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Eğitim Bilimleri Testi

1. Yeni programda yer alan ara disiplinler resmî prog-
ramda yazılı olarak yer aldığı için bu durum örtük 
programla ilişkilendirilemez. Örtük program resmî 
programda yazılı olarak yer almayan program türü 
olarak açıklanabilen okuldan okula, öğretmenden 
öğretmene farklılık gösteren bilinçli ve bilinç dışı so-
nuçları pozitif veya negatif öğrenmeleri ortaya çıka-
rabilecek program türüdür.

(Cevap C)

2. Öğrencilerin sisteme girmeden önce hazırlanan prog-
ram tasarımları öğrenen merkezli kapsamında ço-
cuk merkezli tasarımlar, sorun merkezli kapsamında 
ise çekirdek tasarımıdır. İki tasarım içinde hazırlanan 
programlar öğrenciler sisteme girmeden önce hazır-
lanmaktadır.

(Cevap C

3. Taba-Tyler modelinin ortaya çıkış süreci düşünüldü-
ğünde söz konusu model kültürlenme kavramıyla 
ilişkilendirilebilir. Kültürlenme; toplumun var olan alt 
kültürleri ile dışarıdan gelen yabancı bir kültürün sen-
tezi sonucunda yeni bir kültür ortaya çıkıyorsa bu 
durum kültürlenme olarak nitelendirilmektedir. Bura-
dan hareketle Taba-Tyler modeli; Tyler modeli ile Ta-
ba modelinin birleşimi sentezi sonucunda ortaya çı-
kan yepyeni bir model olup bu durum kültürlenme-
ye örnek oluşturabilir.

(Cevap A)

4. Öğrenme-öğretme sürecinin diğer program ögeleri-
ni etkilemesi ve de değişim uğratması programın 
ögeleri arasında dinamik bir ilişki olduğunun göster-
gesidir. Program ögeleri hem birbirini etkiler hem de 
birbirlerinden etkilenmektedir.

(Cevap A)

5. İdealist felsefeye göre gerçek, insan aklındaki var 
olanların yansımasıdır. İdealizm gerçekliğin sadece 
düşüncede var olduğunu ve evrenin genelleştirilmiş 
zihinsel bir açıklaması oluğunu kabul eder. Gerçek 
bilgi, aklın ürünü olan bilgidir.

(Cevap D)

6. Verilen iki parçayı anlatım bozuklukları açısından kar-
şılaştırma değerlendirme basamağında yer alan bi-
lişsel alan hedefidir. Değerlendirme ölçütler ile ölçüm 
arasında öğrencinin eleştiride bulunması, yargıda 
bulunması ve değerlendirme yapmasını ifade eden 
bir bilişsel alan basamağıdır.

(Cevap E)

7. Tepkisel sınıf yönetimi yaklaşımı sorunlara müdaha-
le etme temelindedir. Öğretmenin davranışlarını sı-
nıf içinde ortaya çıkan problemler belirler.

(Cevap E)

8. Öğretmenin ders planı hazırlamada öncelikli dikka-
te alacağı program ögesi, hedeflerdir. Program ge-
liştirme sürecinde hedefler olayların nedeni olarak 
tanımlanabilecek bağımsız değişken niteliğindedir. 
Dolayısıyla da ders planının ilk aşaması dersin he-
deflerini dikkate alarak diğer tüm değişkenleri hazır-
lamak ve işe koşmaktır.

(Cevap E)

9. İletişim sürecinde iletilen mesajın açık anlaşılır ve net 
olması iletişimin sürmesi açısından çok önemlidir. 
Açık olmayan mesajlar iletişimin kesilmesine ya da 
iletişim engellerine neden olur. Açık olmayan mesaj-
larla kazanımların gerçekleştirilmesi de mümkün de-
ğildir.

(Cevap B)

10. Soruda verilen öncüllerden I numaralı ifade doğru 
değildir. Yazılı materyalde bir bölümün ya da parag-
rafın büyük harflerle yazılması uygun değildir. Böyle 
bir uygulama okuma açısından zorluk yaratır.

(Cevap E)
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Eğitim Bilimleri Testi

11. Sunuş yoluyla öğretim öğretmen merkezli bir strate-
jidir. Konular genelden özele doğru sıralanarak man-
tıksal çerçevede öğrenciye sunulur. Anlamlı öğren-
meyi desteklemek için de konuyla ilgili bol örnek ve-
rilir.

(Cevap C)

12. Faruk’un yapmayı sevdiği ve başarılı olduğu etkin-
likler görsel-uzamsal zeka alanının etkin kullanımını 
gerektirir. Üç boyutlu algılama, görsel çalışmalar, le-
go, puzzle ve resim görsel-uzamsal zeka alanının 
baskın olduğu çalışmalardır.

(Cevap B)

13. Workshopun en belirgin özelliği katılımcıların alanın-
da deneyimli ve bilgili olmasıdır. Uzmanlar kısa bir 
süreliğine bir araya gelerek bir problem veya bir du-
rum hakkında fikirler geliştirir. Ardından geliştirmiş 
oldukları bu fikirlerin uygulamasını yaparlar. Böyle-
ce kuram ile uygulama arasında bağ kurarlar.

(Cevap A)

14. IV ile III numaralı aşamanın yeri değiştirilmelidir.  Mik-
ro öğretim tekniği öğretim sürecinde öğretmen aday-
larına deneyim kazandıran küçük bir ders uygulama-
sıdır. Temel amacı öğretmen adayına mesleki dene-
yim ve tecrübe kazandırmaktır. Mikro öğretimde ön-
celikle ders planı yapılır. Ardından ders işlenir. Örnek 
ders videoya kaydedilir. Kaydedilen görüntüler izle-
nir. Bu durum yapılan çalışmanın etkililiği hakkında 
geri bildirim sunar. Görüntüler izlendikten sonra grup-
ça dersin değerlendirmesi yapılır. Bu değerlendirme-
de aday öğretmenin yanı sıra öğretmenin dersi izle-
yen arkadaşları ve son olarak da rehber öğretmeni 
mikro öğretim sürecini değerlendirir. Değerlendirme-
lerde kayıt görüntülerinin yanı sıra gözlem formları 
da kullanılır. 

(Cevap C)

15. Tam öğrenmede öğrenci öğrenciden öğrenmez. Bu 
nedenle akran öğretimi ek öğrenme etkinliği olarak 
uygulanmaz

(Cevap E)

16. Sunuş stratejisini kullanan öğretmen, kavram harita-
sını asmış ardından konuya dikkat çekmiştir. Bun-
dan sonra yapması gereken davranış dersin hedefi-
ni söylemek veya konunun ana düşüncesini açıkla-
maktır, Konunun ana fikrini söyledikten sonra soru-
larla öğrencinin zihninde var olan konuya ait eski bil-
gilerini ortaya çıkartıp süreçte yeni konuyu adım adım 
sunduğunda, öğrenci konuya ait eski bilgisiyle yeni 
bilgiyi ilişkilendirecek ve böylece anlamlı öğrenme 
sağlanmış olacaktır. III. ve IV. öncül yer değiştirirse 
doğru sıralama sağlanmış olur.

(Cevap C) 

17. Bir konuya ait bilgilerin kendi içlerindeki ilişkisi o ko-
nunun bütünlüğüdür.

(Cevap D)

18. Öğretmen öğrenciye işaret sıfatını buldurmak istiyor-
sa öğrenciye verilen ilk örnekler işaret sıfatıyla ile il-
gili olmalıdır. Bu örnekler ve basamaklar birbirleri ile 
ilişkili olmalı ki öğrenci tanıma ulaşabilsin. Soruda 
öğretmen süreci işaret sıfatı ile başlatmış ardından 
öğrenci örneği açıklamıştır. Fakat ardından işaret sı-
fatı ile ilgili ek örnekler vermesi gerekirken niteleme 
sıfatı örneği vermiştir. Bu da örnek olanla ek örnek 
olan arasında ilişkiyi kuramayıp problemden vazgeç-
mesi anlamına gelebilir. Öğrenci ilk örneği açıkladık-
tan sonra öğrenciye tekrar işaret sıfatına ait örnek 
vermeliydi. Fakat niteleme sıfatı verdiği için bu örnek 
olmayan olur. Bu da süreci başarısız kılar.

(Cevap C)
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Eğitim Bilimleri Testi

19. Anlamlandırma kodlama stratejisi, kısa süreli bellek-
teki bilginin uzun süreli hali hazırda olan bilgiyle iliş-
kilendirilmesidir. Bu ilişkilendirmeyi yaparken de kul-
landığı bellek destekleyici yöntem ise akrostiştir. 
Akrostiş öğrenilecek olan kelimelerin baş harflerini 
kullanarak yeni kelimeler ve cümleler oluşturmaktır.

(Cevap D)

20. Programlı öğretimde öğrenci başarısını artıran en 
önemli unsur, öğrencilere kendi öğrenme hızında öğ-
renme olanağı sağlamasıdır. Özellikle de sınıf arka-
daşlarının gerisinde kalan, daha geç öğrenen öğren-
cilerin, bu yolla başarılarında anlamlı ölçüde artış 
sağlanabilmektedir.

(Cevap D)

21. Benzetim tekniğinde bir olay gerçekmiş gibi ele alı-
nıp, üzerinde eğitimi yapılır. “Bizim dersi nasıl anla-
tacağınızı, sınıfı nasıl yöneteceğinizi gözlerimizle gör-
memiz lazım.” diyen kurum yöneticileri, benzetime 
vurgu yapmaktadır.

(Cevap E)

22. İş birlikli öğrenmede lider yoktur, liderlik paylaşılmış-
tır.

(Cevap E)

23. Kartopu, verilen bir problem ve konuyla ilgili olarak 
öncelikle her öğrencinin öncelikle bireysel olarak dü-
şündüğü, ardından iki öğrencinin bir araya gelerek 
görüşlerini tartıştıkları, dörtlü gruplarda bu görüşü 
karşılaştırdıkları, sekizli gruplarda aynı konuyu tartı-
şıp karar verdikleri aktif öğretim tekniğidir.

(Cevap E)

24. 7E modeli yapılandırmacı kuramın uygulama şekil-
lerinden bir tanesidir. Yapılandırmacılıkta birinci aşa-
ma yeni bir durumla öğrenciyi karşılaştırıp öğrenci-
lerin uzun süreli bellekte var olan eski bilgilerini or-
taya çıkartıp süreçte konuya ait yeni bilgiyle ilişkilen-
dirip konuya ait bilgiyi öznel olarak öğrencinin oluş-
turmasını sağlamaktır. Unutmayalım ki uzun süreli 
bellek yapılandırmacılıkta birincil bilgi kaynağıdır. 7E 
modelinde de teşvik etme basamağı bu işlevi görür. 
Bu basamakta öğretmen öğrencinin derse ilgisini 
çekmek için çeşitli sorular sorar ve öğrencilerin ye-
ni öğretilecek kavram hakkında ne bildiklerini, han-
gi ön bilgilere sahip olduklarını ve ne düşündükleri-
ni ortaya çıkarmak için değerlendirme yapar. Öğren-
ciler yeni anlatılacak konuyla ilgili düşünmeye sevk 
edilir.

(Cevap E)

25. Eklemleyici Dönüt (Genişletici Dönüt): Öğrencinin 
var olan bilgisini genişletmesini sağlamaya dönük-
tür. Öğrenci sahip olduğu bilgi ve yeni bilgi arasın-
da ilişkiler kurmaya ve öğrencinin sahip olduğu şe-
mayı genişletmeye yardım eder.

 Öğrencide bakıra ait mevcut bir şema var, öğretme-
nin sorduğu sorulara da cevap veriyor, dikkat eder-
seniz Resul Öğretmen Pınar’a bakıra ait bilmediği 
yeni bir bilgi vererek eski bilgisi ile yeni bilgisi ara-
sında ilişki kurdurup var olan bakır şemasını geniş-
letiyor. Unutmayalım “ayrıca” kelimesinin olduğu yer-
de sürece konuya ait yeni bilgi dahil edilir. Bu da bu 
durumda eklemleyici dönüte götürür.

(Cevap C)
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Eğitim Bilimleri Testi

26. Sergi, drama, gezi beş duyu organına hitap eder. Bu 
açıdan kalıcı öğrenmeyi sağlar. Hareketli resimler de 
göze ve kulağa hitap eder. Fakat tartışma daha çok 
sözel semboller üzerinden geliştiği için Dale’ye gö-
re kalıcılığı daha azdır. Somut yaşantılar kazandırma-
da etkisizdir.

(Cevap A)

27. Gagne’ye göre; öğrenci öğrenme amacını bilmek ih-
tiyacındadır. Diğer bir deyişle öğrenci bir konuyu öğ-
rendiğinde neler yapabilecek, nerede, nasıl işine ya-
rayacak gibi sorular kafasında açıklığa kavuştuğun-
da öğrenmeye istek ve gereksinim duyar. Böylece 
öğrenci konuya ilişkin bir beklenti oluşturur. Bu du-
rumda öğrenilecek olan konunun öğrenci için an-
lamlı hale gelmesini sağlar.

(Cevap C)

28. Öğretim süreci gerçekleşirken öğretmen kendi ha-
zır bulunuşluğuna göre değil karşısındaki öğrenci 
grubunun hazır bulunuşluğuna göre dersi işlemeli-
dir. Burada öğretmen öğrencilerin hazır bulunuşlu-
ğunu dikkate almadığı için başarısız olmuştur.

 Bir sınıfta konuyu az bilen, orta derecede bilen, çok 
iyi bilen varsa dersi asla orta bilene göre işleme. Her 
öğrenciyi kendi öğrenme düzeyinde değerlendir.

(Cevap C)

29. Yapılandırmacılık; bireyin nasıl anladığını ve öğren-
diğini açıklayan bilginin doğasına ilişkin bir anlayış-
tır. Birey çevresiyle etkileşimi sırasında geçirdiği ya-
şantılardan anlam çıkarmaya çalışır. Geleneksel eği-
tim yaklaşımında olduğu gibi bir tek kaynağa, ders 
kitabına bağlı kalarak, herkesin aynı bilgileri aynı şe-
kilde tam olarak öğrenmesi mümkün değildir. Öyley-
se öğretmen, öğrencinin sadece ne öğrendiğiyle il-
gilenmemeli nasıl öğrendiğiyle de ilgilenmelidir. Öğ-
rencinin aktifliğini her zaman destekleyen öğrenci 
merkezli bir yaklaşım olan yapılandırmacılığın öncü-
leri; Piaget, Vygotsky, John Dewey ve Glasersfeld’dir.

(Cevap C)

30. Eleştirel düşünme, bireylerin düşüncelerinin sorum-
luluğunun farkına varma, düşündüklerini analiz et-
me, değerlendirmek için çeşitli kriterler geliştirme, 
bir konu hakkında karar verirken bu kriterleri göz 
önünde bulundurma, başkalarının düşüncelerini ka-
bul etmeden önce eleştirel bir süzgeçten geçirme 
olarak tanımlanabilir. Eleştirel düşünme, bireyin kar-
şılaştığı olgu, durum ya da olayları tutarlılık, doğru-
luk, geçerlik ve güvenirlik açılarından inceleme, yo-
rumlama, yargılama ve değerlendirme işidir.

(Cevap C)

31. Gerçek hayattan bir problem durumu ele alınmış ve 
bu süreç zarfında sınıf dışına çıkılarak araştırma ya-
pılmış, bilgi toplanmış, toplanan bilgiler yorumlan-
mış, özerk ve kurgulayıcı öğrenci tarafından proble-
me çözüm getirilmiştir. Bu sorudaki çeldirici, örnek 
olaydır. Unutmayalım ki örnek olay sınıfta başlar, sı-
nıfta biter ve tartışma temelinde probleme çözüm bu-
lunur (Örnek olay yöntemi proje ve problem çözme 
ile aynı soruda seçeneklere verilirse sınıfın dışına çı-
kıp araştırma varsa sakın örnek olaya gitme. Ayrıca 
proje ile problem çözme aynı seçeneklerde verilirse 
mutlaka ayırıcı bir nokta olan ürün kavramını ipucu 
olarak sorunun içine koymak zorundadır. Soruya bu 
şekilde bakarsan daha sağlıklı olur.).

(Cevap A)
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Eğitim Bilimleri Testi

32. Bilgi yaprağı, bir işin en genel tanıtıcı özelliklerinin 
gösterildiği yapraklardır. İlaç prospektüslerine ben-
zer. “Nasıl?”dan çok “Nerede?”, “Ne zaman?”, “Ni-
çin?” sorularına yanıt verir. Bir işin yapımı için temel 
bilgileri kapsar.

(Cevap A)

33. Öğretmen ataması ağırlıklı puan ortalaması dikkate 
alınarak yapıldığına göre kullanılan yüzdelikler de 
oranlı ölçekler kullanılmaktadır. Oranlı ölçekler birim-
ler arası eşitliğin sağlandığı, sıfırın kullanıldığı ve kul-
lanılan bu sıfırın gerçek sıfır olduğu (doğal sıfır) öl-
çeklerdir. Bu tür ölçekler en gelişmiş ölçeklerdir.  Eşit 
oranlı ölçeğin iki özelliğinden bahsedilebilir. Birinci 
özellik; bu tür ölçeklerde kullanılan sıfırın gerçek sı-
fır olması, matematiksel olarak çokluğun hiç bulun-
madığı anlamına gelmesidir. İkinci özellik ise ölçme 
sonuçları arasında nesneler arası oranlı karşılaştır-
ma yapılabilme özelliğini taşımasıdır. Bu tür ölçek-
lerde nesnelerin taşıdıkları özellikler açısından oran-
lı karşılaştırma yapılmaktadır.

(Cevap E)

34. Yapı geçerliği bir testin ölçmek istediği yapıyı tam ve 
doğru olarak ölçebilmesidir. Yani test bu özelliğe sa-
hip olan bireyler ile sahip olmayan bireyleri ayırabil-
melidir. Yapılan çalışma ile geometri testinin yapı ge-
çerliği ortaya konmaya çalışılmıştır.

(Cevap C)

35. Performans değerlendirme, öğrencilerin bireysel fark-
lılıklarını dikkate alarak, onların bilgi ve becerilerini 
eyleme dönüştürmelerini, gerçek yaşama aktarma-
larını sağlayacak durum ve ödevler aracılığıyla de-
ğerlendirme yapmak biçiminde tanımlanabilir. Per-
formans değerlendirme, dersin kazanımlarıyla ilgili 
olarak öğrencinin günlük yaşamındaki problemleri 
nasıl çözeceğini ve problem çözmek için sahip ol-
duğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını göster-
mesini ister.  Buradan hareketle verilen ardışık sayı-
lardan faydalanarak ardışık sayıların toplamını he-
saplama davranışı performans değerlendirme ola-
rak ifade edilmemektedir.

(Cevap B)

36. Deneysel araştırmada deney ve kontrol gruplarına 
uygulanan yöntemlerin karşılaştırılması için deney 
ve kontrol gruplarının tüm nitelikler açısından denk-
liğinin sağlanması gerekmektedir. Grupların denk ol-
ması, ortaya çıkacak bağımlı değişkenin kullanılan 
yöntem haricindeki farklı değişkenlerden etkilenme-
mesi için grupların her yönüyle denkliğinin sağlan-
ması gerekmektedir.

(Cevap E)

37. Deneysel araştırma gereklerinin karşılanması için de-
ney ve kontrol gruplarına araştırma konusu olan ölç-
me araçlarının uygulanması ve elde edilen sonuçla-
ra bakılıp yöntemin etkililiği üzerine sonuçların elde 
edilmesi gerekmektedir. Bağımsız değişkenin bağım-
lı değişkeni ne derecede ve ne yönde etkilediğinin 
göstergesi ancak üç ve beş numaralı işlem basa-
maklarıyla açıklanabilir. “Öğretim yılı sonunda, D ve 
K gruplarındaki öğrencilere eleştirel düşünme testi 
uygulamıştır.” ifadesi ile “Öğretim yılı sonunda, D ve 
K gruplarındaki öğrencilere, önceki eleştirel düşün-
me beceri testinin değişik bir formunu (paralelini) uy-
gulamıştır.”ifadeleri deneysel araştırma gereklerinin 
karşılanmış olduğuna ilişkin basamaklardır. 

(Cevap C)
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38. Normal dağılım eğrisinin sağında ve solunda üç bi-
rimlik standart sapma noktaları yer aldığı için yapı-
lan ölçme aracının standart sapma değerinin hesap-
lanması için -3 standart sapma noktasında 

 3
64 40 8-

=
%

13
,5

9

%
2,

15

%
34

,1
3

%
34

,1
3

%
13

,5
9

%
2,

15

SS aralığı      -3s       2s     -1s       -x        1s       2s      3s
Puan aralığı   20       48      56       64       72       80      88

(Cevap B)
39. 

1. test 2. test 3. test 4. test 5. test 

Ham Puan 65 70 75 85 65

Standart 

Sapma
5 10 15 20 10

Testin 

Aritmetik  

Ortalaması 

55 55 55 55 55

Z puanı 2 1,5 1,3 1,5 1

5
65 55-

10
70 55-

15
75 55-

20
85 55-

10
65 55-

 Tabloya göre başarı düzeyi en yüksek olan test Z pu-
anı en yüksek olan 1.testtir.

(Cevap A)

40. Tabloya göre Z puanları eşit olan testler 2. ve 4. test-
lerdir.

(Cevap C)

41. Sosyal bilgiler testinde yer alan 6. ve 17. sorular in-
celendiğinde öğrencinin bırakılan boşluklara ne yaz-
ması gerektiği açık, net, anlaşılır değildir. Bitki örtü-
sünün ne olduğu mu, bitki örtüsü ile ilgili başka özel-
likler mi sorulup sorulmadığı yeterince açık olmadı-
ğı için bu soruların cevaplanması esnasında öğren-
ciler farklı farklı ve doğru olabilecek cevap yazabile-
ceklerdir. Bu durum da kısa cevaplı test maddeleri 
için uygun olmayacaktır.

(Cevap D)

42. Sağa çarpık (sola yığımlı) grafikler öğrenci başarısı-
nın düşük olduğu dağılımlarda ortaya çıkar. Öğren-
ci puanları düşük puanlarda yığılmıştır. Teste ilişkin 
alınan puanların düşük olması öğrencilerin büyük 
bölümünün testte yoklanan davranışları kazanmadı-
ğı anlamını taşır.

(Cevap A)

43. Portfolyo dosyaları içersinde öğrenciler ile psikolo-
jik danışman arasındaki görüşme kayıtları yer alma-
maktadır. Öğrencinin gelişimini izlemek amacıyla kul-
lanılan bu değerlendirme yaklaşımında gizlilik esası 
gerektiren belgelerin kullanılması, sergilenmesi de-
ğerlendirme yaklaşımının amaçları ile örtüşmemek-
tedir.

(Cevap D)

44. Test geliştirme aşamaları düşünüldüğünde deneme 
uygulamaları sonucunda nihai test oluşturulurken 
dikkate alınması gereken en önemli öge madde ayırt 
edicilik indeks değeridir. Madde ayırıcılık index de-
ğeri bir maddenin kullanılıp kullanılamayacağını be-
lirleyen en önemli istatistik değeridir.

(Cevap D)

45. Davranışçı ve psikanalitik akımların insan iradesi ve 
seçme özelliğini ikinci plana atıp, insan davranışla-
rını değişik güçlerle açıklama çabasına karşı çıkan 
ve insancıl olarak adlandırılan bu görüş, insanın de-
ğerini psikolojide tekrar kazanması olarak görür. Hü-
manistik psikologların en önemlilerinden Abraham 
Maslow ve Carl Rogers; insanın seçimi dışında içsel 
ve dışsal etkilerle psikolojiyi sınırlamanın ve yönlen-
dirmenin doğru olmadığını vurgulamaktadırlar. Bu-
nun yerine, hümanist psikologlar kişinin özgür seç-
me yeteneği ve rasyonel seçimler sonucunda haya-
tını kendisinin şekillendirdiğine inanırlar. Bu yakla-
şım insanoğlunun iyi ve güzel için daima eğilim gös-
terdiğini, kendi potansiyelini ortaya koymak ve ger-
çekleştirmek için çaba gösterdiğini belirtir.

 Bu yaklaşıma göre, insanın ömür boyu süren temel 
gereksinimleri vardır. Bunlar zorunlu gereksinmele-
rin yanında güven, sevgi, saygı ve kendini gerçek-
leştirme ihtiyaçlarıdır. Bu güdüler, bir bütün olarak 
ayrı ayrı doyum ararlar. Bu nedenle bireyi anlayabil-
mek için, sezgisel olarak, onun ihtiyaçlarına göre olu-
şan, iç dünyasını anlamak gerekir.

(Cevap A)
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Eğitim Bilimleri Testi

46. Olgunlaşma, bireyin genetik olarak doğuştan getir-
diği ve zamanı geldiğinde kendiliğinden meydana 
gelen biyolojik değişikliklerdir. Kişinin kalıtsal olarak 
sahip olduğu gizil gücü yavaş yavaş ortaya çıkart-
ması ve biyolojik olarak bir işi yapabilecek düzeye 
gelmesidir. Bir başka deyişle olgunlaşma; vücuttaki 
sistemler ve bu sistemlere bağlı organların kendile-
rinden beklenen görevleri yerine getirebilecek düze-
ye ulaşmasıdır. Olgunlaşma biyolojik bir süreçtir. Ol-
gunlaşma ve öğrenme sıkı sıkıya birbirine bağlıdır. 
Olgunlaşma öğrenme için bir ön koşuldur. Olgunlaş-
ma tamamlandığı anda öğrenme süreci başlar. Bir-
çok psikomotor davranışın yapılması olgunlaşmaya 
bağlıdır. Örneğin; çocuğun kas ve kemik yapısı ye-
ter olgunluğa gelmeden, ne kadar yürüme alıştırma-
sı yaptırırsak yaptıralım, çocuk yürümeyi öğrenemez.

(Cevap D)

47. Çevresel uyarıcı ve olayların çocuğun gelişim ve öğ-
renmesi üzerinde daha kuvvetli ve kalıcı etki göster-
mesi “kritik dönem” kavramı ile açıklanmaktadır. Ço-
cuklar gelişimlerinin bazı dönem ve yaşlarında belli 
türden öğrenmelere karşı yüksek duyarlık göster-
mektedirler. Çevresel etkilere karşı daha duyarlı ol-
makla birlikte, çevrelerinde düzenlenen öğrenme ya-
şantılarını diğer dönemlere oranla daha hızlı kazana-
bilmektedirler. Psikologlara göre bu dönemler kritik 
gelişim dönemleri olarak adlandırılmaktadır.

(Cevap C)

48. Özümleme, bilginin içselleştirilmesi ya da sindirilme-
sidir. Bireyin kendisinde var olan bilişsel yapılarla (şe-
malarla) çevresine uyumunu sağlayan bilişsel süreç-
tir. Diğer bir deyişle çocuğun karşılaştığı yeni olayı, 
fikri, objeyi kendisinde daha önceden var olan biliş-
sel yapı içine alma sürecidir. Özümleme ile insan ye-
ni karşılaştığı bilgi, olay veya durumları seçerek ya 
da değiştirerek kendisinde daha önce var olan biliş-
sel yapılara, şemalara yerleştirir. Özümleme, insanın 
yeni karşılaştığı bir nesne, durum, olay veya bilgiyi 
kendisinde var olan şemalarla açıklama çabasıdır. 
Özümlenen bilgi kişi tarafından bir miktar değiştirile-
rek algılanmaktadır. Özümleme (ya da özümseme) 
bir olgunun ya da uyarıcının bireyde var olan zihin-
sel kategoriler içerisinde yerleştirilmesi, bu yolla sı-
nıflanması ve kullanılması sürecidir. Özümlemede 
çocuk yeni bir nesneyle ya da olayla karşılaştığında 
onu bir önceki şemaya bağlı olarak açıklayarak özüm-
leme yapacaktır. Birey yeni karşılaştığı durum, nes-
ne ve olayları önceden var olan zihinsel yapısının içi-
ne yerleştirir. Birey bilgiyi özümlediğinde bir miktar 
değişime uğratarak algılar.

(Cevap C)

49. Korunum ilkesi; bir nesnenin biçimi ya da mekânda-
ki konumu değiştiğinde; miktar, ağırlık ve hacminde 
değişiklik olduğunu yani, farklılaşmanın olduğunu 
düşünmesidir. Henüz odaklanmadan dolayı işlem 
öncesi dönemdeki çocuk bunu gerçekleştiremez.

(Cevap E)
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50. Telgrafik konuşma; sözcükler arasında bağlaç kulla-
nılmadan yapılan konuşmalardır. “Baba Gitti”, “An-
ne Su” gibi tümceler kullanılır. 

(Cevap A)

51. Saf çıkarcı evrede göze göz dişe diş anlayışı hâkim-
dir. Kurallara, ihtiyacı karşıladığı sürece uyulur. Bu 
dönemdeki birey için her şey karşılıklıdır. Bu dönem-
de “doğru” olan şey, diğer insanların ihtiyaçlarını da 
dikkate alan, somut ve karşılıklı adil alışveriştir. Bu 
evredeki kişi ne kadar verirsem o kadar almalıyım 
anlayışına sahiptir. 

(Cevap A)

52. Vygotsky, eğitim alanına yönelik görüşlerinden do-
layı daha çok bir eğitim psikoloğu olarak anılır. Ona 
göre öğrenme yetişkinin yardımı ile gerçekleşmek-
tedir. Vygotsky, çocuğu içinde bulunduğu koşullar-
dan daha ileriye götüren önlemler alındıkça bilişsel 
gelişmenin olacağına inanmaktadır. Çocuğun içinde 
bulunduğu gerçek gelişim düzeyi ile başkasının yar-
dımı ile ulaşabileceği potansiyel gelişim düzeyi ara-
sındaki farka yakınsak gelişim alanı adı verilmekte-
dir. Vygotsky’e göre öğrenme bu aşamada gerçek-
leşmektedir. Bunun olabilmesi için, yetişkinlerin yar-
dımına ihtiyaç vardır. Vygotsky’e göre yakınsak alan 
eğitiminde en önemli etkenler öğretmen, anne – ba-
ba, diğer yetişkinler ve akranlardır. Öğretimin yalnız-
ca gelişimin önünde ilerlediğinde iyi olduğunu savu-
nan Vygotsky, aşırı serbest eğitim ortamlarının öğ-
rencinin bilişsel gelişimini körelttiğini savunmuştur.

(Cevap B)

53. Gözlediğimiz bir davranış cezalandırılırsa, bundan 
biz de benzer şekilde etkilenebiliriz. Bu olaya “do-
laylı ceza” denir.

 Sınıf kurallarına uymadığı için öğretmenden azar işi-
ten arkadaşını gören çocuğun, benzer bir davranış 
sergilemekten uzak durması, “dolaylı ceza” için uy-
gun bir örnek oluşturmaktadır.

(Cevap C)

54. Gözlem yoluyla gerçekleştirdiğimiz her şey kayıt al-
tına alınsa yani hatırda tutulabilse bile, bunlar içeri-
sinde ancak sembolleştirebildiklerimiz kadarı kulla-
nılabilmektedir. Bu nedenle “hatırda tutma” süreci ile 
bireyin “sembolleştirme kapasitesi” arasından doğ-
rudan bir ilişki bulunmaktadır.

(Cevap E)

55. Ön yargı ve kolay etkilenebilirlik nedeniyle ortaya çı-
kan çarpıtmalardan dolayı bazı şeyleri yanlış hatırla-
dığımızın farkında bile değilizdir (Schater, 2011).

 Bireyin bir şeyi işine geldiği gibi algılaması çarpıtma-
dır.

 Parçada verilen her iki örnekte de bireyler, yaşadık-
ları olayların işine geldikleri hallerini hatırlama eğili-
mindedirler.

(Cevap B)

56. Yerleştirme - Yerleşim: Bellek güçlendirme teknikle-
rinin en eskisi ve en çok bilinenidir. Hatırlamak iste-
nen bilgi, iyi bilinen çevredeki fiziksel uyarıcılara yer-
leştirilerek görsel bir çağrışım oluşturulur.

 Sınav esnasında bir sorunun cevabını hatırlayama-
yan öğrencinin, gözünün önüne kitabını getirip kita-
bında bu bilgiyi nereye yazdığını zihninde canlandı-
rarak cevaba ulaşması, yerleşme yöntemi içerisinde 
ele alınabilir.

(Cevap B)
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57. Geri getirme sürecinde dikkat edilmesi gereken bir 
başka durum yanlış kaynak yüklemesidir. İnsanlar, 
bazen sadece telkin edilen şeyleri, gerçekten de gör-
müş gibi hatırlayabilirler. Yanlış telkinler, yanıltıcı so-
rular ve yanlış bilgiler bu duruma yol açmaktadır (Mc-
Dermott, 2000).

(Cevap C)

58. Bir uyarıcı koşullu hale geldikten sonra, organizma 
önce koşullu sonra nötr uyarıcı ile karşılaşırsa “en-
gelleme” durumu ortaya çıkmaktadır.

 Önce zil sesi hemen ardından etle karşılaştırılan kö-
pekler için zil sesi koşullu uyarıcı haline gelecektir. 
Bu aşamadan sonra önce zil sesi yani koşullu uya-
rıcı, hemen ardından yanıp sönen bir ışık verilirse, 
ışık koşullu uyarıcı haline gelmez, engellenir.

(Cevap C)

59. Koşullu anlaşmalar, Premack ilkesine benzemekte-
dir. Ancak Premack ilkesinden farklı olarak,

 - Birey kendisiyle de anlaşma yapabilmektedir.

 - İki kişi arasında da yapılabilir. Ancak bu kez is-
tenmeyen - istenen etkinlik ilişkisi kurulmaz.

 Örnek metinde çocuğun kitap okumaktan çok hoş-
landığı belirtilmektedir (istenen etkinlik). Ayrıca ödül 
olarak belirtilen şey bisiklettir. Çocuğun bisikleti de 
çok istediği görülmektedir. Bu durumda aradığımız 
cevap “koşullu anlaşma” olmalıdır.

 Dikkat: Eğer biri istenmeyen biri istenen etkinlik ol-
saydı, bu kez cevabımız Premack ilkesi olurdu.

(Cevap E)

60. Bireyin gerçekleştirdiği bir davranışın ardından iste-
mediği bir sonuçla karşılaşması “ceza” olarak adlan-
dırılmaktadır.

 Ferdi, gerçekleştirdiği davranışın ardından istemedi-
ği bir sonuçla karşılaşmıştır. Bu durum Ferdi için ce-
zadır.

(Cevap D)

61. Kateksis öğrenme, belli dürtü durumlarıyla belli uya-
rıcıları eşleştirmektir. Bu eşleşim, bireyin içinde ya-
şadığı kültürel yapıdan bağımsız değildir.

 Örneğin, Karadenizli bir kişi açlık dürtüsünü hamsi 
ile, İtalyan ise makarna ile ilişkilendirebilir.

 Kateksis öğrenmeler belli dürtü durumlarında belli 
uyarıcılardan kaçınmayı da öğretebilir.

 Örneğin, bir Müslüman açlık durumunda domuz etin-
den, Hintli ise inek etinden uzak durmaktadır.

(Cevap E)

62. Thorndike’ın hazır bulunuşluk ilkesi üç maddeden 
oluşmaktadır:

 - Organizma bir davranışı yapmaya hazırsa ve ya-
parsa haz duyar. 

 - Hazırsa ancak yapması engellenirse kızar.

 - Hazır değilse ancak yapmaya zorlanırsa kızar.

 Organizmanın hazır olması yeterince büyümesini, ol-
gunlaşmasını, davranışı yapmayı istemesini, ön öğ-
renmelerinin yeterli olmasını ve genel sağlık duru-
munu kapsar.

 Soru parçasında verilen durum, çocuğun isteklilik 
haline yani hazır bulunuşluk kavramına vurgu yap-
maktadır.

(Cevap A)
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63. Gestalt kuramda davranış belirleyiciler “davranışsal 
- psikolojik - çevre” ve “fiziki - coğrafi - çevre” olmak 
üzere ikiye ayrılır.

 Psikolojik çevre bireyin iç dünyasını temsil eder ve 
Gestaltçilere göre davranışın temel belirleyicisidir.

 Fiziki çevre ise bireyin gördüğü, işittiği, dokunduğu 
dış çevresidir.

 Aynı uyarıcı durum karşısında farklı bireylerin farklı 
tepkilerde bulunması, psikolojik çevrelerinin farklı ol-
masıyla açıklanmaktadır.

(Cevap B)

64. Konunun öğretimi sürecinde düzenli ve sık bir şekil-
de geri bildirimler verilmelidir. Çünkü geri bildirimler, 
öğrencinin konuyu ne derece öğrenip ne derece öğ-
renmediğini ya da hangi konularda başarılı olup han-
gi konuları tekrar etmesi konusunda en önde gelen 
fikir kaynağıdır (Tanık, 2011).

 Öğretmenin her hafta küçük sınavlar yapıp, öğren-
cilerine sınavlarda aldıkları puanları, hatalarının ne-
rede olduğunu tek tek göstermeye çalışması sonuç 
hakkında bilgilendirme yani geri bildirimdir.

(Cevap C)

65. İstenmeyen davranışı bıktırıncaya, yoruncaya kadar 
arka arkaya yaptırmak “bıktırma yöntemi” olarak açık-
lanmaktadır.

 Annenin oğluna sabaha kadar masal okuması bu 
yöntemi kullandığını göstermektedir.

(Cevap E)

66. Hull’e göre pekiştirece ulaşmak için çabalayan or-
ganizmada bir yorgunluk meydana gelir ve organiz-
ma davranışı yapamaz hale gelir. Bu duruma “tepki-
sel engelleme” denir.

 Tepkisel engelleme yaşayan organizma bir süre din-
lenir ve davranışı tekrar yapmaya başlar. Bu olaya 
“koşullu tepkinin kendiliğinden geri gelmesi” denir.

(Cevap D)

67. “Denize düşen yılana sarılır.” atasözümüz, klasik ko-
şullanma sürecinde yer alan gölgeleme ilişkisini açık-
lamaktadır.

(Cevap D)

68. Bireyin içinde yaşadığı kültürel çevre, gelecekte ger-
çekleştireceği öğrenmelere aracılık edebilmektedir.

 Çocukluk yıllarında babasının matbaasında çalışan 
Serkan’ın matbaacılık yüksek okulunu kazanınca, sı-
nıfındaki birçok arkadaşına göre konuları daha rahat 
öğrenebilmesi kültürel - çevresel etkiyi açıklamakta-
dır.

(Cevap E)

69. Hepimiz gündelik yaşamda çok sayıda role sahibiz. 
Örneğin bir öğretmen aynı zamanda anne-baba, 
komşu, arkadaş vb. rollere bürünmektedir. Bazı du-
rumlarda birey aynı olay için birbiri ile çatışan iki fark-
lı role sahip olabilir. Örnek olayda kızını kopya çeker-
ken yakalayan Derya Hanım hem anne hem öğret-
men olduğu için rol çatışması yaşamıştır.

(Cevap B)
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72. Bilgi toplama hizmeti, bireyin ihtiyaç duyabileceği 
her türlü bilgiyi yine bireyin yararlanmasına sunmak 
için yapılan çalışmalardır.

 Okul rehber öğretmeninin liseye giriş sınavları hak-
kındaki son gelişmeler gibi öğrencilerin ihtiyaç du-
yacağı bilgileri toplayıp okul panosuna asarak du-
yurması, bu kapsamda ele alınabilir.

(Cevap C)

73. Rehberlik, birey her sorun yaşadığında onun sorun-
larını çözen, bireye kol - kanat geren bir yaklaşıma 
sahip değildir. Aksine, bireyin kendisini daha iyi ta-
nıması, yeteneklerinin farkına varması ve sorunlarını 
kendisinin çözebilmesi için yardımcı olma esası var-
dır. Rehberliğin bu ilkesine “özerklik” denir.

 Rehber öğretmenin, “Kazım’ın sorunun çaresinin 
kendisinde olduğunu düşünmesi gerekir.” şeklinde-
ki açıklaması, doğrudan özerklik ilkesine vurgu yap-
maktadır.

(Cevap E)

74. Holland’a göre meslek seçimi, kişiliğin iş dünyasın-
da ifade bulan bir yansımadır. Holland, insanların ta-
nımladığı altı kişilik tipinden birine sahip olduğunu 
ve ona uygun mesleklerden birini seçtiğini savunur. 
(Holland 1973) 

 Holland, kuramının 4 temel varsayımı olduğunu be-
lirtir:

 1. Birçok insan, benzerlikler dikkate alındığında al-
tı kişilik tipinden birine yerleştirilebilir.

 2. Altı kişilik tipinin karşılığı olan altı tür mesleki çev-
re vardır. 

 3. İnsanlar sahip oldukları, yetenek, beceri, tutum 
ve değerleri kullanmalarına olanak sağlayacak 
çevreleri ararlar. 

 4. Bireyin meslek seçimi; davranışını, kişilik tipi ve 
çevrenin özellikleri arasındaki etkileşimi belirler.

(Cevap B)

75. Bireyin duygu ve düşüncelerinden, sosyal ilişkilerin-
den ve davranışlarından doğan problemlerine yöne-
lik olarak yapılan yardımlar kişisel rehberlik faaliyet-
lerinin içerisinde yer alır.

 Bu yardımlar çoğunlukla psikolojik danışmayı gerek-
li kılmaktadır. Psikolojik danışma hizmetini, sadece 
bu alanda özel eğitim almış kişilerin vermesi gerek-
mektedir.

 Alan değişikliği yaparak rehber öğretmenliğe geçiş 
yapan kişilerin psikolojik danışma hizmeti sunması, 
bu konuda özel bir eğitim almadıkları sürece müm-
kün değildir.

(Cevap D)

70. Meslek seçimi konusunda kararsızlık yaşayan kişi-
lerin “mesleki danışma” hizmetine ihtiyacı vardır. Bu-
nun için öncelikle bireyin tanınması, ilgi ve yetenek-
lerinin tam olarak ortaya konması gerekmektedir. Ar-
dından bireye meslekler hakkında ayrıntılı bilgi veri-
lerek, bireyin kendi ilgi ve yeteneklerine en uygun 
mesleği seçmesinde yardımcı olunmalıdır.

(Cevap D)

71. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme 
komisyonunun kurulması ve bu komisyona başkan-
lık etme okul müdürünün sorumluluğundadır.

 Atandığı okulda, okul yürütme komisyonunun olma-
dığını gören rehber öğretmenin, bu durumu okul mü-
dürü ile görüşmesi gerekmektedir.

(Cevap D)
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Eğitim Bilimleri Testi

79. Karşımızdaki kişiyi yargılamadan ve eleştirmeden ol-
duğu gibi kabul etmek, saygı duymak, düşünce, fi-
kir ya da yorumlarda tümüyle zıt kutuplarda yer al-
sak bile karşımızdaki kişinin duygularını anlama ve 
saygı gösterme, koşulsuz kabul olarak açıklanmak-
tadır.

 “Ayrım yapmama, senle beni birbirimize eşit görme” 
düşüncesi, bu anlayışa uygundur.

(Cevap D)

80. Mesleki rehberlik süreci üç aşamada gerçekleşmek-
tedir:

 1. Öğrencileri tanıma

 2. Mesleklerin incelenmesi

 3. Bireyin kişisel nitelikleri ile mesleklerin gerektir-
diği özellikler arasında bağlantı kurma

 Bu aşamaların sağlıklı şekilde sürdürülmesi halinde 
bireyin kendi özelliklerine uygun bir meslek seçme 
ihtimali çok yüksektir.

 Fikret’in yakınmaları göz önüne alındığında bu süre-
cin sağlıklı şekilde işlemediği görülmektedir.

(Cevap D)

76. Okul rehber öğretmeni (psikolojik danışman) sahip 
olduğu bilgi ve beceri ile üstesinden gelemeyeceği 
problem durumlarında, öğrencilerini ilgili kişi  ya da 
kurumlara yardım almak üzere yönlendirmelidir. Bu 
yönlendirme işlemine refere (sevk) hizmeti denir.

(Cevap C)

77. Öğrenci kartı ile üniversite hastanesinden ücretsiz 
diş tedavisi sağlama, sağlık hizmeti içerisinde ele 
alınmaktadır. Bunun dışında belirtilen seçeneklerin 
tamamı sosyal yardım hizmetleri kapsamı içerisinde 
ele alınabilir.

(Cevap B)

78. Bir kişinin iletişim esnasında kendisini karşısındaki 
kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla 
bakabilmesi, duygu ve düşüncelerini doğru şekilde 
anlamaya çalışması ve duyarlı bir yaklaşım içerisin-
de olması empatiyi sağlar.

 Empatik yaklaşım, karşımızdaki kişiye “onu anladı-
ğımız” hissini uyandırır. Bu nedenle öncelikle karşı-
mızdaki kişinin ne hissettiğini tam olarak anlamalı ve 
bunu dile getirmeliyiz.

 Rehber öğretmen, Murat’ın açıklamalarından endi-
şeli olduğunu ve çaresiz olduğunu anlamış, bunu di-
le getirerek onu anladığı hissini uyandırmaya çalış-
mıştır.

(Cevap D)
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Eğitim Bilimleri

1. Öğrencilere balık vermek yerine balık tutmayı öğret-
mek önemlidir anlayışı programın işlevsellik özelliği 
ile açıklanabilmektedir. İşlevsellik; bireylere yaşam-
da fayda sağlayabilecek program aracılığı ile öğren-
cilere kazandırılacak kazanımların öğrencinin ilgi, ih-
tiyaç ve beklentilerini karşılaması, aynı zamanda ya-
şamda geçerli olması öğrencilere fayda sağlayabi-
lecek nitelikte olması durumudur. Bir öğretim prog-
ramında yer alan kazanımların ve temaların öğrenci-
lerin yaşam alanını ilgilendirmesi, ihtiyaçlarını karşı-
layabilmesi öğretim programının görevsel olma özel-
liği ile ilgilidir.

(Cevap A)

2. Geliştirilecek program geliştirme çalışmalarında öğ-
rencilere kazandırılacak bilgi, beceri ve tutumlarla 
ilişkili olarak;

 - Hangi temalar (ünite ve konular) programda yer al-
malıdır?

 - Hazırlanacak olan temalarla kazanımların ilişkisi sağ-
lanmış mı?

 - Temaların geçerliği ve güvenirliği sağlanmış mı?

 - Temaların felsefi temellerle tutarlılığı sağlanmış mı?

 sorularının cevabı program geliştirmenin konu alanı 
temeli ile verilmeye çalışılmaktadır. Aynı zamanda 
programda yer alacak temalar belirlenirken bilimsel 
bilgilerle donatılmış konu içeriklerinin öğrencilere su-
nulmaya çalışılması program geliştirmenin konu ala-
nı temeli ile ilgilidir.

(Cevap B)

3. 4+4+4 eğitim sisteminin ülkemizde uygulanmaya 
başlanmasıyla okullarda yaşanan sorunların yöneti-
ci ve öğretmen gözüyle değerlendirilmesi, yapılan 
bu değerlendirmelerden hareketle eğitim sisteminin 
ilerde ortaya çıkarabileceği sorunlar, tehditler, fırsat 
ve olanakların ortaya çıkarılması için görüşlerin alın-
ması eğitim ihtiyacı olarak belirlenmiştir. Ortaya çı-
kan eğitim ihtiyacının giderilmesi için kullanılacak ih-
tiyaç saptama yaklaşımı analitik yaklaşımdır.  Anali-
tik yaklaşım ise ulusal ve uluslararası koşullara da-
yalı değişimlere ait yönelimlerin dikkatli bir incele-
mesi esasına dayanır. Bu yaklaşımda, gelecekte or-
taya çıkması muhtemel durumlardan hareketle ihti-
yacın belirlenmesi esastır. Bugünkü mevcut duruma 
ait bilgilerden yararlanılarak geleceğe yönelik varsa-
yımların ortaya konması istenir.

(Cevap C)

4. Sınıfın öğretmeninin okula gelmemesi nedeniyle baş-
ka bir öğretmen tarafından eğitim-öğretim faaliyetle-
rinin yürütüleceği bir sınıf ortamında öğretmenin der-
sini işlemesi için yapılması gereken ilk iş, kazanım-
ları dikkate alarak dersin yürütülmesidir. Ders planı 
hazırlama dikkate alınacak ilk program ögesi hedef-
lerdir. Çünkü hedefler programın diğer ögelerinin be-
lirleyicisidir.

(Cevap D)

5. Pragmatizm; bir fikrin, bir inancın ve bir hipotezin so-
nuçlarını değerlendirerek gerçeğe varma yoludur. 
Bu felsefenin çıkış noktası değişimdir. “Değişmeyen 
tek şey değişmenin kendisidir.” anlayışı bu felsefe-
nin özünü yansıtmaktadır. İnsan deneyimine dayan-
dığı için eğitim amaç ve yöntemlerinde esnekliğe sü-
rekli deneme ve düzeltmelere olanak tanır.  Bu fel-
sefenin çıkış noktası konu değil, çocuktur. Çocuğun 
yaşamı bütün olduğundan eğitim, yaşama hazırlık-
tan öte, yaşamın kendisidir. Bu görüşü benimseyen 
eğitim anlayışında çocuğun etkin katılımı önemlidir. 

(Cevap C)
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Eğitim Bilimleri

6. Öğretmenin dersin planlamasında program geliştir-
me dersinin ölçme dersinden önce veya sonra işlen-
mesinin önemli olmadığını iletmesi üniteler arasında 
aşamalılık ve ön koşul ilişkisinin olmadığının göster-
gesi olup bu durum modüler programlama yaklaşı-
mı ile açıklanabilir.  Modüler içerik yaklaşımı; öğren-
me ünitelerinin öbeklere ayrıldığı, konuların öğretim 
sırası esnek, her dilimin kendi içinde bir bütün oluş-
turduğu içerik düzenleme yaklaşımıdır. İçerik düzen-
lenirken konular öbekler halinde düzenlenir. Her 
modül kendi içerisinde bir bütün oluşturmaktadır. 
Modüllerin diğer modüllerle ilişkisi olmayabilir. 
Her modül kendi içinde doğrusal, sarmal ya da 
farklı yaklaşımla düzenlenebilir. Konuların hangi 
sırayla öğrenileceği açısından esnektir, ancak yi-
ne de program çıktısı açısından kontrollü bir yak-
laşım özelliği taşır. 

(Cevap C)

7. Program ögeleri arasındaki ilişki açıklanacak olursa 
herhangi bir program ögesi kendisinden öncekilere 
dayalı kendisinden sonrakilere ise yön vericidir. Bu-
radan hareketle hedefler için hedefler eğitim durum-
larına uygun mu sorusu uygun düşmemektedir. Çün-
kü eğitim durumları hazırlanırken eğitim durumları-
nın hedeflere uygunluğunun tartışılması gerekmek-
tedir.

(Cevap E)

8. Betimsel (Tasviri) İçerik; olgu ve ilkelerden olu-
şan bu içerik türü, gözlemi yapılabilen ya da sayı-
labilen olayların seçilip, düzenlenmesidir. Örneğin 
Cumhuriyetin 29 Ekim 1923’te ilan edilmiş olması 
bir olaydır. Bu durum doğrudan doğruya gözlem-
lenemese de prensip itibariyle doğrudur ve önem-
lidir. Ders kitapları birçok konuda bu tip içerikler-
den oluşur. Bu tip içeriklerde kanunlara ve ilkelere 
yer verilir. Bunlar insanların ne yapması gerektiği-
ni göstermez, sadece olguları ve olayları saptar. Bu 
içerikte yanıt aranan sorular:

 Betimsel İçerikte Yanıtı Aranan Sorular 

 Ne oldu?

 Nerede oldu?

 Ne zaman oldu?

 Kim yaptı? (Olayda kimler vardı?) 

 Normatif İçerik: Değer yargıları, normlar ve standart-
lardan oluşan içeriktir. İnsanların nasıl davranması, 
ne gibi tercihlerde bulunması gerektiğini açıklar. Bu 
tip içeriğe edebiyat, sanat, politika, felsefe gibi alan-
larda rastlanır.

 Normatif İçerikte Yanıtı Aranan Sorular

 Neden oldu?

 Tekrarlanabilir mi?

 İyi mi kötü mü?

 Kabul edilebilir mi edilemez mi?

 Nasıl olmalıydı? 

(Gürol,2004)

(Cevap C)

9. Gelişimsel model sınıf ortamında öğrencilerin geli-
şimsel süreç ve ihtiyaçlarının dikkate alındığı yakla-
şımdır. Amaç öğrenci gelişimlerinin desteklenmesi-
dir. Gelişimsel başarı ihtiyacını dikkate alan ve onla-
rın kişisel gelişimini desteklemeye çalışan Çağla Öğ-
retmen gelişimsel modeli temele almaktadır.

(Cevap E)
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Eğitim Bilimleri

10. Zihin haritası anahtar kavramın çağrıştırdığı kavram-
ların renkli-resimli bir düzen içerisinde oluşturuldu-
ğu görsellerdir. Zihin haritaları çağrışımsal süreçle 
oluşturulur ve öznel bir yapıya sahiptir.

(Cevap C)

11. Yalnızca objektif testler kullanma ve öğrenme ürünü 
temelli değerlendirme yaklaşımı geleneksel eğitimin 
özelliklerindendir. Aynı şekilde rekabetçi sınıf ortamı 
da öğrencilerde kaygı yaratan ve öğrenmeleri olum-
suz etkileyen geleneksel bir uygulamadır. Sık ve çok 
ödül davranışçı yaklaşım temelli uygulamadır. Öğ-
rencilere öğretim sürecinde sorumluluk vermek çağ-
daş öğretim uygulamalarının olmazsa olmazıdır.

(Cevap E)

12. Tam öğrenme modelinde istenilen öğrenme düzeyi-
ne tüm sınıfın ulaşabilmesi için ön koşul bilişsel gi-
riş davranışlarının tamamlanmasıdır. Aşamalı sınıf-
landırılan konularda ön öğrenme eksiklikleri gerçek-
leşecek öğrenmeleri olumsuz etkiler.

(Cevap C)

13. Gagne’nin öğretim etkinlikleri aşamaları;

 1. Dikkat çekme

 2. Hedeften haberdar etme

 3. Ön öğrenmeler hatırlatma

 4. Öğrenilecek olan uyarıcıyı sunma

 5. Öğrenmeye rehberlik yapma

 6. Performansı ortaya çıkarma (Dersin bu aşamasın-
da öğrenmenin gerçekten oluşup oluşmadığından 
emin olunur. Öğrenmenin oluşup oluşmadığı dav-
ranışın öğrenci tarafından gösterilmesiyle anlaşılır)

 7. Dönüt sağlama (Öğretim etkinliklerinin bu aşaması 
öğrenciye öğrendiği davranışın doğru ve yanlışlığı 
hakkında bilgi verir.)

 8. Performans değerlendirme

 9. Kalıcılığı sağlama ve transferi güçlendirme

(Cevap D)

14. Altı şapkalı düşünce tekniğinde yeşil şapka yaratıcı-
lığı, üretkenliği temsil etmektedir. İbrahim Öğret-
men’in öğrencilerinin yaratıcı bir bakış açısıyla so-
runlara çözüm üretmelerini sağlamak için derslerini 
yeşil şapka doğrultusunda işlemesi gerekmektedir.

(Cevap E)

15. Akvaryum tekniği (iç içe çember), öğrencilerin ilgi 
duyduğu ya da üzerinde anlaşmaya varamadığı ko-
nuların öğretiminde çok etkili bir tartışma tekniğidir. 
Öğrencilerin tartışma ve grupla çalışma becerilerinin 
geliştirilmesi için kullanılır. Farklı şekillerde uygula-
nabilir (Ataman ve Odabaş, 2012).

 İç içe iki çember oluşturacak şekilde sıralar düzen-
lenir.

 İç çembere tartışmaya katılacaklar oturur. Dış çem-
berdeki öğrenciler ise tartışmayı izler.

 İç çemberde sonradan dış çemberden tartışmaya 
katılacak öğrenciler için boş yerler bırakılır.  
Tartışma başlatılır.

 Bu arada gözlemci olarak nitelenen çemberin dışın-
daki diğer öğrenciler tartışmayı izler. Ayrıca onlar 
gözler, düşünür ve katılımcılara dönüt verirler.

 Tartışmaya katılan iç çemberdeki öğrencilerle dış 
çemberdeki öğrenciler süreç içersinde yer değişti-
rebilir.

 Tartışma sonuca bağlanır.

(Cevap D)
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Eğitim Bilimleri

16. Gösterip yaptırma, genelde bir aracın nasıl çalıştırı-
lacağı, bir işlemin bütün basamaklarıyla nasıl uygu-
lanacağı konularında ve mesleki beceri kazandırmak 
ve doğrudan uygulamaya dönük derslerde öğrenci-
ye alıştırma yaptırarak uygulanan bir öğretme yolu-
dur. Bu teknikte gösteri öğretmen merkezli, yapma 
işi ise öğrenci merkezlidir. Öğrenciler bu teknikte ya-
parak yaşayarak öğrenirler. İş ilkesine göre şekille-
nen bir tekniktir. Gösterip yaptırma tekniği daha çok 
fiziksel becerilerin kazandırılmasında kullanılan bir 
tekniktir. Öğretmenin eylemi adım adım göstermesi, 
açıklaması, öğrencilerin bunları dikkatle izlemesi ve 
yapması, yeterli düzeye gelinceye kadar tekrar et-
mesi şeklindedir. Bu teknik öğrenciler için çok kalıcı 
bir öğretim tekniği olduğu için aktif öğrenmede çok 
büyük yeri vardır. Çünkü öğrenciler görerek, duya-
rak, dokunarak öğrenme sağladığı için bilgi daha ka-
lıcıdır.

(Cevap B)

17. Konuşma halkasında öğrencilere gerçek bir öykü, 
bir canlandırma, bir olay, bir resim vb. bir durum su-
nulur. Önce öykü okunur, canlandırma izlenir ya da 
olay açıklanır. Konuşma halkası, katılımcıların kendi-
lerini bu olayda, öyküde yer alan kişinin yerine ko-
yarak “empatik tutumlar” kazanmasını sağlayan bir 
grupla öğretim tekniğidir. Konuşma halkası, öğren-
cilerin görüş farklılıklarını görme ve farklı görüşlere 
saygı gösterme davranışını geliştiren bir tekniktir. Ko-
nuşma halkasında gönüllülük esastır. Duygu ve dü-
şünceleri ayırt etmeyi sağlar.  Dinleme, toplum için-
de konuşma ve kendini ifade etme becerisi gelişir.  
ÖSYM konuşma halkası sorularında “görüşlere say-
gı, birbirlerini görecek şekilde oturma ve duygu ile 
düşünceleri ayırt etme” gibi ipuçlarını daha önceki 
yıllardaki sorularda vermiştir.

(Cevap D)

18. Posner ve arkadaşları tarafından geliştirilen kavram-
sal değişim metinleri Piaget’nin özümleme, düzen-
leme ve dengeleme ilkeleri üzerine kuruludur ve öğ-
rencilerin kavram yanılgılarından yani bilimsel ola-
mayan bilgilerden, bilimsel olarak kabul edilen bilgi-
lere geçiş yapabilmeleri konusunda öğrencileri ce-
saretlendiren alternatif bir yaklaşımı temsil eder.

 İki süreç ön plana çıkar:

 1. Karşılaşılan kavramların mevcut kavramlarla bağ-
daştırıldığı veya yeni kavramların var olan kavram-
lar üzerine inşa edildiği özümleme süreci

 2. Kavramsal değişimin özümleme sürecine kıyasla 
daha radikal olan, yeni kavramların öğrenilebilme-
si için mevcut kavramların yeniden organize edildi-
ği ya da yeni kavramlarla değiştirildiği düzenleme 
süreci

(Cevap E)

19. Proje, hakkında daha fazla şey öğrenilmeye değer 
olan bir konu hakkında, derinlemesine yapılan araş-
tırma, uygulama ve paylaşmadır. Proje yöntemi öğ-
rencinin gerçek yaşam koşullarında veya ona yakın 
koşullarda gerçekleştirdiği zihinsel ve fiziksel bir et-
kinliktir. 

 Temel amaç; öğretmenin ortaya koyduğu sorulara 
yanıt aramaktan çok, konu ile ilgili daha fazla şey öğ-
renmek ve yaşama dönük özgün bir iş-eser-ürün or-
taya çıkartmaktır. 

 Bu modelin ana ögeleri; esnek yapısı olan bir örnek 
olay, diğer konularla bağlantılı bir problem, öğrenci 
merkezli bir öğrenme ve küçük gruplarda birlikte 
araştırmadır. Öğrenci gerçek problemlerin çözümü-
ne yönelik ders senaryoları içerisinde ağırlıklı olarak; 
düşünme, problem çözme, yaratıcılık, bilgiye erişim, 
işleme, yeniden harmanlama, sorgulama, uzlaşma 
gibi aktiviteler yapar ve hem bireysel hem de ekip 
çalışması için zaman ayırır. 

(Cevap D)
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20. Öğrenmenin merkezinde öğretmenin bulunduğu, 
içeriğin genelde özele tümdengelimsel olarak öğret-
men tarafından hazırlandığı ve içeriğin kendi içinde 
aşamalılık ilkesine göre oluşturulduğu ve ilgili kav-
ram, olgu ve genellemelerin öğretmen tarafından öğ-
renciye aktarıldığı, açıklandığı bir öğretim modelidir. 
3 aşamadan oluşur. Birinci aşamasında ön organize 
edicileri kullanır (dersin hedefini söylemek, kavram 
haritaları kullanmak, benzetimlerden yararlanmak, 
somut araç-gereçler kullanmak). Bu kısımdaki temel 
amaç öğrenilecek olan konuya başlamadan önce 
öğrencinin konuya ait eski bilgilerini ortaya çıkarmak 
ve süreçte yeni bilgilerle ilişki kurmasını sağlayıp an-
lamlı öğrenmeyi gerçekleştirmektir. İkinci aşamasın-
da öğretmen dersin ifade ettiği içeriği, hedefi genel-
den özele doğru açıklar. Kavramların birbirleriyle olan 
benzerlik ve farklılıklarına değinilir. Bolca örnek olan 
ve olmayan kullanılır. Üçüncü aşamada bilişsel ya-
pının güçlendirilmesi, anlamlı öğrenmenin gerçek-
leştirilip gerçekleştirilmediğine yönelik öğretmen der-
sin sonunda konuya ait sorular sorar, öğrenciden ör-
nek ve örnek olmayan ister. Dersi özetler ve bitirir.

 Not: Anlamlı öğrenmede nesnel bilgi bana sunulur. 
Hatta aktarılır. Eski bilgiyle yeni bilgi bu şekilde iliş-
kilendirilir. Yapılandırmacılıkta ise aktarım mantığı 
yoktur. Bilgiyi öğretmen vermez. Öğretmen problem 
durumu sunar ve öğrenci bilgiyi kendisi öznel ola-
rak oluşturur.

(Cevap C)

21. A seçeneği sözel bilgi, E seçeneği zihinsel beceri-
nin zincirleme öğrenme kısmıdır. B seçeneği zihin-
sel becerinin ayırt etme becerisidir, C seçeneği ilke 
(kavram) öğrenmedir, D seçeneği ise kural öğren-
me, bir ilkeye ait özellikleri öğrenmedir. Zihinsel be-
ceriler bölümünde problem çözme den sonra gelen 
en üst zihinsel beceridir.  

(Cevap D)

22. Gerçekte yaşanmış ya da yaşanması olası problem 
niteliğindeki durumların ya da olayların, bir yazılı me-
tin/ görsel olarak/sözel olarak vb. yollarla sınıf orta-
mına getirilerek öğrencinin etkin katılımı ile tartışıla-
rak, nedenlerinin ne olduğunun analiz ederek anla-
şılması, çözülmesi, yeniden yazılması esasına daya-
nan bir yöntemdir. 

(Cevap E)

23. 1. Öğretmen mayoz bölünme örneği sunar.

 2. Öğrenci örneği açıklar.

 3. Öğretmen mayoz bölünmeye ait ek örnek verir. (Ar-
kadaşım burada dikkatli olmalısın, sakın unutma! 
İlk örnek neyse ek örnek de onunla ilişkili olmalıdır. 
İlk örnek mayoz bölünmeyse öğretmen; ek örnek-
te yine mayoz bölünme kullanmalıdır. Eğer mitoz 
bölünme olursa bu örnek olmayan olur. Çünkü is-
tenen mayoz bölünmenin tanımına ulaşmamızdır.

 4. Öğrenci ilk örnekle ek örneği karşılaştırır, yorumlar.

 5. Öğretmen burada mayoz bölünmeye örnek verir ve 
bir de mitoz bölünmeye örnek verir.(Mitoz örnek ol-
mayan durumdur.).

 6. Öğrenci örnekleri karşılaştırıp farkları bulur.

 7. Öğretmen öğrencilerin teşhis ettiği özelliklere vur-
gu yapar.

 8. Öğrenci ilkeye ulaşır.

 9. Öğrenci ek örnek verir.

(Cevap B)

24. Öğretmen öğrencilerin var olan bilgi birikimleri, öğ-
renme durumlarını dikkate almadan sorular sormuş-
tur. Bu noktada öğrencinin hazır bulunuşluğunu dik-
kate almamıştır.

(Cevap E)

25. Tarihsel empati, dönemin şartlarına uygun olarak 
geçmişte yaşayan insanların duygu, düşünce ve 
amaçlarını anlama becerisidir. Psikolojideki empati-
den farklı olarak bilişsel empati kullanılır. Çünkü kar-
şımızdaki kişi yaşamamaktadır. Bu nedenle şartları-
mız eşit değildir. Bu kişilerin yapmış oldukları davra-
nışları anlamak için öncelikle o döneme ait bilgi top-
lamak gerekir. Topladığı bilgiler üzerinden olayların 
akışını anlar ve bu şekilde tarihsel empatiyi kurar.

(Cevap A)

26. Öz Yeterlilik: Kişinin başarılı olabileceğine yönelik 
inancı ve tutumlarıdır.

 NOT: Tam öğrenme sorulsaydı duyuşsal giriş davra-
nışları cevap olurdu.

(Cevap E)
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27. Soruda ifade edilen strateji ve yöntemlerde içerik öğ-
renciye aktarılmaz. Gerçek hayattan bir problem se-
naryosu olarak sunulur ve yapılandırılmamış olur. Ya-
pılandırılmamış olması problemin ucunun açık oldu-
ğunu ve birden fazla çözüm yoluna ulaşabileceğini 
ifade eder. Bu süreçte senaryoyu araştıran, bilgiyi 
toplayan, problemi çözen öğrencidir; yani süreci öğ-
renci yapılandırır. Bu düşüncenin temelinde pragma-
tik felsefe yatar. Çünkü hayat değişmekte, hayat de-
ğiştiği için çözümler de değişmektedir. Bu nedenle 
bir problem senaryosunda bulunması gereken en 
önemli özelliklerden bir tanesi de birden fazla çözüm 
yolu olmasıdır. Hayat değişse de ben rahatım çün-
kü farklı çözüm yollarına sahibim, farklı çözüm yol-
larına ulaşmam aynı zamanda düşünme süreçlerimi 
de geliştirmiştir. Bu noktada “tek çözüm yolu,en iyi 
çözüm yolu, ortak çözüm yolu” yanlış bir ifadedir. En 
az iki çözüm yolu olmalıdır.

(Cevap C)

28. Derse katılımı sağlayan öğretim yöntemlerinden bi-
ri de tartışmadır. Yapılan bazı araştırmalar tartışma-
lara katılmayan ya da çekingen olan öğrencilerin de 
konuyla ilgili yeterli donanıma sahip olduklarını orta-
ya çıkarmaktadır. Öğrenciler derse katılmama nede-
nini, yanlış yapmaları durumunda sınıfta kendileri ile 
alay edilmesinden korktukları biçiminde açıklamak-
tadır. Öğretmenler öğrencileri bu duygudan uzaklaş-
tırmak için öğrencilerin düşüncelerine anlayışla yak-
laşmalı, eleştirilerinde olumlu ve yapıcı olmalıdır. Sı-
nıfın merkezinde insanlık onuru olmalıdır.  

(Cevap D)

29. Ishikawa diyagramı olarak da bilinen balık kılçığı tek-
niği, 1943’te Kaoru Ishikawa tarafından geliştirilmiş-
tir. Teknik, bir problemin (nükleer patlama, seçim, 
öğrenme güçlükleri, gençlerin suç işlemesi gibi) ne-
denleri ve alt nedenlerini tanımlama sürecini yapılan-
dırmaya yardım edebilir. Ayrıca, tüm öğrencilerin de-
rin ve nesnel bir görüş kazanmalarını ve problemin 
çeşitli bölümleri arasındaki önemli ilişkileri görmesi-
ni, öğrencilerin daha derin bir şekilde bir problem 
üzerinde yoğunlaşmasını sağlar. Problem çözme tek-
niklerinden biri olan bu teknik, öğrencilerin düşün-
celerini organize etmeye yardım eder; ancak prob-
lem için çözümler sağlamaz. İlginç bir teknik olan 
balık kılçığı tekniğini öğrenmesi ve uygulaması ko-
laydır. Bu teknik; birlikte çalışmayı, gerçeği aramayı, 
değişik görüşlere açık olmayı ve karşıt görüşlerin or-
taya çıkmasını sağlar.

(Cevap C)

30. Etkin öğrenmede (aktif öğrenme) öğrenci araştırır, 
keşfeder, fikir üretir, neden-sonuç ilişkilerini bulur, bil-
giyi yeniden yapılandırır, soru sorar, tartışır, öğren-
mek için uğraşır. Neyi nasıl öğreneceğine karar ve-
rir. Önceki öğrenilenlerle bağ kurar.

(Cevap D)

31. Yansıtıcı Gözlem (Gözlediklerimi yansıtırım): Bu 
öğrenme biçimi düşünce ve olayları dikkatlice göz-
lemleyerek farklı görüş açılarından değerlendirme 
süreci üzerine odaklanmıştır. Kolb bu öğrenme biçi-
mine sahip olan kişilerin; pratik uygulamalar yerine 
olayın özünü kavrama; doğru nedir, nasıl oluşur gi-
bi sorulara yanıt arayan, içe dönük olan, düşünce ve 
olayları sezgi yoluyla anlayan, algıları ile öğrenen bi-
reyler olduğunu ifade etmiştir.

(Cevap D)
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32. Projenin konusunu öğrenci de seçebilir, yapacağı 
projenin amacını öğrenci belirler, sürece yönelik plan-
lamalar yapar, planlamalar doğrultusunda bilgiyi top-
lar, topladığı bilgiden yaşama dönük özgün bir iş-e-
ser-ürün ortaya çıkarır. Yani anlayacağınız proje sü-
recinde konuyu belirleyen, amaca yönelik çalışma 
yapan, özerk ve kurgulayıcı olan öğrencidir. Öğren-
ci hem ortaya proje çıkartır hem de kendindeki öz 
düzenleme, öz yeterlilik (bir şeyleri başarabileceği-
ne olan inanç), öz değerlendirme ve öz güven bece-
risi geliştirir. Bu durum öğrencide olumlu tutumların 
gelişmesini sağlar. Kısacası öğrenci kendi öğrenme 
stratejisini keşfedip kendini tanır. 

(Cevap E)

33. Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin temel işlev-
leri sıralanacak olursa;

 • Değerlendirme, öğrenciye davranışını nasıl değişti-
receği, nasıl geliştireceği hakkında bilgi verir.

 • Değerlendirme, yeterince başarılı olan öğrenciyi mo-
tive eder.

 • Değerlendirme, öğrenci hakkında verilecek karar-
lara dayanak olur.

 • Değerlendirme, öğretmenin kendi öğretiminin ne 
derece etkili olduğunu kestirmesine yardım eder.

 • Değerlendirme, yöneticilere ve diğer ilgililere bilgi 
verir. 

 • Öğretimin niteliği hakkında sisteme dönüt sağlar.

 Yukarıdaki işlevler dikkate alındığında “Öğretim sü-
reci içerisindeki öğrenci kazanımlarını gruplama” iş-
levi yer almamaktadır.

(Cevap D)

34. Mantıksal olarak kapsam geçerliğini belirlemede, 
testteki her bir maddenin ve bir bütün olarak testte-
ki maddelerin dağılımının, testin ölçmeye yöneldiği 
davranışlarla konuları kapsayıp kapsamadığına ba-
kılır. Bunun için de, testteki maddelerin dağılımının 
belirtke tablosundaki dağılıma uygun olup olmadı-
ğına; her bir maddenin, diğer maddelerce ölçülen-
lerden farklı bir davranışı ölçmeye yönelip yönelme-
diğine ve ölçmeye yöneldiği davranışı ölçmedeki el-
verişliliğine bakılır. Her biri ölçmeye yöneldiği belli 
bir davranışı ölçecek yeterlikteki sorulardan oluşan 
ve bütün olarak, bir konuda sorulabilecek sorular ev-
renini büyük oranda temsil eden bir testin geçerliği 
yüksek olur.

(Cevap B)

35. Tablodaki veriler dikkate alındığında öğrenme düze-
yi en yüksek olan grup için öncelikle aritmetik orta-
lama değerlerine bakılmalı, aritmetik ortalamanın eşit 
olduğu durumlarda ise standart sapmanın küçük ol-
duğu grubun diğer gruba göre başarısı daha yük-
sektir.

(Cevap B)

36. Standart sapma grubun homojen ve heterojen oldu-
ğunun göstergesi olduğuna göre en homojen gru-
bun bulunması için standart sapma değerine bak-
mak gerekmektedir. Tabloda verilere göre en homo-
jen grup standart sapma değeri en küçük olan II.grup-
tur.

(Cevap B)
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37. Bu testlerin her birinin soru sayıları birbirinden fark-
lı olsaydı heterojen olan testi bulmak için bağıl de-
ğişkenlik katsayılarının hesaplanması gerekmekte-
dir. Bağıl değişkenlik katsayısı öğrencilere uygula-
nan testler ve birimler (soru sayıları)  farklı olduğun-
da grubun homojen, heterojen veya normallik gös-
terip göstermediği konusunda bağıl değişkenlik kat-
sayısından yararlanılmaktadır.

 V
x

S 100:
=

 Bağıl değişkenlik katsayısı ile elde edilen değerlere 
ilişkin yorum yapabilmek için aşağıdaki tablonun bi-
linmesi gerekmektedir.

 V ≤ 20  homojen

 20 ≤ V ≤25 normal

 25 ≤ V heterojen 

TEST x SS V

I 60 7 ,V 60
7 100 11 6:

= =

II 60 5 ,V 60
5 100 8 3:

= =

III 57 6 ,V 57
6 100 10 52:

= =

IV 44 8 ,V 44
8 100 18 4:

= =

V 33 9 ,V 33
9 100 27 7:

= =

 Tablodaki veriler incelendiğinde soru sayılarının fark-
lı olduğu varsayımından hareketle en heterojen test 
V numaralı test olacaktır.

(Cevap E)

38. Değerlendirme türleri içerisinde rubrikler yer alma-
maktadır. Rubrikler performans değerlendirme ön-
cesinde öğrencileri puanlama kriterlerinden haber 
etmek amacıyla hazırlanan puanlama yönergelerini 
ifade etmektedir.

(Cevap C)

39. Sistematik hata, hata miktarının ölçmeden ölçmeye, 
nesneden nesneye belli sistematikler dâhilinde artıp 
azalması ile ilgilidir. Bu tür hatalarda ölçme sonuçla-
rına karışan hata miktarının, yönü ve kaynağı her öl-
çüm için aynı olmayıp farklılık göstermektedir. Siste-
matik hataların kaynağı bellidir. Sistematik hatalar 
ölçme aracından ya da ölçmeyi yapan kişiden kay-
naklanır. Bir ölçmecinin bilinçli olarak birilerini diğer-
lerinden ayırt ederek yaptığı hatalar da sistematik ha-
tanın kapsamındadır. Eğitimde de sistematik hatalar 
yapılmaktadır. Puanlayıcı yanlılıklarını yansıtan tüm 
hatalar da sistematik hata kapsamında değerlendi-
rilmektedir. Buradan hareketle yazılı ve sözlü yokla-
malar ölçme işlemi esnasında ve puanlamasında sis-
tematik hatanın daha çok karışabileceği test türleri-
dir.

(Cevap C)

40. Testin bütününün test planına uygun olup olmadığı-
nı tayin etmede kullanılan yöntemlerden biri de tek-
rarlı test geliştirme yöntemini kullanmaktır. Bu yön-
temde belli plana uygun bir testi geliştirmek için uz-
manlardan iki ayrı grup kurulur. Bu gruplar verilen 
plana göre ayrı ayrı birer test geliştirirler. Bu testler 
aynı cevaplayıcı grubuna eşit şartlar altında uygula-
nır. Uygulama sonucunda bulunan korelasyon kat-
sayısının yüksekliği testin kapsam geçerliğine kanıt 
olarak gösterilmektedir. Bu katsayının iki formun öl-
çülen nitelikler yönünden eşdeğer olup olmadığı ve-
ya aynı kapsamı yoklayıp yoklamadığı hakkında bil-
gi verdiği söylenebilir. Ancak formlardan ikisinin de 
planlanan kapsamı yokladığı konusunda kesin bir 
bilgi içermeyebilir. Bu iki testten birinin plana uygun 
olarak hazırlandığı başka bir yöntemle gösterilebilir-
se elde edilen korelasyon katsayısı kapsam geçerli-
ğinin bir göstergesi olarak kullanılabilmektedir (Bay-
kul 2000).

(Cevap D)
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41. 

 

%
13

,5
9

%
2,

15

%
34

,1
3

%
34

,1
3

%
13

,5
9

%
2,

15

%68

%95

%99

Test Art.

Ortalama

S. 

Hata

Olasılık Ranj 

I 70 6 % 95 70+6+6=82

70-6-6=58

82-58=24

II 50 10 % 68 50+10=60

50-10=40

60-40=20

III 65 5 % 99 65+5+5+5=80

65-5-5-5=50

80-50= 30

IV 55 3 % 95 55+3+3=61

55-3-3=49

61-49=12

V 45 7 % 68 45+7=52

45-7=38

52-38= 14

 Tablodaki veriler incelendiğinde ranjı en yüksek olan 
test III numaralı testtir.

(Cevap C)

42. Bir testte elde edilen ham puanların standart puan-
lara dönüştürülmesinin en önemli nedeni puanların 
daha kolay yorumlanmasını ve kullanışlılığını sağla-
mak içindir. Öğrencilerin farklı testlerden elde ettik-
leri puanları karşılaştırabilmek için edilen puanların 
aynı birimle ifade edilmesi gerekmektedir. Ancak ay-
nı birime çevrilmiş olan öğrenci puanları arasında 
başarı karşılaştırılması yapılmaktadır.

 Ham puanların standart puanlara çevrilmesiyle;

 • Birden çok teste giren bir öğrencinin aldığı puanla-
ra göre hangi testte daha başarılı olduğu belirlen-
mektedir.

 • Öğrencilerin farklı derslerde göstermiş oldukları per-
formansların sıralaması yapılmaktadır.

 • Birkaç öğrencinin testlerden aldıkları puanlara ba-
kılarak başarı karşılaştırması yapılmaktadır. 

 • Öğrenci başarısının grubun başarısına göre kıyas-
lanması yapılmaktadır.

(Cevap B)

43. Bir test maddesinin güçlüğü (P), testin uygulandığı 
gruptaki öğrenciler arasında o maddeye doğru ce-
vap verenlerin yüzdesi anlamına gelmektedir. Mad-
de güçlüğü, maddeye doğru cevap veren öğrenci 
sayısının gruptaki toplam öğrenci sayısına oranı ile 
hesaplanmaktadır. Bu nedenle madde güçlüğü he-
saplanırken alt veya üst gruptaki öğrencilerin mad-
deyi daha fazla doğru cevaplandırması önemli gö-
rülmemektedir. Madde güçlüğünde önemli olan te-
mel etken toplam öğrenci sayısının doğru cevapla-
ma yüzdesidir.

(Cevap C)
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Eğitim Bilimleri

44. Seçenekler nicelendiğinde ölçme aracının geçerliği-
ni doğrudan  etkileyebilecek ifade puanlamada sis-
tematik hatalardan arınık bir şekilde puanlama ya-
pabilme ifadesidir. Diğer seçenekler ölçme aracının 
güvenirliğini etkileyecek ifadelerdir.

(Cevap B)

45. Kalıtım; bireye anne ve babadan genetik yolla geçen 
(genotip) bazı özel yetenek ve özelliklerdir. Farklı yer-
lerde yetiştirilmelerine rağmen tek yumurta ikizleri 
aynı potansiyele sahip oluyorsa etkili olan faktör, ka-
lıtımdır.

(Cevap B)

46. Olgunlaşma, bireyin genetik olarak doğuştan getir-
diği ve zamanı geldiğinde kendiliğinden meydana 
gelen biyolojik değişikliklerdir. Kişinin kalıtsal olarak 
sahip olduğu gizil gücü yavaş yavaş ortaya çıkart-
ması ve biyolojik olarak bir işi yapabilecek düzeye 
gelmesidir. Bir başka deyişle olgunlaşma; vücuttaki 
sistemler ve bu sistemlere bağlı organların kendile-
rinden beklenen görevleri yerine getirebilecek düze-
ye ulaşmasıdır. Olgunlaşma biyolojik bir süreçtir. Ol-
gunlaşma ve öğrenme sıkı sıkıya birbirine bağlıdır. 
Olgunlaşma öğrenme için bir ön koşuldur. Olgunlaş-
ma tamamlandığı anda öğrenme süreci başlar. Bir-
çok psikomotor davranışın yapılması olgunlaşmaya 
bağlıdır. Örneğin; çocuğun kas ve kemik yapısı ye-
ter olgunluğa gelmeden, ne kadar yürüme alıştırma-
sı yaptırırsak yaptıralım, çocuk yürümeyi öğrenemez.

(Cevap E)

47. Nesnelerin zihinde temsillerinin tasarlanabilmesi ço-
cuklara geniş bir imgelem gücü verir. Dış dünyaya 
ilişkin bilgilerin zihinsel resimler, imgeler ve hayaller 
şeklinde saklanması olan sembolleştirme yeteneği, 
dünyaya ilişkin algıların saklanması ile mümkündür. 
Gerçeğin bir tür zihinsel resmi olan semboller, çocu-
ğun kendisinden uzakta bulunan nesneleri zihninde 
canlandırabilme, zaman ve mekânın kısıtlamaların-
dan kendini kurtarabilme olanağı sağlar. Sembolleş-
tirme kapasitesi en çok kendini sembolik (-mış gibi 
oyun) oyunda ve geniş hayal gücünde gösterir. Bu 
nedenle dramatik oyun da denilen ve hayali rollerin 
dağıtıldığı sembolik oyuna, işlem öncesi dönemde 
sıkça rastlanmaktadır. Sembolik oyunun, kendini sö-
zel olarak ifade etme yeteneği sınırlı olan çocuğun, 
gerçeğe uyum sağlamasına yardımcı olduğuna ina-
nılmaktadır. Sembolik oyunda çocuk; anne, baba ya 
da kardeş gibi davranmakta ve farklı rolleri denemek-
tedir. Bu rollerin sayısı ve içeriği oynanan oyunun ço-
cuklar tarafından oluşturulan senaryosuna göre de-
ğişir.

(Cevap C)

48. Yaşantı, nesne ve olaylarla doğrudan ilişki kurmak-
tır. Zihin gelişimi kişinin geçirdiği yaşantı zenginliği 
ile ilişkilidir. Piaget’ye göre çocuğa sunulan uyarıcı-
lar ve bu uyarıcılarla geçirilen yaşantı zenginliği bi-
lişsel gelişimi destekler. Yaşantı, zihinsel gelişimi ar-
tırır. Çocuklar yaşantıları ve çevreyle etkileşimleri so-
nucunda gelişirler. Örneğin; çocuğun arılara ilişkin 
bir şema geliştirebilmesi için arıları görmesi gerekir. 
Çocuğun konuşmayı öğrenebilmesi için, başkaları-
nı dinlemesi ve konuşma deneyiminde bulunması 
gerekir. Anne, baba ve öğretmenlerin çocuklara zen-
gin etkileşimli ortamlar hazırlamaları gerekmektedir. 

(Cevap D)
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Eğitim Bilimleri

49. Kişinin kızgınlık, öfke gibi olumsuz duygularını; bu 
duyguları beslediği asıl hedef yerine kendisinden da-
ha güçsüz bir varlıktan çıkartması yer – yön değiştir-
me savunma mekanizmasıdır.

(Cevap D)

50. Çocuğun yeni karşılaştığı bir uyarıcıyı önceden var 
olan şemasının yardımıyla açıklaması durumu özüm-
lemedir. Anne – babanın açıklamaları karşısında ço-
cuğun öğrenmeleri uyum kurma, düzenleme, uyum-
samadır.

 Öğrenmeler sonucu çocuğun ulaştığı durum ise den-
gelemedir.

(Cevap B)

51. Çocuğun canlı – cansız ayrımı yapamaması durumu-
na animizm (canlandırmacılık) adı verilmektedir.

(Cevap D)

52. Moratoryum kimlik statüsü; kimlik bunalımı yaşayan 
ve çözüm yolu bulamayan bireylerin durumudur. Ka-
rarsız ve boş vermiş kişiliğe ve böyle gelmiş, böyle 
gider anlayışına sahiptirler. Yaşamları boyunca hiç-
bir kişi veya düşünceye bağlanmazlar. Kim oldukla-
rı ve ne yapmak istedikleri, nelere önem verdikleri 
belirsiz ve karışıktır.

(Cevap B)

53. Tamamlama yasasına göre algı sürecinde eksik ve 
yarım uyaranlar tam ve eksiksiz olarak algılanır. Ör-
nek durumda ilk dizesi görülen şiir tam olarak zihin-
de canlanmaktadır.

(Cevap E)

54. Dikkat etmediğimiz, özel bir çaba harcamadığımız, 
öğrenme amacı gütmeksizin gerçekleşen öğrenme-
lere “örtük öğrenme” denir. Birey bu yolla öğrendi-
ğinin farkında değildir. Bir gün bu yolla edindiği bil-
giye ihtiyaç duyarsa bildiğini fark eder ve bu duruma 
kendisi de şaşırır.

 Soru parçasında belirtilen durum, örtük öğrenmeyi 
açıklamaktadır.

(Cevap C)

55. Bir eylemin çok sayıda tekrarı neticesinde otomatik-
leşmesi ve neredeyse düşünmeden yapılır hale gel-
mesi alışkanlık olarak tanımlanır.

 Musluğun kapanış yerini elini üzerine koyarak bulan 
kişi, alışkanlıktan faydalanarak amacına ulaşmıştır.

(Cevap D)

56. Bireyin bir işi başarabileceğine ilişkin inancına “öz 
yeterlik algısı” denir.

 Bireyin kendisiyle ilgili değer yargıları ise “öz yargı-
lama kapasite” ile açıklanmaktadır.

 Bireyin kendisine uygun bir ölçüt bulup, davranışla-
rını bu ölçüte göre şekillendirmesi başka bir deyişle 
davranışlarına yön vermesi ise “öz düzenleme kapa-
sitesi” ile açıklanmaktadır.

(Cevap A)
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Eğitim Bilimleri

57. Bir uyarıcıyla doğrudan yaşantımız olmasa bile, bu 
uyarıcıya ilişkin olumlu - olumsuz duygusal tepkiye 
sahip modellerin gözlenmesi yoluyla oluşan duygu-
lara “dolaylı duygu” adı verilmektedir.

 Kerim’in de köpeklerden korkmaya başlaması, 
Cenk’in yaşadığı korkudan etkilenmesinin sonucu-
dur yani dolaylı duygudur.

 “Dolaylı duygu”, sosyal öğrenme kuramı içerisinde 
ele alınmaktadır.

(Cevap D)

58. Gözlediğimiz olumsuz bir davranış ceza ile sonuç-
landırılmazsa ya da uygulanan ceza gerçekleştirilen 
davranışa göre çok küçük kalıyorsa bu olaya “ceza 
yokluğu” denir. Bu durumda gözlemci de aynı dav-
ranışı gerçekleştirme eğiliminde olabilir.

 Salih’in yaptığı olumsuz davranışlara karşın ceza al-
maması nedeniyle, onu gözleyen diğer kişiler de 
benzer davranışlarda bulunmuştur.

(Cevap D)

59. Bir öğrenme gerçekleştirdiğimizde, öğrendiğimiz şe-
yin başında ve sonunda yer alanların, ortalarında yer 
alanlara göre daha iyi hatırlanma eğilimine “seri po-
zisyon (konumlama) etkisi” denir.

 Başlangıç kısmının daha iyi hatırlanması “öncelik et-
kisi”, sonlarının daha iyi hatırlanması ise “sonralık et-
kisi” olarak değerlendirilmektedir.

 Levent Öğretmen’in listeye bakmadan yoklama yap-
mayı düşündüğü gün, listedeki isimlerin ilk birkaçı-
nı rahatlıkla hatırlarken, sonraki isimleri hatırlayama-
ması, öncelik etkisine vurgu yapmaktadır.

(Cevap B)

60. Bireyin yeni edindiği bilgiye ihtiyaç duymasına kar-
şın yerine eski bilgiyi kullanması “ileriye ket vurma” 
olarak açıklanır.

 Tuğba Hanım, kredi başvurusunda yeni iş yerinin 
adını yazması gerektiği halde, önceki iş yerinin adı-
nı yazdığı için “ileriye ket vurma” durumu ile karşı-
laşmıştır.

(Cevap D)

61. Bireyin nasıl daha iyi öğrenebildiğinin farkında olma-
sına “üst biliş - meta biliş, bilişi yönetme” denir. Bu 
bireyler, öğrenme sorumluluğunu üstlenebilir.

 Ergin’in annesine “Bu şekilde çok daha iyi öğrene-
biliyorum.” açıklaması, üst bilişsel bilgi ile açıklana-
bilir.

(Cevap C)

62. Gecikmeli Koşullanma: Ortama önce nötr uyarıcı 
eklenir ancak sonlandırılmaz. Nötr uyarıcı devam 
ederken, bir süre sonra koşulsuz uyarıcı ortama ek-
lenir ve tepkinin ardından nötr uyarıcı sonlandırılır.

 Radyoda önce bir cızırtı sesinin duyulması nötr uya-
rıcıyı açıklamaktadır. Nötr uyarıcı devam ederken (ya-
ni cızırtı devam ederken), bir süre sonra telefon çal-
mış (koşulsuz uyarıcı) ve konuşma boyunca cızırtı 
devam etmiştir.

 Bu durum, gecikmeli koşullanmayı açıklamaktadır.

(Cevap A)
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Eğitim Bilimleri

64. Organizmanın her seferinde aynı pekiştirici uyarıcı 
ile karşılaşması nedeniyle, bir süre sonra bu uyarıcı-
nın pekiştirici özelliğini yitirmesine “alışma” denir.

 Ayşe’nin hep aynı masalları dinlediği için, masallara 
olan ilgisini yitirmesi, alışma sürecini açıklamaktadır.

(Cevap A)

65. Bireyin karşılaştığı problemi oluşturan uyarıcıları in-
celeyip, karşılaştırıp, doğrudan sonuca ulaşması 
“kavrama yoluyla öğrenme” olarak adlandırılmakta-
dır. Çağdaş’ın yapbozu, parçalar arasındaki ilişkiye 
bakarak tamamlaması bu öğrenme şekli için uygun 
bir örnektir.

(Cevap E)

66. Geon Teori: Tanımanın gerçekleşmesi için milyon-
larca farklı biçim gerektiğini düşünen şablon eşleş-
tirme modeline bir alternatif olarak geliştirilen geon 
teori, insanın bilgi işleme sisteminde her türlü komp-
leks şekle uygulanabilen sınırlı sayıda basit geomet-
rik örneklere sahip olduğunu düşünmektedir.

 Her türlü kompleks şekle uygulanabilen sınırlı sayı-
da basit geometrik örneklere sahip olduğumuz dü-
şüncesine geon teori adı verilmektedir.

(Cevap A)

68. Hebb, yaşantı geçirdiğimiz her çevresel objenin, kar-
maşık bir nöron grubunu uyardığını iddia eder. Bu 
karmaşık nöron grubuna hücre kümeleri adını ver-
mektedir. Diğer bir deyişle, çevresel objelerle, olay-
larla ilişkilenmiş nöron ünitelerine hücre kümeleri de-
nir. Örneğin, silgili kaleme baktığımızda, kalemin tah-
ta kısmının uyardığı nöron grubu farklı; silgi kısmının 
uyardığı nöron grubu farklıdır. Başlangıçta bu iki 
nöron grubu birbirinden bağımsız olmakla birlikte 
kalemin tahta kısmı ve silgi kısmı çok yakın zaman 
içinde nöron gruplarını uyardığından, en sonunda 
bu iki nöron birbiriyle ilişkili hale gelir (Hergenhahn, 
1988; Senemoğlu, 2005). Zihnimizde yer alan tüm 
hücre kümeleri birbiriyle ilişkilidir. Hücre kümeleri, 
birbiri ardına gelen olayların gerçekleşmesi halinde 
birbirlerine bağlanır. Yani aralarında bir bağ oluşur. 
Hebb, bu gibi olaylara ardışık safha (faz ardışıklığı) 
adını vermiştir. (Aslında ardışık safha öğrenmesi ile 
tepkisel koşullanma süreci birbirine oldukça benze-
mektedir.)

(Cevap B)

67. Bireyin bir davranışı yapabilecek fizyolojik ve bilişsel 
açıdan uygun seviyeye ulaşması “olgunlaşma” ola-
rak açıklanmaktadır.

 İlkokul 3. sınıftaki çocukların her hafta bir kitap öze-
ti çıkartması, onların olgunluk düzeylerinin çok üze-
rinde bir beklentidir.

(Cevap B)

63. Edimsel koşullanma ilkeleri kullanılarak organizma-
ya yeni bir davranış öğretebilmek için organizmayı 
pekiştirmek, pekiştirmek içinse organizmanın bu dav-
ranışı en az bir kere yapması gerekmektedir. Peki or-
ganizma istenen davranışı bir kez olsun yapmazsa 
ne olacak? İşte bu durumda kademeli yaklaştırma-
ya başvurulur.

 Ziya’nın istediği davranışı köpeğine kazandırabilme-
si için “kademeli yaklaşma” yöntemine başvurması 
gerekmektedir.

(Cevap E)
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Eğitim Bilimleri

71. Kararsızlıkların yoğun olarak yaşandığı, bireyin duy-
gusal sorunlarının bulunduğu durumlarda “psikolo-
jik danışma” hizmeti devreye girmelidir.

 Mevlana’nın sözleri, doğrudan psikolojik danışma 
hizmetine vurgu yapmaktadır.

(Cevap E)

72. Bir kişinin açık, yalın, içten, samimi olması, “saydam-
lık” kavramına vurgu yapmaktadır. Yunus Emre “Gö-
nül aynası saf olmalı ki” derken bu unsurlara vurgu 
yapmaktadır.

(Cevap D)

73. Kriz; bir kişinin, grubun, örgütün ya da topluluğun 
normal işlevlerini yerine getirmesini engelleyen ve 
acil ilgi ve çözüm gerektiren, tolere edilemeyen, sı-
ra dışı, beklenmeyen bir durum ya da ani değişiklik 
biçiminde tanımlanabilir. Tanımdan da anlaşılacağı 
üzere kriz olarak nitelendirilebilecek durumların te-
mel özelliği ani olmaları, rutin yaşamın dengesini 
bozmaları ve acil olarak müdahaleyi gerektirmeleri-
dir.

 Öğrenci arkadaşlarının bıçaklanarak öldürülmesine 
tanık olan öğrencilerin acilen desteğe ihtiyacı oldu-
ğuna göre, kriz yönelimli rehberliğin devreye girme-
si gerekmektedir.

(Cevap D)

74. Sarp’ın otobiyografisinde büyük oranda babasıyla 
ilgili yakınmaları yer almaktadır. Çünkü yaşadığı tüm 
olumsuzlukların temelinde babası gözükmektedir. 
Bu durumda ailesinden beklediği desteği alamadığı 
ve babasını benimsemediği söylenebilir.

(Cevap D)

75. Sarp yapabileceği hiçbir şey olmadığını belirtmekte-
dir. Ayrıca “Keşke onlar benim babam olsaydı.” di-
yerek ailesine ve yaşama dair kırgınlığını dile getir-
mektedir.

(Cevap B)

69. “Hayır” diyebilme becerisine sahip olma, akran bas-
kısını engelleyen faktörler içerisinde yer almaktadır. 
Bu sayede birey kendisine ne kadar ısrar edilirse 
edilsin, uygun - mantıklı görmediği bir davranışı yap-
maz.

(Cevap D)

70. Bir kişinin iletişim esnasında kendisini karşısındaki 
kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla 
bakabilmesi, duygu ve düşüncelerini doğru şekilde 
anlamaya çalışması ve duyarlı bir yaklaşım içerisin-
de olması empatiyi sağlar.

 Empatik yaklaşım, karşımızdaki kişiye “onu anladı-
ğımız” hissini uyandırır. Bu nedenle öncelikle karşı-
mızdaki kişinin ne hissettiğini tam olarak anlamalı ve 
bunu dile getirmeliyiz.

 Okul rehber öğretmeni, Nazan ile görüşmesinden, 
Nazan’ın annesinin bir başka erkekle evlenebilece-
ği düşüncesinden çok korktuğunu anlamış ve bunu 
söyleyerek empati kurmaya çalışmıştır.

(Cevap C)
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Eğitim Bilimleri

80. Tarihsel gelişimi boyunca ortaya çıkan rehberlik yak-
laşımları şunlardır:

 • Parsonian Model 

 • Rehberliğin Eğitim Süreciyle Kaynaştırılması 

 • Klinik Yaklaşım / Özellik Faktör Kuramı 

 • Karar Vermeye Yardım Süreci Olarak Rehberlik 

 • Gelişimsel Rehberlik 

 • Kapsamlı PDR Programları 

 • Okul PDR Hizmetleri Modeli 

 Parsonian Model’den sonra ortaya çıkan “Rehberli-
ğin Eğitim Süreciyle Kaynaştırılması” yaklaşımı, Par-
sonian Modeli’ni “geç kalınmış bir girişim” olarak 
eleştirmektedir.

(Cevap D)

79. Kişisel - Sosyal Rehberlik: Her öğrencinin bireysel 
ve sosyal gelişimini desteklemeyi, duygusal sorun-
larında yardımcı olmayı amaçlayan rehberlik ve psi-
kolojik danışmanlık uygulamalarını içerir. Bu hizmet 
alanı kapsamında, “olumlu benlik kavramı geliştir-
me”, “uygun sosyal davranış ve becerileri geliştir-
me”, “iletişim becerileri geliştirme” gibi konulara yer 
verilir.

 Öz güvenini yitirmeye başlayan bir öğrencinin duru-
mu kişisel - sosyal rehberlik içerisinde ele alınmalı-
dır.

(Cevap B)

76. Rehberlik hizmetlerinden faydalanmak gönüllülük 
esasına dayanmaktadır. Bu nedenle hiç kimse bu 
hizmetlerden faydalanmaya zorlanamaz. 

 Recep okul çıkışında bir lokantada bulaşık yıkadığı-
nı, okul rehber öğretmeniyle görüşemeyeceğini söy-
lemiştir. Bu durumda hizmet almaya zorlanamaz. An-
cak okul rehber öğretmeniyle görüşüp, onun Recep 
ile görüşmesi istenebilir.

 Ancak burada unutulmaması gereken, okul rehber 
öğretmeni Recep ile görüşmek istediğinde, Recep 
bu görüşmeyi kabul ederse görüşmenin başlayaca-
ğıdır.

(Cevap C)

77. Bireyin var olan alternatifleri yeterince incelemeden, 
yeteri kadar bilgi toplamadan, gerekli karşılaştırma-
ları yapmadan, çabuk - ani verdiği kararlar “içtepi-
sel” olarak adlandırılmaktadır.

 Başka bir deyişle bu karar verme stilini benimseyen 
kişiler, çoğunlukla karşılarına çıkan ilk seçeneğe yö-
neldikleri, verdikleri kararlarda duygularının büyük 
oranda etkili olduğu görülmektedir.

(Cevap C)

78. Rogers’a göre psikolojik bakımdan özgür olan kim-
se giderek daha tam olarak fonksiyonda bulunma-
ya başlar, daha tam olarak yaşar. Yani duyu organ-
larını mümkün olduğu kadar zengin duyum almak 
için tümüyle işe koşar, sinir sisteminin sağladığı bü-
tün bilgiyi kullanır ve bilgiyi bilinçte tutar. Kısacası 
tam kapasite ile yaşar, duyar, algılar, düşünür.

(Cevap A)
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Eğitim Bilimleri

1. Aktif öğrenme yaklaşımı öğrencinin öğrenme sorumlu-
luğunu üstlendiği, yaparak yaşayarak kendi deneyim-
lerinden öğrendiği bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda öğ-
renciler zaman, yönerge vb. kısıtlama olmaksızın öğren-
me görevi üzerinde çalışır. Zamanı sınırlandırmak aktif 
öğrenme yaklaşımı açısından uygun değildir.

Cevap A

2. Buluş yoluyla öğretim öğrencinin ilke, kavram ve genel-
lemelere keşfederek ulaşması esası dayanır. Öğretmen 
uygun soru ve örneklerle öğrencileri buluşa yöneltir.

Cevap B

3. Gagne’ye göre öğrenme dışsal ve içsel faktörlerin etki-
leşimi ile gerçekleşir, öğrenme–öğretme etkinliklerinin 
ögeleri şunlardır:

 • Dikkat çekme

 • Hedeften haberdar etme

 • Önceki öğrenmelerle ilişkilendirme

 • İçeriği sunma

 • Rehberlik yapma

 • Performansı ortaya çıkarma

 • Dönüt sağlama 

 • Performans sağlama 

 • Dönüt sağlama

 • Performans değerlendirme

 • Kalıcılığı - transferi sağlama

 Öğrencinin öğrendiklerini uyguladığı, problem çözdü-
ğü aşama performansı ortaya çıkarmalıdır.

Cevap C

4. Strateji amaçlara ulaşmak için izlenen genel yoldur. Öğ-
retim stratejisi ile etkinliklerin sırası, düzeni, süreçteki 
öğretmen ve öğrenci rolleri ortaya konur.

Cevap E

5. Yansıtma bireyin kendi performansı üzerinde düşünme-
sidir. Yansıtıcı düşünme bireyin kendisine ve performan-
sına eleştirel biçimde bakmasını sağlar. Yeliz Öğretmen 
sorduğu sorularla öğrencilerin öğrenme süreci ve ürü-
nü üzerinde düşünmelerini sağlamıştır.

Cevap A

6. Yaratıcı düşünme sürecinde kuluçka aşamasında prob-
lem üzerinde düşünmeye kısa bir süre ara verilir. Bu aşa-
mada sanatsal, sportif ya da sosyal etkinliklerle uğraşı-
lır. Problem bilinçaltında yer alır.

Cevap C

7. Öğrencilerin bir kısıtlama olmadan özgürce fikir üretme-
leri temeline dayanan yöntem/teknik beyin fırtınasıdır, 
ilk aşmaasında öğrenciler akıllarına gelen fikirleri söy-
ler ve bunlar not edilir. Değerlendirmeye ikinci aşama-
da geçilir.

Cevap D

8. Konuşma halkası öğrencilerin görüş farklılıklarını gör-
mek, farklı görüşlere saygılı olmayı ve empatik düşün-
meyi geliştirmek için uygulanan bir tekniktir. Bu teknik 
uygulanırken öğretmen sırayla tüm öğrencilere söz ver-
meli ve onları duygu–düşüncelerini ifade etmeleri için 
cesaretlendirmelidir.

Cevap C

9. Gösterip yaptırma özellikle psikomotor becerilerin öğ-
retiminde kullanılır. Gösteri aşamasında becerinin nasıl 
gerçekleştirileceği görsel–işitsel araçlarla ya da öğret-
men tarafından sunulur. İkinci aşamada öğrenciler be-
ceriyi sergiler.

Cevap E

10. İstasyon tekniği öğrencilerin iletişim, yaratıcı düşünme, 
birlikte çalışma ve yarım bırakılan işi tamamlama gibi 
becerilerin gelişimini destekler. Gruplara ayrılan öğren-
ciler hazırlanan etkinlik köşelerini (istasyonları) sırayla 
dolaşarak çalışmalara katılır.

Cevap B
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11. Mikro öğretim aday öğretmenlere uygulama becerileri 
kazandırma açısından oldukça önemli bir tekniktir. Aday 
öğretmenin işlediği mikro ders kayıt altına alınır. Aday 
öğretmen kayıtlarla kendi performansınını kontrol etme 
ve geliştirme fırsatı bulur.

Cevap D

12. Görüş geliştirme öğrencilerin derse etkin katılımını sağ-
layan tartışma tekniğidir. Çelişkiler içeren konuya farklı 
katılım derecelerine göre öğrenciler gruplanır. Öğrenci-
ler fikirlerini savunur, isteyen tartışma sürecinde fikrini 
değiştirebilir.

Cevap E

13. Kartopu tekniğinde ele alınan konu ilk olarak bireysel 
düşünülür. Daha sonra ikişerli gruplar oluşturulur ve ko-
nu tartışılır. Süreçte gruplar tekrar birleştirilir ve dörder 
kişilik gruplar oluşturulur. En sonunda tüm sınıf düze-
yinde konu tartışılır.

Cevap C

14. Kuantum öğrenme eğitimde geçerliği kabul edilmiş öğ-
renci merkezli tüm öğretim model, yaklaşım, yöntem ve 
felsefelerinden yararlanmayı ön gören bir yaklaşımdır. 
Kuantum öğrenmede öğrencilere iki temel beceri ka-
zandırılmaya çalışılır. Akademik beceriler ve yaşam bo-
yu öğrenme becerileri. Akademik beceriler kapsamın-
da not alma, hafıza geliştirme, yazma ve etkin okuma 
becerileri üzerinde durulur.

Cevap D

15. Panel bir konunun çeşitli yönlerini aydınlatmak ya da 
konuyla ilgili çeşitli eğilim ve görüşleri ortaa koymak için 
kullanılan tekniktir. Panelde ele alınan konu 3 - 5 kişilik 
grup tarafından grup önünde ele alınır.

Cevap D

16. Mesut Öğretmen’in ders işleme sürecinde öğretmen ak-
tiftir. Öğretmenin bilgileri aktardığı ve açıklamalarıyla 
dersi işlediği bu süreç anlatım tekniğine uygundur.

Cevap B

17. İpucu öğrenciye doğru cevabı bulması ve hatasını ken-
di düzeltmesi için sunulan uyarıcılardır. İpucu öğrenci 
için hatırlatıcı uyarıcılardır. İpucu verirken sözel, görsel, 
işitsel vb. uyaranlar kullanılabilir.

Cevap D

18. Mantıksal zeka alanı eleştirel düşünmeyi gerekli kılmak-
tadır. Neden–sonuç ilişkilerini ortaya koyma, analiz yap-
ma mantıksal zeka alanlarının etkin kullanımını gerekti-
rir. Ferhat Bey’in soruları eleştirel düşünme becerisini 
geliştirmeye yöneliktir.

Cevap A

19. Öğretmenin yaptırdığı çalışma öğrencilerin günlük ya-
şamı ilgilendiren bir soruna yönelik özgün bir ürün or-
taya koymalarına yöneliktir. Öğrencilein araştırmalarının 
sonuçlarını özgün bir ürünle sonuçlandırıp bu ürünü 
sunmaları proje tabanlı öğrenme kapsamında yer al-
maktadır. 

Cevap C

20. Ercan Öğretmen’in dersinde kullandığı işbirlikli öğren-
me tekniği ayrılıp birleşmedir. Bu teknikte gruplar oluş-
turulduktan sonra konu grup üyesi kadar alt bölüme ay-
rılır. Her grup üyesi bir alt konuyu seçer ve çalışır. Daha 
sonra gruplardan aynı konuyu seçen öğrenciler bir ara-
ya gelerek konuyu tartışır. En sonunda öğrenciler ken-
di gruplarına dönerek ilgili bölümü arkadaşlarına öğre-
tir. Böylece gruptaki her üye konusunu diğer üyelere 

öğretmiş olur.

Cevap A

21. Tam öğrenme modeline göre özellikle bilişsel giriş dav-
ranışlarına yönelik öğretmenin ilk olarak yapması gere-
ken ön öğrenmeleri tamamlamaktır. Ön öğrenmeleri ta-
mamlamadan konunun işlenmesi ve tam öğrenmenin 
sağlanması mümkün değildir. Çünkü bu modelde ko-
nular ön koşul ilişkisine göre taksonomik olarak düzen-
lenir.

Cevap C

22. Tepkisel yaklaşım ortaya çıkan istenmeyen öğrenci dav-
ranışlarına anında müdahâleyi içerir. Sorun çıktıktan son-
ra harekete geçilir. Odak nokta ortaya çıkan istenmeyen 
öğrenci davranışının ortadan kaldırılmasıdır.

Cevap B
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23. Ortak tarih sınıfın ortak geçmişi yani hafızasıdır. Yeni 
oluşmuş sınıflarda ortak tarih gözlenemez. Ortak tarih 
sınıfta zaman içerisinde yaşananlar ile meydana gelir.

Cevap C

24. Öğretmenin soruları tüm öğrencilerin doğru cevaplama-
sı için çabalaması bir zaman tuzağıdır. Bunun yerine so-
ru cevap uygulamasında soruları öğrencilere yöneltir-
ken mümkün olduğunca her öğrenciye söz hakkı tanı-
yacak biçimde dengeli soru dağıtması daha etkilidir.

Cevap E

25. Olumsuz davranışları önlemek bu davranışlar ortaya çık-
mandan önce tedbir almayı gerektirir. Sınıf kurallarının 
ortaya konmaması bu kurallardan habersiz olan öğren-
cilerin istenmeyen davranışlar sergilemesine neden ola-
bilir. Sene başında tüm sınıfın etkin katılımı sağlanarak 
belirlenecek sınıf kuralları önleyici bir etkiye sahiptir.

Cevap D

26. Öğretimin somutlaştırılması öğrencinin çok duyu orga-
nına hitap edilmesi ile sağlanır. Öğrenci sürece ne ka-
dar çok duyu ile katılırsa öğretim somutlaşır. Yaparak 
yaşayarak öğrenme fırsatı sunan deneysel çalışmalar 
bu açıdan avantajlıdır.

Cevap D

27. 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

28. Zihin haritası; not almak, planlamak ya da fikir üretmek 
için kullanılır. Zihin haritası tekniği üretkenliği artırır ve 
yaratıcı fikirlere ulaşmanızı sağlar.

Cevap E

29. Verilen örnek uygulamada bilgisayar öğretim sürecini 
desteklemek için kullanmıştır. Öğrenme sürecini yön-
lendirmede yardımcı araç olarak bilgisayardan faydala-
nılmıştır.

Cevap B

30. Alıştırma–tekrar yazılımları ders işlendikten sonra ko-
nuyla ilgili öğrencilere tekrar ve uygulama fırsatı sunar. 
Alıştırma yazılımları öğrenilenlerin pekiştirilmesi için et-
kilidir.

Cevap B

31. Örtük program okul kültürü ve iklimini etkileyen unsur-
ları içermektedir. Yazılı olmayan ancak okul paydaşla-
rınca paylaşılan unsurlardır. Örtük program öğrencile-
rin okula olan bağını, birbiriyle ve öğretmenleriyle ilişki-
lerini belirleyen gizil unsurlardır.

Cevap B

32. Psikolojik temeller program geliştirme sürecinde öğren-
me–öğretme yaşantılarının düzenlenmesinde yöntem–
teknik seçiminde rol oynamaktadır. Ayrıca hedeflerin 
oluşturulabilirlik, gerçekleştirilebildikleri açısından de-
netlenmesinde de psikolojik temeller işe koşulur.

Cevap B

33. Konu tasarımı geleneksel içerik merkezli program tasa-
rımıdır. Tasarım bilgini öğrenciye aktarılması üzerine 
odaklanmıştır. Öğrenci pasif alıcı durumdadır. Öğretmen 
konu alanına hakim içeriği aktarıcı roldedir.

Cevap E

34. Çekirdek program tasarımında ilk bir–iki yıl ortak konu-
lar yer alır. Bu ortak konulardan sonra öğrenciye uzman-
laşacağı alan için seçenek sunulur. Öğrenci ilgi, yete-
nek ve başarısı doğrultusunda uzmanlaşacağı alana yö-
nelir.

Cevap B
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35. Yenilenmiş Bloom taksonomisinin bilişsel süreç boyu-
tunda en üst düzeyi yaratmadır. Bu basamakta öğrenci 
özgün bir içerik ortaya koyar. Bu basamak klasik takso-
nominin sentez basamağına karşılık gelmektedir.

Cevap E

36. İlgi, tutum, yetenek, başarı ve beceriler dolaylı olarak öl-
çülen özelliklerdir. Okunan kitap sayısı ise doğrudan 
ölçme ile ölçülür.

Cevap B

37. Ölçme yöntemini belirleyen en temel unsur ölçülecek 
kazanımın alanıdır. Seçeneklerde verilen kazanımlardan 
B, C, D ve E seçeneklerindekiler bilişsel alandır. A se-
çeneği ise psikomotor alan kazanımıdır.

Cevap A

38. Güvenirlik bir testin geçerli olabilmesinin ök koşuludur; 
ancak yeter koşul değildir. A seçeneğindeki ifadede test 
maddelerine verilen cevapların uyumlu olması testin iç 
tutarlığının yüksek olduğunu göstermektedir. Kapsamın 
örneklenmesinin yetersizliği ise geçerliğin düşük oldu-
ğunu göstermektedir.

Cevap A

39. Cronbach alfa katsayısı testin iç tutarlığı hakkında bilgi 
verir. Soruların homojen olması, açık - anlaşılır - net ol-
ması ve orta güçlükte olması iç tutarlılığı artırır.

Cevap D

40. Yordama geçerliği seçme amacıyla uygulanan testler-
de aranan geçerlik türüdür. Test sonuçlarına göre seçi-
len öğrenci/personel ilgili programda/işte başarılı olu-
yorsa testin yordama geçerliğinden bahsedilebilir.

B

41. Yazılı yoklama türü sınavlar çoğu öğrenci için seçenek-
li testlere göre daha zordur. Üst düzey kazanımlar yok-
lamaya elverişli olan bu tür sınavlarda şans başarısı yok-
tur. Öğrenci cevabı bulup yazması gerektiği için öğren-
ciler açısından zahmetlidir. Objektif değildir, güvenirliği 
ve geçerliği düşüktür ancak bu özellikler uygulama sü-
recinde öğrencileri ilgilendirmemektedir.

Cevap D

42. Derecelendirme ölçeği öğrencide gözlenmesi beklenen 
özelliklerin ne düzeyde olduğunun seçip işaretlendiği 
puanlama araçlarıdır. Öğretmen gözlemek istediği özel-
likleri sıralamış ve bunları yeterlik düzeyine göre dere-
celemiştir.

Cevap A

43. Eşleştirme maddesi takımı oluşturulurken eşleştirilecek 
ögelerden biri diğerine göre daha fazla sayıda olmalı-
dır. Bunun temel nedeni şans başarısını azaltmaktır. Eğer 
ögeler eşit sayıda olursa öğrenci bildiği ögeleri eşleştir-
dikten sonra kalanları şans ile doğru eşleştirilebilir.

Cevap C

44. Asıl test formuna madde seçiminde ilk dikkate alınacak 
olan unsur madde ayırıcılığıdır. Madde ayırıcılığı  nega-
tif olanlar kesinlikle asıl foa yer almamalıdır ve 0 ile 0,30 
arası olanlar zorunlu olmadıkça seçilmemeli, seçilecek-
se de düzeltilerek kulanılmalıdır. Madde güçlükleri top-
lamı testin aritmetik ortalamasını verir. Testin ortalama-
sının 4 olması için seçilecek 3 maddenin güçlük topla-
mı 1,2 olmalıdır. M2, M7 ve M8 ayırt edici maddelerdir 
ve güçlükleri toplamı 1,2 dir.

Cevap D

45. Öğrenciler arası farklılaşmanın az olması yani homojen 
gruplar için grafik sivridir, heterojen gruplarda isebasık-
tır. A seçeneğinde ilk uygulama homojen iken ikinci uy-
gulamada farklılaşma artmıştır. B ve C çarpık dağılımlar 
söz konusudur. Soruda öğrencilerin aritmetik ortalama 
etrafında dengeli dağıldığı belirtilmiştir. E seçeneğinde 
her iki uygulamanın da simetrik olduğu ve 2. uygulama-
nın daha homojen olduğu görülmektedir. 

Cevap E

46. En zor madde öğrencilerin en az sayıda doğru cevap-
landırdıkları maddedir. M9 toplam 2 öğrenci tarafından 
doğru cevaplandırılmış en zor maddedir.

Cevap E
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47. Testin ortalama güçlüğü şu formülle hesaplanır.

› ›

ö€ › ›

ö€ › ›

,

,
,

P
K sorusay s

X

X
renci say s

rencipuanlar toplam

X

P

10
10 9 8 8 7 3 2 2 1 1

10
51 5 1

10
5 1

0 51

=

=
+ + + + + + + + +

= =

= =

`
`

`

j

j
j

Cevap C

48. Kolb tarafından geliştirilen yaşantı temelli öğrenme mo-
deline göre öğretim öğrencilerin öğrenme stillerine gö-
re düzenlenmelidir. Dört öğrenme stili tanımlanmıştır. 
Yaşantı içerisinde, hissetmeye dayalı öğrenen bireyle-
rin stili somut yaşantıdır.

Cevap A

50. Pekiştirmenin belirli/sabit zaman dilimleri içinde düzen-
li bir biçimde yapıldığı tarife sabit aralıklı tarifedir. Örnek 
durumda tatil her yıl aynı zaman diliminde sabit aralık-
la gerçekleşmektedir.

Cevap E

51. Ömer’in tren yolculuğuna yönelik geliştirdiği tedirginlik 
koşullu bir tepkidir. Bu koşullanma sürecinde kaza ko-
şulsuz uyarandır. Bir süre koşullu uyaranın koşulsuz 
uyaran olmadan verilmesi sonucunda koşullu tepki gi-
derek azalır ve ortadan kalkar. Bu süreç sönme olarak 
tanımlanır. Kaza tehlikesi atlatmadığı için tedirginliğin 
ortadan kalkması sönmedir.

Cevap E

52. Zincirleme yöntemi ile koşullanma sürecinde aşamalı 
tepkiler söz konusudur. Zincir davranışlar sıralı tepkile-
rin sergilenmesi ile oluşur. Bu sıralı tepkilerde sıra de-
ğişmez ve hepsinin sonucunda davranış ortaya çıkar.

Cevap B

53. Sosyal öğrenme kuramına göre başkalarının yaşantıla-
rının sonuçlarından da öğrenebiliriz. Ferdi için arkadaş-
larının hareketleri sonrasında aferin alması dolaylı pe-
kiştirmedir. Bunun sonucu Ferdi’nin öğrenmesi dolaylı 
öğrenmedir.

Cevap A

54. 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

55. Vygotsky’nin kuramı sosyal yapılandırmacılık kuramı 
olarak adlandırılır. Vygotsky bilginin sosyal süreçler içe-
risinde insanların birlikte yapılandırıldığı görüşündedir. 
Bu sebepten dolayı öğrenciler öğrenme süreçlerinde 
yalnız bırakılmamalıdır.

Cevap C

56. Soruda verilen görüşler Gestalt psikologlarından Koff-
ka’ya aittir. İz kuramı olarak da adlandırılan bu kurama 
göre kazanılan yaşantı bellek süreci başlatır. Bellek sü-
reci sonrası kalan ize bellek izi denir. Unutma da yeter-

li ipuçlarının olmaması sonucu iz sisteminin bozulma-
sıyla meydana gelir.

Cevap E

57. İnsancıl psikologlar bireyin ihtiyaçları üzerine odaklan-
maktadır. Problem davranışların altında bireylerin karşı-
lanmayın ihtiyaçları yatmaktadır.

Cevap C

58. Bilgiyi işleme kuramı bilginin nasıl alındığını, işlenip uzun 
süreli hafızaya atılması ve ihtiyaç olan bilginin hatırlanıp 
geri getirilmesi ile ilgilenmektedir. Bireyin bilgiyi işleme 
sürecinde aktif olduğunu belirtmektedir. Hakan Öğret-
men kodlamayı zenginleştirecek örnek ve uygulamalar 
ile bilgiyi işleme kuramını temele almaktadır.

Cevap E

49. Thorndike’ın bağ kuramının temel ilkelerinden olan et-
ki ilkesine göre uyarıcının yol açtığı tepki doyurucu bir 
sonuca götürüyorsa, uyarıcı ile tepki arasındaki bağ 
güçlenir. Kısaca davranışın sonucu kişiyi tatmin etmiş-
se bunu tekrar yapar. Bu ilke Skiner’in Edimsel Koşul-
lanma kuramının da temelini oluşturur.

Cevap D
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59. Yiğit’in öğrendiği bilgiyi karıştırması etkin bir kodlama 
yapamamasından kaynaklanmaktadır. Yiğit anlamlılığı 
sağlamak için ilk harflerden anlamlı sözcük oluşturarak 
bellek destekleyici ipucu kullanmıştır.

Cevap A

60. Hazırbulunuşluk öğrenme için tüm koşulların sağlan-
masıdır. Hazırbulunuşluk olgunlaşma ve gelişimin yanı 
sıra gerekli ön koşul öğrenme ve yaşantıları kapsamak-
tadır.

Cevap D

61. Babinski refleksi ayak tabanının fiziksel uyaranlarla uya-
rılması sonucunda parmakların istemsiz olarak geriye 
doğru bükülmesidir. Merkezi sinir sisteminin bazı has-
talıklarında beyin kabuğundan gelen sinir uyaranlarının 
kesintiye uğradığını gösteren önemli bir klinik bulgudur.

Cevap B

62. Özelden özele akıl yürütme işlem öncesi dönemde gö-
rülen bilişsel özelliklerdendir. Çocuklar bu dönemde akıl 
yürütürken özel bir durumdan yine özel bir duruma çı-
karım yaparlar. Sorudaki örnekte yola düşmek özel du-
rumundaki düşmek kelimesini gerçek anlamıyla açıkla-
maya çalışmaktadır.

Cevap A

63. Kritik dönem organizmanın belirli gelişim görevlerini ger-
çekleştirmede çevresel etkilere aşırı duyarlı olduğu za-
man aralıklarıdır. Bu dönemlerde uygun olmayan çev-
resel koşullar telafisi imkansız geriliklere neden olur.

Cevap B

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

Cevap B

65.  Bireyin benlik tasarımı gerçek benliği ve ideal benliğin 
uyuşmasıdır. Kendini olduğundan farklı yansıtan birey-
lerin gerçek benliği ile ideal benliğin tutarsızlıkları var-
dır.

Cevap C

66. 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

67. Cinsel gelişim ve cinsiyete özgü roller bakımından kri-
tik dönem fallik dönemdir. Kurama göre bu dönemde 
yer alan odipus ve elektra karmaşası cinsel gilişim açı-
sından oldukça önemlidir. Bu dönemde cinsal rollerinin 
temelini olşuturan çocuk latent dönemde sosyal ilişki-
lerini geliştirir ve toplumsal rollerini sağlamlaştırır.

Cevap C

68. Kişilerarası uyum eğilimi bireyin yakın çevresinin ihti-
yaçlarına cevap vermeye çalıştığı aşamadır. İyi anne, iyi 
baba, iyi evlat vb. olmak yakın çevresini mutlu etmek 
davranışları yönlendiren ana unsurdur.

Cevap C

69. Piaget’nin ahlak gelişim kuramına göre dışa bağımlı ah-
lak evresinde davranışın doğruluğunu ortaya çıkan so-
nuç/zararın büyüklüğü ile ölçülür. Bu evrede davranışın 
altında yatan niyet dikkate alınmaz.

Cevap C

70. Sosyal yardım öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında su-
nulan hizmetlerdendir. Bu kapsamda öğrencilere barın-
ma, beslenme, ulaşım, giyecek gibi maddi yardımlar 
sağlanır.

Cevap E

71. Yöneltme ve yerleştirme hizmeti öğrencinin ilgi, yetenek 
ve başarıları doğrultusunda bir alan, ders ve meslek seç-
mesi sürecinde sunulan yardımları içerir. Öğrencinin il-
gi, yetenek ve başarılarına uygun eğitsel ve mesleki 
alanlara yönelmesi amaçlanır. Verilen süretçe Fırat’a bu 
yönde bir hizmet sunulmamıştır.

Cevap E

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



KPSS - EĞİTİM BİLİMLERİ • 3 38

Eğitim Bilimleri

72. Kapsamlı PDR programının geliştirilmesinde ilk basa-
mak öğrenci ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Çünkü tüm 
program bu ihtiyaçlar üzerine temellendirilir. Hedefler 
ve amaçlar öğrenci ihtiyacı belirlendikten sonra bu ihti-
yaca cevap vermek üzere belirlenir.

Cevap A

73. Kimlik bilinci kazanma ergenlik dönemi gelişim görev-
lerindendir. İlkokul dönemi öğrencilerinde kimlik kazan-
ma yönünde gelişimsel bir ihtiyaç henüz ortaya çıkma-
mıştır.

Cevap E

74. Problem alanına göre Rehberlik hizmetleri üç başlıkta 
toplanır. Kişisel–sosyal, mesleki ve eğitsel. Eğitsel reh-
berlik okul dersler, öğrenme ve başarı ile ilgili problem-
leri içermektedir. Ders dinleme, not tutma, verimli çalış-
ma gibi konular eğitsel rehberlik kapsamında yer alır.

Cevap B

75. İlgililer bireyin bir etkinlikle uğraşmaktan hoşlanıp hoş-
lanmadığı ile ilgilidir. Bir etkinlikle uğraşırken keyif almak 
ve o işi severek yapmak o alandaki ilgiyi yansıtmakta-
dır. Yiğit severek yapacağı, keyif alacağı bir tercihte bu-
lunduğu için ilgileri ön plana çıkarmaktadır.

Cevap A

76. Parsons’ın özellik faktör kuramına göre meslek seçimi 
üç aşamadan oluşmaktadır.

 1) Bireyi tanıma

 2) Meslekleri inceleme

 3) Bireyin özellikleri ile mesleğin gerektirdiği nitelikle-
ri eşleştirme

Cevap E

77. D öğrencisi 50–75 arasında başarı, 0–25 arasında yete-
nek puanı almıştır. D yeteneğinin üzerinde bir başarı ser-
gilemektedir.

Cevap D

78. Sosyogram incelendiğinde E öğrencisi A öğrencisini 
tercih etmesine rağmen A, E’yi itmektedir. A’dan E’ye 
giden ok  şeklinde yani itme, tercih etmeme şek-
lindedir.

Cevap E

79. Okul PDR Hizmetleri Yürütme Komisyonu okul müdürü 
başkanlığında sene başında, ikinci dönem başında, se-
ne sonunda ve ihtiyaç duyulması durumlarında yılda en 

az 3 kez toplanır. Komisyonun temel görevi rehberlik ça-
lışmalarına ilişkin işbirliği ve eşgüdümü sağlamaktır.

Cevap A

80. Özel gereksinimli öğrenci velileriyle görüşürken (hatta 
bu tüm öğrenci velisi görüşmeleri için de genellenebi-
lir) görüşmeye öğrencinin güçlü yönleri ile başlamak 
gerekir. Bu görüşme sürecinin olumlu ve yapıcı bir or-
tamda sürmesini sağlar. Öğrencinin eksiklikleri ya da 
yetersizliği ile başlayan görüşmeler veliyi savunmaya 
yöneltir ve amacına ulaşmaz.

Cevap A
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