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5.Sınıf

ARAŞTIRMA SINAVI 5. SINIF MATEMATİK RAPORU
5. Sınıf öğrencilerine uygulanan araştırma sınavında öğrencilere matematik dersinden üç
öğrenme alanına ve üç bilişsel sürece ait sorular sorulmuştur.
Bakanlıkça hazırlanan rapordaki bilgilere dayanarak Van İli raporu da hazırlanıp, bu rapora
dahil edilmiştir.
Testin uygulandığı Türkiye geneli ve Van İli öğrenci sayıları ve soru sayılarına ilişkin bilgiler
Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Sınavın uygulandığı öğrenci sayısı ve soru sayıları

Uygulanan

Çoktan Seçmeli

Açık Uçlu

Öğrenci Sayısı

Soru Sayısı

Soru Sayısı

TÜRKİYE
VAN

4639

20

60

5

Uygulanan matematik testinde yer alan soruların öğrenme alanlarına ilişkin dağılım yüzdeleri
şöyledir:

Veri
16%
Sayılar ve
İşlemler
52%

Ölçme ve
Geometri
32%

Sayılar ve İşlemler

Ölçme ve Geometri

Veri

Şekil 1: 5. Sınıf matematik sorularının öğrenme alanlarına göre dağılımı
Şekil 1 incelendiğinde testte yer alan 25 sorudan 13 soru “sayılar ve işlemler” öğrenme
alanından, 8 soru “ölçme ve geometri” öğrenme alanından ve 4 soru da “veri” öğrenme
alanından sorulmuştur.

1

Araştırma Sınavı Matematik İl Raporu

Uygulanan matematik testinde yer alan soruların bilişsel süreçlere ilişkin dağılım yüzdeleri ise
şöyledir:

Akıl Yürütme
24%

Uygulama
40%

Bilme
36%

Akıl Yürütme

Bilme

Uygulama

Şekil 2: 5. Sınıf matematik sorularının bilişsel süreçlere göre dağılımı
Şekil 2 incelendiğinde matematik testinde yer alan sorulardan %40’ının bilişsel alanın uygulama
boyutunda yer aldığı, %36’sının bilme boyutunda ve %24’ünün akıl yürütme boyutunda yer
aldığı görülmektedir.
Türkiye geneli ve Van İlinde Uygulanan matematik testinin çoktan seçmeli kısmını oluşturan 20
soruya ilişkin istatistik sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2: Çoktan Seçmeli Kısma İlişkin İstatistik Sonuçları

5. Sınıf

N

Ortalama

TÜRKİYE

4639 9,57

VAN

60

Standart
Sapma
4,4

Medyan Güçlük
9

Ayırt
Edicilik

0,48

0,58

0,27

0,29

Tablo 2 incelendiğinde Türkiye genelinde sınava 4639 adayın katıldığı ve katılan adayların
ortalamasının (X=9,57) olduğu görülmektedir. Testin standart sapması 4,4, testin ortalama
güçlüğü 0,48 ve testin ortalama ayırt ediciliği ise 0,58 olarak hesaplanmıştır. Van İlinde ise 3
2

5.Sınıf

İlçeden sınava 60 adayın katıldığı ve katılan adayların ortalamasının (X =5,32) olduğu
görülmektedir. Testin standart sapması 2,4, testin ortalama güçlüğü 0,27 ve testin ortalama
ayırt ediciliği ise 0,29 olarak hesaplanmıştır.
Bahçesaray İlçesinden sınava 15 adayın katıldığı ve katılan adayların ortalamasının (X=6,67)
olduğu görülmektedir. Testin standart sapması 2,6, testin ortalama güçlüğü 0,33 ve testin
ortalama ayırt ediciliği ise 0,31 olarak hesaplanmıştır.
Çaldıran İlçesinden sınava 25 adayın katıldığı ve katılan adayların ortalamasının (X=4,96)
olduğu görülmektedir. Testin standart sapması 2,3, testin ortalama güçlüğü 0,25 ve testin
ortalama ayırt ediciliği ise 0,26 olarak hesaplanmıştır.
Gürpınar İlçesinden sınava 20 adayın katıldığı ve katılan adayların ortalamasının (X=4,75)
olduğu görülmektedir. Testin standart sapması 2,1, testin ortalama güçlüğü 0,24 ve testin
ortalama ayırt ediciliği ise 0,26 olarak hesaplanmıştır.
Testteki soruların öğrenme alanlarına ve bilişsel süreçlere göre doğru yapılma yüzdelerinin
karşılaştırması Şekil 3 ve 4’te verilmiştir.

Şekil 3-4: Öğrenme Alanlarına ve Bilişsel Süreçlere göre doğru yapılma yüzdeleri

Şekil 3 ve 4 incelendiğinde Veri öğrenme alanında yer alan soruların en çok doğru
cevaplanma oranına sahip olduğu görülmekte, bilişsel süreçler bakımından ise bilme
boyutunda yer alan soruların en yüksek doğru cevaplanma yüzdesine sahip olduğu
görülmektedir.
Raporda çoktan seçmeli soruların madde analizleri ve bu analizlere ait yorumlar
bulunmaktadır. Açık uçlu sorular için de sık karşılaşılan hatalardan bahsedilmiş ve örnek
öğrenci cevaplarına yer verilmiştir.
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Türkiye geneli yapılan uygulamada çoktan seçmeli sorular içinde en zor soru 20. (Madde
Güçlüğü=.25), en kolay soru ise 4. Soru (Madde Güçlüğü=.76) olarak tespit edilmiştir.
Van geneli yapılan uygulamada ise çoktan seçmeli sorular içinde en zor soru 14. (Madde
Güçlüğü=.15), en kolay soru ise 17. Soru (Madde Güçlüğü=.40) olarak tespit edilmiştir.
Sorulardaki madde analizleri ile ilgili bazı önemli bilgiler şöyledir:

Şekildeki madde analizinde “Prop. Correct” olarak ifade edilen kısım “Madde Güçlüğü”nü
ifade etmektedir. Madde güçlük indeksi 0 ile 1 arasında değer almaktadır. Madde güçlük indeksi
sorunun doğru yapılma yüzdesini belirtmektedir. Madde güçlük indeksinin aldığı değerin 0’a
yaklaşması soruyu doğru cevaplayanların sayısının azaldığı dolayısı ile sorunun zorlaştığı
anlamına gelirken, madde güçlük indeksinin aldığı değerin 1’e yaklaşması ise sorunun doğru
yapılma oranının arttığı dolayısı ile sorunun kolaylaştığı anlamına gelmektedir.
Prop. Correct (madde güçlüğü) değeri
0 ile .40 arasında ise soru zor,
.41 ile .60 arasında ise soru orta güçlükte
.61 ile 1 arasında ise soru kolay olarak ifade edilmektedir.
Şekilde “Disc. Index” olarak ifade edilen kısım “Madde Ayırt Edicilik İndeksi”dir. Bir
maddenin ayırt ediciliği, bilen öğrenci ile bilmeyen öğrenciyi ayırt edebilme gücünü ortaya
koyar. Bir testin güvenirliği, madde ayırt edicilikleri ile yakından ilişkilidir. Madde ayırt edicilik
indeksi yükseldikçe testin güvenirliğinin artacağı da ifade edilebilir.
Disc. Index değeri (Madde ayırt edicilik indeksi); .20 ile .29 arasında ise madde düzeltilerek
kullanılabilir,
.30 ile .39 arasında ise ayırt ediciliği iyi, .40’tan büyük ise madde ayırt ediciliği çok iyi şeklinde
yorumlanır.
4
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Seçenek analizine bakıldığında “Prop. Total” olarak ifade edilen kısımda tüm öğrencilerin hangi
seçenekleri işaretlediklerine ilişkin oranlar verilmiştir. Örneğin yukarıda verilen örnekte kırmızı
kutu içinde B seçeneğinin işaretlenme oranı .65’tir.
Analiz yapılırken öğrenciler %27 lik Alt grup ve %27 lik Üst grup şeklinde ikiye ayrılmaktadır.
“Low” yazan kısımda alt grupta yer alan öğrencilere ilişkin analiz sonuçları, “High” yazan
kısımda üst grupta yer alan öğrencilere ilişkin analiz sonuçları yer almıştır. Şekildeki yeşil kutu
içinde belirtilen oranlar alt grubun, mavi kutu içinde belirtilen oranlar üst grubun seçenekleri
işaretleme oranlarıdır.
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Soru Bilgileri
Öğrenme Alanı: Sayılar İşlemler
Bilişsel Süreç: Uygulama
Doğru Cevap: B

Türkiye Ortalaması: 0,65
İl Ortalması: 0,59

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu
Soruda öğrenciden yaş ve boynuz tepesi arasındaki ilişkiyi fark etmesi, 30 boynuz tepesinin
15 yaşında bir geyiğe ait olduğunu hesaplaması ve tabloyu okuyarak bu geyiğin Ren Geyiği
olduğunu bulması beklenmektedir.
Alt gruptaki öğrencilerin %34’ü, üst grubun ise %86’sı soruyu doğru çözmüştür. Sorunun
madde güçlüğü .65 ve ayırt ediciliği ise .52 olarak hesaplanmıştır. Bu bakımdan maddenin
kolay bir madde olduğu ve ayırt ediciliğinin ise çok iyi olduğu söylenebilir.
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Soru Bilgileri
Öğrenme Alanı: Sayılar ve İşlemler
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme

Tam Puan Alan Öğrenci Yüzdesi: %31

Madde Yorumu:
Bu soruda öğrencilerden çift sayıdır karesini işaretlemeleri ve çift olma sebebini doğru
açıklamaları beklenmektedir.
Puanlama anahtarında 1 puan için yapılan açılama şöyledir:

Soruya öğrencilerin %57’si yanlış yanıt vermiştir. En sık karşılaşılan yanlış yanıtlar şöyledir:
Ø Çift sayıdır işaretlemesi yapıp açıklama yapmayanlar.
Ø Çift sayıdır çünkü iki boynuzu vardır.
Ø Çifttir. Çünkü her zaman çift sayıdır.
Tablo 3.te 0 puan ve 1 puan için örnek öğrenci cevapları verilmiştir.
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Tablo 3: Geyik Boynuzları Sorusuna verilen örnek öğrenci yanıtları
Doğru Yanıt Örnek Öğrenci Cevapları
1

2

3

Yanlış Yanıt Örnek Öğrenci Cevapları
1

2

3
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Soru Bilgileri
Öğrenme Alanı: Sayılar İşlemler
Bilişsel Süreç: Uygulama

Tam Puan Alan Öğrenci Yüzdesi: %42

Madde Yorumu:
Soruya ait puanlama anahtarı şöyledir:

Sınava katılan öğrencilerin %42’si doğru yanıtlamıştır.
Sorudan puan alamayan öğrencilerin en sık yaptıkları yanlış 9’dan 5’i çıkarıp 4 cevabını
vermeleridir.
Ayrıca öğrencilerin bir kısmı kovalarda 7 litre su bulunması gerektiğini bulup aktarılması
gereken su miktarını belirtmemiştir. Bu cevaplara soruda 0 puan verilmiştir.
Tablo 4.te 0 puan ve 1 puan için örnek öğrenci cevapları verilmiştir.
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Tablo 4: Kova Sorusuna verilen örnek öğrenci yanıtları
Doğru Yanıt Örnek Öğrenci Cevapları
1

2

3

Yanlış Yanıt Örnek Öğrenci Cevapları
1

2

3
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Soru Bilgileri
Öğrenme Alanı: Ölçme ve Geometri
Bilişsel Süreç: Uygulama
Doğru Cevap: C

Türkiye Ortalaması: 0,76
İl Ortalması: 0,63

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Soruda öğrencilerden verilen kartlardan yararlanarak dikdörtgenin alanını bulmaları ve verilen
kart sayısını tüm kart sayısından çıkarmaları beklenmektedir.
Üst gruptaki öğrencilerin %98’i alt gruptaki öğrencilerin %43’ü soruyu doğru cevaplamıştır. Alt
gruptaki öğrenciler diğer seçeneklere yaklaşık şekilde dağılmışlardır.
Sorunun madde güçlüğü .76 ve madde ayırt ediciliği .55 olarak hesaplanmıştır. Buna göre
maddenin öğrencilere çok kolay geldiği söylenebilir ayrıca maddenin çok iyi ayırt edici olduğu
da ifade edilebilir.
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Soru Bilgileri

Tam Puan Alan Öğrenci Yüzdesi: %35

Öğrenme Alanı: Ölçme
Bilişsel Süreç: Uygulama

Madde Yorumu:
Soruya ait puanlama anahtarı şöyledir:

Sınava giren öğrencilerin %35’i soruyu doğru yanıtlamıştır.
Sorudan puan alamayan öğrencilerin en sık yaptıkları hatalar şöyledir:
 Alanı 12 birimkare olan bir dikdörtgen çizenler
 Kısa kenarı 1 birim uzun kenarı 6 birim olan bir dikdörtgen çizenler
 12 tane kareyi dikdörtgen oluşturmayacak şekilde tarayanlar
Tablo 5.te 0 puan ve 1 puan için örnek öğrenci cevapları verilmiştir.
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Tablo 5: Dikdörtgen Sorusuna Verilen Örnek Öğrenci Yanıtları
Doğru Yanıt Örnek Öğrenci Cevapları
1

2

3

4
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Yanlış Yanıt Örnek Öğrenci Cevapları
1

Öğrenci alanı 12 birimkare olan bir
dikdörtgen çizmiştir. Çizdiği
dikdörtgenin çevresi 16 birimdir.

2

3

Öğrenci uzunluğu 12 birim olan
çubuklar çizmiş, çubuktan
dikdörtgen oluşturamamıştır.

4

5
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Soru Bilgileri
Öğrenme Alanı: Sayılar ve İşlemler
Bilişsel Süreç: Uygulama
Doğru Cevap: B

Türkiye Ortalaması: 0,44
İl Ortalması: 0,44

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Öğrenciden 1 kamyonetle kaç metrekare alanın doldurabileceğini bulması ve 60 metrekarelik
alan için bölme işlemini yaparak 12 cevabına ulaşması beklenmektedir.
Alt gruptaki öğrencilerin %16’sı, üst gruptaki öğrencilerin %72’si soruyu doğru çözmüştür.
Madde güçlüğü .44 ve madde ayırt edicilik indeksi ise .55 olarak hesaplanmıştır. Bu analiz
sonuçlarına bakılarak sorunun orta güçlükte olduğu ve çok iyi ayırt edici olduğu söylenebilir.
Alt gruptaki öğrencilerin %26’sı üst gruptaki öğrencilerin %16’sı D seçeneğine gitmiştir.
Burada öğrencilerin kamyonet başına düşen taşıma kapasitesini hesaba katmadan
sadece 60:3 işlemini yaptığı düşünülmektedir.
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Soru Bilgileri
Öğrenme Alanı: Sayılar ve İşlemler
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme
Doğru Cevap: A

Türkiye Ortalaması: 0,55
İl Ortalması: 0,53

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Soruda öğrencilerden örüntünün 6 boncukta bir tekrarladığını ve 6'nın katlarına göre 19.
boncukta dizilişin kırmızıdan tekrar başlatılması gerektiğini bulmaları beklenmektedir.
Bu örüntüye göre 20. boncuk kırmızı, 21. boncuk kırmızı 22. boncuk sarı olmalıdır.
Üst gruptaki öğrencilerin %82'si soruyu doğru çözerken alt gruptaki öğrencilerin ise %24'ü
soruyu doğru çözmüştür. Madde analizi sonuçlarına göre sorunun madde güçlüğü .55, madde
ayırt ediciliği ise .58 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun orta güçlükte olduğu ve çok iyi
ayırt edici nitelikte olduğu ifade edilebilir.
Alt gruptaki öğrencilerin en çok işaretledikleri seçenek B seçeneği olmuştur. B
seçeneğinde üç rengin de yer alması o seçeneğin doğru cevap olduğunu düşündürmüş
olabilir.
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Soru Bilgileri
Öğrenme Alanı: Veri
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme

Tam Puan Alan Öğrenci Yüzdesi: %14

Madde Yorumu:
Öğrencilerin %14’ünün doğru cevapladığı bu soruya ait puanlama anahtarı şöyledir:

Açık uçlu sorular içinde en az doğru yanıtlanan bu soruda öğrencilerin en sık yaptıkları hatalar
şöyledir:
Ø Öğrencilerin büyük bir kısmı hayvanlarının ağırlıklarının yanlış olduğunu, cüce
sivri farenin 2 gram olamayacağını, hayvanların türlerinin farklı olduğunu bu
yüzden grafiğin çizilemeyeceğini belirtmişlerdir.
Ø Hayvanların

ağırlıklarının

eşit

şekilde

artmadığını

bu

yüzden

grafiğin

çizilemeyeceğini belirten öğrenci cevapları da bulunmaktadır.
Ø Soruda verilen tabloyu cevap kısmına aynı şeklide çizen ya da sütun grafiğini
çizip sorudaki ifadenin yanlış olduğunu belirten öğrenci cevapları da oldukça
fazladır.
Ayrıca tabloda verilen değerleri toplayan öğrencilerimiz de bulunmaktadır.
Tablo 6.da 0 puan ve 1 puan için örnek öğrenci cevapları verilmiştir.
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Tablo 6: Sütun Grafiği Sorusu Öğrenci Yanıtları
Doğru Yanıt Örnek Öğrenci Cevapları
1

2

3

4
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Yanlış Yanıt Örnek Öğrenci Cevapları
1

2

3

4

5
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Soru Bilgileri
Öğrenme Alanı: Ölçme ve Geometri
Bilişsel Süreç: Uygulama

Tam Puan Alan Öğrenci Yüzdesi: %17
Kısmi Puan Alan Öğrenci Yüzdesi: %7

Madde Yorumu:
Öğrencilerin verdikleri cevaplar aşağıdaki puanlama anahtarına göre puanlanmıştır.

Öğrenci cevapları incelendiğinde en çok karşılaşılan yanlış yanıtlar şöyledir:
Mavi 5 birimkare
Kırmızı 7 birimkare
Bu yanıtı veren öğrenciler soruda geçen ifadelere dikkat etmeden görseldeki mavi ve
kırmızı karelerin sayılarını yazmışlardır.
Mavi 5 birimkare
Kırmızı 9 birimkare
Bu yanıtı veren öğrenciler de yine yukarıda ifade edildiği gibi davranırken, kırmızı
kareleri sayarken yarım üçgenleri 1 kare diye saymışlardır.
Mavi 6 birimkare
Kırmızı 8 birimkare
Bu yanıtı veren öğrenciler ise verilen doğrunun üst ve altındaki boyalı kareleri renklerine
bakmadan ve yarım olduklarına dikkat etmeden saymışlardır.
Öğrencilerin çoğunun verdikleri bu yanlış yanıt örnekleri soruda isteneni anlayamadıklarını
ortaya koymaktadır.
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Soru Bilgileri
Öğrenme Alanı: Sayılar İşlemler
Bilişsel Süreç: Uygulama
Doğru Cevap: D

Türkiye Ortalaması: 0,45
İl Ortalması: 0,61

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Soruda öğrencilerden tablodaki bilgilerden yararlanarak ailenin bir günlük otel masraflarını
bulmaları ve 3 gün için hesap yapmaları beklenmektedir.
Üst gruptaki öğrencilerin %79'u alt gruptaki öğrencilerin %14'ü soruyu doğru çözmüştür.
Alt grubun %30'u ve üst grubun %11'i A seçeneğini işaretlemiştir.
Bu seçeneği işaretlemiş olmalarının sebebi 2 yetişkin için 240 lira 2 çocuk için 80*2=160
lira ve bir çocuk için 100 lira toplanmış ve 500 bulunmuş olabilir. Yani 5 yaş için ücretsiz
ifadesini dikkate almadan işlem yaptıkları düşünülmektedir.
Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .45, madde ayırt ediciliği ise
.65 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun orta güçlükte olduğu ve çok iyi ayırt edici nitelikte
olduğu ifade edilebilir.
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Soru Bilgileri
Öğrenme Alanı: Ölçme ve Geometri
Bilişsel Süreç: Uygulama
Doğru Cevap: A

Türkiye Ortalaması: 0,30
İl Ortalması: 0,33

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Soruda öğrencilerden kare oluşturmak için 102 cm'lik kısımdan 70 cm'lik kesilecek uzunluğun
kağıdın hangi kısmına geleceğini tahmin etmeleri beklenmektedir.
Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .30, madde ayırt ediciliği ise
.32 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun zor bir soru olduğu ve ayırt ediciliğinin ise iyi
seviyede olduğu ifade edilebilir.
Üst gruptaki öğrencilerin %47'si alt gruptaki öğrencilerin %15'i soruyu doğru çözmüştür.
Üst grubun %25’i C seçeneğini işaretlemiştir. Bu öğrencilerin şekli(70 cm’ye dikkat
etmeden) yarısından böldükleri için bu seçeneğe yöneldikleri düşünülmektedir.
Alt grubun %45'inin üst grubun %18'inin B seçeneğini işaretlemiş olması soruda isteneni
anlamadıklarını göstermektedir. Kesimden sonra sporcunun görüntüsünün değişmeyeceğini
düşünmüş olabileceği şeklinde yorumlanabilir.
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5.Sınıf
Soru Bilgileri
Öğrenme Alanı: Sayılar ve İşlemler
Bilişsel Süreç: Bilme
Doğru Cevap: D

Türkiye Ortalaması: 0,47
İl Ortalması: 0,53

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
$

Öğrencilerden A modelinin kesrini ifade ettiğini ve B modelinin A'ya denk olması için
%

göstermesi gerektiğini bulmaları beklenmektedir.

&

$'

kesrini

Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .47, madde ayırt ediciliği ise
.45 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun orta güçlükte olduğu ve maddenin çok iyi ayırt
edici nitelikte olduğu ifade edilebilir.
Üst gruptaki öğrencilerin %71'i alt gruptaki öğrencilerin %26'sı doğru cevabı işaretlemişlerdir.
Alt gruptaki öğrencilerin %31'i C seçeneğini işaretlemiştir. Bunun sebebi A modelinde
gösterilen taramayı B modelinin orta sırasına yaptıkları ve orada taranan kare sayısının
3 olması olabilir.
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Soru Bilgileri
Öğrenme Alanı: Veri
Bilişsel Süreç: Bilme
Doğru Cevap: B

Türkiye Ortalaması: 0,55
İl Ortalması: 0,55

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Soruda öğrencilerden grafikteki araba sayılarını toplaması ve gelen üç arabayı araba sayısına
eklemesi beklenmektedir.
Üst gruptaki öğrencilerin %87’si, alt gruptaki öğrencilerin %24’ü soruyu doğru cevaplamıştır.
Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .55, madde ayırt ediciliği ise
.63 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun orta güçlükte olduğu ve çok iyi ayırt edici nitelikte
olduğu ifade edilebilir.
Alt gruptaki öğrenciler A seçeneğine yönelmişlerdir. Grafikte yer alan sayıları toplayarak
bu sonuca ulaştıkları düşünülmektedir.
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5.Sınıf
Soru Bilgileri
Öğrenme Alanı: Sayılar ve İşlemler
Bilişsel Süreç: Bilme
Doğru Cevap: B

Türkiye Ortalaması: 0,57
İl Ortalması: 0,42

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Soruda sekizde biri 5 öğrenci olan bir sınıfın sekizde sekizinin kaç öğrenci olduğu
sorulmaktadır.
Üst gruptaki öğrencilerin %87'si, alt gruptaki öğrencilerin %22'si soruyu doğru çözmüştür.
Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .57, madde ayırt ediciliği ise
.65 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun orta güçlükte olduğu ve çok iyi ayırt edici nitelikte
olduğu ifade edilebilir.
Alt gruptaki öğrencilerin %34'ü doğru cevap olan 40’ı bulduktan sonra paydadaki 8'i bu
sayıdan çıkararak 32'yi buldukları düşünülmektedir.
Aynı şekilde alt grubun %20'si de 40'ı bulduktan sonra 5 mavi gözlü öğrenciyi, alt
grubun %16'sı 40'ı bulduktan sonra paydadaki 8'i bu sayıya tekrar eklemiştir.
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Soru Bilgileri
Öğrenme Alanı: Ölçme ve Geometri
Bilişsel Süreç: Bilme
Doğru Cevap: C

Türkiye Ortalaması: 0,38
İl Ortalması: 0,50

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Soruda öğrencilerden 2 m ve 330 mm’yi aynı birime çevirmeleri ve bu birimler arasından
kurbağaya uygun cm cinsinden bir zıplama yüksekliği belirlemeleri beklenmektedir.
Üst gruptaki öğrencilerin %63’ü doğru cevaba ulaşırken, alt grubun %14’ü doğru cevaba
ulaşabilmiştir.
Seçenekteki uzunlukların hepsi 2 ile 330 arasında yer aldığından tüm seçenekler
birbirine yakın şekilde çeldirici olmuştur.
Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .38, madde ayırt ediciliği ise
.48 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun öğrencilere zor geldiği ve çok iyi ayırt edici
nitelikte bir madde olduğu ifade edilebilir.
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5.Sınıf

Soru Bilgileri
Öğrenme Alanı: Ölçme ve Geometri
Bilişsel Süreç: Uygulama
Doğru Cevap: D

Türkiye Ortalaması: 0,59
İl Ortalması: 0,43

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Soruda öğrencilerden verilen dikdörtgenin alanını birim kareleri sayarak bulmaları
beklenmektedir.
Üst gruptaki öğrencilerin %82’si, alt gruptaki öğrencilerin %31’i soruyu doğru cevaplamıştır.
Üst grubun ve alt grubun doğru seçenek dışında en çok işaretlediği seçenek B seçeneğidir.
Bunun sebebi öğrencilerin dikdörtgenin uzun kenarındaki noktaları sayarak 4 birim
bulmaları, kısa kenarını 1 birim olarak kabul etmeleridir.
Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .59, madde ayırt ediciliği ise
.52 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun orta güçlükte olduğu ve çok iyi ayırt edici
nitelikte olduğu ifade edilebilir.
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Soru Bilgileri
Öğrenme Alanı: Sayılar ve İşlemler
Bilişsel Süreç: Bilme
Doğru Cevap: C

Türkiye Ortalaması: 0,26
İl Ortalması: 0,28

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Soruda öğrencilerden Tablo-2’de verilen değerleri Tablo-1’de verilen sayı örneğinde olduğu
gibi ondalık sayı şeklinde yazmaları beklenmektedir.
Üst gruptaki öğrencilerin%38’i alt gruptaki öğrencilerin %17’si soruyu doğru cevaplamıştır.
Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .26, madde ayırt ediciliği ise
.22 olarak hesaplanmıştır. Sonuçlara göre maddenin öğrencilere zor gelen bir madde olduğu
ve ayırt ediciliğinin ise düşük olduğu ifade edilebilir.
Soruda Tablo-1 ve Tablo-2’de basamak adlarının değiştiğini çoğu öğrencinin fark
edemediği düşünülmektedir.
Üst grubun %41’i B seçeneğini işaretlemiştir. Bu seçenekte 2 ve 5 doğru basamağa
yerleştirilmişken 1 sayısı onda birler basamağına yerleştirilmiştir. Öğrencilerin 1 rakamının
yüzde birler basamağında olması gerektiğine dikkat etmediği düşünülmektedir.
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5.Sınıf

Soru Bilgileri
Öğrenme Alanı: Ölçme ve Geometri
Bilişsel Süreç: Bilme
Doğru Cevap: C

Türkiye Ortalaması: 0,53
İl Ortalması: 0,44

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Soruda öğrencilerin birim küpleri saymaları beklenmektedir.
Üst gruptaki öğrencilerin %80’i alt gruptaki öğrencilerin %24’ü doğru seçeneği işaretlemiştir.
Alt gruptaki öğrencilerin %24’ü A seçeneğini işaretlemiştir. Görselde sadece görünen küpler
sayıldığında, altta gözükmeyen birim küpler unutulduğunda 10 cevabına ulaşılmaktadır.
Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .53, madde ayırt ediciliği ise
.55 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun orta güçlükte olduğu ve çok iyi ayırt edici nitelikte
olduğu ifade edilebilir.
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Soru Bilgileri
Öğrenme Alanı: Sayılar ve İşlemler
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme
Doğru Cevap: B

Türkiye Ortalaması: 0,33
İl Ortalması: 0,35

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Soruda öğrencilerden şekiller arasındaki ilişkiyi bulmaları ve verilen 33 cm’lik rafa sığacak
şekilde örüntüyü devam ettirmeleri beklenmektedir.
Üst gruptaki öğrencilerin %58’i, alt gruptaki öğrencilerin %10’u soruyu doğru cevaplamıştır.
Üst gruptaki öğrencilerin %20’si, alt gruptaki öğrencilerin %39’u C seçeneğini işaretlemişlerdir.
Bunun sebebi görselde toplam 6 fincan bulunması ya da örüntünün 6’şar artarak
ilerlemiş olması olabilir.
Yine alt gruptaki öğrencilerin A seçeneğindeki 4’ü işaretlemesinin sebebi görseldeki
örüntünün bir sonraki adımının 4 fincandan oluşturulması olabilir.
Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .33, madde ayırt ediciliği ise
.48 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun zor olduğu ve çok iyi ayırt edici nitelikte olduğu
ifade edilebilir.

30

5.Sınıf

Soru Bilgileri
Öğrenme Alanı: Sayılar ve İşlemler
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme
Doğru Cevap: A

Türkiye Ortalaması: 0,25
İl Ortalması: 0,39

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Soruda öğrencilerden uzun tahtaları 2’ye kısa tahtaları 8’e bölmeleri ve az çıkan sayıya göre
doğru cevabı işaretlemeleri beklenmektedir.
Üst gruptaki öğrencilerin %40’ı alt gruptaki öğrencilerin %17’si doğru seçeneği işaretlemiştir.
Alt ve üst gruptaki öğrencileri en çok çeldiren seçenekler 14 ve 16 seçenekleri olmuştur.
Bunun sebebi 30’u 2’ye bölen ve 15 bulan öğrencilerin 15’e en yakın seçeneklere
yönelmesi olabilir. Ya da 2 uzun 8 kısa tahta ifadesindeki 8 ve 2’yi çarpmaları olabilir.
Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .25, madde ayırt ediciliği ise
.23 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun öğrencilere zor geldiği ve ayırt ediciliğinin ise
istenen seviyede olmadığı görülmektedir. Ayrıca madde testin en zor maddesi olarak da
ifade edilebilir.
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Soru Bilgileri
Öğrenme Alanı: Veri
Bilişsel Süreç: Bilme
Doğru Cevap: C

Türkiye Ortalaması: 0,65
İl Ortalması: 0,60

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Soruda öğrencilerden grafiğe bakarak Suna ve Ali’nin okudukları kitap sayısının farkını
bulmaları beklenmektedir.
Üst gruptaki öğrencilerin %93’ü alt gruptaki öğrencilerin %23’ü soruyu doğru cevaplamıştır.
Alt gruptaki öğrencilerin %39’u doğru seçeneğin D seçeneği olduğunu düşünmüştür. Bunun
sebebi grafikteki sütun değerlerine bakmadan kitap sayısı eksenindeki en büyük ve en
küçük sayının farkını almaları olabilir.(5-1=4)
Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .65, madde ayırt ediciliği ise
.70 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun kolay bir madde olduğu fakat çok iyi ayırt
ediciliğe sahip olduğu söylenebilir.
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5.Sınıf

Soru Bilgileri
Öğrenme Alanı: Ölçme ve Geometri
Bilişsel Süreç: Bilme
Doğru Cevap: D

Türkiye Ortalaması: 0,67
İl Ortalması: 0,52

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Öğrencilerden 485 cm’yi seçenekteki gabarilerle karşılaştırması ve bu uzunluktan büyük olanı
işaretlemesi beklenmektedir.
Üst gruptaki öğrencilerin %94’ü alt gruptaki öğrencilerin %34’ü doğru seçeneği işaretlemiştir.
Diğer seçeneklere alt grup eşit şekilde yönelmiştir.
Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .67, madde ayırt ediciliği ise
.60 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun öğrencilere kolay gelen bir madde olduğu ve
çok iyi ayırt edici nitelikte olduğu ifade edilebilir.
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Soru Bilgileri
Öğrenme Alanı: Sayılar ve İşlemler
Bilişsel Süreç: Uygulama
Doğru Cevap: C

Türkiye Ortalaması: 0,34
İl Ortalması: 0,43

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Soruda öğrencilerden bir elmanın ağırlığını 125 gram bulmaları ve eşitliği sağlamak için 125
gramı sağ tarafa eklemeleri beklenmektedir.
Üst gruptaki öğrencilerin %67’si alt gruptaki öğrencilerin %14’ü doğru seçeneği işaretlemiştir.
Alt gruptaki öğrencilerin bir elmanın ağırlığını yanlış hesapladıkları (150’yi 2’ye bölerek
ya da 200’ü 2’ye bölerek) düşünülmektedir.
Diğer bir yanlış çözüm ise iki terazideki elmaları ve ağırlıkları toplayıp bir elmanın
ağırlığını bulmuş olabilecekleridir.(2 elma+3elma=250+250 gram , 5 elma=500 gram, 1
elma=100 gram)
Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .34, madde ayırt ediciliği ise
.54 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun güçlüğünün zor olduğu ve çok iyi ayırt edici
nitelikte olduğu ifade edilebilir.
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5.Sınıf
Soru Bilgileri
Öğrenme Alanı: Sayılar ve İşlemler
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme
Doğru Cevap: D

Türkiye Ortalaması: 0,27
İl Ortalması: 0,22

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Soruda öğrencilerden gri ve beyaz karelerdeki sayıları toplamaları ve eşitliği sağlamak için
üçgenin kareden 6 farkla büyük olduğu seçeneği işaretlemeleri beklenmektedir.
Üst gruptaki öğrencilerin %49’u alt gruptaki öğrencilerin %12’si doğru seçeneği işaretlemiştir.
Üst grubu en çok çeldiren seçenek B seçeneğidir. Bunun sebebi öğrencilerin gri ve
beyaz karelerdeki sayıların farkını 6 bulup kare ve üçgenin değerine dikkat etmeden
farkın 6 olduğu seçeneğe yönelmeleridir.
Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .27, madde ayırt ediciliği ise
.37 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun güçlüğünün zor olduğu ve ayırt ediciliğinin ise
iyi olduğu söylenebilir.
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Soru Bilgileri
Öğrenme Alanı: Sayılar ve İşlemler
Bilişsel Süreç: Uygulama
Doğru Cevap: A

Türkiye Ortalaması: 0,56
İl Ortalması: 0,64

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Soruda öğrencilerden Barbaros’un cüzdanındaki paranın toplamını bulması ve seçenekteki
ürün ücretleri ile karşılaştırıp hangisini alamayacağını belirlemesi beklenmektedir.
Üst gruptaki öğrencilerin %88’i alt gruptaki öğrencilerin %20’si soruyu doğru cevaplamıştır.
Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .56, madde ayırt ediciliği ise
.68 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun orta güçlükte olduğu ve çok iyi ayırt edici
nitelikte olduğu ifade edilebilir.
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