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aynı soru kalıbından farklı sorular üretebilmeyi hedefleyen dinamik soru üretme sistemleri öne
çıkmaktadır. Bu çalışmada kendine özgü bir soru hazırlama diline sahip ve aynı soru tipinden
dinamik olarak farklı sorular üretme kapasitesine sahip prototip bir dinamik soru üretme sistemi
(DinaSoruS) geliştirilmiştir. Dinamik bir değerlendirme sisteminin etkinliğini belirleyen en temel
unsurun aynı soru kalıbından farklı sorular üretebilme kapasitesi olduğu söylenebilir. Mevcut
dinamik soru üreten sistemler incelendiğinde, büyük bir kısmının soru metninde kısıtlı ölçüde
dinamik değişiklikler yapabildiği görülmektedir. DinaSoruS sistemi aynı soru kalıbındaki
matematik soru metinlerinde büyük değişiklikler yapabilecek bir soru hazırlama dili temel alınarak
tasarlanmıştır. Sistem tanımlı değişkenler ve fonksiyonlar yardımıyla soru metinlerdeki birçok
unsuru (değer, resim, fonksiyon, grafik vesaire) dinamik olarak değiştirerek faklı sorular
üretebilecek kapasitedir. Ayrıca sistem dinamik olarak matematiksel önermeler şeklinde birbirinden
bağımsız olarak girilen soruları birleştirerek çoktan seçmeli veya doğru yanlış soru tipinde sorular
hazırlayabilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 5. Sınıf matematik
kazanım testlerinden biri sisteme uyarlanarak dinamik olarak iki farklı test üretilmiş ve sistemin
etkinliği okullarda test edilmiştir. Bu amaçla İstanbul ilinde iki farklı ortaokulda 5. Sınıf öğrencilerine
sistem aracılığı ile üretilen testler doğrudan uygulanmıştır. DinaSoruS sisteminin etkin ve doğru bir
şekilde çalıştığını teyit eden uygulama çalışmasının bulguları sunulmuş ve DinaSoruS sisteminin
ölçme ve değerlendirmeye sunacağı olası katkılar tartışılmıştır.
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Giriş
Ölçme değerlendirme, öğrenme sürecinin önemli bir parçasıdır. Değerlendirme (assessment) genel
anlamda öğrenme-öğretme sürecindeki faaliyetlerde değişikliğe gidilmesinde geri bildirim olarak
kullanılabilecek öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılan her tür değerlendirme faaliyeti olarak
tanımlanabilir (Black & Wiliam,1998). Değerlendirme, eğitim deneyimlerinin bir sonucu olarak öğrencilerin
ne bildikleri ne anladıkları ve bu bilgileriyle ne yapabileceklerine yönelik derinlemesine bir anlayışı
geliştirmek amacıyla çeşitli kaynaklardan bilgi toplama ve tartışma süreci olarak da tanımlanmaktadır (Huba
& Freed, 2000). Değerlendirme; öğrencilerin mevcut bilgi ve becerilerini, zayıf ve güçlü yanlarını teşhis etmek
(diagnostic) (Ketterlin-Geller and Yovanoff, 2009), öğrencilerin programda belirtilen kazanımlara ulaşması
aşamasında öğrenme-öğretme sürecini takip etmek ve denetlemek (Black & Wiliam, 1998) (formative) ve
öğretim sonucunda öğrencinin ulaştığı en son düzeyi belirlemek (summative) (Scriven, 1967) amacı ile
yapılmaktadır. Bu bağlamda öğretmenlerin hem geleneksel hem de (alternatif) tamamlayıcı değerlendirme
tekniklerini (Bahar, Nartgün, Durmuş ve Bıçak, 2009 ) yeterince tanımaları ve hangi durumlarda ne tür ölçme
ve değerlendirme tekniklerini kullanacaklarını bilmeleri gerekmektedir. Ülkemizde yeni programlarla birlikte
kademeli bir şekilde yaygınlaşmaya başlayan yeni yaklaşımlar (MEB, 2005) daha derin ve anlamlı bilgiyi
ölçmeyi, öğrenme ürünü kadar öğrenme sürecine odaklanmayı ve öğrenmeyi motive etmeyi hedefleyerek
birçok alternatif ölçme değerlendirme yönteminin uygulanmasının önünü açmıştır. Değerlendirmenin
yukarıda belirtilen önemine rağmen öğretmenlerin mevcut iş yükleri ve değerlendirme tekniklerinin
uygulamaları hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olmamalarından dolayı halen çok etkin bir ölçme
değerlendirme yapılabildiğinden söz edilemez (Erdal, 2007; Erdemir, 2007; Balcı ve Tekkaya, 2000).
Çok kapsamlı bir süreç olan değerlendirmenin yanında, öğrencilerin belli bir alandaki birikimini anlık
olarak notlandırmak için kullanılan standart yöntemlere test denmektedir (AERA,1999). Kâğıt kalemle yapılan
sınavlarda çoktan seçmeli testler halen en fazla kullanılan soru biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır (Scalise &
Gifford, 2006). Çoktan seçmeli testler tek doğru cevaba odaklanmanın yanında öğrenmeyi bağlamından
kopararak zihin tembelliğini teşvik etmesi (Resnick & Resnick, 1992), olumsuz öneri etkisi (Brown, Schilling
& Hockensmith, 1999) ve test etkisi (Carrier ve Pashler, 1992) nedeniyle pedagojik olarak çokça
eleştirilmektedir. Öğrenim çıktıları taksonomisinin her seviyesine (Anderson & Krathwohl, 2001) uygun
çoktan seçmeli sorular hazırlanabilse de genellikle uygulamada bilgi ve kavrama seviyesine uygun sorular
kullanılmaktadır. İspat ve açıklama gerektiren sorular yerine çoğunlukla tek doğru cevaba odaklı ve
matematiksel kuralların veya prosedürlerin uygulamasıyla ilgili sorular sorulması uluslararası (örneğin
Üçüncü Uluslararası Matematik ve Bilim Çalışması -TIMMS The Third International Mathematics and Science
Study gibi) karşılaştırmalı sınavlarda ülkemizin başarısız olmasının nedenlerinden biri olabilir (Yıldırım,
Yıldırım, Ceylan ve Yetişir, 2013). Ancak küçük ölçekli serbest cevaplı testlerin genellikle çoktan-seçmeli
testlerle aynı hedefleri ölçtüğü ve ortak sonuçlar ortaya koyduğunu belirten çalışmalar bulunmaktadır
(Thissen, Wainer and Wang, 1994).
Bilgisayar ve İnternet erişiminin yaygınlaşmasıyla, bilgisayar tabanlı değerlendirme ve test sistemleri
eğitimde daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Bilgisayar tabanlı yapılan ölçme değerlendirmenin
klasik ölçme değerlendirmeye göre birçok avantajının olduğu bilinmektedir. Bilgisayarın taşınabilirliği,
kullanılabilirliği, popülaritesi ve aynı zamanda evde ve iş yerinde ilgili teknolojik yazılım programlarının
yaygınlaşması ölçme değerlendirmede de önemli değişimler getirmiştir (Weber, Schneider, Fritze, Gille,
Hornung, Kuhner and Maurer, 2003). Bilgisayar tabanlı test sistemleri sunulan içerik, soru hazırlama biçimi,
tepki eylemi, etkileşim, medya kullanımı ve testlerin değerlendirilme boyutu gibi birçok açıdan çeşitli
yenilikler sunmaktadır (Bennett,1998; Parshall, Spray, Kalohn and Davey, 2002; Bartram, 2006). Bilgisayar test
sistemlerinde kullanılabilen özgün soru biçimlerinin daha karmaşık senaryolar üreterek testlerde ölçülen
bilişsel becerileri genişletebileceği vurgulanmaktadır (Braun, 1994; Clauser, Margolis, Clyman and Ross, 1997).
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Bu alanda yapılan çalışmalarda öğrencilerin kişisel becerilerine özel testler hazırlanmasını hedefleyen
uyarlanabilir test sistemleri (Van der Linden & Glas, 2010), özgün soru formatları geliştirmeyi amaçlayan
sistemler (Sireci & Zenisky, 2006), test sonuçlarının otomatik değerlendirilmesi (Bennett & Bejar, 1998) ve bu
makalenin temel konusunu da teşkil eden aynı soru kalıbından farklı sorular üretebilmeyi hedefleyen dinamik
soru üretme sistemleri (Gierl & Haladyna, 2013) öne çıkmaktadır.
Dinamik Test Sistemleri
Bilgisayar sistemlerinde belli parametrelere veya algoritmalara bağlı olarak program kodu ile anlık
oluşturulan ve içinde değişken kısımlar barındıran nesnelerin dinamik olarak üretildiği kabul edilmektedir.
Bu kapsamda sabit soru metinlerinden oluşmak yerine içinde değişken kısımlar barındıran sorulara dinamik
soru ve bu soruları üreten bilgisayar sistemlerine dinamik soru üretim sistemi denmektedir. Dinamik soru
üretim sistemleri soru bankası, dinamik soru üretme modeli, öğretici ara yüzü ve öğrenci ara yüzü olmak
üzere dört ana unsurdan oluşmaktadır (Cheng, Lin and Huang, 2009). Her ne kadar öğretici ve öğrenci ara
yüzünde sağlanan esneklik ve kolaylıklar sisteme dinamik bir yapı kazandırabilse de, bu sistemlerde
kullanılan soru bankaları ve dinamik soru üretme modelleri bu sistemlerin dinamik değerlendirme ile ilgili
temel omurgasını oluşturmaktadır.
Dinamik test sistemlerinin en önemli sorununun soru hazırlanacak alan bilgisine erişimi olduğu
anlaşılmaktadır. İçerik ve mekanizma temelli suni zekâ kuramları yardımıyla belli bir alandaki bilgiyi
göstermek için kullanılan bilgi yapıları ve terimleri tasvir eden birçok farklı ontolojik yaklaşım bulunmaktadır
(Chandrasekaran, Josephson and Benjamins, 1999). Bu kapsamda literatürde alan bilgisine özellikle ontolojik
(varlık bilim) olarak erişim sağlayan farklı bilgisayar değerlendirme sistemleri bulunmaktadır (Alsubait,
Parsia and Sattler, 2012; Papasalouros, Kanaris and Kotis, 2008; Zitko, Stankov, Rosic and Grubisic, 2009). Bu
sistemlerde alan bilgisi hem bildirimsel (declarative) hem de yöntemsel (prosedürel) olarak tanımlanmaktadır.
Şablonlara benzer soru prototipleri içeren soru modeli (Bejar, Lawless, Morley, Wagner, Bennett and
Revuelta, 2003) geliştirilmesi ve bilgisayar imkânlarından faydalanılarak bu soru modellerindeki değişken
unsurların farklı değerlerle doldurularak soru üretilmesinin dinamik soru üretimi için en uygun yöntem
olduğu söylenebilir. Soru modeli, bir konudaki alan bilgisine ve ölçme bilgisine kullanılan değişkenlerle
ulaşılmasını hedeflemekte ve sorunun metni ve olası seçenekleri dinamik olarak oluşturulmaktadır (Gierl &
Lai, 2012). Soru modeli, farklı yayınlarda şema, kalıp, şablon, biçim, klon (Gierl, Lai, Hogan and Matovinovic,
2015) gibi farklı şekilde isimlendirilmektedir. Soru modeli yönteminde asıl önemli olanın sorulardaki değişken
kısımların nasıl farklı doldurulacağı olduğu vurgulanmaktadır. Soru modelinde soru tipi oluştururken dikkat
edilecek en önemli husus sorudaki değişken ve sabit kısımların iyi belirlenmesidir. Literatürde şablon temelli
otomatik soru üretme (automatic item generation- AIG) sistemlerinde dinamik olarak tanımlanan unsurlar
(değişkenler) genellikle sayısal değerler içermekte ve ilgili bir fonksiyon yardımıyla belli aralıklarda rastgele
sayılar üretebilmektedir. Ancak matematik gibi spesifik alan bilgisine ihtiyaç duyulan alanlarda bu sistemlerin
uygulanabilmesi için, örneğin bir soruda trigonometrik veya logaritmik fonksiyonların özelliklerini
kullanabilmek için, bu alan bilgisine erişimi sağlayacak hesaba dayalı (computational) modeller geliştirilmesi
(Gierl, Thou and Alves, 2008, Mortimer, Stroulia and Yazdchi, 2013) veya özel programlar geliştirilmesi
gerekmektedir (Goguadze, Mavrikis and Palomo, 2006). Ayrıca soru modelinde değişken olarak kullanılan
sayıların yanında şekil, tablo, grafik, şema gibi sorularda kullanılan görsel unsurların, kategori ve isimlerin
daha esnek bir şekilde dinamik olarak oluşturulmasının sağlayacağı özgünlük ve eğitsel katkı yadsınamaz.
Ancak böyle bir sistemin çalışabilmesi için daha kapsamlı alan bilgisi içeren değişkenlere, fonksiyonlara ve
hatta nesne sınıflarına erişebilmesi gerekmektedir.
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Çalışmanın Amacı, Önemi ve Araştırma Soruları
Bu çalışmanın temel amacı aynı soru kalıbından dinamik olarak farklı sorular üretebilmeyi hedefleyen
bir dinamik soru üretme sistemi olan DinaSoruS soru üretme sistemine ait bir prototipin geliştirilmesi sürecini
açıklamaktır. İkinci amaç ise geliştirilen bu sistem tarafından üretilen matematik kazanım kavrama testlerinin
etkinliğinin okullarda yapılacak uygulama çalışmalarıyla değerlendirilmesi ve DinaSoruS sisteminde önerilen
soru ve test üretme yönteminin pedagojik faydalarını açıklanmasıdır. Bu çalışmada, öncelikle belirtilen
amaçlar doğrultusunda DinaSoruS sisteminin çalışma prensibi, genel özellikleri ve geliştirilme süreci ayrıntılı
şekilde açıklanmaktadır. Daha sonra DinaSoruS sisteminde dinamik şekilde tanımlanmış çoktan seçmeli soru
formatındaki sorulardan üretilerek oluşturulmuş testlerin okullarda öğrencilerle yapılan uygulamaları ve
ortaya çıkan sonuçlar tartışılmaktadır. Bu çalışma, ileride teknoloji tabanlı ölçme ve değerlendirme faaliyetleri
için otomatik soru üretme ihtiyacına cevap verecek bir sistemin ortaya çıkarılması ve uygulanabilirliğini
görme açısından önem arz etmektedir.
Bu araştırmada bu doğrultuda iki araştırma problemine cevap aranacaktır. Bunlardan birincisi
matematik eğitiminde dinamik biçimde soru üretmede kullanılacak çalışabilir bir prototip sistem üretebilmek
için özgün bir metodoloji geliştirmektir. İkincisi ise üretilecek prototip sistemin okullarda (öğrencilerle)
kullanılabilir olduğunu test etmektir.
Yöntem
Bu çalışma belirtilen amaçlar doğrultusunda iki farklı sürece sahiptir. Sistemin geliştirilme süreci ilk
aşamayı oluşturmaktadır. Bu kısımda geliştirilen prototip sistemin teorik ve teknik alt yapısı ve sistemde
tanımlanan matematik eğitimine özgü soru tipi ve formatları ile ilgili teknik ayrıntılar sunulmaktadır. Sistemin
teorik çerçevesi ve diğer benzer sistemlerle karşılaştırılması detaylı bir şekilde ilerleyen kısımlarda ele alınmış
ve açıklanmıştır. Çalışmanın ikinci kısmını ise sistemin çalışabilirliğini ve sistemde oluşturulan testlerin
okullarda uygulanabilirliğini test etmek oluşturmaktadır. Bu aşama yöntem olarak nicel veriye dayalı betimsel
tarzda deneysel bir araştırma tipidir. Bu tür çalışmalar öğrencilerin yer aldığı eğitim araştırmalarında
kullanılan temel yaklaşımlardan biridir. Böylece yüklü miktarda ki nicel veri hızlı ve etkin bir şekilde analiz
edilebilmekte ve istatistiksel olarak karşılaştırmalar yapılabilmektedir. Bu çalışmada nicel veri toplama için
oluşturulan ölçme aracı bizzat DinaSoruS sistemi tarafından üretilen çoktan seçmeli iki testtir. Bu çalışmanın
amacı doğrudan belli bir kazanımı ölçme ve değerlendirme olmadığı için araştırmada test geliştirme ile ilgili
herhangi bir çalışma yapılmamış ve sistemin değerlendirilmesinde kullanılan testlerin oluşturulmasında Milli
Eğitim Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu temel düzeydeki 5. Sınıf kazanım testlerinden biri (ÖDSGM, 2016)
temel alınmıştır. Bu testte bakanlık tarafından hazırlanan ve belli kazanımları ölçmeyi amaçlayan 12 adet
çoktan seçmeli soru tipi yer almaktadır. Bu aşamanın ilk adımını bu kazanım testinde yer alan soru tiplerinin
sisteme aynı kazanımı ölçmeyi sağlayacak şekilde entegre edilmesi oluşturmaktadır. Böylece DinaSoruS
sisteminde aynı kazanımı ölçmeye yarayacak aynı soru kalıbından çok fazla sayıda dinamik soru üretebilme
imkanı sağlanmıştır. Bu sayede araştırmanın sonraki aşamasında kullanılacak olan testler hazırlanmıştır.
Daha sonra DinaSoruS sisteminde aynı soru kalıplarından hazırlanan (birinci ve ikinci) testler okullarda
uygulanmış ve bu uygulama çalışmalarının sonuçları değerlendirilmiştir. Sistemde pdf formatında üretilen
ve uygulamalarda kullanılan birinci test ve ikinci test soruları Ek 2 ve Ek 3’de sunulmuştur.

Örneklem
Araştırmanın nicel verisini sağlayan test uygulamasının örneklemini 2 farklı ilde (İstanbul ve Antalya)
farklı ortaokullarda öğrenim gören 13 farklı sınıftan toplam 330 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Örneklem
seçiminde sistematik bir yaklaşım izlenmemiş ancak ulaşabilme durumuna göre araştırmacılar tarafından
mümkün olan farklı başarı seviyelerini içerebileceği düşünülen bir örneklem yapısı belirlenmiştir. Çalışmanın
amacı bir genelleme yapmaktan ziyade sistemin istenilen şekilde çalışabilir olduğunu teyit etme ve okullarda
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öğrenciler için uygulanabilirliğini test etme olduğundan kolay ulaşılabilir örneklem seçimi kullanılmıştır.
Yapılan ön incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda her iki testi de cevaplayan 285 öğrenciye ait testler
değerlendirmeye alınmıştır.
Süreç
Bu başlık altında, Dinamik Soru Sistemi’nin (DinaSoruS) geliştirilmesi, özellikleri, bileşenleri gibi
detayları ele alınacaktır.
Dinamik Soru Sistemi’nin (DinaSoruS) Geliştirilmesi
Bilgisayar sistemleri yardımıyla aynı soru kalıbından değişkenler yardımıyla farklı soru metinlerine
sahip, içinde değişken kısımlar barındıran ve dinamik olarak adlandırılan sorular üretmek mümkündür.
Literatürde yapısal olarak benzer soruları soru modeli olarak adlandırılan bir soru kalıbından üretmeyi
hedefleyen birçok otomatik soru üretme sistemleri bulunmaktadır. Ancak bu sistemlerde genellikle değişken
tanımı sadece sayı ve sabit değerlerden oluşmakta ve soru metinlerinde kısıtlı değişiklikler yapılabilmektedir.
Bu durum yapısal olarak birbirine çok benzese de metinsel farklılıklar içeren sorular için farklı soru modelleri
oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca bu sistemlerde her soru için alan bilgisinin ya ayrı ayrı girilmesi
veya sistem geliştiricilerince alan bilgisinin sisteme tasarım aşamasında entegre edilmesi gerekmektedir. Bu
sistemlerin diğer bir kısıtlaması da değişkenlerin belli bir formatta tanımlanma zorunluluğu ve bu
değişkenlerin soru modelinin tüm kısımlarında esnek bir şekilde kullanılamamasıdır.
Bu çalışmada, sahip olduğu html tabanlı bir soru hazırlama dili sayesinde yukarıda bahsedilen tüm
kısıtlamaları ortadan kaldıran özgün bir soru üretme sistemi olan DinaSoruS sistemi geliştirilmiştir.
DinaSoruS sisteminde değişken tanımı sadece sayı ve sabit değerlerden oluşmamakta ve değişken değer
üretebilen her türlü fonksiyon ve nesne sınıfını veya karmaşık hesaplamaları içerebilmektedir. DinaSoruS
sisteminde kullanılan fonksiyonlar bir alana özgü işlem ve değerlere erişim sağlayabileceği gibi sorularda
kullanılacak şekil ve diyagramların da bu fonksiyonlar yardımıyla dinamik olarak üretilebilmesi de
mümkündür. Bu nedenle geliştirilen sistemde soruların bütün kısımları (resim, grafik gibi görsel unsurlar
dahil) özel bir fonksiyon veya nesne sınıfı tanımlandığı takdirde dinamik olarak değiştirilebilmektedir. Bu
husus sistem geliştiricisi olmayanların da yeni nesne sınıfları yardımıyla soru modelleri arasında
paylaşılabilen alan bilgisi tanımlayabilmesini ve yapılacak güncellemeleri kolaylaştırmaktadır.
DinaSoruS sisteminin bir başka özelliği de değişken tanımlamalarının belli ön şartlara bağlı olarak
yapılabilmesi ve bu değişkenlerin soru metnin her kısmında esnek bir şekilde kullanılabilmesidir. Örneğin bir
sorunun doğru cevabı ve çeldiricileri diğer sistemlerde sabit olarak girilirken DinaSoruS sisteminde belli
değişkenlere bağlı olarak belirlenebilmektedir. Sistem, ön şart seçeneğindeki şartlar sağlanana kadar ve
sonsuz bir döngü içine girmeden farklı değerlerle sorular üretmeye devam etmektedir. Belirtilen şartların
rastgele üretilen değerlerle sağlanması bazı durumlarda imkânsız veya çok zor olsa da bu yöntem diğer
sistemlere nazaran daha karmaşık soruların üretilebilmesine izin vermektedir.
Üretilen Bir soru örneği
Makalenin bu kısmında DinaSoruS sisteminin işleyişi örnek bir soru ile açıklanmaya çalışılacaktır. Şekil
1’de DinaSoruS sisteminde dört basamaklı bir sayının herhangi bir basamağının adını sormayı hedefleyen
çoktan seçmeli soru tipinde örnek bir soru modeli verilmiştir. Sistemin bu soru modeli için ihtiyaç duyduğu
alan bilgisi Sayı nesne sınıfında tanımlı değişken ve fonksiyonlarla yapılmaktadır. Sorunun 4 farklı seçeneği
bulunmaktadır. Soru metninde kullanılan değişken ve hesaplamalar “<” ve “>” karakterleri arasında
sunulmuştur. Bu soru modelinde k, l, m ve n değişkenleri 1 ile 9 arasında rastgele farklı sayılara atanmaktadır.
Bu değişkenlerin farklı değerlere atanması ile bu değişkenler yardımıyla tanımlanan sayı1 değişkenin her
basamağındaki rakamının birbirinden farklı olması sağlanmaktadır. Benzer şekilde 1 ile 6 arasında değişen
rastgele farklı değerler atanan basamak1, basamak2, basamak3 ve basamak4 değişkenleri yardımıyla tüm
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seçeneklerde farklı bir basamak adının gösterilmesi sağlanmaktadır. Dikkat edilirse tanım kısmında basamak1
değişkeni iki farklı yerde ve şekilde tanımlanmaktadır. İlk seferinde “basamak1” değişkenine rastgele bir
değer atanırken, ikinci kullanımında bu değişkene doğrudan bir atama yapılmamakta ancak diğer
değişkenlerin “basamak1” değerinden farklı bir değere atanması sağlanmaktadır. Tanımlanmış “sayı1”
değişkeninin basamak sayısı “basamaksayı” değişkenine ve bu değişken yardımıyla sayının herhangi bir
basamağında bulunan bir rakam “rakam1” değişkenine atanmaktadır. Son olarak soru kökü “sayı1” ve
“rakam1” değişkenleri yardımıyla oluşturulmuştur. Soru metninde değişkenlerle ilgili herhangi bir ön şart
tanımlanmamıştır.

Şekil 1. DinaSoruS Sisteminde tanımlı örnek bir soru modeli

Şekil 1’de tanımlı örnek soru modeli yardımıyla DinaSoruS sisteminde üretilmiş 5 adet dinamik soru
Şekil 2’de sunulmuştur. Dikkat edilirse soru metninde değişken kullanılan kısımlar dinamik olarak tüm
sorularda değiştirilmiştir. Soru modelinin üretilen 5 soruda dört basamaklı bir sayı için muhtemel 4 farklı
basamaktan üçünü (onlar, yüzler ve binler) sormuş olması sistemin etkinliği hakkında bir fikir verebilir.

Şekil 2. DinaSoruS Sisteminde örnek soru modelinden üretilen 5 soru

Testlerin Üretilmesi ve Uygulanması
Çalışmanın uygulama aşamasında aynı kazanımları aynı soru kalıbından ölçmeye yarayan 12 adet
dinamik soru yardımıyla (pdf formatında) oluşturulmuş iki eş test yazılı olarak uygulanmıştır. Testlerden biri
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seçilen okullarda güz döneminin sonuna doğru (aralık ayı içinde), diğeri ise iki hafta sonra aynı öğrencilere
(Ocak ayı içinde) araştırmacı ve öğretmenlerin gözetiminde uygulanmıştır. Uygulanan testler bakanlığın
hazırlamış olduğu kazanım ve formatları içerdiği için ayrıca bir pilot çalışma ile geçerlik ve güvenirlik
çalışmasına tabi tutulmamıştır. Ancak uygulama sonrası yapılan güvenirlik hesaplamasında güvenirlik
(Conbach’ alpha=α) birinci-testin tamamı için (α=,71) ve ikinci-testin tamamı için (α=,77) olarak bulunmuştur.
Bu değerler betimsel bir çalışma için kabul edilebilir sınırlar içindedir.
Bulgular
Toplanan verilerin analizleri nicel betimsel yöntemlerle yapılmıştır. Sistem altyapısı gereği aynı
kazanımları aynı soru kalıbından ölçmeye yarayan sorular birinci ve ikinci testte farklı soru numaraları ile
gelmiştir. İstatistiksel analizler yapılırken cevap veren öğrencilerin testleri eşleştirildiği gibi farklı soru
numarası ile gelen kazanımlarda eşleştirilmiştir. Böylece eşleştirilmiş veriler üzerinden betimsel yöntemlere
ait yüzde, frekans, ortalama, standart sapma gibi istatistikler ile korelasyon ilişkileri incelenmiştir. Sistemin
çalışabilir olduğunu görme ve okullarda öğrenciler için uygulanabilirliğini test etme amaçlı yapılan nicel
çalışmada elde edilen betimsel bulgular ve birinci test ile ikinci test arasındaki ilişkiye ait korelasyon testi
bulguları Tablo 1’de verilmiştir. Bu çalışmada elde edilen bulgular başarı durumunu test etme, eğitim
durumlarını sınama ve değerlendirme, kazanımları ölçme, elde edilen sonuçları karşılaştırma vb gibi bir amaç
taşımamaktadır. Yapılan çalışma ile sadece geliştirilen prototip DinaSoruS sisteminin çalışabilirliği ve
okullarda uygulanabilirliği test edilmiştir. Dolayısı ile elde edilen bulgular sadece bu amaçla ele alınmış ve
eğitimle ilgili genellemeler yapmaktan bilinçli olarak kaçınılmıştır.
Bulgular bir bütün olarak incelendiğinde bakanlık tarafından hazırlanan kazanım testini kapsayan
ölçme aracından elde edilen sonuçlar sistemin çalışır ve öğrenci başarısını ölçmede yeterli olduğunu
göstermektedir. Teste yer alan toplam 12 sorunun tamamında hem birinci-test hem de ikinci-teste norm
başarısının (>.50) çok üzerindedir. Dahası bu başarı oranı ve sorulara verilen doğru cevaplarda ikinci-teste
daha da yükselmiştir. Buradaki yükseklik bir anlamda test etkisi olarak yorumlanabilir, ancak başarı genel
anlamda yüksek olduğu için önemi yoktur. Bu bağlamda yapılan korelasyon testinden elde edilen sonuçlar
incelendiğinde 9. soru hariç soruların tamamında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon (benzerlik ilişkisi)
bulunmuştur. Elde edilen ilişkili sonuçlar birinci-test ve ikinci-testin hem içerdiği soru itibarı ile hem de bir
bütün olarak uyumlu olduğunu göstermektedir. Bu durum dikkate alındığında öncelikli olarak sistemin
amaçlandığı gibi başarılı şekilde çalıştığı görülmektedir. Yani, sistem ilişkili sorular üretebilmekte ve üretilen
bu sorular uygulanabilir nitelik taşımaktadır. İkinci önemli sonuç ise öğretim faaliyetleri ile ilişkisi anlamında
prototip sistemin sorunsuz bir şekilde dinamik olarak eş alternatif testler oluşturabildiğinin tescillenmesidir.
Böylece gerçek eğitim durumlarında sorunsuz olarak sistem kullanılabilirdir. Bu sonuç özellikle sistemin ileri
düzeydeki ana amaçlarından birisi olan yüksek kapasiteli, bireysel ve online uygulanabilirliğin geçerliği
noktasında önemli ipuçları taşımaktadır. Yani, her bir birey için üretilecek aynı kazanıma ait aynı kalıptaki
her bir soru eşdeğer olacak ve bir farklılık oluşturmayacaktır. Bu durum teknoloji tabanlı (özellikle online)
ölçme ve değerlendirme faaliyetleri için üzerinde çok fazla durulan ve tartışılan geçerlik (Haladyna and
Rodriguez, 2013) sorununa büyük bir katkı yapmaktadır. Elde edilen sonuçlar ve yüksek korelasyon geçerliğin
sağlandığını ve sitemin bireysel olarak uygulanabilirliğini garanti etmektedir.
DinaSoruS sisteminde alan bilgisi dinamik bir sorunun herhangi bir soru tipi ile üretilebilecek tüm
soruları kapsayacak şekildedir. Sisteme aktarılan bir matematik kazanım testi hakkında elde edilen korelasyon
sonuçları ve test başarısı DinaSoruS sisteminin başarılı bir şekilde çalıştığını göstermektedir. Özel olarak soru
bazında bakıldığında ise sonuçlarda önemli detayların ortaya çıktığı görülmektedir. Örneğin, farklı bir durum
2 ve 3. sorularda göze çarpmaktadır. Bu sorularda ikinci-testte yanlış cevap oranı yükselmiştir. İlgili sorular
incelendiğinde test üretme siteminde aynı formatta alternatif soru üretmenin önemi anlaşılmaktadır. Örneğin
birinci-testin 2. sorusunda yer alan sayı ikinci-teste daha farklı bir sayı barındırdığı (sıfırların yer aldığı
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basamaklar) için cevap oranı değişmiştir. Benzer şekilde 3. soruda da basamaklar farklılaşınca cevap oranında
küçük çaplı değişiklikler olmuştur. Bu durumlar aynı kazanım için aynı kalıpta bile olsa, farklı değişken
(alternatif) üretmenin önemini göstermektedir. Bu durumlar (test etkisi dikkate alınmaz ise)

Tablo 1. Test uygulamalarına ait istatistiksel bulgular
Birinci test

İkinci test

Birinci-test/ İkinci-

Korelasyon

f

%

test cevap farkları

(p)

23

8,1

Soru
Cevap

f

%

Yanlış

22

7,7

1
Doğru

263

92,3

Yanlış

12

4,2

2

Ort.

S.S.

0,92

0,26

0,95
Doğru

273

95,8

Yanlış

52

18,2

3

0,81
Doğru

233

81,8

Yanlış

61

21,4

4

0,78
Doğru

224

78,6

Yanlış

31

10,9

5

0,89
Doğru

254

89,1

Yanlış

28

9,8

6

0,90
Doğru

257

90,2

Yanlış

36

12,6

7

0,87
Doğru

249

87,4

Yanlış

74

26,0

8

0,74
Doğru

211

74,0

Yanlış

74

26,0

9

0,73
Doğru

210

73,7

Yanlış

86

30,2

10

0,69
Doğru

199

69,8

Yanlış

54

18,9

11

0,81
Doğru

231

81,1

Yanlış

94

33,0

12

0,66
Doğru

189

Not: ***=p<0,001,

66,3

**=p<0,01,

262

91,9

31

10,9

0,20

Ort

S.S

0,91

0,27

1

19
0,89

254

89,1

58

20,4

0,38
79,6

72

25,3

0,41
74,7

23

8,1

0,31
91,9

29

10,2

0,29
89,8

26

9,1

0,33
90,9

45

15,8

0,43
84,2

29

10,2

0,43
89,8

61

21,4

0,45
78,6

29

10,2

0,39
89,8

51

17,9

0,47
82,1

0,16**
-10

0,28

0,25***
10
-29

0,36

0,21***
29
-45

0,30

0,09
46
-25

0,41

0,24***
25
-25

0,30

0,22***
25
-43

0,82
234

0,30
-1

0,89
256

0,27***
1

0,78
224

0,27
8

0,89
256

0,33***
-8

0,84
240

0,43
-11

0,90
259

0,21***
11

0,89
256

0,40
-6

0,91
262

0,15*
6

0,74
213

0,31
-19

0,79
227

0,16**
-1

0,38

0,24***
45

*=p<0,05 dir.

DinaSoruS sisteminde alan bilgisi dinamik bir sorunun herhangi bir soru tipi ile üretilebilecek tüm
soruları kapsayacak şekildedir. Sisteme aktarılan bir matematik kazanım testi hakkında elde edilen korelasyon
sonuçları ve test başarısı DinaSoruS sisteminin başarılı bir şekilde çalıştığını göstermektedir. Özel olarak soru
bazında bakıldığında ise sonuçlarda önemli detayların ortaya çıktığı görülmektedir. Örneğin, farklı bir durum
2 ve 3. sorularda göze çarpmaktadır. Bu sorularda ikinci-testte yanlış cevap oranı yükselmiştir. İlgili sorular
incelendiğinde test üretme siteminde aynı formatta alternatif soru üretmenin önemi anlaşılmaktadır. Örneğin
birinci-testin 2. sorusunda yer alan sayı ikinci-teste daha farklı bir sayı barındırdığı (sıfırların yer aldığı
basamaklar) için cevap oranı değişmiştir. Benzer şekilde 3. soruda da basamaklar farklılaşınca cevap oranında
114

Mustafa Doğa &, Erol Karakırık

küçük çaplı değişiklikler olmuştur. Bu durumlar aynı kazanım için aynı kalıpta bile olsa, farklı değişken
(alternatif) üretmenin önemini göstermektedir. Bu durumlar (test etkisi dikkate alınmaz ise)
kazanım seçimi  özellik seçimi  soru kalıbı (formatı) belirleme  alternatif (değişken) seçimi
sürecinin önemini göstermektedir. Yani aynı kazanım, aynı özellik, aynı soru kalıbı olsa bile, detayda ve soru
içinde yer alan değişkenler (alternatifler) başarıyı etkilemektedir. Bu durum bize ölçme işleminde
değişkenlerin önemini göstermektedir. DinaSoruS sistemi ayrıntılı değişken üretme kapasitesi ile öne
çıkmaktadır. İyi tanımlanmış değişkenler barındıran soru kalıpları öğrenme faaliyetinin kalitesi için önemli
ipuçları taşımaktadır. DinaSoruS sisteminin felsefesi gereği yoğunlaştığı bu durum yeni ölçme (özellikle
teknoloji tabanlı) yaklaşımlarının da temelini oluşturacaktır.
Diğer önemli bir bulgu ise belirlenen 12 dinamik soru için DinaSoruS sisteminin ürettiği farklı dinamik
şekil, grafik ve şemaların sorunsuz çalışıyor olduğudur. DinaSoruS sisteminde kullanılan fonksiyonlar bir
alana özgü işlem ve değerlere erişim sağlayabildiği gibi sorularda kullanılacak şekil ve diyagramların da bu
fonksiyonlar yardımıyla dinamik olarak üretilebilmektedir. Uygulamada kullanılan testlerde yer alan sorular
hem kendi içinde hem de karşılaştırmalı olarak incelendiğinde soruların ve sorulardaki çeldiricilerin dinamik
olarak değiştiği ve tam uyumlu olduğu görülmektedir. Sistem tarafından testlerde yer alan sorularda üretilen
tüm bu nesneler hatasız ve sorunsuz olmasının yanında hem matematiksel hem de görsel olarak da kesin
doğrudurlar. Böylece, destekleyici ve açıklayıcı nitelikteki tüm görseller dinamik bir yapıdadır ve etkin bir
şekilde sistem tarafından kullanılmaktadır.
Tartışma Sonuç ve Öneriler
Tartışma
Uygulama çalışmasından elde edilen bulgular bu çalışmada geliştirilen DinaSoruS sisteminin alana
özgü bilgiye dayalı dinamik sorular oluşturulmasını sağlamakta ve sınıf ortamında ve merkezi sınavlarda
rahatlıkla kullanılabileceğini göstermektedir. Sistemin metodolojik yaklaşımı ve özgün tasarımı, sistemin
teknik işleyişini bilmeyen kullanıcıların bile matematik eğitimi ile ilgili değişken ve fonksiyonlar yardımıyla
kendi özgün dinamik sorularını hazırlayabilmelerini sağlamaktadır. Bu açıdan sistemin alan bilgisini bir
bütün olarak gören ve soru girmek için ciddi teknik bilgi gerektiren diğer monolitik (çok büyük ve kapsamlı)
sistemlere (Liu, 2009) nazaran geniş kitlelerin özgün sorular üretmesine yardımcı olabileceği söylenebilir.
Sistem işleyiş açısından birbirinden bağımsız nesne sınıfları ile oluşturulduğundan, yetkilendirilmiş ve php
programlamayı bilen kullanıcıların kendi değişken ve fonksiyonlarını özgün bir ad verdikleri nesne
sınıflarında tanımlayıp sisteme entegre edebilmelerine izin vermektedir. Bu özellik matematik eğitimi için
geliştirilen sistemin fen bilgisi gibi diğer alanlar için de kolaylıkla dinamik soru üretebilmesini sağlamaktadır.
Bu kapsamda sistem uygun nesne sınıfları sayesinde diğer sitelerden, veri kaynaklarından ve sistemlerden
veri alabilir ve diğer sistemlere entegre edilebilir bir yapıdadır.
Dinamik soru sistemlerinin etkinliğini azaltan en önemli sorun, nüanslar içeren ancak aynı soru
kalıbından üretilebilecek soruların farklı soru tipleri olarak soru bankalarına kaydedilmesidir. Yapısal olarak
benzerlik gösteren soru tiplerinin aynı soru tipi bağlamında gruplandırılabilmesi pedagojik açıdan çok büyük
önem arz etmektedir. DinaSoruS sisteminin tanımlarda kullanılan değişkenlere bağlı olarak, nesne
sınıflarındaki herhangi bir değişken veya fonksiyona erişim bakımından n-katmanlı ve bütün soruların
birbirinden bağımsız olarak girilmesi bakımından 1-katmanlı bir sınıflandırmaya sahip olduğu söylenebilir
(Gierl, Lai, Hogan and Matovinovic, 2015). Ancak soruların girildiği kazanım ve soru tipine göre sistemin
kendine

has

soruları

sınıflandırma

yönteminin

katmanlı

şekilde

soruların

sınıflandırılması

ile

açıklanmayacağı düşünülmektedir. DinaSoruS sistemi mevcut benzer sistemlere kıyasla, bir alandaki yapısal
olarak benzerlikler gösteren soruları tek bir soru tipi olarak daha kolay modelleyebilecek şekilde
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tasarlanmıştır. Örneğin, basamak konusunda sorulacak bir soru için soru metninde belli bir basamağın adının
(onlar, yüzler gibi) belirtilmesi gerekmemekte ve sistemin soru metninde geçen herhangi bir basamak için
soruyu sorabilmesi sağlanmaktadır. Bu yöntemde sistem hangi basamağı seçeceğini soru tanımındaki
değişkenlere göre rastgele bir şekilde yapmaktadır. Soru metninde geçen sayının büyüklüğü veya hangi
basamakları içereceği değişkenlerle ayarlanabildiğinden aynı soru metni farklı değişkenlerle farklı sınıf
seviyelerine kolaylıkla uyarlanabilmektedir. Sistem soru bankalarındaki soru tiplerini basitleştirip soru
sayısının azaltılmasında ve böylece soru bankası kullanıcılarının daha kolay ve daha güvenilir bir şekilde test
edilebilmesi konusunda ümit vaat etmektedir.
DinaSoruS sisteminin bir diğer avantajı ise sistemde tanımlı dinamik resim ve nesneler yardımıyla soru
metinlerindeki sayısal değerlerin yanında kullanılan resim, grafik, şema, fonksiyon gibi birçok unsurun
dinamik olarak tanımlanıp değiştirilebilmesidir. Sistemde tanımlı dinamik resim fonksiyonları ilgili
parametrelerle çok farklı gösterimleri dinamik resim olarak oluşturabilmekte ve bir soru metninde istenilen
sayıda farklı dinamik resim kullanılabilmektedir. Örneğin, soru metinlerinde belirtilen parametrelerle (çizgi
rengi, çizgi kalınlığı, arka plan rengi, eksenlerin görünmesi vb.) çok sayıda fonksiyonun grafiği aynı grafikte
veya ayrı ayrı çizilebilmektedir. Birden fazla ve farklı dinamik resimlerin aynı soru metninde kullanılabiliyor
olması çok farklı soruların hazırlanabilmesini sağlamaktadır. Örneğin bir soruda herhangi bir fonksiyonun
grafik gösterimi sorulabileceği gibi, başka bir soruda hangi fonksiyonun grafiğinin bir parabol belirttiği
sorulabilmektedir. Benzer şekilde sorularda geçen (abaküs, sek sek oyunu, sayıların renkli gösterimi gibi) her
türlü gösterim için yeni dinamik resim oluşturularak sistemin dinamik gösterimlerinin artırılabilmesi
mümkündür.
DinaSoruS sisteminin bir diğer özgün yanı sistemde bir kazanım için tanımlanmış farklı soruları
birleştirerek yeni sorular oluşturabilme özelliğidir. Bu maksatla sisteme önerme soru tipi eklenmiş ve
kullanıcıların herhangi bir önermeyi değişkenli olarak tanımlayabilmesi sağlanmıştır. Örneğin bir sayının tek
ya da çift olup olmadığı veya asal olup olmadığı veya sayının herhangi basamağı ile ilgili bir özellik önerme
soru tipiyle kolaylıkla tanımlanabilmektedir. Sistem bu önermelerle çeşitli doğru-yanlış soru tipinde sorular
sorabileceği gibi rastgele seçtiği birkaç önermeden hangilerinin doğru ya da yanlış olduğunu veya kaç
önermenin doğru ya da yanlış olduğunu soran çoktan seçmeli sorular hazırlayabilmektedir. Bu özgün özellik,
sistemin işleyişinin mevcut soru üretme sistemlerinden çok farklı yapıda olduğunu ortaya koymaktadır.
Sistemde ayrıca parametreli soru tanımı yapılmasına izin verilerek önermelerin aynı değişken değeri için
(mesela herhangi bir sayı veya fonksiyon) doğru olup olmadığı sorulabilmektedir. Bu özellik parametreli
olarak tanımlı önerme sorularının aynı parametre ile birleştirilebilmesini ve diğer sistemlerde elde edilemeyen
özgün dinamik sorular üretilebilmesini sağlamaktadır. Şekil 3’de basamak konusu ile tanımlı 20 önerme
içerisinden 8 tanesi ile oluşturulmuş örnek bir soru gösterilmektedir.

Şekil 3. DinaSoruS sisteminde basamak konusu ile ilgili önermelerden derlenmiş bir soru
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DinaSoruS sistemi ayrıca çoktan seçmeli parametreli sorular içermekte ve parametreler yardımıyla bir
sorunun dinamik olarak tanımlanmasını sağlayan değişkenleri bile belli bir sayı veya fonksiyon değeri ile
dinamik olarak değiştirebilmektedir. Parametre kullanımı ayrıca aynı matematiksel modelleme içeren ve
birbirinden bağımsız soru metinlerine sahip çoktan seçmeli soruların sistemde tek bir soru bağlamı ( context)
olarak birleştirilebilmesini sağlamaktadır. Bu yolla tanımlanan dinamik bir soru her seferinde çözümü aynı
matematiksel modellemeyle yapılan ancak soru metninde farklı bağlamlar içeren matematik sorularının
hazırlanabilmesini sağlamaktadır. Kullanılan bu yöntem sözel matematik problemlerinin bağlamlarının
tanımlanmasında kullanılan şematik (Deane ve Sheehan, 2003) yaklaşıma ciddi bir alternatif sunmaktadır.
Şematik yaklaşımda problemdeki unsurlar (araç adı ve araç sürücüsü) ontolojik olarak belirlenip soru metni
oluşturulurken uygun nesne çiftleri (örneğin otobüs-şöfor, uçak-pilot, gemi-kaptan, tren-makinist veya
tramvay-vatman gibi) belirlenmektedir. Bu yaklaşım farklı bağlamlarda aynı matematiksel modelleme ile
çözülebilecek soruların aynı çatı altında bir araya getirilmesini engellemektedir. DinaSoruS sisteminin
matematiksel modellemeleri tek bir soru tipi olarak tanımlayabilmesi sayesinde üretilen sorularda, öğrenciler
aynı soru kalıbı için farklı bağlamlarla muhatap olacağından ele alınan matematiksel modellemeyi daha iyi
soyutlayabilecekleri ve içselleştirebilecekleri söylenebilir.
Dinamik soru sistemlerindeki zaaflardan biri de üretilen çeldirici seçeneklerin aynı yöntemle
üretilmesinden dolayı aynı soru tipinden çok soru sorulduğunda seçenek üretme algoritmasının kolay bir
şekilde tespit edilebilir olmasıdır. Geliştirilen sistemde bu soruna çözüm bulmak için seçeneklerin farklı
sonuçlar üretmesine yönelik özel fonksiyonlar tanımlanması hedeflenmiştir. Her ne kadar tanım kısmında
değişkenlerin yan yana yazılması farklı değerler üretilmesini sağlasa da bazı soru tipleri için bu yeterli
olmayabilmektedir. Otomatik soru üreten sistemlerde çeldiricilerin farklı değer içermesini sağlamak için tüm
seçeneklerde farklı değer üretmesi kesin olan belli bir algoritmalarla tanımlı değerler kullanılmaktadır. Bu
husus her ne kadar seçeneklerin yerleri değiştirilse de aynı testi birden fazla kez alan öğrencilerin
seçeneklerdeki yanlış veya doğru değerleri üreten algoritmaları tahmin edebilmesine (test tekrarı etkisi) yol
açmaktadır. Ayrıca her seçenekte farklı değer elde edebilmek için kullanılan algoritmanın sabit olması teste
tekrar girildiğinde aynı soru tipinden sorulan soruların doğru cevabını tahmin etmeyi kolaylaştırabilmektedir
(Lowe, 2015). DinaSoruS sistemi çeldiricilerin sabit bir algoritmayla üretilmesini engellemekte ve bazen aynı
değeri üretmesi muhtemel değerlerin bile çeldiricilerde kullanılabilmesini sağlamaktadır. Farklı değerlere
sahip olması gereken değerler ön şart kısmında belirtilerek sistemin her seferinde birbirinden farklı çeldiriciler
üretmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda DinaSoruS sisteminde kullanılan tanım ve ön şart kısımları her soru
için farklı seçenekler elde edilmesini kolaylaştırmaktadır. Örneğin a ve b değişkenlerinin sırasıyla 4 ve 2
değerlerini aldığı bir örnekte “a-b” ve “a/b” ifadeleri aynı sonucu verecektir. Bu iki ifadenin daima farklı
sonuçlar üretmesi istenirse ön şart kısmına “a-b<>a/b” veya “Farklı(a-b,a/b)” ifadelerinden birinin yazılması
yeterli olacaktır.
Her soru tipinin ve değerlendirme yönteminin bilgisayara aktarılması elbette mümkün değildir.
Bilgisayarlarda kullanılabilecek yaklaşık 50 çeşit soru formatı ve uygulamasından bahsedilmektedir (Zenisky
& Sireci, 2002). DinaSoruS sisteminin html tabanlı bir soru hazırlama diline dayalı olması, soru tipinden
bağımsız olduğu için sistemde standart soru tiplerinin yanında alternatif veya tamamlayıcı formlarda soru
oluşturulabilmesine izin vermektedir. Farklı zamanlarda yapılan sınavların benzer neticeler verecek ölçüde
hazırlanmasında birçok güçlükler bulunmaktadır. DinaSoruS sisteminin uygulama alanın genişletilmesiyle
öğrencilerin farklı zamanlarda aynı soru tipleri ile uygun bir değerlendirmeye tabi tutulması mümkün olabilir.
DinaSoruS sistemi değişkenler doğru bir şekilde tanımlandıktan sonra soruların üretilmesinde ve testin
uygulanmasında insani müdahaleyi en aza indirmektedir. Bu durum uygulayıcı (veya puanlayıcı) yanlılığı,
uygulamadan kaynaklanan sorunlar, maddi hatalar gibi geçerlik ve güvenirliğe etki eden birçok soruna da
katkı sağlamaktadır.

117

International Online Journal of Educational Sciences, 2018, 10 (4), 107-125

Son olarak hazırlanması çok pahalıya mal olan (Gierl, Lai, Hogan and Matovinovic, 2015) bir soru
tipinin başka bir dile tercüme edilmesi ve bir soruyu üretmede kullanılan nesnelerin diğer alanlardaki
sorularda paylaşımının sağlanması da fazladan bir maliyete sebep olmaktadır. Mevcut ontolojik ve şematik
yaklaşımların doğası gereği, tercüme işine bizzat teknik elemanların katılımı gerekebilmektedir. DinaSoruS
sistemi aynı tanım ve parametre değerlerine sahip soruların dinamik değerleri değişmeden soru metinlerinde
istenilen değişiklikler yapılarak farklı dillere tercüme edilebilmesini sağlamaktadır. Ayrıca belli bir nesne ile
elde edilen dinamik değerler için başka bir dilde yeni nesne sınıfları tanımlanabilmesini sağlamaktadır.
Örneğin sayıların okunması ile ilgili nesne Türkçe için tanımlanmış iken aynı nesneden türetilmiş başka bir
nesnede İngilizce metinler girilmesi suretiyle sistemin İngilizce sayı okumayla ilgili de soru üretebilmesi
sağlanabilmektedir.
Sonuç ve Öneriler
Ölçme değerlendirme konusunda klasik ve alternatif ölçme değerlendirme tekniklerinin bilgisayara
aktarılması ve kapsamlı bir şekilde ilgili soru bankalarının oluşturulması bir zorunluluk haline gelmiştir.
Ancak ölçme değerlendirmenin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için oluşturulan soru bankalarının küçük
değişiklikler içeren benzer sorular içermesi yerine bir alandaki temel kavrama ve becerileri yansıtacak soru
tiplerinin tek bir soru olarak kaydedilmesine odaklanılmalıdır. Bu çalışmada geliştirilen DinaSoruS sistemi ve
soru hazırlama dili bu amaçla geliştirilmiştir ve matematik alanı için aynı soru kalıbından dinamik olarak
farklı sorular üretilebilmesini sağlamaktadır. Herhangi bir alandaki kavramlarla ilgili alan bilgisine yönelik
tanımlanacak özel fonksiyonlarla erişim sağlanıyor olması, sistemin tüm derslere kolaylıkla uyarlanabilmesini
ve geliştirilebilmesini sağlamaktadır.
FATİH projesinin uygulama aşamaları ilerledikçe otomatik soru üretme sistemlerine olan ihtiyacın
daha belirgin hale geleceği düşünülmektedir. Mevcut eğitim portalları ve öğrenme yönetim sistemlerinin bu
konuda sağladığı hizmetlerin yeterli olmayabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada matematik alanı için
değişken unsurlar barındıran otomatik sorular üreten bir bilgisayar sistemi tanıtılmıştır. Bundan sonraki
çalışmalarda sistemde üretilen soruların geçerlilik ve güvenirliklerinin kağıt-kalem testleri ile kıyaslanması,
sistemin aynı soru kalıbından ürettiği sorulardaki değişkenlik değerlerinin test edilmesi, farklı sınıf seviyeleri
için dinamik soru bankaları oluşturulması, herhangi bir matematik alanındaki soru tiplerinin tek bir soru
kalıbıyla ifade edilebilecek şekilde sistemin geliştirilmesi, sisteme girilen önerme sorularından özgün soru
formatlarının geliştirilmesi, herhangi bir matematiksel modellemeyle ifade edilebilen problem bağlamlarının
sisteme tek bir soru tipi olarak algılatılmasının test edilmesi gibi birçok konuda çalışmalar yürütülebilir.
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EXTENDED ABSTRACT
Assessment is an important part of the learning process. Assessment can be defined as any kind of
evaluation activity carried out by teachers and students, which can be used to provide feedback for the
teaching-learning process. An evaluation process might have different purposes such as identifying the
weaknesses and strengths of the students (diagnostic), following and supervising the teaching-learning
process, deciding whether or not students

reached the achievements of the program (formative) and

determining the final levels reached by the students at the end of the teaching (summative). In this context,
teachers should be able to adequately implement both traditional and alternative assessment techniques and
decide which techniques they will use for a specific situation. The new approaches which have been gradually
spreading with new programs in Turkey, have opened the way for measuring a deeper and meaningful
learning, by focusing on the learning process as much as the learning product and applying many alternative
measurement evaluation methods aiming to motivate learning.
Computer-based online testing systems began to be used more widely in education with the
proliferation of Internet usage. In this field of study, adaptive testing systems are prominent at producing
many dynamic questions from an item model having similar psychometric properties. It is well-known that
computer-based measurement evaluation has many advantages with respect to the classical measurement
evaluation. The ubiquitous nature of computers and the related software programs available both at home
and at work have also brought about significant changes in measurement and evaluation. Computer based
test systems offer various innovations in many aspects such as presented content, question formats, user
experience interactivity, media usage and evaluation of the test. It is claimed that the computer test systems
can expand the cognitive skills measured in the tests by producing and delivering more complex scenarios
such as enabling innovative question formats, automatic evaluation of test results and developing adaptive
test systems aiming at individualized delivery of test items for each students.
Dynamic question production systems consist of four main components: question bank, dynamic
question generation model, instructional interface and student interface. Although a user friendly flexible
interface and available facilities can provide a dynamic structure for the system, the question pools and the
dynamic question generation mechanisms used in the system constitute the basic backbone of a dynamic
evaluation system.
It is understood that the most important part of a dynamic test system is how it enables one to access to
the subject knowledge that is needed to prepare question items. There are many different ontological
approaches that describe knowledge structures and terms for a particular domain with the help of content and
mechanism-based artificial intelligence theories. In this context, there are various computer evaluation systems
providing ontologically access to subject knowledge for different domains in the literature. In these systems,
the subject knowledge is defined both declaratively and procedurally.
It can be said that the most suitable method for dynamic question production is to develop a question
writing language that could enable grouping similar questions even from different contexts under an item
model through the usage of flexible variables for all elements of the question with different values. These
variables, including library functions, and even object classes containing more extensive subject knowledge,
could enable subject knowledge for a domain to be accessible in all parts of question items to produce dynamic
wordings.
The main purpose of this study is to explain the process of developing a prototype question generating
system named DinaSoruS, which aims to produce many different question items dynamically from the same
question model. The second aim is to evaluate the effectiveness of the mathematics attainment tests produced
and the pedagogical benefits of the question and test generation method proposed by the DinaSoruS system.
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In this study, the working principle, general characteristics and development process of DinaSoruS system
will be explained in detail. Later on, the effectiveness of the tests that are dynamically defined and produced
specifically to measure certain attainments by the DinaSoruS system will be discussed. This study is important
in terms of designing and implementing a system that will meet the need of automatic question generation for
future technology-based measurement and evaluation activities. This study is an experimental type of research
in descriptive style based on quantitative data. In this study, the measurement tool for quantitative data
collection is a multiple-choice test, which is used to measure the specific attainments generated by the
DinaSoruS system itself. The tests include 12 multiple choice questions from the same question model aimed
at measuring certain attainments. The first phase of the study is to integrate the question models involved in
the attainments test to the system so as to be able to measure the same attainments. Thus, it is possible to
produce a large number of question items from the same question model in the DinaSoruS system that will
help to measure the same achievement objectives.
The sample of the study which provides the quantitative data of the research is composed of 330 middle
school students in 13 different classes who are studying at different middle schools in two different cities. A
systematic approach was not followed in choosing a sample but a sample structure was devised that would
allow researchers to achieve different levels of success according to their accessibility. After a preliminary
examination, a total of 285 students were selected.
Two peer-to-peer tests (pdf), consisting of 12 questions, were administered to measure the same
achievements during the practice phase of the study. One of the tests was administered to the selected students
at the end of the fall semester (in December) and the second tests were administered to the same students (in
January) under the supervision of the researchers and teachers. The questions produced by the system were
numbered randomly in each test to change the order of questions.
Collected data were analysed with quantitative descriptive methods. While statistical analyses were
performed, the answers of the responding students were reorganized to match the question numbers
produced from the same question model in each test. Thus, correlations with descriptive methods such as
percent, frequency, mean, standard deviation, and statistical significance over matched data were
investigated. The descriptive findings are presented. This study does not aim at finding results for testing
success, testing and evaluating educational situations, measuring achievements or comparing the results
obtained. However, it just aims to investigate the effectiveness of the developed prototype DinaSoruS system
for producing identical tests. Therefore, the findings obtained were handled solely for this purpose and
consciously avoided making generalizations related to education.
When the findings are examined as a whole, the results obtained by the measurement tool, including
the attainment tests prepared by the system, show that the system is working properly and can be adequately
used to measure student success. That is, the system is capable of successfully generating similar or identical
question items and these question items can be administered without problems in real educational situations.
This result is particularly important in terms of high-capacity, individual and online applicability, which is
one of the main objectives of the system in the advanced level. That is, each question item produced for each
individual from the same item model and belonging to the same achievement will be equivalent and will not
make a difference. Hence, the DinaSoruS system makes a great contribution to the question of automatic item
generation and technology-based (especially online) measurement and evaluation activities.
As the implementation stages of the FATIH project progress, the need for automated questiongenerating systems will become more apparent. The existing training portals and learning management
systems are not thought to be sufficient for this purpose. In this study, a viable computer system that generates
automatic questions with variable elements for mathematics has been introduced.
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Ek 2: DinaSoruS sisteminde üretilen ikinci test Uygulama Soruları
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