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etkilenebi

önemlidir

Test  yapım

ile her za

önemlidir

ne yapabi

şeklinde 

eksik olan

anlamına 

ve katılım

vurgu yap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

şünmek  mü

Ayrıca  katıl

e her soru, 

bir  test  dur

ündür. Bunu

vsiye  açısın

. 

esim  okuma

lgisayar  be

ki  durum,

önetimi, yor

lir.  Bu  kon

. 

mcısının  son

man yoruml

:  bir  kişinin 

leceği ve ne 

yorumlamal

n becerileri g

gelmez,  anc

cının edindiğ

ması esastır

 

ümkün  ve 

lımcı  ile  b

bir alt test v

rumuna  ger

unla birlikte, 

ndan  geri 

a  yeteneği  v

cerilerinin, 

,  stresli  tes

rgunluk vb.  ş

ular,  sonuçl

nuçları  olum

laması gerek

yapamayaca

tür bir bece

lıdır.  Bu,  s

görmezden g

cak  katılımc

ği becerilere

. 

testin  ama

irlikte  sonu

veya bütün t

ribildirim  ve

her kişinin s

bildirim  al

ve  düşük  se

değerlendir

st  durumla

şeyler  tarafı

ları  yorumla

lu  bir  bakış 

ktiğini hatırla

ağı  bir  şeyi 

riye sahip ol

sınama  yapı

gelmesi gere

cıyı  güçlendi

e ve yeterlili

acına 

uçlara 

testin 

rmek 

onuç 

lması 

eviye 

rmeyi 

rında 

ndan 

arken 

açısı 

amak 

değil 

duğu 

ıcının 

ektiği 

rmek 

klere 


