Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı sorularının toplanması aynı zamanda soru bankası
oluşturulması, sınavın hazırlanması ve sınav sonuçlarının istatistiksel olarak değerlendirmesini
yapmamızı sağlayacak bir “online soru bankası programı” ile gerçekleştirilecektir.
Soru bankasında toplanacak sorular için aşağıda yer alan soru hazırlama kılavuzu
hazırlanmıştır. Bu kılavuzun amacı zaten çok iyi bildiğiniz bazı ipuçlarını hatırlatarak sizlere soru
hazırlarken yardımcı olmaktır.
Desteğiniz için teşekkür ederiz.
TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK SINAVI SORU HAZIRLAMA KILAVUZU
Yeterlik Sınavında sorulacak sorular
•

bilgiyi hatırlama

•

verileri yorumlama

•

problem çözme
bilgi hedefi seviyelerinde olabilir. Farklı zorluk derecesinde sorular hazırlamanız sınavı

hazırlarken bize yardımcı olacaktır.
Soruları hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktalar:
1. Sorular; soru kökü ve 1 doğru yanıt, 4 çeldirici olmak üzere 5 seçenek içermelidir.
2. Sorunun kökü tam bir ifadeden oluşmalıdır. Bir kelime ya da birkaç sözcükten
oluşmamalıdır.
3. Kök çok uzun olmamalı ve anlaşılır olmalıdır.
4. Her seçenek kendi başına anlamlı olmalı ve soru kökünün devamı olarak okunabilmelidir.
5. Soru

kökünde

bir

kez

kullanılmakla

yetinilebilecek

kelimeler

seçeneklerde

tekrarlanmamalıdır
6. Her soru diğerlerinden bağımsız olmalıdır.
7. Olumsuz ifadelerden ( …hangisi yanlıştır, … hangisi doğru değildir, …. olmamalıdır gibi)
kaçınılmalıdır.

Kullanılması

gerekiyorsa,

olumsuz

ifade

dikkat

çekecek

şekilde

belirtilmelidir. Bunun için koyu yazım ve alt çizmekle olumsuzluk belirgin hale
getirilebilir.
8. Soru kökünde olumsuz ifade kullanmak gerekliliği olmuşsa, seçeneklerde olumsuz ifade
kullanılmamalıdır.
9. Soru kökünde doğru cevapları gösteren ipuçlarından kaçınılmalıdır.
10. Soru kökünde “Sizce hangisi…” gibi kişisel görüş sormaktan kaçınılmalıdır.

11. Seçeneklerde çeldiriciler ve doğru cevap uzunluk ve içerik olarak benzer olmalıdır.
12. Eğer sayısal değerli seçenekler varsa bu seçenekler büyükten küçüğe veya tam tersi şekilde
sıralanmalıdır.
13. Sayısal değerlerin sorulduğu sorularda, özel durumlar haricinde tek sayı (değer) yerine alt ve
üst sınırların belirtildiği değerlerin sorulması tercih edilmelidir. İstatistiksel sayılar eğer
herkes tarafından kabul görmemişse sınavlarda sorun yaratabilir.
14. Seçeneklerde belirtilen rakam aralıkları birbiri ile çakışmamalıdır
15. Soru kökünde ve seçeneklerde mümkün olduğunca “çoğunlukla”, “bazen”, “nadiren”
“sıklıkla”, ‘sıktır’, ‘sık değildir’, ‘olabilir’, ‘olağandır’ gibi kelimeler kullanılmamalıdır.
Çünkü verilen belirsiz kelimeler görecelidir ve bu nedenle kişiden kişiye farklılık gösterir.
16. Seçenekler arasında birbirinin zıddı olan iki seçenek yer almamalıdır.
17. Seçenekler birim içeriyorsa birim ölçüleri (mmHg, oC gibi) her geçtiği yerde tam olarak
belirtilmelidir.
18. “Yukarıdakilerin hepsi”, “Yukarıdakilerin hiçbiri”, “Evet”, “hayır” gibi seçenekler
mümkünse kullanılmamalıdır.

