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Ön Söz

 Eğitim alanında sınavlar, sınav hazırlama (test geliştirme) 
süreci olmazsa olmazdır. Ölçme araçları arasından eğitimde ka-
zandırılması beklenen hedef-davranışların yoklanmasında çoktan 
seçmeli testler sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Akademik ye-
teneğin ölçülmesinde, başarı testlerinde, seçme sınavları gibi pek 
çok ölçme ve değerlendirme alanında kullanılan çoktan seçmeli 
test sorularının niteliğinin ve kalitesinin ne olduğunun cevabı 
değerlendirme sürecinde çok önemli olmaktadır. 
   İstenen hedef-davranışlara uymayan soru tipleri, güve-
nirliği ve geçerliliği belli olmayan hatta araştırılmayan ölçme 
araçları ile yapılan ölçümlere baktığımızda eğitim öğretim faali-
yetlerinde başarılıyız ya da başarısız yorumunu yapmanın çok zor 
olduğu hatta eğitime bir katkısı olmadığı kuşku götürmemektedir. 
Özellikle çoktan seçmeli test sınavları uygulama ve değerlendirme 
kolaylığı bakımından pratik ve kolay iken hazırlama süreci
oldukça zor olan bu testler ve bu testlerin sorularını yazma 
aşamasında soru yazma ilkelerinin ne kadarını uyguladığımız ya 
da bu ilkelerin ne kadarını bildiğimiz bir tartışma konusudur.
  İyi bir sınav sorusu yazmak çok kolay bir iş değildir. Kaliteli 
soru yazımı, soru yazarında konuyla ve ölçme yöntemleriyle ilgili 
bilgilere sahip olmanın yanında beceri de gerektirir. İyi soru 
yazmak; konuyu iyi bilme, ölçmeye konu olan davranışları çok iyi 
tanımlayabilme, bazı ölçme tekniklerini bilme, öğrenci psikolojis-
ini bilme, sabırlı olma, yaratıcı olma gibi özellikleri gerektirir.
          Bu çalışma internetten derlenen bilgilerle oluşturulmuştur. 
Kılavuzda çoktan seçmeli test sorusu yazma ilkeleri ve bu 
ilkelerin uygulamaları örneklerle özet olarak anlatılmaktadır.

                               Enes ULU
                                              Türkçe Öğretmeni



Türkçe Dersi Öğretim Programının Genel Amaçları 

Türkçe  Dersi Öğretim Programı;

1. Öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma ile 
ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmaları,

2. Bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili iletişim 
kurmaları, 

3. Türkçe sevgisiyle, istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini  sağlayacak şekilde 
bilgi, beceri ve değerleri içeren bir bütünlük içinde yapılandırılmıştır. 

Türkçe Dersi  Öğretim Programı ile öğrencilerin;
 
A) Dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma dil becerilerinin geliştirilmesi, 

B) Türkçeyi,  doğru ve özenli kullanmalarının sağlanması, 

C) Söz varlığının  zenginleştirilmesi, 

D) Duygu, düşünce ve görüşlerini anlaşılır biçimde ifade etmelerinin sağlanması, 

E) Basılı materyaller ile çoklu medya kaynaklarından bilgiye erişme, kullanma ve üretme 
becerilerinin geliştirilmesi, 

F) Millî, manevi, ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal değerlere önem vermelerinin sağlanması,
millî duygu ve düşüncelerinin güçlendirilmesi, 
 
G) Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla estetik ve sanatsal değerleri fark 
etmelerinin ve benimsemelerinin sağlanması amaçlanmıştır. 

Türkçe Dersi Öğretim Programında Öğrenme Öğretme Yaklaşımı 

         Dört temel dil becerisinin kazandırılmasında tek bir öğrenme öğretme yaklaşımı 
değil farklı öğretim yöntem ve teknikleri bir arada ve dengeli şekilde kullanılması benim-
senmiştir. 

Öğretim yöntem ve teknikleri öğrencilerin; 

Hazır bulunuşluk düzeyleri 

Öğrenme stilleri 

Öğrenme ihtiyaçları 

Sosyokültürel farklılıklar, gibi bireysel farklılıklarını göz önüne almalıdır. 
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Türkçe Dersi Öğretim Programının Yapısı 

             Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın yapısı  genel amaçlar, öğrenme öğretme yaklaşımı, 

ölçme ve değerlendirme yaklaşımı, uygulamada dikkat edilecek hususlar, temalar, beceri

alanları (dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma) kazanımlar ve açıklamaları şeklinde 

yapılandırılmıştır. Program tematik ve sarmal bir yapıya sahiptir. 

Türkçe Dersi Öğretim Programında Temalar 

 Programda on altı tema yer almaktadır. Bu temalardan üçü zorunlu on üçü seçmelidir.  

Zorunlu Temalar: 

1. Erdemler  

2. Millî Kültürümüz 

3. Millî Mücadele ve  Atatürk 

                                              Seçmeli Temalar:

1. Birey ve Toplum

2. Okuma Kültürü

3. İletişim

4. Hak ve Özgürlükler

5. Kişisel Gelişim

6. Bilim ve Teknoloji 

7. Sağlık ve Spor  

8. Zaman ve Mekân  

9. Duygular 

10. Doğa ve Evren 

11. Sanat  

12. Vatandaşlık  

13. Çocuk Dünyası 
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Türkçe Dersi Öğretim Programında Metin Sayısı ve Türleri

Türkçe dersinde temel dil becerilerinin kazandırılmasında metinlerden yararlanılır.

1) Her sınıf düzeyinde 8 tema ve her temada 4 metin

2) Her temada 3 okuma ve 1 dinleme/izleme metni

3) Her kitapta toplam 32 okuma ve dinleme izleme metni

4) Her temada 1 serbest okuma metni toplam 8 serbest metin 

5) Her kitapta toplam 40 metin yer almaktadır. 

Metin Türleri 

Metin türleri 3 ana biçim altında toplanmıştır:

1) Bilgilendirici metinler

2) Hikâye edici metinler 

3) Şiirler
 
 

Türkçe Dersi Öğretim Programında   Kazanımların Yapısı ve Sınıflara Göre Kazanım Sayısı 

Sınıf Düzeyi Kazanım

Beceri Alanı Numarası Kazanım Numarası Kazanım Açıklaması

T.8.3. OKUMA 

T.8.3.20.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
              Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde      
              durulur. 

Ders İsmi

5.Sınıf 6.Sınıf 7.Sınıf 8.Sınıf

69 68 76 76
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Türkçe Dersi Öğretim Programında Değerler Eğitimi 

Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda temalara uygun olarak aşağıdaki değer ifadelerine yer 
verilmiştir.

1)  Programda değerler evrensel  değerler  ve  millî değerler başlıkları altında  toplu hâlde 
gösterilmiştir.

2)  Bütün değerlerin  temalara bağlı alınacak metinler aracılığı ile verilmesi öngörülmektedir. 

Evrensel  Değerler 
 

alçak gönüllülük

sadakat

cömertlik 

sabır

dayanışma 

sevgi 

dostluk 

saygı

dürüstlük 

adalet 

güven

barış 

yardımlaşma

empati 

merhamet

çalışkanlık

paylaşma 

vefalı olma  

vicdanlı olma  

Millî  Değerler 

vatan

bayrak

aile

geleneklerimi

kültürel miras

misafirperverlik

millî bayramlar 

dinî bayramlar

Türkçe 

yurdumuz

tarihî mekânlarımız

kahramanlık

cesaret 
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Revize Edilmiş Bloom Taksonomisi

 Her geçen gün daha fazla gelişen dünyada yeni bilimsel ve teknolojik gelişmeler 

öğretim programlarında değişikliğe gidilmesini zorunluluk haline getirmektedir. 2018 yılında 

tüm öğretim programlarında değişikliğe gidilmiştir. Bu programlardan biri de Türkçe Öğre-

tim Programı’dır. Ülkemizde de program geliştirme çabalarının önemli yol göstericilerinden 

olan Bloom Taksonomisi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları-

na altyapı oluşturmuştur (Bümen, 2006: 3-4). 

  Programlarda temel becerilerin yanı sıra üst düzey bilişsel becerilerin de bireylere 

kazandırılması amaçlanmaktadır. Ancak bu amaçlar doğrultusunda bireylerin bu becerilere 

sahip olabilmeleri için programlarda yer alan kazanımların hedeflenen becerileri yansıtacak 

nitelikte geliştirilmiş olması gerekmektedir. Bu noktada ise kazanımların taksonomik açıdan 

hangi boyutlarda yer aldığı sorusu önem taşımaktadır. 

 Öğretimin niteliğiyle doğrudan alakası olmasından dolayı, öğretim programındaki 

kazanımların, yenilenmiş Bloom Taksonomisinin bilgi ve bilişsel süreç boyutları açısından 

uygun basamaklarda hazırlanmış olması beklenir (Anderson & Krathwohl, 2001). Daha önce 

de belirtildiği üzere programda hedeflenen; bilgilerin, becerilerin, tutumların, davranışların, 

görgülerin ve üst düzey becerilerin kazandırılmasında kazanımların yapısı ve taksonomik 

açıdan niteliği asıl unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 Programlarda çağın gereklerine uygun üst düzey bilişsel becerilere sahip, nitelikli 

bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçlara ulaşılıp ulaşılamayacağının gösterge-

si ise öğretim programlarında yer alan kazanımlardır. Çünkü bireyler bu kazanımlar 

çerçevesinde gelişip şekillenen bir eğitimden geçmektedirler. Bu noktada kazanımların; 

programlarda belirtilen hedefleri yansıtır nitelikte olup olmadığı, öğrencilerin bilişsel 

gelişimine uygun ve bilişsel düzeylerinin tamamını geliştirecek nitelikte olup olmadığı, üst 

düzey bilişsel becerilerin gelişime katkı sağlayıp sağlamadığı konuları programın amaçlarına 

ulaşıp ulaşamayacağı açısından önem taşımaktadır. Bu önemden hareketle 2018 Türkçe 

Öğretim Programı’nda yer alan kazanımların; taksonomik açıdan hangi boyutlarda yer 

aldığı, bireylerin bilişsel düzeylerinin tamamını geliştirecek potansiyele sahip olma durumu, 

üst düzey bilişsel becerilerin gelişimini sağlayacak niteliğe sahip olup olmama durumları 

taksonomi çerçevesinde yapılacak nitelikli ölçme değerlendirme çalışmaları ile sağlanacaktır.
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Üst Düzey
Düşünme Becerileri

Düşük Dereceli
Düşünme Becerileri

Bilgi

Kavrama

Uygulama

Sentez

Değerlendirme

Analiz

İsim Formdan Fiil Forma

Bilgi
(Hatırlama)

Kavrama
(Anlama)

Uygulama

Sentez
(Yaratma)

Değerlendirme

Analiz
(Çözümleme)

Bilişsel Süreç Boyutu  Bilişsel Süreç Becerileri

Bilgi:     Tanıma, Anımsama  
Kavrama:    Yorumlama, Örnekleme, Sınıflama, Özetleme, Sonuç Çıkarma, 
                                                Karşılaştırma, Açıklama   
Uygulama:    Yapma, Yararlanma    
Analiz:    Ayrıştırma, Örgütleme, İrdeleme 
Değerlendirme:  Denetleme,Eleştirme        
Sentez:   Oluşturma, Planlama, Üretme

Revize Edilmiş Bloom Taksonomisi

Bloom Taksonomisinde düşünme becerileri aşamalarının gösterimi şu şekilde yapılmıştır. Tüm 

eğitim öğretim süreci gibi ölçme değerlendirme çalışmaları da bu taksonomi baz alınarak 

yürütülmelidir.
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ÇOKTAN SEÇMELİ SORU HAZIRLAMADA TEMEL İLKELER

Temel İlke 1

Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

Sorular, öğrenme amaçları ve dersin kazanımları göz önünde bulundurularak 
hazırlanmalıdır.

Bu ilkeyle ilgili örnek sorulara bakalım.

Bu ilkeyle ilgili başka bir örnek soruya bakalım.

Örnek Soru, “ Metin türlerini ayırt eder. ”  kazanımına uygun olarak hazırlanmış  ve beklenen yeter-
likte bir bilgiyi sorgulamaktadır. Bloom’un taksonomisine göre bilgi basamağında bir sorudur.

Örnek Soru, “ Metin türlerini ayırt eder. ”  kazanımına uygun olarak hazırlanmış  ve beklenen yeter-
likte bir bilgiyi kavratmayı istemektedir. Bloom’un taksonomisine göre kavrama basamağında bir 
sorudur.

Örnek Soru 1

Alanında uzman bir kimsece yazılan, herhangi bir konuda bilgi vermek amacını güden, 
bir görüşü desteklemek, bir savı öne sürüp bunu kanıtlamak amacında olan ve bir gazete 
ya da dergide yayımlanan, belli uzunlukta, başlıklı ve genellikle imzalı yazıların adı 
nedir?

A) Makale 
B) Deneme 
C) Fıkra 
D) Röportaj 

Örnek Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi "makale"nin özelliklerinden biri değildir?

A) Anlatım yoğun ve yalındır; yazı tarafsız bir nitelik taşır.
B) Makale yazarı anlatımda söz oyunlarına başvurmamalıdır.
C) Düşünceyi geliştirme yollarından (tanımlama, örnekleme, karşılaştırma) yararlanılır.
D) Yazar ele aldığı konularda öznel bir tutumu benimser.
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Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

Temel İlke 2

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

Bu ilkeyle ilgili örnek soruya bakalım.

Bu soruda ölçülmek istenen bilgi ünsüz düşmesidir. Öğrenciden, ünsüz düşmesinin ne  olduğunu soru 
öncülünde ünsüz düşmesi ile ilgili açıklama ve örnek verilmeden de bilmesi beklenmektedir. Bu 
yüzden üst bilgi olarak öncülde ünsüz düşmesinin açıklamasını vermeye gerek yoktur. Öncülde 
yapılan açıklamaların boyutu soruyu Bloom’un taksonomisine göre üst basamaklardan alt basamaklara 
doğru çeker. 

Örnek Soru 1

Ünsüz düşmesi, bir sözcüğe bir ek veya başka bir sözcük eklenirken, kaynayan kısımdaki 
seslerden birinin kaybolmasıdır. Bazı sözcükler ek alırken kök ve gövde ek ile birleşmez, bu 
esnada kök veya gövdeden bir ünsüz düşer. Sonu “k” ünsüz harfi ile biten sözcüklere “–cık, 
-cik, -cuk, -cük, -cek” küçültme eklerinden biri geldiğinde sözcüğün sonundaki “k” harfi ünsüz 
düşmesine uğrar.

Buna göre, aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünsüz düşmesi gerçekleşmemiştir?
A) Ufacık
B) Küçücük 
C) Alçacık
D) Cacık 

 Ancak bazı sorularda ön bilgiye ihtiyaç duyulabilir. Bu örnekte ön bilginin gerekli olduğunu 
düşünelim. Soru kökünde sadece ünsüz düşmesi sorulduğu için öncülde yer alan “Ünsüz düşmesi, 
bir sözcüğe bir ek veya başka bir sözcük eklenirken, kaynayan kısımdaki seslerden birinin 
kaybolmasıdır.” kısmı sorunun cevaplanmasında yeterli olup geriye kalan bilgilere gerek yoktur. 
 Çoktan seçmeli testlerde soruları cevaplamak için verilen süre düşünüldüğünde soru
kökleri ile öncüllerin kısa ve net bir şekilde verilmesi test tekniği açısından önem taşır.

Soru “Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünsüz düşmesi gerçekleşmiştir?” şeklinde 
sorulmalıdır. 
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Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

Temel İlke 3

Sorunun büyük bölümü soru kökünde oluşturulmalı, seçenekler mümkün olduğunca kısa 
tutulmalıdır. Seçeneklerde aynı ifadeler tekrar edilmemelidir.

Bu ilkeyle ilgili örnek soruya bakalım.

Bu soruda, soru kökü “Aşağıdakilerden hangisi üç noktanın kullanım amaçlarından biri 
değildir?” şeklinde düzenlenip  seçeneklerden “üç nokta” ve “için kullanılır” kısımları atılarak  tekrar-
lardan kaçınılmalıdır. 

şeklini alarak daha anlaşılır hale gelmiş olur.

Örnek Soru 1

Üç noktanın kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Üç nokta, ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için kullanılır.
B) Üç nokta, karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplar için kullanılır.
C) Üç nokta, alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine 
kullanılır..
D) Üç nokta, anlatım olarak tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır.

Aşağıdakilerden hangisi üç noktanın kullanım amaçlarından biri değildir?

A) Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek.
B) Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevapları belirtmek.
C) Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümleri belirtmek.
D) Anlatım olarak tamamlanmış cümleleri bitirmek.
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Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

Ancak, bazı sorularda tekrardan kaçınmak için seçeneklerden çıkarılan ifadeler soruda anlam 
düşüklüğüne neden olmaktadır. Şimdi buna ilişkin  örnek soruya bakalım.

 Bu örnekte de görüldüğü gibi seçenekler kendi başına birer anlam taşımakta ve tekil 
düşünüldüğünde soru köküyle anlam bütünlüğü oluşturmamaktadır.
  
Bu yüzden bu tür sorularda, soru kökünde istenilen şey açıkça ifade edilse de seçeneklere de ne olduk-
ları yazılarak soru daha anlaşılır hale getirilmelidir. Soru aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:

şeklini alarak daha anlaşılır hale gelmiş olur.

Örnek Soru 2

Masum bir çocuk yüzü… Yumrukları çenesinde, gözleri derin bir rüyaya dalmış gibi… Bir 
gençlik fotoğrafı… Yüzünde ergenlik rüzgârları. Delikanlı bir gülümseyiş. Ümitler, 
kararsızlıklar… Pencerede parmaklıklar ardında bir kadın başı. Sokağa sarkan sarmaşıklar, 
hanımelleri… Ve gökyüzünü bulut gibi kaplayan martı çığlıkları… Şehrin kokularını dağıtan 
ılık bir lodos…

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İşitsel öğeler
B) Koklama duyusu
C) Betimleyici anlatım
D) Öyküleme

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İşitsel öğelere yer verme
B) Koklama duyusundan yararlanma
C) Betimleyici anlatıma başvurma
D) Öykülemeye yer verme
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Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

Temel İlke 4

Seçenekler ifade ve uzunluk bakımından birbirine benzemelidir.

Bu ilkeyle ilgili örnek sorulara bakalım.

Soruda B seçeneği doğru cevaptır ve soru bu haliyle ölçülen yeterliğe sahip olmayan öğrencilerin de 
kolayca cevaplayabileceği bir sorudur. Çünkü, B seçeneği hem diğerlerine göre daha uzun hem de 
ifade bakımından diğerlerinden farklıdır. Diğer üç seçenek aynı eklerle (-ması) tamamlanırken doğru 
cevap soru köküyle uyumlu bir  yargı bildirmektedir. Oysa beklenen tüm seçeneklerin soru köküyle 
anlam açısından paralellik taşımasıdır. Aksi söz konusu olduğunda doğru cevap beklenen yeterliğe 
sahip olmayan öğrenciler tarafından da tahmin edilebilmektedir. Bu nedenle, tüm seçeneklerin 
mümkün olduğunca birbirine yakın uzunlukta yazılması gerekmektedir.Bu sorunu gidermek için B 
seçeneğinin “Öykücünün,uygun zamanı beklemesine” şeklinde değiştirilmesi gerekir. 

Örnek Soru 1

Öykünün hedeflediği, insanın iç dünyasıdır. Aslında öykünün en belirgin becerisi insanın dış 
dünyasından iç dünyasına bir kuş sevecenliği ile uçuvermesidir. İnsanın o gizli dünyası öylesine 
derin uçurumlar, sarp kayalıklarla doludur ki orada kolay yol alınmaz. Oysa öykü inatta 
buralarda dolaşmak ister. Onu hedefine götürmeye soyunan öykücünün çabası bu yüzden 
oldukça zor bir iştir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Öykünün insanın iç dünyasını anlatmasına
B) Öykücünün, insanın iç dünyasını anlayabilmesi için uygun zamanı beklemesi gerektiğine.
C) Öykücünün işinin zor olmasına
D) İnsanın iç dünyasının anlaşılmasının zor olmasına

11



Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

Temel İlke 5

Soru kökü ve seçenekler ifade açısından birbirleriyle uyumlu olmalıdır.

Bu ilkeyle ilgili örnek sorulara bakalım.

Soruda da görüldüğü üzere bir konuya ilişkin doğru ya da yanlış bilgi sorulacaksa seçenekler tam
ifadeyle verilmelidir.

Eğer soruda özellik sorulacaksa seçeneklere –mesi / –ması eklenerek soru,

şeklinde düzenlenmelidir.

Örnek Soru 1

Roman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yaşanması muhtemel olaylar anlatılmalıdır.
B) Olay, zaman, mekan ve kişi yapı unsurlarındandır.
C) Eserde yer alan kahramanlar bütün yönleriyle anlatılacaktır.
D) Olayın geçtiği mekan tasvir yoluyla okuyucuya tanıtılabilmelidir.

Aşağıdakilerden hangisi romanın özelliklerinden birisi değildir?
A) Yaşanması muhtemel olaylar anlatılması.
B) Olay, zaman, mekan ve kişi yapı unsurlarına yer vermesi.
C) Eserde yer alan kahramanların bütün yönleriyle anlatılması.
D) Olayın geçtiği mekanın tasvir yoluyla tanıtılması.
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Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

Temel İlke 6

Seçenekler birbirinden bağımsız olmalı, biri diğerini içermemelidir.

Bu ilkeyle ilgili örnek sorulara bakalım.

Soruda doğru cevap D seçeneğidir. Ancak A ve C seçenekleri de kısmen bu yılları kapsamaktadır. Bu tür 
sorularda seçenekler oluşturulurken birbirini kapsamamasına dikkat edilmelidir. Soru,

şeklinde düzenlendiğinde hiçbir seçenek diğerini kapsamayacaktır.

Örnek Soru 1

İkinci Dünya Savaşı hangi yıllar arasında gerçekleşmiştir? 

A) 1942-1946 
B) 1934-1938 
C) 1939-1943 
D) 1939-1945 

   
İkinci Dünya Savaşı hangi yıllar arasında gerçekleşmiştir? 

A) 1920-1925 
B) 1926-1930 
C) 1935-1938
D) 1939-1945 
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Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

Temel İlke 7

İki seçenek karşılıklı olarak elenebilir olmamalıdır.

Bu ilkeyle ilgili örnek sorulara bakalım.

Örnek soruda doğru cevap C seçeneği olarak verilmiştir. Diğer seçenekler incelendiğinde B ve D 
seçeneklerinin aynı yargıyı verdikleri görülmektedir. Bu durumda beklenen yeterliğe sahip olmayan 
öğrenci bu iki seçeneği kolaylıkla eleyebilir.

Örnek Soru 1

Ben öykülerimde olayı, kişileri düşüncelerimi aktarmada yardımcı olarak kullanırım, izlenim-
lerim öykücülüğüme yardımcı olmuştur; ancak hiçbir şeyi baştan sona izlememişimdir. Olayı 
bir ucundan yakalarım. Sonrasını kendi kendime geliştiririm. Bir adam görürüm, bence ilginç 
olan. Kurarım onun öyküsünü. Kendisinden yaşamını sormam. Bir söz duyarım, anahtar olur 
öyküme, söyleyenin yüzünü merak etmem. Kesin bir sonuca da bağlamam öykümü. Okuruma 
düşünme payı bırakmak isterim.

Bu parçada kendinden söz eden yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Öykülerini oluşturmada gözlemlerinden yararlandığı,
B) Öyküyü düşündüklerini dile getirmek için kullandığı,
C) Ayrıntıları seçen güçlü bir gözlem gücüne sahip olduğu,
D) Düşüncelerini dile getirmek için öyküyü kullandığı,
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Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

Temel İlke 8

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.

Bu ilkeyle ilgili örnek sorulara bakalım.

 Öncüllü sorular; ön bilgi, soru kökü ve seçenekler olmak üzere üç ayrı bölümden oluşmaktadır. 
Bu tür sorularda öğrenciden, soru kökünü okuyup ön bilgiden doğru maddeleri seçerek soruyu cevap-
laması beklenmektedir. 

 Öğrencinin, seçenekler arasından doğru cevabı işaretlerken seçeneklerin dağılımından kaynakla-
nan bir yanlışlık yapmaması için seçeneklerin bu soruda olduğu gibi belli bir mantıksal sıraya konulması 
önem taşımaktadır.
 Soruda öğrenciden beklenen yeterlik, türemiş sözcüğü  bulmasıdır. Bulduğu cevabı seçenekler 
arasında vakit kaybetmeden bulup işaretleyebilmesi için seçeneklerin büyükten küçüğe ya da küçükten 
büyüğe doğru sıralanması test tekniği açısından dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

Örnek Soru 1

Bir köy gördüm ta (I)uzaktan
Dağlar (II)ardında kalmış (III)bilemezsiniz
Kar (IV)örtmüş göremezsiniz
Ben gördüm bu köyü, (V)damlarının altında

Numaralanmış sözcüklerden hangileri yapı bakımından türemiş sözcüktür?
A) Yalnız I 
B) Yalnız III 
C) Yalnız IV 
D) I ve III 
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Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

Temel İlke 9

Soru mümkün olduğunca tek bir kazanımı ölçmelidir.

Bu ilkeyle ilgili örnek sorulara bakalım.

 Soruda “Ögeleri özne ve yüklemden oluşan cümlenin bulunmasına ek olarak bir de çatı 
bakımından isim cümlesi mi fiil cümlesi mi olduğunun bulunması ” istenmektedir. Bu haliyle öğrenciden 
iki yeterlik beklenmektedir: Hem özne ve yüklemden oluşan cümleyi bulması hem de çatı yönünden isim 
cümlesi olanı bulması beklenmektedir. Ancak test tekniği açısından çoktan seçmeli sorularda sadece bir 
kazanımın sorgulanması daha doğrudur. 

Örnek Soru 1

I. Arkamızda kalan acıların anılması da hüzünlendirir.
II. İçimiz kor gibi yanarken susmak, acıların en beteridir.
III. Acılar, aile bireylerini birbirlerine daha iyi bağlar.
IV. Adın ebedi olursa, kendin de ebedi olursun.

Numaralanmış cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuş  bir isim cümlesidir?
A) I
B) II 
C) III
D) IV
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Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

Temel İlke 10

Soru, mümkün olduğunca “olumlu” sorulmalıdır. Bir testteki olumsuz soru sayısı toplam 
soru sayısının üçte birini geçmemelidir. 

Bu ilkeyle ilgili örnek sorulara bakalım.

 Soruda doğru cevap A seçeneğidir. Ancak, A seçeneği olumsuz halde verilerek aslında olması 
gereken bir durumun tersi yaratılmıştır ve mantıksal bir hataya sebep olunmuştur. Ayrıca D seçeneğinin 
hem anlamca hem de yapıca olumlu olması diğer seçeneklerle uyumsuzluk yaratmıştır. 
 Soru kökü olumsuz olan sorularda seçeneklerin olumlu yazılmasına,  yanlış olan seçeneğin yapıca 
değil anlamca olumsuz olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu soruda B ve C  seçenekleri olumlu 
bir şekilde ifade edilerek A seçeneği, anlamca olumsuz ve bu soruya cevap olabilecek başka bir 
seçenekle değiştirilmelidir.
Soru, aşağıdaki şekilde düzenlendiğinde sorun ortadan kalkmaktadır

Örnek Soru 1

Bisiklet Kazalarını Nasıl Önleriz?
........................................................................................................................................................
Metne göre aşağıdakilerden hangisi bisikletle ilgili kazaların önlenmesinde alınabilecek 
tedbirlerden biri değildir? 

A) Başa güvenli bir kask takılmaması 
B) Trafiğin yoğun olduğu yerlerde bisiklete binilmemesi 
C) Yağışlı günlerde bisiklet kullanılmaması 
D) Bisikletin oturma yüksekliğinin çocuğun boyuna uygun olması

Aşağıdakilerden hangisi bisikletle ilgili kazaların önlenmesinde alınabilecek önlemlerden 
biri değildir? 
A) Bandana takılarak bisiklet kullanılması 
B) Trafiğin sakin olduğu yerlerde bisiklete binilmesi 
C) Kuru havalarda bisiklet kullanılması 
D) Bisikletin oturma yüksekliğinin kullanan kişinin boyuna uygun olması 
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Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

Temel İlke 11

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

Bu ilkeyle ilgili örnek sorulara bakalım.

 Bu soruda cevap A seçeneği olarak verilmiştir. Ancak D seçeneğindeki “Hiçbiri” yanıtı ölçme 
açısından geçerli bir seçenek olmadığı için 4 seçenekli soru 3 seçenekli hale gelmiştir ve sorudaki şans 
başarısı %25’ten %33’e yükselmiştir. Soruda doğru cevabın “Hiçbiri” olması durumunda ise, doğru 
cevabı seçenekler arasında yer almayan bir soru sorulmuş olmaktadır. Bu tür soruların ölçme açısından 
bir değeri yoktur. “Hiçbiri” seçeneği yerine diğer seçeneklere paralel başka bir seçenek yazılmalıdır.

Örnek Soru 1

(I)Büyüyelim, bakışlarımız (II)tunçlaşsın
Kaşlarımız (III)çatılsın,
Kılıç (IV)kaymasın avucumuzdan.
(V)Sertleşsin dünya

Yukarıdaki dizelerde numaralanmış eylemlerden hangisi, istek kipinin birinci çoğul 
kişisiyle çekimlenmiştir?
A) I  
B) II
C) I  ve III
D) Hiçbiri

Aşağıdakilerden hangisi cümlelerde bulunabilecek ögelerden biridir? 
A) Özne  B) Yüklem  C) Tümleç D) Hepsi 

 Soru kökündeki “biridir” ifadesi öğrenciden istenen tek bir cevabın olduğunu göstermektedir. 
Ancak, cevabın “Hepsi” olması test tekniğine uygun değildir. Çünkü, hem soru köküyle uyumsuzluğu 
hem de “Hepsi” cevabının diğer dört seçeneği de kapsaması soruda birden fazla doğru cevabın olduğunu 
göstermektedir. Bu tür sorularda A, B ve C seçeneklerinde verilenlerin öğrenciler tarafından bilinmesi 
isteniyorsa soru ya “öncüllü soru” formatında sorulmalı ya da soru “biri değildir” şeklinde sorulup 
“Hepsi” seçeneği yerine doğru cevap olmayan bir seçenek yazılmalıdır

Örnek Soru 2
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Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

Temel İlke 12

“yanlıştır”, “değildir”, “temel”, “en önemli”, “ilk kez” gibi vurgu gerektiren sözcük ya da 
ifadelerin altı çizilmelidir. 

Bu ilkeyle ilgili örnek sorulara bakalım.

 Soruda verilen seçeneklerdeki tüm yazarlarımız tarihi roman türünde eserler vermişlerdir. Fakat, 
B seçeneğinde verilen yazarımız diğerlerine göre bu konudaki çalışmalarına daha önce başlamıştır. Bu 
nedenle soru kökünde bunu belirten “ilk” kelimesinin altı çizilerek öğrencinin soruya dikkati çekil-
melidir.

Örnek Soru 1

İlk tarihi romanı yazan edebiyatçımız kimdir?
A) Tarık Buğra
B) Namık Kemal
C) Orhan Pamuk
D) Adalet Ağaoğlu

Okuduğunu anlama etkinliklerinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hikâyenin yeniden yapılandırılması 
B) Ele alınan hikâyenin sınıfça tartışılması
C) Çocukların, kendilerini ana karakter yerine koymaları 
D) Çocuğa metinle ilgili sorular sorulması 

  Aynı şekilde yukarıdaki soruda da en önemli kelimelsinin altı çizilmelidir.

Örnek Soru 2
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Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

Temel İlke 13

Soru kökü kapsamı bir konu ya da durumla sınırlandırılmış olmalıdır. 

Bu ilkeyle ilgili örnek sorulara bakalım.

Soru kökü bir konu ya da durumla sınırlandırılmadığı için her seçenek doğru olabilecektir.
 
Soru kökü; Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sanatın, insanların yaşamını kolaylaştırdığı” anlamı 
vardır? şeklinde düzenlendiğinde soru daha anlaşılır olacaktır.

Örnek Soru 1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yalnız sanat, ulusların yükselişini gösterir.
B) Bir insan güzel sanatları severse, ona hiçbir iş ağır gelmez.
C) Sanat hayatı uzun, insan hayatı kısadır.
D) Sanatta elle tutulur tek ve belli bir gerçek yoktur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sanatın, insanların yaşamını kolaylaştırdığı” anlamı 
vardır?

A) Yalnız sanat, ulusların yükselişini gösterir.
B) Bir insan güzel sanatları severse, ona hiçbir iş ağır gelmez.
C) Sanat hayatı uzun, insan hayatı kısadır.
D) Sanatta elle tutulur tek ve belli bir gerçek yoktur.
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Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

Temel İlke 14

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

Bu ilkeyle ilgili örnek sorulara bakalım.

Soruda doğru cevap “Masal”dır. Çeldiricilere baktığımızda A ve B seçenekleri aynı anlama gelen 
kavramlardır . Bu durumda soruda çeldirici sayısı ikiye düşmektedir ve şans başarısı yükselmektedir. Öte 
yandan doğru cevabın aynı anlama gelen seçenekler olması durumunda soruda birden fazla doğru ceva-
bın ortaya çıkmasından dolayı sorunun iptali gerekmektedir. Sorunun A seçeneği “Roman” olarak 
değiştirilirse bu sorun ortadan kalkacaktır.

Bu soruda B, C ve D  seçenekleri A seçeneğinin alt başlıkları olduğu için A seçeneği diğer seçenekleri 
kapsamaktadır. Dolayısıyla soruda birden fazla doğru cevap vardır. Sorunun kullanılabilmesi için ya B, 
C, D seçenekleri yerine farklı seçenekler yazılmalı ya da soru kökü bu seçeneklerden sadece birini 
ölçmeye yönelik olacak biçimde yeniden düzenlenmelidir.

Örnek Soru 1

I. İçinde olağanüstü olaylar barındırır.
II. Genelde başında birtakım kalıplaşmış sözler bulunur.
III. Olayların geçtiği zaman ve mekân belirsizdir.
IV. Anlatım alabildiğine yoğundur.
Yukarıda numaralanmış cümlelerde, hakkında bilgi verilen edebi tür aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Öykü  B) Hikâye   C) Masal   D) Destan

İsimleri sayı yönünden tamlayan; yerlerini işaret eden; özelliklerini belli belirsiz olarak 
bildiren; onların özelliklerini soran sıfatlar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belirtme sıfatları
B) Sayı sıfatları
C) İşaret sıfatları
D) Belgisiz sıfatlar

Örnek Soru 2
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Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

Temel İlke 15

Testte yer alan bir soru diğer sorulara ipucu vermemelidir.

Bu ilkeyle ilgili örnek sorulara bakalım.

Bu iki sorunun aynı testte yer aldığı durumda istenen bilgiye sahip olmayan öğrenci 2. sorunun soru 
kökünden hikâyenin düzyazı türü olduğu bilgisine bağlı olarak 1. soruda doğru cevaba ulaşabilecektir. 
Yani 2. soru, 1. soruya ipucu olacaktır. Bu şekilde doğru cevaplanan soruların bilgiye dayalı olarak mı 
test tekniğiyle mi doğru cevaplandığını bilmemiz mümkün değildir.

Örnek Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi düzyazı türlerinden biri değildir? 
A) Hikâye
B) Makale
C) Roman
D) Şiir

Aşağıdakilerden hangisi düzyazı türlerinden biri olan hikâyenin özelliklerinden biri 
değildir?

 A) Asıl amacının bir konu hakkında kanıtlanabilir bilgi vermek olması.
 B) Olay ya da kahraman sayısının sınırlı olması.
 C) Mekân ve zaman betimlemesinin kısa tutulması.
 D) Neredeyse her konuda yazılabilmesi.

Örnek Soru 2
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Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

Temel İlke 16

Sorularda, kamuoyunda hassasiyet yaratabilecek unsurlara (bir ürün/market/şirket reklamı, 
zararlı madde örnekleri, ırkçı/ayrıştırıcı tanımlamalar vb.) yer verilmemelidir. 

Bu ilkeyle ilgili örnek sorulara bakalım.

 Soruda aslında zararlı bir alışkanlığın kilo kontrolünü sağlamak gibi olumlu bir duruma katkı 
sağladığı algısı yaratılmaktadır. 
 Bu da zararlı bir alışkanlığın toplum tarafından benimsenmesine ya da sürdürülmesine yönelik 
mesaj verdiğinden bu tür soruların kullanılması doğru değildir.

 Soruda verilen markalardan birini diğerlerinden üstün tutma durumu söz konusu olduğu için bu 
tür soruların kullanılması doğru değildir. Ayrıca, soru kökünde ölçülmek istenen konu göreceli 
olduğundan sorunun kesin doğru denilebilecek bir cevabı yoktur.

Örnek Soru 1

Ya sigara içmeye devam edeceğim ya da kilo alacağım. Kilo almak istemiyorum (Yani kilo 
almayacağım.) Öyleyse sigara içmeye devam edeceğim. 

Yukarıdaki parça ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Bağlaç kullanılmıştır.
B) 1.tekil kişi anlatmıştır.
C) Gelecek zaman kipi kullanılmıştır.
D) Edilgen yapılı cümlelerdir.

Örnek Soru 2

Aşağıdaki ürün markalarından hangisi ambalaj tasarımı yönünden diğerlerinden daha 
ayırt edilebilir durumdadır? 
A) Fanta 
B) Yedigün
C) Coca-Cola
D) Sprite
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Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

şeklinde düzenlenerek kullanılmalıdır.

Temel İlke 17

Çeldiricilerin tümü kendi başlarına doğru, fakat kökteki sorunun cevabı olamayacak nitelikte 
yazılmalıdır. Çeldiricilerde yanlış bilgi verilmemelidir.

Bu ilkeyle ilgili örnek sorulara bakalım.

 Bu soruda doğru cevap A seçeneğidir. Verilen diğer seçenekler uydurma olup hiçbiri literatürde 
geçmemektedir. Bu tür sorularda, çeldiriciler literatürde yer alan destanlardan oluşturulmalıdır. 

Örnek Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin destanlarından biridir?
A) Oğuz Kağan Destanı
B) Çatapat Destanı
C) Şakırtı Destanı 
D) Ding-Dong Destanı

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin destanlarından biridir?
A) Oğuz Kağan Destanı
B) Şehname Destanı
C) Kalevela Destanı 
D) Ramayana Destanı

24



Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

Görüleceği gibi sorunun öncülleride değişiklik yapılarak doğru cevap D seçeneği olmuş ve böylece 
soru test tekniği açısından uygun hale getirilmiştir. 

Temel İlke 18

Öncüllü sorularda verilen öncüllerin tamamı cevap niteliğinde olmamalıdır. İçlerinden en az 
biri yanlış olmalıdır.

Bu ilkeyle ilgili örnek sorulara bakalım.

 Soruda doğru cevap “Hepsi” anlamına gelen D seçeneğidir. "Hepsi" çoktan seçmeli testlerde 
kullanılmaması gereken bir seçenektir.  Ancak sorunun öncüllerine «yeşil» rengi ekleyerek bir tane yanlış 
cevap konulduğunda bu sorun ortadan kalkmaktadır.

Örnek Soru 1

I. Kırmızı 
II. Turuncu 
III. Sarı
Yukarıdakilerden hangileri sıcak renklerdendir? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız III
C)  I ve II
D) I, II ve III

I. Kırmızı 
II. Turuncu 
III. Sarı
IV. Yeşil
Yukarıdakilerden hangileri sıcak renklerdendir? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız III
C)  I ve IV
D) I, II ve III
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Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

Temel İlke 19

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.

Bu ilkeyle ilgili örnek sorulara bakalım.

Bu soruda Kavram sütununda yalnızca “Makale”, “Fıkra" ve "Deneme” türleri yer alsaydı "Makale" ve 
"Fıkra" nın tanımını bilen öğrenci “Deneme” nin tanımını otomatik olarak seçebilecekti.
Soruda kavram grubuna “Masal” ve “Hikaye” kavramları eklenerek soru test tekniği açısından uygun 
hale getirilmiş olur.

Örnek Soru 1

Metin türleri ile ilgili yukarıdaki kavram ve tanımların doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin 
hangisinde verilmiştir? 
A) 1K-4L-5M
B) 1K-2L-5M
C) 3K-4M-1L
D) 2M-4K-3L

Kavram

1.Makale

2.Masal

3.Hikaye

4.Fıkra

5.Deneme

Tanım

Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve 
düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savun-
mak, desteklemek için yazılan yazılardır.

Günlük olaylara toplum sorunlarına ait  bir 
konuda kişisel görüş ve düşüncelerini, akıcı bir 
dille anlatan düz yazılardır.

Bir konuda duygu, düşünce ve görüşlerini 
paylaşmak amacıyla kesin hükümlere varma-
dan samimi bir üslupla yazılan yazılardır.

K

L

M
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Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

Temel İlke 20

Boşluk tamamlama sorularında birden fazla boşluğa yer verilecekse boşluklardan birine 
gelecek cevap diğer boşluğa gelecek cevaba ipucu olmamalıdır.

Bu ilkeyle ilgili örnek sorulara bakalım.

 Örnek soruda cümlede 4. boşluğa “...” işaretinin gelmesi gerektiğini bilen bir öğrenci için soruda 
tek bir seçenek vardır. O da doğru cevap olan D seçeneğidir. Bu şekilde hazırlanan sorularda çeldirici 
yoktur. Bu sorunu gidermek için diğer seçeneklerden en az birinde de 4. boşluk için “...” işaretine yer 
vermek gerekir. 

Örnek Soru 1

Edebi incelemelerde tarafsızlık, nesnellik, kesinlik, neden-sonuç ilişkisi gibi ölçüler 1( ) sosyal, 
ekonomik ve siyasi olayların etkilerini veren usuller 2( ) özelden genele, genelden özele giden 
tavırlar 3( ) analiz, sentez, karşılaştırma 4( ) gibi terimler kullanılmaktadır.

Yukarıdaki parçada parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden 
hangileri getirilmelidir?

A) (;) (;) (,) (.)   B) (;) (,) (,) (.)   C) (,) (,) (;) (.)   D) (;) (;) (;) (…)
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 Bloom tarafından 1956 yılında geliştirilen ve daha sonra Anderson, Kratwohl ve arkadaşları 
tarafından 2001 yılında güncellenen bilişsel alan taksonomisi; hatırlama, anlama, uygulama, analiz etme, 
değerlendirme ve üretme düzeylerinden oluşur.

Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

Hatırlama düzeyi, önceden öğrenilenleri hatırlama ya da tanımaya yöneliktir. Kazanılan 
bilginin uzun süreli bellek aracılığıyla kullanılması söz konusudur.

Örnek Soru 1

İş, oluş, hareket, durum ve kılış bildiren; zaman ve kişi eklerine göre çekimlenebilen; zaman ve 
kişi ekleriyle çekimlenmesi halinde cümle içinde yüklem görevi üstlenen sözcüklere 
...................... denir.

Yukarıdaki tanımda noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  
A) Fiil 
B) İsim
C) Zamir
D) Zarf 

ÜST BİLİŞSEL DÜZEYDE SORU HAZIRLAMAK
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Örnek soru, öğrencinin noktalama işaretleri konusunda edinmiş olduğu bilgileri verilen durum ile doğru 
biçimde ilişkilendirmesi yeterliğini ölçmeye yöneliktir. 

Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

Anlama düzeyinde, öğrenilen bilgilerin açıklanması, yorumlanması, örneklendirilmesi, 
sınıflanması ve özetlenmesi, başka bir deyişle bilginin transfer edilmesi söz konusudur. 

Örnek Soru 1

Televizyonda gördükleri bazı şeylerin çevremdeki insanların kafalarında sorular uyandırdığının 
farkındayım (I) Ortada bu kadar ölü, bu boyutta bir felâket varken niçin feryadı figan etmiyor-
lar (II) kendilerini yerden yere atmıyorlar (III) bayılıp yerlere yıkılmıyorlar (IV) niçin bu kadar 
sessizler (V)

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangi ikisine diğerlerinden farklı noktala-
ma işaretleri getirilmelidir?
A) I. ve II.   
B) II. ve III.   
C) I. ve V.   
D) III. ve IV.    
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Örnek soruda, öğrenciden "cümlenin ögeleri" konusunda edinmiş olduğu bilgileri bir cümlede
uygulaması beklenmektedir.

Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

Uygulama düzeyinde, hatırlama ve anlama düzeylerindeki kazanımlara dayanılarak 
“yeni” olan bir problemin çözülmesi beklenir. Alıştırma yapma ve problemlerin çözümünde 
işlem yapma yeterliği bu düzey kazanımlar kapsamındadır.   

Örnek Soru 1

Biraz önce bir boğanın keskin boynuzlarıyla ciğerleri parçalanan ispanya'nın en ünlü matadoru, 
arenanın altındaki loş bir odada, önünde mumlar yanan bir Meryem Ana resminin altına 
yerleştirilmiş sedyede ölürken, dışarıdan yeni matadoru alkışlayan kalabalığın coşkulu 
haykırışları gelir.

Bu cümlenin ögeleri ve öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Özne – Yüklem
B) Özne – Nesne – Zarf tümleci – Yüklem
C) Özne – Zarf tümleci – Nesne – Yüklem
D) Nesne – Dolaylı tümleç – Özne – Yüklem
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Örnek soruda;  öğrenciden, verilen kelime gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak suretiyle 
parça-bütün ilişkisini kurması  istenmektedir. 

Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

Analiz etme  düzeyinde; bütünün parçalara ayrılması, parçaların birbirleriyle ve bütün-
le olan ilişkisinin tespit edilmesi beklenir.

Örnek Soru 1

I. korku kusurları maskeler
II. engel olan şey 
III. kusurların tekrarına ise
IV. ortaya çıkmalarına yol açar
V. korku değil sevgidir
VI. başka kılıklarla

Yukarıda verilen kelime gruplarıyla anlamlı bir bütün oluşturulmak istendiğinde 
aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A) I, III, II, V, VI, IV 
B) I, VI, IV, III, II, V 
C) III, II, V, IV, VI, I 
D) III, II, V, I, VI, IV 
E) VI, III, II, V, I, IV 
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Örnek soruda; öğrenciden, verilen cümleyi değerlendirerek en kapsamlı yargıya varması beklenmektedir.

Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

Değerlendirme  düzeyinde; belirlenen ölçütlere dayanılarak bir yargıda bulunma, bu 
yargıya varma neden ve sonuçlarının birlikte yorumlanması söz konusudur.

Örnek Soru 1

Yarım yüzyıl, düşüncelerimi şiire, romana, öyküye döktüm, fakat içimdekilerin binde birini bile 
dile getiremedim.

Bu cümleden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazar düşündüklerinin tamamını eserlerinde yansıtmıştır.
B) Yazar düşüncelerini ifade etmek için çok sayıda eser vermiştir.
C) Yazar, çok sayıda eser vermeyi düşüncelerini bütünüyle anlatmak için yapar.
D) Yazar, çok sayıda eser vermekle düşüncelerini ifade etmiş olmaz.
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Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

Üretme  düzeyinde ise; unsurların işlevsel bir bütün halinde bir araya getirilmesi, özgün 
bir ürün ortaya çıkarılması söz konusudur. Buluş, icat ve yaratıcılık gerektiren bir düzeydir.

Örnek Soru 1

Türk Eğitim Sisteminin güncel sorunlarının çözümü için bir öneri geliştiriniz.
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Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

BİR İÇERİĞE BAĞLI OLARAK HAZIRLANAN SORU ÖRNEKLERİ

Örnek Soru 1 (Hatırlama Düzeyi)

RAM bellek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Bilgisayarda kalıcı bilgilerin depolandığı yerdir. 
B) Rastgele Erişimli Bellek olarak tanımlanır. 
C) Bilgisayar iç donanım birimidir. 
D) İşlemci ile harddisk arasında köprü görevi görür. 
E) Kapasitesi bilgisayarın hızını belirler. 

RAM bellek nedir? Ne işe yarar?

  "Random Access Memory" yani " Rastgele Erişimli Bellek " demektir. Bir bilgisayarın veri 
işleme işlemlerinde etkin görev aldığı için bilgisayarın hızını doğrudan etkileyen önemli bir iç 
donanım birimidir. İstenilen bölgesine bilgi depolanabilir, silinebilir, okunabilir, değiştirilebilir. 
Yalnız elektrik kesintisi veya makineyi kapatma durumunda tüm bilgiler silinir. 
 RAM, işlemci ile kalıcı bilgilerin depolandığı harddisk dediğimiz bilgi depolama birimi 
arasında köprü görevi görür. Harddiskte bulunan programlar çalıştırılmak üzere ilk önce RAM’e 
daha sonra işlemciye gönderilir. Bunun nedeni işlemci tarafından işlem görecek komut ve veri 
yapılarına çok daha hızlı bir şekilde ulaşılma ihtiyacıdır. Harddiskin veri gönderme hızı işlemciye 
göre yavaş olduğundan RAM belleklere ihtiyaç duyulmaktadır. 
 İşlemciye veri taşımada RAM kapasiteleri de önem kazanmaktadır. Eğer işlenecek olan veri 
RAM kapasitesinden daha büyük ise belirli aralıklarla bilginin taşınması gerekir. Böyle bir durum 
yüksek verilere sahip olan programlar çalıştırılırken takılma, donma, açılmama gibi problemleri 
ortaya çıkarabilir. RAM yetersizliğinde işletim sistemi harddiskin belli bir bölümünü RAM gibi 
kullanmaya çalışacaktır.
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Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

Örnek Soru 2 (Anlama Düzeyi)

RAM bellek ile işlemci arasındaki ilişkinin benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır? 

A) Depolama alanı-Üretim tesisi
B) Otoyol-Viyadük
C) Buzdolabı-Soğutma hacmi
D) Beton kalitesi-Bina kat sayısı
E) Elektrik çapması-Amper gücü 

Örnek Soru 3 (Uygulama Düzeyi)

Aşağıdaki durumların hangisi RAM belleğin çalışma prensibine uygundur? 

A) Buzdolabında duran kahvaltılıkların kahvaltı zamanında masaya getirilmesi 
B) Buzdolabında derin dondurucu bölmesine uzun süreli saklanacak yiyeceklerin konulması 
C) Buzdolabının alt bölümüne dondurucudan alınan yiyeceğin konularak çözdürülmesi 
D) Buzdolabının fişi çekilip takıldığında yeniden eski ayarlarını kullanabiliyor olması 
E) Buzdolabının farklı yiyecekler için farklı bölümlere ayrılmış olması  
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Soru düzeltme çalışmaları olarak tanımlayabileceğimiz redaksiyon süreci; yazılan soruların test 
tekniği, yazım ve anlatım açısından tekrar gözden geçirilmesidir. Redaksiyon çalışmaları 
sonrasında belirlenen bazı temel kurallar aşağıda yer almaktadır.

Seçeneklerde sayısal verilerin mutlaka büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıralanması

Yüzde ifadelerinin sembol olarak kullanıldığı durumlarda sembolden sonra boşluk bırakmadan 
rakamın yazılması

Özellikle muhasebe alanındaki testlerde sık kullanıldığı için sorularda önünde bir sayı bulun-
duğu durumlarda Türk Lirası ibaresinin “TL” kısaltmasıyla kullanılması, bir ülkeye ait para 
birimi olarak yer aldığında baş harflerinin büyük yazılması, benzer durumlarda Türk Dil Kurumu 
Yazım Kılavuzu ve Türkçe Sözlüklerinden yararlanılması

Büyük-küçük harf yazımı, kesme işareti kullanımı vb. dilbilgisi konularındaki uygulama 
farklılıklarının ortadan kaldırılabilmesi için TDK Yazım Kılavuzu ve Sözlüklerinin kullanılması

“Öğe” kelimesinin “öge” şeklinde yazılması 

Sorularda vurgulanmak istenen şeye bağlı olarak kelimelerin altının çizilmesi (Örn: en çok, ilk 
kez, daha çok)

Sorularda vurgu yapılacak kelimeler için “..”, italik ya da altı çizili belirteçlerden sadece birinin 
kullanılması

Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

SORU REDAKSİYONUNDA YARARLANILACAK BAZI KURALLAR
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-ile bağlacının  iki belirgin öge söz konusu olduğunda kaynaştırma yapılmadan kullanılması

Soru kökünün olumsuz olduğu durumlarda seçeneklerde olumsuz ifade kullanılmaması, anlamca 
olumsuz, cümle yapısı bakımından olumlu ifadelere yer verilmesi, “değerlendirilemez”, “göster-
ilemez”  gibi ifadeler yerine “doğrudur” “yanlıştır” ifadelerinin kullanılması

“…… kişi kimdir?” gibi soru ifadelerinde, aynı konuda çalışma yapan başka kişilerin olabileceği 
ihtimalinden yola çıkarak, bu tür sorularda “……’yı bulan kişi aşağıdakilerden hangisidir?” 
şeklinde seçenekte verilen isimlere yönlendirme yapılması

“…… nedir?” soru ifadelerinde; “……. ne demektir?” “…….. tanımı aşağıdakilerden hangisi-
dir?” kullanılması, sınıflama ya da gruplama yapılamadığında “…… aşağıdakilerden hangisi-
dir?“ ifadesinin kullanılması

Yüzyıl yazılırken küçük harf kullanılması (Örn: 19. yüzyıl)

Seçeneklerde yer verilen sözcüklerin büyük harfle başlaması

T.C. ve T. (Türkçe) dışındaki kısaltmalarda harfler arasında nokta kullanılmaması 

Soru köklerinde yapılan alıntılarda çift tırnak kullanılması, alıntı yapılan cümle içinde başka bir 
alıntıya yer veriliyor ise tek tırnak kullanılması, soru kökünde belirleyici olması için kullanılan 
tırnak uygulamalarında ise tırnak içine alınacak kelime, kavram, terminolojik ifade vurgulama 
gerektiriyorsa tırnak içine alınması

Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

SORU REDAKSİYONUNDA YARARLANILACAK BAZI KURALLAR
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Anlam değişikliğine neden olmayacak ise “a” harfi üzerinde inceltme işareti kullanılmaması

Kuram, teori, model vb. adlarının kişiye ya da alana özgü olduğu göz önünde bulundurularak  
baş harflerin büyük yazılması

Bazı durumlarda kullanılmasının anlam değişikliğine yol açtığı düşünülen “ve” bağlacı yerine “– 
(tire)” işaretinin kullanılması (Güç ve Bağımlık yerine Güç–Bağımlık gibi)

Öncüllü sorularda madde numaralarından sonra tek boşluk bırakılması

“……………… birlikte ve doğru olarak verilmiştir?” Şeklinde oluşturulan soru cümlelerinde 
birlikte ve doğru kelimelerinin altının çizilmemesi

Konuşma çizgisinin kısa çizgi değil uzun çizgi olmasına dikkat edilmesi

Alıntı yapılan dörtlüklerde tırnak işareti kullanılması, sonunda şair/yazar ismine yer verilmeme-
si, dize sonlarında noktalama işareti kullanılmaması

Rakamların arasına nokta konularak yazılması (Binlik ayraç)

Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

SORU REDAKSİYONUNDA YARARLANILACAK BAZI KURALLAR
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Soru cümlelerinde sayıya yer verilmediyse yüzde ifadesinin yazı ile yazılması

Soru ifadelerinde “…… nedir?” yerine “………ya ne ad verilir?” “…..’nın tanımıdır? ifadelerin-
in kullanılması

Ön bilgi gerektiren sorularda bilgi grubunun soru cümlesi üzerinde oluşturulması

Olumsuz sorularda “aşağıdakilerden hangisi” ifadesinin başta olmasının anlaşılırlığı artırdığı, 
olumlu sorularda farklı yerlerde kullanılabileceği

e-posta, e-ticaret vb. yazımlarda kullanılan “e” harfinin küçük yazılması (e-Devlet hariç)

Ar-Ge ‘nin belirtilen şekilde yazılması

Eşleştirme sorularında sıralama yoksa romen rakamından sonra noktalama işareti kullanılması

Sorularda şirket ismi yerine K, L, M, X, Y, Z,  gibi ifadelerin kullanılması

Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

SORU REDAKSİYONUNDA YARARLANILACAK BAZI KURALLAR
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Çeldiricilerde yanlış bilgiye yer verilmemesi, çeldiricilerin kökle ilgili olması, çeldiricilerin 
kendi başına bağımsız olarak ele alındığında doğru olması

“Ülkemizde” şeklinde başlayan sorularda, soruların yurt dışı programlarda kullanılabileceği de 
düşünülerek “Türkiye’de” şeklinde kullanılması

Ön bilgi verilen soru tiplerinde soru köküyle bilgi arasında boşluk bırakılması

Sorularda yalnızca Latince kelimelerin italik yazılması

Soru kökünde yer alan “günümüzde” ifadesinin “son yıllarda” olarak kullanılması

Soru kökünde yer alan “yaparız”, “ederiz” vb. ifadeler yerine “yapılır”, “edilir” vb. ifadelerin 
kullanılması

Türk Lirası ifadesinin TL kısaltması ile kullanıldığı durumlarda kısaltmadan sonra kesme işareti 
kullanılması

Örnek olay ya da zorunlu bilginin olmadığı durumlarda tek cümle-tek soru kökü kullanılması

Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

SORU REDAKSİYONUNDA YARARLANILACAK BAZI KURALLAR
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Bir işletme, bir firma adı, marka gibi reklam olarak yorumlanabilecek unsurlara mümkün 
olduğunca yer verilmemesi, ancak kitapta yer alıyor ise kullanılabileceği, kısacası içerik zorunlu 
kılıyor ise kullanılması

Boşluk doldurma sorularında birden fazla boşluğun yer aldığı durumlarda “sırasıyla” ifadesine 
mutlaka yer verilmesi, soru kökünün “Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri/yerleri aşağıdakil-
erden hangisi doğru şekilde tamamlar” şeklinde yazılması

Boşluk doldurma sorularında, boşluğun cümle başında, ortasında ya da sonunda olması durum-
larına göre seçeneklerde verilenlerin küçük ya da büyük harfle yazılması

Soru köklerinde “aşağıdakilerden hangisinde” ifadesinin “aşağıdakilerin hangisinde” şeklinde 
yazılması

Eşleştirme sorularında tablolarda kavram ve tanım sütunlarının ayrı ayrı oluşturulması

Soru kökünde yer alan “yaparız”, “ederiz” vb. ifadeler yerine “yapılır”, “edilir” vb. ifadelerin 
kullanılması

Türk Lirası ifadesinin TL kısaltması ile kullanıldığı durumlarda kısaltmadan sonra kesme işareti 
kullanılması

Örnek olay ya da zorunlu bilginin olmadığı durumlarda tek cümle-tek soru kökü kullanılması

Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

SORU REDAKSİYONUNDA YARARLANILACAK BAZI KURALLAR
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Bir işletme, bir firma adı, marka gibi reklam olarak yorumlanabilecek unsurlara mümkün 
olduğunca yer verilmemesi, ancak kitapta yer alıyor ise kullanılabileceği, kısacası içerik zorunlu 
kılıyor ise kullanılması

Boşluk doldurma sorularında birden fazla boşluğun yer aldığı durumlarda “sırasıyla” ifadesine 
mutlaka yer verilmesi, soru kökünün “Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri/yerleri aşağıdakil-
erden hangisi doğru şekilde tamamlar” şeklinde yazılması

Boşluk doldurma sorularında, boşluğun cümle başında, ortasında ya da sonunda olması durum-
larına göre seçeneklerde verilenlerin küçük ya da büyük harfle yazılması

Soru köklerinde “aşağıdakilerden hangisinde” ifadesinin “aşağıdakilerin hangisinde” şeklinde 
yazılması

Eşleştirme sorularında tablolarda kavram ve tanım sütunlarının ayrı ayrı oluşturulması

Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

SORU REDAKSİYONUNDA YARARLANILACAK BAZI KURALLAR
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Madde analizi, bir testteki soruların iyi işleyip işlemediğini ortaya koymak amacıyla uygulanan bir 
tekniktir. Madde analiziyle,  testin güvenilir ve geçerli olup olmadığı, beklenen kazanımlara sahip 
olan öğrencilerle bu kazanımlara sahip olmayanları birbirinden ayırıp ayırmadığı, testin güçlüğü 
ya da kolaylığı gibi konularda birçok veriye ulaşılır. Ayrıca, madde analizi yardımıyla testteki 
hatalı sorular belirlenir, öğrencilerin yanlış öğrenmeleri tespit edilebilir ve testte iyileştirilmesi 
gereken sorular hakkında bilgi sahibi olunur. Madde analizi tablosunda öğrencilerin ÜST ve ALT 
grup olarak A, B, C, D, E seçenekleri ile boş bırakılan ve geçersiz sayılan sorulara göre dağılımı 
gösterilirken, ÜST grup (%27); testten yüksek puan alan öğrencileri, ALT grup (%27) ise; testten 
düşük puan alan öğrencileri göstermektedir. Tabloda yer alan "p" madde güçlüğünü, "r" ise 
madde ayırt ediciliğini gösterir.

p,

0 ile 1 arasında değer alır ve bu değer 1’e ne kadar yakınsa soru o kadar kolay; 0’a ne kadar yakınsa 
soru o kadar zor olarak değerlendirilir.

r,
-1 ile 1 arasında değer alır ve bu değer 1’e ne kadar yakınsa soru ÜST grup ile ALT grubu o derece 
iyi ayırt etmiş sayılır. r’nin -(negatif) değer alması ilgili sorunun ALT grup tarafından daha çok 
doğru cevaplandığını gösterir.

Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

MADDE ANALİZİ

MADDE ANALİZİ YORUMLAMA
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TERS,

Soruda, belirlenen doğru cevabın dışında bir seçenek öğrenciler tarafından daha fazla işaretlen-
miştir. İlgili soruda doğru cevap yanlış belirlenmiş ya da birden fazla doğru cevap söz konusudur. 
Sorunun iptal edilmesi ya da doğru cevabının değiştirilmesi gerekebilir.

KÖTÜ,

Soruda, ayırt edicilik (r değeri) düşüktür (çoğunlukla 0,20’nin altında). Bu tür sorular, ÜST grup 
ile ALT grubu  yeterince ayırt etmediği şeklinde yorumlanır ve mutlaka düzeltme gerektirir.

ORTA,

 Soruda, ayırt edicilik (r değeri) 0,20-0,29 arasındadır. Ayırt edicilik kabul edilebilir sınırlarda 
olmasına rağmen sorunun iyileştirilmesinde yarar vardır.

İYİ,

 Soruda, ayırt edicilik (r değeri) 0,30-0,39 arasındadır. Bu tür sorular ÜST ve ALT grubu iyi dere-
cede ayırt eden sorulardır.

ÇOK İYİ,

Soruda, ayırt edicilik (r değeri) 0,40 ve üzerindedir. Bu tür sorular ÜST ve ALT grubu  tam olarak 
ayırt eden ideal sorular olarak kabul edilir.

Türkçe Dersi Soru Hazırlama Kılavuzu

MADDE ANALİZİ
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ÖRNEK MADDE ANALİZİ VE YORUMU

SORU ID 1001 Madde Güçlüğü (p) 0,81
DERS Türkçe Ayırt Ediciliği(r) 0,38

T.6.3.7. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.

Uygulama Alanı
Yapılma Oranı (%)

Seçenek Dağılımı (%)
Kişi Düzey A B C D* E Diğer
30 SINIF 73,33 20 3,33 3,33 73,33 0 0
107 OKUL 85,98 9,35 3,74 0,93 85,98 0 0
1747 İLÇE 86,26 5,38 3,72 4,41 86,26 0 0,23
1981 İL 85,01 6,16 4,09 4,54 85,01 0 0,2

Sorunun, madde güçlüğü 0.81, madde ayırtediciliği ise 0.38 olarak hesaplanmıştır.

Buna göre sorunun ÇOK KOLAY bir soru ve ayırtediciliğinin ise OLDUKÇA İYİ bir seviyede olduğu
 ifade edilebilir.

Üst grupdaki öğrencilerin % 99.34, alt gruptaki öğrencilerin % 61.82 soruyu doğru çözmüştür.
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ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER 
 
İyi bir ölçme aracı geçerli, güvenilir ve kullanışlılık özellikleri bakımından kabul edilebilir seviyede 
olmalıdır. 

GÜVENİRLİK 
 
Hatası az olan ölçme, güvenirliği yüksek ölçmedir.  
 
Güvenirlik, güvenirlik katsayısı adı verilen bir katsayı ile ifade edilir. Daima 0 ile +1 rasında değişen 
değerler almaktadır. 
 

GÜVENİRLİĞİ ETKİLEYEN YÖNTEMLER 
 

A- TEST İLE İLGİLİ ETKENLER: 
1- Testin uzunluğu 2- Test yönergesinin ve testteki maddelerin ifadesi 3- Test içeriğinin benzeşikliği 
4- Puanlamadaki nesnellik 
 

B-UYGULAMA KOŞULLARI ( ORTAM ) 
C- TESTİ ALAN ÖĞRENCİ İLE İLGİLİ ETKENLER 
 
Bir testin güvenirliğini artırmak için dikkat edilmesi gerekenler 
 
1- Soru sayısı arttıkça güvenirlik artar 
 
2- Soruların açık anlaşılır,  cevaplanabilir olması güvenirliği artırır. 
 
3- Cevaplayıcılar her soruya dikkatle ve hızla cevaplandırmaya teşvik edilmelidir. 
 
4- Sınav süresi öğrencilerin hemen hepsinin bütün soruları cevaplandırmalarına yetecek uzunlukta  
olmalıdır. 
 
5- Her sınav objektif yollarla puanlanabilmelidir. 
 
6- Testin uygulanması aşamasında zorluklarla karşılaşılmamalıdır. 
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 GEÇERLİK 
 
 Bir ölçme aracı, herşeyden önce, ölçülecek özellik ya da özellikleri, tam ve doğru olarak ve ölçülmesi  
söz konusu olmayan başka özelliklerle karıştırmadan ölçebilmelidir.  
 
 Geçerlik derecesi bir korelasyon ( ilişki ) katsayısı ile ifade edilir.  –1 ile +1 aralığında değişir. 0’a  
yaklaşması amaçtan uzaklaşma miktarını gösterir. 

GEÇERLİK TÜRLERİ 
 

1- KAPSAM GEÇERLİĞİ 
 Sınavın kapsadığı konuların ağırlıkları ve önemleri oranında ölçme aracında yer alma derecesini 
gösterir.  
 
Kapsam geçerliğini güvence altına almanın en sağlam yolu, soruları hazırlarken “Belirtke tablosu” 
kullanmak, yani hangi konuda kaçar soruyu hangi düzeyde soracağına ilişkin planlama yapmaktır. 
 
                   

2- BİR ÖLÇÜTE DAYALI GEÇERLİK ( YORDAMA GEÇERLİĞİ) 
  Elde bulunan verilere bakarak belli alanda daha sonra gerçekleşecek olan ürünün (ör: başarı ) belli  
olasılıklarla ne olabileceğinin belirlenmesi işlemidir. 
 

3- YAPI GEÇERLİĞİ 
  Araç geliştirmede yollardan birisi, söz konusu özellik ya da özellikleri belirlemek, yani yapıyı  
tanımlamak 
 
 

4- GÖRÜNÜŞ GEÇERLİĞİ 
  Bir testin görünüş geçerliği, o testin, ölçmek istediği şeyi ölçüyor görünmesidir. 
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BİR TESTİN GEÇERLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKEN HUSUSLAR 

 
1- Her soru ölçmek istediğimiz davranışlardan en az birini ortaya çıkarıcı ve ölçücü  olacak biçimde  
hazırlanmalıdır. 
 
2- Her soru ölçtüğümüz davranışa sahip olanlarla olmayanları ayırıcı biçimde hazırlanmalıdır. 
 
3- Soru maddeleri hazırlandıktan sonra zümre öğretmenlerin görüşü alınmalıdır. 
 
4- Testi mutlaka güvenilir biçimde hazırlamak gerekir. 
 
5- Test, ders programını hem kapsayıcı , hem de dengeli biçimde temsil edici nitelikte hazırlanmalıdır. 
 
6- Sorular ne çok zor ne de çok kolay olmalıdır. 
 
7- Aynı sorular hiç değiştirilmeden yıllarca üst üste kullanılmamalıdır. 

 8- Cevap kağıtlarının puanlanmasında ortaya çıkacak bir yanlışlık da geçerliği düşürür. 
 
9- Sınavda kopya yapılması da geçerliği düşürür  
 
 Bir testin güvenirliği düşük ise geçerliği de düşüktür. Fakat güvenirliği yüksek olan bir  testin geçerliği  
yüksek olmayabilir, hatta düşük olabilir. 
 

KULLANIŞLILIK 
Ölçme aracının geliştirilmesinin, uygulanmasının ve puanlanmasının kolay ve  masrafsız olmasıdır. 
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