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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

1. Oyunun çocuğun gelişimine katkısı çocuğun “kurduğu 
iş birliği ve iletişimle yaşantı zenginliği kazanarak bilgi-
lenmesini” sağlamasıdır. Çocuk oyun sayesinde kendi-
ni ifade etmeyi, paylaşmayı, başkalarının düşünceleri-
ne karşı hoşgörülü olmayı, yardımlaşmayı vb. becerile-
ri öğrenir.

 (Cevap C)

2. Vygotsky gelişimi anlayabilmek için sosyal ve kültürel 
süreçleri araştırmak gerektiğini savunmaktadır. Vygots-
ky insan zihninin sosyal ve kültürel süreçlerden türedi-
ğine inanmaktadır. Vygotsky’e göre bilişsel gelişimin en 
önemli unsuru sosyal etkileşimdir. Çocuklar sosyal et-
kileşim sürecindeki kazanımları içselleştirerek gelişirler. 
Kuramda dil becerileri sosyal etkileşimi desteklemesi 
açısından büyük bir öneme sahiptir.

(Cevap A)

3. Çocukluk döneminin temel amacı olan oyun, öğrenme, 
yaratma, deneyim kazanma, iletişim kurma ve yetişkin-
liğe hazırlanma aracıdır. Oyun, özgürce yapılan, haz ve 
mutluluk kaynağı olan, çocuğun tüm gelişim alanlarını 
uyaran, yetenekleri kadar duyuları ve duyguları gelişti-
ren etkinliklerin tümüdür. Çocuk oyun aracılığıyla dış 
dünyayı tanımakta ve yaratıcı güçlerini oyunla ortaya 
koymaktadır. Oyun, insan yaşamının her döneminde 
rastlanan etkinliktir. Yaratıcı oyun ise çocukların daha 
önceden belirlenmiş metinlere ya da kurallara bağlı ol-
madan, gelişim düzeylerine uygun, değişik şartlarda, 
tek başlarına ya da gruplar halinde kendi koydukları ku-
rallarla oynadıkları serbest oyundur. Birçok bilim adamı 
oyun oynayarak büyüyen çocukların, oynamadan yeti-
şen çocuklardan, sosyal yönden daha aktif, yaratma 
güçlerinin daha fazla, konuşmalarının daha düzgün, ke-
lime hazinelerinin daha zengin olduğunu vurgulamış-
lardır.

 (Cevap B)

4. Filozof Karl Gross tarafından geliştirilmiş olan Yaşama 
Hazırlık Kuramına gerekli olan bilgi ve beceriler önce 
oyunda kazanılır. Bu nedenle oyun, çocuğun yaşam ku-
rallarını öğrenmesinde ve yaşam için gerekli olan etkin-
likleri yapmasında bir araştırma rolü oynar. Çocuk be-
beklikten itibaren oynayarak gelecek yaşamına, rol ve 
sorumluluklarına hazırlanır. Gross düşüncesini “çocuk 
oyun yoluyla bir yetişkin olarak nasıl yaşaması gerekti-
ğini araştırır ve bunları uygulama fırsatı bulur” sözleri ile 
açıklamıştır. Hayvan yavruları da insanlar gibi yaşama 
hazırlanabilmek için çevresinde bulunan nesnelerle oyu-
na benzer aktivitelerde bulunurlar.

 (Cevap E)

5. İnsan vücudunda bulunan kas dokusu 3 gruba ayrılır;

 I. Çizgili kaslar; iskelet kası olarak da tanımlanır. Ha-
reketlerimizden sorumludurlar. İsteğimize bağlı si-
nir sistemi tarafından çalıştırılmaktadır.

 II. Düz kaslarla organların ve damarların duvar yapıla-
rında bulunur. İsteğimiz dışında çalışır.

 III. Kalp kası; yapısal olarak çizgili kaslara, fonksiyon 
olarak ise düz kaslara benzer.

 (Cevap D)

6. İyot yetersizliği; gebe kadınlarda düşüklere, ölü doğum-
lara ve guatra yol açarken, bebek ve çocuklarda ise bü-
yüme geriliğine, zeka geriliğine, sağırlığa, cüceliğe, gu-
atra, tiroit bezinin çalışmamasına yol açmaktadır. İyot 
yetersizliği olan bireylerde, radyasyona karşı duyarlılık 
ve tiroit kanseri riski artmaktadır. İyot yetersizliği, dün-
yada önlenebilir zeka geriliğinin temel nedenidir. Tüm 
yaş gruplarında iyot alımının yeterli düzeyde olması, bü-
yük önem taşır. Bunu en kolay ve ucuz yolu iyotlu tuzun 
tüketilmesidir. Bunun dışında iyotun en iyi kaynakları 
deniz ürünleridir.

 (Cevap A)

7. Rh uyuşmazlığı; kanı Rh (-) anne ile kanı Rh (+) baba-
nın bebeklerinin kanında Rh atijeni (+) olduğunda or-
taya çıkan durumdur. İkinci gebeliklerde, bebekte erit-
roblastosis fetalis denilen durumun gelişmesini önle-
mek için anneye ilk doğumdan sonraki ilk 72 saat için-
de Rho-Gam (Anti-D gamaglobulin) uygulanır. 

(Cevap D)

8. Çocukların gelişim özelliklerinin bilinmesi ve bu özellik-
lere göre, karşılaşabilecekleri potansiyel tehlikelerin ve 
kazaların belirlenerek gerekli önlemlerin alınması özel-
likle okul öncesi dönemde büyük önem taşımaktadır. 
Çocukların çevreyi keşfetmekteki doğal merakları, ken-
dilerini ispat etmek istemeleri, büyüdükçe takdir edilme 
ve kabul görme tutkuları, taklit davranışlara eğilimleri, 
tehlikelerin bilincinde olmamaları, tehlike duygularının 
ve görme-işitme yeteneklerini tam gelişmemiş olması 
gibi nedenler çocukların kazaya uğrama eğilimlerini ar-
tırmaktadır. Çocukların sıfır-altı yaş döneminde en çok 
karşılaştığı kazalar, düşme, boğulma, zehirlenme, yan-
ma ve araba kazalarıdır. 

(Cevap D)
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9. Alt solunum yolları şunlardır;

 Soluk borusu, kıkırdak yapıda olup havanın akciğerle-
re ulaşmasını sağlar. Yaklaşık uzunluğu, 10-12 cm’dir. 
Yemek borusunun önünde yer alır. Soluk borusunun iç 
yüzeyindeki siliyalar, mukusu larinkse doğru sürükler. 

 Bronş Soluk borusu; sağ ve sol bronşlar olmak üzere 
ikiye ayrılır. Sağ bronş, sağ akciğere, sol bronş, sol ak-
ciğere girerek ilerler ve daha ince dallara ayrılır. 

 Bronşiol; çapları ince ve küçük olan hava yollarına de-
nir. Ana bronşlardan ayrılan dallar, tekrar dallara ayrılır 
ve broşçuklar oluşur. Her bir bronşçuk alveol denilen 
hava kesesinde sonlanır. 

(Cevap D)

10. Hastalığın en önemli özelliği gebeliğin ilk üç ayında kı-
zamıkçık geçiren annelerin karnındaki bebeğin (fetüs) 
virüsle enfekte olmasıdır. Gebelikte geçirilen kızamıkçık 
anneye değil fetüse zarar vererek ölü doğum ve bebek-
te anomalilere yol açar. Bu nedenle doğurganlık çağı-
na gelmeden önce tüm kız çocuklarının aşılanmış olma-
sı önemlidir. Kızamıkçığa karşı bağışıklığı olan anneler-
den doğan bebekler anneden geçen antikorlar nedeni 
ile ilk altı ay içinde hastalığa karşı korunur. Kızamıkçığın 
bir kez geçirilmesi ömür boyu bağışıklık gelişmesine ne-
den olur.

 (Cevap A)

11. Çocuk edebiyatı ürünlerinde bulunması gereken nite-
likler şunlardır; 

 • Çocuk edebiyatı ürünleri, çocuğa göre olmalıdır. 

 • Çocuk edebiyatı ürünleri, çocuğun yakın çevreleri-
ni tanıma fırsatı verebilecek nitelikte olmalıdır. 

 • Çocuk edebiyatı ürünleri, çocuğun bütün gelişim 
alanlarını desteklemelidir. 

 • Çocuk edebiyatı ürünleri, içinde barındırdığı özellik-
ler sayesinde, çocuğu ilerideki okul dönemlerine 
hazırlayıcı, yaratıcı etkinlikleri teşvik edici olmalıdır. 

 • Ürünler merak öğrenme duygusunu pekiştirirken, 
dil gelişimine yardımcı olacak ögeleri içermelidir. 

 • Ürünlerde çocukların kavramsal gelişimlerine katkı 
sağlayacak bir anlatım kullanılmalıdır. 

 • Çocuk edebiyatı ürünleri dilsel ve görsel özellikle-
riyle çocuğun hem sanat hem de düşünme eğitimi 
sürecini desteklemelidir. 

 • Çocuk edebiyat ürünleri, çocuğun bedensel ve zi-
hinsel gelişimine olumlu katkılar sağlamalıdır. 

 • Çocuğun kendi kişiliğini tanıyıp, değerli ve yetenek-
li bir varlık olduğunu hissettirebilecek nitelikte olma-
lıdır. 

 • Bir çocuk edebiyatı yazarı kendisine neyi yazmalı-
yım sorusundan ziyade, nasıl yazmalıyım sorusunu 
daha çok sormalıdır. 

 Kimlik gelişimi ergenlik döneminde ortaya çıkan bir ge-
lişim ödevidir. Ayrıca çocuk edebiyatı ürünleri mümkün 
olduğunca öğüt içermemesi gerekir. 

(Cevap E)

12. Bir çocuk kitabında yazarın dünyaya bakışını çocuğa 
kabullendirmesi aranan bir özellik değildir.

Cevap: E

13. Elif Şafak, roman, deneme alanında eserler vermiştir. 
Ancak bu eserleri çocuk edebiyatı kapsamında değer-
lendirilemez. Diğer sanatçıların çocuk edebiyatı ürünü 
sayılabilecek eserleri vardır.

Cevap: D

14. Çocuktan Çocuğa Eğitim; bu program genellikle ilko-
kul çağındaki çocuklara sağlık ve gelişim ile ilgili bilgi-
lerin öğretilmesi ile ilgili olarak düzenlenmektedir. Ço-
cukların kendileri, aileleri ve toplumu iyileştirmede önem-
li rol almalarını sağlayan sağlık eğitimi programıdır. Prog-
ram ile çocuğun hem kendilerinin hem de başkalarının 
sağlıkları üzerinde olumlu etkilerinin olduğu görülmek-
tedir.

(Cevap E)
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15. Aile eğitiminde kullanılan farklı modeller şunlardır;

 • Ev merkezli aile eğitim,

 • Okul öncesi kurumlarda çocuk eğitimiyle bütünleş-
tirilmiş aile eğitimi,

 • Kurumlarda ev merkezli aile eğitimi,

 • Basın yayın aracılığı ile yapılan aile eğitimi (uzaktan 
eğitim), 

 • Çocuktan çocuğa eğitim, 

 • Gezici hizmetler. 
(Cevap E)

16. Aile katılım aşamaları şunlarıdır;

 • Ebeveynin gözlemci olarak yer alması

 • Malzeme hazırlanmasında görev alması

 • Sınıfta yeteneğine uygun bir etkinlikte öğretmenle 
birlikte görev alması

 • Sosyal etkinlik ve organizasyonlarda öğretmene yar-
dımcı olması

 • Hikaye anlatma, pasta yapımı, bir eğitim materyali 
hazırlaması gibi etkinliği çocuklarla birlikte gerçek-
leştirmesi

 • Sınıfta öğretmen tarafından planlanan bir etkinlikte 
görev alması

 • Yatım gün sınıftaki programa katılmasıdır.
(Cevap C)

17. Ev merkezli aile eğitim programları ile sadece anne ba-
ba değil bütün aile üyeleri programa dâhil edilmektedir. 
Ev merkezli aile eğitim programlarında çocuğun ev or-
tamının da desteklenmesi ile okul ve ev ortamı arasın-
daki farklılıklar da ortadan kaldırılabilmektedir. Ayrıca ev 
merkezli eğitim, kurumlarda verilen eğitime göre daha 
fazla çocuğa hizmet vermesi, daha ekonomik olması gi-
bi pek çok avantaja sahiptir. Ev merkezli aile eğitim prog-
ramında öğrenme doğal ortamda gerçekleşmekte ve 
eğitimci ev ortamında ebeveynle çocuk arasındaki ileti-
şimi gözlemleyebilmektedir. Ev ortamında ebeveyn eği-
time doğrudan katılmaktadır ve kendini daha rahat ifa-
de etmektedir. 

(Cevap C)

18. Charcot, Kreapel, Wernicke, Pavlov, Meyer gibi araştır-
macılar çağdaş psikiyatrinin genleşmesinde katkıda bu-
lunmuşlardır. Sigmund Freud, psikoanalitik kuramın ön-
cüsü olarak, ruhsal hastalıkların oluşumunda psikolojik 
faktörlere öncelik tanımıştır. Adler, Jung, Rank, Horney, 
Erikson, Klein, Peris gibi ruh hekimleri psikiyatrinin ge-
lişimine katkıda bulunmuşlardır. 1990-1999 yılları arası 
beyin araştırmaları dönemi olarak anılmakta, araştırma 
sonuçlarına göre ruh hastalıklarını tanı ve tedavisinde 
sürekli bir gelişim yaşanmaktadır. 

(Cevap C)

19. Ayrılık kaygısı olan çocuk anne baba ya da sevdiği di-
ğer insanlardan ayrı kalamaz veya bu kişileri kaybet-
mekle ilgili yoğun bir kaygı yaşar. Küçük çocukların an-
neye bağlılık göstermeleri ve yalnız kalmak istememe-
leri doğal bir davranıştır. Ancak, çocukların 4-5 yaşların-
dan sonra anneden ayrı kalabilmeyi öğrenmesi ve bu-
nun yaşattığı sıkıntıya katlanabilmesi beklenir. Ayrılık 
kaygısı olan çocuklar okul yaşına geldiklerinde bile an-
neleriyle yatmaya, adeta bir gölge gibi annelerini takip 
etmeye ve annelerinden ayrı kaldıklarında büyük bir sı-
kıntı ve huzursuzluk yaşamaya, hatta ağlayarak tepki 
göstermeye devam ederler. Bu durum çocuğun özellik-
le okula devam etmesini zorlaştırdığı gibi sosyal ilişki-
lerde ve aile yaşantısında ciddi zorluk ve kısıtlamalara 
yol açar. Evden ayrılmak istememe, ayrılma olasılığı ol-
duğunda yineleyen baş ağrıları, karın ağrıları, ayrılma 
ile ilgili gece kâbusları görülür. Ayrılık kaygısı olan ço-
cuk annesinden ayrı kaldığında geri dönmeyeceği, baş-
kalarının kendini kaçıracağı veya kaybolacağı gibi de-
ğişik nedenlerden dolayı korku ve kaygı yaşayabilir. 

(Cevap A)

20. Saldırgan çocuklara gösterilen davranışlar şunlardır; 

 • Anne-baba çocuğa örnek olmalı 

 • Saldırganlığın nedeni öğrenilmeli 

 • Çocuk sosyal alanlara yönlendirilmeli 

 • Olumlu davranışlar pekiştirilmeli 

 • Televizyon ve internet kullanımı takip edilmeli 

 • Saldırgan davranışlar görmezde gelinmemeli 

 • Çocuk dışlanmamalı

 • Dayak uygulanmamalı 

 • Olumlu arkadaş çevresi olmalı. 
(Cevap B)
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21. Özgül öğrenme bozukluğu görülen çocukların yazma-
yı öğrenmesi için gerekli olan özellikler şunlardır;

 • Araç (kalem) kullanarak sembollerle dili ifade ede-
bilmelidir. 

 • İnce-motor becerilerini geliştirmelidir. 

 • El-göz koordinasyonunu gerçekleştirebilmelidir. 

 • Sıralamayı öğrenmelidir. 

 • Dikkatini bir iş üzerinde yoğunlaştırabilmelidir. 

 • Görsel, işitsel, mekânsal algı yaşına uygun olgun-
lukta olmalıdır. 

 • El tercihi yerleşmiş olmalıdır. 
(Cevap A)

22. Tourette bozukluğu; en ağır tik bozukluğudur. Zaman 
içinde artma ve azalma gösteren, çoğul motor ve vokal 
tiklerle birlikte görülen kronik bir hastalıktır. Genelde, er-
ken çocuklukta geçici basit motor tik nöbetleriyle (göz 
kırpma, baş silkme gibi) başlar, bir süre sonra sürekli 
hale gelir ve çocuğun yaşamını etkiler. Bozukluk ilerle-
dikçe karmaşık motor tikler gelişir. Vokal tikler genelde 
motor tiklerin ortaya çıkmasından bir-iki yıl sonra baş-
lar. Boğaz temizleme gibi basit tiklerdir. Motor ve vokal 
tikler nöbetler halinde oluşma eğilimindedirler, bunların 
şiddetleri değişiklik gösterebilir, fark edilmeyecek dü-
zeyde olabildiği gibi, korkutucu ve yorucu da olabilir. 
Motor tikler yedi, vokal tikler ise onbir yaşında ortaya çı-
kar. Tourette bozukluğu ile obsesif kompulsif bozuklu-
ğun birlikte görülme oranı %40, dikkat eksikliği hiperak-
tivite bozukluğun görülme olasılığının %50 olduğu be-
lirtilmektedir. 

(Cevap D)

23. Travma sonrası stres bozukluğunda hastada duygusal 
tepkiler ve bilişsel bozukluklar meydana gelir, şok, kor-
ku, dehşet içinde kalma, sinirlilik, anksiyete, kızgınlık-öf-
ke ve düşmanca duygular hissetme ve depresyon gibi 
ruhsal durumlar gelişir. Ayrıca, dikkatini odaklayama-
ma, kendini suçlama, örseleyici olayla ilgili zorla ve de-
vamlı bir biçimde bazı sahneler yaşama, kontrolünü kay-
betme korkusu, örseleyici olayın tekrarlanmasından 
korkma gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Uyku bozuklukla-
rı, gece kâbusları, aşırı şekilde irkilme, içe kapanma, ki-
şiler arası ilişkilerde stres, insanlarla ilişki kurmada güç-
lük ya da onlara güven duygusunun azalması, madde 
kullanma gibi davranışla ilgili farlı belirtiler de görülebi-
lir. 

(Cevap C)

24. Soruda belirtilen sorunları yaşayan bir öğrenciden prog-
ram kazanımlarını normal arkadaşları düzeyinde ger-
çekleştirmesi beklenmemelidir. Bu tip sorunlar RAM 
(Rehberlik Araştırma Merkezi) tarafından tanılanmalı ve 
bu öğrenciler için kendi özelliklerine uygun BEP’ler (Bi-
reyselleştirilmiş Eğitim Programı) hazırlanmalıdır.

(Cevap E)

25. İnatçılık, çocuğun anlamlı bir nedeni olmaksızın, bir ey-
lemde ısrar etmesi, davranışını, düşüncesini, durumu-
nu değiştirmeye direnmesinidir. Çocuğun duygusal ge-
lişiminin bir parçasıdır ve küçük yaşlar için normal bir 
duygudur. İnatçılık küçük çocuklar için benmerkezci dü-
şünme tarzının bir sonucu olarak görülebilir. Özellikle 
iki-dört yaş arası inatlaşma artar, çünkü gelişimsel ola-
rak inatlaşma bu dönemde beklenen bir durumdur. Ço-
cuğun inatçılığına karşı en uygun yöntem anne-baba-
nın doğru örnek/model ve sabırlı olmasıdır. Ancak, inat-
laşmamak adına istediklerini kolaylıkla yerine getirme, 
zamanla çocuğun inadını pekiştirebilir. Bağırma, dayak 
gibi yöntemler de ona kötü bir örnek olur, kararlı olmak 
bu dönemde çok önemlidir. 

(Cevap D)

26. Sosyal fobi toplum içinde konuşurken ya da herhangi 
bir eylem yaparken kendini küçük düşürecek yanlış bir 
şey yapma korkusu olarak tanımlanır. Sosyal fobisi olan 
çocuklar toplum önünde konuşma, yazma, yeme ve iç-
me, ortak tuvaletleri kullanma gibi çeşitli etkinliklerden 
kaçınırlar. Sosyal fobisi olanlarda genellikle eleştirilme-
ye olumsuz değerlerlendirmeye ya da reddedilmeye 
karşı aşırı duyarlılık, haklarını savunmada güçlük ve ben-
lik saygısında düşüklük ve aşağılık duygusu gibi belir-
tiler vardır.

(Cevap D)

27. Öğretmenin, öğrencilerinin kendi değerler sistemini öz-
gürce geliştirmesine yardımcı olması onun varoluşçu 
görüşü benimsediğini kanıtlar. Çünkü varoluşçu öğret-
men yardıma gereksinim duyan öğrencinin yardımına 
koşan ve kişiliğin geliştirilmesine yardım etme zorunlu-
luğu olan kişidir. Varoluşçu görüş, eğitimin amacının öz-
gürlükleri artırmak olduğunu savunur

(Cevap B)
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28. Yapaycılık, doğal olguları birisinin yaptığı ya da bunla-
ra birisinin neden olduğunu belirtir. II numaralı ifadede 
çocuğun şimşek çakmasını birinin gökyüzünden fotoğ-
raf çekmesi olarak açıklaması yapaycılıktır. Canlandır-
macılıkta çocuklar cansız nesnelere canlılık özelliği yük-
ler. I. ifadede çocuğun arabaya atfettiği canlılık özellik-
leri (susama, koşma) canlandırmacılık sonucudur.

(Cevap B)

29. 6 yaş grubu çocuklarının küçük kaslarının olgunlaşma 
düzeyi, 4 yaş grubu çocuklarına oranla daha ileride ol-
duğu için 6 yaş grubu çocukları küçük psikomotor be-
cerileri (yemek yeme, kalem tutma vs.) gerçekleştirebi-
lirler. 4 yaş grubu çocuklarının boyama davranışını ya-
pamamaları yeterli olgunluk düzeyine ulaşamadıklarını 
gösterir. Zaten olgunlaşma olmadan öğrenme olmaz.

(Cevap B)

30. Azra’da gözlenen davranış değişikliklerinin sebebi ay-
rılık kaygısıdır. Çocuklar bağlılık geliştirdikleri belirli in-
sanlardan ayrıldıklarında huzursuzluk belirtileri gösterir-
ler. Çocuklar ayrılık kaygısını sıkça ve uzun sürelerle ya-
şıyorlarsa kaygı belirtileri yoğunlaşır. Bağlılık geliştirdi-
ği kişiden, bağlanacağı başka bir kimse olmaksızın ay-
rılmak çocuğun ciddi bir travma yaşamasına yol açar. 
Özellikle üç - beş yaş arasındaki anaokulu çağı çocuk-
ları yaşantılarındaki her şeye karşı ayrılık kaygısını bü-
yük ölçüde yaşarlar.

(Cevap B) 

31. Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre 2-3 yaş-
lar özerkliğe karşı utanma ve kuşkuculuk dönemidir. Bu 
dönemde çocuklar özerkleşme ve bireyselleşme giri-
şimlerinde bulunur. Çocuk bu dönemde kendi başına 
hareket etmek ve birçok şeyi kendisi yapmak ister, ken-
di başına yaptığı eylemlerden, özerk davranışlardan bü-
yük haz alır. Soruda verilen örnek durumda da Can an-
nesi omlet yaparken yumurtaları kendi kırmak istemek-
tedir. Bu dönemde anne ve babanın aşırı kontrollü ol-
ması çocuğun kendi kapasitesine yönelik kuşkulara düş-
mesine ve dolayısıyla utanç duymasına neden olabilir.

(Cevap D)

32. Dışavurumcu Kuram, yansıtmacı kuramın tersidir. Sa-
natçı iç dünyasını, duygusal yaşamını, alışılmışın dışın-
da yeni renk, çizgi ve biçim ölçülerini etkili bir biçimde 
kullanarak büyük bir yoğunlukla izleyiciye aktarır. Bu 
yaklaşımdaki eserlerde, psikolojik etki ve izlenimler ön 
plandadır. Sanatçının düşleri, özlemleri ve kaygıları gi-
bi duyuşsal özeliklerinin anlatımıdır. Neşe, hüzün, aşk, 
ızdırap, mutluluk gibi konuların işlenmesi bu kuramın 
içeriğini oluşturur. Van Gagh’un “ihtiyar”, Munch’ın “çığ-
lık” yapıtı bu yaklaşıma örnek olabilir. 

(Cevap D)

33. Sosyal Yapılandırmacı Yaklaşıma göre toplum ve çev-
renini çocuğun yaşamında okula hazır oluşluğunun de-
ğerlendirilmesinde geçerli bir gereklilik olduğu düşünül-
mektedir. Bu yaklaşım hazır oluşun çocukla ilişkili bir 
durum olduğunu reddetmektedir. Ayrıca hazır oluşlu-
ğun bir yapılandırmacı fikir olduğunu ve toplum aile ve 
okul tarafından bunun düzenlenmesi gerektiğini vurgu-
lar. Yaklaşımda değerlendirmenin odak noktasını, çocu-
ğa ve topluma odaklaşmak oluşturmaktadır. Bu görüş 
hazır oluşluğun, bir toplumdan bir diğerine değişebile-
ceğinin altını çizmektedir. Bunlara ek olarak, toplum, 
okul ve hatta sınıftaki farklılıkların destekle veya az des-
tekle nasıl idare edileceğinin düzenlenmesini önemser. 

(Cevap B)

34. Görsel keskinlik bireyin ayrıntıları algılayabilmesindeki 
duyarlılığıdır. Görsel keskinlik; bireyin çevresindeki çok 
yönlü mesajları ve bilgiyi hızla ve açık bir şekilde göre-
bilme yeteneğidir. Görsel keskinlik, ilgi alanlarına göre 
ağırlık kazanmaktadır. Bu nedenle görsel eğitim, ilgi 
alanlarının da genişlemesine katkıda bulunmaktadır

(Cevap E)
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35. Okul öncesi eğitim sürecinde göz önünde bulundurul-
ması gereken ilkeler şu şekildedir; 

 • Okul öncesi eğitim, çocuğun gereksinimlerine ve 
bireysel farklılıklarına uygun olmalıdır. 

 • Çocuğun psiko-motor, sosyal-duygusal, dil, bilişsel 
alanlardaki gelişimini desteklemeli, öz-bakım bece-
rilerini kazandırmalı ve onu ilköğretime hazır duru-
ma getirmelidir. 

 • Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların gerek-
sinimlerini karşılamak amacıyla demokratik eğitim 
anlayışına uygun eğitim ortamları hazırlanmalıdır. 

 • Etkinlikler düzenlenirken çocukların ilgi ve gereksi-
nimleri ile çevrenin ve okulun olanakları da göz önün-
de bulundurulmalıdır. 

 • Eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden başlanma-
lı, deneyerek öğrenmesine olanak tanınmalıdır. 

 • Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına 
gereken önem verilmelidir. 

 • Okul öncesi dönemde verilen eğitim ile çocukların 
sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardım-
laşma, dayanışma ve paylaşma duygu ve davranış-
ları geliştirilmelidir. 

 • Eğitim, çocuğun kendine saygı ve güven duyması-
nı sağlamalı, öz-denetim kazandırmalıdır. 

(Cevap B)

36. Okul öncesi eğitimde oyun öğretmene çocukları değer-
lendirebilmek için en uygun ortamı sunar. Oyun hem 
çocukların gönüllü olarak devam ettiği bir etkinlik olma-
sı hem de eğlenceli ve esnek doğası nedeniyle araştır-
macılar ve öğretmenler tarafından çocukların bilişsel, 
sosyal duygusal, dil ve motor gelişimlerini gözlemek 
için en uygun ortam olarak görülmektedir. Oyun öğret-
mene çocuğun dünyayı nasıl algıladığını, duygularını, 
arkadaş ilişkilerini, ilgileri, güçlü yönlerini ve zorlandığı 
şeyleri anlayabilmek için fırsat sunar. Ayrıca, oyun öğ-
retmene çocukların fikirlerle ve problemlerin çözümle-
riyle nasıl oynadıklarını gözleme fırsatı sunarak çocuk-
ların esnek düşünebilme yeteneklerini değerlendirmek 
için de en uygun zamanı sunar. Oyun sadece çocukla-
rı değerlendirmek için değil, ayrıca değerlendirme so-
nuçlarını kullanarak çocukların gelişimlerini destekle-
mek için de en uygun etkinliktir. 

(Cevap B)

37. Tamamlama özelliğinde, çocuklar resmini yaptıkları nes-
ne ile ilgili bütün bildiği detayları resimlerine eklerler. Ta-
mamlama özelliği gösteren çocuklar, hayal güçlerinin 
etkisi ile görmedikleri soyut şeyleri de zengin bir anla-
tımla resimlerler. İçgüdüsel etkilerinde görüldüğü resim-
lerde çocuklar bahçeli bir ev çizdiğinde çitler, bahçesin-
deki ağaçlar, kedi ve köpekler, evin yolu, akan bir ırmak 
ve çiçeklerine varıncaya kadar detaylara yer verir. 

(Cevap E)

38. Bu zekâ (sosyal zekâ) çevredeki bireylerle iletişim kur-
ma, onları anlama, bu kişilerin ruh durumlarını ve yete-
neklerini tanımlama gibi davranışlara işaret eder. Politi-
kacılar, dinî liderler, öğretmenler, psikologlar bu yetileri 
ustalıkla kullanır (Ö. DEMİREL, Eğitimde Yeni Yönelim-
ler, s.10). Soruda verilen örnekte Hüseyin iletişimi rahat-
lıkla başlatmıştır. Çevredeki bireylerle rahat ve etkili ile-
tişim kurabilme becerisi sosyal zekâ alanının yeterliği-
nin en önemli göstergesidir.

 (Cevap C)

39. Gerçekçi devrede görülen özellikler şu şekildedir; Ço-
cuk bu devreye dokuz yaş civarında ulaşabilir. Bu evre-
de çocuğun yaptığı her şey gerçeği yansıtmaktadır. Pey-
zajı anlamaya çalışacak, renkleri doğru kullanma konu-
sunda ısrarcı olacaktır. Sekiz yaşlarından okudukları ki-

taplar, çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerine önem-
li katkıda bulunur. Hobiler de yine yaratıcılığı destekle-
yen etkinliklerdir. Çocuğun, kendi odasındaki eşyaların 
yerleşimini yapmasına izin verilmeli, duygu ve düşün-
celerini yazarak, resim yaparak ritim tutarak yaratıcı bir 
biçimde ifade etmesi sağlanmalı. Kuşkusuz tüm bu aşa-
maları gerçekleştirmede okul öncesi kurumlardaki eği-
timin; çocuğa verdiği ön bilgi, uygulama kolaylığı, gü-
ven duygusunun kazanılmış olması açısından katkısı 
büyüktür. 

(Cevap D)

40. Ontogenetik beceriler öncelikle öğrenme ve çevresel 
fırsatlara bağımlıdırlar. Yüzme, bisiklete binme, buz pa-
teni, tenis gibi beceriler, kendiliklerinden ortaya çıkma-
dıkları ve bireysel çalışma gerektirdikleri için ontogene-
tik beceriler olarak adlandırılırlar. 

(Cevap E)
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41. Sanat eğitiminin babası olarak bilinen Franz Cizek, Hall 
ve Dewey’in görüşlerine paralel olarak çocukların çev-
reden hiçbir müdahale olmadan yaratma özgürlüğü için-
de olmaları gerektiğine inanmıştır. Cizek ayrıca çocuk-
ların doğasında kendilerini ifade etme ve yaratma ihti-
yacının olduğunu, öğretmenlerin sanat eğitiminde kul-
landıkları yöntemler ile çocukların yaratıcılıklarındaki en-
gelleri kaldırabileceğini ve sanatsal gelişimlerini deste-
leyebileceğini vurgulamış, çocuklar için bir sanat okulu 
açarak dünyada kademeli sanat eğitimi hareketlerine 
önemli bir model oluşturmuştur. Viktor Lowenfeld de 
ikinci dünya savaşından sonra sanat eğitimi uygulama-
ları görüşleri ile dış çevrinin olumsuz etkilerine dikkati 
çekmiştir. Her çocuğun yaratıcı doğduğunu fakat daha 
sonra bunun çevre ile sınırlandırıldığını belirtmiştir. 

(Cevap B)

42. Zamanın seslerle düzenli aralıklara bölünmesine ritim/
tartım denir. Çocuk daha anne karnındayken ritimle ta-
nışır. Annesinin kalp atışları, kendi kalp atışları, devini-
mi, vb. bir ritim içerisinde gerçekleşir. Dünyaya geldi-
ğinde ise ses, müzik ve dolayısıyla ritimlerden oluşan 
bir dünyaya gözlerini açmış olur. Yaşamın her anında 
olan ritim çalışmalarına okul öncesi dönemde yer veril-
mesi gerekmektedir. Burada amaç, sadece belli ritim 
kalıplarını öğretmek değil; ritim duygusu ve bedensel 
yetenekleri geliştirmektir. 

(Cevap D)

43. 2-6 yaş arası fiziksel gelişim harekete dayalı eylemler ile 
karakterizedir. Bu dönemde çocukların etkinlik düzeyi 
yüksektir. Büyük kaslarını küçük kaslara oranla daha iyi 
kullanırlar. Bu bağlamda Neşe’nin büyük materyallerle 
çalışması, küçük kas gelişimini tamamlamamış olma-
sından kaynaklanmaktadır. İlk çocukluk döneminde, in-
ce motor becerilerin koordinasyonu kaba motor bece-
rilerin gerisinde kalmaktadır. Ancak ilköğretime başla-
yan bir çocuğun küçük kas gelişiminin ve buna bağlı in-
ce motor becerilerin gelişmiş olması beklenir.

(Cevap A)

44. İşlem öncesi dönemde gözlenen benmerkezcilik çocuk-
ların bu dönemdeki konuşmalarına da yansımaktadır. 
Çocuk bu dönemde nasıl karşıdakinin duygu ve düşün-
celerini anlayamaz ve benliğine gömülürse konuşma-
da da aynı özellikler gözlenir. İletişim sürecinde karşı-
daki bireyin konuşmaları da bu özellik doğrultusunda 
yönetilebilir. Aslı, annesiyle kurduğu diyalogda annesi-
nin düşünce ve duygularını dikkate almamış ve konuş-
manın kendi sözleri çerçevesinde ilerlemesini istemiş-
tir.

(Cevap E)

45. Head Start yaklaşımı; çocuğun sosyal, duygusal, zihin-
sel ve fiziksel gelişimlerini bütünsel olarak ele alan bir 
yaklaşımdır. Head start yaklaşımı sosyo-ekonomik yön-
den düşük düzeyde olan çocukların dil gelişimi, okuma 
yazma becerileri, matematik, bilim, yaratıcı sanat, öğ-
renme yaklaşımları, fiziksel sağlık ve gelişim alanlarıyla 
ilgilenmektedir. Matematik eğitiminde sayılar ve işlem-
ler, geometri ve uzamsal düşünce, örüntü oluşturma ve 
ölçme alanlarında çocukların yeterliliklerine odaklan-
maktadır. 

(Cevap D)

46. Yaratıcı hareket ve dans çalışmalarının pek çok yararı 
vardır. Hepsini tek tek saymak mümkün değildir. En te-
mel kazanımlarından bazıları şöyle sıralanabilir;

 • Dinleme becerisi 

 • Beden farkındalığı 

 • Diğer kişilerin farkına varma ve onlara saygı göster-
me 

 • Taklit etme becerisi 

 • Konsantrasyon ve odaklanma 

 • Yaratıcılık 

 • Kendine güven

 • Sınıf yönetiminin kolaylaşması 

 • Öğretmenin çocuklarla eğlenceyi paylaşması. 
(Cevap B)

47. BEP Geliştirme Birimi: Kurum müdürü veya görevlendi-
receği müdür yardımcısının başkanlığında; 

 • Bir gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, 

 • Bir rehber öğretmen, 

 • Eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen bir 
öğretmen, 

 • Öğrencinin sınıf öğretmeni, 

 • Öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri, 

 • Öğrencinin velisi,

 • Öğrencinin kendisinden oluşur. 
(Cevap E)

48. Mandalas, kalın uçlu boyalar ya da ince uçlu pastel bo-
yalarla uygulanan çalışmadır. Yuvarlak içine yerleştiril-
miş desenlerden faydalanılarak çocukların dikkat süre-
lerini artırmaya amaçlayan bir etkinlik olarak Almanya’da 
okul öncesi ve ilköğretim kurumlarında sıkça uygulan-
maktadır. 

(Cevap E)
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49. Çalgı çalmak müthiş bir deneyimdir. Çalgılar farklı şekil-
lerde, farklı büyüklüklerde, farklı malzemelerden yapıl-
mıştır. Her biri farklı şekillerde çalınır ve birbirinden fark-
lı ses çıkarırlar. Bu durumu, çocuklara çok yaratıcı bir 
deneyim sağlar. Burada sözü edilen profesyonel çalgı-
lar değildir. Çocukların kullanımına uygun, bedene ya-
kın çalınan, herhangi bir nota bilgisi gerektirmeyen, akort 
sorunu olmayan çalgılar kullanılmalıdır. Bunlardan ba-
zıları; küçük boy davul, zilli def, ritim sopaları, çelik üç-
gen, marakas, zil, balıksırtı agogo, tahta bloklar, meto-
lofon, ksilofondur. 

(Cevap D)

50. Yaratıcı düşünmede fikirler hazırlık, kuluçka, aydınlan-
ma ve doğrulama aşamalarından geçerek gerçekleş-
mektedir. Hazırlık dönemi bir soruna bilinçli sistematik 
ve mantıksal bir yaklaşımı içerir. Birey sorun hakkında 
detaylı bilgi toplar. Kuluçka aşaması ürünün bilinç öte-
sinde olgunlaşmakta olduğu kademedir. Kuluçka aşa-
masında anahtar kavramlar “dinlendirmek”, “kuluçka-
ya yatırmak” ve “mayalamak”tır. Yani hazırlık aşamasın-
da elde edilen tüm bilgilerin tam anlamıyla beyne yer-
leşmesi için kişiye tanınan zamandır. Aydınlama süre-
cinde yaratıcılık, anlık parıltılar ve ışıltılar halinde gelişir. 
Kişinin bu parıltıların farkına varması ve bunları kayde-
debilmesi önemlidir. Beyinde bilinçli ya da bilinçaltında 
konuyu düşünürken bir uyarı, aranan ilişkinin doğması-
nı sağlar. Resmin son parçası tamamlanıp yeni düşü-
nürken bir uyarı, aranan ilişkinin doğmasını sağlar. Res-
min son parçası tamamlanıp yeni düşünce yaratılır. Ha-
zırlık döneminde tohumu atılan, kuluçka evresinde far-
kına varmadan yeşeren yaratıcılık birdenbire somutla-
şır. Doğrulama aşaması ise, sonuçların doğrulandığı, 
değerlendirildiği ve uygulandığı son aşamadır. Bilinçli 
ve mantıksal düşünmenin ağırlıklı olduğu dönemdir. Bu 
dönemde kişi düşüncesini ve çözümünü test etmekte, 
eksikliklerini tamamlamakta, eleştirmekte, bulunan çö-
züm yollarının doğru olup olmadığını kontrol etmekte-
dir. 

(Cevap C)

51. Yansıtma (Taklit) Kuramına göre sanat eseri; doğadaki 
varlıkları, nesnelerin olduğu gibi gerçekçi, yani figüratif 
bir anlayışla, göründüğü gibi yansıtılmasıdır. Yansıtma-
cı kuramda “sanatçı”, gerçekliği taklit eden kimsedir. 
Manzara, natürmort, portre gibi klasik konularda çalışı-
lır, gözlemlenen özellikler değiştirilmeden çalışmayı ak-
tarılır. 

(Cevap B)

52. Hareket eğitimi; uygulama, oyun, spor, atletizm, yüzme, 
jimnastik, dans kullanımlarını ve bunların anlamlarını 
araştırmaya; bunların birbirlerine veya gruplara olan et-
kilerini anlamaya çalışan akademik bir disiplindir. Hare-
ket eğitimi; günlük yaşama değer veren ve yaşamla bü-
tünleşen fiziksel etkinliğe odaklanan aktif yaşamı anla-
tır. Çocukların hareket ihtiyaçlarını karşılamak için be-
densel, psikolojik ve sosyal açıdan geliştirmek amacıy-
la yapılan bütün etkinlikleri kapsar. Hareket eğitimi ço-
cukların normal gelişim aşamalarında yapmaları bekle-
nen bütün etkinlikleri kapsar. Hareket eğitimi çocukla-
rın normal gelişim aşamalarında yapmaları beklenen 
davranış ve hareket yeteneklerini potansiyelleri doğrul-
tusunda geliştirmek için planlanan etkinliklerle hareket 
kabiliyetlerini arttırmayı hedefleyen bütünsel eğitim uy-
gulamalarıdır.

 (Cevap B)

53. Blok merkezi, çocukların yaşadıkları ortamlarda yer alan 
farklı boyut, şekil ve renkteki figürleri ve bunlar arasın-
daki ilişkileri fark etmesine ve farklı figürler kullanarak 
oynanan yapı-inşa oyunları ile yaratıcılıklarını kullanma-
sına olanak tanıyan bir merkezdir. Blok merkezinin ge-
niş bir alanda ve sessiz olunması gereken merkezler-
den uzak bir yerde olması gereklidir. Bu merkezde fark-
lı materyallerle yapılmış bloklar, içi boş bloklar, minya-
tür hayvan figürleri, insan figürleri, kamyonet ve araba-
lar, yol-sokak-bina-trafik işaret ve levhaları, Legolar, ev 
figürleri farklı boyutlarda kutu kartonlar, figür ve blokla-
rın içine konabileceği kutu ve sepetler gibi materyaller 
bulundurulabilir.

 (Cevap C)

54. Okul öncesi öğretmenin gelişim alanındaki yeterlilikleri 
şunlardır;

 Gelişim alanlarını desteklemek için eğitim sürecini plan-
layabilme, 

 Eğitim ortamını düzenleyebilme, 

 Materyal seçebilme, kullanabilme ve hatırlayabilme,

 Eğitim faaliyetlerini yürütebilme. 
(Cevap B)
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55. Anaokulu öğretmenlerine öneriler şunlardır; Anaokulu 
öğrencileri, gelişimsel özelliklerine bağlı olarak çok ha-
reketlidirler. Enerji harcayabilecekleri serbest oyun sa-
atleri okul öncesi eğitim programları içinde mutlaka yer 
almalıdır. Ancak bu dönemdeki çocuklar dinleme ge-
reksinimlerinin farkına varmayabilirler. Bu nedenle ana-
okulu öğretmenlerinin fazla ve az enerji gerektiren et-
kinlikleri arka arkaya planlamaları yararlı olacaktır. Okul 
öncesi dönemdeki çocukların kafatası kemikleri henüz 
tam sertleşmemiştir. Serbest oyun saatleri, koşma, tır-
manma gibi etkinlikler öğretmen gözetiminde yapılarak, 
fiziksel kazalara karşı önlemler alınmalıdır. Ancak, ön-
lemler çocukları çok kısıtlayıcı da olmamalıdır.  

(Cevap B)

56. Çocukların isteyerek, severek, katıldıkları etkinliklerden 
olan müzik etkinlikleri yoluyla çocukların işitsel algıla-
ma becerilerini geliştirmektedir. Müzik etkinlikleri yoluy-
la ulaşılmak istenen dil gelişimi amaçları şunlardır; 

 • Dinleme becerisi kazanabilme 

 • Dili kullanma yeteneğini geliştirebilme 

 • Yeni sözcükler kazanabilme 

 • Cümle yapılarının nasıl olduğunu kavrayabilme 

 • Sesini daha doğal bir şekilde kullanabilme 

 • Ses iniş çıkışlarını doğru zamanda yapabilme 

 • Akıcı konuşma becerisi kazanabilme 

 • Ritme uygun hareket edebilme 

 • Ses ile kaynağını eşleştirebilme 

 • Hafif ve şiddetli sesleri ayırt edebilme 

 • Müziği gürültü ve bağırma sesinden ayırtedebilme. 
(Cevap D)

57. Dalcroze yaklaşımının kurucusu Emile Jaques-Dalcro-
ze (1865-1950) armoni öğretmeni olan İsviçreli bir mü-
zisyendir. Dalcroze’un geliştirdiği bu yöntemin amacı 
hareket yoluyla müzikal kavramların öğretimini sağla-
maktır. Dalcroze yaklaşımının temel amaçları;

 Çocuğun, müziksel işitme yeteneğini, 

 Ritim duyusunu, 

 Yaratıcılığını,

 Kendine güven duygusunu, 

 Uyumlu olma özelliğini oyunlar ve ritmik jimnastikle ge-
liştirmektir. 

(Cevap B)

59. Dalcroze yaklaşımı, “ritmik anlayış geliştirme” olarak da 
ifade edilmektedir. Bu sebeple ritim eğitiminin amacı; 
beyin, duygular ve vücut arasında denge ve uyum sağ-
lamaktır. Eurhytmics çalışmalarının sonunda çocukların 
“biliyorum” değil, “hissediyorum” diyebilmesi amaçla-
nır. Bir müzisyen kulağını mükemmel bir biçimde geliş-
tirse bile müziğin içindeki duyguları hissetmedikçe tam 
müzisyen sayılmadığı savunulmaktadır. Dalcroze yak-
laşımının temeli “Eurythmics” kavramına dayanmakta-
dır. Hatta bazı çalışmalarda kuramının adı olarak da rast-
lanabilmektedir. Eurythmics müzikteki temel ögenin ri-
tim olduğu ve bütün müzikal ritimlerin de insan vücu-
dunun doğal deviniminde bulunduğu varsayımına da-
yanan bir müzik eğitimi yaklaşımıdır. 

(Cevap D)

58. Soruda olumsuz bir davranış gösteren çocuğun bu dav-
ranışının pekiştirilmemesi için anne - babasına verilecek 
öğretmen önerisi sorulmakta. Çocuğa oyuncak yerine 
çikolata alınması ya da anlık bir geçici çözüm olarak 
oyuncağın alınması ağlama davranışını pekiştirir. Çocu-
ğun azarlanması veya alışverişe götürülmeyerek ceza-
landırılması da çocuğun öz saygısını zedeler. Bu neden-
le öğretmen aileye, “çocuğa istediği her oyuncağın alın-
mayacağının kesin bir dille söylenmesini” önerebilir.

(Cevap A)

60. Eğitim ortamında birey, yapabileceğine inandığı davra-
nışlara güdülenir. Her öğrencinin geliştirilebilir bir kapa-
sitesi (öz yeterliliği) vardır. Öğrencinin düzeyine uygun 
hedefler belirlemek hem öğrencinin öz yeterliliğini ge-
liştirmede gerçekçi, hem de güdülenmesinde etkilidir.

(Cevap C)
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64. Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre, 2-7 yaş aralı-
ğı “işlem öncesi dönem” olarak adlandırılır. Bu dönem-
de canlandırmacılık (animizm) ağır basar. Canlandırma-
cılık, doğadaki cansız nesnelere canlı muamelesinde 
bulunmak olarak tanımlanır; yani canlı olmayan nesne-
lere canlılık atfedilmesidir. Benmerkezci bir bakış açısı-
nı da içeren bu animistik düşünce biçimi çocuğun çev-
resindeki birçok nesne için söz konusudur. Güneşin, 
ayın canlı olduğunu, hatta onu takip ettiğini, kendisi du-
runca durduğunu, yürüyünce yürüdüğünü canlı olduğu 
için etrafı aydınlattığını belirtmişlerdir. İşlem öncesi dö-
nemde (2-7 yaş) çocuk gerçek köpeğe nasıl davranı-
yorsa oyuncak köpeğe de öyle davranır. Bu bağlamda  
5 yaşındaki Ayşe’nin oyuncak bebeğinin kolunu kırdığı 
için, ondan defalarca özür dilemesi canlandırmacılık 
kavramına örnek teşkil eder.

(Cevap C)

65. Özümleme (asimilasyon), çocuğun kendisinde var olan 
bilişsel yapılar (şemalar) aracılığı ile çevresine uyumu-
nu sağlayan bilişsel bir süreçtir. “Cücelik” kavramı ile ilk 
kez karşılaşan Nursel, bu durumu daha önceden ken-
disinde var olan “çocuk” şemasının içine yerleştirmiştir. 
Nursel’in bu tepkisi özümlemeye örnek olabilir.

(Cevap C)

66. Bağlantı kurma çocuğun daha kolay anlamlandırması-
nı sağlar. Çünkü bağlantı kurma sayesinde çocuk belli 
bir kuralın pek çok şeye uygulanabileceğini fark eder 
ve kalıcı öğretmenler gerçekleşir. Çocuk matematik ile 
programdaki diğer alanlar arasında mantıksal bir şekil-
de ilişki kurmayı içerir. Çocuğun sayılar ile geometri ara-
sında bir bağlantı olduğunu öğrenmesi, bir şeklin ke-
narlarını sayması gibi.

(Cevap E)

67. Duyu ve kasların gelişimini destekleyen oyun materyal-
ler; farklı özellikte dokuma panoları, yıkanabilir, kırmızı 
bebekler, ses çıkaran oyuncaklardır.

(Cevap A)

68. Rogers’e göre yaratıcılığın ortaya çıkmasında beş önem-
li unsur vardır. Psikolojik açıdan güvenli ortam, fikirlerin 
kabul gördüğü ve insanlara saygı duyulan bir ortamdır. 
İç değerlendirme konumu; özgüven ve bağımsızlık gi-
bi kişisel özelliklerdir. Düşünce ve olasılıklarla oynama 
isteği, bireyin oyun oynamayı sevmesi ve göstermesi-
dir. Yeni yaşantılara açık olma, yeni fikir ve deneyimle-
re açık olmaktır.

(Cevap E)

62. Sınıf içi süreçlerde problem ve istenmeyen davranışla-
ra odaklanmak geleneksel bir sınıf yönetimi yaklaşımı-
dır. Bu yaklaşım daha çok otoriter öğretmenler tarafın-
dan tercih edilir ve tepkisel bir yaklaşımın temelini oluş-
turur. Etkili ve olumlu sınıf atmosferi için bireysel farklı-
lıkların temele alınması, öğrencilerin ilgi, ihtiyaçlarının 
önemsenmesi gerekmektedir.

(Cevap C)

63. Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre, canlandırma-
cılık (animizm) cansız nesnelere canlılara özgü nitelik-
ler yüklemek olarak tanımlanır. Üşümek ve hasta olmak 
canlı varlıklara ait bir özellik olduğundan dolayı, Oya’nın 
yağmur yağdığı zaman oyuncak bebeğini üşümemesi 
ve hasta olmaması için balkondan içeri alması, canlan-
dırmacılık kavramına örnek teşkil eder.

(Cevap B)

61. Kuklalar çok değişik malzemelerden yapılabileceği gi-
bi değişik şekillerde de oynatılabilir. Kukla çeşitlerini aşa-
ğıdaki gibi sıralamak mümkündür:

	 • El Kuklası

	 • Çorap ve Ağzı Hareketli El Kuklası

	 • İpli Kukla (Marionette)

	 • Parmak Kukla

	 • Yüzük Kukla

	 • Çomak Kukla

	 • Tahta Kaşık Kukla

	 • Gölge Kukla

	 • Eldiven Kukla

	 • El ve Avuç İçi Kukla

	 • Yürüyen Parmak Kukla

	 • Eklemleri Hareket Eden Kukla
(Cevap A)
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75. Özerkliğe karşı kuşku ve utanç döneminde çocuklar 
kendi yeterliliklerini sınar. Çoğu etkinliği kendi başları-
na yapmak isterler. Bu dönemde anne–babaların ço-
cukları aşırı derecede kısıtlaması onlarda kendi yapabi-
leceklerine ilişkin kuşku ve utanç duymasına neden olur.

(Cevap A)

73. Drama etkinlikleri sonundaki tartışma bölümü, grup de-
ğerlendirmesi anlamına gelir. Öğretmenin bu bölümde 
uygulayacağı tartışma tekniği, dramanın amacına ulaş-
masına yardım eder. Kazanımların ne ölçüde gerçekleş-
tiğini saptamaya yarar. Oyun yoluyla kazandırılmak is-
tenen bilgi ve davranışların pekiştirilmesi, duygu ve dü-
şüncelerin paylaşılması, tartışmayı önemli kılar.

(Cevap E)

74. Sosyal öğrenme kuramı öğrenmeyi etkileyen dolaylı ya-
şantılar üzerinde durmaktadır. Başka bireylerin davra-
nışlarının sonuçlarından, onların davranışlarını gözleye-
rek öğrenmeye model alma yoluyla öğrenme denir. di-
ğer arkadaşlarının parmak kaldırıp söz alarak konuşma-
larının ödüllendirilmesi birey için model alabileceği bir 
dolaylı yaşantıdır.

(Cevap A)

69. Yaratıcı Çocuğun Özellikleri Şunlardır;

 • Meraklılık

 • Esneklik

 • Problemlere karşı duyarlılık

 • Yeniden tanımlama

 • Kendini bilme

 • Özgünlük

 • İç görü
(Cevap A)

70. Doğaçlama, herhangi bir yazılı metin olmaksızın belirli 
deneyimlerin içten geldiği biçimde canlandırılmasıdır. 
Bu etkinlik okul öncesi dönem çocuklarında, düşünsel 
ve sözel yaratıcılığı, bağımsız düşünebilmeyi, karar ver-
me süreçlerini ve akılcı dil yeteneğini geliştirmede yar-
dımcı olmaktadır. Doğaçlama, tamamıyla öğrenci mer-
kezlidir. 

(Cevap D)

71. Analoji çeşitleri şunlardır; 

 • Basit analoji: basit bir şeyin başka bir şeye benze-
tilmesidir. 

 • Hikâye ile yapılan analoji: Bir olayın açıklamasının 
başka bir olay ile anlatılmasıdır. 

 • Oyun ile yapılan analoji: Olayların oyunlaştırılarak 
anlatılmasıdır. 

 • Resim ile yapılan analoji: Açıklanması gerek olay 
resimlerle anlatılır. 

(Cevap C

72. Okul öncesi eğitim kurumlarında bulunması gereken 
öğrenme merkezleri; dramatik oyun merkezi, fen mer-
kezi, sanat merkezi, kitap merkezi, blok merkezi ve mü-
zik merkezleridir. Öğrenme merkezleri çocukların ser-
best oyun oynama gereksinimlerini karşılamak için dü-
zenlenmiş alanlardır. Öğrenme merkezleri günlük eği-
tim akışında yer alan etkinliklerde ele alınan kazanım ve 
göstergeler doğrultusunda seçilmiş farklı materyalleri 
de barındıran, birbirinden çeşitli malzemelerle (çocuk 
boyundaki dolap/raflar, pano, farklı renkte halılar, yer 
döşemeleri ya da yapıştırılan bantlar, vb.) ayrılmış olan 
oyun alanlarıdır. 

(Cevap B)
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

1. Kan dolaşım çeşitleri şunlardır; 

 • Büyük kan dolaşımı (sistemik dolaşım): Kalp ile vü-
cut dokuları arasında gerçekleşir. 

 • Küçük dolaşım (pulmoner dolaşım): Kalp ile akci-
ğerler arasında gerçekleşir. 

 • Portal dolaşım: Karaciğerde görülür. 

 • Plesental dolaşım Fetüsü uterus (rahim) içinde bes-
leyen ve solunumunu sağlayan dolaşım sistemine 
plasental dolaşım sistemi denir. 

(Cevap D)

2. Demir, akciğerden dokulara oksijen, dokulardan akci-
ğere karbondioksit taşıyan hemoglobinin bileşiminde 
bulunur, yetersizliğinde demir eksikliği anemisi görülür. 
Demir eksikliği anemisi, ülkemizde başta gebeler olmak 
üzere kadın ve çocuklar için önemli bir sorundur. Demir 
eksikliği anemisi, enfeksiyonlarda artışa, dikkatsizliğe, 
yorgunluğa, iştah kaybına, uyku haline neden olur. Özel-
likle okul çağı, çocukların, okul başarısın olumsuz yön-
de etkiler. Demirden zengin besinler karaciğer, dalak gi-
bi organ etleri, kırmız etler, yumurta, pekmez, kuru bak-
lagiller ve kuru meyvelerdir. Hayvansal kaynaklı besin-
lerden alınan demir, bitkisel kaynaklı besinlerle alınan 
demire göre daha iyi emilir. Vitamin C, kuru baklagiller 
gibi bitkisel kaynaklı besinlerle alınan demirin emilimini 
artırır. Demir, bakır, çinko, vücutta önemli görevleri olan 
bazı enzimlerin bileşiminde bulunur. Karaciğer, et, kuru 
baklagiller ve yağlı tohumlar, bakır ve çinkodan zengin-
dir. 

(Cevap B)

3. Yağlar; beyin gelişiminde, kolesterolün taşınmasında, 
göz sağlığında ve bağışıklık sistemini güçlenmesinde 
önemli rol oynarlar. İnsan, hayvan ve bitkiler enerji kay-
nağı olarak yağ depolar. Hayvansal kaynaklı besinler 
(sakatatlar, kırmızı et, süt, yumurta, tereyağı, peynir vb.) 
ve yağlı tohumlar en iyi yağ kaynaklarıdır. Zeytin, ayçi-
çeği, soya, susam gibi bitkisel kaynaklı besinlerde de 
yağ miktarı oldukça fazladır. Sağlıklı beslenme için, di-
yette katı yağlar, zeytinyağı ve diğer bitkisel sıvı yağla-
rın (ayçiçeği, mısır özü vb.) dengeli bir şekilde tüketil-
mesi gereklidir. Günlük alınan enerjinin %25-30’u yağ-
lardan gelmelidir. Diyetle fazla yağ alımı şişmanlık, hi-
pertansiyon, kalp damar hastalıkları, diyabet, kanser gi-
bi kronik hastalıkların ortaya çıkma olasılıklarını artırır. 

(Cevap C)

4. Çocuk felci (Poliomyelit), dışkı-ağız yolu ile bulaşan or-
ta derecede ateşli bir hastalıktır. Hastalığı geçirmekte 
olan kişilerin dışkısında birkaç hafta süre ile virüs atılır. 
Düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip toplumlarda has-
talık bebeklik ve erken çocukluk döneminde görülür-
ken, gelişmiş toplumlarda daha ileri yaşlarda görülür. 
Hastalık, belirtisiz, hafif, menenjit ve felçli olmak üzere 
dört formda görülebilir. Kuluçka süresi hafif formda üç-al-
tı gün, felçli formda 7-21 gündür. Ateşe halsizlik, burun 
akıntısı, baş ve boğaz ağrısı, öksürük, ishal, karın ağrı-
sı eşlik edebilir. Hastalığın önlenmesinde tek ve en önem-
li yol, aşılamadır.

(Cevap C)

5. Taneli ve kabuklu kuruyemişler, madeni para, bilye, kü-
pe, boncuk, çivi, vida gibi maddeler çocuklarda yaban-
cı cisim yutmalarına kulak, burun, boğaz ve akciğerle-
rine kaçmasına neden olmaktadır. Cisim ağız içinde gö-
rülebiliyorsa parmakla almak, alınamayacak kadar içer-
de ise asla parmak sokmamak gerekmektedir. İlk yar-
dımda bebek sırtüstü ön kolun üzerine yatırılır ve el aya-
sı ile kürek kemiklerinin arasına ileri doğru itilerek vuru-
lur. Bir yaşından büyük çocuklarda Heimlich manevra-
sı uygulanır. Heimlich manevrasında çocuğun arkasına 
geçilir, kollar çocuğun beline dolanır, bir yumruk göbe-
ğin hemen üstüne yerleştirilir, diğer elle yumruk sıkıca 
kavranır ve hızla içeri doğru bastırılır. Cisim çıkarılsın ya 

da çıkarılmasın çocuk sağlık kuruluşuna götürülür.
 (Cevap E)

6. Yeni doğan bir bebeğin doğum kilosu 3200-+600 gr. 
arasında değişmektedir. Doğumdan sonra üç-dört gün 
içinde vücut kilosunun yaklaşık %5-10’u kaybedilmesi-
ne fizyolojik tartı kaybı denir. Doğumdan yaklaşık ye-
di-on gün sonra bebek kaybettiği kiloyu yerine koymak-
ta, sürekli ve düzenli olarak kilo almaya başlamaktadır. 
İlk altı ayda bebek, haftada ortalama 200 gr. kilo alırken 
ikinci altı ayda haftada 150 gr. kadar almaktadır. Sağlık-
lı bir çocukta bir-iki yaşlar arasında haftada ortalama 50 
gr. kilo artışı olur. Okul öncesi dönemde kilo artışı yılda 
ortalama 1,8-2,7 kg. arasındadır. 

(Cevap C)
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9. Batıda modern anlamda çocuk edebiyatı 18. yüzyılın 
sonunda başlamıştır. Bizde ise 19. yüzyılın sonlarında 
başlamıştır. Buna göre I. cümledeki bilgi yanlıştır. 

Cevap: A

10. Ebeveynlerin eğitim etkinliklerine katılım aşamaları şun-
lardır;

 • Ebeveynin gözlemci olarak yer alması,

 • Malzeme hazırlanmasında görev alması,

 • Sosyal etkinlik ve organizasyonlarda, alan gezileri, 
açık hava etkinliklerinde öğretmene yardımcı olma-
sı, 

 • Sınıfta yeteneğine uygun bir etkinlikte öğretmenle 
birlikte görev alması, 

 • Hikâye anlatma, pasta yapımı, bir eğitim materyali 
hazırlanması gibi etkinliği çocuklarla birlikte gerçek-
leştirmesi, 

 • Sınıfta öğretmen tarafından planlana bir etkinlikte 
görev alması,

 • Yarım gün sınıftaki programa katılmasıdır. 

 Ebeveynin katılımı çalışmalarında anne balara asla kü-
çük düşürücü ve yapamayacağı bir görev verilmemeli-
dir. Tüm çalışmalarda ebeveynin gönüllü olarak katılma-
sı çok önemlidir. 

(Cevap A)

11. Ana-baba okulu programı, İstanbul Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi tarafından yürütülmüştür. Bu programın he-
defleri anne babaların çocuklarına istenilen davranış ve 
alışkanlıkları kazandırmalarına, çocukların özdenetim 
kazanmalarına, çocukların duygu ve düşüncelerini öz-
gürce ifade edebilen bireyler olmalarına yardımcı olma-
larını sağlamaktır. Bunun için anne babalara çocuk ile 
iletişim, çocukların gelişim özellikleri, etkili anne baba 
eğitimi, cinsel gelişim gibi çocuklar ve gençlerle ilgili bir-
çok konuda rehberlik edilmektedir.

 (Cevap B)

7. Çocuklara seslenen şiirlerde bulunması gereken belli 
başlı özellikler şunlardır:

 • Şiirler kısa olmalı

 • Dizelerdeki sözcüklerin yarattığı ritim, kulağa hoş 
gelmelidir.

 • Şiirde işlenen duygu ve düşüncenin çocuğun dün-
yasına özgü bir hava ve söylem içinde dile getiril-
melidir.

 • Şiirde işlenen konular çocukların sevgi gereksinme-
sine yanıt vermelidir.

 (A) şıkkında verilen “Çocuk şiirlerinde duygudan çok 
düşünceye seslenmeli” ifadesi yanlıştır.

Cevap: A

8. Halide Nusret Zorlutuna’nın Benim Küçük Dostlarım; 
Nahit Nafiz Edgüer’in ise Atatürk’ten Anılar adlı eserle-
ri çocuklar için yazılmış ilk anı eserleridir.

Cevap: C 
12. Türkiye’de uygulanan aile eğitim programları şunlardır;

 • Anne-baba okulu

 • 0 – 4 yaş anne-çocuk eğitim programı 

 • Anne-çocuk eğitim projesi (AÇEP)
(Cevap C)

13. Eğitim panoları, ebeveynler için eğitim programlarını, 
okul ve sınıfla ilgili haberleri, duyuruları, çocuk gelişimi 
ve eğitimi ile ilgili bilgileri, acil telefon numaralarını, ço-
cukların etkinlik örneklerini görebildikleri ve güncel ba-
zı bilgileri üzerinde barındıran panolardır. Panolar için 
bir konu başlığı belirlenerek, dikkati çekecek bir tarzda 
hazırlanmalıdır. Hazırlanan eğitim panolarına, çocukla-
rın günlük yaptığı etkinlik örnekleri, inceleme gezileri, 
konferanslar ve davetlerle ilgili ilanlar, oyun, gazete, kü-
pürleri, afişler, broşürler, haftalık yemek listesi asılabilir. 
Panoda sergilenen materyaller, velilerin rahatça görebi-
lecekleri, oklu girişlerine hazırlanmalıdır. Çocuklarını bek-
lerken bu panoları inceleme olanakları dikkate alınma-
lıdır. Çok uzun yazılar yerine kısa zamanda okuyabile-
cekleri metinler tercih edilmelidir. Ebeveynlerin ihtiyaç-
ları düşünülerek eğitim panolarındaki yazılar belli ara-
lıklarla değiştirilmelidir. 

(Cevap A)
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14. Uyum bozukluğu insan eliyle ya da doğa koşulları ne-
deniyle oluşan zorlu yaşam koşullarına uyum sağlama-
da zorlanmayla ortaya çıkan durumlardır. Uyumsuz ço-
cuklar, fazla asabiyet, huzursuzluk, rahatsızlık, okula il-
gisizlik, akademik çalışmalarda başarısızlık, aşırı kıs-
kançlık, aşırı hırslılık, dikkatsizlik, öfkelilik, utangaçlık, 
korkaklık, güvensizlik, duygusallık, hassaslık gibi dav-
ranışlar gösterebilirler. Elbette, bu davranışları normal 
insanlarda da gözlemlemek mümkündür. Sorun, bu dav-
ranışların ciddi anlamda süreklilik göstermesidir. Uyum-
suz çocuklarda bu davranışların bazıları ya da çoğu sü-
reklidir. 

(Cevap C)

15. Kekemelik, ses, hece ve sözcüklerin tekrarı, uzatılması 
ya da konuşmanın akışını kesen duraklamalar şeklinde 
kendini gösteren bir konuşma bozukluğudur. Bozuklu-
ğun yaygınlık ve şiddeti durumdan duruma değişir ve 
iletişimde baskının hissedildiği durumlarda (sınav, çeki-
nilen kişilerle konuşma zorunluluğu, ödev sunmak, iş 
görüşmesi) artar. Kekemelik, okuma, şarkı söyleme, can-
sız şeyler ya da evcil hayvanlarla konuşma sırasında 
yoktur. Kekelemeye motor davranışlar eşlik edebilir. Ke-
kemelik, genellikle 12 yaşından önce, çoğunlukla iki-ye-
di yaşları arasında başlar. Erkek çocuklarda daha sık 
görülmektedir. İki-üç buçuk yaşları arasında başlayan 
kekemelikler, genellikle geçici olmaktadır. Olguların 
%98’inde başlangıç on yaşından öncedir. Çok ender 
olarak erişkin dönemde başlar. İki-yedi yaşları arasın-
da, çocukta düşünce hızı, konuşma hızını geçer ve he-
nüz yetersiz olan konuşma ile çocuk düşüncelerini ifa-
de edemez ve fizyolojik kekemelik olarak bilinen durum 
ortaya çıkar. Bu geçici bir kekemeliktir. Çocuğa düzgün 
konuşması için baskı yapılmamalı ve çocuğun dikkati 
kekemeliğin üzerine çekilmemelidir. 

(Cevap E)

16. Özgül öğrenme bozukluğunun belirtileri şunlardır; 

 • Özgül öğrenme bozukluğu olan çocukların yön ve 
zaman kavramları yoktur. 

 • Ağırlıklı olarak yazım hataları olarak karşımıza çık-
maktadır. “p, b, d, m, n” sıklıkla karıştırılan harfler-
dir. 

 • Görsel algı sorunları olduğu zaman şekillerdeki kü-
çük farklılıkları ayırt etmede sorun yaşanır. Görülen 
harf ya da şekillerin algılanmasında güçlük olur. 

 • Sayıları sıklıkla karıştırırlar. Ardıl olarak saymak ko-
lay bir görevdir. Ancak, eşleme yaparak ya da kate-
gorileme yaparak sayı saymak ve dört işlemi karış-
tırdıkları görülmektedir. 

 • Noktalama işaretlerini kullanmama, okurken yazıla-
rı takip edememe, eksik okuma ve ters yazma gibi 
belirtiler bozukluğun işaretleridir. 

(Cevap A)

17. Çocukların sınıf ortamlarında sıklıkla görülen antisosyal 
davranışlar; yerinde oturmamak, sınıfta dolaşmak, ar-
kadaşlarını rahatsız etmek, vurmak ya da dövüşmek, 
öğretmeni umursamamak, sürekli olarak şikayette bu-
lunmak, çalmak, eşyalara zarar vermek, söz dinleme-
mek, tartışmak ve karşılık vermek, gerçekleri çarpıtmak, 
öfke nöbetleri, verilen görevleri tamamlamamak olarak 
sıralanabilir.

(Cevap C)

18. Çocuk suçluluğu ile ilgili hemen hemen tüm araştırma-
cıların tanımları içerisindeki ortak değerlendirmeleri, ço-
cuk suçluluğu davranışı içinde olan çocuğun, suça itil-
miş çocuk olarak kabul edilmesidir. Suça itilmiş çocuk-
lar travmatik olaylara maruz kalmışlardır. Çocukların suç 
işlediğinden değil ancak toplumun onları suça ittiğin-
den söz edilebilir. Bu açıdan suça yönelen çocuk, aile-
deki ve toplumdaki düzensizliklerin bedelini ödeyen, 
sonra da topluma ödeten çocuktur.

(Cevap E)



ÖABT • Okul Öncesi Öğretmenliği •2• 17

KPSS/ÖABT/OÖ

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r
20. İnsan, bütün yaşamı boyunca her an içten ve dıştan ge-

len birçok dürtü ya da güdüyle karşılaşır ve bunlar ara-
sında seçim yapma zorunluluğunu duyar. Bu durum 
“çatışma” oluşturur. Çatışma insan yaşamının kaçınıl-
maz bir parçasıdır. Türk Dil Kurumu’na göre çatışma, 
aynı anda ortaya çıkan birbirine karşıt ya da eşit dere-
cede çekici, dilek ve isteklerin bireyde yarattığı ruhsal 
durum olarak tanımlanır. 

(Cevap D)

21. Eğitimcinin oyun için gereken planlamayı yaptıktan son-
ra oyun etkinliğini uygulamaya geçmesindeki ilk adım 
oyun oynanacak yerin hazırlanmasıdır. Seçilen oyunun 
planda belirlenen mekânı önceden gözden geçirilmeli-
dir. Oyunda çocuk için tehlike yaratabilecek nesne ya 
da durum olup olmadığına dikkat edilmelidir. Bu durum-
ların önceden belirlenerek düzenlenmesi, çocukların 
güvenliği ve oyunun kesintisiz bir şeklide devam ede-

bilmesi için önemlidir. Açık havada oyun oynanan 
mekânda kontrol altına alınmamış ya da etrafı güvenli 
şekilde çevrilmemiş çukur, kuyu vb. yerlerin olması ço-
cukların can güvenliği açısından sakıncalıdır. 

(Cevap C)

22. Çocuklar oyunda duyu-hareket ve bilişsel becerilerinin 
birçoğunu vurgular ve denetler. Kavramları, toplumsal 
farkındalığı ve toplumsal davranışı geliştirir. Çocuğun 
oyunla kazandığı yetenekler; karar verme, bellek, stra-
teji, gözlem, mekânsal akıl yürütme, problem çözme ve 
yaratıcı düşünce önemli bilişsel becerilerden bazılarıdır. 
Birçok masa oyuncakları da oynanırken kavrama yete-
neğini ve nesnelerin fark edilmesini kolaylaştırır. Çocuk-
ların oyunlarına yetişkinlerin de katılması, çocukların 
oyuncaklarındaki yolun tek yol olmadığını da onlara dü-
şündürür. 

(Cevap C)

23. Çocuğun iki ile yedi yaşlarında ortaya çıkan, spor ve ge-
lişmiş aktivitelere temel oluşturan koşma, yakalama, zıp-
lama, atlama, fırlatma, sekme, topa ayakla vurma gibi 
hareketler “temel hareket becerileri” olarak isimlendiril-
mektedir. Bu beceriler, “Temel Beceriler” olarak isimlen-
dirilir. İki yaşında sonra, temel hareketler kaba bir şekil-
de ortaya çıkar. Temel hareketlerin gelişimi başlangıç, 
ilk ve olgunluk evresi olmak üzere üç evrede incelenir, 
ancak her evreyi diğerinden kesin çizgilerle ayırmak 
mümkün değildir. 

(Cevap A)

19. Saldırgan davranışlar ile başa çıkmaya yönelik beceri-
ler şunlardır;

 • İzin verme

	 • Paylaşma

	 • Başkalarına yardım etme

	 • Uzlaşma

	 • Kızgınlığını kontrol

	 • Hakkını konuma, savunma

	 • Alay etmeyle başa çıkma

	 • Kavgadan uzak durma
(Cevap B)

24. İçten Uyarılma Yaklaşımına göre oyun keşfetme davra-
nışlarına bağlı uyarımlar ve uyarılma durumlarının den-
gelenmesi olarak ele alınmıştır. Çocuğun keşfetme dav-
ranışlarına bağlı uyarımlar içten güdümlü davranışlara 
yol açar. Berlyne’e göre oyunda görülen uyarılma me-
kanizması organizma tarafından kontrol edilir ve işlem 
sonunda haz verici bir duygu yaşanır. Berlyne’e göre 
organizma hareketsiz duramaz, aktif olarak, sürekli çev-
resiyle etkileşim içindedir. 

(Cevap B)

25. Okul öncesi dönem motor beceriler arasında zıplama, 
tırmanma ve koşma gibi aktiviteler yer alır. Bir çocuğun 
farklı motor becerilerini kullanmasına olanak sağlaya-
cak çeşitli aktivitelere katılması motor becerinin etkilili-
ğinin artmasında yardımcı olur. Ancak bu dönem etkin-
liklerinde ince motor beceri gerektiren çalışmalara ağır-
lık vermek çocukların sıkılmasına neden olabilir.

(Cevap C

26. Ritim çalışmalarında kullanılanlar şunlardır;

 • Parmaklar,

 • Avuç içi, 

 • Parmak şıklatma, 

 • Bedene vurma, 

 • Ayakları yere vurma, 

 • Topuk sabitken ayakları vurma, 

 • Davul, 

 • Def, 

 • Gazoz kapağı,

 • Ceviz kabuğu, 

 • Konserve kutusu. 
(Cevap B)



ÖABT • Okul Öncesi Öğretmenliği •2• 18

KPSS/ÖABT/OÖ

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

30. Kavga ettiğinde öğretmeninin kendisiyle ilgilenmesi Ba-
tu için olumlu pekiştirme olmuştur. Yani öğretmen far-
kında olmadan Batu’nun kavga etme davranışını pekiş-
tirmiştir. Böylece Batu, öğretmenin sadece kavga etti-
ğinde kendisiyle ilgilendiğini öğrenmiş ve kavga etme-
ye devam etmiştir.

 Öğretmenin Batu ile ilgilendiğinde Batu’nun kavga dav-
ranışı (istenmeyen davranış) ortadan kalkmakta ve öğ-
retmen rahatlamaktadır. Bu da Batu ile ilgilenmenin öğ-
retmen için olumsuz pekiştirme olduğunu göstermek-
tedir.

(Cevap B)

31. Waldorf Yaklaşımı; Almanya’da eşsiz bir reform hareke-
ti olarak başlamıştır. Waldorf eğitiminde öncelik, duygu-
sal-ruhsal gelişiminin desteklenmesidir. Bilginin öğreti-
mi daha sonra olmalıdır. Çünkü Steiner, bu dönmede 
formal akademik öğretimin uygun olmadığını düşün-
mektedir. Yedi yaşına kadar çocuğa görevinin oyun oy-
namak olduğu öğretilmekte, çocuk sağlıklı bir şekilde 
oyun oynarsa bedensel gelişiminin hızlı olacağı görüşü 
savunulmaktadır. Bu yüzden okul öncesi eğitimde aka-
demik bilgiye yer verilmez. 

(Cevap D)

28. Bir adam çiz testi (Goodenough-Harris testi); bireylerin 
bir şeyler üretmesi, yapması temeline dayanan projek-
tif tekniklerdendir. Test bireylerin zihin gelişimini ölçme-
yi amaçlar. Küçük çocukların genel yetenek düzeyleri-
ne ilişkin bir bilgi vermektedir. Uygulamada süre sınır-
laması yoktur. Bireysel veya grupla uygulanabilir. Ço-
cuklara bir kalem ve kâğıt verilerek bir insan resmi çiz-
mesi istenir. Belli kriterlere göre puanlanır. 

(Cevap B)

29. Selin’in arkadaşları birlikte oynuyor gibi görünmesine 
rağmen hepsinin farklı bir oyun oynaması paralel oyun-
dur. Paralel oyunun temeli benmerkezciliktir. Çocuklar 
başkalarının düşünce ve duygularını anlayamadıkları, 
yalnızca kendilerine odaklandıkları için kolektif oyun oy-
nayamazlar. Ayısının evde tek başına kalamayacağı, kor-
kacağını düşünmesi canlandırmacılıktır. 

(Cevap D)

27. Davranışçı yaklaşım gözlenebilen ve ölçülebilen davra-
nışlar üzerine odaklanmaktadır. Davranışçılar bilişsel ku-
ramcılar gibi biliş süreçlerinin incelenemeyeceğini öne 
sürerler. Davranışlar gözlenebildiği için psikolojinin ko-
nusu da bu olmalıdır.

(Cevap D)

32. Bowlby’nin bağlanma kuramına göre, bağlanma bebek-
le anne arasında duygusal olarak olumlu, karşılıklı gü-
ven ve işbirliğine dayalı geliştirici ilişkilerin kurulması 
olarak tanımlanır. Güvenli bağlanma stilinde, çocuk ih-
tiyaç duyduğunda ayrılan annesinin hemen yanına ge-
leceğinin bilincindedir. Buna göre kreşin önünde anne-
sinden ayrılan çocuğun arkadaşlarına ve öğretmenine 
uyum sağlaması güvenli bağlanma stiline örnektir.

  

Güvensiz / Çelişkili 
Bağlanma 

Güvenli 
Bağlanma 

Güvensiz / Kaçınan 
Bağlanma 

Bağlanma 
Özerkleşme 

(Kopma) 

Bağlanma Kuramı Modeli 

(Cevap B)

33. Nefes açma çalışmalarında;

 • Kesik kesik üfleme

 • Burundan derin nefes alıp verme

 • Sürekli derin üfleme 

 • Tısssssss sesi çıkarma 

 • Fs fs fs sesi çıkarma

 • Çuh çuh çuh, puh puh puh sesi çıkarma 

 • Ağızdan kesik nefes alıp verme

 • Öksürme

 • Hapşırma 

 • Esneme

 Çalışmalarına yer verilmelidir. Böylelikle diyaframın gü-
cü ve müzik çalışmalarından alınacak verim artacaktır. 

(Cevap D)

34. Bir çocuğun tek başınayken gerçekleştirmekte olduğu 
davranışları dışından konuşarak (sesli konuşma) tekrar-
laması, “monolog” olarak açıklanır. Hasan’ın arabalarıy-
la oynarken: “Şimdi sarı araba geçiyor, şimdi mavi hız-
landı.” şeklindeki konuşması, bu duruma örneklendir. 
Bu çocuklar tek başlarına kaldıklarında ise monolog tar-
zı konuşma görülür. Monolog, çocuğun özellikle tek ba-
şına oyun oynarken, yapacaklarını kendi kendine mırıl-
danması şeklinde ortaya çıkar.

(Cevap A)
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36. Gelişim aşamalar halinde ileriye doğru gerçekleşir. Her 
gelişim aşaması bir önceki aşamayı temel alır ve ken-
dinden sonraki aşamanın hazırlayıcısıdır. Bu aşamaları 
kesin çizgilerle birbirinden ayırmak mümkün değildir.

(Cevap B)

37. Eğitimciler çocuklar için şarkı seçerken, çocukların ge-
lişim düzeyini ve hazır bulunuşluklarını mutlaka göz önü-
ne almalıdır. Şarkı seçerken eğitimcilerin aşağıdaki nok-
talara dikkat etmesi gerekmektedir;

 • Sözleri basit, sade, anlaşılır olmalı, 

 • Çocukların bildikleri veya anlamaya başladıkları olan 
ve konularla başlamalı, 

 • Konu ve kavramaları pekitirci nitelikte olanlar mut-
laka repertuara alınmalı, 

 • Kolaylıkla harekete dönüştürülebilecek tarzda olma-
lı, 

 • Doğal konuşmadaki iniş-çıkışlara ve vurgulara uy-
gun olmalı, 

 • Çocukların isimlerinin geçtiği şarkılar mutlaka reper-
tuara alınmalı, 

 • Ninni gibi sakinleştirici şarkılar da, yüksek sesle gü-
rültülü, canlı şarkılar da zaman zaman kullanılmalı-
dır. 

(Cevap D)

38. 15. – 16. yüzyıl düşünürlerinden Erasmus, eğitimin oyun 
içinde verilmesini ve okul yaşamının 7 yaşından önce 
başlatılmasını savunarak “ilgi” konusun vurgulamıştır. 

(Cevap C)

39. Kurum merkezli programlarda öğretmenler yılda en az 
birkaç kez ev ziyareti düzenlenmelidir. Öğretmen çocuk-
ları ziyaret ederek çocuk ve aile hakkında bilmediği bir-
çok şeyi öğrenmektedir. Ev ziyareti öğretmenin aileyi 
evde ziyaret ederek çocuğun yaşadığı doğal ortamı gör-
mesini sağlamaktadır. Ayrıca okul etkinliklerine düzenli 
katılmayan ebeveynler için ev ziyaretleri daha büyük 
önem kazanmaktadır. Ev ziyaretinde öğretmen; evdeki 
rutin işlerin çocuklar için öğrenme yaşantıları olarak na-
sıl kullanılabileceğini ebeveyne gösterir. Çocuk ve ebe-
veynin birlikte oynayabileceği bir oyun ya da etkinlik 
planlar. Ebeveyni dinleyerek, onunla konuşup tartışarak 
onu destekler. Öğretmen planlanan zamandan birkaç 
gün önce aileye bilgi vermeli ve ev ziyareti yapacağını 
hatırlatmalıdır. Eğitimce ev ziyaretinde çok abartılı giyin-
memeye özen göstermelidir. Ev ziyaretleri mümkünse 
evdeki tüm bireylerin olduğu saatlerde yapılması ve zi-
yaret sırasında çok uzun süre kalmamaya dikkat edil-
melidir. MEB 2012 programında ev ziyaretlerini yılda iki 
defa yapılması ve gözlem sonuçlarının bir raporla kayıt 
altına alınması önerilmektedir. 

(Cevap C)

35. Okul öncesi dönemde fen eğitiminde ulaşılmak istenen 
amaçlar şunlardır; 

 • Çocukların çevresinde gözlediği fen olaylarına ilgi 
duymasını sağlamak, 

 • Çocukların fen kavramları ile ilgili bilgi edinmesini 
sağlamak,

 • Çocukların bilimsel düşünme becerisini geliştirmek, 

 • Çocukların bilimsel yöntemlerle merak ettiği konu 
hakkında bilgi edinmesini sağlamak, 

 • Çocukların bilimsel yöntemlerle edindiği bilgileri ge-
nellemesini sağlamaktır. 

(Cevap C)

40. Benmerkezci konuşma, çocuğun kendi bakış açısını ko-
nuşmaya yansıttığı konuşma biçimidir. Dil gelişimi ile 
beyin gelişiminin yakın ilişkisi olup üç yaş dolaylarında 
belirgin dil kazanımı beklenir. Çünkü cümleler bu yaş iti-
bariyle parça parça değil bütün olarak algılanır. Dört yaş 
itibariyle çocuk artık dili kendi içinde kullanır ve benmer-
kezci bir yaklaşımla konuşmaya başlar. Çocuk karşısın-
daki kişiyle konuşurken diyalogları kendi belirler, ken-
dini merkeze alır. 

 (Cevap E)
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41. Esasicilik, bir felsefeye dayalı olmaktan çok, doğrudan 
doğruya bir eğitim hareketi olarak ortaya çıkmıştır. Bu 
görüşe göre, insanların belirli esasları öğrenmeden “eği-
tilmiş” oldukları söylenemez. Esasicilik, konu alanının 
önemli olduğunu ve eğitim sürecinde öğrencilere ispat-
lanmış bilgilerin öğretilmesi gerektiğini savunur. Bu 
amaçla, okulda zihinsel disiplin yaklaşımının gelenek-
sel yöntemlerinin kullanılması gerektiğini savunur. Bu 
nedenle doğru cevap A seçeneğidir. Ayrıca B seçene-
ğindeki soru ilerlemecilik, C seçeneğindeki soru ilerle-
mecilik, D seçeneğindeki soru daimicilik ve E seçene-
ğindeki soru yine ilerlemecilik eğitim felsefelerini işaret 
etmektedir.

(Cevap A)

42. Çocukların hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşün-
me becerilerini, iletişim kurma ve duygularını anlatabil-
me davranışlarını geliştirme, okul öncesi eğitimin temel 
ilkelerinden biridir. Dolayısıyla bir okul öncesi öğretme-
ninin dikkatle üzerinde durması gereken bir konudur. 
Planlamalarında, yaratıcı düşünceyi destekleyen ve dü-
şünme becerilerini geliştirici etkirliklere yer vermesi ge-
rekmektedir. Eğitimin felsefesi, programı ve içeriği, ya-
ratıcılığı belirlemektedir. Okullarda uygulanan eğitime 
bağlı olarak çocukların yaratıcılık becerileri bazen kö-
reltilebilmektedir. Çünkü okullara öğrenmeler, genellik-
le belli problemler karşısında nasıl davranılması gerek-
tiği öğretilmektedir. Eğitim sürecinde, sürekli değişen 
ve geçerliliğini kısa zamanda yitiren hazır bilgeler ver-
mek yerine, bilinmeyeni gündeme getiren bir ortam, ya-
ratıcı bireylerin yetişmesi için daha elverişlidir. 

(Cevap E)

43. Eğitsel drama, esnek olmakla birlikte, temel kuralları ön-
ceden ve dışarıdan belirlenmiş, bir grupta yaşayan, ye-
tişkin bir lider tarafından yönlendirilen ya da başlatılan 
ve çocuklar tarafından bir grup oyunu gibi algılanabilen 
etkinlikler bütündür. Bir grup çalışması içinde, çocukla-
rın bir yaşantıyı, bir kavramı, ders ünitelerinden belli bir 
konuyu ya da temaları yaşayarak, canlandırarak, oyna-
yarak öğrenmelerini sağlayan bir süreç, eğitsel bir or-
tamdır. Eğitsel drama da amaç; anlamak, farkına var-
mak ve öğrenmektir. Eğitsel drama, bireyin kendisini 
başkalarının yerine koyarak çok yönlü gelişmesi, eğitim 
ve öğretiminde aktif olarak rol alması, kendisini ifade 
edebilmesi, yaratıcı olması, yaşamı çok yönlü algılama-
sı, araştırma istek ve duygusunun gelişmesini amaçla-
yan, bireyin eğitim ve öğrenme isteğini artırıcı bir yön-
temdir. 

(Cevap E)

44. Rousseau, öğretmenlerin ve eğitimden sorumlu yetiş-
kinlerin, çocukların dokunabildikleri, görebildikleri, ta-
dabildikleri nesnelerle dünyayı tanımaya çalıştığını göz 
önünde tutarak, onların keşif yapabilmelerine imkân ta-
nımaları gerektiğini savunmuştur. Çocuklarda istenme-
yen davranışlarla baş etmek için şiddete başvurmak ye-
rine, çocuğun o davranışın sonuçlarına kendisinin kat-
lanması, davranışları ile baş başa bırakılması gerektiği-
ni ve çocukların yeteneklerini ortaya koymaları ve olmak 
istedikleri şeyi olmaları için özgür bırakılması gerektiği-
ni ileri sürmüştür. Rousseau da Locke gibi, oyuncakla-
rın aşamalı olarak çocuklara verilmesi gerektiğini vur-
gulamıştır. Öte yandan, çocukların ortamın kendisine ait 
olduğunu hissetmesi, ancak öğretmen ve ailenin kont-
rolü altında kalması gerektiğine değinmiştir. 

(Cevap E

45. Okul öncesi eğitimin çocuk, aile ve toplum için kısa ve 
uzun dönemli yararları şunlardır; 

 • Çocuklara yaşama ve potansiyellerini en üst düze-
ye ulaştırma haklarını kullanma şansı verir. 

 • Çocuklara yüksek kalitede, aile dışında bilimsel yol-
larla sürdürülen hizmetler sağlar. 

 • Çocuklara ilköğretime eşit koşullarda başlama ola-
nağı sunar. 

 • Çocukların sonraki eğitim basamaklarında ve ya-
şamda başarılı olma şanslarını artırır. 

 • Çocuklara çok yönlü gelişmeleri için gerekli zengin 
uyaranlar sunar. 

 • Ailelere çocuk bakımı ve eğitimi konularında bilinç-
lenmelerini sağlar. 

 • Ailelerin çocuk sahibi olma ve yetiştirme konuların-
da bilinçlenmelerini sağlar. 

 • Toplumun eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesini 
sağlar. 

 • Çocuklar kanalı ile çeşitli değerlerin aktarılmasını 
sağlar. 

(Cevap A) 

46. 5 yaşındaki Ayşe, Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına 
göre, işlem öncesi dönemdedir. Bu evrede çocuklar 
mantık yürütemezler, dikkatlerini karşılaştıkları durum-
ların yalnızca bir yönüne ya da duruma ilişkin bir ayrın-
tıya yöneltirler. Bu eğilim, belli bir anda yalnızca bir gö-
rüşün dikkate alınabilmesi anlamında “odaklanma” ola-
rak adlandırılır. Bu bağlamda Ayşe, odaktan uzaklaşma-
yı gerçekleştirememektedir.

(Cevap A)
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47. Benmerkezcilik, olayları başkalarının açısından görme 
ya da başkalarının duygularını, gereksinimlerini fark et-
me konusundaki yetersizlik olarak ifade edilebilir. İşlem 
öncesi dönemde çocuklar, dünyayı başkasının açısın-
dan görememekte, dünyanın merkezine kendilerini yer-
leştirip diğerlerinin bakış açısının farklı olabileceğini an-
layamamaktadır. Sorudaki durumda küçük Beste ma-
salı sadece kendi bakış açısıyla değerlendirmektedir. 
Dünyanın merkezine kendisini yerleştirdiği için söyle-
diklerinin eksik ya da yanlış olabileceğini düşünmemek-
tedir.

(Cevap D)

48. Soruda verilen örnek durumda Murat odaklanma prob-
lemi yaşamaktadır. Çizmedeki küçük değişikliklere odak-
lanıp geneli değişmediğini, çizmenin aynı kaldığını göz-
den kaçırmaktadır. Bu tür düşünmenin temel nedeni ko-
runumun kazanılmamış olmasıdır. Korunum kazanılma-
dığı için çocuk belli bir durumda anlık ve görünüş ola-
rak daha çok dikkat çeken boyuta odaklanmakta, diğer 
yönleri ve hatta geneli gözden kaçırmaktadır. Çocuğun 
nesneye herhangi bir şey çıkarılıp eklenmedikçe aynılı-
ğın korunduğunu korunum ile birlikte somut işlemler 
döneminde kavramaktadır.

(Cevap D)

49. Çocukların yazı bilincine yönelik sahip olmaları gereken 
özellikler şunlardır;

 • Yazıların okunduğunu algılamaları

 • Kitapların ön ve arka yüzü olduğunu bilmeleri

 • Sayfaların başı ve sonu olduğunu bilmeleri

 • Sayfaların önden arkaya doğru okunduğunu bilme-
leri

 • Sayfaların birer birer çevrilmesi gerektiğini bilmele-
ri

 • Okumaya sol sayfadan başlanması gerektiğini bil-
meleri

 • Sayfanın sol üstünden başlayarak okunması gerek-
tiğini bilmeleri

 • Kitabı doğru tutmaları

 • Kitap sayfalarını önden arkaya doğru çevirmeleridir.
(Cevap A)

51. Eğitim ve okulun anlamına yönelik eleştiriler; kitlesel eği-
tim anlayışına, okul sistemine, okulun toplumsal hare-
ketlilik yaratma işlevine, öğrenciyi pasifleştirme süreci-
ne yönelik eleştiriler başlıkları altında toplayabiliriz. Okul 
ve okulun işlevlerine ilişkin eleştiriler oldukça eskidir. Bu 
eleştirilerin başında ise “radikal pedagoji” olarak adlan-
dırılan akım gelmekte olup bu ekole bağlı düşünürler, 
eleştirilerini yalnızca okul üzerine değil, onunla yakın-
dan ilişkili olan çocuk yetiştirme biçimleri   ve aile kuru-
munun örgütleniş biçimine de yöneltmektedir.

(Cevap E)

52. Waldorf yaklaşımında bir çaput parçasının bağlanarak 
ya da düğümlenerek baş, kol ve bacaklardan ibaret bir 
bedene dönüştürülmesiyle ortaya çıkan bir bebek, ağ-
layan, konuşan, yürüyen bir bebekten çok daha çocu-
ğa yarar sağlar. İnsana ait gözlemlediği her şeyi çocuk 
düş gücüyle çaput bebeğe ekler ve çocuk çaput parça-
sını düş gücü kullanarak insana benzer hale getirecek 
tamamlayıcı çalışmayı yaparak çocuğun beyin gelişimi 
desteklenir.

(Cevap A)

50. İdealistlere göre öğretmen, eğitim durumunda bilgiyi 
aktarmamalı, yalnız öğrencinin aklını çalıştırmasını, doğ-
ruyu bulmasını sağlamalıdır. İnsan aklını kötüye kulla-
nabileceğinden, bu gibi durumlarda ona ceza verilme-
lidir. Öğretmen ayrıca “idealler” bakımından örnek ve 
model olmalı, öğreticilik becerileri ile uzmanlığını sen-
tezleyerek çalışmalı ve öğrencide isteklik yaratmalıdır.

 (Cevap B)

54. Yaratıcı Düşünme Gelişim Modelleri Şunlardır;

 • Duyuş ve Yaratıcılık Modeli

 • Geleneksel Model

 • Bileşenler Modeli

 • İçgörü Modeli
(Cevap A)

53. Iraksak düşünme becerisi geleneksel yolların dışına çı-
karak alternatif çözümler üretebilmek, farklı bakış açıla-
rı geliştirebilmektir. Eğitim programında çocuklara açık 
uçlu soru ve problem durumlarının sunulması, çocuk-
ların farklı çözüm üretmelerine yardımcı olur.

(Cevap B)
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55. Oyun aynı zamanda, sosyal ve zihinsel süreç bakımın-
dan kişiler arası sorunları çözme ve akıl yürütme, tah-
minde bulunma, neden-sonuç ilişkilerini anlama gibi 
problemlerin de çözümlerini en erken yaşlarda dene-
yimleyebileceği fırsatlar bütünüdür. Karanlık, mücade-
le, cesaret, risk alma, esnek düşünme, empati, mizah, 
yaşama sevinci ve olumlu düşünme, doğallık, hoşgörü 
gibi birçok temel prososyal davranışlar ve zihinsel be-
cerilerin gelişmesi oyunun çocuğa sunduğu formel ol-
mayan fırsat eğitimleridir. Bu, başka bir deyişle oyunun 
çocuk için ilk elden öğrenme sağladığını da gösterir, 
çünkü oyun çocuğun kendi tercihi ve katılımıyla ortaya 
çıkar. Dokunur, dinler konuşur, yapar, bakar, gözler, kar-
şılaştırır, değiştirir, verir, alır, hareket eder, düşünür ve 
böylece kendi öğrenmesini yapılandırmış olur. 

(Cevap C)

56. Bebeklerin ve çocukların birçok temel hareket yetenek-
leri filogenetik beceriler olarak düşünülmektedir. Filoge-
netik beceriler, kendiliğinden otomatik olarak ortaya çı-
karlar ve önceden saptanmış bir sıra içinde olgunlaşma 
süreci içinde gözlenebilirler. Filogenetik beceriler, çev-
resel etkenlere direnç gösterirler. Baş boyun kontrolü, 
oturma, sıralama, yürüme gibi sıralı hareket becerileri 
filogenetik becerilerdir. 

(Cevap C)

57. Kurum merkezli eğitim modelleri şunlardır;

	 • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen kurum te-
melli eğitim 

 •	 Özel-resmi bağımsız anaokulları 

	 • Özel-resmi anasınıfları 

	 • Uygulama anaokulları ve anasınıfları 

	 • Başbakanlık sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu tarafından yürütülen kurum temelli model-
ler

	 • Kreş ve gündüz bakımevleri

	 • Çocuk yuvaları 
(Cevap B)

58. İlk kontrol evresi, birinci yaş ile ikinci yaş arası, ilkel ha-
reketler üzerinde alıştırmalar yapıldığı ve bunların kont-
rol edildiği evredir. Zihinsel ve motor süreçlerindeki hız-
lı gelişme sonucu ilkel hareket yeteneklerinde hızlı bir 
artış gözlenir. Bu evrede, bebekler temelde denge sağ-
lama, yer değiştirme ve manipülatif becerilerde uzman-
laşma ve kontrol kazanma becerileri ile ilgilenirler. 

(Cevap A)

59. Anekdot kaydı, gözlem sonuçlarının kaydedilmesi ama-
cıyla geliştirilmiş özel bir formun adıdır. Uzman öğret-
men ya da yöneticiler tarafından gözlenen çocukların 
olumlu veya olumsuz olduğunu düşündükleri davranış-
larının ayrıntılı ve objektif bir şekilde kaydedilmesi tek-
niğidir. Anekdotlar her çocuğa ayrı olarak hazırlanır. Kart 
şeklinde olabildiği gibi anekdot özetleme formları geliş-
tirilerek, toplu dosyalara aktarılmak üzere zarf içinde bu-
lunabilir. Anekdotlarda çocuğa ait tüm gözlemler kay-
dedilmez. Sadece dikkate alınması gereken davranış-
lar kaydedilir.

 (Cevap A)

60. Otoriter yaklaşımın temelinde sınıfta disiplin sağlamaya 
yönelik bir sınıf yönetimi anlayışı vardır. Eğitimci sınıf yö-
netiminde çocuklar için en uygun sınıf ortamı oluştur-
mak için kontrol stratejileri kullanarak sınıf düzenini sağ-
lar ve korur. Otoriter yaklaşımda, eğitimci, davranış stan-
dartlarını belirleyerek çocuklardan ne yapmaları gerek-
tiğine yönelik beklentilerini açık ve net olarak vurgular. 
Çocukların ne yapacaklarına yönelik yönergeler önce-
den belirlenerek açık ve net bir dille ifade edilir.

 Otoriter yaklaşımda istenmeyen davranışlara karşı bü-
yük cezalar vermek yerine uyarılar daha fazla yapılır. Ço-
cuk suçlanmadan istenmeyen davranıştan vazgeçme-
sine yönelik uygulamalar tercih edilir. Çocukların sorun-
lu davranışlarının uyarılması bazen olumsuz etkiler or-
taya çıkarabilmektedir. Bu nedenle uyarılar yapılırken 
çok dikkatli olunmalıdır.

 (Cevap B)

61. Gallahue’a göre motor gelişimde etkili olan yetenekler 
fiziksel uygunluk unsurları ve motor uygunluk unsurla-
rı olarak ikiye ayrılır. Bunlar;

 • Fiziksel uygunluk unsurları; kas kuvveti, kas daya-
nıklılığı, esneklik ve kalp-solunum dayanıklılığıdır.

 • Motor uygunluk unsurları; hareket hızı, koordinas-
yon, denge, çeviklik ve çabuk kuvvettir.

 (Cevap D)



ÖABT • Okul Öncesi Öğretmenliği •2• 23

KPSS/ÖABT/OÖ

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

63. Okul öncesi ilk çocukluk dönemi gelişim ödevleri şun-
lardır; 

 • Olgunlaşmaya bağlı olarak yürüme ve konuşmayı 
öğrenme 

 • Yemek yeme, kendi başına giyinebilme, elini yüzü-
nü yıkama gibi “özbakım” becerilerini edinme, 

 • El-göz uyumunu sağlamaya başlama

 • Cinsel farklılıkları öğrenme ve cinsel kimliği kazan-
maya başlama,

 • Büyük ölçüde anne-babalarını model alarak yaşıt-
ları, kardeşleri ve anne-babalarıyla ilişki kurmayı öğ-
renme, onlara yönelik duyguların farkında olmaya 
başlama,

 • Yanlış ve doğruyu ilişkin toplumsal kuralları öğren-
meye başlama, toplumsal rolleri öğrenmeye başla-
ma.

 Kimlik karmaşası ve bunun sonucunda kendine has bir 
kimlik oluşturma ergenlik dönemi gelişim ödevlerinden-
dir. 

 (Cevap E)

64. Hikaye anlatma teknikleri şunlardır;

 • Aracısız öykü anlatma (Düz anlatım)

 • Öykü kitabıyla anlatma

 • Öykü kartıyla anlatma

 • Pazen tahta kartı ve figürlerle anlatma

 • Kuklalarla anlatma

 “Makas ile anlatma” hikaye anlatma tekniklerinden de-
ğildir.

(Cevap D)

65. Örnek durumda Melih bazı iş ve aktiviteleri tanımlamak 
için kullanılan “yapmak” fiiilini olmaması gereken bir yer-
de kullanmıştır. Bu durum aşırı kurallaştırma için örnek 
oluşturur.

(Cevap B)

62. Haber mektubu; okuldaki gelişmeler, planlamalar ve ak-
tiviteler hakkında anne ve babaları bilgilendirmek ve ay-
nı zamanda onları programa katmaya ve desteklemeye 
davet etmek amacıyla yaygın şekilde kullanılan araçtır. 
Bu mektuplar haftalık, aylık veya on beş günde bir dü-
zenli olarak hazırlanabilir. Çocuk yetiştirme ile ilgili ma-
kaleler, oyuncak yapımı, personel ya da veliler ile ilgili 
haberler, okul öncesi ile ilgili yeni çıkan yasalar değişik-
likler vb. gibi konular haber mektubu hazırlanabilir. Ha-
ber mektupları, çocuğun o gün ilk kez başarabildiği bir 
davranışı evde çocukla yapılabilecek etkinlik örnekleri-
ni, izin belgelerinin alınması ve okulda yapılacak proje 
çalışmalarını paylaşmak amacıyla da kullanılabilir.

 (Cevap C)

67. Olgunlaşma organizmanın, hem zihinsel hem bedensel 
olarak kendisinden bekleneni yerine getirebilecek dü-
zeye gelmesi için, öğrenme yaşantısından bağımsız ola-
rak kalıtımın etkisiyle geçirdiği biyolojik değişmelerdir. 
Parçada vurgulanan kavram zamandır. Olgunlaşma za-
manla ve kendiliğinden meydana gelen değişmedir.

(Cevap A)

68. Kaynaştırma, gerektiğinde sınıf öğretmeni ve/veya en-
gelli öğrenciye destek özel eğitim hizmetleri sağlanma-
sı koşuluyla engelli öğrencilerin normal eğitim ortamla-
rında eğitilmesi olarak tanımlanmaktadır. Kaynaştırma, 
engelli çocukların, diğer normal çocuklar gibi aynı eği-
timsel ve sosyal kurumun içerisinde olmasıdır.  Kaynaş-
tırma eğitiminde temel bireyin özellikleri ve ihtiyaçları-
dır. Kaynaştırma eğitimine alınan birey ihtiyaç ve özel-
likleri doğrultusunda kendisi için hazırlanmış bireysel-
leştirilmiş bir program doğrultusunda eğitim görür. Bu 
süreçte bireyleri sınıflandırmak, gruplamak ilke ve amaç-
lara uygun değildir. Bazı kaynaklar engel türleri ya da 
özür grupları olarak sınıflamalara gitmektedir. Ancak bu 
sınıflama bireyleri gruplamak için değil onların bu özel 
durumlarını tanımak ve onlara daha iyi yardımda bulun-
mak içindir. Çağdaş eğitim yaklaşımında özel eğitimde 
özür grupları ya da engel türleri sınıflaması yapılmamak-
ta ve kabul görmemektedir. 

(Cevap B)

66. Öğretmeni Akın’ın davranışını sürekli görmezden geldi-
ği için sönecek, Gökçe’nin davranışında ise öğretmeni 
bazen onun ağlamasını görmezden geldiği bazen de 
istediğini yerine getirdiği yani pekiştirdiği için artış ola-
caktır. Edimsel koşullanma kuramına göre istenen dav-
ranışlar gibi istenmeyen davranışlar da pekiştirildiğin-
den dolayı tekrar edilir. Öğretmeni Akın’ın ağlama dav-
ranışını görmezden gelerek pekiştirmemiş ve böylece 
sönmesini sağlamıştır. Gökçe’nin öğretmeni ise ağladı-
ğında bazen istediğini yerine getirerek ağlama davranı-
şı pekiştirmiş ve bu nedenle Gökçe’nin istediklerini ağ-
layarak yaptırma davranışında artış gözlenmiştir.

(Cevap C)
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69. Kaba motor beceriler ile ilişkili olarak bir çocuğun vü-
cudunu kontrol edebilmesi için edinmesi gereken be-
ceriler şunlardır:

 • Yürüme

 • Koşma

 • Atlama

 • Dönme

 • Fırlatma

 • Denge
(Cevap C)

70. Organizmanın çevrenin etkilerine daha duyarlı olduğu 
dönemlere kritik dönem denir. Bu dönemlerde çevresel 
etkenler gelişime daha fazla müdahalede bulunur. Ör-
nekte verilen durumda ilgili ilaç (çevre ile ilgilidir) ilk üç 
ayda fetüs bu ilaca karşı daha duyarlıdır. Bu dönem or-
ganizma açısından kritik bir dönemdir.

(Cevap E)

71. Çocuklara sunulan materyalleri kapalı ve açık olmak 
üzere iki şekilde ele alabiliriz:  

 “Kapalı malzemeler” çocuklara belirli bir biçimde dü-
şünmelerini ya da bir şeyi belirli bir biçimde yapmaları-
nı sağlamak için tasarlanmışlardır. Bir yapboz oyunun-
da olduğu gibi, yalnız bir doğru yöntem ya da cevap 
vardır. Kapalı malzemeler tek bir sonuç amaçlamayan 
yakınsak düşünmeyi geliştirdiler. Kağıtlar, bloklar, tüy-
ler, büyük ve küçük boş kutular, teller gibi tüm artık ma-
teryaller “açık malzemeler” diye adlandırılır. Birçok ola-
sılıklar sunar ve değişik görüşlere ve olası çözümlere 
doğru ıraksak düşünmeyi geliştirirler. Araştırıp keşfedil-
mesi için her iki tür malzemede çocuklar için hazır ol-
malıdır. Bütün öğrenme malzemeleri sonuçlandıktan 
sonra yeni çözümleri yeni olasılıklar açan basit sorular-
la başlayarak ilerlemeyi özendirmelidir. Eğer malzeme-
ler her zaman bir “doğru cevap”ta durursa bir ilerleme 
olmayabilir. 

(Cevap B)

72. Öğretmenin Müjde’ye kazandırmaya çalıştığı gelişim 
görevi “ince motor becerileri geliştirme”dir. İnce motor 
gelişimi, ellerde ve parmaklarda bulunan daha küçük 
kasları koordine etmeye yeterliliğini ifade etmektedir. İn-
ce motor beceriler okul öncesi yılların sonunda geliş-
meye başlar. Kendi başına düğmelerini ilikleyebilme, 
fermuarlarını çekebilme, ayakkabısını giyebilme, yemek 
yeme gibi. Müjde’nin kendi başına tele boncuk dizebil-
mesi de ince motor becerilerin gelişimi ile ilgili bir etkin-
liktir.

(Cevap C)

73. Özbakım becerisinden yoksun olan öğrencilerin pasak-
lı olduğunu söylemesi öğretmenin gelişimin ilkelerinden 
“gelişimde bireysel farklar vardır” ilkesini bilmediğini 
göstermektedir. Gelişme, olgunlaşma ve öğrenmenin 
etkileşiminin bir ürünüdür. Olgunlaşmayı büyük ölçüde 
kalıtım, öğrenmeyi ise çevre etkileşimleriyle kazanılan 
yaşantılar belirlemektedir. Her bireyin biyolojik kalıtsal 
mirası ve etkileşimde bulunduğu çevrenin farklı olması 
nedeniyle, gelişiminin de farklı olması doğaldır. Dolayı-
sıyla çocuk çevresinden öğrenmediği ya da özbakım 
becerilerini henüz kendisi yapamadığı için özbakım be-
cerilerinden yoksun olabilir. Bu durumu öğretmenin ge-
lişimde gözlenen bireysel farklardan dolayı normal kar-
şılaması gerekir.

(Cevap D)

74. Cannon Bard Kuramı; James-Lange kuramının eksikle-
rini gidermeyi amaçlayan kurama göre duygular ve be-
densel davranışlar aynı anda ortaya çıkar. Çevrede bi-
rey için herhangi bir uyarıcı durum olduğunda Hipota-
lamus devreye girer. Hipotalamus fizyolojik değişimleri 
yapmak için sinir sistemini uyarırken beyin kabuğuna 
da sinyal yollayarak duygu ile ilgili yaşantının farkına va-
rılmasını gerçekleştirir. 

(Cevap B)

75. Çocuğu tanıma ve değerlendirme etkili eğitimi program-
larının geliştirilmesinde ilk adımdır. Çocukların öğrenme 
ortamından etkili bir biçimde yararlanmaları, kendi öğ-
renme gereksinimleriyle uyumlu fırsatlar yakalamalarıy-
la gerçekleşebilir. Çocuğu ilgileri, gereksinimleri, geli-
şimsel özellikleri ve öğrenme stilleri ile tanımak ve fizik-
sel ortamı bu temele dayandırarak geliştirmek gerekir. 
Çocukların gelişimsel olarak desteğe gereksinim duy-
duğu alanlar öğretmenin planlarındaki amaçlarını oluş-
turur. Çocuğun ilgileri, ihtiyaçları, gelişimsel özellikleri 
ve öğrenme yöntemleri birbirinden farklı olabilir. Çocuk-
ların farklılıkları göz önünde bulundurularak ilgi ve ge-
reksinimlerine uygun yönlendirme yapılması önemlidir. 

(Cevap D)
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

1. Çocuklarda sık rastlanan duygusal yas tepkileri şunlar-
dır;

 • Kaygı

 • Canlı anılar

 • Üzüntü ve özlem

 • Öfke ve dışa vurma davranışları

 • Suçluluk, kendini kınama ve utanç

 • Okul sorunları

 • Fiziksel şikayetler
(Cevap A)

2. II. Dünya Savaşı sonrası gelen refahla birlikte toplumun 
beklentilerinin artması sonucu çalışma psikologları iş-
yerinde hayat kalitesini incelemeye başlamışlardır. Ay-
nı zamanda motivasyon, liderlik kararlara katılım, iş ta-
sarımı, moral ve grup işbirliği çalışma ve örgüt psikolo-
jisi alanında çalışılan konular arasına girmiştir. Grupla-
rın dinamiği konusu savaş sırasında Almanya’dan göç 
eden Kurt Lewin’in ortaya attığı “Alan Kuramı” sayesin-
de çalışma psikolojisinde önemli bir yer kaplamaktadır. 
Lewin, davranışı birey ile içinde bulunduğu ruhsal, fizik-
sel, toplumsal ortamın tamamı arasındaki dinamik etki-
leşim yapılarıyla çalışmaya çalışmıştır. Bu ortama “Ya-
şam Alanı” adını vermiş, bu alan içinde geçen dinamik 
etkileşimleri ise vektörel çizgilerle şematik olarak tem-
sil edilen pozitif veya negatif değerli kuvvetler olarak de-
ğerlendirilmiştir. Lewin bu yaklaşımıyla insan yaşantısı-
nı bütünlüğü içinde açıklamaya çalışmaktadır.

(Cevap B)

3. Sosyal fobide korkulan durumlarla karşılaşıldığında ge-
nellikle yüz kızarması olur. Dışarıdan kolayca fark edil-
diği için de rahatsızlık vericidir. Yüz kızarması ile birlik-
te terleme, çarpıntı, el titremesi, ağız kuruması, mide 
krampları, gerginlik, baş ağrısı, ateş basması, başta ağır-
lık hissi oluşabilir. Sosyal fobiyi yenmek için kullanılan 
yöntemlerden biri alkol ve benzeri maddeler kullanmak-
tadır. Bu yöntem sorunu çözemediği gibi, alkolizm gibi 
ek sorunlara yol açabilir. Oysa sosyal fobide tedavi ilaç-
larla ve psikoterapi yöntemleriyle yapılır. Bireysel psiko-
terapi yanında, davranışçı tedaviler, grup terapisi, gev-
şeme teknikleri kullanılır. Bu tekniklerin alanında uzman 
psikiyatrisiler tarafından yapılması gerekir.

 (Cevap E)

5. Paralel oyun, işlem öncesi çocuklarda görülen, benmer-
kezcilikten kaynaklanan bir oyun türüdür. Çocuklar bir 
arada oyun oynarlar fakat her biri bireysel oyunlarını oy-
nar. Birbirlerine dikkat etmezler. Bu durum, benmerkez-
cilikten kaynaklanır. Konuşma da benmerkezci tarzda 
olduğu için kimse birbirini dinlemez, bu durumda ko-
nuşma monolog tarzda olur.

(Cevap D)

4. Eğitsel oyunlar, özellikle ilköğretim döneminde yoğun 
olarak kullanılabilecek, kart oyunları, bilmeceler, bulma-
calar, nesi var nesi yok, kutuplaşma, eşini bul vb. oyun-
lardan oluşan bir tekniktir.

 Eğitsel oyunların yararlı yönleri şunlardır:

 • Derse ve konuya karşı ilgiyi artırır.

 • Öğrenciye enerjisini boşaltma imkânı verir. (A seçe-
neği)

 • Öğrencilerin ilgilerinin sürekliliğini sağlar.

 • Farklı beceriler kazanılmasını sağlar. (B seçeneği)

 • Tüm öğrencilerde sürece katılma isteği uyandırır.

 • Öğrencilerin yaşam için gerekli bazı rolleri öğren-
mesini sağlar. (D seçeneği)

 • Paylaşımı öğrenmeyi sağlar. (E seçeneği)

 • Öğrenciyi aktif kılar.

 • Öğrenilenlerin pekiştirilmesini ve rahat bir ortamda 
tekrar edilmesini sağlar.

 Oyunlar yetişkinler gibi düşünmeyi sağlamaz. İlköğre-
tim çağındaki çocuklar Piaget’nin bilişsel gelişim kura-
mına göre somut işlemler döneminde bulunduğu için 
yetişkin insanlar gibi düşünmezler.

 (Cevap C)

6. Alıştırma oyunlarında annenin yeni doğmuş bebeğini 
kucaklaması, bebeğin yanaklarına dokunması, ayak par-
maklarını gıdıklaması ya da bebeğin kendi parmakları-
nı tutmasına izin vermesi duygusal oyunların başlama-
sını sağlar. Alıştırma oyunlarının temelini teşkil eden 0-2 
yaş döneminde çocuklar bedenlerini ve çevrelerini öğ-
renme ve tanıma aşamasındadırlar. Bu dönemde bak-
ma, emme, ellerini açıp kapama gibi temel motor bece-
rilerin tekrarlanması çocuğun doyum sağlamasına ve 
bu hareketleri yinelemesini sağlar ve bu hareketler ço-
cuk için oyuna dönüşebilir. 

(Cevap A)
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7. Amor Comenius; okul öncesi eğitiminde okulu, oyunla 
eş değerde tutarak müzik eşliğinde dramatik oyunların 
çocukların kişiliğini geliştirdiğini, ahlak ve değer eğiti-
mine katkıda bulunduğunu öne sürmüştür. Oyunu insa-
nın özgür olma isteği ile bağdaştırmış ancak disiplin ve 
düzen kazanmada da önemli rolü olduğunu belirtmiş-
tir. “Çocuk bir şeye zorlandığında haz duymaz, yerine 
hiç hoşlanmadığı şeylere karşı duyduğu hoşnutsuzlu-
ğu sergiler. Hiç kimse zorla oyun oynamaz.” sözüyle ço-
cuğun özgür olma isteğini ortaya koymuştur.

 (Cevap A)

8. Lucy Sprague Mitchell’in öncülüğünü yaptığı yaklaşım 
Bank Street’tir. Bank Street yaklaşımı çocuk odaklı bir 
eğitim sistemidir. Bu yaklaşıma göre çocuklar aktif ola-
rak deneyimler kazanan, öğrenen, anlatan ve uygula-
yan bireylerdir. Seçim yapma, aktif olarak araştırma, de-
neyerek ve keşfederek öğrenme programın temel un-
surlarıdır. Program ilgili grubun beceri ve bilgilerine gö-
re şekillenebilir ve değişmez bir program oluşturmaya 
gerek yoktur. Eğitim sosyal yargıyı yükseltmek, yarat-
mak ve demokratik sürece katılımı arttırmak için etkili 
bir araçtır. Bank Street yaklaşımında okul, çocukların 
yaratıcı ve öğretici deneyimler yaşadığı, dayanışmayı 
öğrendiği, ezberci öğrenme yerine eleştirel düşünmeyi 
öğrendiği, bireyselliği ve sosyal demokrasi değerlerini 
öğrendiği bir ortamdır. Okul akademik becerilerin öğre-
nildiği bir kurum olmanın ötesindedir.

(Cevap D)

9. Merve yaşı itibariyle Erikson’un Psikososyal Geli-şim 
Kuramının girişimciliğe karşı suçluluk döne-minde yer 
almaktadır. Bu dönemin temel özelliği çocukların bitmek 
tükenmek bilmeyen meraklarıdır. Çocuklar öğrenmeye, 
çevreyi ve kendilerini tanı-maya yönelik bir çaba içeri-
sindedir.

(Cevap B)

10. Duyguların meydana geliş şekli ve vücuttaki fizyolojik 
değişimlerle ilgisi üzerine farklı kuramlar bulunmakta-
dır. Duygu kuramları şunlardır;

 • James-Lange Kuramı

 • Cannon Bard Kuramı 

 • Bilişsel Kuram 

 • Sosyobiyolojik Kuram.
(Cevap D)

11. Simgesel ödülle pekiştirmede pekiştireç olarak güneş, 
yıldız, artı gibi simgeler kullanılır. Bu simgelerden belir-
li bir miktar toplanarak gerçek pekiştireçle değiştirilir. 
Soruda verilen örnekte öğretmen pekiştireç olarak gü-
neşi kullanmıştır. Belirli sayıda güneşe ulaşıldığında ger-
çek bir ödülle bu simgeler değiştirilmektedir.

(Cevap E)

12. Gelişim psikolojisinin en temel ilkelerinden biri de geli-
şim sürecinde bireysel farklılıkların olduğu ile ilgilidir. 
Her bireyin gelişimi farklıdır ve kendine özgüdür. Her bi-
reyin kalıtımsal özellikleri ve yetiştiği çevre farklı olduğu 
için kalıtım ve çevrenin etkileşimi olan gelişim süreçleri 
de farklı olacaktır. Soruda aynı yaştaki iki çocuğun ken-
dilerini sözel olarak ifade etme becerilerindeki farklılık 
ortaya konulmuştur. Bu farklılığın en temel sebebi geli-
şimdeki bireysel farklılıklardır.

(Cevap B)

13. Etkileşimci Yaklaşım; toplumun yapısı hakkındaki bilgi 
ile ilgili bilgiyi birleştirerek çocuğun gelişiminin destek-
leneceğini vurgulamaktadır. Bu yaklaşım çift yönlüdür. 
Çocuğun şu andaki bilgi, beceri, yetenekleri ve öğren-
me durumlarını yeniden düzenlenmesi üzerine odakla-
nır. Çocuğun gelişimi içinde bulunduğu çevrede, neyi 
öğretmenin ve öğrenmenin değerli olması gerektiği üze-
rine durur. Bu faktörler, okula hazır oluşta çocuğun ya-
pılanmasında öncelikleri oluşturur. Ayrıca çocuğun oku-
la hazır oluşu için ailelerin bu duruma hazırlanması, ai-
lelerin erken dönemden itibaren çocuğun büyüme ve 
gelişmesi için çocuğa öğrenme deneyimleri kazanımı-
nı desteklemesini içerir. 

(Cevap B)

14. Kohlberg’in ahlaki gelişim kuramının ilk basamağı 
ödül-ceza ahlakı da denilen itaat ve ceza eğilimi basa-
mağıdır. Bu basamakta birey zayıf bir ahlaki gerçeklik-
tedir. Bu basamakta kurallara uymanın ya da doğru dav-
ranışın nedeni, otoritenin üstün iktidarından ve olası ce-
zadan kaçınmaktır. Kurallar otorite tarafından konulur 
ve bu kurallara sorgulamadan, kayıtsız şartsız uyulma-
sı gerekir. Ceza kurallara uymamanın doğal sonucudur. 
Kişi otoriteye yaranmak ve cezadan kaçmak için kural-
lara uygun davranır. Emre için öğretmeni bir otoritedir, 
sınıfta kurallara uyması, öğretmeni evdeki davranışları-
nı bilecek diye evde de kurallara uyması bu yüzdendir.

(Cevap C)
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15. Dolaşım sistemi kalp, kan ve damarlardan oluşmuştur. 
Dolaşım sisteminin merkezi kalptir. Kalp, göğüs boşlu-
ğunda iki akciğer arasına yerleşmiş kas ve zarlardan ya-
pılmış içinde boşlukları olan bir organdır. Kalbin temel 
görevi, kanı pompalamaktır. Kalbin duvarında sinirler, 
kan ve lenf damarları bulunur. Kalp içten dışa doğru üç 
tabakadan oluşmuştur. Bu tabakalar sırası ile endokar-
diyum, miyokardiyum ve perikardiyumdur. 

(Cevap D)

16. Tüm hayvansal hücrelerin yapı taşı olan kolesterol, kan-
da bulunur. Safra asitleri, steroid hormonları ve D vita-
mini kolesterol türevi maddelerdir. Hayvansal kaynaklı 
tüm besinler kolesterol içerirken, bitkisel kaynaklı be-
sinler kolesterol içermez. Kolesterolden en zengin be-
sinlerler; tereyağı, karaciğer, beyin, yumurta ve kırmızı 
ettir. Bitkisel kaynaklı besinler kolesterol içermez. 

(Cevap E)

17. Gebelikte kadının vücudunda, yeni bir canlının oluşma-
sı ve büyümesi ile bazı değişiklikler izlenir, bu değişik-
liklerle birlikte gebe kadın, hem kendisinin hem de be-
beğin gereksinimlerini karşılayabilmek için bu dönem-
de beslenmesine daha fazla dikkat etmek zorundadır. 
Bu nedenle gebe kadının gebeliği süresince; hem ken-
di enerji ve besin öğesi ihtiyacını karşılamak, hem vü-
cudundaki besin öğeleri depolarını dengede tutmak, 
hem karnındaki bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişmesi-
ni sağlamak hem de emzirmeye hazırlık için yeterli ve 
dengeli beslenmesi gerekmektedir.

(Cevap E)

18. Kızamıkçık (Rubella, üç günlük kızamık) damlacık yolu 
ve yakın temas ile bulaşır. Kızamığın hafif şeklidir ve sık-
lıkla beş-dokuz yaşlarında görülür. Kuluçka süresi 14–
21 gündür. Kızamıktan farklı olarak sıklıkla prodrom dö-
nem (ön dönem) belirtileri ve fotofobi görülmez. Genel-
likle döküntülerin ortaya çıkması ile fark edilir.  Ateş, de-
ri döküntüsü ve lenf bezlerinde şişlik ile karakterizedir. 
Kızamıkçığın en tipik belirtisi, kulak arası ve ensenin üst 
kısmında büyük, ağrılı lenf bezi şişliklerinin olmasıdır. 
Kızamıkçıkta lenf bezi şişliği olmadan döküntü görül-
mez. Döküntüleri kızamık lekelerine benzer. Küçük, ay-
rı ayrı duran pembe renkli döküntüler yüzden başlar. Bir 
iki gün içinde tüm vücuda yayılıp üçüncü günde kaybo-
lur. Döküntüler gövdeye ulaştığında yüzdekiler solma-
ya başlar. Döküntüler solarken kepeklenme olmaz. Dö-
küntülü dönemde çocukta nezle, gözlerde kızarıklık, dü-
şük ateş ve hafif kaşıntı görülebilir. Bulaştırıcılığın en yük-
sek olduğu dönem, döküntülerin ortaya çıktığı saatler-
dir.

(Cevap D)

19. Yanıklar; alev, ateş, sıcak sıvılar, güneş ışınları, elektrik 
akımı gibi etkenlerle oluşmaktadır. Kabloların korunma-
sı, prizlerin kapatılması, ulaşılabilecek elektrikli aletler 
(ütü, soba, fırın vb) ve lambaların kaldırılması, musluk 
suyunun çok sıcak olmaması, ocaklarda yemeklerin ar-
kada pişmesi ve sapların içe bakması, etrafta çay, kah-
ve gibi sıcak içecekler ile kibrit, benzin, alkol, kolonya, 
sigara gibi yanıcı maddelerin bırakılmaması yanıklardan 
çocukların korunması için alınabilecek önlemlerdendir.

 (Cevap C)

20. Solumun yollarının akut enfeksiyonları çocukluk çağı 
hastalıklarını en yaygın nedenidir. Bebeklerin ve küçük 
çocukların üst solunum yolları kısa olduğundan üst so-
lunum yolundaki enfeksiyonlar kolaylıkla alt sonlunum 
oluna yayılır. Nezle, su gibi burun akınsı, burunda tıka-
nıklık ve hapşırıkla karakterize viral bir hastalıktır. Bazen 
tabloya hafif derecede ateş eşlik edebilir. Küçük bebek-
lerde uyuma ve beslenmeyi engelleyecek derecede bu-
run tıkanıklığı olabilir. Bu durumda buruna fizyolojik tuz-
lu su damlatılabilir veya birkaç gün burun damlası kul-
lanılabilir. Tonsillit ve farenjit, bakteri ve virüslerin neden 
olduğu çocukluk çağının sık görülen enfeksiyonların-
dan biridir. Yakın komşuluk nedeniyle farenks ve badem-
cik mukozası sıklıkla birlikte tutulur (tonsillofarenjit).

(Cevap C)

21. İlk resimli çocuk kitabını yazan Comenius oyunu “insa-
nın özgür olma isteği ile bağdaştırmakla beraber, disip-
lin ve düzen kazanmada önemli bir işlevi olduğunu” be-
lirtmiştir. Comenius oyunu “okulla eş tutarak, ahlak ge-
lişiminde ve değerler eğitimindeki katkılarını” öne çıkar-
mıştır. Ayrıca Comenius, çocukların yaşlarına, ilgi ve ge-
reksinimlerine göre farklı şekilde eğitilmesi gerektiğine 
vurgu yapmıştır, sağlam bir bedene sahip olmanın, te-
miz havanın, beslenmenin ve uykunun çocuğun gelişi-
mini olumlu yönde etkilediğini savunmuştur. 

(Cevap D)
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22. Çocuk edebiyatının çocuğun bilişsel gelişimine katkıla-
rı şunlardır;

 • Çocuğun bilişsel gelişimini hızlandıran edebiyat, ço-
cuğun somut düşünceden soyut düşünceye geçi-
şinde anlattığı sembollerle ona yardımcı olur. 

 • Çocuğun olaylar ve durumlar üzerinde düşünmesi-
ni, yorum yapmasını ve sonuçlar elde etmesini sağ-
lar. 

 • Çocukların, nesneleri sınıflandırma, gruplandırma; 
kavram oluşturma, anımsama, dikkat etme, düşün-
me gibi bilişsel süreçlerini işletir. 

 • Çocuğun kavramları kitap yolu ile öğrenmesini ko-
laylaştırır. Zıt ilişkileri, renk, sayı, şekil, mekân gibi 
kavramları görsel olarak kitap yoluyla desteklemek 
mümkündür. 

 • Kitaplarda yaratılan kahramanlarla, birçok konuda, 
amaca uygun karar vermenin yolları ve aşamaları 
örneklendirilir; çocuklara bu kararları değerlendir-
me olanağı yaratılır. 

 • Duyu organlarının gelişimine paralel olarak algıları 
geliştirir. 

 • Bellek ve hatırlama gücünü geliştirir ve destekler. 

 • Gözlem yapma becerisini geliştirir. 

 • Olaylar arasında neden sonuç ilişkilerini irdeleye-
rek akıl yürütme, eleştirel düşünme ve problem çöz-
me becerilerini geliştirir. 

 • Kitaplar çocuğun parça bütün ilişkilerini kavrama 
becerisini geliştirir. 

 • Kitaplar çocuğun yaratıcılığını ortaya çıkarır ve des-
tekler. 

(Cevap C)

25. Aile katılımı etkinlikleri şunlardır;
 • Konferanslar 

 • Eğitim toplantıları

 • Eğitim panoları 

 • Bireysel görüşmeler 
(Cevap E)

23. Çocuk edebiyatı ürünlerinin fiziksel ve psikomotor geli-
şime olan etkileri şunlardır;

 Kitap sayfalarını çevirmek, çocuğun küçük motor kas-
larını destekler.

 Bedenin bölümlerini ve özelliklerini tanır.

 Tepki hızı becerisi gelişir.

 Duyu organları gelişir.

 Dinlediği ve öğrendiği şiirler, öyküler ve masallarla sağ-
lığını nasıl koruyacağını öğrenir.

 Yüz ve ağız hareketlerinde hâkimiyet artar, konuşma 
mekanizmasını koordineli olarak kullanmayı öğrenir.

 Tekerleme gibi ürünleri söylerken dil çevikliği kazanır.

 Konuşarak ve dramatik etkinliklerde değişik rollere gi-
rerek, gerilimini kabul edilir yollarla azaltma, enerjisini 
dışa vurma becerisini kazanır.

 Hareketlerinde esneklik ve estetik kazanır.
(Cevap D)

24. Aile eğitim anne babaların çocuklarını sağlıklı bir şekil-
de yetiştirmelerini sağlamak amacı ile geliştirilmiş etkin-
liklerin tümünü kapsamaktadır. Aile eğitim programları-
nın amaçları programın temel görüşüne göre farklılık 
gösterse de aile eğitim programları çocuğun ilk ve en 
önemli eğitimcisinin anne babası olduğu fikrini kabul et-
mektedir. Bu nedenle aile eğitim programlarının temel 
amacının; anne babaların özgüvenini geliştirmek, olum-
suz davranışlarını değiştirmek, anne babaları ve diğer 
aile üyelerini çocuğun bakımı, gelişimi ve eğitimi ile il-
gili konularda desteklemek ve bu yolla ebeveyn çocuk 
iletişimini artırmak ile ilgili olduğu belirtilmektedir. 

(Cevap C)
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28. Kıskançlık, “başka bir kişinin bize göre bir üstünlük gös-
terdiği ya da sevilen birisinin başkası ile ilgilendiği ka-
nısına varılınca takınılan tutum ve duyulan duygudur.” 
Kıskançlık, bebek, çocuk, ergen ya da yetişkin olsun, 
insanın en temel duygularından biridir ve gelişimsel ya-
şa bağlı olarak algılansa da, baş edilmesi zor bir duy-
gudur. Kıskaçlık sevilen kişinin başkasıyla paylaşılma-
sına katlanamamaktır, bu duygu insanı kemiren bir tut-
ku olmaya başlayınca sevgiyi yok eder. Çocuk için en 
değerli varlık olan anneyi, kardeşleri ile paylaşmak ko-
lay bir duygu değildir. Çocukla kardeşi arasındaki yaş 
farkı ne kadar azsa, kıskançlık o kadar büyük olmakta-
dır. Genellikle çocukların kardeşlerine abartılı sevgi gös-
terilerinde bulunması, bebekle ilgili görünmeyen huy-
suzluklar, hırçınlıklar yapması ve gerileme davranışları 
göstermesi (kaka ve çiş kaçırma, anne-baba ile yatma 
isteği, biberondan süt içme isteği gibi) kıskançlık belir-
tileridir. Anne-babaların çocuğun yanında kardeşine 
abartılı sevgi gösterilerinde bulunması, kardeşlerden bi-
rine daha fazla zaman ayırması, ilgi göstermesi kıskaç-
lığı artacak ve pekiştirecek davranışlardır. 

(Cevap B)

27. Gelişimsel eğitim programı çocuğun gelişim özellikleri-
ne uygun olarak hazırlanmış annenin çocuğu ile birlik-
te oynayabileceği oyunlardan oluşmaktadır. Bu oyunla-
rın uygulanması ile anne ve çocuk arasındaki iletişimin 
artması çocuğun yaşadığı ev ortamının zenginleştirilme-
si amaçlanmaktadır. Eğitimci, Gelişimsel Eğitim Prog-
ramını uyguladıktan sonra annelere evdeki artık malze-
meleri kullanarak oyuncak, kitap yapımını da öğretmek-
tedir.

 (Cevap E)

29. Çocuğun kakasını tutma ve bırakma işlevini kontrol ede-
bileceği yaşa gelmiş olmasına karşın, istemli ya da is-
tem dışı olarak kakasını uygun olmayan yerlere bırak-
ma olarak belirlenen bir bozukluk Enkoprezis olarak ta-
nımlanır. Çocuk 4 yaşına kadar hiç kontrol geliştirme-
diyse birincil (primer) enkoprezis, en az bir yıl kontrol 
edebildikten sonra kakasını kaçırma başlamışsa ikincil 
(sekonder) enkoprezis denir.

(Cevap D)

26. Çocuğun kişiliğinin temel taşlarının atıldığı bir dönem 
olan okul öncesi dönemde, ailenin çocuğa karşı olan 
tutum ve davranışları büyük önem taşımaktadır. Farklı 
ebeveyn tutumları incelendiğinde; güven verici, destek-
leyici ve hoşgörülü” anne-baba tutumunun sergilendi-
ği ailelerde yetişen çocukların; özgürce düşünüp karar 
verebilen, bu kararın sorumluluğunu yüklenen, özgü-
venli bireyler olduğu dikkat çekmektedir. Aksine, zor yo-
luyla ve sevgi esirgeyerek denetlemenin egemen oldu-
ğu “aşırı baskılı ve otoriter” aile ortamında yetişen ço-
cuklar; hangi davranışın hangi tepkiyi alacağından emin 
olmadığı için, aşırı isyankâr veya aşırı boyun eğici; “gev-
şek tutum”la yetişen çocuklar, kurallar karşısında hayal 
kırıklığına uğrayarak, uyum sorunu yaşayan ve doyum-
suz bireyler olmaktadır. “dengesiz ve kararsız” tutumla 
yetişen çocuklar, hangi koşulda nasıl davranacağını öğ-
renmekte güçlük yaşamakta; “koruyucu” tutumla yeti-
şen çocuklar, diğer kimselere aşırı bağımlı, güvensiz 
duygusal kırıklıkları olan bir kişi olmakta iken, “ilgisiz ve 
kayıtsız” tutumla yetişen çocuklar, saldırganlık eğilimi 
göstermektedirler.

(Cevap E)
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31. Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu (DEHB), çocuk-
luk çağının en sık görülen psikiyatrik bozukluklarından-
dır. Bu bozukluğun temel özelliği, kalıcı ve sürekli olan 
dikkat süresinin kısalığı, engellenmeye yönelik denetim 
eksikliği nedeniyle davranışlarda ya da bilinçte ortaya 
çıkan ataklık ve huzursuzluktur. Bunun sonucu olarak 
çocukta gelişimsel olarak uygunsuz dikkatsizlik ve aşı-
rı hareketlilik ataklık vardır. Başlangıcı gelişimsel olarak 
uygunsuz dikkatsizlik ve aşırı hareketlilik ataklık vardır. 
Başlangıcı gelişimsel olarak uygunsuz dikkatsizlik ve 
aşırı hareketlilik ataklık vardır. Başlangıcı genellikle üç 
yaşlarındadır. Tanı konulabilmesi için belirtilerin en azın-
dan altı aydır devam etmesi 7 yaşından önce başlama-
sı ve okul-ev ortamlarında da görülmesi gerekmektedir. 
DEHB, hatalı anne-baba tutumlarının neden olduğu bir 
disiplin sorunu, şımarıklık, haylazlık, tembellik değildir. 
Klinik bir durumdur, tanısı çocuk psikiyatrisi uzmanla-
rınca konur. 

(Cevap B)

32. Çocukların yalan söyleme nedenleri şunlardır; 
 • Güvensizlik duygusu 

 • Sorulardan kurtulmak 

 • Kendisiyle gurur duyulmasını isteme 

 • İlgi çekme 

 • Heyecan duyma 

 • Cezadan kurtulma.
(Cevap B)

33. Boşanma olayının çocuk üzende bırakacağı etkileri en 
aza indirmek için yapılması gerekenler şunlardır;

	 • Anne-baba ayrılık kararı alıp, bu kararı kesinleştire-
ne değin çocukla konuşmamalıdır. Sık sık ayrılacak-
larını söyleyip tekrar barışma, kısa süre sonra yeni-
den ayrılık, çocuk için zararlı olur. Her defasına ha-
yal kırıklığı yaşayan çocuğun ruh sağlığı olumsuz 
etkilenir. 

	 • Ayrılık kararını anne-baba birlikte çocuğa açıklama-
lıdır. Bu açıklama suçlamalar içermemelidir. 

	 • Çocuk hangi ebeveynle kalacaksa, onun evinin ora-
sı olduğu ve diğer eve uygun zamanlarda gidebile-
ceği de söylenmelidir. 

	 • Çocuğun yanında olmayan anne-baba çocuğu al-
ması gerektiği zamanlarda almalı ve bu, çok önem-
li durumlar dışında aksatılmamalıdır. 

	 • Anne-baba birbirleri ile ilgili olumsuz duygularını ço-
cuklara yansıtmamalıdır.

	 • Çocuğa ayrılma olayında kendisinin bir rolü olma-
dığı anlatılmalıdır.

	 • Çocuğu anne-babasından birisinin tarafını tutması 
için zorlamamalı veya eski eşi oluğundan daha 
iyi-kötü göstermeye çalışmamalıdır. 

 (Cevap D)

30. Dünya Sağlık Örgütü de ruh sağlığını, “bireyin sahip ol-
duğu yetenekleri kullanabilmesini, yaşamdaki olağan 
zorlanmalı durumlarla baş edebilmesini, üretken ve ve-
rimli çalışabilmesini, içinde yaşadığı topluma verimli ola-
bilmesini sağlayan bir iyi olma hali” olarak öngörmek-
tedir. Ruhsal olarak sağlıklı olmanın temel ölçütü, her-
hangi bir ruhsal bozukluğun bulunmaması değil, bire-
yin yukarıda söz edilen işlevleri yerine getirmesidir. Ruh 
sağlığının yerinde oluşunu,, insanın sorunsuz olması ve 
her zaman bir iç huzuru bulunması anlamında da ele al-
mak doğru değildir, çünkü insanın kendini sürekli mut-
lu hissedişi, gerçek dünyanın engelleyici olan yönlerini 
görmesi anlamına gelir. Kişinin kendisini mutsuz eden 
duygu ve düşüncelerden kurtulması için, psikolojik güç-
lerini kullanarak eyleme geçmesi gerekir. Birey yaşamı-
nı, geçmekte olar bir zaman diliminin içinde ve değişen 
mekânlarda: kendisiyle, ailesi ve yakın çevresiyle, için-
de yaşadığı toplumu ile yaptığı iş ya da görevi ile yoğun 
bir ilişkiler ağı içinde sürdürmektedir. Eğer bu ilişkiler 
içinde denge, uyum ve doyum var ise, bireyin ruh sağ-
lığı yerindedir denebilir. 

(Cevap A)
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35. İlk çağ düşünürlerinden Platon ve Aristo çocuğun eği-
timine erken yaşlarda başlanması gerektiğine, çocuğun 
yedi yaşına kadar ailenin yanında eğitilmesinin gerekli-
liğine değinmiştir. Platon, “Devlet” ve “Protagoras” ad-
lı eserinde, çocukların eğitimi ve ruh eğitimi olmak üze-
re iki alanda birden yapılması gerektiğini ileri sürmüş-
tür. Aristo ise, beşinci yaş çocuklarının oyun ile diğer 
meşguliyet imkânlarını sağlanması gerektiğini, bu dö-
nemin eğitiminde masal ve hikâyelerin önemli olduğu-
nu vurgulamıştır. Cicero ise, bellek kültürünün önemli 
olduğunu ve eğitimin insana tabiat tarafından verilmiş 
olan yetiler doğrultusunda yapılması gerektiğini vurgu-
lamıştır. 

 Quintilianus da eğitimin herkesin yeteneklerine ve kav-
rayış gücüne uygun olarak verilmesinin önemi üzerin-
de durmuştur. Taklit ile öğrenmenin bu dönemde önem-
li olduğunu, öğretmenlerin her yönüyle iyi bir model al-
ması gerektiğini vurgulamıştır. 

(Cevap C)

36. Okul Öncesi Eğitimi programının özellikleri şunlardır;

 • Gelişimsel programlar uygulanır. 

 • Programda grubunu özelliğine göre değişiklikler ya-
pılması desteklenir. 

 • Grup etkileşimi fazladır. 

 • Öğrenme süreçleri, sonuçlardan ve ürünlerden 
önemlidir. 

 • Esnek bir programdır. 

 • Ders yoktur, etkinlikler vardır. 

 • Etkinlik süresi standardize edilmemiştir. 

 • Kurallar, guruba ve grubun özelliğine göre oluştu-
rulur. 

 • Öğretmen rehberdir, öğretici olmaktan çok ortamı 
hazırlayıcı ve yol göstericidir. 

 • Sınıf düzenindeki farklılık, çocukları programda de-
ğişik düzeylerde aktif kılar. 

 • Çocuklar deneyerek, yaşayarak, yaparak öğrenir-
ler. 

 • Gelişimsel amaçları gerçekleştirmek için önceden 
belirlenmiş üniteler ve konular yoktur. Ancak bu yaş 
grubu için uygun olan kavramlar belirlenmiştir. Ay-
rıca amaçların ve kazanımların gerçekleştirilmesin-
de uygun konu ve temaların araç olarak kullanılma-
sı önerilmektedir. 

 • Günlük planların genel çerçevesi belirlenmiştir. 

 • Öğrenme süreçlerinde alternatif etkinlikler önerir. 

 • Çocuğun tüm gelişim alanlarının olabildiğince eşit 
desteklenmesi esastır. 

 • Değerlendirmede süreç önemlidir. Öğretmenin de-
ğerlendirilmesi, çocuğun değerlendirilmesi farklı 
yöntemlerle yapılabilir. 

 • Öğrenci merkezli yaklaşım temeldir. 
(Cevap E)

34. Okul öncesi eğitim, çocuğu genel kültür değerlerine da-
yalı sosyal bir ortam içerisinde eğiterek, onun toplumun 
kültürel değerlerini özümlemesine yardımcı olmaktadır. 
Çocuğa kendi düşünce ve duyguların açığa vurma ola-
nakları sağlanarak kendisini anlamasına ve ortaya koy-
masına fırsat vermektedir. Çocuğun duygularını gelişi-
mini ve algılama gücünü artırmakta, akıl yürütme, ne-
den-sonuç ilişkileri kurma sürecinde ona yardımcı ol-
maktadır. Öte yandan, okul öncesi eğitim akademik ba-
şarıların artırılmasına, özel eğitimine ihtiyacın ve sınıf 
tekrarının azaltılmasına, davranış problemlerinin önlen-
mesine, işsizliğin çözülmesine, kazanç ve refahın sağ-
lanmasına katkı sağlamaktadır. Okul öncesi eğitim ku-
rumlarında verilen eğitim; beslenme ve temizlik alışkan-
lıklarının, okuma-yazma ve iletişim becerilerinin kazan-
dırılmasına, sosyal gelişimin desteklenmesine ve ebe-
veyn farkındalığının artırılmasına olumlu katkı sağlamak-
tadır. Elverişsiz çevre koşulları nedeniyle eğitimden yok-
sun kalan çocukların olumsuzluklardan etkilenmelerini 
engelleyerek, diğer çocuklarla eşit eğitim olanakları sağ-
lamaktadır. 

(Cevap E)
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37. Okul öncesi kurumlarda uygulanan etkinliklerin önem-
li bir çoğunluğu çocukları yaratıcılığa götüren etkinlik-
lerdir. Algılamanın ve öğrenmenin çok hızlı olduğu bu 
dönem; gerek çocuğun bireysel olarak yaptığı, gerek-
se grup ile gerçekleştirdikleri etkinlikler de materyal kul-
lanımının önemini artırmaktadır. Bu dönemde çocukla-
rın soyut düşünme yeteneğinin yeterince gelişmemiş 
olması ve yaratıcı etkinlikler için hazırlanan materyalle-
rin somut ögeler olması 0 – 6 yaş eğitimi için uygun or-
tamlar yaratmaktadır. 

(Cevap B)

38. Çok uzun yapılan yağmur çubukları deniz dalgası sesi 
de vermektedir. Bu özelliği; ritim aleti olma özelliği dı-
şında yaratıcı drama da, dramatik etkinliklerde de efekt 
sesler oluşturulurken kullanılabilecek esnek ses mater-
yalleri olarak da kullanılmaktadır. Okul öncesi kurumlar-
da kullanılmak üzere artık materyallerle yağmur çubu-
ğu hazırlanabilmektedir. 

(Cevap A)

39. Bilişsel yaklaşım, davranışçı yaklaşıma bir tepki olarak 
gelişmiştir. Bilişsel kuramcıların temel sayıltısı insanla-
rın dış olaylar ya da açlık gibi fiziksel koşullardan çok 
bunları yorumlama biçimlerine göre tepkide bulunurlar. 
Bu nedenle bilişsel kuramcılar dıştan güdülenme yeri-
ne içten güdülenme üzerinde durmaktadırlar. 

(Cevap B)

40. Programın esnek olması ortaya çıkabilecek günlük ve 
anlık değişimlere göre eğitim sürecinde öğretmenin ge-
rekli düzenlemeler yapabilmesini fırsat vermektedir.  Bu 
programı kullanan öğretmen eğitim planlarını kendisi 
hazırlar, uygular ve değerlendirir. Öğretmen, program-
da yer alan kazanım ve göstergeler ile kavramları farklı 
biçimlerde bir araya getirebilir; etkinliklerini bütünleşti-
rilmiş veya ayrı ayrı hazırlayabilir; değişik konulardan, 
etkinlik, ortam ve materyallerden yararlanarak öğrenme 
süreçlerini zenginleştirebilir. 

(Cevap C)

41. Glasersfeld’in çalışma alanı sorulmaktadır. Bilim adamı 
ve kuram eşleştirmesi sıkça sorulan soru türüdür. Gla-
sersfeld radikal yapılandırmacılık üzerinde çalışma yap-
mış bir bilim adamıdır. Diğer seçenekler incelendiğin-
de, 

 • Bağlaşımcılık – Thorndike 

 • Sosyal bilişsel kuram – Bandura 

 • Tam öğrenme – Bloom,

 • Kavram öğrenme – Gagne
(Cevap C)

42. Müzik etkinlikleri seçilirken çocukların yaş ve gelişim 
düzeylerine göre seçilmelidir. Çocukların çok sayıda şar-
kı öğrenmesi çok güçtür. Bu nedenle çok şarkı öğren-
melerine gerek olmadığından dolayı, ayda 2–4 şarkı öğ-
renmeleri yeterlidir. Asıl önemli olan şarkı sayısının faz-
lalığı değil, şarkıyı çocuklara sevdirebilmektir. Bu da, 
şarkının farklı günlerdeki tekrarlarında, farklı araçlar ve 
tekniklerin kullanılması ile mümkün olur. Müzik etkinliği 
seçilirken, hedef, hedef davranış, araç ve konu birlikte 
düşünülmelidir. Hem hedef davranış kazandırılmalı hem 
de konu kavratılmalıdır. Böylece müzik etkinliği gelişi 
güzel bir müzik çalışması değil, eğitsel bir çalışma ola-
caktır. 

(Cevap B)

43. Çocukta yaratıcılığın gelişmesini sağlayan etkinliklerin 
planlanmasının tasarlama aşaması şu şekildedir; 

 I. Bir materyaller ve giysiler dolabı bulundurmalıdır. 

 II. Etkinlikten önce veya etkinlik esnasında çocuk ko-
nu ile ilgili araştırma yapmaya yönlendirilmelidir. 

 III. Tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra çocuk, etkinlik ya-
pabilmesi için serbest bırakılmalıdır. 

(Cevap B)

44. Çocuğun yaratıcılığına katkıda bulunabilecek öğretme-
nin; sabırlı ve çocukları tanımaya yönelik olma, farklılık-
ları olumlu olarak benimseme, sürekli okuyan ve araş-
tıran kişi olabilme, ikili ilişkide kolay iletişim kurabilme, 
yüksek etkileme gücünü yakalayabilme, ses tonunu iyi 
ayarlayabilme, hoşgörülü ve olağan dışılığa sabırla ba-
kabilme gibi kişisel özelliklerine sahi olması gerekmek-
tedir. 

(Cevap B)

45. Ses dinleme çalışmaları çocukların sesleri ayırt edebil-
mesini amaçlayan çalışmalardır. Bu çalışmalar çocuğun 
çevreyi daha bilinçli dinlemesine, işittiği seslere dikka-
tini yoğunlaştırmasına, sesleri tanımasına ve tanımlama-
sına yardımcı olacaktır. Ses dinleme çalışmalarının önem-
li hedeflerinden biri de çocukların dikkat sürelerini artır-
maktır. Ses dinleme çalışması olarak kendi seslerin ka-
setten dinletme, efekt ses dinletme, klasik müzik dinlet-
me gibi çalışmalar yaptırılabilir. 

(Cevap A)
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46. Özellikle çocuklar için kullanılan projektif testler şunlar-
dır; 

 • Çocuklar için tematik algı testi, 

 • Bir adam çiz testi, (Goodenough-Harnis testi) 

 • Ev, ağaç, insan çiz testi, 

 • Kinetik aile çizim testi.
(Cevap D)

47. Okul öncesi eğitiminin amaçları şunlardır; 

 • Okul öncesi eğitiminin amaçları, Türk Milli Eğitimi’nin 
genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; 

 • Çocukların beden zihin ve duygu gelişmesini ve iyi 
alışkanlıklar kazanmasını sağlamak, 

 • Çocukları ilköğretime hazırlamak, 

 • Şartları elverişsiz çevreden ve ailelerden çocuklar 
için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak, 

 • Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmasını 
sağlamaktır. 

(Cevap A)

48. Kuluçka aşaması; yaratıcı düşünce sürecinin bu aşama-
sı, ürünün bilinç ötesinde olgunlaşmakta olduğu aşa-
madır. Bilinç düzeyinde algılanmamakla beraber, yoğun 
bir yaratıcılık çabasının sürmekte olduğu evredir. Bu aşa-
mada bilinenler problemi çözmek için yeterli değildir. 
Bu durumda, problem bilinçaltına itilir. Gerekli araç ge-
reçler eldedir. Problem mayalanma aşamasındadır. Ya-
ratıcı kişilerin ellerinde izlenmesi gereken bir harita bu-
lunmaktadır. Beyin konu ile alakalı bütün ilişkileri hemen 
kuramayabilir. Ancak araya giren yeni uğraşılar, gözlem-
ler, düşünceler ve deneyimler peşinde olunan fikrin or-
taya çıkmasına katkı bile sağlayabilir. Düşünülenler ye-
ni kavramla ilgili yeni çağrışımlara yol açabilir, yeni se-
çenekler oluşturabilir. 

(Cevap C)

49. Okul öncesi dönemde fen ve doğa eğitiminin gereklilik-
leri şunlardır; 

 • Çocukların doğa hakkında düşünmekten ve doğa-
da meydana gelen olayları gözlemlemekten zevk 
almaları 

 • Erken yaşta fen ile karşılaşmalarının çocukların fen 
hakkında olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı ol-
ması 

 • Çocukların bilimsel olguyla erken yaşta karşılaşma-
larının daha sonra formal olarak öğrenecekleri bi-
limsel kavramları daha iyi anlamalarına katkı sağla-
ması 

 • Erken yaşta bilimsel dille tanışmasının sonraki dö-
nemlerde çocukların bilimle ilgili kavramları geliştir-
melerine etki etmesi 

 • Çocukların bilimsel kavramları anlayabilmeleri ve bi-
limsel çıkarım yapabilmeleri 

 • Fen eğitiminin bilimsel düşünme yeteneğini geliş-
tirmede etkili araç olması gibi sebeplerden dolayı 
okul öncesi fen eğitim gereklidir. 

 İşlem öncesi dönemde gözlenen hayali düşünce çocu-
ğun gerçek ve hayali ayırmamasıdır. Fen ve doğa etkin-
liklerinin gereklerinden kabul edilemez. 

(Cevap B)

50. Sınıflarda oluşturulan etkinlik köşeleri genel anlam ile; 
blok köşesi, fen ve doğa köşesi, kitaplık köşesi, evcilik 
köşesi, müzik köşesi, marangozluk köşesi, masa oyun-
cakları köşesi olarak ifade edilmektedir. Konulara uygun 
yeni köşeler düzenlenebilir. Bu genel köşeler içinde özel 
etkinliklerde yapılandırılır. 

(Cevap E)

51. Çocukların oyunlarında yaratıcılık ve estetik özellikleri-
nin geliştirilmesi amacıyla artık materyaller, boyalar, blok-
lar, kostümler gibi malzemeler kullanılabilir. Ayrıca ço-
cuğun özgürce yapacağı müzik çalışmaları ritm çalış-
maları, sesler keşfetme, çeşitli sesler oluşturma, yaratı-
cı dans, hareket dramatik oyun gibi etkinlikler çok önem-
lidir. Bu etkinliklerin, çocuğun öğrenme-öğretme orta-
mında kendisine rahat, özgür hissetmesi ve yaptığı et-
kinlikten zevk almasıdır.

 (Cevap A)
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52. Fonolojik Duyarlılık (ses farkındalığı); konuşma dilinde 
ayrı sesleri, duyma, tanıma ve kullanabilme yeteneğidir. 
Fonolojik duyarlılık aynı zamanda; cümlelerin sözcük-
lerden meydana geldiğinin, sözcüklerin uyaklı olabile-
ceğinin, sözcüklerin aynı sesle başlayabileceğinin, söz-
cüklerin aynı sesle bitebileceğinin, sözlücüklerin orta-
sında aynı sesin olabileceğinin, sözcüklerin hecelere 
ayrılabileceğinin, sözcüklerin ilk ve son sese ayrılabile-
ceğinin, sözcüklerin tek tek seslere ayrılabileceğinin far-
kına varma sürecidir. 

(Cevap B)

53. Portfolyo (gelişim dosyası), çocuk hakkında genel bir 
değerlendirme yapabilmek için çok sayıdaki ve çok çe-
şitli alanlardaki gelişimsel ürünleri ve sonuçları içeren 
çocuğa ait özgeçmiş dosyasıdır. Gelişim dosyalarının 
en önemli özelliği, belli bir amaca yönelik olarak hazır-
lanması ve sistematik olmasıdır. Gelişim dosyaları eği-
tim sürecinin sonu değil, sürecin kendisidir. Portfolyo-
nun oluşturulmasında çocuğun aktif katılımı esastır. Port-
folyo içindeki ürünlerin büyük kısmı çocuk tarafından 
seçilmiş ve dosyaya konulmuş olmalıdır. Çocukların ken-
di çalışmaları hakkında duygu ve düşüncelerini belirt-
meleri, kendi kendilerini yönetme becerilerini geliştirdi-
ği gibi öz değerlendirme becerilerini de geliştirir. Port-
folyo, çocuğun bireysel çalışması gibi görünce de as-
lında öğrenme sürecinin bir yansımasıdır.

(Cevap D)

54. Yaratıcılığın oluşmasında algı, duygu, simgeler, imge-
lem ve mecaz yer almaktadır. Yaratıcılığın oluşma süre-
cinde algı, imge, duygu, simgeler, imgelem ve mecaz 
önemlidir.  

(Cevap C)

55. Eğitici, sınıfında bulunan çocukların hepsini çok iyi ta-
nımalı; onların bireysel özelliklerini, farklılıklarını bilmeli 
ve çocukları drama etkinliğine göre yönlendirmelidir. 
Eğitimde drama çalışmaları belli bir planı içeren orga-
nize bir işlemdir. Çocuklarla drama çalışmaları yapabil-
mek için gerekli koşullar göz önünde olmalıdır. Bu ko-
şullar oluşturularak gerçekleştirilecek etkinliğine uygun 
olarak dramanın uygulama basamaklarının uygulanma-
sı sağlanır. 

(Cevap B)

56. Matematik kavramlarının öğretilmesinde eğitim prog-
ramlarında dikkate alınması gereken en önemli temel 
öğretim ilkeleri şunlardır; 

 • Bütün çocuklar küçük yaşta matematik öğrenme 
yeteneğine sahiptir. 

 • Gelişim ve çocuk odaklı olunmalıdır. 

 • İlgiler ve yetenekler dikkate alınmalıdır. 

 • Okul öncesi dönemdeki çocuklara matematikteki 
temel konuların derinliğine, sistematik ve sıralı ola-
rak incelenmesine olanak sağlayan matematik eği-
tim programı sunulmalıdır. 

 • Matematik, günlük etkinlikler ve diğer akademik 
alanlarla bütünleştirilmelidir. 

 • Oyun yeterli değildir. 

 • Çocuklara keşif yoluyla öğrenme ortamı sunulma-
lıdır. 

 • Okul öncesi matematiği, çocukları gelişimsel olarak 
zorlayacak müfredatı içermemelidir. 

 • Çocuklar kapsamlı bir matematik müfredatıyla eği-
tilebilirler. 

(Cevap D)

57. Bowlby’nin bağlanma kuramına göre bağlanma, bebek-
le anne arasında duygusal olarak olumlu, karşılıklı gü-
ven ve işbirliğine dayalı geliştirici ilişkilerin kurulması 
olarak tanımlanır. Anne ve babasına yakın şekilde bağ-
lanmış çocuklar, mutsuz olduklarında ya da korktukla-
rında, bu gerginlikten kurtulmak için onlara koşup on-
ların yanında haz ve güven duygularını yaşarlar. Bu ne-
denle, çocuklar bağlılık geliştirdikleri bireylerden ayrıl-
dıklarında, huzursuzluk ve ağlama tepkileri gösterirler. 
Bu duruma “ayrılık kaygısı” adı verilir. İki yaşındaki Es-
ra’nın annesi gözden kaybolduğunda, benzer tepkiler 
vermesi ayrılık kaygısı yaşaması ile açıklanabilir.

 (Cevap D)
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58. Suzuki metodunun genel amaçları şunlardır;

 • Çocuklara 3 veya 4 yaşlarında başlamak üzere çal-
gı eğitimi vermek,

 • Sürekli olarak, mümkünse doğumdan itibaren ço-
cuklara müzik dinletmek,

 • Çalgı eğitimine başladıktan sonra nota eğitimine 
geçmek,

 • Verilen aktiviteleri her gün sürekli olarak tekrarlat-
mak Doğal bir yolla başkaları ile ve başkalarının 
önünde müzik yapmak,

 • Diğer öğrencilerin derslerini izlemek ve haftada bir 
kez grup dersi yapmak,

 • Aile işbirliğini sağlamak,

 • Çocukların, evlerde küçük, konser salonlarında ise 
büyük boyutlarda konserler vermelerine olanak sağ-
lamak,

 • Dünyanın dört bir tarafındaki Suzuki öğrencileri ile 
müzik dili aracılığı ile sosyal bir iletişim kurabilmek.

(Cevap A)

59. Okul öncesi öğretmeninin kişisel rehberlik açısından; 
güven yaratan, okul ortamını sevdiren, gelişimi izleyen, 
veli ile iş birliği yapan, gelişimi değerlendiren, uygun 
eğitsel ortamı oluşturan, çocuğun özgüvenini geliştiren 
ve farklı yönleri açığa çıkaran bir kişi olma sorumluluğu 
vardır. 

(Cevap A)

60. Soruda çocuklar işlem öncesi dönemin en temel özel-
liği olan odaklanmanın etkisi ile tünele en son giren va-
gona yani şeftaliye takılmışlar ve çıkış sıralamasını düz-
gün ifade edememişlerdir. Şeftalinin söylenmesinin te-
mel nedeni “en son” olmasıdır. Odaklanmada en son 
ve en belli yanlara takılmak diğer yanlarını düşüneme-
mek söz konusudur.

 (Cevap D)

61. Soruda verilen örnek durumda öğretmenin kullandığı 
birkaç çocuk ifadesi sorunun anahtar ifadesidir. Bu ifa-
deden önce bahsettiği özellikler ilgili gelişim dönemin-
de gözlenen genel özelliklerdir. Ancak tüm bireyler bu 
çizgide olmayabilir. Bireyler gelişimsel özellikler açısın-
dan diğerlerinden ileride ya da geride olabilir. Bu durum 
gelişimde bireysel ayrılıklarla ilgili bir durumdur.  

(Cevap E)

63. Gelişimin temel kavramlarından biri olan olgunlaşma, 
vücut organlarının kendilerinden beklenen işlevi yerine 
getirebilecek düzeye gelmesi için, öğrenme yaşantıla-
rından bağımsız olarak, kalıtımın etkisiyle geçirilen bi-
yolojik bir değişmedir. Bu bağlamda anaokulu öğretme-
ninin öğrencilerinin bir yıl sonra okuma - yazmayı öğ-
renmesi, B seçeneğindeki “Davranışın ortaya çıkması 
için belli bir olgunluk düzeyine ulaşmak gerekir.” ifade-
si ile açıklanabilir. Çünkü olgunlaşma öğrenme için bir 
ön koşuldur. Olgunlaşma tamamlandığında öğrenme 
süreci başlar.

 (Cevap B)

64. Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre, Jale 2-7 yaş 
aralığını kapsayan işlem öncesi dönemde bulunmakta-
dır. Bu dönemde çocuk benmerkezci bir anlayışa sahip-
tir. Benmerkezcilik başkasının görüşlerini ve bakış açı-
sını anlamada yaşanan yetersizlik olarak tanımlanır. Baş-
ka bir deyişle, benmerkezcilik çocuğun kendi bakış açı-
sı ile başka bir bireyin bakış açısı arasında ayırım yapa-
mamasıdır. 4-5 yaşındaki çocuklar dünyayı kendi bakış 
açılarından görmekte ve görünüşle gerçek arasındaki 
ayırımı anlayamamaktadırlar. Bu dönemin (2-7 yaş) so-
nuna doğru çocuk uyumsama yoluyla başkalarının ba-
kış açılarını da dikkate almayı öğrenir. Çocuk aynı za-
manda nesne, uzay ve zaman kavramlarına da benmer-
kezci yaklaşır. Bu kavramların kendisine odaklı olduğu-
nu ve herkesin de bu şekilde gördüğünü düşünür. 

(Cevap E)

62. Canavar meskeni yapan çocuklar;

 I. Korktuklarını sandıkları canavarlarıyla yüzleşir. 

 II. Bu canavarlar oynatılarak ne tür zarar verebilecek-
leri çocuklar tarafından ifade edilir. 

 III. Korkularıyla yüzleşen çocuklar gerçekte korkacak 
bir şey olmadığını fark ederler. 

 IV. Problem çözülürken çocuklar eğlenirler ve yaratıcı 
olmak zorunda kalırlar. 

 V. Öğretmen bir şeyler öğretmek zorunluluğu ve bas-
kısını hissetmez. Çocuk içsel geri bildirimle öğren-
diği için daha kalıcı bir öğrenme gerçekleşir. 

 VI. Çocuklar var olan güçlerini kullandıkları için uzun 
zamana ve masraflara gerek kalmaz gibi daha bir-
çok faydasından bahsetmek mümkün olabilecektir. 

(Cevap D)
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66. Grafik yapma, çocuklara bilgileri gösterme, anlama yo-
lu  ve sunar ve ilgili olaylar hakkında tahminler yapma-
yı kolaylaştırır. Grafikte yapma sınıflandırma, karşılaştır-
ma, sayma ve ölçme gibi temel matematik becerilerinin 
kullanılmasını sağlar. Böylece grafik yapma ve anlama, 
çocukların düşünceyi özetleyerek veriyi düzenlemeleri-
ni sağlar. Bilgiler bir çok yolla organize edilebilir, sunu-
labilir ve özetlenebilir. Çocuklar grafikleri ve tabloları kul-
lanarak, bilgileri nasıl organize edeceklerini, yorumla-
yacaklarını ve ilişkileri nasıl anlayacaklarını keşfedebi-
lirler.

(Cevap D)

67. “Öğrencinin yeteneği, ilgisi saptanmalı ve buna göre bir 
eğitim işe koşulmalıdır.” Hüseyinoğlu Ali, Sadi, Katip Çe-
lebi tarafından savunulmuştur. Bu görüş, Enderun’a, da-
ha sonra da askeri okullara, mülkiyeye, darülfünuna vb. 
öğrenci seçilirken kullanılmıştır. Ayrıca, Hüseyinoğlu Ali 
“Bir ders ya da konu tam öğretilmeden ötekine geçil-
memeli, öğrenciye karşı sabırlı ve sevecen davranmalı, 
her öğrenciye uygun öğrenme ve öğretme yöntemi kul-
lanılmalıdır.” görüşlerini ileri sürmüştür.

(Cevap D)

68. Küçük kas gelişimini destekleyen oyun materyalleri; çe-
şitli renkte el işi kağıtları, makas, dikiş panosu, boncuk, 
ip, manipülatif oyuncaklar ve boş kutulardır. İtme çek-
me aletleri büyük kasların gelişimini destekleyen oyun 
materyallerindendir.

(Cevap D)

69. Çocukların yaratıcı becerileri üç evreden geçer. Deney 
evresinde çocukların hayal güçleri birinci yılda gelişme-
ye başlar ve üç yaşa kadar sürer. Sembolik evrede ço-
cuk düşüncelerini sembollerle anlatır. (4–5 yaş) ve bu 
dönemin sonlarına doğru (6–8 yaş) gerçekçi ürünlere 
yönelmeye başlar. Dokuz yaş civarında çocukların bü-
tün ürünleri ya da yaptıkları gerçeği yansıtmaktadır. Bu 
dönemden sonra yaratıcılığın devam ettiği ya da düşüş 
gösterdiği görülmüştür. Bu yüzden yaratıcılık gelişimi 
açısından kritik bir öneme sahiptir.

(Cevap C)

65. Piaget’nin bilişsel gelişim kuramına göre, 2-7 yaş ara-
sındaki dönem “işlem öncesi evre” olarak adlandırılır. 
Bu evre de “sembolik dönem (kavram öncesi dönem)” 
ve “sezgisel dönem” olmak üzere ikiye ayrılır. Sembo-
lik dönem 2-4 yaş aralığını kapsar. Bu dönemde hızlı bir 
dil gelişimi gözlenir. Ancak çocuğun geliştirdiği kavram-
lar ve kullandığı semboller kendine özgüdür, gerçek an-
lamında kullanılmazlar. Sezgisel dönem ise 4-7 yaş ara-
lığını kapsar. Bu dönemde çocuk mantıksal süreçler ye-
rine sezgilerine dayalı akıl yürütür. Korunum ilkesi ge-
lişmemiştir. Korunum, herhangi bir nesne ya da mekân-
daki konumu değiştiğinde, nesnenin miktar, sayı, alan 
ve hacim gibi özelliklerinin değişmemesi olarak tanım-
lanır. Bu bağlamda masa üzerindeki kalemlerin yeri de-
ğiştiğinde, kalem sayısının değiştiğini düşünen çocuk-
ta korunum ilkesi henüz gelişmemiş olduğundan ço-
cuk, E seçeneği olan işlem öncesi evrede bulunmakta-
dır.

(Cevap E)

70. Esneklik: Çocuğun yanıldığı ya da başarısız olduğu bir 
eylemde, farklı bir çok yaklaşımı deneyerek başarıyı ara-
masıdır.

(Cevap E)

71. Kullanışlılık ilkesi, temizlik ve düzeni sağlamada kolay-
lık ilkesi olarak da ifade edebiliriz. Sınıf içinde kullanılan 
materyallerin kullanışlı, olması çocukların içgüdüleriyle 
hareket etmelerini de kolaylaştırır. Ne yaparsanız yapın 
eline gelen her malzemeyi ağzına alan çocuklar da ola-
bilir. Sağlık açısından da materyallerden daha uzun sü-
re faydalanabilmek için kullanışlılık ilkesi gereklidir. Ço-
cuklar kullandıkları materyale dokunmak, koklamak hat-
ta bazen yalamak bile isteyebilirler. Öğretmen ne kadar 
dikkatli olursa olsun çocukları bazı şeyleri denemesine 
engel olamayabilir. Kolayca temizlenen bazı değişiklik-
lerle yeniden kullanılabilen materyaller sınıfta sürekli ka-
labilmektedir. Bir kez kullanılıp atılan ya da çok kirlen-
miş, bozulduğu halde düzeltilemeyen materyaller okul 
öncesi kurumlar için uygun değildir. 

(Cevap D)

72. Oyunla ilgili bilişsel kuramlar Berlyne’nin İçten Uyarılma 
Kuramı, Vygotsky’nin Sosyo-Kültürel Gelişim Kuramı, 
Bandura’nın Sosyal Öğrenme Kuramı ve Piaget’in Yapı-
landırmacı Kuramıdır. 

(Cevap C)
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73. Çocukların tanınması gereken yönleri şunlardır; 

 • Çocuğun fiziksel ve biyolojik gelişimi ile ilgili bilgi-
ler 

 • Beden yapısı, boy, kilo gibi özellikleriyle ilgili bilgi-
ler 

 • Ailesi, yakın çevresi ve yaşadığı çevre ile ilgili bilgi-
ler 

 • Kimlik bilgileri

 • Kişilik özellikleri ve geçmiş yaşantıları ile ilgili bilgi-
ler 

 • Bilgi ve beceri, başarı ve uyumu ile ilgili bilgiler 

 • Duygusal durumu, arkadaş ilişkileri ve alışkanlıkla-
rı ile ilgili bilgiler 

 • Benlik saygısı ile ilgili bilgiler.
(Cevap A)

74. Drama çalışmalarının yapıldığı sınıf ortamında ya da var-
sa drama odasında, şu araç ve gereçlere yer verilebilir; 
çantalar, eski süs eşyaları, yöresel giysiler, çeşitli takı-
lar, meslek giysileri, şapkalar, baston, fular, başlıklar, 
maskeler, ayakkabılar, yelekler, makyaj malzemeleri vb. 
işlenen konu ve temalara göre bu araç ve gereçlerin sa-
yısı ve çeşidi artırılabilir. Dramada kullanılacak araç-ge-
reç, dolap, raf, sepet veya sandık içinde saklanır ve öğ-
rencilerin her an kullanımına hazır durumda bulunduru-
lur.

(Cevap A)

75. Öğrenmelerin etkililiğini ve kalıcılığını belirleyen temel 
unsur hitap edilen uyarıcı sayısı ve öğrenci katılımıdır. 
Çok duyuya hitap eden ve öğrencilerin etkin katıldığı 
öğrenme yaşantılarıyla daha kalıcı olur. Seçeneklerde 
verilen yaşantılarından gezi daha etkili öğrenmeler sağ-
lar.

(Cevap D)


