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Sağır ve işitme engellilere yönelik tasarlanan eğitim kaynaklarını test ederken (ölçme 

değerlendirme) benimsenmesi gereken yaklaşımlar.

İlkeler:

EĞİTİM KAYNAKLARININ TÜM OLANAKLARINI KULLANMAK:

Sağır ve işitme engelli kitle için ölçme ve değerlendirme bağlanımda oluşturulacak ölçüm 

araçlarında (testlerde vs.) bu soruların format (nasıl sorular sorulabileceği) araştırmacının 

elindeki eğitim kaynağına bağlı olarak şekillenecektir.

Bu bağlamda bu projeden örnek vermek gerekirse, proje kapsamında ortaya konan eğitim 

materyalinden çekilebilecek birkaç bilgi iletim ‘modu’ (yazılı, video, görsel) bulunmaktadır. 

Dolayısıyla, aynı olguya (makine elemanı, anlam, içerik vb.) işaret eden birkaç materyal 

olduğu durumlarda farklı modlarda üretilen bilgi eşleştirmesi yapılabilmektedir.

FARKLI SORU TÜRLERİNE ÖRNEKLER:

Bunlara kısaca örnek vermek gerekirse:

1. Soruda bir elemanın tanımı veriliyor, cevaplarda sözü edilen elemanın videoda işaret 

dilinde adının tespit edilmesi isteniyor

İsimden Video: Soru 1

Düz dişli çarklar, makinelerde hareketi ve gücü bir milden diğerine aktarmak için kullanırlar.

Makinenin hızını ve dönme gücünü etkilerler.

Videolara bak. Hangisi düz dişli çark?



v o c 2 d e a f . c o m

2. İşaret dili videosunda bir elemanın adı veriliyor, resimlerden bu elemanın tespit 

edilmesi isteniyor

Videodan Resim: Soru 1

3. Soruda bir elemanın resmi veriliyor, işaret dili videolarında bu elemanın adının tespit 

edilmesi isteniyor

Resimden Video: Soru 9
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4. Soruda bir elemanın tanımı veriliyor. Resimlerden hangisi bu eleman olduğunun tespit 

edilmesi isteniyor

Çekme yaylarının uç kısımları genellikle kanca şeklindedir ve dik yönde çekme kuvveti 

geldiğinde açılırlar. 

Buna göre aşağıdaki resimlere bak. Hangi resim çekme yay?

5. Soruda bir elemanın adı veriliyor. Resimlerden hangisinin bu eleman türü olmadığının 

tespit edilmesi isteniyor.

Aşağıdaki resimlere bak. Hangisi somun değildir?
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6. Soruda bir elemanın işlevi ifade ediliyor. Resimlerdeki elemanlardan bu işlevi yerini 

getirenin seçilmesi isteniyor

4. Aşağıdaki resimlere bak. Hangisi makine elemanları arasında yağ sızmasını önler?

7. Soruda bir işlem ifade ediliyor. Resimlerdeki elemanların hangisinin bu işlemi yerini 

getirmek için kullanılabileceğinin seçilmesi isteniyor. 

Yandaki resme bak. Resimdeki makine parçalarını 
birleştirmek için hangi eleman kullanılır?
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KULLANILACAK DİL(LER) VE DİL YAPILARI KONUSUNDA HASSASİYET

Sağır ve işitme engelli kitle söz konusu olduğunda homojen bir eğitim geçmişine ve ortak 

bir dil yetkinlik (yazılı dil ve işaret dili) seviyesine sahip bir kitle ile karşı karşıya olunmadığı 

gerçeğini benimsemek gerekir. Dolayısıyla, sorulacak sorularda dil yetkinliği değil de 

eğitim materyali içeriğine erişildiği ve bu materyalin ‘öğrenildiği’ test edilecekse,

∙ Soru cümleleri verilirken, mantıklı olduğu her durumda soru cümlesinin hem işaret 

diliyle hem de yazılı olarak sunulması önemlidir. 

∙ Sorular işaret diliyle verildiğinde, sorunun içinde cevabın da kaçınılmaz bir şekilde 

verildiği bazı istisnalar olabilecektir. Dolayısıyla bu gibi durumlara da dikkat etmek gerekir. 

∙ Soru cümleleri kısa tutulmalı ve sade dil kullanımı (bkz. Sade dil konusundaki kılavuz 

metin) tercih edilmelidir.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME MATERYALİNİN OLUŞTURULMASINDAKİ SÜREÇ VE EKİP

Sağır ve işitme engellilere yönelik ölçme ve değerlendirme materyali oluştururken bu 

kaynağı oluşturacak ekipte asgari olarak aşağıdaki vasıflara sahip uzmanların bulunması 

önemlidir.

Ekip:
Alan uzmanı: Oluşturulan kaynağa içeriksel olarak hâkim olan ve bu kaynakta verilen 

bilgilerle projede arzu edilen eğitim çıktılarına ulaşmak için nasıl sorular sorulabileceğinin 

çerçevesini çizen uzman.

Ölçme değerlendirme uzmanı: Kaynağa ve test sürecine odaklanarak soruları ölçme 

değerlendirme kalitesi açısından ele alabilecek, eğitim çıktılarına yönelik olarak yeter 

sayıda soru oluşturulduğunda ve ölçme ve değerlendirmenin amacına ulaştığını teyit 

edecek uzman

Erişim uzmanı: Sağır ve işitme engellilerin erişebileceği formatlarda ve modalarda ve algı 

düzeylerinde soru oluşturulmasında danışmanlık yapacak uzman.

Sağır dilbilimci ve işaret dili uzmanı: Soruları gözden geçirmek ve hitap edilen kitle 

açısından erişilebilir olduğunu teyit edecek uzman.

İşaret dili çevirmeni: Ekip arasında iletişimi sağlayacak uzman.
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Adımlar:

1) Amaçlanan öğrenme çıktıları sıralanır.

2) Kaynaklardan yola çıkarak bu öğrenme çıktılarını test edebilecek soru türleri başlıklar 

halinde belirlenir.

3) Soru türleri esas alınarak kaynaklardan bilgi çekerek sorular oluşturulur. Soruları 

oluştururken kullanılan farklı modaki kaynaklardan dolayı bir sorunun cevabının başka bir 

soru veya cevap şıkkında gizli olmadığı kontrol edilir.

4) Soru cümleleri dil açısından, sunum şekilleri erişim açısından (yazılı ve işaret dili 

sürümleri olması) kontrol edilir.

5) Sorular revize edilir.

6) Sorular pilot grup üzerinde test edilir.

7) Ölçme değerlendirme süreci yüz yüze veya internet üzerinde ortamlardan yapılabilir.


