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ARAŞTIRMA SINAVI 8. SINIF MATEMATİK RAPORU 

8. Sınıf öğrencilerine uygulanan araştırma sınavında öğrencilere matematik 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 

8. Sınıf 6082 25 5 
 

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya 6082 öğrencinin katıldığı ve sınavda 25’i çoktan seçmeli 
5’i açık uçlu sorular olmak üzere 30 sorunun yer aldığı görülmektedir. 

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

 

Şekil 1: 8. Sınıf matematik sorularının öğrenme alanlarına göre dağılımı 

Şekil 1 incelendiğinde testte yer alan 30 sorudan 11 soru “sayılar ve işlemler” öğrenme 
alanından, 9 soru “cebir” öğrenme alanından, 7 soru “ölçme ve geometri” öğrenme alanından 
ve 3 soru da “veri” öğrenme alanından sorulmuştur. 

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

 

Şekil 2: 8. Sınıf matematik sorularının bilişsel süreçlere göre dağılımı 

Sayılar	ve	
İşlemler
37%

Cebir
30%

Ölçme	ve	
Geometri

23%

Veri
10%    

Sayılar	ve	İşlemler Cebir Ölçme	ve	Geometri Veri

Bilme
23%

(7	soru)

Uygulama
54%

(16	soru)

Akıl	Yürütme
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Bilme Uygulama Akıl	Yürütme
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Şekil 2 incelendiğinde matematik testinde yer alan sorulardan %54’ünün bilişsel alanın 
uygulama boyutunda yer aldığı, % 23’ünün bilme boyutunda ve %23’ünün akıl yürütme 
boyutunda yer aldığı görülmektedir. 

Uygulanan matematik testinin çoktan seçmeli kısmını oluşturan 25 soruya ilişkin istatistik 
sonuçları tablo 2 de sunulmuştur. 

Tablo 2: Çoktan Seçmeli Kısma İlişkin İstatistik Sonuçları 

 N Ortalama Standart 
Sapma 

Medyan Güçlük Ayırt 
edicilik 

8. sınıf  6082 11,93 5,8 11 0,48 0,61 
 

Tablo 2 incelendiğinde sınava 6082 adayın katıldığı ve katılan adayların ortalamasının 
(𝑋𝑋=11,93) olduğu görülmektedir. Testin standart sapması 5,8, testin ortalama güçlüğü 0,48 ve 
testin ortalama ayırt ediciliği ise 0,61 olarak hesaplanmıştır.  Testteki soruları 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 sorularda sık karşılaşılan hatalardan bahsedilmiş ve örnek öğrenci 
cevaplarına yer verilmiştir. 

Çoktan seçmeli sorular içinde en zor soru 24. ( Madde Güçlüğü=.33), en kolay soru ise 3. Soru 
(Madde Güçlüğü=.73) olarak tespit edilmiştir. 
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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 indesinin 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 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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Tablo 3’te 0 puan ve 1 puan için örnek öğrenci cevapları verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Madde Yorumu: 

Soruyu değerlendirmek için kullanılan puanlama anahtarında 1 puan için yapılan açılama 

şöyledir: 

 

Öğrencilerin %68’i soruyu yanlış yanıtlamışlardır.  En sık karşılaşılan yanlış yanıtlar şöyledir: 

 Yüksekliği 3 birim olan dar açılı üçgen çizenler, 

 Geniş açılı üçgen çizip yüksekliğin 3 birim olma şartına uymayanlar. 

 

 

Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Geometri 
Bilişsel Süreç: Uygulama 
Tam Puan Alan Öğrenci Yüzdesi: %28 
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Tablo 3: Üçgen 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: Cebir 
Bilişsel Süreç: Uygulama 
Tam Puan Alan Öğrenci Yüzdesi: %36 
 

 

 

Madde Yorumu: 

Soruyu değerlendirmek için kullanılan puanlama anahtarında 1 puan için yapılan açılama 

şöyledir: 

 

Öğrencilerin %54’ü soruyu yanlış yanıtlamışlardır.  En sık karşılaşılan yanlış yanıtlar şöyledir: 

Ø y yerine 20 yazarak denklemi çözmeye çalışanlar, 

Ø 3x.20+10=70x sonucunu bulanlar, 

Ø 10 ile 3’ü çarpıp 30 TL cevabını verenler, 

Ø 20:3 işlemini yapanlar. 

Tablo 4’te 0 puan ve 1 puan için örnek öğrenci cevapları verilmiştir. 
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Tablo 4: Taksi Sorusuna Verilen Örnek Öğrenci Yanıtları 

Doğru Yanıt Örnek Öğrenci Cevapları 
1 

 
2 

 
Yanlış Yanıt Örnek Öğrenci Cevapları 
1 

 
2  

 
3 

 
4 
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Cebir 
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme 
Doğru Cevap: B 
Madde Güçlüğü(Pilot): .66 
Madde Güçlüğü(Esas): .73 
 

 
Seçenek Analizi: 

 
 

 

Madde Yorumu: 

Soruda öğrencilerden örüntünün 10 boncukta bir tekrar ettiğini fark etmeleri ve istenen 

boncukların renklerini bulmaları beklenmektedir.  

Üst gruptaki öğrencilerin %92’si, alt gruptaki öğrencilerin %47’si soruyu doğru yanıtlamıştır. 

Sorunun madde güçlüğü .73 ve ayırt ediciliği ise .45 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: Geometri 
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme 
Tam Puan Alan Öğrenci Yüzdesi: %45 
 

   
Madde Yorumu: 

Soruyu değerlendirmek için kullanılan puanlama anahtarında 1 puan için yapılan açıklama 

şöyledir: 

 

Öğrencilerin %48’i soruyu yanlış yanıtlamışlardır.  En sık karşılaşılan yanlış yanıtlar şöyledir: 

 Üçgende daha fazla birimkare olduğunu bu yüzden kaplanamayacağını ifade 
edenler, 

 Üçgenin iki dik kenarını toplayıp 8 bulan ve dikdörtgenin alanı ile eşit olduğunu 
ifade edenler. 

 Üçgende daha fazla birimkare olduğunu düşünen öğrenciler üçgenin içinde yer 
alan küçük üçgenleri de 1 kare olarak saymaktadırlar.  

 Ayrıca öğrencilerin soruda açıklama yaparken birimkare yerine birim ifadesini 
kullanma hatasına düştükleri gözlenmiştir. 

Öğrenci cevapları incelendiğinde yaklaşık 6 öğrencinin hayır kutusunu işaretleyip üçgenin ön 

yüzünü kaplamaya yeter fakat arka yüzünü kaplamaya yetmez ifadesini yazdıkları 

görülmüştür. Soru tekrar kullanılacağında soru metninde “üçgeni kaplama” ifadesi “üçgenin 

ön yüzünü kaplama” ifadesi şeklinde düzeltilmelidir. 

Tablo 5’te 0 puan ve 1 puan için örnek öğrenci cevapları verilmiştir. 
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Tablo 5: Kâğıt Kaplama 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: Geometri 
Bilişsel Süreç: Bilme 
Doğru Cevap: C 
Madde Güçlüğü(Pilot): .44 
Madde Güçlüğü(Esas): .38 
 

 
Seçenek Analizi: 

 
 

 

Madde Yorumu: 

Soruda öğrencilerden P ile L arasındaki noktadan 180o saat yönünde ilerlemeleri 

beklenmektedir. 

Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .38, madde ayırt ediciliği ise 

.52 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun zor bir soru olduğu ve ayırt ediciliğinin ise çok 

iyi seviyede olduğu ifade edilebilir. 

Üst gruptaki öğrencilerin %68’i alt gruptaki öğrencilerin %16’sı soruyu doğru çözmüştür. 

Üst grup(%20) ve alt gruptaki(%31) öğrencilerin bir kısmı B seçeneğine gitmiştir. Bu seçeneğe 

gitmelerinin sebebi öğrencilerin, soru metninde yer alan P ile L noktası ifadesine dikkat 

etmeden görselde K ile P arasında yer alan “Saat Yönü” okuna göre soruyu çözmeleri 

olabilir. K ile P arasından 180o saat yönünde ilerlendiğinde M ile S noktası arası cevabına 

ulaşılmaktadır. Görselde yer alan bu detay sorunun doğru yapılma oranını düşürmüş olabilir.  
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Sayılar ve İşlemler 
Bilişsel Süreç: Uygulama 
Doğru Cevap: A 
Madde Güçlüğü(Pilot): .40 
Madde Güçlüğü(Esas): .39 

 

 
   
Seçenek Analizi: 

 
 

Madde Yorumu: 

Soruda öğrencilerin A modelinin 3 tane B modelinden oluştuğunu tespit etmeleri ve taralı bölge 

oranını bu eşitliğe göre belirlemeleri beklenmektedir.  

Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .39, madde ayırt ediciliği ise 

.78 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun zor bir soru olduğu ve ayırt ediciliğinin ise çok 

iyi seviyede olduğu ifade edilebilir. 

Üst gruptaki öğrencilerin %86’sı alt gruptaki öğrencilerin %8’i soruyu doğru çözmüştür. 

Alt gruptaki öğrencilerin yarısı B seçeneğini işaretlemiştir. Bunun sebebi taralı bölgenin 

verildiği modeldeki 9 adet B modeline(sarı modele) göre oranlama yapmalarıdır. 

Görselde yer alan A modelini dikkate almamışlardır. 
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Veri 
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme 
Tam Puan Alan Öğrenci Yüzdesi: %58 
 

 
 

Madde Yorumu: 

Açık uçlu sorular içinde doğru yanıtlama yüzdesi en fazla olan bu soruyu değerlendirmek için 

kullanılan puanlama anahtarında 1 puan için yapılan açıklama şöyledir: 

 

Öğrencilerin %33’ü soruyu yanlış yanıtlamışlardır.  En sık karşılaşılan yanlış yanıtlar şöyledir: 

Ø Daire grafiğinde 4 dilimlik bölgeyi tarayanlar(Burada öğrenciler sütun grafiğinde 

gösterilen 4 kareyi oranlama yapmadan daire grafiğinde taramışlardır.), 

Ø Daireyi 3 eşit parçaya bölüp parçalardan 1 bölümü tarayanlar. 

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

 

 

 



Araştırma Sınavı Matematik Raporu

16

Tablo 6: Daire grafiği 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: Veri 
Bilişsel Süreç: Uygulama 
Doğru Cevap: D 
Madde Güçlüğü(Pilot): .80 
Madde Güçlüğü(Esas): .68 
 

   
 
Seçenek Analizi: 

 
 

Madde Yorumu: 

Soruda öğrencilerden 5 sınava ait puanların ortalamasını bulmaları beklenmektedir. 

Madde analizi sonuçlarına göre sorunun madde güçlüğü .68, madde ayırt ediciliği ise .63 
olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun kolay ve çok iyi ayırt edici nitelikte olduğu ifade 
edilebilir. 

Üst gruptaki öğrencilerin %96’sı alt gruptaki öğrencilerin %32’si soruyu doğru çözmüştür. 
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Veri 
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme 
Tam Puan Alan Öğrenci Yüzdesi: %28 
Kısmi Puan Alan Öğrenci Yüzdesi: %20 

 

 
Madde Yorumu: 

Soruyu değerlendirmek için kullanılan puanlama anahtarında 2 puan ve 1 puan için yapılan 

açıklama şöyledir: 

 

Öğrencilerin %40’i soruyu yanlış yanıtlamıştır.  En sık karşılaşılan yanlış yanıtlar şöyledir: 

Ø Ocak’tan Şubat’a fazla artış olduğu için yanıldığını söyleyenler, 

Ø Kemal’in grafikteki sayıları toplamadığı için yanlış yorum yaptığını belirtenler, 

Ø 2017 grafiğinde daha az sayı olduğu için yorumunu yapanlar, 

Ø 2017 ve 2018’deki değerleri toplayıp bırakanlar. 

Öğrencilerin büyük bir kısmı 2017 Şubat’ındaki değeri 30,5 olarak okumuştur. Birçok öğrenci 

de Kemal’in 30 ile 40 arasında bir sayı yazmadığı için yanlış yorum yaptığını belirtmiştir. 

Tablo 7’de 0 puan ve 1 puan için örnek öğrenci cevapları verilmiştir. 
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Tablo 7: Yanlış Grafik sorusuna verilen örnek 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: Sayılar ve İşlemler 
Bilişsel Süreç: Uygulama 
Doğru Cevap: D 
Madde Güçlüğü(Pilot): .30 
Madde Güçlüğü(Esas): .37 
 

 
Seçenek Analizi: 

 
 

 

Madde Yorumu: 

Soruda öğrencilerden kareli zemindeki 2 birimin 23 m olduğunu, kullanılan iplerin 12 birim 

uzunluğunda olduğunu görmeleri ve bu sayılar arasında orantısal işlem yaparak 4 cevabına 

ulaşmaları beklenmektedir.  

Madde analizi sonuçlarına göre sorunun madde güçlüğü .37, madde ayırt ediciliği ise .52 

olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun zor ve çok iyi ayırt edici nitelikte olduğu ifade 

edilebilir. 

Üst gruptaki öğrencilerin %68’i alt gruptaki öğrencilerin %16’sı soruyu doğru yanıtlamıştır. 
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Cebir 
Bilişsel Süreç:  Uygulama 
Doğru Cevap: D 
Madde Güçlüğü(Pilot): .38 
Madde Güçlüğü(Esas): .42 
 

 
Seçenek Analizi: 

 
 

 

Madde Yorumu: 

Soruda öğrencilerden $%&
'"

 ifadesini "
(
’ya eşitlemeleri beklenmektedir.  

Madde analizi sonuçlarına göre sorunun madde güçlüğü .42, madde ayırt ediciliği ise .74 

olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun orta güçlükte olduğu ve çok iyi ayırt edici nitelikte 

olduğu ifade edilebilir. 

Üst gruptaki öğrencilerin %86’sı alt gruptaki öğrencilerin %12’si soruyu doğru çözmüştür. 

Bu soruda alt gruptaki öğrencilerin büyük bir kısmı A ve C seçeneklerine yönelmiştir. Bunun 

sebebi öğrencilerin 2 taralı bölgeyi kesirde genişletme yapmadan x-7’ye eşitleyerek 

soruyu çözmeleri olabilir. Bu yanlış yolla öğrencilerin bir kısmı x değerini 7’den 2’yi 

çıkararak 5 bulmuş, bir kısmı ise 2 ile 7’yi toplayarak 9 bulmuşlardır.  

Alt gruptaki öğrenciler 𝒙𝒙%𝟕𝟕
𝟏𝟏𝟏𝟏

 kesrindeki 12 ve -7 sayıları ile işlem yapmış ve 5 seçeneğini 

işaretlemiş olabilirler. 
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Sayılar ve İşlemler 
Bilişsel Süreç: Bilme 
Doğru Cevap: B 
Madde Güçlüğü(Pilot): .49 
Madde Güçlüğü(Esas): .53 
 

 
Seçenek Analizi: 

 
 

 

Madde Yorumu: 

Soruda öğrencilerden 20 sayısının yüzde kaçının 3 olduğunu bulmaları beklenmektedir. 

Madde analizi sonuçlarına göre sorunun madde güçlüğü .53, madde ayırt ediciliği ise .73 

olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun orta güçlükte olduğu ve çok iyi ayırt edici nitelikte 

olduğu ifade edilebilir. 

Üst gruptaki öğrencilerin %91’i alt gruptaki öğrencilerin %18’i soruyu doğru çözmüştür. 

Alt gruptaki öğrencilerin en çok işaretledikleri seçenekler A ve C seçeneği olmuştur. A 

seçeneğini işaretleyen öğrenciler 3 liralık indirimin %3 indirime eşit olduğunu 

düşünmüşlerdir. C seçeneğini işaretleyen öğrencilerse 20’den 3’ü çıkararak yüzdeyi 

bulduklarını düşünmüşlerdir. 
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Ölçme 
Bilişsel Süreç: Uygulama 
Doğru Cevap: A 
Madde Güçlüğü(Pilot): .47 
Madde Güçlüğü(Esas): .40 
 

 
Seçenek Analizi: 

 
 

 

Madde Yorumu: 

Soruda öğrencilerden katlanan mezuradaki iki bölümün uzunluğunu toplamaları 

beklenmektedir. 

Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .40, madde ayırt ediciliği ise 

.51 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun zor bir soru olduğu ve ayırt ediciliğinin ise çok 

iyi seviyede olduğu ifade edilebilir. 

Üst gruptaki öğrencilerin %71’i alt gruptaki öğrencilerin %19’u soruyu doğru çözmüştür. 

Alt gruptaki öğrencilerin %73’ü 115 cm uzunluğundaki mezura ile 115’ten daha uzun bir 

kurdelenin ölçülebileceğini düşünmüşlerdir. 
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Geometri 
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme 
Doğru Cevap: A 
Madde Güçlüğü(Pilot): .33 
Madde Güçlüğü(Esas): .36 

 

 
Seçenek Analizi: 

 
 

 

Madde Yorumu: 

Soruda öğrencilerden dikey eksendeki sayılardan yararlanarak birim karelerin uzunluklarını ve 

P noktasının yaklaşık değerini bulmaları beklenmektedir. 

Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .36, madde ayırt ediciliği ise 

.52 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun zor bir soru olduğu ve ayırt ediciliğinin ise çok 

iyi seviyede olduğu ifade edilebilir. 

Üst gruptaki öğrencilerin %66’sı alt gruptaki öğrencilerin %15’i soruyu doğru cevaplamışlardır. 

Dikey eksende yer alan 20 sayısı alt gruptaki öğrencilerin yanlış cevabı seçmelerinde 

rol oynamış olabilir. B ve D seçeneklerinde yer alan 20 sayısı alt grubun bu seçeneklere 

yönelmesine sebep olmuş olabilir.  

Üst gruptaki öğrenciler P’ye yakın olan (30,20) noktasını seçenekte bulamayıp ve bu 

sayıların bulunduğu D seçeneğine yönelmiş olabilirler. 
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Cebir 
Bilişsel Süreç: Uygulama 
Doğru Cevap: C 
Madde Güçlüğü(Pilot): .62 
Madde Güçlüğü(Esas): .49 
 

 
Seçenek Analizi: 

 
 

 

Madde Yorumu: 

Soruda öğrencilerden eşitlikte C yerine 720, B yerine 3 yazmaları ve eşitlikte yer alan işlemleri 

yapmaları beklenmektedir. 

Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .49, madde ayırt ediciliği ise 

.72 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun orta güçlükte olduğu ve maddenin çok iyi ayırt 

edici nitelikte olduğu ifade edilebilir. 

Üst gruptaki öğrencilerin %88’i alt gruptaki öğrencilerin %16’sı soruyu doğru cevaplamışlardır. 

Alt gruptaki öğrencilerin %41’i A seçeneğini işaretlemişlerdir. Bu cevaba soruda yer alan A-

B-C ilişkisine dikkat etmeden 720 sayısını 3’e bölerek ulaştıkları düşünülmektedir.  
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Geometri 
Bilişsel Süreç: Uygulama 
Doğru Cevap: B 
Madde Güçlüğü(Pilot): .72 
Madde Güçlüğü(Esas): .58 

 

 
Seçenek Analizi: 

 
 

 

Madde Yorumu: 

Soruda öğrencilerden 8 küpten oluşan yapının belirtilen yönlerden görüntülerini bulmaları ve 

seçenekte bu ifadeye uymayanı işaretlemeleri beklenmektedir. 

Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .58, madde ayırt ediciliği ise 

.57 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun orta güçlükte olduğu ve maddenin çok iyi ayırt 

edici nitelikte olduğu ifade edilebilir. 

Üst gruptaki öğrencilerin %85’i alt gruptaki öğrencilerin %28’i soruyu doğru cevaplamışlardır. 

Alt grup seçeneklere birbirine yakın oranlarda dağılmışlardır. 
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Cebir 
Bilişsel Süreç: Uygulama 
Doğru Cevap: B 
Madde Güçlüğü(Pilot): .63 
Madde Güçlüğü(Esas): .58 

 

 
Seçenek Analizi: 

 
 

 

Madde Yorumu: 

Soruda verilen iki durumun arasındaki farkın 2 kg portakaldan meydana geldiğini ve bu 2 kg 

portakalın 8 TL olduğunun bulunması gerekmektedir. Daha sonra 6 kg portakal için hesaplama 

yapılması beklenmektedir. 

Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .58, madde ayırt ediciliği ise 

.64 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun orta güçlükte olduğu ve çok iyi ayırt edici nitelikte 

olduğu ifade edilebilir. 

Üst gruptaki öğrencilerin %89’u alt gruptaki öğrencilerin %25’i soruyu doğru çözmüştür. 

Alt gruptaki öğrencilerin %23’ünün D seçeneğini işaretlemesine sebep olan hatanın 2 kg 

portakalı 8 TL bulduktan sonra 1 kg portakal fiyatını bulmadan 6 ile çarpmaları olduğu 

düşünülmektedir.  
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Cebir 
Bilişsel Süreç: Uygulama 
Doğru Cevap: C 
Madde Güçlüğü(Pilot): .43 
Madde Güçlüğü(Esas): .39 

 

 
Seçenek Analizi: 

 
 

 

Madde Yorumu: 

Soruda öğrencilerden erkeklerin kızlardan toplam 12 TL fazla para verdiklerini bulmaları, bu 

parayı pikniğin toplam maliyetinden çıkarmaları ve bulunan farkı 20’ye bölerek kızların kaç TL 

katkıda bulunacağını bulmaları beklenmektedir. Erkeklerin yaptığı katkıyı bulmak için bu 

değere 1 TL daha ekleme yapmaları gerekmektedir. 

Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .39, madde ayırt ediciliği ise 

.54 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun zor olduğu ve çok iyi ayırt edici nitelikte olduğu 

ifade edilebilir. 

Üst gruptaki öğrencilerin %69’u alt gruptaki öğrencilerin %15’i soruyu doğru çözmüştür. 

Alt gruptaki öğrencilerin %45’i üst gruptaki öğrencilerin %16’sı D seçeneğini işaretlemişlerdir. 

Bunun sebebi öğrencilerin 12 erkek ve 1 TL sayıları ile işlem yapıp diğer bilgileri 

kullanmadan sonuca ulaştıklarını düşünmeleri olabilir. 
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Cebir 
Bilişsel Süreç: Bilme 
Doğru Cevap: D 
Madde Güçlüğü(Pilot): .45 
Madde Güçlüğü(Esas): .39 

 

 
Seçenek Analizi: 

 
 

 

Madde Yorumu: 

Soruda öğrencilerin otelde kaç kişi kaldığını gösteren cebirsel ifadeyi bulmaları 

beklenmektedir. 

Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .39, madde ayırt ediciliği ise 

.46 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun zor olduğu ve çok iyi ayırt edici nitelikte olduğu 

ifade edilebilir.  

Üst gruptaki öğrencilerin %65’i alt gruptaki öğrencilerin %19’u soruyu doğru cevaplamıştır. 

Üst grup ve alt grubun en çok yöneldiği yanlış seçenek B seçeneği olmuştur. B seçeneğindeki 

ifade oteldeki toplam oda sayısını vermektedir. Öğrenciler sadece 5 sayısı ile n-2 ifadesini 

çarpıp sonucu bulduklarını düşünmüşler, odada kalan kişi sayısını dikkate 

almamışlardır. 
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Cebir 
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme 
Doğru Cevap: A 
Madde Güçlüğü(Pilot): .41 
Madde Güçlüğü(Esas): .34 

 

 
Seçenek Analizi: 
 

 
 

Madde Yorumu: 

Soruda öğrencilerin x=3y eşitliğini bulmaları beklenmektedir. 

Madde analizi sonuçlarına göre sorunun madde güçlüğü .34, madde ayırt ediciliği ise .59 

olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun zor ve çok iyi ayırt edici nitelikte olduğu ifade 

edilebilir. 

Üst gruptaki öğrencilerin %72’si alt gruptaki öğrencilerin %13’ü soruyu doğru cevaplamıştır.  
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Sayılar ve İşlemler, Ölçme  
Bilişsel Süreç: Uygulama 
Doğru Cevap: D 
Madde Güçlüğü(Pilot): .41 
Madde Güçlüğü(Esas): .44 

 

 
Seçenek Analizi: 

 
 

 

Madde Yorumu: 

Soruda öğrencilerden cetvel üzerindeki ölçüm yapılan sayılar arasındaki farkı kullanarak 

kalemin boyu ile ilgili tahminde bulunmaları beklenmektedir. 

Madde analizi sonuçlarına göre sorunun madde güçlüğü .44, madde ayırt ediciliği ise .62 

olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun orta güçlükte ve çok iyi ayırt edici nitelikte olduğu 

ifade edilebilir. 

Alt gruptaki öğrencilerin %35’i cetvelin başlangıç noktasına dikkat etmeden, başlangıcı 

0’da alarak ölçüm yapmış ve 9,7 cevabına yönelmişlerdir. 

Üst gruptaki öğrencilerin %10’unun B seçeneğine yönelmesi ise cetvel üzerindeki 

çizgileri saymaları olabilir.   
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Sayılar ve İşlemler 
Bilişsel Süreç: Bilme 
Doğru Cevap: A 
Madde Güçlüğü(Pilot): .62 
Madde Güçlüğü(Esas): .55 

 

 
Seçenek Analizi: 

 
 

 

Madde Yorumu: 

Soruda öğrencilerden 9 500 000 sayısını 10’un kuvveti şeklinde göstermeleri beklenmektedir.  

Madde analizi sonuçlarına göre sorunun madde güçlüğü .55, madde ayırt ediciliği ise .39 
olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun orta güçlükte ve ayırt edici nitelikte olduğu ifade 
edilebilir. 

Alt gruptaki öğrencilerin %40’ı üst gruptaki öğrencilerin %79’u soruyu doğru çözmüştür.  

Alt gruptaki öğrencilerin %25’i üst gruptaki öğrencilerin %8’i D seçeneğini işaretlemişlerdir.  

Bunun sebebi milyon ifadesindeki 6 sıfır ile 500 ifadesindeki iki sıfırı toplayıp 95.108 
seçeneğine yönelmeleri olabilir. 
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Sayılar ve İşlemler 
Bilişsel Süreç: Bilme 
Doğru Cevap: A 
Madde Güçlüğü(Pilot): .74 
Madde Güçlüğü(Esas): .64 

 

 
Seçenek Analizi: 

 
 

 

Madde Yorumu: 

Soruda öğrencilerin 72’yi asal çarpanlarına ayırmaları A’yı 3 B’yi 2 bulmaları beklenmektedir. 

Madde analizi sonuçlarına göre sorunun madde güçlüğü .64, madde ayırt ediciliği ise .65 

olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun kolay ve çok iyi ayırt edici nitelikte olduğu ifade 

edilebilir. 

Üst gruptaki öğrencilerin %97’si alt gruptaki öğrencilerin %31’i soruyu doğru çözmüştür.  

Alt gruptaki öğrencilerin %31’inin B seçeneğini işaretleme sebebi 2A.3B ifadesinde 

tabanda yer alan sayıları çarpmaları olabilir. 
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Sayılar ve İşlemler 
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme 
Doğru Cevap: C 
Madde Güçlüğü(Pilot): .37 
Madde Güçlüğü(Esas): .33 
 

 
Seçenek Analizi: 

 
 

Madde Yorumu: 

Soruda öğrencilerin beyaz karelerden birinin alanını 4 br2 kabul ederek gri karenin bir kenarını 

6 birim bulmaları beklenmektedir. Gri karenin alanını 36, beyaz karelerin alanını 4 br2 bularak 

toplam alanın 48 br2 bulunması beklenmektedir. 

Madde analizi sonuçlarına göre sorunun madde güçlüğü .33, madde ayırt ediciliği ise .45 

olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun zor ve çok iyi ayırt edici nitelikte olduğu ifade 

edilebilir. 

Üst gruptaki öğrencilerin %27’sinin B seçeneğine yönelmesinin sebebi soruda gri 

karenin alanının sorulduğunu düşünmeleri olabilir. 
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Sayılar ve İşlemler 
Bilişsel Süreç: Bilme 
Doğru Cevap: B 
Madde Güçlüğü(Pilot): .46 
Madde Güçlüğü(Esas): .45 
 

 
Seçenek Analizi: 

 
 

 

Madde Yorumu: 

Soruda öğrencilerden 0,5 ile 0,75 arasındaki bir sayıyı seçmeleri beklenmektedir. 

Madde analizi sonuçlarına göre sorunun madde güçlüğü .45, madde ayırt ediciliği ise .67 

olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun orta güçlükte ve çok iyi ayırt edici nitelikte olduğu 

ifade edilebilir. 

Üst gruptaki öğrencilerin %85’i alt gruptaki öğrencilerin %18’i soruyu doğru çözmüştür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.Sınıf

37

Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Sayılar ve İşlemler 
Bilişsel Süreç: Uygulama 
Doğru Cevap: B 
Madde Güçlüğü(Pilot): .52 
Madde Güçlüğü(Esas): .50 
 

 
Seçenek Analizi: 

 
 

 

Madde Yorumu: 

Soruda öğrencilerden # sayısını 4, taralı dikdörtgenle ifade edilen sayıyı -3 bulmaları 4-3 

ifadesinin sayısal değerini hesaplamaları beklenmektedir. 

Madde analizi sonuçlarına göre sorunun madde güçlüğü .50, madde ayırt ediciliği ise .63 

olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun orta güçlükte ve çok iyi ayırt edici nitelikte olduğu 

ifade edilebilir. 

Üst gruptaki öğrencilerin %9’u alt gruptaki öğrencilerin %29’u yanlış olan C seçeneğini 

işaretlemişlerdir. Bunun sebebi taralı dikdörtgenle ifade edilen sayının değerini -3 yerine 

3 almaları olabilir. 
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Sayılar ve İşlemler 
Bilişsel Süreç: Uygulama 
Doğru Cevap: C 
Madde Güçlüğü(Pilot): .62 
Madde Güçlüğü(Esas): .60 

 

 
Seçenek Analizi: 

 
 

 

Madde Yorumu: 

Soruda uzun kenar ile kısa kenar arasındaki -
#
 oranını dikkate alarak işlem yapılması 

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 %93’ü alt gruptaki öğrencilerin %29’u soruyu doğru çözmüştür.  

Üst gruptaki öğrencilerin %4’ünün alt gruptaki öğrencilerin %29’unun D seçeneğine 

yönelmesinin sebebi; 

 

Şeklinde bir çözüm yapmaları olabilir. 
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Cebir 
Bilişsel Süreç: Bilme 
Doğru Cevap: B 
Madde Güçlüğü(Pilot): .67 
Madde Güçlüğü(Esas): .48 

 

 
Seçenek Analizi: 

 
 

 

Madde Yorumu: 

Soruda x değişkenin verilen ifadede neyi temsil ettiği sorulmaktadır. 

Madde analizi sonuçlarına göre sorunun madde güçlüğü .48, madde ayırt ediciliği ise .52 

olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun orta güçlükte ve çok iyi ayırt edici nitelikte olduğu 

ifade edilebilir. 

Üst gruptaki öğrencilerin %74’ü alt gruptaki öğrencilerin %23’ü soruyu doğru çözmüştür.  

Alt gruptaki öğrencilerin seçenek dağılımı birbirine yakın dağılmıştır.  
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Sayılar ve İşlemler 
Bilişsel Süreç: Uygulama 
Doğru Cevap: B 
Madde Güçlüğü(Pilot): .54 
Madde Güçlüğü(Esas): .54 

 

 
Seçenek Analizi: 

 
Madde Yorumu: 

Soruda verilen kömür miktarları arasında bir karşılaştırılma yapılması beklenmektedir. Verilen 

miktarlar 10’un kuvvetleri şeklinde verilmiştir. Karşılaştırma yapabilmek için sayıların bu 

kısımlarının eşitlenmesi soruyu çözmek için kullanılabilecek en uygun yöntemdir. 

Madde analizi sonuçlarına göre sorunun madde güçlüğü .54, madde ayırt ediciliği ise .47 

olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun orta güçlükte ve çok iyi ayırt edici nitelikte olduğu 

ifade edilebilir. 

Üst gruptaki öğrencilerin %82’si alt gruptaki öğrencilerin %36’sı soruyu doğru çözmüştür.  

Soruda en çeldirici seçenek A seçeneği olmuştur. Bunun sebebi verilen sayılarda 10’un 

kuvveti kısmına bakılmadan sıralama yapılması olabilir. 

 

Sadece kırmızı kutu içindeki sayılar sıralandığında en büyük sayı 4’tür ve öğrenciler Ocak-

Mart cevabına yönelmişlerdir. 
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Soru Bilgileri 
Öğrenme Alanı: Geometri 
Bilişsel Süreç: Uygulama 
Doğru Cevap: C 
Madde Güçlüğü(Pilot): .39 
Madde Güçlüğü(Esas): .38 
 

 
Seçenek Analizi: 

 
 

 

Madde Yorumu: 

Soruda verilen bilgilere göre öğrenci önce x doğrusunu daha sonra C noktasının simetriği olan 

noktanın bulunması gerekmektedir. 

Madde analizi sonuçlarına göre sorunun madde güçlüğü .38, madde ayırt ediciliği ise .50 

olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun zor ve çok iyi ayırt edici nitelikte olduğu ifade 

edilebilir. 

Üst gruptaki öğrencilerin %67’si alt gruptaki öğrencilerin %17’si soruyu doğru çözmüştür.  

Üst gruptaki öğrencilerin %15’i doğru noktayı bulmuş fakat noktanın adının D olduğunu 

düşünmüş olabilir ya da A ve B’nin düşey eksende en uçtaki noktalar olmasından yola 

çıkarak C’nin hizasındaki en uçtaki noktayı yani D’yi tercih etmiş olabilirler. 
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