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Platforma erişim 
bilgileri velilerimize 
SMS ile iletilecektir.

Matematik Tarihi
Uzamsal ve Şekil

M
atematik Oyunları

Gerçek Yaşam

Çakıl taşlarından yapay 
zekaya matematiğin 

serüvenini keşfet

Çağa uygun nitelikli etkinlikler ve

etkileşimli problemlerle matematiği deneyimle!

Prof B ile kişiye özel
anlık geri bildirim ve

öneriler ile matematiksel 
becerilerini geliştir.

Anlık Geri Bildirim Sistemi Güçlü Ölçme Değerlendirme Sistemi
Gelişmiş raporlama 

sistemi ile matematik 
yeterlik düzeylerini 

öğren.

Mathility’de öğrencilerin yaratıcı problem 
çözücü olmaları için her şey var!

Tüm cihazlarla uyumlu

4 farklı kategoride yüzlerce etkinlik

Matematik Tarihi
Uzamsal ve Şekil

M
atematik Oyunları

Gerçek Yaşam

support@mathility.com
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Deneyler
Etkin

Geri Bildirim
ve Raporlar

Hem Basılı
Hem Çevrim içi

Uygulamalar

Matematik Tarihi
Problemleri

3, 4, ... ve 8.
Sınıflar

Gerçek Yaşam
Problemleri

23 Farklı
Cevaplama

Formatı

BENZERSİZ
UYGULAMALAR

2023

Boya Kalemi
ve Her Yıl Değişen

Aparatlar

Katılım
Belgesi ve

Başarı Sertifikası

Benzersiz Uygulamalar
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Problem Yapıları

Eğitim süreçlerinde kazandırılan bütün bilgilerin gerçek hayatta bir karşılığı 
olmayabilir. Ancak bu bilgiler, gerçek yaşam için vazgeçilmez olan 
becerilerin geliştirilmesi için kaçınılmazdır. Bu nedenle öğrencilerin 
bilgilerini gerçek yaşam problemlerine uyarlayabilmeleri, onların üst düzey 
düşünme becerileri düzeylerinin bir göstergesi olacaktır. MATBEG, FENBEG 
ve OKUBEG Uygulamaları, öğrencilerimizi gerçek yaşam problemleri ile 
karşılaştırarak onların üst düzey düşünme becerilerini ölçmektedir.

Gerçek Yaşam Problemleri

Üst düzey düşünme becerileri; bilgiyi kullanma, transfer etme ve 
yorumlama becerilerini içermektedir. Bu nedenle öğrencinin sadece 
bilmesini değil, bu bilgiyi etkin olarak kullanabilmesini değerlendirir. Aynı 
gerçek hayatta olduğu gibi, elindeki bilgiler arasından uygun olanı 
belirleme, bilgiyi koşullara uydurabilme ve gerektiğinde değiştirebilme 
becerisi, üst düzey bilişsel süreçlerin göstergeleridir. Bu anlamda, MATBEG, 
FENBEG ve OKUBEG Uygulamaları, öğrencilerin neyi bildiğinden çok, 
bildiklerini nasıl kullandıklarını ölçmektedir.

Bilgiyi Kullanma Becerisi

Genel olarak problem çözme becerisi için akla gelen, karşılaşılan 
problemin nasıl çözüleceği bilgisidir. Gerçekte ise problem çözme becerisi, 
karşılaşılan probleme yönelik bir çözüm stratejisi geliştirmektir. Bu nedenle 
problem çözme becerisi ancak özgün problem durumları ile 
ölçülebilmektedir. MATBEG, FENBEG ve OKUBEG Uygulamaları, öğrencileri 
daha önce karşılaşmadığı bağlam ve soru biçimleri ile karşılaştırarak 
onların strateji geliştirme ve özgün çözümler bulma becerilerini 
ölçmektedir.

Farklı Problem Durumları
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MATBEG Nedir?

B E C E R İ L E R

İşlem
 Becerisi

Şekil Becerisi Muhakeme Becerisi

Bilg
i O

ku
ry

az
ar

lığ
ı

Sayı ve

Uzamsal ve Matematiksel

M
ate

m
at

ik
se

l

MATBEG, öğrencilerin bulundukları çağı matematiksel olarak 
anlamlandırmasına, karşılaşılan problemlerin çözümünde 

matematiksel olarak düşünmesine, matematiğin tarihsel gelişim 
sürecini gözlemleyerek matematiğe karşı daha derin bir anlayış 

oluşturmasına yardımcı olmak için geliştirilen benzersiz bir 
matematik uygulamasıdır.

Süre (dk)

60-70

Pr
oblem Sayısı

20-25

Sınıf Düzeyi

3 - 8

Bo
ya Kalemleri

Fa
rklı Aparatlar

Ka
tıl

ım ve Başarı

Sertifikası
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MATBEG Örnek Problemler

Daha
Fazla Örnek

Problem İçin

matbeg Şubat 2020 3.Sınıf 

Aşağıda verilen oyunlardan kurala uygun olanların yanındaki kutucuğa ✔, olmayanların yanındaki 
kutucuğa x işareti koyunuz. 

Başlangıç
noktası

Başlangıç
noktası

Başlangıç
noktası

Başlangıç
noktası

Bitiş
noktası

Bitiş
noktası

Bitiş
noktasıBitiş

noktası

     Aşağıda verilen oyunda Mati, başlangıç noktasından bitiş noktasına en az …….. hareket ile ulaştırılabilir.

     Yukarıdaki boşluğu doldurunuz ve Mati’nin hareketlerini çizerek gösteriniz.

Başlangıç
noktası

Bitiş
noktası

ROBOT MATİProblem 2

ROBOT MATİProblem 3

Şubat 2020 3.Sınıf matbeg

     Bir kodlama oyununda kedi Mati, birim kareler üzerinde başlangıç noktasından bitiş noktasına ulaştırılmaya 
çalışılmaktadır. Mati aşağıda verilen kurallara uygun dört farklı yönde çizgiler üzerinde hareket 
ettirilebilmektedir. 

Kural 1: Mati’nin her hareketinde adım sayısı 1 birim artmaktadır.

Kural 2: Mati, aynı yöne üst üste iki kez hareket edememektedir.

Örnek: 
Oyuncu Mati’yi aşağıdaki gibi yönlendirerek bitiş noktasına ulaştırmıştır.

1. Hareket 2. Hareket 3. Hareket 4. Hareket 5. Hareket

1. Hareket
Başlangıç 

noktası
Bitiş 

noktası

2. Hareket 3.
 H

ar
ek

et

5. H
areket

4. Hareket

Aşağıda yönlendirmeleri verilen oyunun hareketlerini başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar 
çizerek gösteriniz.

1. Hareket 2. Hareket 3. Hareket 4. Hareket

Başlangıç
noktası

Bitiş
noktası

ROBOT MATİ

ROBOT MATİProblem 1

matbeg Şubat 2020 5.Sınıf 

   Aşağıda verilen şekillerden en az 3 renk kullanılarak renklendirilebilenlerin altındaki kutucuğu 
işaretleyiniz.

1 birim

1 birim
1 

bi
rim

1 birim

1 birim
1 birim

1 birim

2 b
irim

2 birim

2 birim

2 
bi

rim

3 birim

     Yukarıda verilen A, B, C, D, E, F, G, H ve J dairelerinden en fazla kaç tanesi mavi olabilir?

1 birim 1 birim 1 birim 1 birim 1 birim 1 birim 1 birim 1 birim 1 birim 1 birim

A B C D E F G H J

     A) 3  B) 4   C) 5   D) 6

DAİRE RENKLENDİRMEProblem 7

DAİRE RENKLENDİRMEProblem 8

matbeg Şubat 2020 5.Sınıf 

     Yukarıda verilen şekli boya kalemleriniz ile en az renk kullanarak renklendiriniz.

1 birim

1 birim

1 birim

1 
bi

rim

1 birim 1 birim

1 birim

DAİRE RENKLENDİRMEProblem 6

     Belirli uzunlukta çizgiler ile birbirine bağlanan daireler aşağıda verilen kurallara göre renklendirilmektedir. 
Daireleri birbirine bağlayan bu çizgilere bağlantı adı verilmektedir.

   Bağlantı uzunluğu 1 birim olan iki daire farklı renkler ile renklendirilir.
   Bağlantı uzunluğu 1 birimden fazla olan daireler aynı renk ile renklendirilir.

Bağlantı uzunluğu 
1 birimden fazla

Bağlantı uzunluğu 1 birim

Bağlantı

1 birim

Şekil eşit aralıklara bölünmüştür.
Renklendirme kuralları aralarında doğrudan bağlantı olan 

daireler için geçerlidir.  

DAİRE RENKLENDİRME

Şekil eşit aralıklara bölünmüştür.
Boyama yaparken kurallara uygun olarak istediğiniz renkleri 

kullanabilirsiniz. 
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FENBEG Nedir?

B E C E R İ L E R

D
üşünm

e Becerisi

Muhakeme Becerisi Tasarım Becerisi

Okury
az

ar
lığ

ıA
nalitik

Bilimsel Mühendislik ve

Fe
n

FENBEG, öğrencilerin karşılaştıkları problemlerin çözümünde
fikirleri sentezlemeyi ve yaratıcı çözümler önermesini öne çıkaran
bir uygulamadır. Öğrencilerin bir probleme birden fazla bakış açısı 

geliştirme, çözüm önerme, yaşantıları etkileyen olguları bilimsel 
olarak açıklama ve bilimsel muhakeme düzeylerini ölçerek onların 

bilimsel okuryazarlığa ulaşmalarına yardımcı olmak için
geliştirilen benzersiz bir uygulamadır.

Süre (dk)

60-70

Pr
oblem Sayısı

20-25

Sınıf Düzeyi

3 - 8

Bo
ya Kalemleri

Fa
rklı Aparatlar

Ka
tıl

ım ve Başarı

Sertifikası
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FENBEG Örnek Problemler

Daha
Fazla Örnek

Problem İçin

FENbeg Mart 2020 3.Sınıf 

    İzlanda’da yapılan yaya geçidi sürücülerin hangi duyusunu yanıltmak için tasarlanmıştır?

     A) Duyma   B) Görme   C) Dokunma

Duyu organlarımız bazı durumlarda bizi yanıltabilir. Aşağıdaki durumlardan hangilerinde duyu 
organlarımızın yanılmaları bize fayda sağlar?

Dokunma duyusunun bazı tıbbi yöntemlerle 
bir süreliğine kaldırılması Sağlar / Sağlamaz

Sigara kullanan birinin bir süre sonra tat alma 
ve koklama duyularında azalma yaşaması Sağlar / Sağlamaz

Yaşlandıkça kulağımızın bazı sesleri 
duymamaya başlaması Sağlar / Sağlamaz

3D YAYA GEÇİDİProblem 1

3D YAYA GEÇİDİProblem 2

Sürücü gözünden görünümü

Yaya gözünden görünümü

3D YAYA GEÇİDİ

Trafikte hızlı araç kullanmak günümüzün en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Özellikle yaya 
geçitlerinden hızlı geçen araçlar trafik kazası riskini artırmaktadır. 

İzlanda’nın kuzeyindeki bir kasaba, sürücülerin dikkatini çekmek ve yaya geçitlerinde yavaşlamasını 
sağlamak için akıllıca bir yol buldu. Kasaba, sürücüler tarafından bakıldığında üç boyutluymuş gibi 
görünen bir yaya geçidi tasarladı. Yaya geçidi sadece havalı görünmekle kalmıyor aynı zamanda 
yaklaşan araçların dikkatlerini çekip onların yavaşlamalarını sağlıyor.

FENbeg Mart 2020 3.Sınıf 
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OKUBEG Nedir?

B E C E R İ L E R

Ulaşm
a

Yapma Okuma

ve D
eğer

le
nd

ir
m

e

Bilgiye

Çıkarım Analitik

Yans
ıt

m
a

OKUBEG, bilgi çağında öğrencilerin karşılaştıkları tüm sözlü,
yazılı ve görsel anlatımlarda bilgiye ulaşabilme, açık

ya da örtülü anlamların çıkarımını yapabilme, analitik yollar 
oluşturabilme ve bilgiyi değerlendirebilme becerileri için 

geliştirilen benzersiz bir uygulamadır.

Süre (dk)

60-70

Pr
oblem Sayısı

20-25

Sınıf Düzeyi

3 - 8

Bo
ya Kalemleri

Fa
rklı Aparatlar

Ka
tıl

ım ve Başarı

Sertifikası
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OKUBEG Örnek Problemler

Daha
Fazla Örnek

Problem İçin

Mayıs 2020 4.Sınıf 

Günümüzde Madagaskar’da kaç lemur türü 
bulunmaktadır?

     A) 17              B) 103

     C) 25    D) 65

Lemurların genelinin iyi birer yüzücü 
olmadıklarını nereden anlıyoruz?

Kuzey

DoğuBatı

Güney

Madagaskar

okuBEG
Problem 6 LEMURUN ÖYKÜSÜ Problem 8 LEMURUN ÖYKÜSÜ

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların 
yanındaki kutucuğu yeşile, yanlış olanların 
yanındaki kutucuğu ise kırmızıya boyayınız.

Nesli tükenen lemur türleri vardır.

Adada 200 kilogramdan büyük 
lemur türü yaşamaktadır.

Ay-ay lemuru kötü şans getirir. 

Lemur türlerinin yok olmasında 
insanların etkisi vardır.

Problem 7 LEMURUN ÖYKÜSÜ

Madagaskar’da meyve, çiçek ve 
demirhindi ağaçlarının daha çok olduğu 
bölümü sarıyla, lemurların daha çok oldukları 
bölümü kırmızıyla işaretleyiniz.

Problem 9 LEMURUN ÖYKÜSÜ

Lemurlar, yaklaşık 62 ile 65 milyon yıl önce okyanus 
akıntılarının adaya doğru yöneldiği bir zamanda, tahta parçaları 
üzerinde, akıntıyla sürüklenerek Madagaskar’a geldiler.

İndrilerin boyları 118 cm’ye kadar ulaşabilirken 
9 kilo ağırlıklarıyla dişi bir şempanzenin 
boyutlarına ulaşabiliyorlar.

Bazı soyu tükenmiş lemur türleri ise 200 
kilogram ağırlığa ulaşabilmektedirler. 
Neredeyse bir gorilden daha fazla!

Halka kuyruklu lemurlar Madagaskar’ın 
yerel türleridir. Kuyruk desenleriyle 
oldukça dikkat çekmektedirler.

Fazlasıyla sosyaldirler ve 
gruplar halinde yaşarlar.

Genellikle Madagaskar’ın 
güneyinde yaşarlar.

Meyveler beslenme biçimlerinin büyük kısmını 
oluşturur. Bunun yanında yaprak, ağaç kabuğu, 
ağaç özleri ve demirhindi bitkisini de sıklıkla yerler.

Fare lemurları ise sadece 
9 cm boyunda ve 30 gram 
ağırlığındadırlar.

HALKA 
KUYRUKLAR

İnsanların Madagaskar’a 
yerleşmesinden bu yana 
2000 yıl içerisinde en az 

17 lemur türünün nesli 
tükendi.

1927 yılında Madagaskar hükûmeti, koruma 
alanları ve ulusal parklar inşa ederek tüm 

lemur türlerini koruma altına aldı.

Milli parklarda bulunan lemurlar, 
ekoturizmin sürdürülmesine yardımcı 
oluyorlar. Ekoturizm ise yerel halkın 
ekonomik olarak kalkınmasını sağlıyor.

Lemurlar oldukça zeki canlılardır. 
Maymunlar için oldukça karmaşık olan 
örüntüleri ve yapıları öğrenebilirler. 
Bu örüntüler ve yapılarla ilgili 
görevleri kolayca yapabilirler.

Madagaskar’da yaşayan birçok insan ay-ay 
lemurunun kötü şans getirdiğine inanır. 
Aslında ay-ay lemurları sadece geceleri 

dolaşır ve tek başlarına yaşamayı sevdikleri 
için rahatsız edilmekten hoşlanmazlar.

2012 yılının Temmuz ayında 
yeni bir lemur türü keşfedildi. 
Alman Primat Merkezi ekibinin 
keşfettiği bu lemur türü hala 
isimlendirilmiş değil.

Ağaçların yok edilmesi ve 
avlanma, adada kalan 

lemur türlerinin en büyük 
tehdidi durumunda.

Mayıs 2020 4.Sınıf 

Mayıs 2020 7.Sınıf 

     Yukarıda Picasso’nun Pembe Dönem’ine ait eserler verilmiştir. Bu eserleri 
Picasso’nun Mavi Dönem özellikleri ile karşılaştırarak Pembe Dönem’in özelliklerini 
belirleyiniz.

okuBEG
Problem 26 PICASSO

     Aşağıda verilen görsellerin Picasso’nun Mavi Dönem’ine ait olup olmadıklarını belirleyiniz. Mavi 
Dönem’e ait olmadığını düşündüğünüz eserleri gerekçelerini de yazarak işaretleyiniz.

Mavi Dönem’e ait değil 
çünkü ....................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Ait Ait değil

Mavi Dönem’e ait değil 
çünkü ....................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Ait Ait değil

Mavi Dönem’e ait değil 
çünkü ....................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Ait Ait değil

Mavi Dönem’e ait değil 
çünkü ....................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Ait Ait değil

Mayıs 2020 7.Sınıf 

PICASSO’NUN MAVİ DÖNEMİ

     Pablo Picasso, sanat hayatının belli bir kısmında yoğunlukla hüznü anlatan eserler 
çizmiştir. Picasso 1901 yılından sonra sanat yaşamında çizdiği resimlerinde belirgin bir 

şekilde mavi renge yer verir. O yıllarda resimlerinde yoksulları, dilencileri, yaşlıları, 
çocukları, çaresiz insanları, acıyı, umutsuzluğu, üzüntüyü anlatır.

 

okuBEG

Problem 25 PICASSO
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GBT Nedir?

 Örnek
Problem İçin

Uygulama sonunda, öğretmen ve yöneticiler için okulun genel performansı, 
sınıf düzeyi ve şubeleri göz önüne alınarak etkili raporlar sunulur.

Değerlendirme sonucunda ne tür raporlar sunulur?

Akademik 
Öğrenci Karneleri

Sınıf Raporları

Şube Raporları
Okul Raporları

Sayı ve İşlem 

Uzamsal ve Şekil

Tahmin 

Muhakeme

Dikkat

Yürütücü İşlevler

İlişkilendirme / İlişki Kurma

Sıralı işlemler

Ölçümlenen Beceriler

2, 3 ve 4. Sınıflar 13 - 17 Şubat 2023
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Renkli Kareler

Reptiller

Golomb
Cetveli

KİTAPLARIMIZ

Bu beceri, yaşadığınız dünyayı anlamaktan seçeceğiniz mesleklere kadar 
önemi ve rolü tartışılmaz bir beceridir. Bu beceriye sahip öğrenciler, 

• görsel bir imgeyi meydana getirebilir,
• bir şekli devam ettirebilir ve yeniden düzenleyebilir,

• bir şekli başka bir şekle dönüştürebilir, 
• şekilleri ve cisimleri görsel olarak anlama, düzenleme, döndürme ve 

değiştirme yeteneğini geliştirebilir. 

Farklı tanımları olan uzamsal ve şekil becerileri alanının geliştirilebilir olması 
ve problem çözme süreçlerine katkı sağlaması, bu çalışmayı yapmamızın en 
önemli nedenleridir.  Bu sette, öğrencileri 3 farklı aparat ile oluşturulmuş farklı 

zorluk düzeyinde benzersiz problemler bekliyor.

3-4 ve
5-6. Sınıflar

UZAMSAL VE ŞEKİL BECERİLERİ
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KİTAPLARIMIZ

Matematik tarihi ile matematik öğrenen öğrenciler,

• matematiğe karşı olumlu tutum geliştirirler.
• matematiğe karşı farklı bir bakış açısı kazanırlar.

• matematiksel güzellikleri, tarihi kanıtlarıyla görürler.
• matematiğe karşı daha derin bir anlayış geliştirirler.

• matematiği hem bir bilim hem bir sanat olarak görürler.

Tam da bu faydaları sağlamak adına “MATBEG Matematik Tarihi” serisinin ilk 
kitabı olan “İnkalar”ı tasarladık. Bu kitabımızda, bir yazı dili olmamasına 

rağmen matematik dilini çok iyi kullanan İnka medeniyetinin
matematiğini inceleyeceğiz.

Yupana Sayma Tahtası

Sayma Taşları

3, 4 ve
5-6. Sınıflar

MATEMATİK TARİHİ SERİSİ - İnkalar
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Sayı Kartları

SA
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Özel Cetvel
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Eşit Bö
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Eşit Bö
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Kartları

www.matbeg.net

O Y U N U

TA
HMİN

Kart 1

A

Kart 13

A

Kart 20

B

1.
Sı

nı
f A

pa
ra

tl
ar

ı
2. Sınıf A

paratları

Sayı Hissi Seti; sayıyı ve sayı doğrusunu anlamlandırma, 
tahminlerde bulunma, farklı matematiksel problemlerde sayı hissini 

kullanma, düzenli-düzensiz saymaları inceleme ve işlemler 
yapabilme, çoklukları saymadan karşılaştırma ve toplama-çıkarma 
işlemlerini gerçekleştirme becerilerinin gelişimini destekler. Öğrenci, 

Sayı Hissi Seti aracılığıyla bir test kitabının sunacağı problemler 
yerine matematiği saf hali ile deneyimleme fırsatı yakalayacak, 

insan zihninin matematiği anlamlandırma sürecine uygun bir yol 
izleyerek gelişimine katkı sağlayacaktır. 

1 ve 2.
Sınıflar

KİTAPLARIMIZ
SAYI HİSSİ



Etiketler

Boyanabilir
Poster Özel Cetvel

Güneş
Pusulası

“Geleceğin kitapları nasıl olmalı?” sorusu üzerinden yola çıkıp “Dersleri tek bir 
gerçek hayat bağlamında toplayan, sadece bilgiyi değil beceriyi de 

öğrencilerin çözebilecekleri problemlerle geliştiren bir set” fikrinden ilham 
alarak tasarladığımız Bilim Serisi setimiz, OECD’nin 2030 öğrenme hedefleri 
doğrultusunda ve MEB kazanımları çerçevesinde tasarlanmıştır. Bilim Serisi 
kitapları, her seviyedeki öğrenciye hitap eden, içerisinde en basit problem 

durumlarından en karmaşığa doğru seviyelendirilmiş problemler 
barındırmaktadır.

Maceraperest arı “Fırtına”nın dostluk kokan heyecanlı hikâyesi, arıların 
dansındaki matematik, Güneş gözlükleri ve arıların gözleri arasındaki ilişki! 

Tüm bunları keşfetmeye hazır mısınız? Bu sorunun yanıtı ve çok daha fazlası 
için sizleri Bilim Serisi yolculuğuna davet ediyoruz.

3-4.
Sınıflar

KİTAPLARIMIZ
BİLİM SERİSİ - Arılar
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Cevaplama Formatları

23 Farklı
cevaplama 
formatıyla
benzersiz 

problemler



Uygulamalarımızda kullandığımız yapılandırılmış madde 
formatındaki problemlerde (açık uçlu, kısa cevaplı, kısmi puanlı,

çizim ve boyamalı vb.) öğrencilerin cevapları 2 bağımsız puanlayıcı 
tarafından değerlendirilir ve uyuşmazlık durumunda öğrenci cevabı 

üst puanlayıcıya gönderilir. Bununla birlikte ülkemizde ilk kez 
kullanılan ileri istatistiksel yöntemler ile (Hiyerarşik Puanlayıcı Modeli 
- Sinyal Algılama Teorisi) hakemlerin katılık (cevapları genele göre 

daha düşük puanlamaya yatkınlık/kıt not verme eğilimi), yumuşaklık 
(cevapları genelden daha yüksek puanlamaya yatkınlık/bol not 
verme eğilimi) ve yanlılık (benzer cevaplara farklı puan verme 

eğilimi) özellikleri belirlenmekte ve bu etkiler düzeltilerek
öğrenci puanları hesaplanmaktadır.
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Puanlama Sistemi

Öğrenci cevabı

Puanlayıcı 2

Puanlayıcı 1
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Öğrenci Değerlendirme Sistemi

Uygulamalarımızda öğrencilerin yetenek kestirimleri,
tek ve çok boyutlu MTK (madde tepki kuramı) analizleri ile 

gerçekleştirilmektedir. Test ve madde güçlüğünden bağımsız 
yetenek kestirimleri yapabilen bu modeller, çoğu uluslararası geniş 
ölçekli sınavda (PISA, TIMSS, PIRLS, TOEFL vb.) temel analiz yöntemi 

olarak kullanılmaktadır. Öğrencilerin genel ve alt beceriler için 
Yetenek Düzeyleri ise örtük sınıf analizleri ile belirlenmektedir. 

Uygulamalarımızın tamamında en çağdaş ve en gelişmiş analiz 
yaklaşımlarını kullanarak öğrencilerimizi beceri ölçümleri için en 

güvenilir yöntemler ile değerlendirmekteyiz.

Veli

Öğrenci

Okul

Akademik
Karne

Geri
Bildirim

Okul
Raporları



Genel 
Düzeyler
ve Okul

Puanları

Öğrenci 
Düzey 

Dağılımları

Madde
Analizleri

Uygulamada yer alan 
her bir soru için sınıf 

düzeylerine
göre cevaplanma 

dağılımları hem okul 
hem de Türkiye

ortalamaları göz 
önüne alınarak

raporlanmaktadır. Aynı 
zamanda soruların 
bütün psikometrik 

özelliklerine ulaşılabilir.

Okul performansında 
her sınıf düzeyinde 
hem genel yeterlik 
düzeyi hem de alt 

beceri düzeyleri için 
kategorilere düşen 
öğrenci sayısı ve 
bunların yüzdelik 

dağılımları 
karşılaştırmalı olarak 

yer almaktadır.

Okul performansının 
sınıf düzeylerine göre 
Türkiye ortalaması ve 

önceki yıllar ile 
karşılaştırmalarının 
yer aldığı bölümdür. 

Bu bölümde hem 
Genel Yeterlik Düzeyi 

hem de alt beceri 
puan ve düzeyleri 

ayrı ayrı yer 
almaktadır.

Uygulama sonunda, öğretmen ve yöneticiler için okulun genel 
performansı, sınıf düzeyi ve şubeleri göz önüne alınarak bütün yönleriyle 
raporlanmaktadır. Bu raporlarda yer alan bazı bilgiler aşağıda verilmiştir.
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Okul Raporları



Genel
Yeterlik 
Düzeyi

Alt
Beceri 

Düzeyleri

Soru ve
Yanıt

Analizleri

Öğrencinin yanlış ve 
kısmi doğru olarak 

cevapladığı her soru 
için nerede hata 
yaptığı ve doğru 

cevaba nasıl 
ulaşabileceği

ayrı ayrı 
raporlanmaktadır.

Öğrencinin her bir alt 
beceri için sahip 
olduğu yeterlik 
düzeyine göre 

yapabildikleri ve 
geliştirmek için 

yapması gerekenler 
kişiye özel 

raporlanmaktadır.

Öğrencinin Genel 
Yeterlik Düzeyi (GYD), 
belirlenen düzeyde 

sahip olduğu 
beceriler ve eksik 

noktaları, aynı 
zamanda geliştirmesi 
için gerekli becerilerle 

ilgili öneriler yer 
almaktadır.

   Öğrencinin uygulama performansına göre eksik ve geliştirmesi gereken 
yönleri, sahip olduğu beceriler ve bu becerilerin düzeyleriyle ilgili detaylı 
ve kişiye özgü geri bildirimlerin verildiği bölümdür. Bu bölümde yer alan 

bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. 

Geri Bildirim Karneleri
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Alt
Beceri 

Düzeyleri

Alt
Beceri 

Puanları

GYD
(Genel 
Yeterlik 
Düzeyi)

SYP 
(Standart 

Yeterlik 
Puanları)

Çok yönlü değerlendirmeye uygun olarak planlanan ve ileri istatistiksel 
yöntemler ile hesaplanan akademik karnelerde yer alan bilgilerden

bazıları aşağıda verilmiştir. 
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Puanlama Sistemi

Her bir öğrenci için Madde Tepki Kuramı (MTK)
analizleri ile hesaplanan ve 200-800 arasında

değişen standart puanlardır.

Öğrencilerin SYP’ye göre alan yeterlik düzeyinin
Düzey-1 (Temel Düzey) ve Düzey-5 (İleri Düzey)

arasında gösterildiği bölümdür.

Uygulamada ölçülen ve her alana özgü alt 
beceriler için ayrı olarak hesaplanan

0-100 arası değişen puanlardır. 

Uygulamada ölçülen ve her alana özgü alt beceri 
puanlarına göre belirlenen ve öğrencinin alt beceri için 

yeterlik düzeylerini gösteren kategorilerdir.


