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3-ÇOKTAN SEÇMELİ  MADDE YAZ IMI

T e m e l  İ l k e l e r ,  İ ç e r i k  v e  Ş e k i l  İ n c e l e m e s i



Ç O K TA N  S E Ç M E L İ  M A D D E  N E D İ R ?

• Bilgi/Beceri/Yeterliği ölçen bir

maddenin cevabını, verilen

seçenekler arasından seçme

gerektiren maddelere çoktan seçmeli

ya da seçme gerektiren maddeler

denilmektedir.

• Doğru cevabın testi hazırlayan/lar

tarafından seçenekler arasında

verilerek cevaplayıcılardan doğru

cevabın bulunmasının istendiği test

türüdür.

Durum

Doğru Yanıt

Yönerge

Çeldiriciler



Yönerge, 

• Bir yapının gözlenebilir ve ölçülebilir 

işaretçisidir.

• Maddenin uygulanacağı kişilerden 

beklenilen davranışların oluşturduğu 

görsel/yazılı metinlerdir.

Maddenin,

• Kökü doğru değilse seçenekler de 

hatalı olacaktır.

• Madde doğru değilse puanlama 

anahtarı da hatalı olacaktır.

• Madde yanlış kurgulanırsa, yapısal 

geçerlik de bozulacaktır.

• Yapı, maddeyi oluşturan anlamlı 

parçaların bütünüdür.

• Madde güçlülüğü, maddeyi 

zorlaştırmak değil ölçülmek istenilen 

bilişsel düzeyi arttırmaktır.



Madde açık ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır.

✓ Madde, yazıldığı dilin imla kurallarına uygun mudur?



Madde açık ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır.

✓ Maddedeki anlatım ilgili sınıf düzeyine uygun mudur?



Madde açık ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır.

✓ Maddede çıkarılması gereken gereksiz sözcükler var mıdır?



Madde, bilimsel açıdan doğru olmalıdır.

Bu kural için maddeye şu soruları yöneltebiliriz:

✓ Madde, ilgili olduğu alan açısından bilimsel hata içeriyor mu?
✓ Madde, diğer bilim alanlarıyla çelişen bir bilgiye sahip midir? 



Madde, bilimsel açıdan doğru olmalıdır.



Maddenin içerisine bir başka madde ya da gereksiz şekiller yerleştirmeyiniz.



Maddenin içerisine bir başka madde ya da gereksiz şekiller yerleştirmeyiniz.



Bazen bir resim bin sözcükten daha etkilidir.



Şekil, grafik veya tablo içeren maddelerde kökten önce kısa bir açıklama getirilmelidir.



Maddeler, bir olay ile ilişkilendirilecekse bu olay gerçek yaşamla bağlantı kurmalıdır.



Maddeler, bir olay ile ilişkilendirilecekse bu olay gerçek yaşamla bağlantı kurmalıdır.



Maddelerin durum kısımları örtük hatalı mesajlar içermemelidir.

Bu kural için maddeye şu soruları yöneltebiliriz:

✓ Maddede verilen durum/senaryo bireyin seviyesine uygun mudur?
✓ Madde herhangi bir ırk, cinsiyet ya da toplumu olumsuz yönde etkileyen bir olay ya da olgu içeriyor mu?
✓ Madde içerisindeki bir durum herhangi bir gruba avantaj ya da dezavantaj sağlıyor mu?



Maddede kurnazlık içeren cinaslı, aldatıcı ve bilmece gibi ifadeler kullanılmamalıdır.



Maddenin tek ve net doğru yanıtı varsa «AŞAĞIDAKİLERDEN» sözcüğü kullanılmamalıdır.

Bu kural için maddeye şu soruyu yöneltebiliriz:

✓ Madde kökünde gereksiz bir yönlendirme ifadesi var mıdır?



Maddenin tek ve net doğru yanıtı varsa «AŞAĞIDAKİLERDEN» sözcüğü kullanılmamalıdır.



Madde kökünde «SEÇENEKLERDEKİ» sözcüğü yerine «AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ» ya da «HANGİSİ» ifadeleri 
kullanılmalıdır.



Öncülü maddelerin kökünde «HANGİSİ» ya da «HANGİLERİ» sözcükleri yerine sadece «HANGİLERİ» sözcüğü 
kullanılmalıdır.



Madde kökünde“bazen”, “bazı”, “nadiren”, “olabilir” gibi kesinliği olmayan ifadeler bulunmamalıdır.



Hiçbir maddede çift olumsuz ifade kullanılmamalıdır.

etkilememektedir.

anlamamış



Madde kökünde eğer boşluk varsa bu kısım yan yana kesikli dört çizgi ile gösterilmeli ve uygun 
noktalama işareti konulmalıdır.



Maddelerin seçeneklerinde birbirinin tekrarı olan ifadeler bulunmamalıdır.

Bu kural için maddeye şu soruyu yöneltebiliriz:

✓ Maddenin seçeneklerinde birbirini tekrar eden sözcükler ya da ifadeler var mıdır?

Bu ısı geçişinin sebebi cisimlerin hangi 
özelliklerinin farklı olmasından 
kaynaklanmaktadır? 

Türkiye’nin pek çok sınır komşusu vardır. En uzun sınırı paylaştığımız sınır 

komşumuz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bulgaristan’la sınırımız en uzundur.

B) Irak’la sınırımız en uzundur.

C) İran’la sınırımız en uzundur.

D) Suriye’yle sınırımız en uzundur.

E) Yunanistan’la sınırımız en uzundur.

En uzun sınırı paylaştığımız ülke hangisidir?

A) Bulgaristan

B) Irak

C) İran

D) Suriye

E) Yunanistan



Madde kökünde eğer boşluk varsa bu kısım yan yana kesikli dört çizgi ile gösterilmeli ve uygun 
noktalama işareti konulmalıdır.



Ortak köklü maddelerde üçten fazla madde yazılmamalı ve maddeler bir bütün halinde görülmelidir.



Madde kökünde soru cümlesi anlamca ya da yapıca olumsuz bitiyorsa altı çizilmeli ya da koyu renk ile yazılmalıdır.

Bu kural için maddeye şu soruları yöneltebiliriz:

✓ Madde kökünde belirtilen olumsuz çözcüğün altı çizili midir ya da koyu renk ile yazılmış mıdır?
✓ Madde kökünde güçlendirilmesi gereken bir ifadenin altı çizili midir?



Madde kökünde güçlendirici ifade varsa altı çizilmelidir.



Seçenekler, içerik açısından dengeli bir şekilde yazılmalıdır.

Bu kural için maddeye şu soruları yöneltebiliriz:

✓ Maddenin kökü doğru yanıtın bulunmasına kolaylık sağlıyor mu?
✓ Maddenin seçenekleri doğru cevaba direkt olarak götürüyor mu?



Seçenekler, şekilsel açısından dengeli bir şekilde yazılmalıdır.



Maddeler ya da testler kendi içerisinde cevaba ipucu niteliğinde ifadeler bulundurmamalıdır.

Bu kural için maddeye şu soruları yöneltebiliriz:

✓ Maddenin kökü doğru yanıtın bulunmasına kolaylık sağlıyor mu?
✓ Maddenin seçenekleri doğru cevaba direkt olarak götürüyor mu?

Ağaçların yeşil yaprakları vasıtasıyla güneş enerjisini sentezleyerek, kendi ihtiyaçları olan yaşam enerjisini elde

etmelerine ne ad verilir?

A)Fototropizm

B)Kemotropizm

C)Fotosentez        

D)Solunum

Ağaçların yeşil yaprakları vasıtasıyla güneş enerjisini kendi ihtiyaçları olan yaşam enerjisine dönüştürmelerine ne ad

verilir?

A)Fototropizm

B)Kemotropizm

C)Fotosentez

D)Solunum



Maddeler ya da testler kendi içerisinde cevaba ipucu niteliğinde ifadeler bulundurmamalıdır.



Maddelerin seçeneklerinde birbirinin zıttı olan durumlar bulunmamalıdır.



Seçeneklerde “HEPSİ” ya da “HİÇBİRİ” seçenekleri dikkatli kullanılmalıdır. 

Bu kural için maddeye şu soruları yöneltebiliriz:

✓ Seçeneklerin birinde “HEPSİ” kullanılmışsa, diğer seçeneklerde yanlış bir cevap var mıdır?
✓ Seçeneklerin birinde “HİÇBİRİ” kullanılmışsa, diğer seçeneklerde doğru bir cevap var mıdır? 



Seçenekler için yeterli çeldirici bulunamazsa madde öncüllü formatına çevrilebilir.

Kilis’in hangi ilçesinin Suriye’ye

sınırı vardır?

A) Elbeyli

B) Musabeyli

C) Polateli

D) ……

I. Elbeyli

II. Musabeyli

III. Polateli

Numaralanmış Kilis ilçelerinden hangilerinin

Suriye’ye sınırı vardır?

A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.



Maddelerin seçenekleri yaş grubuna uygun olarak büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe göre 
dizilmelidir.



Madde kökü içerisinde verilen bir açıklama ya da metinden alıntılama ise açık renkte ve tırnak içinde yazılmalıdır.



İdeal bir çoktan seçmeli madde de, madde kökü okunduğunda seçeneklere bakılmadan yanıtlanabilir olmalıdır.



Kaç yanlış bir doğruyu götürmelidir?

ɛ(x)= (istenen durum olasılığı x fayda) – (istenmeyen durum olasılığı x zarar)

=(1/2 x 1) – (1/2 x 1) = 0    (2 seçenek için)

=(1/3 x 1) – (2/3 x 1/2) = 0    (3 seçenek için)

=(1/4 x 1) – (3/4 x 1/3) = 0    (4 seçenek için)

=(1/5 x 1) – (4/5 x 1/4) = 0    (5 seçenek için)



Çeşitli Düzeltme Formülleri

DP: Düzeltilmiş Puan

D: Doğru Sayısı

Y: Yanlış Sayısı

B: Boş Sayısı

k: Seçenek Sayısı

𝐃𝐏 = 𝐃 −
𝐘

𝐤 − 1

𝐃𝐏 = 𝐃+
𝐁

𝐤

𝐃𝐏 = 𝐃 − 𝐘

Cezalandırıcı Yaklaşım

Ödüllendirici Yaklaşım

Cezalandırıcı Yaklaşım



Cevap anahtarında yanıtlar örüntü oluşturmamalıdır.



Maddenin kalitesi nasıl arttırılır?

✓ Konu alanı çok iyi bilmeli,

✓ Öğrenciler çok iyi tanımalı,

✓ Test geliştirme alanında yeterli bilgi ve becerilere sahip olmalıdır.

✓ Yazdığımız madde bakış açımızdan etkilenir.

✓ Deneyimler arttıkça daha kaliteli madde yazabilmek kolaylaşacaktır.



DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.

E R A Y  S E L Ç U K

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Gen. Müd. Soru Oluşturma ve 
Geliştirme Daire Başkanlığı

mailto:erayselcuk84@gmail.com

