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8.Sınıf

ARAŞTIRMA SINAVI 8. SINIF FEN BİLİMLERİ RAPORU
8. Sınıf öğrencilerine uygulanan araştırma sınavında öğrencilere fen bilimleri
dersinden dört 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
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Uygulanan Öğrenci
Sayısı
6203

Çoktan Seçmeli
Soru Sayısı
25

Açık Uçlu Soru
Sayısı
5

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

Fizik

Kimya

Yer
Bilimleri
20%

Yer Bilimleri

Biyoloji
40%

Kimya
17%
Fizik
23%

Şekil 1: 8. Sınıf fen bilimleri sorularının öğrenme alanlarına göre dağılımı
Şekil 1 incelendiğinde testte yer alan 30 sorudan 12 soru “biyoloji” öğrenme
alanından, 7 soru “fizik” öğrenme alanından, 6 soru “yer bilimleri” öğrenme alanından ve 5
soru “kimya” öğrenme alanından sorulmuştur. Uygulanan fen bilimleri testinde yer alan
soruların bilişsel süreçlere ilişkin dağılım yüzdeleri ise şöyledir:
Bilme

Uygulama

Akıl Yürütme

Bilme
37%

Akıl
Yürütme
46%

Uygulama
17%

Şekil 2: 8. Sınıf fen bilimleri sorularının bilişsel süreçlere göre dağılımı
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Şekil 2 incelendiğinde fen bilimleri testinde yer alan sorulardan %46’sının bilişsel
alanın akıl yürütme boyutunda yer aldığı, %37’sinin bilme boyutunda ve %17’sinin uygulama
boyutunda yer aldığı görülmektedir.
Uygulanan Fen bilimleri testinin çoktan seçmeli kısmını oluşturan 25 soruya ilişkin
istatistik sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2: Çoktan Seçmeli Kısma İlişkin İstatistik Sonuçları
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N

Ortalama

6203

12,63

Standart
Sapma
5,0

Medyan

Güçlük

12

0,51

Ayırt
edicilik
0,53

Tablo 2 incelendiğinde sınava 6203 adayın katıldığı ve katılan adayların ortalamasının
(Ẋ=12,63) olduğu görülmektedir. Testin standart sapması 5,0, testin ortalama güçlüğü 0,51 ve
testin ortalama ayırt ediciliği ise 0,53 olarak hesaplanmıştır. Testteki soruların öğrenme
alanlarına ve bilişsel süreçlere göre doğru yapılma yüzdelerinin karşılaştırması Şekil 3 ve 4’te
verilmiştir.

Bilişsel Süreçlere Göre
Doğru Yapılma Yüzdeleri

Öğrenme Alanlarına Göre
Doğru Yapılma Yüzdeleri
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0

0
Biyoloji

Fizik

Kimya

Bilme

Yer Bilimleri

Uygulama

Akıl Yürütme

Şekil 3-4: Öğrenme Alanlarına ve Bilişsel Süreçlere göre doğru yapılma yüzdeleri
Şekil 3 ve 4 incelendiğinde biyoloji ve fizik 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 oranına 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 22. ( Madde Güçlüğü=.26), en kolay soru ise
7. Soru (Madde Güçlüğü=.79) 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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Soru Bilgileri
Konu Alanı: Biyoloji
Bilişsel Süreç: Uygulama
Soru Bilgileri
Konu Alanı: Biyoloji
Bilişsel Süreç: Uygulama

Tam Puan Alan Öğrenci Yüzdesi: % 57
Tam Puan Alan Öğrenci Yüzdesi: % 57

Madde Yorumu:
Soruyu değerlendirmek için kullanılan puanlama anahtarında 1 puan için yapılan açıklama
şöyledir:
Madde Yorumu:
Soruyu değerlendirmek için kullanılan puanlama anahtarında 1 puan için yapılan açıklama
şöyledir:

Öğrencilerin %57’si soruyu doğru yanıtlamışlardır. En sık karşılaşılan yanlış yanıtlar ise
şöyledir:
Öğrencilerin
%57’si
soruyu
doğruifadelerin
yanıtlamışlardır.
En cevap
sık karşılaşılan
yanıtlar
ise
Ø Madde
kökünde
verilen
aynısının
kağıdınayanlış
yazıldığı
yanıtlar
şöyledir:
Ø Her iki durumu birbirine karıştıran yanıtlar:
İkinci tarladaki ürünün daha kaliteli olacağını yazıp bitki ilacı kullanıldığını
Ø Madde
belirtenkökünde
yanıtlar.verilen ifadelerin aynısının cevap kağıdına yazıldığı yanıtlar
Ø Her
ikitarlayı
durumu
birbirine
karıştıran
yanıtlar:
İkinci
seçerek
kimyasal
bitki ilacı
kullanılan tarladaki ürünlerin daha
İkinci tarladaki
kaliteli olacağını yazıp bitki ilacı kullanıldığını
kaliteli
olduğunuürünün
belirtendaha
yanıtlar
yanıtlar.
Ø belirten
Her iki tarlada
da bitki ilacı kullanıldığını fark eden ancak ikinci tarlada
Ø İkinci
tarlayı
seçerek
kimyasal
bitki
ilacı kullanılan
tarladaki
ürünlerin
daha
kullanılan
bitki
ilacının
kimyasal
olduğunu
fark etmeyen
öğrenci
yanıtları.
kaliteli
olduğunu
belirten
yanıtlar
Madde iyi okunmadığından öğrenciler bitki ilacı ifadesini görünce her iki bitkiye
Ø Her
iki ilacı
tarlada
da bitki
ilacı kabul
kullanıldığını
fark eden
ancak
tarlada
verilen
da doğal
olarak
etmiş. Oysaki
doğal
olan ikinci
bitki ilacı
sadece
kullanılan
bitkiverilmiştir.
ilacının kimyasal olduğunu fark etmeyen öğrenci yanıtları.
birinci bitkiye
iyi okunmadığından
öğrenciler
bitki
ilacı ifadesini
görünce
iki bitkiye
Ø Madde
Ayrıca birçok
öğrenci kasımpatı
bitkisini
tarlaya
dikilen bitki
sanıpher
ilaçlamanın
verilen
ilacıyapıldığını
da doğal olarak
kabul etmiş.
Oysaki
doğal olaniyibitki
ilacı sadece ve
bu bitkiye
düşünmüştür.
Bu da
yine maddenin
okunmadığından
birinci
bitkiye verilmiştir.
anlaşılamadığından
kaynaklanıyor olabilir.
Ø Ayrıca birçok öğrenci kasımpatı bitkisini tarlaya dikilen bitki sanıp ilaçlamanın
bu3.te
bitkiye
yapıldığını
Bu da
yine maddenin
iyi okunmadığından ve
Tablo
1 puan
ve 0 puandüşünmüştür.
için örnek öğrenci
cevapları
verilmiştir.
anlaşılamadığından kaynaklanıyor olabilir.
Tablo 3.te 1 puan ve 0 puan için örnek öğrenci cevapları verilmiştir.
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Tablo 3: Kasımpatı Bitkisi 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
Konu
Alanı: Yer Bilimleri
Soru Bilgileri
Bilişsel
Süreç:Yer
Akıl
Yürütme
Konu Alanı:
Bilimleri
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme

Tam Puan Alan Öğrenci Yüzdesi: % 6
Tam Puan Alan Öğrenci Yüzdesi: % 6

Madde Yorumu:
Madde Yorumu:
Öğrencilerin %6’sının doğru cevapladığı bu soruya ait puanlama anahtarı şöyledir:
Öğrencilerin %6’sının doğru cevapladığı bu soruya ait puanlama anahtarı şöyledir:

Açık uçlu sorular içinde en az doğru yanıtlanan bu soruda öğrencilerin en sık yaptıkları
hatalar
şöyledir:
Açık
uçlu
sorular içinde en az doğru yanıtlanan bu soruda öğrencilerin en sık yaptıkları
hatalar şöyledir:
Ø Venüs’e Güneş ışığının daha dik geldiğini belirten yanıtlar
Ø Venüs
gezegenin
çekirdeğinin
daha
sıcak olduğunu
belirten yanıtlar
Venüs’e
Güneş ışığının
daha dik
geldiğini
belirten yanıtlar
Venüs’ün
yüzey sıcaklığının
olmasını
gezegenlerin
atmosferinin ince
Ø Venüs
gezegenin
çekirdeğinindaha
dahafazla
sıcak
olduğunu
belirten yanıtlar
veya kalınyüzey
olduğundan
kaynaklı
belirten
yanıtlar atmosferinin ince
Ø Venüs’ün
sıcaklığının
dahaolduğunu
fazla olmasını
gezegenlerin
Ø Gezegenlere
gelen
Güneş
ışığının
gelme
açısı
farklı
olduğu
veya kalın olduğundan kaynaklı olduğunu belirten yanıtlariçin Venüs’ün yüzey
sıcaklığının daha
olduğunu
yanıtlar
Ø Gezegenlere
gelenfazla
Güneş
ışığının belirten
gelme açısı
farklı olduğu için Venüs’ün yüzey
Ø sıcaklığının
Gezegenlerindaha
yüzey
alanının
farklı
olmasıyanıtlar
nedeniyle olduğunu belirten yanıtlar
fazla
olduğunu
belirten
Ø Madde
kökünde
yer
alan
Merkür’ün
Güneş’e
yakın olduğunu
olması nedeniyle
Gezegenlerin yüzey alanının farklı olması nedeniyle
belirtenolduğunu
yanıtlar
belirtenkökünde
yanıtlar yer alan Merkür’ün Güneş’e yakın olması nedeniyle olduğunu
Ø Madde
Ø belirten
Gezegenin
kendisinin sıcak olduğunu belirten yanıtlar
yanıtlar
Ø Dünya’nın
Güneş etrafında
dönmesi nedeniyle
olduğunu belirten yanıtlar
Gezegenin kendisinin
sıcak olduğunu
belirten yanıtlar
Venüs gezegeninin
daha küçük
olmasınedeniyle
nedeniyleolduğunu
olduğunubelirten
belirtenyanıtlar
yanıtlar
Ø Dünya’nın
Güneş etrafında
dönmesi
Venüs’ün
çekim kuvvetinin
daha
fazla nedeniyle
olması nedeniyle
olduğunu
Ø Venüs
gezegeninin
daha küçük
olması
olduğunu
belirtenbelirten
yanıtlar
yanıtlar
Ø Venüs’ün çekim kuvvetinin daha fazla olması nedeniyle olduğunu belirten
Ø yanıtlar
Venüs’ün Merkür’den büyük olması sebebiyle yüzey sıcaklığının fazla olduğunu
belirten yanıtlar
Ø Venüs’ün
Merkür’den büyük olması sebebiyle yüzey sıcaklığının fazla olduğunu
Ø Hiçbir
açıklama
belirten yanıtlar yapmadan Merkür’ün daha soğuk ve Venüs’ün daha sıcak
olduğunu
belirtenyapmadan
yanıtlar Merkür’ün daha soğuk ve Venüs’ün daha sıcak
Ø Hiçbir
açıklama
olduğunu belirten yanıtlar
Bu soruda bu kadar farklı yanlış cevap ile karşılaşılmasının nedeni öğrencilerin
soruya
hangi bu
açıdan
karar
verememelerinedeni
olabilir.
Madde,
Bu soruda
kadarcevap
farklı vereceklerine
yanlış cevap ile
karşılaşılmasının
öğrencilerin
istenilenin
ne olduğu
net vereceklerine
olarak belirtilerek
düzenlenebilir.
uçlu
soruya
hangi
açıdan daha
cevap
kararyeniden
verememeleri
olabilir.Açık
Madde,
sorularda karşılaşılabilecek
biri olan maddenin
sınırının belirlenmesi
bu
istenilenin
ne olduğu daha problemlerden
net olarak belirtilerek
yeniden düzenlenebilir.
Açık uçlu
madde içinkarşılaşılabilecek
de bir problem teşkil
etmiştir. biri olan maddenin sınırının belirlenmesi bu
sorularda
problemlerden
madde için de bir problem teşkil etmiştir.
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Tablo 4.te 1 puan ve 0 puan için örnek öğrenci cevapları verilmiştir.
Tablo 4: Venüs ve Merkür Gezegenleri Yüzey Sıcaklıkları Sorusu Öğrenci Yanıtları
Doğru Yanıt Örnek Öğrenci Cevapları
1

2

3

Yanlış Yanıt Örnek Öğrenci Cevapları
1

2

3
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Soru Bilgileri
Soru Bilgileri
Konu Alanı: Biyoloji
Konu Alanı:
Bilişsel
Süreç:Biyoloji
Akıl Yürütme
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme

Tam Puan Alan Öğrenci Yüzdesi: % 18
Tam Puan Alan Öğrenci Yüzdesi: % 18

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

Öğrencilerin %18’i soruyu doğru yanıtlamışlardır. Öğrenci cevapları incelendiğinde en çok
Öğrencilerin %18’i soruyu doğru yanıtlamışlardır. Öğrenci cevapları incelendiğinde en çok
karşılaşılan yanlış yanıtlar şöyledir:
karşılaşılan yanlış yanıtlar şöyledir:
Ø Şeker hastası Merve’nin akyuvar sayısının daha fazla olduğunu belirten yanıtlar
Ø Şeker hastası Merve’nin akyuvar sayısının daha fazla olduğunu belirten yanıtlar
Ø Her iki hastalıkta da akyuvar sayısının fazla olduğunu belirten yanıtlar
Ø Her iki hastalıkta da akyuvar sayısının fazla olduğunu belirten yanıtlar
Ø Sadece grip hastalığının bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirten yanıtlar
Ø Sadece grip hastalığının bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirten yanıtlar
Ø Merve’nin çok şeker yemesi nedeniyle bu hastalığa yakalandığı ve dolayısıyla
Ø Merve’nin çok şeker yemesi nedeniyle bu hastalığa yakalandığı ve dolayısıyla
akyuvar sayısının daha fazla olduğunu belirten yanıtlar
akyuvar sayısının daha fazla olduğunu belirten yanıtlar
Öğrenciler genellikle grip hastalığının bulaşıcı bir hastalık olduğuna vurgu
Öğrenciler genellikle grip hastalığının bulaşıcı bir hastalık olduğuna vurgu
yapmışlar. Ancak akyuvarların vücut savunmasında görev aldığını belirtmemişlerdir.
yapmışlar. Ancak akyuvarların vücut savunmasında görev aldığını belirtmemişlerdir.
Bununla birlikte doğru kişiyi seçerek ilgisiz açıklama yapan ya da hiç açıklama
Bununla birlikte doğru kişiyi seçerek ilgisiz açıklama yapan ya da hiç açıklama
yapmayan öğrenciler de kısmi (1 puan) almıştır.
yapmayan öğrenciler de kısmi (1 puan) almıştır.
Bu sorudan hiç puan alamayan öğrenciler ise şeker hastası Merve’yi seçerek
Bu sorudan hiç puan alamayan öğrenciler ise şeker hastası Merve’yi seçerek
akyuvar sayısının bu hastada fazla olacağını pekiştiren yanıtlar yazmışlardır.
akyuvar sayısının bu hastada fazla olacağını pekiştiren yanıtlar yazmışlardır.
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Grip olunca akyuvar sayısı artacağını yanıtlarda belirtilmiştir. Ancak akyuvar
sayısının neden arttığı yazılmamıştır. Bu ifadelerde doğru seçim yapılsa bile yanlış
açıklamalardan kaynaklı puan alamamışlardır.
Bazı yanıtlarda da kavram yanılgısı mevcuttur. Örneğin “akyuvar sayısı fazla
olduğu için hasta olmuştur” gibi yanıtların sayısı da oldukça fazladır.
Akyuvar hücresini mikrop olarak değerlendiren öğrenci yanıtları da mevcuttur.
Buradan öğrencilerin yanlış öğrenmeleri ortaya çıkmaktadır.
Ayrıca bu sorudan çıkarılacak diğer bir sonuç da öğrencilerin alyuvar ve akyuvarın
görevleri ve özellikleri konusunu karıştırdıkları ve bu iki kavramı birbiri yerine
kullandıkları görülmüştür.
Tablo 5.te 2 puan, 1 puan ve 0 puan için örnek öğrenci cevapları verilmiştir.
Tablo 5: Akyuvar Sayısı Sorusu Öğrenci Yanıtları
Doğru Yanıt Örnek Öğrenci Cevapları
1

2

3

Kısmı Yanıt Örnek Öğrenci Cevapları
1

11
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2

3

Yanlış Yanıt Örnek Öğrenci Cevapları
1

2

3
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Soru Bilgileri
Konu Alanı: Biyoloji
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme

Tam Puan Alan Öğrenci Yüzdesi: % 9

Soru Bilgileri
Konu Alanı: Biyoloji
Bilişsel
Süreç: Akıl Yürütme
Madde Yorumu:

Tam Puan Alan Öğrenci Yüzdesi: % 9

Öğrencilerin %9’unun doğru cevapladığı bu soruya ait puanlama anahtarı şöyledir:

Madde Yorumu:
Öğrencilerin %9’unun doğru cevapladığı bu soruya ait puanlama anahtarı şöyledir:

Açık uçlu sorular içinde az doğru yanıtlanan bu soruda öğrencilerin en sık yaptıkları hatalar
şöyledir:
Ø Besin depolamak için yaprakların döküldüğünü belirten ifadeler
Ø Kış mevsiminin gelmesiyle yaprakların döküleceğini belirten ifadeler
Ø Mevsim değişikliği nedeniyle yaprakların döküleceğini belirten ifadeler
Yerçekimi
ve/yaaz
rüzgâr
döküleceğini
belirten
ifadeler
AçıkØuçlu
sorular içinde
doğrunedeniyle
yanıtlananyaprakların
bu soruda öğrencilerin
en sık
yaptıkları
hatalar
Ø Yaprakların yenileneceği için döküleceğini belirten ifadeler
şöyledir:
Ø Güneş’in olmaması, yaprakların Güneş görmemesi nedeniyle yaprakların
Ø Besin depolamak için yaprakların döküldüğünü belirten ifadeler
döküleceğini belirten ifadeler
Ø Kış mevsiminin gelmesiyle yaprakların döküleceğini belirten ifadeler
Ø Soğuk olduğu için yaprakların döküleceğini belirten ifadeler
Ø Mevsim değişikliği nedeniyle yaprakların döküleceğini belirten ifadeler
Ø Fotosentez yapacağı için yaprakların döküleceğini belirten ifadeler
Ø Yerçekimi ve/ya rüzgâr nedeniyle yaprakların döküleceğini belirten ifadeler
Ø Ağaçların topraktan su alamaması nedeniyle yaprakların döküleceğini belirten
Ø Yaprakların yenileneceği için döküleceğini belirten ifadeler
ifadeler
Ø Güneş’in olmaması, yaprakların Güneş görmemesi nedeniyle yaprakların
Ø Solunum yapamayacağı için yaprakların döküleceğini belirten ifadeler
döküleceğini belirten ifadeler
Ø Yaprakların kuruması nedeniyle döküleceğini belirten ifadeler
Ø Soğuk olduğu için yaprakların döküleceğini belirten ifadeler
Ø Dünya’nın eksen eğikliği nedeniyle havaların soğuyacağı ve yaprakların
Ø Fotosentez yapacağı için yaprakların döküleceğini belirten ifadeler
döküleceğini belirten ifadeler
Ø Ağaçların topraktan su alamaması nedeniyle yaprakların döküleceğini belirten
Ø Küresel ısınma nedeniyle yaprakların döküleceğini belirten ifadeler
ifadeler
Ø Hava şartları ve sert rüzgârlar nedeniyle yaprakların döküleceğini belirten
Ø Solunum yapamayacağı için yaprakların döküleceğini belirten ifadeler
ifadeler
Ø Yaprakların kuruması nedeniyle döküleceğini belirten ifadeler
Ø Dünya’nın eksen eğikliği nedeniyle havaların soğuyacağı ve yaprakların
döküleceğini belirten ifadeler
Ø Küresel ısınma nedeniyle yaprakların döküleceğini belirten ifadeler
Ø Hava şartları ve sert rüzgârlar nedeniyle yaprakların döküleceğini belirten
ifadeler
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Tablo 6.de 1 puan ve 0 puan için örnek öğrenci cevapları verilmiştir.
Tablo 6: Yaprak Dökümü Sorusu Öğrenci Yanıtları
Doğru Yanıt Örnek Öğrenci Cevapları
1

2

3

Yanlış Yanıt Örnek Öğrenci Cevapları
1

2

3
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8.Sınıf

Soru Bilgileri
Konu Alanı: Biyoloji
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme

Doğru Cevap: C
Madde Güçlüğü(Pilot): 0, 65
Madde Güçlüğü(Esas): 0,58

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Soruda öğrencilerden organizmaların sınıflandırılmış gruplar arasında farklılık
gösteren özelliklerini tanımaları ve özellikle başkalaşım geçiren canlıları bilmeleri
beklenmektedir.
Üst gruptaki öğrencilerin %84’ü, alt gruptaki öğrencilerin %29’u soruyu doğru
cevaplamıştır. Alt gruptaki öğrenciler diğer seçeneklere yaklaşık şekilde dağılmışlardır.
Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .58 ve madde ayırt
ediciliği ise .55 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun orta güçlükte olduğu ve çok iyi
ayırt edici nitelikte olduğu ifade edilebilir.
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Soru Bilgileri
Konu Alanı: Yer Bilimleri
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme

Doğru Cevap: B
Madde Güçlüğü(Pilot): 0, 73
Madde Güçlüğü(Esas): 0, 79

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Soruda öğrencilerden Güneş’in, Güneş sistemindeki her unsura ışık ve sıcaklık
verdiğini bilmelerini fakat Güneş sisteminin diğer unsurlarının kendi ışıklarını üretmediklerini
düşünerek Güneş’in olmaması durumunda Dünya’da meydana gelebilecek olumsuz durumları
bilmesi ve seçmesi beklenmektedir.
Üst gruptaki öğrencilerin %96’sı alt gruptaki öğrencilerin %53’ü soruyu doğru
cevaplamıştır.
Sorunun madde güçlüğü .79 ve madde ayırt ediciliği .43 olarak hesaplanmıştır. Buna
göre maddenin öğrencilere çok kolay geldiği söylenebilir ayrıca maddenin çok iyi ayırt edici
olduğu da ifade edilebilir. Ayrıca testin en kolay maddesidir.
Alt gruptaki öğrencilerin %23’ü D seçeneğine gitmiştir. Bu seçenekte yer alan
“Dünya başka yıldızların çekim alanına girerek dengesini kaybeder” ifadesi doğru bir
ifadedir. Oysa soruda istenen hatalı olan bilgidir. Olumsuz ifadeyi seçecek olmaları
öğrencilerin gözünden kaçmış olabilir. Başka bir olasılıkla bu seçenekteki ifadenin
diğerlerinden uzun ve farklı olması öğrenciler için çeldirici olmuş olabilir.
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8.Sınıf

Soru Bilgileri
Konu Alanı: Fizik
Bilişsel Süreç: Uygulama

Doğru Cevap: B
Madde Güçlüğü(Pilot): 0, 72
Madde Güçlüğü(Esas): 0, 76

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Soruda öğrencilerden materyalleri, iletkenler ve yalıtkanlar olarak sınıflandırmaları ve
bakır metalinin iyi bir iletken, plastik materyalinin ise iyi bir yalıtkan madde olduğunu
bilmeleri beklenmektedir.
Üst gruptaki öğrencilerin %99’u alt gruptaki öğrencilerin %42’si soruyu doğru
cevaplamıştır.
Alt gruptaki öğrencilerin %24’ü A seçeneğini işaretlemiştir. Burada bakır telin
iletken olduğunu, plastiğin ise yalıtkan olduğunu bilen öğrenciler seçenekte ters olarak
verilen “bakırın yalıtkan olması” ve “plastiğin iletken olması” ifadelerine dikkat
etmemiş olabilir. Sondaki verilen ifadeler doğru olduğundan bütüncül yaklaşımla
verilen ifadelerin tümünü doğru okumuş olabilirler. Bu ifadelerin ilk seçenekte yer
alması nedeniyle de öğrenciler diğer seçeneklere bakmadan bu yanıta yönelmiş
olabilirler.
Sorunun madde güçlüğü .76 ve madde ayırt ediciliği .57 olarak hesaplanmıştır. Buna
göre maddenin öğrencilere çok kolay geldiği söylenebilir ayrıca maddenin çok iyi ayırt edici
olduğu da ifade edilebilir.
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Soru Bilgileri
Konu Alanı: Biyoloji
Bilişsel Süreç: Uygulama

Doğru Cevap: A
Madde Güçlüğü(Pilot): 0, 49
Madde Güçlüğü(Esas): 0, 45

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Soruda öğrencilerden yaşayan organizmaların yaşam fonksiyonlarını sürdüren ve
bölünerek çoğalan hücrelerden oluştuğunu günlük yaşamda karşılaşılabilecek sütten yoğurt
yapımı deneyimi ile ilişkilendirmesi beklenmektedir.
Üst gruptaki öğrencilerin %70'i alt gruptaki öğrencilerin %24'ü soruyu doğru
çözmüştür.
Alt grubun %37'si ve üst grubun %25'i B seçeneğini işaretlemiştir.
Bu seçeneği işaretlemiş olmalarının sebebi öğrencilerin bakterilerin
bölünebilmesi için belli bir büyüklüğe erişmesi yani bölünme sürecini düşünmüş
olmaları olabilir. Ancak bu soruda öğrencilerden süreç değil sürecin nedeni istenmiştir.
Diğer bir olasılıkla bölünme ile büyümeyi ayırt edememiş olabilirler. Ayrıca hücre
bölünmesi konusu ile ilgili öğrenme eksikliği de olabilir.
Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .45, 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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8.Sınıf

Soru Bilgileri
Konu Alanı: Fizik
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme

Doğru Cevap: C
Madde Güçlüğü(Pilot): 0,55
Madde Güçlüğü(Esas): 0,45

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Soruda öğrencilerden doğal olaylarla sesin özelliklerini ilişkilendirmeleri böylece
yarasaların avlarını yakalarken sesin bir engelle karşılaşması durumunda yansıması
özelliğinden yararlandığını bulmaları beklenmektedir.
Üst gruptaki öğrencilerin %75’i alt gruptaki öğrencilerin %21'i soruyu doğru
çözmüştür.
Alt grubun %39'u ve üst grubun %16'sı D seçeneğini işaretlemiştir.
Bu seçeneği işaretlemiş olmalarının sebebi görselde verilen yarasa ile avı olan
sinek arasındaki şeklin öğrencileri sesin başka bir özelliği olan titreşim sonucu oluşması
seçeneğine yönlendirmiş olabilir. Seçeneklerin hepsi sesin farklı bir özelliğidir. Bu
nedenle de dağılım yaklaşık bir şekilde olmuş olabilir.
Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .45, madde ayırt
ediciliği ise .54 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun orta güçlükte olduğu ve çok iyi
ayırt edici nitelikte olduğu ifade edilebilir.
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Soru Bilgileri
Konu Alanı: Fizik
Bilişsel Süreç: Uygulama

Doğru Cevap: D
Madde Güçlüğü(Pilot): 0,75
Madde Güçlüğü(Esas): 0,60

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Öğrencilerden tüm devre şemalarını, devreleri tamamlamak için kullanılan elektrik
materyallerini tanımalarını ve seri bağlı bir devrede akımı etkileyen faktörleri bilmeleri
beklenmektedir.
Üst gruptaki öğrencilerin %87’si, alt gruptaki öğrencilerin %28’i soruyu doğru
cevaplamıştır.
Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .60, madde ayırt
ediciliği de .60 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun orta güçlükte olduğu ve çok iyi ayırt
edici nitelikte olduğu ifade edilebilir.
Alt gruptaki öğrenciler B seçeneğine yönelmişlerdir. Bu seçenekte madde de
verilen tüm malzemeler kullanılarak bir devre kurulmuştur. Öğrenciler seri bağlı
devrelerde bağımlı ve bağımsız değişkenleri göz önünde bulundurmadan, güç
kaynağının artması (pil sayısının) ve ampul sayısının mümkün olduğunca az olması ve
diğer değişkenlerin sabit olması durumunda ampul parlaklığının en fazla olacağını
bilemediklerinden soruda verilen malzemelerin hepsinin kullanılması gerektiğini
düşünerek bu seçeneğe yönelmiş olabilirler.
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8.Sınıf

Soru Bilgileri
Konu Alanı: Biyoloji
Bilişsel Süreç: Bilme

Doğru Cevap: B
Madde Güçlüğü(Pilot): 0, 34
Madde Güçlüğü(Esas): 0, 38

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Soruda öğrencilerden sağlıklı beslenmede besin kaynaklarını ve besleyici maddeleri
tanımaları sadece enerji veren besin maddelerini seçmeleri beklenmektedir.
Üst gruptaki öğrencilerin %74’ü doğru cevaba ulaşırken, alt grubun %12’si doğru
cevaba ulaşabilmiştir.
Seçeneklerde verilen besin maddelerinin hepsi aynı zamanda enerji vericidir.
Protein, karbonhidrat ve yağlar enerji verici besin gruplarıdır. Ancak vücutta enerji
ihtiyacına göre kullanım sıraları farklıdır. B seçeneğinde yer alan besin maddelerinin
tümü karbonhidratlar grubundadır ve görevleri enerji vermektir. Diğer seçeneklerde
verilen besin maddelerinin bir görevi de enerji vermek olduğundan soruda istenen;
görevi sadece enerji vermek olan besinleri seçmeyi öğrenciler gözden kaçırmış
olabilirler. Ayrıca öğrencilerin, besin gruplarında yer alan besinlerin neler olduğu ve
besin gruplarının görevleri konularını daha önceki yıllarda öğrenmiş olmaları nedeniyle
bu bilgileri hatırlamakta zorlandıkları da söylenebilir.
Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .38, madde ayırt
ediciliği ise .62 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
Konu Alanı: Yer Bilimleri
Bilişsel Süreç: Bilme

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

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Soruda öğrencilerden Yerküre atmosferinin gazların karışımından oluştuğunu
bilmeleri ve temel bileşenlerini olağan süreçlerle ilişkilendirmeleri beklenmektedir.
Üst gruptaki öğrencilerin %84’ü alt gruptaki öğrencilerin %21’i soruyu doğru
cevaplamıştır. Alt gruptaki öğrenciler diğer seçeneklere yaklaşık şekilde dağılmışlardır.
Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .50, madde ayırt
ediciliği ise .63 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun orta güçlükte olduğu ve çok iyi
ayırt edici nitelikte olduğu ifade edilebilir.
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8.Sınıf

Soru Bilgileri
Konu Alanı: Fizik
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme

Doğru Cevap: D
Madde Güçlüğü(Pilot): 0, 67
Madde Güçlüğü(Esas): 0, 65

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Soruda öğrencilerden basıncı, kuvvet yönünden açıklamaları ve basınçla ilgili etkileri
bilerek hava basıncının azalması durumunda balonun patlayabileceğini bilmeleri
beklenmektedir.
Üst gruptaki öğrencilerin %86’sı alt gruptaki öğrencilerin %40’ı soruyu doğru
cevaplamıştır.
Alt gruptaki öğrenciler diğer seçeneklere yaklaşık şekilde dağılmışlardır.
Sorunun madde güçlüğü .65 ve madde ayırt ediciliği .47 olarak hesaplanmıştır. Buna
göre maddenin öğrencilere kolay geldiği söylenebilir ayrıca maddenin çok iyi ayırt edici
olduğu da ifade edilebilir.

23

Araştırma Sınavı Fen Bilimleri Raporu

Soru Bilgileri
Konu Alanı: Yer Bilimleri
Bilişsel Süreç: Bilme

Doğru Cevap: B
Madde Güçlüğü(Pilot): 0, 39
Madde Güçlüğü(Esas): 0, 37

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Soruda öğrencilerden Yer ekseninin eğik olduğunu ve bunun sonuçlarını bilmeleri
beklenmektedir.
Üst gruptaki öğrencilerin %55’i alt gruptaki öğrencilerin %20’si doğru seçeneği
işaretlemiştir.
Üst grubu ve alt grubu en çok çeldiren seçenek D seçeneğidir. Bunun sebebi
öğrencilerin yengeç ve oğlak dönencelerinin ne olduğunu bilmedikleri olabilir.
Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .37, madde ayırt
ediciliği ise .35 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun güçlüğünün zor olduğu ve ayırt
ediciliğinin ise iyi olduğu söylenebilir.
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8.Sınıf

Soru Bilgileri
Konu Alanı: Fizik
Bilişsel Süreç: Bilme

Doğru Cevap: A
Madde Güçlüğü(Pilot): 0, 38
Madde Güçlüğü(Esas): 0, 35

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Soruda öğrencilerden ışığın temel özelliklerini bilmeleri ve denizin dibinde bulunan
taşın olduğundan büyük görünmesinin sebebinin ışığın kırılma özelliğinden kaynaklandığını
bulması beklenmektedir.
Üst gruptaki öğrencilerin %56’sı alt gruptaki öğrencilerin %18’i doğru seçeneği
işaretlemiştir.
Üst grubu ve alt grubu en çok çeldiren seçenek D seçeneğidir. Öğrenciler, ışığın
doğrusal olarak ve su gibi saydam ortamlarda yayılması özelliği ile maddede verilen
hikayeyi birleştirmeleri nedeniyle bu seçeneğe yönelmiş olabilirler.
Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .35, madde ayırt
ediciliği ise .38 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun güçlüğünün zor olduğu ve ayırt
ediciliğinin ise iyi olduğu söylenebilir.
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Soru Bilgileri
Konu Alanı: Fizik
Bilişsel Süreç: Bilme

Doğru Cevap: A
Madde Güçlüğü(Pilot): 0, 55
Madde Güçlüğü(Esas): 0, 51

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Soruda öğrencilerden sürtünme kuvvetinin hareketi nasıl etkilediğini bilmeleri ve
sürtünme kuvvetini azaltmak amacıyla verilen örneği seçmeleri beklenmektedir.
Üst gruptaki öğrencilerin %83’ü alt gruptaki öğrencilerin %24’ü doğru seçeneği
işaretlemiştir.
Alt gruptaki öğrencilerin %38’i B seçeneğini işaretlemiştir. Bu seçenekte yer alan
“kışın araçların tekerlerine zincir takılması” durumu sürtünme kuvvetini arttırmak
amacıyla yapılır. Araçların kaymasını azaltmak için sürtünme kuvvetini arttırmak
gerekir. Öğrenciler dikkat eksikliği nedeniyle sürtünme kuvvetini azaltan örnek ile
arttıran örneği karıştırmış olabilirler.
Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .51, madde ayırt
ediciliği ise .59 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun orta güçlükte olduğu ve çok iyi
ayırt edici nitelikte olduğu ifade edilebilir.

26

8.Sınıf

Soru Bilgileri
Konu Alanı: Biyoloji
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme

Doğru Cevap: C
Madde Güçlüğü(Pilot): 0, 44
Madde Güçlüğü(Esas): 0, 36

Seçenek Analizi:
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Madde Yorumu:
Soruda öğrencilerden eşeyli üremede ebeveynlere benzeyen ama tıpkısı olmayan,
organizmaların kalıtsal özelliklerini genetik materyallerle yavrularına aktardığını bilmeleri
beklenmektedir.
Üst gruptaki öğrencilerin %53’ü alt gruptaki öğrencilerin %22’si doğru seçeneği
işaretlemiştir.
Alt ve üst gruptaki öğrencileri en çok çeldiren seçenek “kedilerin doğurarak;
planarya, hidra ve denizyıldızının bölünerek çoğaldığı” ifadesinde yer alan D seçeneği
olmuştur. Bunun sebebi bölünerek üreme bir eşeysiz üreme çeşididir. Eşeysiz üreme
sonucu oluşan bireyler ata canlı ile aynı özelliği taşır. Soruda verilen tek hücreli canlılar
görselde de verildiği üzere bölünerek çoğalır. Oysa öğrencilerden eşeysiz üremenin
temel özelliği istenmiştir. Öğrenciler ise eşeysiz üremenin bir çeşidi olan bölünerek
üreme seçeneğine yönelmiştir. Buradan da sorunun ne istediğini tam anlamamış,
bölünerek üreme ile eşeysiz üreme arasındaki ilişkiyi tam kavrayamamış ya da soruda
verilen görsel öğrencilerin çeldirici seçeneğe yönelmelerine katkı sağlamış olabilir.
Benzer durum eşeyli üreme ile memelilerde görülen eşeyli üreme sonucu doğurarak
çoğalma konusu için de geçerlidir. Öğrencilerin bu konudaki bilgilerini yenilemeleri ve
bu konuları ayırt edebilmeleri için bilgi eksiklerinin giderilmesi önerilebilir.
Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .36, madde ayırt
ediciliği ise .31 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun öğrencilere zor geldiği ve ayırt
ediciliğinin ise iyi olduğu görülmektedir.
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8.Sınıf

Soru Bilgileri
Konu Alanı: Kimya
Bilişsel Süreç: Bilme

Doğru Cevap: A
Madde Güçlüğü(Pilot): 0, 31
Madde Güçlüğü(Esas): 0, 26

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Soruda öğrencilerden maddenin yapısını tanecik bazında bilmeleri ve gazların genel
özelliklerini hatırlamaları beklenmektedir.
Üst gruptaki öğrencilerin %36’sı alt gruptaki öğrencilerin %17’si soruyu doğru
cevaplamıştır.
Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .26, madde ayırt
ediciliği ise .19 olarak hesaplanmıştır. Sonuçlara göre maddenin öğrencilere zor gelen bir
madde olduğu ve ayırt ediciliğinin ise düşük olduğu ifade edilebilir. Ayrıca madde testin en
zor maddesi olarak da ifade edilebilir.
Öğrencilerin gazların genel özellikleri ile soruda verilen örnek arasında bir ilişki
kurmakta ve gazların özellikleri konusunu hatırlamakta zorlandıkları söylenebilir.
Üst grubun %42’si B seçeneğini işaretlemiştir. Bu seçenekte parfümün gaz halinde
olması ile gazların odaya dağılarak odanın her yerine eşit basınç uygulayacağı özelliği
arasında bağlantı kurulmuş olabilir. Oysa öğrencilerden maddede verilen durumda gazların
tanecikleri arası çekim kuvvetinin az olması dolayısıyla tanecikler arası boşluğun maddenin
diğer hallerine göre daha fazla olduğu bilgisini hatırlamaları beklenmektedir.
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Soru Bilgileri
Konu Alanı: Yer Bilimleri
Bilişsel Süreç: Bilme

Doğru Cevap: C
Madde Güçlüğü(Pilot): 0, 46
Madde Güçlüğü(Esas): 0, 55

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Soruda öğrencilerden Dünya’nın belirli fiziksel özelliklerini Güneş ve diğer
gezegenlerle karşılaştırmaları ve Dünya ile Güneş’in bir ortak özelliğinin küresel şekle sahip
olmaları olduğunu bilmeleri beklenmektedir.
Üst gruptaki öğrencilerin %76'sı soruyu doğru çözerken alt gruptaki öğrencilerin ise
%31'i soruyu doğru çözmüştür. Madde analizi sonuçlarına göre sorunun madde güçlüğü .55,
madde ayırt ediciliği ise .45 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun orta güçlükte olduğu ve
çok iyi ayırt edici nitelikte olduğu ifade edilebilir.
Alt gruptaki öğrencilerin en çok işaretledikleri seçenek D seçeneği olmuştur. D
seçeneğinde verilen “etraflarında gezegenlerin dolanması” ifadesi sadece Güneş için
geçerlidir. Öğrenciler burada derste öğrendikleri gezegenlerin Güneş’e olan uzaklıkları
konusunu hatırlayarak diğer gezegenleri Dünya’nın etrafında dolanıyor olarak
düşünmüş olabilirler. Başka bir olasılıkla bu seçeneğin diğer seçeneklerden uzun olması
öğrencilerin karar veremedikleri durumda göz önünde bulundurdukları bir test çözme
mantığı olabilir.
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Soru Bilgileri
Konu Alanı: Biyoloji
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme

Doğru Cevap: D
Madde Güçlüğü(Pilot): 0, 62
Madde Güçlüğü(Esas): 0, 55

Seçenek Analizi:
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Madde Yorumu:
Soruda öğrencilerden bir popülasyonda bireyler arasındaki fiziksel ve davranışsal
farklılıkların bazı bireylere hayatta kalmalarında ve özelliklerini yavrularına geçirmelerinde
avantaj sağladığını bilmeleri ve siyah farelerin sayısının artarken beyaz farelerin sayısının
azaldığını grafikten okuyup beyaz farelerin sayısının azalmasını nedenini volkanik
topraklarda daha çabuk fark edilerek diğer canlılar tarafından avlanması olduğu çıkarımını
yapmaları beklenmektedir.
Üst gruptaki öğrencilerin %84'ü alt gruptaki öğrencilerin %20'si soruyu doğru
çözmüştür.
Alt grubun %30'u ve üst grubun %10'u C seçeneğini işaretlemiştir.
Bu seçeneği işaretlemiş olmalarının sebebi grafiğe göre siyah farelerin sayısının
artması siyah tüy renginin beyaza göre baskın olduğunu düşündürmüş olabilir.
Buradan da öğrencilerin grafiği doğru okuyup grafikle birlikte istenen çıkarımı
yapmakta zorlandıkları söylenebilir.
Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .50, madde ayırt
ediciliği ise .64 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun orta güçlükte olduğu ve çok iyi
ayırt edici nitelikte olduğu ifade edilebilir.
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Soru Bilgileri
Konu Alanı: Fizik
Bilişsel Süreç: Uygulama

Doğru Cevap: B
Madde Güçlüğü(Pilot): 0, 52
Madde Güçlüğü(Esas): 0, 48

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Soruda öğrencilerden seri veya paralel devrelerdeki elektrik akımlarını etkileyen
faktörleri ve paralel bağlı devrelerde ampul sayısının değişmesiyle ampul parlaklığında bir
değişiklik olmayacağını bilmeleri beklenmektedir.
Üst gruptaki öğrencilerin %79'u alt gruptaki öğrencilerin %22'si soruyu doğru
çözmüştür.
Alt grubun %34'ü ve üst grubun %13'ü C seçeneğini işaretlemiştir.
Bu seçeneği işaretlemiş olmalarının sebebi paralel bağlı devrelerde ampul
sayısının artması ile güç kaynağı yani pil sayısının artmış olması durumunu karıştırmış
olabilirler. Pil sayısı artmasıyla parlaklığın artacağını, daha sonra pilin zayıflamasıyla
parlaklığın azalacağını düşünmüş olabilirler.
Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .48, 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
Konu Alanı: Biyoloji
Bilişsel Süreç: Bilme

Doğru Cevap: C
Madde Güçlüğü(Pilot): 0, 47
Madde Güçlüğü(Esas): 0, 36

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Soruda öğrencilerden vücudun bağışıklık sisteminin hastalıklara direnmede ve
iyileşmedeki rolünü buna göre vücudun direncini arttırmak için neler yapılabileceğini, hangi
durumların hastalıklarla savaşmayı kolaylaştırdığını bilmesi beklenmektedir.
Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .36, madde ayırt
ediciliği ise .32 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun zor bir soru olduğu ve ayırt
ediciliğinin ise iyi seviyede olduğu ifade edilebilir.
Üst gruptaki öğrencilerin %54'ü alt gruptaki öğrencilerin %21'i soruyu doğru
çözmüştür.
Üst grubun %32’si, alt grubun da %36’sı A seçeneğini işaretlemiştir. Bu
öğrenciler hastalığı daha önceden geçirmenin hastalıkla ilgili mikrobun vücut
tarafından tanınması nedeniyle vücudun o hastalığa karşı bağışıklık kazandığı bilgisini
hatırlamakta zorlanmış olabilirler.
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Soru Bilgileri
Konu Alanı: Biyoloji
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme

Doğru Cevap: D
Madde Güçlüğü(Pilot): 0, 53
Madde Güçlüğü(Esas): 0, 47

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Öğrencilerden yaşadığı ortama uyum sağlamış canlıların onlara sağladığı faydaları
bilmeleri buna bağlı olarak Afrika fillerinin kulaklarının büyük olmasının onlara sağladığı
yararın büyük ve geniş kulakları sayesinde vücut sıcaklıklarını dengelemek ve serinlemelerine
yardımcı olmak olduğunu bilmeleri beklenmektedir.
Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .47, madde ayırt
ediciliği ise .38 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun orta güçlükte olduğu ve maddenin
iyi ayırt edici nitelikte olduğu ifade edilebilir.
Üst gruptaki öğrencilerin %67'si alt gruptaki öğrencilerin %28'i doğru cevabı
işaretlemişlerdir.
Alt gruptaki öğrencilerin %41'i, üst gruptaki öğrencilerin %31’i B seçeneğini
işaretlemiştir. Bunun sebebi canlılarda kulağın işitme görevini göz önünde
bulundurmaları olmuş olabilir. Oysa kulağın varlığı bu görevi yerine getirmesi için
yeterlidir. Soruda istenen kulağın normalden büyük ve geniş olmasının sebebidir.
Öğrenciler sorunun ne istediğini tam olarak anlayamamış olabilirler.
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Soru Bilgileri
Konu Alanı: Biyoloji
Bilişsel Süreç: Bilme

Doğru Cevap: C
Madde Güçlüğü(Pilot): 0, 87
Madde Güçlüğü(Esas): 0, 70

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Soruda öğrencilerden DNA’nın, her hücre çekirdeğindeki kromozomlarda bulunan
genetik bilgi olduğunu; kromozom, DNA, gen ve nükleotidi kendi aralarında fiziksel olarak
sıralayabilmesi beklenmektedir.
Üst gruptaki öğrencilerin %94’i alt gruptaki öğrencilerin %39’u soruyu doğru
cevaplamıştır.
Alt gruptaki öğrencilerin %27’si D seçeneğini işaretlemiştir. Buradan öğrencilerin
DNA ile kromozomun büyüklüklerini karıştırdıkları söylenebilir.
Sorunun madde güçlüğü .70 ve madde ayırt ediciliği .56 olarak hesaplanmıştır. Buna
göre maddenin öğrencilere çok kolay geldiği söylenebilir ayrıca maddenin çok iyi ayırt edici
olduğu da ifade edilebilir.
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Soru Bilgileri
Konu Alanı: Yer Bilimleri
Bilişsel Süreç: Akıl Yürütme

Doğru Cevap: D
Madde Güçlüğü(Pilot): 0, 66
Madde Güçlüğü(Esas): 0, 55

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Soruda öğrencilerden fosil kanıtları kullanarak başlıca organizma gruplarının
yeryüzünde var olma zamanlarıyla ilgili çıkarımlarda bulunmaları; kazılarda önce bulunan
fosillerin en son fosilleşen, en son bulunanın ise ilk fosilleşen canlı olduğunu yani balığın son
bulunan canlı olarak daha önce fosilleştiğini bulmaları beklenmektedir.
Üst gruptaki öğrencilerin %83'ü soruyu doğru çözerken alt gruptaki öğrencilerin ise
%27'si soruyu doğru çözmüştür. Madde analizi sonuçlarına göre sorunun madde güçlüğü .55,
madde ayırt ediciliği ise .56 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun orta güçlükte olduğu ve
çok iyi ayırt edici nitelikte olduğu ifade edilebilir.
Alt gruptaki öğrencilerin en çok işaretledikleri seçenek A seçeneği olmuştur. B
seçeneğinde bulunan böcek kazı çalışmasında ilk bulunan canlı olduğundan en son
fosilleşen canlıdır. Buradan da soruda istenen canlının kazıda bulunma sırası ile
fosilleşme sırası arasındaki ilişki doğru kurulamamış, öğrencilerin beklenen çıkarımı
yapmamış oldukları söylenebilir. Diğer bir olasılıkla öğrenciler madde de verilen
sıralamayı aynen alarak A seçeneğine yönelmiş olabilirler.
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Soru Bilgileri
Konu Alanı: Kimya
Bilişsel Süreç: Bilme

Doğru Cevap: D
Madde Güçlüğü(Pilot): 0, 45
Madde Güçlüğü(Esas): 0, 49

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Öğrencilerden maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini ayırt etmeleri ve maddenin
hallerinin fiziksel hali ile ilgili olduğunu bilmeleri beklenmektedir.
Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .49, madde ayırt
ediciliği ise .48 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun orta güçlükte olduğu ve maddenin
çok iyi ayırt edici nitelikte olduğu ifade edilebilir.
Üst gruptaki öğrencilerin %76'sı alt gruptaki öğrencilerin %28'i doğru cevabı
işaretlemişlerdir.
Alt gruptaki öğrenciler diğer seçeneklere yaklaşık şekilde dağılmışlardır. Bunun
sebebi bu soruyla öğrencilerden beklenen maddenin kimyasal ve fiziksel özelliklerini
ayırt edememiş olmaları olabilir.
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Soru Bilgileri
Konu Alanı: Kimya
Bilişsel Süreç: Uygulama

Doğru Cevap: B
Madde Güçlüğü(Pilot): 0, 51
Madde Güçlüğü(Esas): 0, 39

Seçenek Analizi:

Madde Yorumu:
Soruda öğrencilerden bir gazın sıcaklık değişikliğini onun hacmi ve/veya basıncıyla ve
parçacıklarının ortalama hız değişiklikleriyle ilişkilendirmesini; katı ve sıvıların genleşmesini
parçacıklar arasındaki boşluklara dayanarak sıcaklık değişikliğiyle ilişkilendirmesini ve
uğradığı değişimleri bilmesi beklenmektedir.
Madde analizi sonuçlarına bakıldığında sorunun madde güçlüğü .39, madde ayırt
ediciliği ise .36 olarak hesaplanmıştır. Buna göre sorunun zor bir soru olduğu ve ayırt
ediciliğinin ise iyi seviyede olduğu ifade edilebilir.
Üst gruptaki öğrencilerin %60'ı alt gruptaki öğrencilerin %23'ü soruyu doğru
çözmüştür.
Üst grubun %18’i C seçeneğini işaretlemiştir. Olumsuz madde kökü öğrencilerin
dikkatinden kaçmış olabilir. Görseldeki şeklin giderek büyümesi de öğrencilerin,
maddenin hacminde artış meydana geldiğini düşünmesine sebep olmuş olabilir.
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