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TIP FAKÜLTESİ 

ÇOKTAN SEÇMELİ SORU HAZIRLAMA KONTROL LİSTESİ 

 

 
Çoktan seçmeli sorularınızın teknik açıdan uygunluğunu aşağıdaki maddelere göre kontrol edebilirsiniz. 

 

Maddeler Evet Hayır Yorumlar 

1.  Hazırlanan sınav kapsam geçerliğini karşılamaktadır (Sorular dersin 

planındaki konuları ve tüm öğrenme hedeflerini/kazanımlarını 

içermektedir). 

   

2.  Sınav sadece hatırlamayı gerektiren bilgi düzeyin deki öğrenmeleri 

değil; kavrama, uygulama ve analiz gibi üst düzey bilişsel beceri 

gerektiren öğrenmeleri de ölçebilmektedir. 

   

3.  Soru kökü olumsuz fiil ile bitiyorsa ilgili sözcük vurgulanmıştır 

(koyu yazılmış ya da altı çizilmiştir). 

Örnek: ……… aşağıdakilerden hangisi değildir? 

   

4.  Seçenekler, ifade tarzı, uzunluk ve kapsam bakımından benzerdir ve 

doğru seçenek, çeldiricilere göre daha spesifik, daha uzun ve daha 

kapsamlı değildir. 

   

5.  Soru kökünde an az, en uygun vb. gibi ifadelerle en doğru cevap 

aranıyorsa soru kökünde ilgili kelimeler vurgulanmıştır. 

Örnek: ……. aşağıdakilerden hangisi en uygun biçimde ifade 

edilmektedir? 

   

6.  Soru ve seçeneklerde gereğinden fazla kelime kullanılmamıştır.    

7.  Seçenekler arası bilgi alanı bütünlüğü vardır.    

8.  Ölçülmek istenilen bilgi açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmiştir.    

9.  Soru kökü ve seçenekler arasında gramer uyumu vardır.    

10.Soru kökünde yer alan tanım ve kelime doğru seçenek içinde tekrar 

edilmemiştir. 
   

11.“Yukarıdakilerin hepsi doğru” veya “yukarıdakilerin hepsi 

yanlış” şeklindeki seçenekler mümkün olduğunca az 

kullanılmıştır. 

   

12.Doğru cevaplar seçeneklere orantılı olarak dağıtılmıştır.    

13.Sayısal seçenekli sorularda sayılar artarak ya da azalarak verilmiştir.    

14.Subjektif değerlendirmeye yöneltici (sizce…. / düşünüyorsunuz .. gibi) 

ifadeler kullanılmamıştır. 
   

15.Sınav en az 25 sorudan oluşmuştur.    

16.Sorular 5 seçenekli hazırlanmıştır.    

17. Soru kökünde, yanıt içeren bilgi kullanılmamıştır.    

18. Zıt seçenekler kullanılmamıştır.    

19. Seçeneklerde gereksiz tekrarlar kullanılmamıştır.    

20. Etkisiz seçenek yoktur.    

21.Gerekmedikçe genellikle, sıklıkla, hiçbir zaman, her zaman vb. 

kullanılmamıştır.  

   

22. Seçenekler ve sorular istenmeyen ipucu barındırmamaktadır.     

23. Seçeneklerde gruplama hatası yoktur.    

    

 

 



Ayrıca; 
 

Sınav güvenliği açısından sınav kâğıtlarında yeterli gruplama yapılmıştır (A, B, C grubu gibi- 

kalabalık sınıflarda yapılmalıdır). 
  

Not: Tüm maddelerin evet şeklinde yanıtlanması gerekmektedir. 

 

 

 

 
Soruyu hazırlayan için öneriler: 
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