
•Değerlendirme, bilgilerin, bilgi edinme yöntemlerinin, 
fikirlerin, çözümlerin, teori ve benzeri bilişsel ürünlerin değeri 
hakkında bir amaç için yargıya varabilmektir. 

•Değerlendirmede bir gözlem ya da ölçme sonucu ile bir ölçüt •Değerlendirmede bir gözlem ya da ölçme sonucu ile bir ölçüt 
kullanılır. 
•Bir bilişsel ürünün değerlendirilmesi iç ölçütle ya da dış ölçütle 
yapılır.



•Öğrencilerin mevcut bilgi ve becerilerini teşhis etmek 
(diagnostik amaç) :
•Öğretim programının yapılandırılmasına yardımcı olmak 
amacı ile öğrencilerin programda belirtilen kazanımlara 
ulaşması aşamasındaki sürecin takip edilmesi ve denetlenmesi ulaşması aşamasındaki sürecin takip edilmesi ve denetlenmesi 
(formatif amaç) : 
•Öğretim sonuncunda öğrencinin ulaştığı en son düzeyi 
belirlemek amacı ile veri sağlama (summatif amaç)
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TANILAYICI DALLANMIŞ AĞAÇ

Bir konu hakkında hazırlanan doğru-yanlış 
şeklindeki soruların farklı bir biçimde 
sunulmasıdır.
Doğru-yanlış soruları genelden özele doğru 
sıralanır.
Öğrencinin hangi basamakta yanlış yaptığı 
tespit edilerek, öğrenme süreci değerlendirilmiş tespit edilerek, öğrenme süreci değerlendirilmiş 
olur.
Tanılayıcı Dallanmış Ağaç değerlendirilirken her 
bir çıkışa götüren ifadeler için kaç doğru, kaç 
yanlış cevap içerdiği tespit edilir.



NASIL NOTLANDIRILIR?

(C1/C2) – (C3/C4) formülü ile öğrenciye önce +1 
ile -1 arasında puan verilir. Bu puan +1 ile 
toplanır çıkan 2,5 ile çarpılırsa 5’lik not 
düzenine çevrilir

C1: Öğrenci tarafından Doğru seçilen kutucuk  
sayısısayısı
C2: Toplam doğru kutucuk sayısı
C3: Öğrenci tarafından yanlış seçilen kutucuk  
sayısı
C4: Toplam yanlış kutucuk sayısı



KAVRAM HARĐTASI

Kavram haritaları, insanların nasıl öğrendikleri 
ile anlamlı öğrenme konuları arasında köprü 
kuran bir öğrenme-öğretme stratejisidir, bir 
konuyla ilgili kavramların adlarının genelden 
özele doğru birbirleriyle ilişkilerine göre şematik 
olarak gösterimleridir. olarak gösterimleridir. 



KAVRAM HARĐTASI ÖRNEKLERĐ

�Örümcek

�Balık Kılçığı

�Sınıflama

�Olaylar Zinciri



KAVRAM HARĐTASI ÖRNEKLERĐ
ÖRÜMCEK ÖRNEĞĐ



KAVRAM HARĐTASI ÖRNEKLERĐ
BALIK KILÇIĞI



HAYVAN

AT

DOMUZ

ĐNEK

FĐL
Memeliler

TATLI SU

Balıklar

Kedi balığı

Alabalık

Uskumru

KAVRAM HARĐTASI ÖRNEKLERĐ
SINIFLAMA

Kartal

Serçe

Karga

Güvercin

KUŞLAR

KURT

FOK

TUZLU SU

Tuna

Uskumru



KAVRAM HARĐTASI ÖRNEKLERĐ
OLAYLAR ZĐNCĐRĐ



MÜLAKAT

Çok kullanılan bir yöntem değildir. Öğrencilerle 
yapılan görüşmeler, öğrencilerin çalışmaları 
hakkında ve konuları nasıl anladıkları 
konusunda anlama düzeylerinin daha iyi 
değerlendirilmesine yardım eder.
Aşağıda bazı örnek görüşme soruları verilmiştir:
1. Bir olayı değişik yolla açıklayabilir misin?1. Bir olayı değişik yolla açıklayabilir misin?
2. Bu etkinliği tekrar yapsaydın aynı sonuçları 
bulur muydun?
3. Bu etkinliği daha kolay yapmanın başka bir 
yolu var mıdır?
4. Bu konuyla ilgili “gerçek yaşamından” bir 
örnek verebilir misin?



YAPILANDIRILMIŞ GRĐD

Kullanım amacı: Görsel ve analitik düşünme 
yeteneğini geliştirir.
Neyi ölçer: Bir konuya ait kavramlar, resimler, 
tanımlar, formüller, sayılar, eşitlikler, 
kutucuklara ( 9 -12 adet olabilir) rasgele 
yerleştirilir.

Konu ile ilgili istenen bilgileri mantıksal ve 
işlevsel olarak sıraya koymaları istenebilir.
Verilen sorulara karşılık gelen uygun 
kutucukları eşleştirmeleri istenebilir.



YAPILANDIRILMIŞ GRĐD

•Bu teknikte, öğrencinin seviyesine uygun olarak 
9 ya da 12 kutucuk hazırlanır.  
•Gridi hazırlamak üzere öğretmen, konuyla ilgili 
bir soru hazırlar ve sorunun yanıtını rastgele, 
kutucuklara yerleştirir. 
•Daha sonra ikinci soruyu hazırlar ve yine 
kutucuklara yanıtları yerleştirir. Đkinci sorunun kutucuklara yanıtları yerleştirir. Đkinci sorunun 
yanıtını teşkil eden kutucuklardan bir kısmı 
birinci soru için de geçerli olabilir.



YAPILANDIRILMIŞ GRĐD

•Öğrencilerden, her soru için doğru kutucuğu 
bulmaları ve kutucuk numaralarını mantıksal ve 
işlevsel olarak sıralamaları beklenir.
•Öğrencilerin verdiği cevap o konudaki bilgi 
seviyesini , bilgi eksikliğini, kavramsal bağları 
veya yanlış kavramları gösterir. 



YAPILANDIRILMIŞ GRĐD ÖRNEĞĐ



YAPILANDIRILMIŞ GRĐD ÖRNEĞĐ



YAPILANDIRILMIŞ GRĐD ÖRNEĞĐ



YAPILANDIRILMIŞ GRĐD ÖRNEĞĐ



YAPILANDIRILMIŞ GRĐD ANALĐZĐ

•Grid tekniğinin analiz yönteminde ise şu formül 
kullanılır:

C1/C2-C3/C4

C1= Doğru seçilen kutucuk sayısı
C2= Toplam doğru kutucuk sayısı
C3= Yanlış seçilen kutucuk sayısıC3= Yanlış seçilen kutucuk sayısı
C4= Toplam yanlış kutucuk sayısı

•Bu formüle göre öğrencilerin puanları -1, 0 ve 
+1 arasında değişir. Bu puanı on üzerinden 
değerlendirmek için, önce negatifliği ortadan 
kaldırmak amacı ile bu puan 1 ile toplanır ve 
elde edilen sayı 5 ile çarpılır. 



YAPILANDIRILMIŞ GRĐD AVANTAJLARI

•Bu teknik ile hazırlanmış sorularda 
kutucukların içerisine kelimeler, resimler, 
sayılar, eşitlikler, tanımlar veya formüller 
konulabilir. 
•Hem doğru kutucukların seçimi, hem de 
bunların mantıksal sıraya dizilmesi konuyu çok 
iyi bilmeyi ve anlamayı gerektirir. iyi bilmeyi ve anlamayı gerektirir. 
•Yanlış seçilen kutucuklar öğrencilerin konu 
hakkındaki eksik veya yanlış bilgilerini ortaya 
çıkarır.



YAPILANDIRILMIŞ GRĐD AVANTAJLARI

•Yapılandırılmış grid tekniğinde kısmi bilgi de 
değerlendirilir ve ödüllendirilir. Öğrenci seçtiği 
her doğru kutucuk için puan alır.
•Bu teknikte çoktan seçmeli testlerin aksine 
doğru olmayan bilgiler sorulmaz; yani 
kutucuklardaki her bilgi bir soru için gerekli 
cevap olmayabilir; ama diğer bir soru için cevap olmayabilir; ama diğer bir soru için 
mutlaka cevap teşkil eder. Bu nedenle yanlış 
şıkları eleyerek doğru cevabı bulma stratejisi saf 
dışı edilmiş olur.



YAPILANDIRILMIŞ GRĐD AVANTAJLARI

•Bu teknikte soru hazırlanması başlangıçta 
öğretmenler için biraz zahmetli olabilir, ama 
zamanla bu metot etkili bir biçimde 
kullanılabilir. 
•Hazırlanan sorular çok kısa zaman diliminde 
uygulanabilir. 



PERFORMANS DEĞERLENDĐRME

•Gözlem yönteminden çok fazla farklı 
olmamakla beraber öğrenci etkinliği, 
uygulamayı ve pisiko-motor becerileri 
(performansı) gerektirdiğinde performans 
değerlendirme ölçeği kullanılabilir.
Örnek: deney düzeneği hazırlayabilme ve deneyi 
yapabilme, bir müzik aletini çalabilme becerisi, yapabilme, bir müzik aletini çalabilme becerisi, 
voleybolda servis atabilme becerisi gibi.
•Performans değerlendirme ölçekleri iki farklı 
şekilde düzenlenebilir:
1) kontrol listeleri 
2) dereceleme ölçekleri



PERFORMANS DEĞERLENDĐRME

1) Kontrol Listeleri:
•Öğrencinin performansa dayalı işlem 
basamakları ilk hareketten başlayarak son 
harekete kadar sıralanır.
•Gösterilebilecek her hareketin karşısına 
“Gözlendi” ve “Gözlenemedi” kutuları konulur. 
Öğrencinin gözlenen davranışlarının sayısı Öğrencinin gözlenen davranışlarının sayısı 
performans göstergesi olarak alınır.
•Bazen bir davranış tam olarak 
gösterilmeyebilir. Kısmi olarak gösterilebilir ise 
kontrol listesi dereceli olarak hazırlanabilir



PERFORMANS DEĞERLENDĐRME

2) Dereceleme Ölçekleri
Bir önceki işlemde olduğu gibi performansa 
dayalı işlemler ilk baştan son aşamaya kadar 
listelenir. Her davranışın karşısına davranışın 
gösterilebilme düzeyi dereceli şekilde,
Tam gösterildi (3)
Kısmen gösterild (2)
Gösterilemedi (1)Gösterilemedi (1)
gibi üçlü veya
Tam gösterildi (5)
Gösterildi (4)
Kısmen gösterildi (3)
Çok az gösterildi   (2)
Gösterilemedi (1)
gibi beşli derecelerle ifade edilebilir. Derecelere 
3-2-1 veya 5-4-3-2-1 ağırlıkları verilerek sayısal 
ölçme sonuçları hesaplanabilir.



PERFORMANS DEĞERLENDĐRME ÖRNEĞĐ



PERFORMANS DEĞERLENDĐRME ÖRNEĞĐ



DERECELENDĐRME ÖLÇEĞĐ

•Performansın değişen boyutlarını dikkate 
alarak puanlamak amacıyla kullanılan 
puanlama yönergeleridir.
•Bütüncül (holistik) ve analitik (tahlili) olmak 
üzere iki biçimi vardır.
•Bütüncül rubrikler öğretmenin genel süreci 
veya ürünü bir bütün olarak parçalarını dikkate veya ürünü bir bütün olarak parçalarını dikkate 
almadan puanlamasını içerir. Örneğin, bütüncül 
rubriklerde bir öğrencinin cevabındaki genel 
yeterlilik veya kalite çok iyi, yeterli, kısmen 
yeterli ve yetersiz olmak üzere  dört genel 
kategoride değerlendirilebilir.  



DERECELENDĐRME ÖLÇEĞĐ
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