
PISA 2015 NİHAİ UYGULAMA AÇIKLANAN SORULAR 

PISA’nın altıncı döngüsü olan 2015 uygulaması, fen okuryazarlığına odaklanmıştır.  Ağırlıklı alanın fen 

okuryazarlığı olmasından dolayı öğrencilerin hepsi fen alanına ait soruları cevaplamıştır. PISA, uygulama 

sonrasında sonuçlarla birlikte o döngüdeki ağırlıklı alana ait bazı soruları da kamuoyuyla paylaşmaktadır. 

PISA 2015 uygulaması sonrasında OECD tarafından açıklanan üniteler ve sorular şunlardır: 

 

ÜNİTE ADI: KUŞ GÖÇÜ 

 

Yeterlik  Olguları bilimsel olarak açıklama 

Zorluk Seviyesi   3. Düzey  

Doğru Cevap A 

 

 



 

Yeterlik  Bilimsel sorgulama yöntemi tasarlama ve değerlendirme 

Zorluk Seviyesi   4. Düzey  

Doğru Cevap Öğrencilerin tam puan alabilmesi için gönüllülerin yaptığı sayımları hatalı 

çıkarabilecek en az bir faktör tespit etmesi gerekmektedir. Örneğin, 

öğrencilerden şu cevapları vermesi beklenir: 
 Bazı kuşların çok yüksekten uçmaları dolayı, gözlemciler bu kuşların sayımını 

yanlış saymış olabilirler. 

 Aynı kuşların birden fazla sayılması, sayıların çok fazla olmasına neden 

olabilir. 

 Büyük grup halindeki kuşların sayımında gönüllüler ne kadar kuş olduğunu 

tahmin etmiş olabilirler.  

 

 

  



Puanlama   

 

Yeterlik  Bilimsel sorgulama yöntemi tasarlama ve değerlendirme 

Zorluk Seviyesi   4. Düzey  

Doğru Cevap 2. ve 3. seçenekler 

 

 

  



ÜNİTE ADI: YAMAÇ YÜZEYİ ARAŞTIRMASI 

 

 



 

Yeterlik  Bilimsel sorgulama yöntemi tasarlama ve değerlendirme 

Zorluk Seviyesi   3. Düzey  

Doğru Cevap Öğrencilerin tam puan alabilmesi için her iki yamaçta da birden fazla ölçüm 

aletini kullanmanın bilimsel avantajını belirten bir açıklama vermesi gerekir. 

Örneğin, öğrencilerden şu cevapları vermesi beklenir: 

 Böylece öğrenciler yamaçlar arasındaki farklılığın önemli olup 

olmadığına karar verebilirler.  

 Çünkü bir yamacın kendi bünyesinde de değişiklikler olabilir. 

 Her iki yamaç için yapılan ölçümlerin hassasiyetini artırmak için. 

 Veriler daha kesin olacaktır. 

 İkisinden birinin arızalı olma ihtimaline karşı 

 

 

 

 



 

Yeterlik  Verileri ve bulguları bilimsel olarak yorumlama 

Zorluk Seviyesi   4. Düzey  

Doğru Cevap Öğrencilerin tam puan alabilmesi için 1. Öğrenci seçeneğini seçmesi ve iki 

yamaç arasında güneş ışıması yönünden farklılık olduğunu belirten ve/ ya da 

düşen yağmur miktarlarında bir farklılık olmadığını tanımlayan bir açıklama 

vermesi gerekir. Örneğin, öğrencilerden şu cevapları vermesi beklenir: 

 Yamaç B, Yamaç A’dan daha fazla güneş ışıması alıyor fakat düşen 

yağmur miktarları aynıdır. 

 İki yamaca düşen yağmur miktarlarında bir farklılık yoktur. 

 Yamaç A’nın almış olduğu güneş ışıması Yamaç B ile karşılaştırıldığında 

aralarında büyük farklılık vardır 

 

 

  



ÜNİTE ADI: GÖKTAŞI VE KRATERLER 

 

Yeterlik  Olguları bilimsel olarak açıklama 

Zorluk Seviyesi   2. Düzey  

Doğru Cevap C 

 

  



 

Yeterlik  Olguları bilimsel olarak açıklama 

Zorluk Seviyesi   2. Düzey  

Doğru Cevap Açılan menülerde daha fazla ve daha az seçenekleri bulunmaktadır. Öğrencinin 

tam puan alabilmesi için cümleyi, açılan menüdeki seçeneklerden birini seçerek şu 

şekilde tamamlaması beklenir: 

 

      Bir gezegenin atmosferi kalınlaştıkça, yüzeyindeki krater daha az olacaktır 

çünkü atmosferde daha fazla göktaşı yanıp yok olacaktır. 

 

  



 

Yeterlik  Olguları bilimsel olarak açıklama 

Zorluk Seviyesi   1b Düzeyi  

Doğru Cevap Öğrencinin tam puan alabilmesi için kraterleri büyüklüklerine göre A,C ve B 

şeklinde sıralaması gerekmektedir. 

 

 

 

Yeterlik  Verileri ve bulguları bilimsel olarak yorumlama 

Zorluk Seviyesi   2. Düzey 

Doğru Cevap Öğrencinin tam puan alabilmesi için kraterleri C, A ve B şeklinde sıralaması 

gerekmektedir. 

 

  

 

 

  



ÜNİTE ADI: SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIK ÜRETİMİ

 

 



 

Yeterlik  Olguları bilimsel olarak açıklama 

Zorluk Seviyesi   6. Düzey 

Doğru Cevap Öğrencilerin tam puan alması için “Dil Balığı” ile “Kum Kurtları”nı  2. havuza 

(sağ  alt köşedeki) sürüklemesi ve “Yumuşakça” ile “Göl Otu”nu da 3.havuza 

(soldaki) sürüklemesi gerekmektedir. 

 

 

  



 

Yeterlik Verileri ve bulguları bilimsel olarak yorumlama 

Zorluk Seviyesi  2. Düzey 

Doğru Cevap D 

 

 

  



 

Yeterlik Olguları bilimsel olarak açıklama 

Zorluk Seviyesi  4. Düzey 

Doğru Cevap D 

 

 


