
UZEM’ DE 

SORULARIMIZIN ANALİZİ



Test ve Madde Analizlerinin Amacı

• Test ve maddelerin geçerliğini denetlemek, 
• Test ve maddelerin amacauygunluğunu belirlemek,
• Test ve maddelerin güvenirliğini denetlemek,
• Test ve maddelerin güçlük derecesini belirlemek,
• Test ve maddelerin kalitesini belirlemek, 
• Test ve maddelerin ayırıcılık gücünü belirlemek,
• Çeldiricilerin iyi çalışıp çalışmadığını belirlemektir.



Öğretme ve öğrenme siklusunun en önemli bileşenlerinden biri değerlendirmedir.  Çoktan seçmeli soru yazmak, iyi sorular 

yazmaktan daha fazlasıdır.

Düzgün bir şekilde yapılandırılmış sorular; sadece öğrencinin hatırlamasını test etmek yerine, Bloom’un taksonomisinde yer 

alan yorumlama, analiz, sentez ve bilgi uygulaması gibi yüksek bilişsel işlemleri değerlendirmektedir.

UZEM TEST ANALİZİ

«Sınav Bilgisi» başlığı altındadır. Bu alan tüm sınavın özet analizini verir.





UZEM SORU BAZINDA ANALİZ SAYFAMIZ

«Sınav yapısı analizi» başlığı altında, hemen test analizinin aşağısında soruların tek tek analizini kapsar.



SORULARIN TEK TEK ANALİZİ İLE şu dört soruya cevap aranır. 

1. Test sorularının güçlüğü öğretim amacımıza uygun mudur?
2. Çeldiriciler beklenene yakın bir şekilde dağılmış mıdır?
3. Test soruları ölçmek istediğimiz öğrencileri ne derece ölçmektedir?
4. Test sorularımız öğrenen ile öğrenemeyeni birbirinden ayırabilmekte midir?
 ÖNCELİKLE SORUNUN GÜÇLÜK DÜZEYİNE –zor-orta-kolay
 Sonra…SORUNUN AYIRIM YAPABİLME DÜZEYİNE DİKKAT ÇEKMELİYİZ !!!



STANDART SAPMA (Standard deviation):

• Bir sorunun varyansı; o maddeyi doğru cevaplayanların oranıyla, doğru cevaplamayanların oranının çarpımıdır.

• Bir sorunun standart sapması; o maddenin varyansının karekökü ile belirtilmesidir.

• Bir sorunun standart sapması ve varyansı , sorunun  ve testin güvenirliğinin hesaplanmasında kullanılır

• Sorunun standart sapması büyüdükçe farklılıklar artar, küçüldükçe farklılıklar azalır.

İyi bir test sorusunun standart sapmasının 0,50’ye yakın olması istenir. Yani güvenirliliğinin yüksek olması istenir.

ZORLUK İNDEKSİ (Facility index): 

 Madde güçlük derecesi bir maddeyi doğru yanıtlayanların testi alanların tümünün sayısına bölümüdür.

 Yüksek olması sorunun kolay olduğunu, düşük olması ise zor olduğunu gösterir.

 Sınavlarda soruların orta güçlükte olması önerilmektedir.

Tablo 1. Testlerin madde güçlüğü değerine göre yorumlanması

<%30 Çok zor soru - az öğrenci cevaplamış

>%70 Çok kolay soru - çok öğrenci cevaplamış

%50-%60 İdeal soru

%30-%70 Kabul edilebilir soru

Zorluk değeri ‘1’ olan sorunun tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir !!!

Kolay
0,00

Orta
0,50

Zor
1,00



RASTGELE TAHMİN (Random guess score = Şans puanı):

Doğru cevabın belli bir olasılıkla da olsa sadece şans yoluyla bulunma ihtimali de vardır. Bu olasılık; soru ile hiç ilgili olmayan bir kişi için

“1/a” dır (a= seçenek sayısıdır).

örneğin  5  seçenekli  bir  çoktan  seçmeli  test  sorusu  için  bu ihtimal:

1/5   yani   0.20 dir.

%40'ın üzerindeki değerler testin güvenirliliğini ve geçerliliğini düşürür !!!

Bu nedenle Doğru/Yanlış sorularının testlerde seyrek olarak kullanılması gerektiği bilinir.

Rastgele tahmin başarısı , ölçme teknikleri açısından göz ardı edilemez..

Rastgele Tahmin, Bireylerin yeteneklerinin matematiksel yöntemlerle kestirilmesinde kullanılan bir ölçme aracı olan “Soru Tepki Kuramı” (=

Item Response Theory) modellerinin analiz edilmiş verileri kullanılarak ortaya konmuş yüzde indeksidir.

HEDEFLENEN AĞIRLIK (Intended weight):

Sorunun tüm sınav notu içindeki puan ağarlığıdır.

*Eğer 1 soru, sınav için toplam 10 üzerinden 3 puan değerindeyse,

hedeflenen ağırlık %30'dur.

*Eğer 1 soru, sınav için toplam 100 üzerinden 1 puan değerindeyse,

hedeflenen ağırlık %1'dur.

ETKİN AĞIRLIK (Effective weight):

Tüm skorun genel dağılımına katkısı olan sorunun tahmini ağırlığıdır.

 Etkin ağırlık, amaçlanan ağırlıktan daha büyükse, sorunun puanların yayılmasında amaçlanandan daha büyük bir paya sahip olduğunu 

gösterir. 

 Amaçlanan ağırlıktan daha az ise, puanların yayılmasında amaçlanan kadar etkili olmadığını gösterir.

** Etkin ağırlığın hesaplanması, genel performansla soru puanlarının kovaryansının karekökünün alınmasına dayanır.

Bir soruların puanları genel puanın tersi yönde değişiyorsa,….bu sorunun; diğerlerinden farklı bir şeyi test eden

GARİP BİR SORU olduğunu gösterir.

** Ve bilgisayar bu tür soruların etkin ağırlıklarını hesaplayamaz ve bu da uyarı mesaj kutularının görüntülenmesine

neden olur.



SORUNUN AYIRICI İNDEKSİ (Discrimination index): SORUNUN KALİTESİ-GEÇERLİLİĞİ

Bir sorunun bilenle bilmeyeni birbirinden ayırma gücüdür.

Bu soru ile ölçülmesi amaçlanan özelliğe sahip olan öğrenci ile olamayan öğrenciyi belirleme gücüdür.

50 ve üstü Mükemmel ayırım yapan soru

30 - 50 Yeterli derecede ayırım yapan soru

20 – 29 Zayıf ayırım yapan soru

0 - 19 Çok zayıf ayırım yapan soru

< 19 Bilen ve bilmeyeni asla ayırt edemez soru

Değer Geçersiz soru. (Test Dışı Bırakılmalıdır !!!)

SORUNUN AYIRD ETME VERİMLİLİĞİ (Discriminative efficiency):

Bu istatistik, sorunun zorluğuna göre ayırıcı indeksin ne kadar iyi olduğunu tahmin etmeye çalışır.

• Yani, Çok kolay veya çok zor olan bir soru, farklı yetenekteki öğrenciler arasında ayrım yapamaz.

• Çünkü çoğu bu tip sorudan aynı puanı alır.

• Maksimum ayrım, %30 - %70 zorluk aralığında olur. (ancak, böyle bir değer, yüksek bir ayrım indeksinin garantisi değildir).

• Testlertimizde, ayırt etme verimliliği çok nadiren %100'e yaklaşacaktır, ancak %50'yi aşan değerlere ulaşılabilir olmalıdır !!!

• Daha düşük değerler, sorunun farklı yeteneklere sahip öğrencileri ayırt etmede olabileceği kadar etkili olmadığını ve bu

nedenle özellikle iyi bir soru olmadığını gösterir.

DİKKAT: Sistemimizde ayırt etme yüzdesi %15,00 veya daha düşük olan soruların 

soru metni kırmızıyla vurgulanmaktadır.

Negatif
-- 1,00

Yok
0,00

pozitif
+ 1,00



ÖNEMLİ NOT:
 Bir sorunun ayırt edicilik indeksinin negatif değerde çıkması için alt

gruptaki doğru cevaplayıcıların sayısının üst gruptakilerden daha fazla
olması gerekir.

 Böyle bir durumda sınıfın üst gruptaki öğrencilerinin alt gruptaki
öğrencilerden daha zayıf olduğu, bu soru ile ilişkili konuyu bilmedikleri
gibi bir yorum çıkar ki, bu da mantıksız olur.

 Bu nedenle bu soru çok kötü bir soru olup testten çıkarılması gerekir.

Bütün öğrencilerin doğru ya da yanlış cevaplandırdığı bir sorunun ayırt 

etme gücü yoktur. Ayırt etme gücünden yoksun olan bir maddenin de 

öğrencileri hedefe itmeye yönlendiren bir başarı testinde yeri yoktur.



UZEM’de soru analiz sayfasının en altındaki kolon grafiğindeki
 mor kolonların üzerine mouse ile giderek sorularınızın zorluk indeksini, 
 sarı kolonlar üzerine mous götürerek sorunun ayırd etme gücünü izleyebilirsiniz.

Unutmayalım ki; Sistemimizde ayırt etme yüzdesi %15,00 veya daha düşük olan 

soruların soru metni kırmızıyla vurgulanmıştır.


