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Eğ�t�mde Ölçme ve Değerlend�rmen�n  yer� ve önem� büyüktür.
Öğrenc�lere eğ�t�mler ver�l�yor ve bu eğ�t�m�n ne ölçüde gerçekleşt�ğ�,
öğrenc�n�n bu eğ�t�m�n ne kadarını alab�ld�ğ� g�b� sorulara ölçme ve
değerlend�rme sayes�nde cevap bulab�lmektey�z.

Geleneksel ve Çoklu Değerlend�rme olarak ölçme araçlarını �k� başlıkta
�nceleyeb�l�r�z. Örnek verecek olursak Çoktan Seçmel� Testler, Doğru
Yanlış Testler�, Tamamlamalı Testler ve Eşleşt�rmel� Testler Geleneksel
Ölçme araçlarıdır. Çoklu Değerlend�rme Araçları �se Proje Ödevler�,
Performans Ödevler�, Akran ve Öz Değerlend�rme, Görüşme, Dereceleme
Ölçekler�, Sözlü Sunum, Serg�leme  ve Gözlemlerd�r. Çoktan seçmel� g�b�
sadece klas�k ölçme araçlarının kullanılması öğrenc�n�n ney� b�lmed�ğ�n�
ortaya çıkarır. Ancak ölçme, öğrenc�n�n ney� b�lmed�ğ�n� değ�l ney� ne
kadar b�ld�ğ�n� araştırır. Bu yüzden ölçme de sadece tek b�r ölçme aracını  
değ�l b�rden fazlasını kullanmamız gerekmekted�r.

Bu sayımızda  ölçmede kullanılan ölçme araçlarında olması gereken
Geçerl�l�k ve Güven�rl�l�k kavramlarından bahsedeceğ�z.

Bu Hafta Ölçme ve Değerlend�rmede Büyük
Önem� Olan  Güven�l�rl�k ve Geçerl�l�k
konularından Bahsed�yor Olacağız
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GÜVENİLİRLİK
Güven�l�rl�k, b�r ölçme aracının ayrı ayrı
ölçümlerde benzer, kararlı sonuçlar elde etme
yeteneğ� ya da araştırma tekrarlandığında
benzer bulguların elde ed�lme dereces� olarak
tanımlanab�l�r. Her ölçme �şlem�ne
karışab�lecek tesadüfî hataları en aza �nd�ren
ve değ�ş�k ölçümlerde benzer sonuçlar veren
b�r ölçme aracı güven�rl�ğ� yüksek, yan�
güven�l�r b�r ölçme aracıdır. İnsanlara farklı
zamanlarda aynı soruları sorduğumuzda, aynı
cevapları alıyorsak sorularımız güven�l�rd�r.

Ölçme aracının b�r�m� �le �lg�l�d�r. B�r�m� küçük olan ölçme aracı ya da ölçme sonucu, b�r�m� büyük
olandan daha duyarlıdır. Örneğ�n; Herhang� b�r sınavda her b�r� 5’er puandan değerlend�r�lecek 20
soru sormak yer�ne, her b�r� 2 puandan değerlend�r�lecek 50 soru sormak b�r�m� küçültecek ve
duyarlılığı da artıracaktır. 

Duyarlılık

B�r test�n güven�rl�l�ğ�n� bel�rleyen bazı özell�kler vardır. Bunlar; duyarlılık,
kararlılık, tutarlılık ve güven�rl�kt�r . 

Ölçülen özell�ğ�n aynı araçla değ�ş�k zamanlarda tekrar tekrar ölçülmes� durumunda aynı sonuçlar
vermes�d�r. 

Kararlılık

B�r test� oluşturan madde puanlarının test�n bütünü �le olan korelasyonuna bakılır. Korelasyonun
yüksek olması, maddeler�n (soruların) ölçülmek �stenen özell�k bakımından homojen (tutarlı)
olduğunun b�r gösterges�d�r. Korelasyonun düşüklüğü �se test�n tutarlı olmadığını ve heterojen b�r
yapı serg�led�ğ�n� göster�r. 

Tutarlılık

B�r ölçme �şlem� k�m tarafından yapılırsa yapılsın, aynı sonuca ulaşılması demekt�r. Objekt�fl�k �ç�n
puanlama ve puanlayıcı açısından �k� türlü objekt�fl�kten bahsedeb�l�r�z. 

Objekt�fl�k
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Güven�rl�ğ� artırmada en etk�l� ve öncel�kl� yol soru sayısını artırmaktır. Soru sayısı artırıldıkça
duyarlılık artacaktır dolayısıyla güven�rl�k yükselecekt�r. 
Sorular; açık, net, anlaşılır ve sade b�r �fadeyle yazılmalı, soruların yanıtının kes�n olması
güven�rl�ğ� artırır. 
Öğrenc�ler�n sorularda kafadan atarak doğru cevaplama şansını azaltmak �ç�n düzeltme formu
uygulamak ve sorulardak� seçenek sayısını artırmak şans başarısını azaltacaktır ve dolayısıyla da
güven�rl�k artacaktır. 
Sorular, öğrenc�ler�n yaklaşık yarısı tarafından (orta güçlükte) doğru cevaplandırılab�lecek
güçlükte hazırlanmalıdır (Test sorularının ayırt ed�c�l�k gücünün yüksek olması gerek�r; Yan� b�len
�le b�lmeyen� ayırt ed�c� n�tel�kte olmalıdır, sorular aynı güçlük düzey�nde olmamalıdır; k�m�s� zor,
k�m�s� kolay olmalıdır). 
Öğrenc�lere, onları sınav kaygısından uzaklaştıracak ve bu sebeple hata yapmalarını
engelleyecek b�r mot�vasyon sağlanması güven�rl�ğ� artıracaktır. Yan� ps�koloj�k durumlarının �y�
olması güven�rl�ğ� artırır.
Puanlama objekt�f olarak yapılmalıdır (Yazılı sınavlarda cevap anahtarı önceden hazırlanmalıdır).
Sınav �ç�n gerekt�ğ� kadar süre ver�lmel�d�r. Gereğ�nden fazla ya da az süre güven�rl�ğ� olumsuz
etk�ler. 
Sınav ortamının f�z�k� yapısı öğrenc�ye uygun olmalıdır. Yan� sınav ortamının gürültüsüz, tem�z,
yeterl� düzeyde ısı ve ışıkta olması, sıraların, masaların öğrenc�n�n gel�ş�msel düzey�ne uygun
olması gerek�r. 
Amaca uygun ölçme araçları kullanılması güven�rl�ğ� artıracaktır. 
Ölçmede duyarlılığı (b�r�m aralığının küçük) yüksek olan araçlar kullanılması güven�rl�ğ�
artıracaktır. 
Soruların homojen (aynı özell�ğ� ölçme, tek boyutlu) olması güven�rl�ğ� artıracaktır. 
Teste katılan öğrenc� sayısı arttıkça güven�rl�k de yükselecekt�r. 

Güven�rl�ğ� Artırmak İç�n Yapılması Gerekenler 
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Test�n, ölçmek �ç�n düzenlend�ğ� özell�kle �lg�l�
olması; b�r test�n kapsadığı maddeler�n (soruların)
ölçmek �sted�ğ� davranışları yeter�nce
yansıtab�lmes�d�r. 

B�r test�n geçerl� olab�lmes� �ç�n �k� temel öğe gerekl�d�r. Bunlar;
uygunluk ve güven�l�rl�kt�r . 

Güven�l�rl�k

GEÇERLİLİK
Sağlam b�lg� elde edeb�lmek �ç�n b�r ölçme aracının
güven�l�r olması yeterl� değ�ld�r. Elde ed�len
ölçümler�n geçerl� de olması gerek�r. B�r aracın
geçerl� olması, en genel anlamda konusuna uygun
olması ve bu konuyu hatasız b�r şek�lde ölçmes�,
yan� gerçekten ölçmek �sted�ğ� şey� ölçmes�
anlamına gel�r.

Uygunluk

B�r ölçme aracını aynı koşullar altında tekrar
tekrar uyguladığımızda aynı ya da benzer
sonuçları (en azından %70 oranında) vermes�
demekt�r. Ayrıca güven�rl�k; ölçme aracının
hatalardan (özell�kle tesadüf� hatalardan) arınıklık
düzey�d�r. 
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B�r Ölçme Aracının Geçerl�l�ğ�n� Etk�leyen Faktörler 

Güven�rl�ğ� etk�leyen her şey geçerl�l�ğ� de etk�ler. 

Ölçme aracı öncel�kle güven�l�r olmalıdır. Güven�r olmayan b�r test�n geçerl�l�ğ�nden söz

ed�lemez. 

Hedef davranışlar �le ölçme aracındak� sorular arasındak� �l�şk� (Eğer her b�r soru hedef

davranışla alakalıysa geçerl�l�k artar, değ�lse geçerl�l�k düşer)olmalıdır. 

Ölçme aracındak� her b�r soru ölçülecek k�ş�n�n b�l�p b�lmed�ğ�n� ayırt etmel�d�r. Yan� ölçme

aracındak� soruların güçlük dereces� orta düzey (güçlük düzey� 0,50) olmalıdır. 

Sorular önceden b�l�nmemel�d�r. 

Ölçme aracının uygulandığı f�z�k� ortam, ölçmeye uygun olmalıdır. 

 Geçerl�l�ğ� Artırmak İç�n Yapılması Gerekenler 

Güven�rl�ğ� artırmak �ç�n yapılacak tüm çalışmalar geçerl�l�ğ� de artıracaktır. 

Testte yer alan soruların tek b�r davranışı ölçeb�lecek n�tel�kte hazırlanması gerekmekted�r. 

Sınavdan önce, testtek� sorular öğrenc�lere ver�lmemel�d�r. 

Sınavda kopya çekmeye �z�n ver�lmemel�d�r. 

Testtek� sorular tahm�ne dayalı olarak cevap vereb�lmeye �mkân tanıyacak n�tel�kte

olmamalıdır. Yan� şans başarısına açık olmamalıdır. 

Sorular yıldan yıla değ�şt�r�lmel� yan� aynı sorular tekrar tekrar kullanılmamalıdır. 

Sorular, öğrenc�ler�n b�ld�ğ� ve kullandığı b�r kaynaktan aynen alınıp kullanılmamalıdır. 

Sınav planı önceden hazırlanmalıdır. 

Sınavda yeter� kadar süre ver�lmel�d�r (çok uzun ya da çok kısa süre ver�lmemel�d�r). 
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Güven�l�rl�k, geçerl�l�k �ç�n b�r ön şarttır. B�r ölçme aracının geçerl� olab�lmes� �ç�n güven�l�r olması
şarttır (Test güven�l�r değ�lse, geçerl�l�ğ�ne bakılamaz). Fakat b�r ölçme aracının güven�l�r olması
�ç�n geçerl�l�k şart değ�ld�r. 

Geçerl�l�k, güven�l�rl�ğ� de kapsayan daha gen�ş b�r kavramdır. Eğer test geçerl� �se genell�kle
güven�l�rd�r, ama her güven�l�r test geçerl� değ�ld�r. 

Geçerl�l�ğ�n yüksek olab�lmes� �ç�n güven�l�r olması gerek�r. Fakat güven�l�rl�ğ� yüksek olan b�r
test�n geçerl�l�ğ� düşük olab�l�r. 

Geçerl�l�k her türlü hatadan (doğrudan etk�lend�ğ� sab�t ve s�stemat�k hatadır) etk�lenmes�ne
rağmen, güven�l�rl�k yalnızca tesadüfî hatadan etk�len�r. 

Güven�l�rl�ğ� etk�leyen her şey geçerl�l�ğ� de etk�ler.

Ölçme aracının en öneml� özell�ğ� geçerl�l�ğ�d�r. 

Güven�l�rl�k ve Geçerl�l�k Arasındak� İl�șk� 
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ASOS  MADDE  ANALİZİ

Hazırlanan b�r sınavın uygulandıktan sonra soru güçlüğüne, soru maddes�n�n ayırt ed�c�l�ğ�ne ve
seçenekler�n çeld�r�c�l�ğ�ne bakılması “madde anal�z�” olarak adlandırılır. Madde anal�z�n�n amacı
ölçülmek �sten�len öğrenme alanı �ç�n güven�l�rl�ğ� ve geçerl�l�ğ� yüksek ver�ml� b�r ölçeğ�n elde
ed�lmes�d�r. 

Sınavlar yapılıp sonuçlar s�steme aktarıldıktan sonra s�stem soruların ve dolayısıyla sınavın anal�z�n�
yapab�lmekted�r. Sınavda çıkmış ve k�l�tlenm�ş soru ekranı tekrar açıldığında b�r renk skalası, hemen
altında KEİ ve yanında da yen� b�r değer olan “kümülat�f güçlük �ndeks�” (KGİ) görülür.

Bu renk skalasındak� 6 farklı renk sınav anal�z� yapılmamış, çok zor, zor, orta, kolay ve çok kolay
soruyu tems�l etmekted�r. Renk kutucukların üzer�ne mouse �le gel�nd�ğ�nde sorunun zorluk dereces�n�
bel�rten renk görülmekted�r. 
KEİ daha önce de bahsed�ld�ğ� üzere �lk bakışta eleneb�l�r seçenek sayısına bağlı olup, 0,2 ve 1
arasında değ�şmekted�r. 

0,2 – çok zor 
0,25 - zor 
0,33 – orta 
0,5 – kolay 
1,0 - çok kolay 

KEİ aralığı; 

Görüldüğü üzere �lk bakışta eleneb�l�r seçenek sayısı arttıkça soru kolaylaşmakta ve KEİ 1’e
yaklaşmaktadır. Bu hesaplamaya göre beş seçenekl� b�r soruda KEİ değer� 0,2 olan soru en zor
sorudur. Ancak KEİ subjekt�f b�r değer olup öğret�m üyes�n�n tahm�n� ve sınav yapılmadan öncek�
görüşünü yansıtmaktadır. 
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Kümülat�f Güçlük İndeks� (KGİ)

KGİ �se o soru �ç�n sınavlarda öğrenc�ler�n verd�ğ� cevaplara göre yapılan madde anal�zler�nde
hesaplanan değerler�n ortalamasıdır. Soruyu doğru cevaplayanların tüm cevaplayıcı sayısına oranı
olup “P” �le �fade ed�l�r. Oranlama yapıldığında sınıfın yüzde kaçının bu soruyu doğru yanıtladığı
görüleb�l�r. 0,00 �le +1,00 arasında değer alan KGİ b�r sorunun kolay ya da zor olup olmadığı hakkında
b�lg� ver�r. İndeks değer�n�n 1,00’ e yaklaşması soruyu doğru cevaplayanların sayısının arttığı,
dolayısıyla sorunun kolaylaştığı, �ndeks değer�n�n 0,00’ a yaklaşması �se soruyu doğru
cevaplayanların azaldığı, dolayısıyla sorunun zorlaştığı anlamına gelmekted�r.

0,00 - 0,15 – çok zor b�r soru 
0,16 - 0,40 – zor b�r soru 
0,41 - 0,60 – orta güçlükte b�r soru
0,61 - 0,85 – kolay b�r soru 
0,86 - 1,00 – çok kolay b�r soru 

KGİ aralığı;

(Yukarıdak� örnekte olduğu üzere bu sorunun KEİ’ s� 1 olarak hesaplanmıştır. Yan� sorunun 4
seçeneğ� �lk bakışta eleneb�l�r olarak �şaretlenm�ş ve çok kolay soru olarak s�steme kayded�lm�şt�r.
Sınava g�ren öğrenc�ler�n bu soruya verd�ğ� doğru cevap oranlarına göre �se sorunun KGİ değer�
0,45 olarak bel�rlenm�şt�r. Sonuç olarak öğret�m üyes� bu soruyu sınav önces� çok kolay b�r soru
olarak değerlend�rm�şt�r. Ancak sınava g�ren öğrenc�ler�n cevaplama oranlarına göre bu sorunun
gerçek zorluk dereces� orta olarak bel�rlenm�şt�r. Bu durum s�stemde farklı renklerle �fade
ed�lmekted�r.) 

B�r sorunun esas zorluğu sınavlar yapılıp b�tt�kten sonra öğrenc�ler�n o soruyu doğru cevaplayab�lme
oranlarıyla ölçülür. Artık gerçek zorluk değer� öğrenc�ler�n sınav sonuçlarıdır. Soru bankası s�stem�nde
sınav anal�z� yapıldıktan sonra bu �k� değer aynı sayfada yan yana yer almaktadır. Böylel�kle s�stem
b�r sorununun hem sınavdan öncek� tahm�n� zorluk dereces�n� hem de sınavdan sonrak� gerçek zorluk
dereces�n� karşılaştırma �mkânı sağlamaktadır. 

B�r sınavı oluşturan maddeler�n (soruların) güçlük �ndeksler�, sınavın güçlüğünü doğrudan etk�ler.
Eğer sınavı oluşturan sorular zor olursa sınav zor, aks�ne kolay olursa da sınav kolay olacaktır. Ancak
�deal b�r sınavdan beklenen tüm soruların gen�ş b�r puan dağılımına (terc�hen normal dağılım) sah�p
olmasıdır. Aks� takd�rde, ölçülen özell�k bakımından b�reyler arası farklılıklara �l�şk�n b�lg�
sağlanamayacaktır
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Ayırt Ed�c�l�k İndeks� 

Sınavın madde anal�z� aşamalarından b�r d�ğer� de “r” �le �fade ed�len “ayırt ed�c�l�k �ndeks�”d�r. Bu
�ndeks b�r sorunun b�lenle (sınav sonucunda başarılı öğrenc�ler) b�lmeyen� (sınav sonucunda başarısız
olan öğrenc�ler) ne derece ayırt ett�ğ�n� göster�r. Yan� b�r sorunun gruptak� başarı düzey� yüksek
öğrenc�ler�, başarısı düşük öğrenc�lerden ayırıp ayırmadığını bel�rlemede kullanılan b�r ölçüttür. B�r
sınavda yer alan soruların ayırt ed�c�l�k güçler�n�n yüksek olması beklen�r. 

Ayırt ed�c�l�k �ndeks� hesaplanırken öğrenc�ler�n notları en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. Bu
sıralamada en başarılı üst %27’ l�k d�l�me g�ren öğrenc�ler üst grup, en başarısız alt %27’ l�k öğrenc�ler
alt grup olarak bel�rlen�r. Ortada kalan %46’ lık grup anal�z dışında tutulur. Daha sonra üst grupta
soruya doğru cevap veren öğrenc� sayısından alt gruptak� doğru cevap veren öğrenc� sayısı çıkarılır.
Aradak� fark gruplardan herhang� b�r�ndek� öğrenc� sayısına bölünür. 

Ayırt ed�c�l�k �ndeks aralığı; 
0,40 ve daha büyük – çok �y� b�r soru (ayırt etme gücü yüksek, sınava alınır) 
0,30 – 0,39 – oldukça �y� b�r madde, sınava alınır 
0,20 – 0,29 – üzer�nde çalışılması gereken ve düzelt�lmes� gereken soru (ancak düzelt�lerek sınava
alınab�l�r) 
0,19 ve daha küçük – çok zayıf soru (ayırt etme gücü düşük, düzelt�l�p gel�şt�r�lem�yorsa sınavdan
çıkartılab�l�r) 

Ayırt ed�c�l�k özell�ğ� olan b�r sorudan beklenen, üst %27’ l�k gruptak� öğrenc�ler�n soruyu doğru
cevaplama oranının yüksek, alt %27’ l�k gruptak� öğrenc�ler�n �se soruyu doğru cevaplama oranının
düşük olmasıdır. Soru bankası s�stem�nde sınavda çıkmış ve anal�z� yapılmış b�r sorunun ayırt ed�c�l�k
�ndeks� soru l�stes�n�n hemen yan tarafında “�” turuncu renkl� b�r �konla bel�rt�lm�şt�r. Bu �konun üzer�ne
mouse �le gel�nd�ğ� zaman ayırt ed�c�l�k �ndeks� b�lg�s� �pucu şekl�nde görülmekte ve sorunun ayırt ed�c�
gücüne göre farklı renklerle tems�l ed�lmekted�r. 
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Çeld�r�c� Seçenek Anal�z� 

Sorunun seçenekler�n�n çeld�r�c�l�ğ� hakkında b�lg� ver�r. Seçeneklere ver�len cevaplara �l�şk�n
frekansların yüzdes� alınarak hesaplanır. 0,00≤ �le ≤1,00 arasında değerler alır. Soru seçenekler�nden
b�r� doğru cevap ve d�ğerler� çeld�r�c� adını alır. 

Üst grupta yer alan öğrenc�ler�n tamamının ya da çoğunun doğru cevabı b�lmes� beklen�rken, alt
grupta yer alan öğrenc�ler�n yan� sınav puanı düşük başarısız öğrenc�ler�n doğru cevabı b�lememes�
ve çeld�r�c� seçeneklere yönelmes� beklen�r. Sınav sorularında çeld�r�c�ler�n alt grupta yer alan
öğrenc�ler� eş�t oranda çeld�rmes� gerek�r. Çeld�r�c�ler�n �şlerl�ğ� arttıkça sorunun ayırt ed�c�l�ğ� yüksel�r.
Ayırt ed�c�l�ğ� yüksek olan sorulardan oluşan sınavın geçerl�l�ğ� yüksekt�r. 

Toplam öğrenc� sayısından doğru cevap verenler�n sayısı çıkarılarak sonuç 4’e bölünür. Çıkan sonuç,
her b�r çeld�r�c�ye düşmes�n� bekled�ğ�m�z ortalama öğrenc� sayısını ver�r. 

Toplamda bu sonuca en yakın sayıda öğrenc� çeken çeld�r�c� en �y� çeld�r�c�d�r. 
Toplamda bu sonuçtan fazla olmak üzere en yüksek öğrenc�y� çeken çeld�r�c� en güçlü çeld�r�c�d�r. 
Toplamda bu sonuçtan en aşağıda öğrenc�y� çeken çeld�r�c� en zayıf çeld�r�c�d�r. 
H�çb�r öğrenc� tarafından �şaretlenmeyen çeld�r�c�lere �şlemeyen çeld�r�c� den�r. Bu tür çeld�r�c�ler
boşuna yazılmıştır. Başarılı ve başarısız öğrenc�ler�n heps� tarafından kolayca elenm�şt�r. Böyle
çeld�r�c�ler�n olduğu sorularda başarısı şansı daha yüksek olup sorunun geçerl�ğ�n�n düşük olma
olasılığı da artacaktır. 

Sınav yapıldıktan sonra �y� b�r soru maddes�nde bulunması gereken özel�kler;

KGİ’ n�n orta güçlükte olması (0,50) 
Ayırt ed�c�l�ğ�n mümkün olduğunca yüksek olması (1’ e yakın olması) 
Doğru cevabın üst grupta daha çok öğrenc� tarafından cevaplandırılmış olması 
Seçeneklerdek� çeld�r�c�ler�n alt grupta daha çok öğrenc� tarafından cevaplandırılmış olması 
Çeld�r�c�ler�n heps�n�n de eş�t ya da b�rb�r�ne yakın sayıda cevap çekm�ş olmasıdır.
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Soru bankası s�stem� �le çoktan seçmel� sınavlarda çıkan her sorunun ayrı ayrı madde anal�z�
yapılab�lmekted�r. Anal�z sonuçları b�r rapor hal�nde her öğret�m üyes�n�n kend� ekranında
görüleb�leceğ� g�b� e-posta yoluyla da b�ld�r�m yapılmaktadır. Bu üçlü anal�z öğret�m üyes�ne
sorusunu objekt�f olarak değerlend�reb�lme �mkânı sunmaktadır. Öğret�m üyes� bu ger� b�ld�r�m
doğrultusunda gerekl� düzeltmeler� yaparak sorusunu �sten�len sev�yeye get�reb�l�r ve sonrak�
sınavlarda tekrar kullanılmak üzere s�steme yükleyeb�l�r. Ayrıca s�stem gerekl� düzeltme yapılmayan
ya da yapılamayacak kadar kusurlu olan soruların �se b�r daha herhang� b�r sınavda çıkmasına �z�n
vermemekted�r. 

Bu gerçek zamanlı anal�zler hem öğrenc�ler�n ayrıntılı ve doğru b�r şek�lde değerlend�r�lmes�n� hem de
öğret�m üyes�n�n kend� otokontrolünü yapmasını sağlamaktadır. Tesp�t ed�len eks�kl�kler ve
aksaklıklara yönel�k olarak eğ�t�m programının yen�den değerlend�r�lmes�, gözden geç�r�lmes� ve
güncellenmes� gerek�r. Tüm bu düzenlemeler ölçme değerlend�rmen�n kal�tes�n�n yükselt�lmes�,
geçerl�l�ğ� ve güven�l�rl�ğ� yüksek b�r sınav yapılab�lmes� açısından oldukça önem taşımaktadır.

Soru l�stes�ndek� b�r soru akt�fleşt�r�ld�ğ� (üzer�ne tıklandığında) zaman ekranda yer var �se sorunun
yanına soru detay formu açılır. Ekranda yer yok �se soru l�stes� g�zlen�r ve soru detay formu tüm
ekranı kaplar hale gel�r. Eğer b�r sorunun çıktığı sınavın anal�z� yapılmışsa soru metn� ve seçenekler�n
altında bu soruya tüm öğrenc�ler�n verd�ğ� cevaplar, bu cevapların alt ve üst gruba göre dağılımı bar
graf�k olarak göster�l�r. 

Bu graf�klerden öğrenc�ler�n ne kadarının doğru cevabı b�ld�ğ� ne kadarının hang� çeld�r�c� seçeneğ�
cevapladığı veya ne kadarının varsa �lk bakışta eleneb�l�r seçeneğ� �şaretled�ğ� görüleb�l�r. Eğer cevap
veren öğrenc�ler�n öneml� b�r kısmı �lk bakışta eleneb�l�r seçeneğ� doğru olarak �şaretlem�şse ya o
seçenek �lk bakışta eleneb�l�r değ�ld�r ya da derste o seçenekle �lg�l� yeter�nce b�lg� ver�lmem�ş olab�l�r.
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Aşağıdak� görsellerde ASOS sınav anal�zler� sayfasından ekran görüntüler� bulunmaktadır. Yapmış
olduğunuz sınavın İç tutarlılığı, Test güçlüğü, Çarpıklık katsayısı, Basıklık katsayısı ve BDK(Bağıl
Değ�şkenl�k Katsayısı ver�ler�n� �nceleyeb�l�rs�n�z. Bu ver�lere tıkladığınızda y�ne aşağıda bulunan
görseldek�  açıklamalara ulaşab�l�rs�n�z.
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