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KiMYA EGITIMINDE FARKLI MADDE TÜRLERININ PSIKOMETRiK
ÖZELLIKLERI VE ÖGRENCI BAŞARısı BAKIMINDAN

KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF THE EFFECTS OF DIFFERENT TYPES OF
ITEMS ON PSYCHOMETRIC CHARECTERISTICS AND STUDENT'S

ACHIEVEMENT ON CHEMISTRY EDUCATION

İnci MORGİL * , Ayhan YILMAZ**

ÖZET: Çalışmada aynı hedef davranışa yönelik üç farklı
madde tipinde (çoktan seçmeli, kısa cevap ve yazılı yokla-
ma) birbirine denk olarak hazırlanan ve aynı öğrenci gru-
buna uygulanan Kimya Başan Testleri psikometrik özellik-
leri ve öğrenci başarıları bakımından karşılaştırılmıştır. Ça-
lışma Hacettepe Üniversitesi Ortaöğretim Fen ve Matema-
tik Alanlar Bölümü Kimya Öğretmenliği Anabilim Dalında
3. ve 4. Sınıfa devam eden 73 öğrenci üzerinde yürütül-
müştür. Sonuçta testler arasında psikometrik özellikler ba-
kımından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Farklı madde tü-
ründeki testlerde öğrenci başarısı cinsiyete göre farklılık
göstermemiştir. Öğrenci başarısı incelendiğinde, seçme ge-
rektiren ve kısa cevap gerektiren test arasında, kısa cevap
gerektiren test lehine ve kısa cevap gerektiren ve yazılı
yoklama arasında da kısa cevap gerektiren test lehine an-
lamlı bir fark bulunmuştur. Buna karşın çoktan seçmeli ve
yazılı yoklama arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Çoktan Sermeli Te.çt, Kısa Cevap Ge-

rektiren Test, Yazılı Yoklama. Öğrenci Başarısı

ABSTRACT: In the study, Chemistry Achievement Tests
that are designed to involve three different item types (mul-
tiple choice, short answer and essay type) toward the same
behaviouralobjective and that are administered to the same
group of students were compared in terms of psychometric
features and of student's achievement. The study carried on
73 third and fourth class students attending to Hacettepe
University, Department of Secondary Science and Mathe-
matics Education. The results obtained as follows: No sig-
nificant difference was observed among tests with respect
to related to their psychometric properties. No significant
difference was observed between girls and boys in terms of
their achievement according to testing types. A significant
difference was observed between multiple choice and short
answer tests, short answer and. essay types tests in term of
student's achievement in favour of short answer type test.

Keywords: Multiple-choice test, Short answer type test, Es-

sav I)'pe exam, Chemistrv achievement.

1. GiRiş

Eğitimde başarının ölçülmesinde yazılı yok-
lamalar, kısa cevaplı testler, çoktan seçmeli test-
ler, sözlü yoklamalar, ödevler, projeler ve ben-
zeri araçlar kullanılır. Eğitim-öğretim ortamında
ölçmeye konu olan nesne genellikle birey, söz
konusu birey de öğrenci olduğuna göre öğrenci-
ye ait nitelikler başarı, zeka, yetenek, tutum, öz-
güven, akademik benlik gibi sıraIayabileceğimiz
onlarca değişken olabilir. Eğitim ve psikolojide
tanımlayabileceğimiz tüm bu ve benzeri değiş-
kenlerin ölçüldüğü araçlara psikolojik testler ve-
ya testler denir. Anastasi [I], psikolojik testleri,
örnek davranışların yansız ve standart koşullar
altında ölçümleri olarak tanımlar. Bu tanımda
kritik edilmesi gereken, örnek davranışların ve-
ya diğer bir ifade ile ölçmeye konu olan nitelik-
lerin doğrudan ölçümü testlerle yapılır. Eğitim
öğretim ortamında yaygın olarak kullanılan ve
bu çalışmanın da doğrudan konusu olan başarı
testleri ise; öğrencilerin öğrenme düzeyini belir-
lemek için kullanılan sistemli bir yöntem olarak
tanımlanır [2]. Değerlendirme ise eğitimi ta-
mamlayan bir süreçtir ve ölçme sonuçlarını bir
ölçütle kıyaslayarak varılan kararı ifade eder.
Öğretme-öğrenme sürecinin istenen ürünleri ek-
siksiz olarak vermesi, bu sürecin adım adım iz-
lenmesi ve her adımda görülen eksiklik ve ak-
saklıkların giderilerek geliştirilmesi eğitimin di-
namik yapısını da yansıtmaktadır [3]. Öğrenme-
öğretme sürecindeki etkileşimlerden istenen
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ürünlerin tam olarak alınabilmesi için, süreç be-
lirli aralıklarla kontrol edilmelidir. Bu kontrol
eğitimde kullanılan başarı testleri ile sağlanmak-
tadır. Başarı testleri testin amacına, aracın kulla-
nılacağı gruba, cevapların kaydediliş biçimine
göre çeşitlilik gösterir. Eğitim-öğretim sürecin-
de, farklı amaçlar için kullanılan bu araçlar yazı-
lı yoklamalar ve objektif testler olarak gruplanır.

Objektif testleri (doldurma gerektiren-seçme ge-
rektiren) yazılı yoklamalardan ayıran en belirgin
özellik puanlama şeklidir. Klasik test teorisine
göre objektif testler (1, O).esasıyla puanlanır. Di-

ğer taraftan doğru cevabı tesadüfi olarak bulma
şeklinde tanımlanan şans başarısının olmaması
da yazılı yoklamalar için kabul edilen önemli bir
avantajdır. Doldurma gerektiren testler, cevabı
bir kelime veya rakam veya sembol ile sınırlı
olan maddelerden oluşur [4,5]. Seçme gerekti-
ren testlerden doğru/yanlış testlerinin 1950'ler-
de geliştirildiği özellikle 1960'larda popüler ol-
duğu bilinmektedir. Yapısının kolay ve puanla-
ma güvenirliğinin yüksek olması, eğitimin her
seviyesi ve konu alanına uygun olması ve takso-
nominin üst düzeylerindeki davranışlan da ölç-
meye uygun olması gibi bilinen avantajlarına
karşın şans başarısının 0.50 olması, ki bu yüksek
bir orandır, doğru/yanlış. testlerinin kullanımını
sınırlamaktadır. Çoktan seçmeli testler, testin
güvenirlik ve geçerliğini destekleyen ve diğer
objektif testler grubunda yer alan avantajlara sa-
hiptir. Ancak test yapısının hayli zor olması bu
testlerin bu alanda yetişmiş uzman kişilerce ve-
ya onların kontrolünde hazırlanması zorunlulu-

ğunu getirmektedir. Diğer taraftan doğru/yanlış
testlerine göre şans başarısının daha düşük ol-
masına ve şans başarısının tanımlanmış olması-
na rağmen kontrol altına alınmış değildir. Öğ-
renci başarısının testin madde türüne göre etki-
lenip etkilenmediği, etkileniyor ise bu farkın
hangi madde türünün lehine olduğu literatürün
üzerinde çalıştığı konular olma özelliğini koru-
maktadır [6, 7, 8]. Yapıla.n çalışmalar incelendi-
ğinde; tabii bilimler dersine devam eden 247
üniversite öğrencisine doğru/yanlış ve çoktan
seçmeli test maddelerini içeren iki test formu
uygulanmış ve araştırma sonucunda doğru/yan-

lış maddelerden oluşan testin, seçme gerektiren

maddelerden oluşan testten daha zor olduğu bu-
lunmuştur. Testlerin güvenirliği, maddelerin
ayırıcılık güçleri bakımından iki test formu ara-
sında anlamlı bir fark bulunamamıştır [9]. Luisi-
ana Üniversitesi Diş Hekimliği 2. Sınıf öğrenci-
lerinin ara ve final sınavları üzerinde yapılan ça-
lışma da 177 öğrencinin verileri değerlendiril-
miştir. Çalışma 3 yıl sürmüş ve sonuçta seçme
gerektiren ve kısa cevap gerektiren maddelerin
madde güçlük ve madde ayırıcılık gücü indeks-
leri ve bu testlerin güvenilirlikleri karşılaştırıl-
mıştır. Kısa cevaplı maddelerin daha zor ve da-

ha ayırıcı olmasının beklenmesine rağmen mad-
delerin güçlük ve ayırıcılık indekslerinde anlam-
lı bir fark bulunamamıştır [10]. Diğer bir araştır-

ma da, seçme gerektiren test maddeleri ile şekle
dayalı test maddeleri karşılaştırılmıştır. Yaratıcı
fikirler içeren şekle dayalı maddelerde örnekler,
resimler, grafikler kullanılmış, testler 4., 8. ve
12. Sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Sonuçta;
şekle dayalı maddelerin seçme gerektiren mad-
delere göre daha güç olduğu ve daha ayırıcı ve
güvenilir olduğu görülmüştür [11]. Yapılan di-

ğer bir araştırmada ölçme metotlarının ve cinsi-
yet farklarının öğrenci başarısına etkisi İngilizce
ve Matematik derslerinde incelenmiştir. Bu
amaçla aynı hedef davranışı içeren ve lOO'er
maddeden oluşan iki test rastgele seçilen 37
okulda 739 erkek ve 758 kız öğrenciye uygulan-
mıştır. Analizlerde ANOV A tekniği kullanılmış-
tır. Sonuçta cinsiyetler arasında en belirgin fark
matematik alanında görülmüştür. Bu alanda er-
kek öğrenciler kızlara göre daha iyi performans
göstermişler, İngilizce alanında ise kız öğrenci-
lerin daha başarılı olduğu saptanmıştır [12]. Bir
başka çalışmada[13] Ankara Özel Yükseliş Li-
sesi Orta Kısım 3. Sınıfta okuyan 267 öğrenciye
Fen Bilgisi programında yer alan "Atom and
Molecules, Properties of Matter, Chemical Ele-
ments and Chemical Reactions" ünitelerine yö-
nelik seçme ve kısa cevap gerektiren 56 madde-
den oluşan test uygulanmış, test maddelerinin
psikometrik özellikleri karşılaştırılmış ve madde
güçlük indeksleri, test geçerlikleri, test güvenir-
likleri, testler, taksonüminin bilgi, kavrama ve
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uygulama düzeyleri öğrenci başarısını yansıtma-
sı açısından karşılaştırılmalı olarak incelenmiş-

tir. Seçme gerektiren test maddeleri ile kısa ce-
vap gerektiren test maddelerinin madde ayırıcı-
lık gücü indeksleri ve KR20 güvenirlikleri ara-
sında kısa cevap gerektiren maddelerden oluşan
test lehine, anlamlı bir fark bulunmuş ve test ge-
çerlikleri arasında ise anlamlı bir fark bulunama-
mıştır. Hodson tarafından [14] Fizikokimya,
inorganik Kimya ve Organik Kimya konuların-
dan toplam 50 madde çoktan seçmeli test olarak
hazırlanmış, hazırlanan test zorluk açısından üç
bölümde düzenlenmiş ve uygulama sonucunda,
testin aritmetik ortalaması, standart sapması ve
güvenirlikleri hesaplanmış ve ortalamalar yö-
nünden karşılaştırılmıştır. Sonuçta, zordan kola-
ya doğru düzenlenen test maddeleri öğrenciler
tarafından daha uzun sürede cevaplanmış ve sı-
nav sonrasında öğrencilerde olumsuz duygular
yarattığı tespit edilmiştir.

2. ARAŞTıRMANıN AMACı

Araştırma kapsamında, üniversite öğrencile-
rinde kimya başarısını yansıtma açısından eği-
tim-öğretim ortamında yaygın olarak kullanılan
üç farklı madde türünden oluşan Kimya Başarı
Testleri (çoktan seçmeli, kısa cevap ve yazılı
yoklama) psikometrik özellikleri (madde güçlük
indeksleri, madde ayrıcılık gücü indeksleri, test
güvenirlikleri) ve öğrenci başarıları bakımından
karşılaştırılmıştır. Bu sorulara cevap bulabilmek
için aşağıdaki alt problemler belirlenmiştir.

. Seçme ve kısa cevap gerektiren test mad-
deleri, madde güçlük indeksleri bakımın-
dan farklılık göstermekte midir?

. Seçme ve kısa cevap gerektiren test mad-
deleri, madde ayırıcılık gücü indeksleri
bakımından fark göstermekte midir?

. Seçme ve kısa cevap gerektiren madde-
lerden oluşan iki ayrı formdaki testlerin
güvenirlikleri arasında fark var mıdır?

. Seçme gerektiren, kısa cevap gerektiren
ve yazılı yoklama türünde oluşan üç ayrı
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formdaki testler öğrenci başarısını yansıt-
ması bakımından farklılık göstermekte
midir?

. Seçme gerektiren,kısa cevap gerektiren
ve yazılı yoklama türünde oluşan üç ayrı
formdaki testlerde öğrenci başarısı cinsi-
yete göre farklılık göstermekte midir?

3.VÖNTEM

3.1. Evren

2000-2001 öğretim yılı bahar dönemi, Ha-
cettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kimya
Eğitimi Anabilim Dalı'na kayıtlı 3. ve 4. Sınıf
73 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin 49'u
kız, 24'ü erkektir.

3.2. Veri Toplama Aracı

Öğrenci başarısının uygulanan testin madde
türüne göre etkilenip etkilenmediğini saptamak
amacıyla aynı davranışı ölçen çoktan seçmeli,
kısa cevap ve yazılı yoklama olmak üzere üç
formda Kimya Başarı Testi (KBT) hazırlanmış-
tır. KBT' indeki sorular hazırlanırken yerli ve
yabancı test kitaplarından yararlanılmıştır [15,
16, 17, 18]. Hazırlanan KBT'i; madde ve özel-
likleri, atom ve yapısı, radyoaktivite, periyodik
cetvel, kimyasalolaylar ve temel yasalar, mal
kavramı, gazlar ve gaz kanunları, çözeltiler,
kimyasal tepkimelerde enerji ve hız, kimyasal
denge ve çözünürlük dengesi, asitler ve bazlar,
indirgenme-yükseltgenme tepkimeleri ve orga-
nik kimya konularını kapsamaktadır. KBT testi-
ni oluşturabilmek için her üç formdan 50 madde
hazırlanmış ve öğrencilere birer hafta ara ile uy-
gulanmıştır. Ön uygulamadan sonra yapılan
madde analizleri sonuçları göz önüne alınarak
soru sayısı her üç formda da 30 olarak belirlen-
miştir. Çoktan seçme li testin güvenirliği 0.73,
kısa cevap gerektiren testin güvenirliği O.81 ola-
rak bulunmuştur.

3.3. Verilerin Çözümlenmesi

Madde analizi Iteman, diğer analizler ıse
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SPSS kullanılarak yapılmıştır [19]. Hesaplanan
istatistiklerin anlamlılığı a =O.05 düzeyinde de-
ğerlendirilmiştir.

4. BULGULAR
Araştırmada ifade edilen problemlerin ce-

vapları aşağıda özetlenen istatistiksel tekniklerle
test edilmiştir.

. Çoktan seçmeli test ve kısa cevap gerek-
tiren testin ortalama madde güçlük in-
deksleri (P) ve ortalama ayırıcılık gücü
indeksleri (Ibis) arasındaki fark yüzdeler
arası fark istatistiği ile [20],

. Çoktan seçmeli test ve kısa cevap gerek-
tiren testin KR20 güvenirlikleri arasında-
ki fark Fischer'in Zr dönüşümü istatistiği
ile [21],

. Çoktan seçmeli test ile kısa cevap gerek-
tiren test, kısa cevap gerektiren test ile ya-
zılı yoklama, yazılı yoklama ile çoktan
seçmeli test arasındaki öğrenci başarıları-
nın farkı bağımlı gruplar için t-testi ile ve

. Her bir testteki öğrenci başarılarının cin-
siyete göre karşılaştırılması ise bağımsız
gruplar için t-testi ile analiz edilmiştir.

Çalışma kapsamında Kimya Başarı Testleri-
nın:

Test i: Çoktan seçmeli sorular

Test II: Kısa cevap testlerin uygulanması so-
nucu elde edilen madde güçlük ve ayırıcılık in-
dekslerine ait istatistikler.Tablo l' de verilmiştir.

Tablo 1: Seçme Gerektiren ve Kısa Cevap Gerektiren
Testlerin Madde Güçlük ve Madde Ayrıcılık Gücü In-
dekslerine Ait ıstatistikler

. Seçme ve kısa cevap gerektiren testlerin
madde güçlük indeksleri karşılaştırıldı-
ğında; seçme gerektiren teste ait madde
güçlük indeksleri 0.233-0.918 arasında,

kısa cevap gerektiren teste ait güçlük in-
deksleri ise 0.135-0.959 arasındadır.
Yüzdeler arası fark istatistiği ile test edi-
len ve çoktan seçmeli test için 0.50, kısa
cevap gerektiren test için 0.61 olarak he-
saplanan ortalama madde güçlük indeks-
leri arasındaki fark istatistikselolarak an-
lamlı bulunmamıştır (t=- 1.35).

. Seçme gerektiren teste ait madde ayırıcı-
lık gücü indeksleri O.ı 73-0 .490 ye kısa
cevap gerektiren teste ait madde ayırıcılık
gücü indeksleri ise 0.266-0.611 arasında
değişim göstermektedir. Madde ayırıcılık
gücü indeksleri (~) ortalamaları çoktan
seçmeli test için 0.45, kısa cevap gerekti-
ren test için 0.59 olarak hesaplanmış ve
yüzdeler arası fark istatistikselolarak an-
lamlı bulunmamıştır (t=-1.7 1).

. Seçme gerektiren teste ait KR20 güvenir-
lik katsayısı 0.735, kısa cevap gerektiren
teste ait güvenirlik katsayısı ise 0.818' dir.
Bu iki katsayı arasındaki farkın anlamlılı-
ğı Fisher'in Zr dönüşümü ile test edildi-
ğinde ve a = 0.05 manidarlık düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmamıştır.

. Öğrenci başarısının, üç ayrı formdaki tes-
te göre karşılaştırılmasında; çoktan seçme-
li test ve kısa cevap gerektiren testin orta-
lamaları arasında, kısa cevap gerektiren
test lehine istatistiksel olarak anlamlı bir
fark bulunmuştur. Kısa cevap gerektiren
ve yazılı yoklama testlerinin ortalamaları
arasında, kısa cevap gerektiren test lehine
anlamlı bir fark bulunmuştur. Seçme ge-
rektiren ve yazılı yoklama testlerinin kim-
ya başarı ortalamaları arasında, anlamlı bir
fark bulunamamıştır (Tablo 2).

Tablo 2: Seçme Gerektiren, Kısa Cevap Gerektiren ve
Yazılı Yoklama Testlerinin Ortalamalarının Karşılaştırıl-
ması

... p<O.05
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. Öğrenci başarısının üç ayrı formdaki test-
te cinsiyete göre karşılaştınlmasında ista-
tistiksel olarak bir fark bulunmamıştır
(Tablo 3).

Tablo 3: Seçme Gerektiren, Kısa Cevap Gerektiren ve
Yazılı Yoklama Testlerinin Öğrenci Başarısını Yansıt-
masında Kız-Erkek Farklılığı ile Ilgili ıstatistikler

5. TARTIŞMA

Seçme gerektiren ve kısa cevap gerektiren
testlerin madde güçlük indeksleri, madde ayın-
cılık gücü indeksi ve test güvenirliği gibi psiko-

metrik özellikler arasında anlamlı bir farkın bu-
lunmaması literatürdeki bulgulann çoğuyla tu-
tarlılık göstermiştir(9,lO,13]. Bu noktada, alan-
daki uygulayıcılara, ölçülmek istenen niteliği
özelliğine ve ölçme aracının amacına uygun
madde türüne göre geliştirilmiş testler kullan-
maları önerilmektedir. Çoktan seçmeli testlerde
şans başansının çeldirici sayısıyla ters orantılı
olmasına rağmen tamamiyle ortadan kaldınlma-
ması dezavantaj iken buna karşın, şans başarısı-
nın söz konusu olmadığı kısa cevaplı testlerin

ise taksanominin alt düzey becerilerini ölçmeye
uygun olduğu, ancak diğer taraftan yazılı yokla-
maların eğitim ortamında vazgeçilmez araçlar
olduğu, çünkü öğrencilerin düşünme ve problem
çözme süreçlerine yönelik becerileri yoklamada
üstünlüğünün yadsınamayacağı gerçeği gözden
kaçınlmamalıdır. Psikometrik özellikler bakı-
mından üç ayrı form arasında istatistikselolarak
anlamlı bir farkın bulunmaması, her kademede-
ki öğretmene, öğretim süreci içinde dikkat edil-
mesi gereken en önemli faktörün ölçme aracının
amacına, uygulama grubuna, uygulama zamanı-
na, uygun madde formlanna uygun olması ger-
çeğini vurgulamaktadır. Ancak, öğrenci başansı
bakımından karşılaştınldığında seçme gerekti-
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ren ve kısa cevap gerektiren maddeler arasında
kısa cevap gerektiren test lehine ve kısa cevap
gerektiren ve yazılı yoklama arasında da kısa ce-
vap gerektiren test lehine anlamlı bir fark bulun-
muştur. Buna karşın çoktan seçmeli ve yazılı
yoklama arasında da anlamlı bir fark bulunma-
mıştır. Her üç testte kimya başarı ortalamaları
açısından kız ve erkek öğrenciler arasında ista-
tistiksel bir fark bulunamamıştır. Özellikle çok-
tan seçme li test ile kısa cevap gerektiren test ara-
sında öğrenci başarısı bakımından kısa cevap
test lehine farkın bulunması, öğrencilerin cevap-
lama süreçlerine ilişkin yeni bir çalışmayı an-
lamlı kılacaktır. Bu aşamada, öğrencilerin çok-
tan seçmeli testte doğru cevaptan emin olma-
dıkları soruyu cevapsız bırakmaları durumu
açıklayabilmektedir.
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