorudan oluşan testlerdir. 

Faydaları Kısıtları

• Analiz, sentez ve değerlendirme 
düzeyi

• objektif değerlendirmenin zor 
olması

• Derinlemesine ölçme • Sınav süresinin uzun olması

• Kolay hazırlama • Cevapların uzun olması

• Yanlış bilgileri kolay tespit etme • Güvenirlik düşük

• Özgün ve yaratıcı fikirler • Geçerlilik düşük

• Dili kullanma ve ifade etme 
becerileri

• Bu becerilerin puanlama siztemine 
karıştırılması



2.1 Yazmalı Testler 

b. Çok sorulu (kısa cevaplı):

Daha çok tanım, kavram ve bilgi düzeyindeki becerileri ölçmek gerektiğinde. 
Çok soru sorularak, soruların hemen altına cevaplamak için gerekli olduğu 
kadar yer bırakılarak yapılan sınavlardır.

Faydaları Kısıtları

• Sorular iyi hazırlanırsa kapsam 
geçerliliğini sağlar

• Yeterli sayıda soru çıkarmak her 
zaman mümkün olmayabilir. 

• Daha çok tanım, kavram 
seviyesindeki bilgi ve becerileri 
ölçer.

• Bazen aynı kavramlar farklı 
şekillerde tanımlanabilir

• kısa zamanda çok soru 
cevaplamalarını sağlar

• Kopya çekilebilir

• Diğer yazılı sınavlara oranla daha 
objektiftir.

• Sınavda cevapların yazılması için 
ayrılan yerler yeterli olmayabilir.



2.1 Yazmalı Testler 
C. Tamamlamalı

 Bu tip sorular hatırlama gücünü ölçen ve şansa çok az ya da hiç yer 
vermeyen soru tipidir. 

 Objektif madde türlerinden sadece tamamlamalı maddeler yazmaya 
dayanır. 

 Cevaplayıcının bir kelime, bir rakam, bir sembol, bir tarih ya da en çok bir 
cümle ile cevaplandırabileceği maddelerden oluşur.

Bunun yanında şema, grafik ve benzeri şekillerin parçalarının bilinip 
bilinmediği, eksiklerin görülüp görülmediği şeklinde de olabilir.

İki şekilde hazırlanır:

1-Tamamlamalı( doldurmalı) maddeler.

2-Açık uçlu maddeler.



2.1 Yazmalı Testler 
C. 1. Tamamlamalı (Doldurmalı)

 Özellikle sadece hatırlama gücünü ölçmektedir.

 Cevaplayıcıdan boş bırakılan yerlere doğru cevapları, bir iki kelimeyi 
geçmeyecek şekilde yazması istenir.

• Örnek 1: Cümleyi tamamlayan ifadeyi, cümle içinde boş bırakılan yere 
yazınız. 

• Karadeniz bölgesinin nüfus olarak en büyük şehri .................. dur.

• ….. şehir Karadeniz bölgesinin en büyük şehridir. 

• Yurdumuzun en batı noktası  ...................’dır.

• Örnek 2: Aşağıdaki nehirler hangi denizlere dökülür? 

• Yeşilırmak (...........)

• Ceyhan     (.............)

• Fırat         (.............)



2.1 Yazmalı Testler 
C. 2. Açık Uçlu Sorular 

 Soru belirli bir miktar açıklamadan sonra iki nokta konulduktan sonra, geri 
kalan bilgileri öğrencinin yazarak tamamlaması istenir. 

Bu tür sorular da hatırlamaya dönük sorulardır. 

Ancak çoğu kere hatırlamaya dayalı bilgi ölçmenin yanında, özellikle 
duyuşsal öğrenmeleri ölçmede de oldukça etkilidirler.

•Örnek:1:1402 yılında Ankara’nın Çubuk yakınlarında karşı karşıya gelen iki 
büyük Türk ordusu savaşmışlar: ……… (Tamamlayın)

•Örnek-2: Ali dayının evinin büyük bir odasını aniden gelebilecek misafirlere 
ayırmıştı. Gün aşırı bu oda misafirlerle dolar, Ali dayının hanımı Ayşe teyze el 
çabukluğu ile misafirlere yiyecekler hazırlar ve misafirlerini doyururdu. : 
…………….. (Siz devam edin)



2.1 Yazmalı Testler 
C. Tamamlamalı Testlerde dikkat edilecek noktalar

Sorunun cevabının bir cümleyi geçmeyecek biçimde hazırlanmalıdır. 

•Tek doğru cevabı olan sorular seçilmelidir.

•kitaplardaki ifadelerin aynısı sorulmamalı. 

•Bir soruda birden fazla bilgi yoklanmamalıdır, yani soruda fazla boşluk 
bırakılmamalıdır. 

•Cevapların cümlenin sonunda olması tercih edilmeli

•Boşluk cevabın sığacağı genişlikte olmalıdır.

•Sorunun içinde cevabın ipuçları yer almamalıdır.

•Cevap gereksiz ayrıntı ve yoruma dayalı bilgileri içermemelidir.

•Cevaplamada kullanmak için grafik, şekil ve tablolar verilebilir.

•Eksik cümle veya yanlış ifadelere puan verilmemelidir.



2.1 Yazmalı Testler 
C.Tamamlamalı Testler

Faydaları Kısıtları

• Çok fazla soru sorularak fazla 
sınavın kapsam geçerliğini 
yükseltir.

• Üst seviyedeki bilgileri(uygulama, 
analiz, sentez ve değerlendirme) 
ölçmek zordur. 

• Puanlama yazılı sınavlara göre 
daha objektiftir.

• Soruların güçlük düzeylerini 
ayarlamak zordur. 

• İmla, yazı güzelliği gibi etkenlerin 
puanlamaya katılmasını engeller.

• Cevaplar ayrıntı gerektirmediğinde 
ve temel noktalar 
sorulabildiğinden öğrenciler 
yüksek not alabilirler. 

• Cevaplandırmada şans faktörü çok 
düşüktür.

• Hazırlamak zordur. 

• Hazırlaması fazla zaman almaz.



2.1 Yazmalı Testler 
D. Açık kitap

• Üst düzeydeki bilgileri (analiz, sentez, değerlendirme) yoklamak amacıyla 
yapılabilecek bir sınavdır. 

• Öğrenciler sorulan sorulara sınav esnasında, kitap ve diğer kaynaklardan 
yararlanarak cevap verir. 

• Örnek: fen bilimleri sınavlarında formüllerin, kimya sınavında periyodik 
cetvelin, hesap makinesinin, yabancı dil sınavlarında sözlüklerin serbest 
bırakılması verilebilir. 

• soruların hazırlanmasına özen gösterilmeli, yazılı kaynaktaki bir bölüm 
aynen cevap olacak şekilde soru sorulmamalı, öğrencilere sınava girmeden 
önce hangi kaynaklardan faydalanabilecekleri bildirilmeli, sınavın ortamı ve 
süresi iyi ayarlanmalı, fazla süre verilmemelidir. 



2.1 Yazmalı Testler 
D. Açık kitap

• Faydaları Kısıtları

• Analiz, sentez ve değerlendirme 
seviyesindeki becerileri ölçer.

• Sorulacak soruların düzeylerini 
ayarlamak oldukça zordur. 

• Cevaplara yorum ve 
değerlendirmeler katılabilir.

• Sorular olması gerekenden kolay 
olduğunda çok basit, güç 
olduğunda zor bir sınav olur.

• Bu sınavlarda kopya çekme 
girişiminde bulunulmaz.

• Çok fazla bilgi olacağından puan 
verme işi zorlaşır. 

• Öğrencilerin değişik kaynakları 
kullanmaları ve yararlanma 
becerilerini geliştirir

• Oturma ve yazma ortamı uygun 
olmazsa düzensiz bir sınav olur. 

• Sınavda yararlanılacak kaynakları 
belirlemek güçtür.



2.1 Yazmalı Testler 
• Dikkat edilecek noktalar-I

• Cevabı kesin olan sorular hazırlanmalıdır. 

• Soruların cevapları, sınırlandırılabilecek nitelikte olmalıdır. 

• Az sorulu ve uzun cevaplı sorular yerine, çok sorulu ve kısa cevap gerektiren 

daha çok sayıda sorular sorulmalıdır.

• Öğrencilerin farklı ilgileri olduğundan seçmeli sorular sorulmalıdır

• Puanlama anahtarı hazırlanarak her sorunun kaç puan olduğu belirtilmelidir.

• puanlama objektif olmalıdır.



2.1 Yazmalı Testler 

• Dikkat edilecek noktalar-II

• Öğrenci bir sorunun cevabını başka bir sorunun cevabı içinde veriyorsa 
puan kırılabilir. 

• Öğrencilerin gereksiz bilgilerle cevabı şişirmelerine dikkat edilmelidir. 

• imla, yazı güzelliği gibi faktörler puanlamaya dahil edilmemelidir. 

• daha objektif olmak ve sistematik hata yapmamak için öğrencinin adı 
kapatılmalıdır.

• Her öğrencinin bütün kâğıtlardaki aynı soruları okunmalı, sonra sıradaki 
soruya geçilmelidir. Yani her kâğıdın birinci sorusu okunduktan sonra ikinci 
sorusunun okunmasına geçilmelidir.
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Okul öğrenmelerinin ölçülmesinde öğretmenler, "tamamlama" 

veya "boşluk doldurma" tipi sorular hazırlarken genellikle, kitaptaki 

bir ifadeyi aynen almakta, bu ifadenin içinden bir sözcüğü ya da 

sözcük grubunu çıkarmakta ve öğrenciden çıkarılan bu sözcüğü ya 

da sözcük grubunu bulmasını istemektedir.

Bu tür soruları kullanmanın en temel dezavantajı aşağıdakilerden 

hangisidir?

A) Puanlamanın çok zaman alması

B) Kesin bir yanıt bulmanın zor olması

C) Kopya çekmeyi kolaylaştırması

D) Öğrencileri ezbere yöneltmesi

E) Öğrenme farklarını gösterme gücünün az olması

KPSS -2003



2. Yazılı Testler 

Yazılı Testler

Yazmalı Testler

Az sorulu 

(uzun cevaplı)

Çok sorulu 

(kısa cevaplı)

Tamamlamalı 

(boşluk doldurma, açık uçlu)

Açık kitap

İşaretlemeli Testler

Doğru-yanlış

Çoktan seçmeli

Eşleştirmeli



2.2 İşaretlemeli Testler/Doğru-Yanlış
A. Doğru-yanlış Testleri

•Belli konularda öğrencilerin sahip oldukları doğru ve yanlış kavramları 
belirlemek amacıyla yapılan sınav türüdür. 

•Öğrenciye bir ifade verilerek bunun doğru mu, yanlış mı, olduğunu seçmesi 
istenir. 

•İki seçenek olduğundan dolayı şans faktörü oldukça yüksektir(%50). Ancak 
uygun şekilde hazırlandığında bu şans faktörü uygun düzeylere indirilebilir. 

•Bunun için yanlış sorularda, doğru cevabın yazılması istenebilir. Yanlışı 
belirtmeyen öğrenciye o sorudan tam puan verilmezse şans faktörü azaltılmış 
olur.



2.2 İşaretlemeli Testler/Doğru-Yanlış
A. Doğru-yanlış testlerde dikkat edilecek noktalar

•Her madde tek ve belirli bir fikri belirtmelidir. 

•madde kesinlikle doğru yada kesinlikle yanlış olmalıdır.

•Sorular ayrıntıyı değil ana noktayı sormalıdır. 

•Kısa ve tek bir cümleyle soru sorulmalıdır. 

•Soruların olumsuz ifadeli olmasından kaçınılmalıdır

•maddenin ifadesi açık ve yalın olmalıdır. 

•Ezbere bilgi yoklayan sorular yerine açıklama, karşılaştırma gibi üst düzey 
bilgilerin yoklanması gerekir. 

•Bu tür testlerde soru sayısının en az 50 olması tavsiye edilmelidir

•Sorularda doğru ve yanlış cevapların eşit dağıtılmasına dikkat edilmelidir. 

•Öğrencilerin doğruluğundan emin olmadıkları soruları cevaplamamaları 
belirtilmelidir.

•Mutlaka sınav yönergesi hazırlanmalıdır.



2.2 İşaretlemeli Testler/Doğru-Yanlış

Faydaları Kısıtları

• Hazırlanması ve puanlaması 
kolaydır.

• öğrencinin doğru cevabı bulma 
olasılığı %50’dir . Bu testin 
geçerliğini ve güvenirliğini düşürür.

• Cevaplanması kolaydır. Nesnel, 
objektif ve hızlı olarak 

• Kesinlikle doğru veya kesin yanlış 
testler genelde olgusal bilgilerdir. 

• Cevaplama süresi kısadır, az 
zamanda daha çok bilgi ölçmek 
için uygundur.

• Bu sınavların 50 soru kadar olması 
gerekeceğinden hazırlanması uzun 
zaman alır

• Öğrencilerin doğru cevabı verme 
ihtimalleri yükseldiği için öğrenci 
lehinedir.

• Ezberleme gücünü ölçer,

• üst düzey davranışları ölçmek 
zordur



• Cevaplayıcının cevabını, (sorunun doğru cevabı olasılığı olan) birtakım 
seçenekler arasından seçerek vermesini gerektiren sorulardan oluşan 
testlerdir. 

• Seçmeli testlerde sorulara madde denir. Madde, testin puanlanabilen 
en küçük birimidir.

2.2 İşaretlemeli Testler/Çoktan Seçmeli



• Doğru cevabın madde içinde verilmesi, ölçülen davranışa yeterince 
sahip olmayanların doğru cevabı görünce tanımalarını sağlar

• Sınav süresinin önemli bir kısmı maddeyi okumaya ve doğru cevabı 
bulmaya ayrılır. 

• Yazma süresi az olduğundan çok soru sorulabilir. Bu durum 
kapsam geçerliğini ve dolaylı olarak güvenirliği artırır. 

• Yazı güzelliği, kompozisyon yeteneği gibi değişkenler işe 
karışmadığından geçerliği yüksektir. 

• Maddeler açık, yalın ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır. 

• Çoktan seçmeli testlerde okuduğunun anlama ve okuma hızı gibi 
bir değişken de işe karışır. Yeterli zaman verilerek bu değişkenlerin 
etkisi giderilebilir.

2.2 İşaretlemeli Testler/Çoktan Seçmeli



2.2 İşaretlemeli Testler/Çoktan Seçmeli

Faydaları Kısıtları

• Puanlama objektif ve kolaydır • Şans başarısı vardır. Bu durum 
güvenirliği düşürür. 

• Uygulanması kolaydır. • Hazırlanması zordur. Soru yazma 
tekniklerinin bilinmesi ve 
deneyimi gerektirir. 

• Özelliklerinin çoğu geçerliği, 
güvenirliği ve kullanışlılığı artırıcı 
yöndedir. 

• Üst düzey bilgi becerilerini 
ölçemeyebilir

• İstatistiksel temellere dayanır. Bu 
temeller, üzerinde çok çalışılmış, 
formülleri geliştirilmiş ilkelerdir. 

• Soruların güçlük derecesini 
ayarlamak zordur

• Geniş gruplara uygulanabilir ve 
makine ile puanlanabilir. 
Kullanışlık yükselir.

• Kopya çekilme olasılığı yüksektir



• Soru yazmada dikkate edilecek noktalar

• Madde bir davranışı yoklamalı ve gerekli bilgileri kapsamalıdır.

• Madde kökü olabildiğince açık-seçik ifade edilmiş olmalıdır. 

• Madde kökünde gereksiz ifade ve açıklamalardan (anlaşılırlığa 
katkısı olmayan kelimelerden) kaçınılmalıdır. 

• Madde kökünde seçeneklerden herhangi birine ipucu veren 
ifadeler kullanılmamalıdır.

• Seçenekler mümkün olduğunca kısa olmalıdır.

• Her test maddesi diğerlerinden bağımsız cevaplandırılacak şekilde 
yazılmalıdır.

• Madde noktalama ve yazım kurallarına uygun yazılmalıdır.

• Seçeneklerin uzunlukları birbirine yakın olmalıdır. 

• Çeldiricilerin doğru cevaba yakın olmalı

2.2 İşaretlemeli Testler/Çoktan Seçmeli



• Soru yazmada dikkate edilecek noktalar

• Birçok madde türünde "Yukarıdakilerin hepsi" ve "yukarıdakilerin 
hiçbiri" aynı madde içinde seçenek olarak kullanılmamalıdır. 
Kullanılırsa ikisi birden elenir. Mantıksal olarak ikisinin aynı anda 
doğru olması mümkün değildir.

• Seçenekler arasında büyüklük sırası varsa bunlar sıralı olarak 
verilmelidir.

• Seçenek sayısı uygulama yapılan cevaplayıcıların düzeyine uygun 
olmalı

• Seçenekler birbirinden bağımsız olmalı ipucu olmamalıdır.

• Böyle bir zorunluluk varsa bileşik cevap gerektiren soru tipi 
kullanılmalıdır.

• Testteki tüm maddelerin seçenek sayıları aynı olmalıdır.

• İyi bir test maddesinin madde kökü okunduğunda seçeneklere 
bakılmaksızın davranışa sahip olan cevaplayıcı doğru cevabı 
verebilmelidir.

2.2 İşaretlemeli Testler/Çoktan Seçmeli



• Soru yazmada dikkate edilecek noktalar

• Doğru cevaplar seçeneklere yaklaşık olarak eşit dağıtılmalıdır.

• Olumsuz maddeler olumlu algılanma riskine karşı, olumsuzluk 
ifadesinin altını çizme, koyu yazma vb. yoluyla 
belirginleştirilmelidir.

• Maddeler arasında ve madde kökü ile seçenekler arasında belirli 
bir boşluk bırakılmalıdır.

• Testin ilk sorularının kolay olması cevaplayıcıyı güdüler.

• Yazı büyüklüğü uygulanan kişilerin düzeyine uygun olmalıdır.

• Aynı seçeneğe art arda çok sayıda doğru cevap getirilmemelidir.

• Maddelerdeki ifadeler bilinen bir kaynaktan olduğu gibi 
alınmamalıdır.

• Her test maddesi önemli bir davranışı yoklamalıdır.

• Çeldiriciler davranışa sahip olmayanları yanıltmalı fakat sahip 
olanları yanıltmamalıdır.

2.2 İşaretlemeli Testler/Çoktan Seçmeli
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• Bu sınav türünde, çoktan seçmeli madde kökü yerine, bir 
sütunda soru cümleleri diğer sütunda ise muhtemel cevaplar 
vardır.  

• Örnek

İfadeler(Sorular) Cevaplar

( )1)………………………………. I-

( )2)……………………………….            II-

( )3)………………………………. III-

( )4)……………………………….  IV-.                

V-

2.2 İşaretlemeli Testler/Eşleştirmeli



• sorularla cevaplar sayı bakımından bir birinden farklı 
olmalıdır. Eğer sorularla cevaplar aynı sayıda olursa şans 
faktörü önemli ölçüde işe karışır. Soruların ve cevapların 
açık, anlaşılır ve kesin, bilgiyi yoklayıcı özellikte olması 
gerekir.

• Her iki sütunda yer alan soru ve cevapların aynı konuya ait 
olması gerekmektedir

2.2 İşaretlemeli Testler/Eşleştirmeli



2.2 İşaretlemeli Testler/Eşleştirmeli

Faydaları Kısıtları

• Ölçme ve puanlama işlemi 
kolaydır ve fazla zaman almaz.

• Bu test her türlü konuya 
uyarlanamaz.

• Öğrencilerin şans faktörü (seçenek 
sayısı fazla olduğunda) diğer test 
türlerine göre daha da 
azaltılmıştır.

• Soruların güçlük düzeylerini 
belirlemek zordur

• üst düzeydeki bilgilerini ölçer.

• öğrencilerin sahip oldukları farklı 
özellikler ölçülebilir
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3. Performans Testleri

• Eğitim sürecinde bireye kazandırılması öngörülen hedeflerden

bazılarını beceriyle kazandırılmasıdır.

• Örnek: bir otomobili nasıl kullanılacağını teorikte bilmek ile pratikte

bilmek birbirinden farklıdır.

• Beden eğitimi, müzik, resim, laboratuar ve teknik alanlar



3. Performans Testleri

• Bir işin ölçülmesinde aşağıdaki etkenler göz önünde bulundurulur:

• İşin yapılmasında izlenen yol

• İşin yapılma hızı

• Ürünün kalitesi



3. Performans Testlerinin kullanıldığı durumlar

• Ürünler

• Kompozisyon, makale yazma

• Üst düzey düşünme becerileri

• Bilgiyi edinme, düzenleme, kullanma

• Gözlenebilir performanslar

• Deney yapma, resim çizme

• Alışkanlıklar ve sosyal beceriler

• Grup çalışmasına yatkınlık, kendini ifade etme



3. Performans Çalışma Örnekleri

• Arkadaşlar ile oyun planlama/düzenleme

• Bir müzik parçası icra etme

• Beden hareketi yapma

• Resim yapma ve broşür hazırlam

• Şiir, makale yazma

• Yemek pişirme

• Tiyato oyunu oynama



3. Performans Değerlendirilmesi

1. Kontol listesi

• evet-hayır, Var -yok



3. Performans Değerlendirilmesi
2. Dereceli puanlama anahtarı (Rubrik)

• Daha detaylıdır



3. Performans Değerlendirilmesi

Faydaları Kısıtları

• Bilginin kullanılması ve gerçek 
yaşama uygulanması

• Görev tamamlanması için süre 
sınırlanması yapılması

• Analitik ve bütüncül 
değerlendirmeye uygun olması

• Süreç içinde öğrencinin yaptığı 
yanlışlıklar düzeltilmmesine izin 
verilmesi

• Gelişim sürecinin gözlenebilmesi • Öğrenci görevi yerine getirirken 
kaynak ve kaynak kişilerden 
faydalanması
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•Eğitim öğretimde kullanılan ölçme araçlarından olmakla birlikte, 
bazen Performans Testlerinde de sayılabilecek, daha çok belirli bir 
sınırlamaya tabii olmaksızın kullanılan ölçme aracı olan, Test Dışı 
Teknikler için şunlar sayılabilir:

•Anket

•Mülakat

•Soruşturma

•Gözlem

•Biyografi

•Proje

•Kendini anlatma 

•Öz değerlendirme

•Ürün Dosyaları (portfolyo)

•Akran Değerlendirme

•Kavram Haritaları v.b.

Test Dışı Teknikler



1. Anket

•Yazılı olarak soru sormak ve cevapları yazılı olarak almak sureti ile 
ölçülmek istenen boyutun belirlenmesi tekniğidir.

2. Mülakat

•Mülakatçının sözlü olarak soru sormak ve yargılama, niteleme 
yapmaksızın görüşme yapması tekniğidir.

3. Soruşturma,

•Bilgi edinmek için kişinin kendisinin dışında onu yakından tanıyan 
kimselerden bilgi toplanılması tekniğidir.

4. Gözlem

•Amaca uygun olarak tabii ortamında katılımlı veya katılımsız 
inceleme tekniğidir.

5. Biyografi

•Hayatı ile ilgili bilgilere ulaşma yolu ile ölçme tekniğidir.

Test Dışı Teknikler



6. Proje

•öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak

•araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma

•özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunma

•yeni bir ürün ortaya koyma, araştırma, iletişim gibi üst düzey zihinsel 
becerilerini geliştirir. 

•Projenin tasarımından ortaya konulmasına kadar geçen süreç, bilimsel 
süreç basamaklarını içereceğinden bilimsel süreç becerilerinin 
gelişmesine yardımcı olur. 

7. Kendini anlatma

•Kişinin kendi kendini ortaya koyduğu öz değerlendirmeyi de içine alan, 
kişinin kendini algılama, güç ve becerilerini ortaya koyduğu 
çalışmalardır.

Test Dışı Teknikler



8. Öz değerlendirme

•Belli bir konuda bireyin kendi kendisini değerlendirmesidir. 

•öğrencilerin kendi öğrenmeleriyle, güçlü ve zayıf yönlerini görerek 
özellikle öğrenme sonuçları ve bu öğrenme sonunda ortaya koydukları 
başarılarıyla ilgili yargıda bulunmalarıdır. 

•Öğrenme isteğinin artmasını sağlar. Değerlendirmenin öğrenme-
öğretme sürecinin bir parçası olduğunu hissetmesini sağlar. Kendisine 
dışarıdan başkasının bakış açısı ile bakma becerisini geliştirir. 

•Kendisine dışarıdan başkasının bakış açısı ile bakma becerisini 
geliştirir. 

Test Dışı Teknikler



9. Ürün Dosyaları (portfolyo)

•Çoklu zekâ kuramı, probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme 
gibi pek çok çağdaş eğitim yaklaşımı eğitimcileri tarafından desteklenir

•süreç boyunca öğrencinin gelişimini takip etmeyi mümkün kılan bir 
çalışmadır. 

•Her etkinlikten ve üniteden sonra öğrencideki gelişmeleri gösterir. 

•Öğrenci çalışmalarının rasgele bir toplamı değil sistematik ve amaçlı 
bir düzenlenmesidir. 

•Öğrencinin gelişimini, velisinin de izleyebilmesine imkân sağlayan bir 
ölçme yaklaşımıdır. 

•Sınıf içi etkinliklerin öğrencinin seçimi sonucunda bir araya getirilip, 
yansıtılmasıyla oluşur

•Hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme yöntemidir. 

Test Dışı Teknikler



Test Dışı Teknikler

Ürün Dosyaları (portfolyo) Faydaları

• Gelişimini takip etmeyi (kendi, öğretmen ve veli)

• Adım adım öğrenme ve gelişme (kendi, öğretmen ve veli)

• Öğrencinin eksikliklerini ve düzeltmelerini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyar. 

• Öğrencinin her bölümünün önemli olduğunu ve birbiriyle ilişkili olduğunu 
fark etmesini sağlar. 

• Öğrenciye daha fazla sorumluluk almayı öğrenir.

• Öğrencinin kendi çalışmalarının değerlendirmesine rehberlik eder. 



Test Dışı Teknikler

Ürün Dosyaları (portfolyo) Ölçülecek Beceriler

• Kavramları doğru kullanabilme

• Grafik kullanarak açıklama yapabilme

• Temel kavramların günlük hayatla ilişkisini kurabilme

• Kaynak ve referansları uygun kullanabilme

• Bilgi ve fikirleri sentezleme

• Kendi kendini ölçebilme

• Eleştirel ve yaratıcı düşünebilme,
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10. Akran Değerlendirme

•bir sınıftaki veya gruptaki öğrencilerin belli ölçütler 

çerçevesinde birbirlerini değerlendirmeleri sürecidir. 

•Yani öğrencilerin, arkadaşlarının hazırladığı ödev, 

araştırma, proje, rapor, vb. çalışmaları değerlendirmeleridir. 

Test Dışı Teknikler

Faydaları

• öğrencinin kendisine olan güveninin artmasına, 

• eleştirel düşünme becerisi geliştirmesine, 

• öğretmen dışında kendisi gibi bir arkadaşından geri bildirim almasına, 

• takım ruhu kazanmasına ve ekip ruhu oluşturmasına 



11. Kavram Haritaları 

• Kavram haritaları tek bir kavramın aynı kategorideki diğer kavramlarla 
ilişkisini belirten somut grafiklerdir. 

• Kavram haritaları öğrencilerin öğrenmeleri gereken kavramların neler 
olduğu ve bu kavramlar arasında nasıl bir bağ kurulacağını gösteren 
planlama düzenekleri olarak da düşünülebilir. 

Test Dışı Teknikler
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