
Sınavın Değerlendirmesi

Merkezi Sınava katılan öğrencilerin puanları tek puan türünde (merkezi sınav puanı) hesaplanmaktadır. Merkezi sı-

nav puanı (MSP) hesaplanırken aşağıdaki adımlar izlenmektedir.

1. Sayısal ve sözel bölümlerdeki her alt testte öğrencilerin doğru, yanlış ve boş cevap sayıları belirlenir.

2. Öğrencilerin doğru cevap sayılarından yanlış cevap sayılarının üçte biri çıkarılarak (şans başarısı düzeltmesi ya-

pılarak) ham puanlar (net sayıları) hesaplanır.

3. Öğrencilerin her bir alt testteki ham puanları toplamı öğrenci sayısına bölünerek alt test ortalama puanları he-

saplanır.

4. Alt testlerin standart sapmaları, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanıla-

rak aşağıdaki formülle hesaplanır.

5. Öğrencilerin standart puanları (SP) hesaplanırken ilgili alt teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak ham

puanlar ortalamasını 50, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi uygulanır.

6. Öğrencilerin ağırlıklı standart puanları (ASP), öğ-

rencilerin standart puanlarının Tablo 2’de verilen alt

testlere ilişkin katsayılarla çarpımı ile hesaplanır.

Öğrencilerin tüm alt testlerdeki ağırlıklı standart

puanları toplanarak toplam ağırlıklı standart puan-

ları (TASP) hesaplanır.

7. Merkezi sınav puanları (MSP) hesaplanırken öğrenci-

lerin toplam ağırlıklı standart puanları (TASP) aşağı-

daki formülle en küçüğü 100 en büyüğü 500 olan bir

puan aralığına dönüştürülür.

Öğrencinin Xi Testindeki Doğru Sayısı
Öğrencinin Xi Testindeki Yanlış Sayısı
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