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ARAŞTIRMA SINAVI 5. SINIF FEN BİLİMLERİ RAPORU 

5. Sınıf öğrencilerine uygulanan araştırma sınavında öğrencilere fen bilimleri 
dersinden üç öğrenme alanına ve üç bilişsel sürece ait sorular sorulmuştur. Testin uygulandığı 
öğrenci sayıları ve soru sayılarına ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 

 Tablo 1: Sınavın uygulandığı öğrenci sayısı ve soru sayıları  

 Uygulanan Öğrenci 
Sayısı 

Çoktan Seçmeli 
Soru Sayısı 

Açık Uçlu Soru 
Sayısı 

5.sınıf 4618 20 5 
 

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

 

Şekil 1: 5. Sınıf fen bilimleri sorularının öğrenme alanlarına göre dağılımı 

Şekil 1 incelendiğinde testte yer alan 25 sorudan 12 soru “canlılar bilimi” öğrenme 
alanından, 8 soru “fiziksel olaylar” öğrenme alanından ve 5 soru da “yer bilimleri” öğrenme 
alanından sorulmuştur. Uygulanan fen bilimleri testinde yer alan soruların bilişsel süreçlere 
ilişkin dağılım yüzdeleri ise şöyledir:  

 

Şekil 2: 5. Sınıf fen bilimleri sorularının bilişsel süreçlere göre dağılımı 
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Şekil 2 incelendiğinde fen bilimleri testinde yer alan sorulardan %48’inin bilişsel 
alanın akıl yürütme boyutunda yer aldığı, %28’inin bilme boyutunda ve %24’ünün uygulama 
boyutunda yer aldığı görülmektedir.  

Uygulanan fen bilimleri testinin çoktan seçmeli kısmını oluşturan 20 soruya ilişkin 
istatistik sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. 

 Tablo 2: Çoktan Seçmeli Kısma İlişkin İstatistik Sonuçları  

 N Ortalama Standart 
Sapma 

Medyan Güçlük Ayırt 
edicilik 

5.sınıf 4618 9,43 3,8 9 0,47 0,50 
 

Tablo 2 incelendiğinde sınava 4618 adayın katıldığı ve katılan adayların ortalamasının 
 (Ẋ=9,43) olduğu görülmektedir. Testin standart sapması 3,8, testin ortalama güçlüğü 0,47 ve 
testin ortalama ayırt ediciliği ise 0,50 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 Canlılar Bilimi öğrenme alanında yer alan soruların en çok 
doğru cevaplanma oranına sahip olduğu görülmekte, bilişsel süreçler bakımından ise 
uygulama 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.  

Çoktan seçmeli sorular içinde en zor soru 17. ( Madde Güçlüğü=.27), en kolay soru ise 
1. Soru (Madde Güçlüğü=.73) olarak tespit edilmiştir.   
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Sorulardaki madde analizleri ile ilgili bazı önemli bilgiler şöyledir:  

  

                                              1-1									.73														.45												.44	

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.  

 

  

Seçenek analizine bakıldığında “Prop. Total” olarak ifade edilen kısımda tüm 
öğrencilerin hangi seçenekleri işaretlediklerine ilişkin oranlar verilmiştir. Örneğin yukarıda 
verilen örnekte B seçeneğinin işaretlenme oranı.73’tür.  

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. 
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Madde Yorumu: 

Bu soruda öğrencilerden kış mevsiminde camlarda meydana gelen buğulanma olayının 
nedenini açıklamaları beklenmektedir. 

Öğrencilerin verdikleri cevaplar aşağıdaki puanlama anahtarına göre puanlanmıştır.  

 

Buğulanmanın nedenini yoğuşma ve sıcaklık farkı olarak açıklayan yanıtlara tam 
puan(2 puan) ve sadece sıcaklık farkını açıklayan yanıtlar ile sadece yoğuşmadan bahseden 
yanıtlara kısmi puan(1 puan) verilmiştir. 

Öğrencilerin %15’i bu soruyu doğru yanıtlamıştır. Öğrenci cevapları incelendiğinde en çok 
karşılaşılan yanlış yanıtlar ise şöyledir: 

Ø Bu sorudan öğrenciler daha çok buğu ve buhar kavramlarını karıştırmışlardır. 
Buğu gaz halde sıvı hale geçiş olarak bilinirken buharlaşma tam tersi bir olaydır. 
Buradan öğrencilerin mevcut kavram yanılgılarına ulaşılabilir. 

Ø Kış mevsiminde camın soğuk olması nedeniyle buğulanma olduğunu belirten 
yanıtlar 

Ø Sadece buharla ilgili olduğunu belirten yanıtlar 
Ø Havanın soğuk olması nedeniyle buğulanma olacağını belirten yanıtlar (oldukça 

fazla rastlanmıştır.) 
Ø Sisten ve yağmurdan camların buğulanacağını belirten yanıtlar 
Ø Cama üflenince buhar olacağını belirten yanıtlar 

Öğrenci cevapları incelendiğinde en çok karşılaşılan kısmi puan alan yanıtlar şöyledir: 

Ø Evin sıcak olması ve dışarının soğuk olması nedeniyle camların buğulanacağını 
belirten yanıtlar  

Ø Dışarının soğuk içerinin sıcak olması nedeniyle camda buğulanma olduğunu 
belirten yanıtlar (oldukça fazla rastlanmıştır.) 

Ø Çünkü yoğuşma olur diye belirten yanıtlar 
Ø Buharın sıvı hale geldiğini(su) belirten yanıtlar 
Ø Havadaki nemin soğuk cama yapışıp suya haline geldiğini belirten yanıtlar 

Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Fiziksel Bilimler 
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme 

Tam Puan Alan Öğrenci Yüzdesi: % 15  
 

 

 

Madde Yorumu: 

Bu soruda öğrencilerden kış mevsiminde camlarda meydana gelen buğulanma olayının 
nedenini açıklamaları beklenmektedir. 

Öğrencilerin verdikleri cevaplar aşağıdaki puanlama anahtarına göre puanlanmıştır.  

 

Buğulanmanın nedenini yoğuşma ve sıcaklık farkı olarak açıklayan yanıtlara tam 
puan(2 puan) ve sadece sıcaklık farkını açıklayan yanıtlar ile sadece yoğuşmadan bahseden 
yanıtlara kısmi puan(1 puan) verilmiştir. 

Öğrencilerin %15’i bu soruyu doğru yanıtlamıştır. Öğrenci cevapları incelendiğinde en çok 
karşılaşılan yanlış yanıtlar ise şöyledir: 

Ø Bu sorudan öğrenciler daha çok buğu ve buhar kavramlarını karıştırmışlardır. 
Buğu gaz halde sıvı hale geçiş olarak bilinirken buharlaşma tam tersi bir olaydır. 
Buradan öğrencilerin mevcut kavram yanılgılarına ulaşılabilir. 

Ø Kış mevsiminde camın soğuk olması nedeniyle buğulanma olduğunu belirten 
yanıtlar 

Ø Sadece buharla ilgili olduğunu belirten yanıtlar 
Ø Havanın soğuk olması nedeniyle buğulanma olacağını belirten yanıtlar (oldukça 

fazla rastlanmıştır.) 
Ø Sisten ve yağmurdan camların buğulanacağını belirten yanıtlar 
Ø Cama üflenince buhar olacağını belirten yanıtlar 

Öğrenci cevapları incelendiğinde en çok karşılaşılan kısmi puan alan yanıtlar şöyledir: 

Ø Evin sıcak olması ve dışarının soğuk olması nedeniyle camların buğulanacağını 
belirten yanıtlar  

Ø Dışarının soğuk içerinin sıcak olması nedeniyle camda buğulanma olduğunu 
belirten yanıtlar (oldukça fazla rastlanmıştır.) 

Ø Çünkü yoğuşma olur diye belirten yanıtlar 
Ø Buharın sıvı hale geldiğini(su) belirten yanıtlar 
Ø Havadaki nemin soğuk cama yapışıp suya haline geldiğini belirten yanıtlar 

Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Fiziksel Bilimler 
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme 

Tam Puan Alan Öğrenci Yüzdesi: % 15  
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Tablo 3.da 0 puan, 1 puan ve 2 puan için örnek öğrenci cevapları verilmiştir. 

Tablo 3: Camların Buğulanması Sorusuna Verilen Örnek Öğrenci Yanıtları 

Doğru Yanıt Örnek Öğrenci Cevapları 
1  

  
2 

  

3 

 
Kısmı Yanıt Örnek Öğrenci Cevapları 
1 
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2 

 

3 

 

Yanlış Yanıt Örnek Öğrenci Cevapları 
1 

 

2 

 

3  
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Madde Yorumu: 

Soruya ait puanlama anahtarı şöyledir: 

 

Bu soruda kent adını doğru yazanlar ve tuzluktaki tuzun zor dökülme nedenini 
açıklayan yanıtlar ile sadece nedenini doğru belirten yanıtlara tam puan(2 puan) ve sadece 
kent seçimini doğru belirten yanıtlar ile kent seçimini yazmadan nedenini doğru belirten 
yanıtlara ise kısmi puan(1 puan) verilmiştir. 

 

 

Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Yer Bilimleri 
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme 

Tam Puan Alan Öğrenci Yüzdesi: % 8 
 

 

 

 

Madde Yorumu: 

Soruya ait puanlama anahtarı şöyledir: 

 

Bu soruda kent adını doğru yazanlar ve tuzluktaki tuzun zor dökülme nedenini 
açıklayan yanıtlar ile sadece nedenini doğru belirten yanıtlara tam puan(2 puan) ve sadece 
kent seçimini doğru belirten yanıtlar ile kent seçimini yazmadan nedenini doğru belirten 
yanıtlara ise kısmi puan(1 puan) verilmiştir. 

 

 

Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Yer Bilimleri 
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme 

Tam Puan Alan Öğrenci Yüzdesi: % 8 
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Sınava giren öğrencilerin %’8i soruyu doğru yanıtlamıştır. Açık uçlu sorular içinde en az 
doğru yanıtlanan bu soruda öğrencilerin en sık yaptıkları hatalar şöyledir:  

Ø Tuzluktaki tuzun daha fazla olduğunu belirten yanıtlar 
Ø Tuzun kuru olması nedeniyle dökülmediğini belirten yanıtlar 
Ø B kentini seçerek daha soğuk olması nedeniyle tuzun zor döküldüğünü belirten 

yanıtlar 
Ø Sıcaklık farkından bahseden yanıtlar (çünkü madde kökünden her iki şehirde de 

aynı sıcaklık koşulunda olduğu belirtilmiştir.) 
Ø B kentini seçerek orada daha fazla kar olması nedeniyle olduğunu belirten 

yanıtlar 
Ø B kentinin seçerek oradaki tuzun katılaşacağını belirten yanıtlar 
Ø Her iki şehirde de nemden kaynaklı olduğunu belirten yanıtlar 
Ø Tuzluğun bozuk olduğunu belirten yanıtlar 
Ø B kentini seçerek karı eritmeyeceği için zor döküldüğünü belirten yanıtlar 
Ø B kentinin daha nemli olması nedeniyle tuzun zor döküleceğini belirten yanıtlar 
Ø B kenti Doğu Anadolu bölgesinde yer aldığından daha fazla kar yağacağı için 

tuzun zor döküldüğünü belirten yanıtlar 

Öğrenci cevapları incelendiğinde en çok karşılaşılan kısmi puan alan yanıtlar şöyledir: 

Ø Sadece A kenti olduğunu belirten yanıtlar (oldukça fazla rastlanmıştır.) 
Ø A kentini seçerek ilgisiz açıklama yapan yanıtlar. Örneğin A kentidir. Çünkü A 

kentinde küçük yerler daha fazladır. 

Tablo 4.te 0 puan, 1 puan ve 2 puan için örnek öğrenci cevapları verilmiştir. 

Tablo 4: Tuzluk Sorusuna Verilen Örnek Öğrenci Yanıtları 

Doğru Yanıt Örnek Öğrenci Cevapları 
1  

 

2 
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3 

 
Kısmı Yanıt Örnek Öğrenci Cevapları 
1 

 
2 

 
3 

 
Yanlış Yanıt Örnek Öğrenci Cevapları 
1 

 

2 

 

3 
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Madde Yorumu: 

Öğrencilerin verdikleri cevaplar aşağıdaki puanlama anahtarına göre puanlanmıştır. 

 

Bu soruda grubu doğru seçenler ve yarışmayı kazanma nedenini doğru açıklayan 
yanıtlara tam puan(2 puan) ve sadece grubu doğru seçenler ile sadece nedeni doğru açıklayan 
yanıtlara ise kısmi puan(1 puan) verilmiştir. 

 

 

Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Fiziksel Bilimler 
Bilişsel Süreç: Uygulama 

Tam Puan Alan Öğrenci Yüzdesi: % 68 
 

 

 

 

 

Madde Yorumu: 

Öğrencilerin verdikleri cevaplar aşağıdaki puanlama anahtarına göre puanlanmıştır. 

 

Bu soruda grubu doğru seçenler ve yarışmayı kazanma nedenini doğru açıklayan 
yanıtlara tam puan(2 puan) ve sadece grubu doğru seçenler ile sadece nedeni doğru açıklayan 
yanıtlara ise kısmi puan(1 puan) verilmiştir. 

 

 

Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Fiziksel Bilimler 
Bilişsel Süreç: Uygulama 

Tam Puan Alan Öğrenci Yüzdesi: % 68 
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Sınava giren öğrencilerin %68’i soruyu doğru yanıtlamıştır. Açık uçlu sorular içinde en 
fazla doğru yanıtlanan sorudur. Genellikle karşılaşılan hatalar ise şöyledir: 

Ø A grubunu seçerek çekme kuvveti yaptığını belirten yanıtlar 
Ø B grubunu seçerek daha güçlü olduklarını belirten yanıtlar 
Ø B grubunu seçerek daha fazla kuvvet uyguladığını belirten yanıtlar 
Ø B grubunu seçerek bu gruptakilerin daha iyi çektiğini belirten yanıtlar 
Ø A grubunu seçerek A grubundakilerin kas oranının daha fazla olduğunu belirten 

yanıtlar 
Ø A grubunu seçerek bu grupta daha ağır çocuklar olduğunu belirten yanıtlar 
Ø A grubu kazanacağını çünkü bu grubun hızlı oynadığını belirten yanıtlar 
Ø A grubundakilerin kilolu olması nedeniyle kazanacağını belirten yanıtlar 
Ø A grubunu seçerek ağrılıklarının daha fazla olduğunu belirten yanıtlar( Buradan 

öğrencilerin ağırlık ve kuvvet kavramlarını birbirinin yerine kullandıkları 
söylenebilir.) 

Öğrenci cevapları incelendiğinde en çok karşılaşılan kısmi puan alan yanıtlar şöyledir: 

Ø Sadece A grubunu seçen yanıtlar 
 

Tablo 5.te 0 puan, 1 puan ve 2 puan için örnek öğrenci cevapları verilmiştir. 

Tablo 5: Halat Çekme Yarışması Sorusuna Verilen Örnek Öğrenci Yanıtları 

Doğru Yanıt Örnek Öğrenci Cevapları 
1  

  

2 
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3 

 
Kısmı Yanıt Örnek Öğrenci Cevapları 
1 

 
2 

 
3 

 
Yanlış Yanıt Örnek Öğrenci Cevapları 
1 

 
2 

 

3  
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Fiziksel Bilimler 
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme 

Tam Puan Alan Öğrenci Yüzdesi: % 49 
 

 
 

Madde Yorumu: 

Öğrencilerin %49’unun doğru cevapladığı bu soruya ait puanlama anahtarı şöyledir: 

 

Bu soruda mıknatısın çektiği maddeleri belirten ile mıknatısın tahtayı çekmediğini 
belirten yanıtlara tam puan (2 puan), mıknatısın tüm metalleri çekmeyeceğinden ancak çektiği 
metallerin de olması nedeniyle mıknatısın metali çektiğini belirten yanıtlara kısmi puan  
(1 puan) verilmiştir. 

Diğer açık uçlu sorulara göre doğru yanıtlanma yüzdesi ortalama olan bu soruda 
karşılaşılan hatalar genel olarak şöyledir:  

Ø Buzdolabının yapışkan olması nedeniyle magnetin yapışacağını belirten ifadeler 
Ø Buzdolabının soğuk olması nedeniyle magnetin yapışacağını belirten ifadeler 
Ø Buzdolabının tahtadan olduğunu belirten ifadeler 
Ø Tahtanın sert olması nedeniyle magnetin yapışmayacağını belirten ifadeler 
Ø Buzdolabının daha süslü olması için olduğunu belirten ifadeler 

Bu soruda buzdolabı ile tahta dolap öğrenciler tarafından karıştırılmıştır. Örneğin 
magnette mıknatıs olduğu için tahta dolaba yapışır ifadeleri yazılmış. Orada buzdolabı 
yazılması gerekirdi. Buzdolabına yapışır diye yazılmış olunsaydı tam puan alınacaktı. 
Buradan öğrencilerin soruyu anlamlı bir şekilde okumadıkları ya da anlamadıkları ya 
da yazarken unutup her iki dolap yapısını karıştırmış olmaları gibi sonuçlar 
çıkarılabilir. 

 

 

 

Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Fiziksel Bilimler 
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme 

Tam Puan Alan Öğrenci Yüzdesi: % 49 
 

 
 

Madde Yorumu: 

Öğrencilerin %49’unun doğru cevapladığı bu soruya ait puanlama anahtarı şöyledir: 

 

Bu soruda mıknatısın çektiği maddeleri belirten ile mıknatısın tahtayı çekmediğini 
belirten yanıtlara tam puan (2 puan), mıknatısın tüm metalleri çekmeyeceğinden ancak çektiği 
metallerin de olması nedeniyle mıknatısın metali çektiğini belirten yanıtlara kısmi puan  
(1 puan) verilmiştir. 

Diğer açık uçlu sorulara göre doğru yanıtlanma yüzdesi ortalama olan bu soruda 
karşılaşılan hatalar genel olarak şöyledir:  

Ø Buzdolabının yapışkan olması nedeniyle magnetin yapışacağını belirten ifadeler 
Ø Buzdolabının soğuk olması nedeniyle magnetin yapışacağını belirten ifadeler 
Ø Buzdolabının tahtadan olduğunu belirten ifadeler 
Ø Tahtanın sert olması nedeniyle magnetin yapışmayacağını belirten ifadeler 
Ø Buzdolabının daha süslü olması için olduğunu belirten ifadeler 

Bu soruda buzdolabı ile tahta dolap öğrenciler tarafından karıştırılmıştır. Örneğin 
magnette mıknatıs olduğu için tahta dolaba yapışır ifadeleri yazılmış. Orada buzdolabı 
yazılması gerekirdi. Buzdolabına yapışır diye yazılmış olunsaydı tam puan alınacaktı. 
Buradan öğrencilerin soruyu anlamlı bir şekilde okumadıkları ya da anlamadıkları ya 
da yazarken unutup her iki dolap yapısını karıştırmış olmaları gibi sonuçlar 
çıkarılabilir. 
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Öğrenciler bazen de doğru yanıtı yazmışlar ancak devamında yine dolap türünü 
karıştırdıkları için tam puan alamamışlardır. Örneğin; “Magnetler tahtaya yapışmaz. 
Çünkü magnetlerin arkasında mıknatıs vardır. O yüzden buzdolabı tahtadan olduğu 
için yapışmaz”. gibi yanıtlarda hem dolap karışmış hem de soru anlaşılmamış. Çünkü 
madde kökünde magnetlerin buzdolabına yapıştığı ancak tahtadan yapılan mutfak 
dolabına yapışmadığı ifade ediliyor. 

Buzdolabının tahtadan olduğunu bu nedenle magnetin yapışmadığını belirten 
yanıtlar da yine sorunun anlaşılamadığının örneklerindendir. 

Tablo 6.da 0 puan, 1 puan ve 2 puan için örnek öğrenci cevapları verilmiştir. 

Tablo 6: Magnet Sorusuna Verilen Örnek Öğrenci Yanıtları 

Doğru Yanıt Örnek Öğrenci Cevapları 
1  

  
2 

  

3  
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Kısmı Yanıt Örnek Öğrenci Cevapları 
1 

 

2 

 
3 

 
 

Yanlış Yanıt Örnek Öğrenci Cevapları 
1 

 
2 

 
3  
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Canlı Bilimi 
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme 

Tam Puan Alan Öğrenci Yüzdesi: % 17 
 

 
 

Madde Yorumu: 

Öğrencilerin %17’sinin doğru cevapladığı bu soruya ait puanlama anahtarı şöyledir: 
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En sık karşılaşılan  yanlış yanıtlar şöyledir: 

Ø Çünkü o bitkilerin oralarda yetiştiğini belirten ifadeleri 
Ø Fontinalis’in suyun fazla Ambulia bitkisinin ise suyun az olduğu yerlerde 

yaşadığını ifade eden yanıtlar 
Ø Ambulia bitkisinin suda yaşam sürdürmesi ve Fontinalis bitkisinin karada 

yaşam sürdürmesi nedeniyle olduğunu belirten ifadeler 
Ø Ambluia bitkisinin ışıksız büyüyemeyeceği ancak Fontinalis bitkisinin ışığa 

ihtiyacı olmadığını belirten yanıtlar 
Ø Bu bitkileri yosuna benzetip o nedenle su altında yaşadığını belirten ifadeler 
Ø İkisinin de çiçeksiz bitki olması nedeniyle olduğunu belirten ifadeler 
Ø Fontinalis bitkisinin derinleri sevdiğini belirten ifadeler 

Bu sorunun yanıtlarında çoğunlukla karşılaşılan durum öğrencilerin Fontinalis 
bitkisinin ışığa ihtiyaç duymadığını düşünmeleridir. Oysa bitki gölün derinliklerinde de 
yaşamını sürdürmektedir ve gölün dibine de Güneş ışınları ulaşmaktadır ki bitki 
fotosentez yaparak yaşamını sürdürebilsin. Bu nedenle bilimsel hata yapan çocuklar bu 
sorudan tam puan alamamışlardır. 

Ayrıca bazı öğrenciler Fontinalis bitkisinin karanlığı sevdiğini düşünmeleri de 
yanlış bir yanıt olduğundan tam puan alamamalarına neden olmuştur. 

Bir başka yanıt türü ise Fontinalis bitkisinin Güneş’i sevmediği yönündedir. Bu da 
yaşamını engelleyen bir durum olduğundan öğrenciler bu yanıt türünden de tam puan 
alamamıştır. 

Bir başka yanıt türü madde kökünden doğrudan alınarak yazılan cevaplar. Bu 
yanıtlarda da öğrenci soruyu anlamamış, yorumunu katmamış olduğundan tam puan 
alamamıştır. 

Tablo 7.de 0 puan ve 1 puan için örnek öğrenci cevapları verilmiştir. 

Tablo 7: Ambulia ve Fontinalis Bitkileri Sorusuna Verilen Örnek Öğrenci Yanıtları 

Doğru Yanıt Örnek Öğrenci Cevapları 
1  

 
2 
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3 

 
Yanlış Yanıt Örnek Öğrenci Cevapları 
1 

 
2  

 

3  
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Canlı Bilimi 
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme 

Doğru Cevap: B 
Madde Güçlüğü(Pilot): 0,89 
Madde Güçlüğü(Esas):	0,73   

 

Seçenek Analizi: 
           

 
 
 

Madde Yorumu: 

Soruda öğrencilerden canlı ve cansız varlıklar arasındaki farkların bilinmesi 
beklenmektedir. Buna göre canlı varlıkların üreyebilir, büyüyebilir, gelişebilir olduğunu 
dikkate alarak soruyu yanıtlamaları beklenmektedir. 

Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .73, madde ayırt 
ediciliği ise .45 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun kolay bir soru olduğu ve ayırt 
ediciliğinin ise çok iyi seviyede olduğu ifade edilebilir. Ayrıca testin en kolay maddesidir. 

Üst gruptaki öğrencilerin %93’ü, alt gruptaki öğrencilerin %49’u soruyu doğru 
cevaplamışlardır.  

Alt gruptaki öğrencilerin yanlış cevabı seçmelerinin nedeni canlı ve cansız 
varlıkların özelliklerini tam olarak anlamadıkları olabilir. Balıkların cansız varlık 
olduğunu ifade eden A seçeneğine ve çakıl taşlarını canlı varlık olduğunu belirten C ve 
D seçeneklerine gitmelerinden cansız varlık ile canlı varlık özelliklerini 
öğrenemediklerini ve ayırt edemediklerini çıkarabiliriz.  
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Canlı bilimi  
Bilişsel Süreç: Bilme 
 

Doğru Cevap: C 
Madde Güçlüğü(Pilot): 0.79 
Madde Güçlüğü(Esas):	0, 60   

 
Seçenek Analizi: 
 

 
 
 

Madde Yorumu: 

Soruda canlıların yaşaması için gerekli olan şeylerin ve yaşam alanlarının 
özelliklerinin bilinmesi beklenmektedir.  

Madde analizi sonuçlarına göre sorunun madde güçlüğü .60, madde ayırt ediciliği ise 
.64 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun orta güçlükte ve çok iyi ayırt edici nitelikte 
olduğu ifade edilebilir.  

Üst gruptaki öğrencilerin %92’si, alt gruptaki öğrencilerin %28’i soruyu doğru 
çözmüştür.   

Alt gruptaki öğrencilerin nerdeyse eşit oranda (A seçeneği; %25, B seçeneği;  
%23 ve D seçeneği; %23) diğer seçeneklere dağılmasının sebebi nilüfer, pirinç ve 
mercan canlılarının sulu ortamlarda yetişmesi olabilir. Oysa öğrencilerden beklenen 
kaktüsün su depolama özelliğinden kaynaklı yaşam alanının kurak ortam olduğunu 
bilerek seçeneklerdeki diğer canlılardan ayırt etmeleridir. 
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Canlı Bilimi 
Bilişsel Süreç: Bilme  

Doğru Cevap: B 
Madde Güçlüğü(Pilot): 0,48 
Madde Güçlüğü(Esas):	0,46 

 

 

Seçenek Analizi: 
 

 
 
 
 

Madde Yorumu: 

Soruda başlıca canlı gruplarının tanınması ve örneklendirilmesi buna göre memeliler 
grubunda yer alan canlılara verilen örneklerin seçilmesi beklenmektedir.  

Madde analizi sonuçlarına göre sorunun madde güçlüğü .46, madde ayırt ediciliği ise 
.50 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun orta güçlükte ve çok iyi ayırt edici nitelikte 
olduğu ifade edilebilir.  

Üst gruptaki öğrencilerin %74’ü, alt gruptaki öğrencilerin %24’ü soruyu doğru 
çözmüştür.   

Alt gruptaki öğrencilerin %41’i, üst gruptaki öğrencilerin ise %18’i C seçeneğine 
gitmiştir. Bunun nedeni seçenekte yer alan canlılardan inek ve yarasanın memeli, 
penguenin ise yavru bakımı gözlenmesine rağmen yumurta ile çoğalan bir kuş türü 
olduğunun gözden kaçması olabilir. Yarasa memeliler grubunun istisnai bir örneğidir. 
Öğrencilerin bunu bildikleri ancak penguenin kuş olduğunu gözden kaçırdıkları 
söylenebilir. Ayrıca tavşanın memeliler grubunda yer aldığını bilmemeleri de 
öğrencilerin C seçeneğine gitmelerinin nedeni olabilir. 
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Canlı Bilimi 
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme 

Doğru Cevap: B 
Madde Güçlüğü(Pilot): 0,82 
Madde Güçlüğü(Esas):	0,63 

 

 
 

Seçenek Analizi: 

 

 
Madde Yorumu: 

Soruda öğrencilerden ağaçlar, kurbağalar ve kelebekler gibi bilinen bitki ve hayvanların 
yaşam döngülerinin farkına varılması, karşılaştırılması ve kıyaslanması buna göre verilen kelebek ve 
kurbağanın yaşam döngülerinde ortak özelliğin bulunması beklenmektedir. 

Madde analizi sonuçlarına göre sorunun madde güçlüğü .63, madde ayırt ediciliği ise 
.52 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun kolay ve çok iyi ayırt edici nitelikte olduğu 
ifade edilebilir.  

Üst gruptaki öğrencilerin %88’i, alt gruptaki öğrencilerin %36’sı soruyu doğru 
çözmüştür.  

Tüm seçeneklerde verilen ifadeler en az bir canlının yaşam döngüsü için 
doğrudur. Ancak soruda öğrencilerden kelebek ve kurbağanın yaşam döngülerinde 
ortak olan bir süreci bulmaları beklenmektedir. Bu nedenle öğrenciler maddede her iki 
canlı için de ortak bir yaşam sürecinin istendiğini gözden kaçırarak maddede yer alan 
canlılardan herhangi birinin yaşam döngüsüne ait doğru verilen seçeneklere yönelmiş 
olabilir.  
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Fiziksel Bilimler 
Bilişsel Süreç: Uygulama 

Doğru Cevap: A 
Madde Güçlüğü(Pilot): 0, 47 
Madde Güçlüğü(Esas): 0, 43 

 
Seçenek Analizi: 

 
 

Madde Yorumu: 

Öğrenciden dinamometrede okunan değere göre yüzeyin pürüzlülüğünü tahmin etmesi 
ve yüzeyin günlük yaşamdaki materyallerden hangi malzemeden yapılmış olduğunu tahmin 
etmesi beklenmektedir. 

Üst gruptaki öğrencilerin %58’i, Alt gruptaki öğrencilerin %27’si soruyu doğru 
çözmüştür.  

Madde güçlüğü .43 ve madde ayırt edicilik indeksi ise .31 olarak hesaplanmıştır. Bu 
analiz sonuçlarına bakılarak sorunun orta güçlükte olduğu ve iyi ayırt edici olduğu 
söylenebilir.   

Alt gruptaki öğrencilerin %24’ü üst gruptaki öğrencilerin %30’u B seçeneğine 
gitmiştir. Alt gruptaki öğrencilerin B seçeneğine gitmelerinin sebebi kumun fayanstan 
daha fazla sürtünme kuvveti uygulayacağını ancak bu durumda dinamometrede okunan 
değerin daha fazla olması gerektiğini gözden kaçırmış olabilir. Sürtünme kuvveti fazla 
olduğunda, hareket yönüne ters bir kuvvet olduğundan dinamometrede okunan değeri 
arttırır. 1.düzenekte dinamometrede okunan değer 5N iken 2. düzenekte daha pürüzlü 
bir zemin olması beklenir. Çünkü dinamometrede okunan değer 8N dur. Yani daha 
büyüktür. Daha pürüzlü yüzeylerde hareket daha zor olacağından dinamometreyi daha 
fazla zorlar ve değer büyür. Öğrenciler bu durumu karıştırmış olabilirler. Yani daha 
pürüzlü yüzeyde okunan değerin daha düşük olduğunu düşünerek bu konuda yanlış 
öğrenmeye sahip olabilirler. 
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Canlı Bilimi 
Bilişsel Süreç: Bilme 

Doğru Cevap: C 
Madde Güçlüğü(Pilot): 0, 86 
Madde Güçlüğü(Esas):	0, 70   

 
Seçenek Analizi: 
 

 
 
 

Madde Yorumu: 

Öğrencilerden kemiklerin görevlerini bilmeleri beklenmektedir.  

Üst gruptaki öğrencilerin %96’sı alt gruptaki öğrencilerin %41’i doğru seçeneği 
işaretlemiştir.  

Alt gruptaki öğrencilerin %27’sinin A seçeneğine, %17’sinin B seçeneğine 
gitmelerinin nedenleri; fili büyük bir canlı olarak düşünmeleri nedeniyle besin 
depolama seçeneğine yönelmiş olabilmeleri, görselden yola çıkmış olabilmeleri ya da 
kemiğin görevlerini hiç öğrenememiş olmaları olabilir. 

Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .70, madde ayırt 
ediciliği ise .54 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: Canlı Bilimi 
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme 

Doğru Cevap: C 
Madde Güçlüğü(Pilot): 0, 52  
Madde Güçlüğü(Esas):	0, 50 

 
Seçenek Analizi: 

 
 
 

Madde Yorumu: 

Soruda öğrencilerden terleme olayının sebebini bilmeleri beklenmektedir.  

Üst gruptaki öğrencilerin %72’si alt gruptaki öğrencilerin %30’u doğru seçeneği 
işaretlemiştir. 

Alt gruptaki öğrencilerin %30’unun D seçeneğine gitmesinin nedeni terleme olayı 
ile su ve minerallerin atılması arasında bir ilişki kurmalarından kaynaklı olabilir. Oysa 
su ve minerallerin vücuttan atılması terleme olayının sebebi değil bir sonucudur. Aynı 
şekilde öğrencilerin %24’ünün B seçeneğini işaretlemesinin nedeni de terleme olayı ile 
su ihtiyacının artacağı bilgisi ile terleme olayının su ihtiyacını karşılayacağı yanılgısı 
olabilir. Buradan da öğrencilerin belli bir konu ile ilgili bildiklerini, sorunun ne 
istediğini anlamadan bildikleri yanıtları tercih etme eğilimi olduğunu söylenebilir. 

  Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .50, madde ayırt 
ediciliği ise .42 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: Fiziksel Olaylar 
Bilişsel Süreç: Uygulama 

Doğru Cevap: D 
Madde Güçlüğü(Pilot): 0, 67  
Madde Güçlüğü(Esas):	0, 55   

 
Seçenek Analizi: 

 
 

Madde Yorumu: 

Soruda öğrencilerden mıknatısların aynı kutuplarının birbirini ittiğini, farklı 
kutuplarının birbirini çektiğini böylece oyuncak arabanın hareket yönünü bilmeleri 
beklenmektedir.  

Üst gruptaki öğrencilerin %77’si alt gruptaki öğrencilerin %32’si doğru seçeneği 
işaretlemiştir.  

Alt gruptaki öğrencilerin %26’sı C seçeneğini, %22’si ise B seçeneğini 
işaretlemişlerdir. Bunun nedeni aynı kutupların birbirini ittiği bilgisini bilmemeleri 
olabilir. Her iki seçenekte de mıknatısların N-N (aynı) kutupları birbirine 
yaklaştırılıyor. Böylelikle arabanın mıknatıstan uzaklaşacağını bilmiyor olabilirler. 
Soruda oyuncak araba yönünü yanlış belirten seçeneği bulmaları istenmiştir.  

Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .55, madde ayırt 
ediciliği ise .46 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: Canlı Bilimi 
Bilişsel Süreç: Bilme 

Doğru Cevap: B 
Madde Güçlüğü(Pilot): 0,55 
Madde Güçlüğü(Esas):	0, 52 

 
Seçenek Analizi: 

 
 
 

Madde Yorumu: 

Soruda öğrencilerden mikroskobik canlılardan hangisinin hava yolu ile bulaşıcı 
hastalığa neden olduğunu bulmaları beklenmektedir. 

Alt gruptaki öğrencilerin %29’u üst gruptaki öğrencilerin %12’si D seçeneğini, 
alt gruptaki öğrencilerin %23’ü C seçeneğini ve %15’i A seçeneğini işaretlemişlerdir.  
Bunun nedeni öğrencilerin mikroskobik canlıları bilmedikleri dolayısıyla hangi çeşit 
mikroskobik canlıların hava yoluyla bulaşan bir hastalığa sebep olduğunu da 
bilmemelerinden kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle alt grup öğrenci yanıtları yanlış 
olan seçeneklere dağılmıştır. 

Üst gruptaki öğrencilerin %72’si, Alt gruptaki öğrencilerin %31’i soruyu doğru 
çözmüştür.   

Madde analizi sonuçlarına göre sorunun madde güçlüğü .52, madde ayırt ediciliği ise 
.41 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun orta güçlükte ve ayırt edici nitelikte olduğu 
ifade edilebilir.  
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Fiziksel Bilimler  
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme 

Doğru Cevap: C 
Madde Güçlüğü(Pilot): 0, 39 
Madde Güçlüğü(Esas):	0, 34 

 
Seçenek Analizi: 

 
 

Madde Yorumu: 

Soruda öğrencilerden gazların bulunduğu kabın şeklini aldığı dolayısıyla belli bir 
hacminin olmadığını bilmeleri ve örneklerle bu bilgiyi desteklemeleri beklenmektedir.  

Üst gruptaki öğrencilerin %53’ü doğru cevaba ulaşırken, alt grubun %21’i doğru 
cevaba ulaşabilmiştir.  

Seçeneklerin hepsi gazların belli bir özelliğinin örneği olmasından tüm seçenekler 
birbirine yakın şekilde çeldirici olmuştur.  

Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .34, madde ayırt 
ediciliği ise .32 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun öğrencilere zor geldiği ve ayırt 
edici nitelikte bir madde olduğu ifade edilebilir.  
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Canlı Bilimi 
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme 

Doğru Cevap: B 
Madde Güçlüğü(Pilot): 0, 38 
Madde Güçlüğü(Esas):	0, 30   

 
Seçenek Analizi: 

 

 

Madde Yorumu: 

Soruda öğrencilerden yapılan kontrollü deneyde bitkilerin Güneş ışığına olan tepkisini 
bulmaları beklenmektedir.  

Üst gruptaki öğrencilerin %41’i alt gruptaki öğrencilerin %19’u soruyu doğru cevaplamıştır.  

Soruda verilen su miktarı, Güneş ışığı ve sıcaklık gibi değişkenlerden sıcaklık 
değişkenini çoğu öğrencinin fark edemediği düşünülmektedir. Ayrıca etkisi araştırılan 
değişken olan Güneş ışığı ile karanlık bir ortamın karşılaştırılması gerektiği diğer tüm 
değişkenlerin sabit kalması gerektiği kısaca kontrollü deneyde bağımlı, bağımsız ve 
kontrol değişkenlerinin ne demek olduğu ve soruda neler olduğu ayırt edilememiştir. 
Buradan öğrencilerin bilimsel çalışma yöntemlerinin en önemli parçası olan kontrollü 
deney konusunu öğrenemedikleri sonucunu çıkarabiliriz.  

Üst grubun % 29’u A seçeneğini işaretlemiştir. Bu seçenekte öğrencilerden beklenen 
güneş ışığı etkisinin araştırıldığı deney olma olasılığı en yüksek seçenektir. Ancak buradan 
öğrencilerin sıcaklık değişkeninin sabit olmadığını gözden kaçırdıkları düşünülmektedir. 
Kontrollü deneylerde etkisi araştırılan değişken dışındaki değişkenlerin aynı olması 
gerekmektedir. Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .30, madde 
ayırt ediciliği ise .22 olarak hesaplanmıştır. Sonuçlara göre maddenin öğrencilere zor gelen 
bir madde olduğu ve ayırt ediciliğinin ise düşük olduğu ifade edilebilir.  
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Canlı Bilimi 
Bilişsel Süreç: Bilme 
 

Doğru Cevap: A 
Madde Güçlüğü(Pilot): 0, 54 
Madde Güçlüğü(Esas):	0, 49 

 
Seçenek Analizi: 
 

 
 

Madde Yorumu: 

Soruda öğrencilerden	 başlıca canlı gruplarını ayırmaları fiziksel ve davranışsal 
özelliklerini kıyaslanması ve karşılaştırılması ve özellikleri verilen canlının hangisi olduğunu 
bulmaları beklenmektedir.  

Üst gruptaki öğrencilerin %80’i alt gruptaki öğrencilerin %23’ü doğru seçeneği 
işaretlemiştir.  

Alt gruptaki öğrencilerin %37’si D seçeneğine, %24’ü B seçeneğine ve %13’ü de 
C seçeneğine gitmiştir. Burada öğrencilerin memelilerin ve kuşların belli özelliklerini 
bilmediklerini söyleyebiliriz. Çünkü B, C ve D seçeneklerinde yer alan canlıların tümü 
memelidir. Alt gruptaki öğrenciler bu seçeneklere dağılmıştır. 

Üst grubun %10’u D seçeneğini işaretlemiştir. Burada da memelilerin kuluçkaya 
yatma özelliğinin olmadığı soruda verilen diğer özelliklere bakılarak karar verildiği 
söylenebilir. 

Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .49, madde ayırt 
ediciliği ise .56 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: Fiziksel Bilimler  
Bilişsel Süreç: Uygulama 
 

Doğru Cevap: A 
Madde Güçlüğü(Pilot): 0, 58 
Madde Güçlüğü(Esas):	0, 53 

 
Seçenek Analizi: 
 

 

 

Madde yorumu: 

Soruda öğrencilerden etki ile mıknatıslanma yoluyla mıknatısların birbirini 
etkiledikleri cevabını bulmaları beklenmektedir.  

Üst gruptaki öğrencilerin %80’i alt gruptaki öğrencilerin %31’i doğru seçeneği 
işaretlemiştir.  

Seçeneklerde verilen durumların hepsi mıknatısın etki alanı veya özelliği ile ilgili 
olduğundan tüm seçenekler birbirine yakın şekilde çeldirici olmuştur. 

Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .53, madde ayırt 
ediciliği ise .49 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun orta güçlükte olduğu ve çok iyi 
ayırt edici nitelikte olduğu ifade edilebilir. 

 

 



Araştırma Sınavı Fen Bilimleri Raporu

34

Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Canlı Bilimi 
Bilişsel Süreç: Bilme 

Doğru Cevap: D 
Madde Güçlüğü(Pilot): 0, 41 
Madde Güçlüğü(Esas):	0, 34 

 
Seçenek Analizi: 
 

 
 
 

Madde Yorumu: 

Soruda öğrencilerden bitkilerde bulunan temel yapı ile fonksiyonlarını 
ilişkilendirmeleri beklenmektedir.  

Üst gruptaki öğrencilerin %58’i doğru cevaba ulaşırken, alt grubun %16’sı doğru 
cevaba ulaşabilmiştir.  

Alt gruptaki öğrencilerin %39’u A seçeneğini işaretlemiştir. Bunun sebebi 
yaprağın genel görevini düşünerek yanıt vermeleri olabilir. 

Üst gruptaki öğrencilerin %22’si B seçeneğini işaretlemiştir. Bunun sebebi ise 
bitkilerde üreme çiçekte gerçekleşmektedir. Yaprakların çiçek açmasıyla üreme olayının 
renkli olan taç yapraklarda gerçekleşeceğini düşünmüş olmaları olabilir. 

Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .34, madde ayırt 
ediciliği ise .42 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun öğrencilere zor geldiği ve çok iyi 
ayırt edici nitelikte bir madde olduğu ifade edilebilir. 
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Yer Bilimleri 
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme 

Doğru Cevap: D 
Madde Güçlüğü(Pilot): 0, 56 
Madde Güçlüğü(Esas): .45 

 
Seçenek Analizi: 
 

 
 

Madde Yorumu: 

Soruda öğrencilerden gölge yönü ve boyuna bakarak yerel saatin bulunabileceğini 
bilmeleri beklenmektedir.  

Üst gruptaki öğrencilerin %78'i alt gruptaki öğrencilerin %21'i soruyu doğru 
çözmüştür.  

Alt grubun %43’ü ve üst grubun %14'ü A seçeneğini işaretlemiştir.   

Bu seçeneği işaretlemiş olmalarının sebebi Güneş ışığı ve gölgeyi; gündüz ve gece 
olarak değerlendirerek aydınlık ve karanlık olarak düşünerek gece ve gündüz 
arasındaki sıcaklık farkı olarak düşünmüş olabilirler. Gece gündüz arasındaki sıcaklık 
farkı Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesinin bir sonucudur. Öğrenciler görselden 
de yola çıkarak bu seçeneğin doğru olduğunu düşünmüş olabilirler. 

Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .45, madde ayırt 
ediciliği ise .57 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: Yer Bilimleri 
Bilişsel Süreç: Bilme 

Doğru Cevap: A 
Madde Güçlüğü(Pilot): 0, 33 
Madde Güçlüğü(Esas):	0, 37 

 

Seçenek Analizi: 

 

 

Madde Yorumu: 

Soruda öğrencilerden balıkçıl kuşunun en fazla ve farklı yaşam alanlarında yaşamına 
devam edebileceğini bilmeleri beklenmektedir.  

Üst gruptaki öğrencilerin %49’u alt gruptaki öğrencilerin %21’i soruyu doğru 
cevaplamıştır.  

Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .37, madde ayırt 
ediciliği ise .27 olarak hesaplanmıştır. Sonuçlara göre maddenin öğrencilere zor gelen bir 
madde olduğu ve ayırt ediciliğinin ise düşük olduğu ifade edilebilir.  

Alt gruptaki öğrencilerin %32’si,  üst grubun ise %34’ü C seçeneğini 
işaretlemiştir. Bunun sebebi öğrencilerin timsahın hem karada hem de suda yaşandığını 
bilmeleri olabilir. Buradan öğrenciler iki farklı ortamda yaşadığı düşünülerek C 
seçeneğine yönelmiş olabilirler. 
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Fiziksel Bilimler 
Bilişsel Süreç: Uygulama 

Doğru Cevap: C 
Madde Güçlüğü(Pilot): 0, 27 
Madde Güçlüğü(Esas):	0, 27 

 
Seçenek Analizi: 

 
 

Madde Yorumu: 

Soruda öğrencilerden kuvvetin cismin hareketine neden ve engel olabileceğinin 
farkına varması ve farklı kuvvetlerin bir nesne üzerindeki aynı ya da ters yöndeki etkilerini 
karşılaştırarak sürtünme kuvvetinin hareket yönünün tersine olduğunu bilmeleri 
beklenmektedir.  

Üst gruptaki öğrencilerin %48’i alt gruptaki öğrencilerin %14’ü soruyu doğru 
cevaplamıştır.  

Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .27, madde ayırt 
ediciliği ise .34 olarak hesaplanmıştır. Sonuçlara göre maddenin öğrencilere zor gelen bir 
madde olduğu ve ayırt ediciliğinin ise düşük olduğu ifade edilebilir.  

 Alt gruptaki öğrencilerin %44’ü A seçeneğini işaretlemiştir. Bu seçeneği 
işaretlemiş olmalarının sebebi öğrencilerin yer çekimi kuvveti ve sürtünme kuvveti 
konularını karıştırdıkları ve bu kuvvetlerin ne işe yaradıklarını öğrenmekte 
zorlandıkları olabilir. 

Üst gruptaki öğrencilerin bile diğer seçeneklere benzer oranda dağılmasından da 
anlaşıldığı üzere öğrencilerin sürtünme kuvvetinin ne olduğunu, harekete etkisinin nasıl 
olduğunu ve cismin hareket yönüyle olan ilişkisini- konunun da soyut olması- nedeniyle 
öğrenmekte zorlanmış olmaları olabilir.  

Ayrıca madde testin en zor maddesi olarak da ifade edilebilir. 
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Fiziksel Bilimler 
Bilişsel Süreç: Uygulama 

Doğru Cevap: D 
Madde Güçlüğü(Pilot): 0.46 
Madde Güçlüğü(Esas):	0, 40 

 

Seçenek Analizi: 

 
 

Madde Yorumu: 

Soruda öğrencilerden maddenin fiziksel bir değişiklik sırasında sadece biçimsel olarak 
değişeceğinin farkına varmaları ve at nalı yapılırken demirin eritilmesi ve demire şekil 
verilmesi olaylarının fiziksel değişim olduğunu bilmeleri beklenmektedir. 

Seçeneklerin hepsi at nalı yapım aşamalarında gerçekleşen olaylar olduğundan 
tüm seçenekler birbirine yakın şekilde çeldirici olmuştur.  

Üst gruptaki öğrencilerin %53’ü alt gruptaki öğrencilerin %26’sı doğru seçeneği 
işaretlemiştir.  

Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .40, madde ayırt 
ediciliği ise .27 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun öğrencilere zor geldiği ve ayırt 
ediciliğinin ise istenen seviyede olmadığı görülmektedir.  
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Yer Bilimleri 
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme 

Doğru Cevap: A 
Madde Güçlüğü(Pilot): 0, 41 
Madde Güçlüğü(Esas):	0, 36 

 

Seçenek Analizi: 

 
 

Madde Yorumu: 

Soruda öğrencilerden Yerkürenin su, rüzgâr, toprak, orman, petrol, doğal gaz ve 
mineraller gibi gündelik yaşamda kullanılan bazı kaynaklarının tanımlanması ve maddeleri 
özelliklerine göre gruplandırmaları beklenmektedir.  

Üst gruptaki öğrencilerin %59’u alt gruptaki öğrencilerin %20’si doğru seçeneği 
işaretlemiştir.   

Üst grubu en çok çeldiren seçenek D seçeneğidir. Bunun sebebi öğrencilerin 
petrolü yenilenemez enerji kaynağı olarak bilmeleri ancak sorudaki gruplamada ikinci 
sırada yer alırken seçenekte ilk sırada yer almaktadır. D seçeneğinin doğru olması için 
seçenekte “yenilenemez kaynak” ifadesinin ikinci bölümde yer alması gerekmektedir. 
Buradan öğrencilerin petrolü yenilenemez enerji kaynağı olduğunu bildikleri ancak 
dikkat eksikliğinden bu seçeneğe yöneldikleri söylenebilir. Ayrıca öğrencilerin 
yenilenemez kaynak ile işlenmiş ürün kavramlarının anlamlarını bilmiyor olabilirler. 

Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .36, madde ayırt 
ediciliği ise .39 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun güçlüğünün zor olduğu ve ayırt 
ediciliğinin ise iyi olduğu söylenebilir. 
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Yer Bilimleri 
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme 

Doğru Cevap: A 
Madde Güçlüğü(Pilot): 0, 64 
Madde Güçlüğü(Esas): 0, 46 

 
Seçenek Analizi: 
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Madde Yorumu: 

Soruda öğrencilerden Uzun süre önce Yerküre üzerinde yaşamış olan hayvan ve 
bitkilerin bazı kalıntılarının (fosiller) kayalarda bulunduğunun farkına varılması ve bu 
kalıntıların konumlarının bulunması beklenmektedir. 

Üst gruptaki öğrencilerin %78'i soruyu doğru çözerken alt gruptaki öğrencilerin ise 
%21'i soruyu doğru çözmüştür.  

Madde analizi sonuçlarına göre sorunun madde güçlüğü .46, madde ayırt ediciliği ise 
.58 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun orta güçlükte olduğu ve çok iyi ayırt edici 
nitelikte olduğu ifade edilebilir.  

Üst gruptaki öğrencilerin en çok işaretledikleri seçenek B seçeneği olmuştur.  
B seçeneğindeki sıralama istenen sıralamanın tam tersidir. Yeni  çağdan eski çağa doğru 
bir sıralama yapılmıştır. Oysa eski çağda bulunan fosillerin daha önce fosilleşmesinden 
kaynaklı en altta olması gerekmektedir. Öğrenciler dikkat eksikliğinden kaynaklı bu 
seçeneğe yönelmiş olabilirler. 
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